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Computerfaciliteiten voor de genealoog
R.C. Croes

Ervaringen van een bezoeker aan de
bibliotheek van
De Kerk van

Jezus Christus
van de Heiligen

der Laatste
Dagen

Inleiding
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste Dagen, afgekort LDS ofwel
Mormonen, spendeert miljoenen guldens
aan documentatie van genealogische gege-
vens. Wie ooit de kans krijgt om Salt Lake
City, Utah, Amerika te bezoeken vindt in
één gebouw 's werelds grootste genealo-
gische bibliotheek met genealogische gege-
vens afkomstig uit de gehele wereld. Stond
voorheen veel op papier en microfilm, nu
treft men er uitgebreide computerfaciliteiten
aan. Sinds eind 1994 staan zelfs in de Cen-
tra voor familiegeschiedenis in Nederland
ook computers met een volledig daaraan
gekoppeld CD-Rom-archief. De Centra
voor Familiegeschiedenis, zoals de biblio-
theken genoemd worden, staan open voor
iedere bezoeker. Men treft er niet alleen de
gegevens aan betreffende de LDS-leden, (de
Kerk is pas in 1830 opgericht), maar ook
genealogische bronnen van elke aard. Zoek
op de computer naar namen en trefwoorden
en schrijf die gegevens over of weg op
floppy. Thuis kunt u ze dan op uw gemak
bekijken.
Dit artikel concentreert zich op voorbeelden
van gegevens die men zoal op de computer
kan aantreffen. Zowel computeraars als
niet-computeraars kunnen van de gegevens
gebruik maken.

Waarom genealogie?
Het antwoord hierop vindt men in het geloof
van deze Kerk. Familierelaties zijn voor
eeuwig en het 'eeuwige' gezin staat centraal
bij de LDS. De Kerk kent de plaatsver-
vangende doop voor een reeds gestorven
familielid.
Leden van de Kerk documenteren hun voor-
ouders, gaan met hun namen naar de tempel
en houden daar een ceremonie, waarin zij
verenigd worden met hun voorouders tot één
familie.
De naam Mormoon komt van de profeet
Mormon die op het Amerikaanse continent
leefde. Hij maakte de verkorte versie van de
boeken die vertaald zijn als het boek van de
Mormonen.

De LDS bibliotheek in Salt Lake City
Alvorens voorbeelden te geven eerst wat
feiten en getallen van de LDS:
D 's werelds grootste bibliotheek voor ge-
nealogie
• opgericht in 1894 (De Kerk is in 1830
opgericht in de staat New York door Joseph
Smithjr).
D bevat gegevens over ruwweg de laatste
400 jaar. Registers, manuscripten, volks-
tellingen, geboorten, overlijden, huwelijken,
kerk DTB, gerechtsstukken enz. Het is niet
zo dat deze gegevens enkel betrekking
hebben op de Mormonen of hun godsdienst.
Ze komen uit alle denkbare genealogische
bronnen.
D sinds 1938 wordt er verfilmd. Nu meer
dan 1,9 miljoen rollen en ieder jaar komen
er 70.000 films bij. In totaal zijn meer dan
1,5 miljard personen opgenomen wat gelijk
staat aan 6 miljoen boeken van 300 pagi-
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na's. Vandaag de dag verfilmen meer dan
250 microfilm-camera-operators geboorte-,
huwelijks- en overlijdensregisters in meer
dan 46 landen.
D 258.000 boeken waarvan er 129.000 op
microfilm staan
D 379.000 microfiches
D meer dan 2040 Family History Centers
in 62 landen. De toegang is vrij en alles is
vrij in te zien. Buiten de Verenigde Staten en
Canada zult u de films meestal eerst aan
moeten vragen. Hiervoor wordt een kleine
vergoeding gevraagd.
D microfilm originelen zijn opgeslagen in
bomvrije granieten grotten bij Salt Lake
City. Omdat de veiligheid van de originele
archiefstukken voorop staat zijn deze grot-
ten niet toegankelijk voor het publiek.
D de Kerk verricht geen onderzoek voor u.
Hiervoor zijn erkende onderzoekers.
Schrijf niet naar de Kerk met een verzoek tot
onderzoek. Uw brief komt dan onverrichter
zaken terug. Vraag naar een lijst met door
de bibliotheek erkende onderzoekers (zie
verderop voor adressen).

Het computerprogramma Family-
Search .
FamilySearch is een computerprogramma
dat u in staat stelt om op een menu-
gestuurde wijze genealogische gegevens te
zoeken.
Dit computerprogramma draait op een PC.
Het programma is het best te vergelijken met
Windows. Het is slechts een hulpmiddel om
in de bestanden te zoeken. Het wijst u heel
duidelijk de weg naar de bronnen. Heeft u
interessante namen gevonden dan is het
mogelijk om deze gegevens naar een printer
of floppy disk te sturen.

U hoeft geen enkele computerkennis te
bezitten omdat het programma zichzelf

wijst. Wist u overigens dat WordPerfect en
Novell, twee wereldbekende computerpro-
gramma's, uit Orem komen, een uur zuide-
lijk van de bakermat van de Mormonen. Salt
Lake City, Orem ligt ook vlak bij Provo
waar de universiteit van de Mormonen staat
(BYU, Brigham Young University).
FamilySearch is niet te koop. De term TM
betekent handelsmerk (Trade Mark) en is in
deze gebruikt door de Mormonen.

De bestanden waarin FamilySearch zoekt
staan allemaal op CD-ROM. Deze disks
zijn niet te koop en niet te raadplegen via een
modem. (Er loopt in Amerika en Canada een
evaluatieproject waarbij het computerpro-
gramma en CD-ROM's bij privé personen
opgesteld staan. Als dit project slaagt zou
misschien in de toekomst de toegang door
privé personen gemakkelijker worden).

CD-ROM is een afkorting van Compact
Disk-ReadOnly Memory (een informatie die
alleen te lezen is). Tegenwoordig wordt er al
veel software op CD aangeleverd. Op zo'n
schijfje kan wel 540 Mb staan!! Deze
schijfjes zijn vergelijkbaar met de muziek
CD's en kunnen dus alleen gelezen worden.
Schijfjes van dezelfde afmetingen treft men
ook al aan als CD-i (CD interactief) en
Photo-CD. CD-i draait men op een CD-i
speler die verbonden is met een TV. Op zo'n
CD-i kan bijvoorbeeld een encyclopedie
staan of een (golf)spel. Met behulp van een
afstandsbediening of muis bladert u door de
encyclopedie. Photo-CD worden bijvoor-
beeld door Kodak gemaakt. Daarop kunt u
uw foto's laten zetten om die op een CD-i
speler of CD-ROM via uw PC te presen-
teren.
Een CD-ROM-lezer op een PC kan vaak
ook audio en foto-CD's lezen. Een Compact
Disk kan meer dan 320.000 pagina's tekst
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bevatten.
Computersystemen met FamilySearch treft
men aan in veel Familie Centra. In Salt
Lake staan er meer dan 200 en sinds kort
staan ze ook in de famüiecentra in
Nederland.

Vijf verschillende bronnen om in te
zoeken
/. Ancestral File (= stamboombestand)
Een verzameling van genealogieën en
kwartierstaten inhoudende 20 miljoen
personen van over de gehele wereld.
U kunt zoeken op zowel voor- als ach-
ternaam en op tijdvak. Als u de schrijfwijze
niet precies weet kunt u het programma ook
laten zoeken op "klinkt als". Als u een per-
soon gevonden heeft kunt u een van de drie
mogelijkheden kiezen: Family (Gezin),
Pedigree (Stamboom) of Decendancy
(afstamming).
Op elk moment kunt u de gegevens (bijvoor-
beeld een individuele persoon of een af-
stammingstabel) naar de printer sturen of
op floppydisk wegschrijven. Ik heb steeds
voor de laatste mogelijkheid gekozen en het
thuis op mijn gemak uitgezocht. Voor het
wegschrijven naar floppy heb ik steeds
gekozen voor ASCII-tekst formaat en niet
voor Gedcom. Daardoor kon ik de gegevens
thuis met m'n tekstverwerker lezen.

Door op de toets "Source" (staat boven in
beeld afgebeeld) te drukken krijgt u de
inzender van deze stamboom of de bron-
gegevens in beeld. Ook dit gegeven is weer
naar printer of floppy te sturen.

Het programma is er ook op ingericht om
eventueel gegevens te verbeteren. Ziet u
fouten dan kunt u de toets Edit (corrigeer)
indrukken en uw verbetering geven. Deze
worden dan op floppy weggeschreven en
deze floppy stuurt u op naar Salt Lake.
Hoe komen de Mormonen aan deze infor-
matie? Niet alleen Mormonen maar iedereen
kan zijn genealogische data aan de Mor-
monen aanleveren. Zie daarvoor het hoofd-
stukje Gedcom in het volgend nummer.

2.International Genealogical Index (IGI)
Een verzameling van 205 miljoen (februari
1993) personen met hun partner of ouders.
Deze gegevens komen uit kwartierstaten,
registers en andere bronnen, Het is absoluut
niet zo dat alle ooit verfilmde registers al in
de index staan. Er werken nog steeds veel
projectgroepen om gegevens in de compu-
ter op te slaan.
Als u begint te zoeken kiest u in welk van de
20 landen of regio's u wilt gaan zoeken. Ik
zocht steeds in Continental Europe (bevat
Nederland) of Germany.
Bij deze IGI kunt u weer zoeken naar
individuele personen, huwelijken of ouders
(met hun kinderen). Vanzelfsprekend vind u
bij de personen de gegevens als datums en
plaatsen.

(wordt vervolgd)

Op de volgende vier pagina's volgen
voorbeelden, zoals uit de bronnen Ancestral
File en IGI zijn te vinden.
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Ancestral File (Afstammingsbestand. Dit bestand bevat 205 miljoen namen
gerangschikt in groepen en stambomen)

Gezocht naar Croes.
Index

Ancestral File (TM) - ver 4.13 INDEX SEARCH SDMMAEY 19 OCT 1994 Page 1

Index zoek samenvatting
Name Sex Bom

CROES (AFN:MN6D-DC! M [1795]
Fanher: Harm Lukas CROËS (AFN:MN6G-H5i
Mether: Annigje Or Annechien c-eerds HOMMES !AFN:MN6D-C6)
Spouse:

CROES !AFN:MN6D-MK) M 23 Jan 1812
Father: Haim Lukas CROES (AFN:MN6G-H5) Roden, Drenthe, Netherlands
Mother: Annigje Or Annechien Geerds HOMMES !AFN:MN6D-C6)
Spouse:

Annechien CROES {AFN:MN5D-Q0} F 10 Feb 1833
Father: Lukas Harms CROES (AFN:MN6D-FJ) Roden, Drenthe, Netherlands
Mother: Jantje Jacobs TER VELDE (AFN:MN6B-CW)
Spouse:

Codes: AFN-Ancestral File Number B=Baptized E=Endowed SS=Sealed to
Spouse SP=Seaied to Parents

For additional information (inciuding complete LDS ordinance dates) see the Individual
Record for each person listed above.

Copyright (c) 1987, August 1993 by The Church of Jesus Chiist of Latter-day Saints. All
rights reserved.

Ancestral File (Afstammingsbestand. Dit bestand bevat 205 miljoen namen
gerangschikt in groepen en stambomen)

Descendancy Chart (Afstammingstabel)

Genealogie van Lukas Harms Croes

Ancestral File (TM) - ver 4.13 DESCENDANCY CHART 19 OCT 1994 Page 1

Lukas Haims CROES (MN6D-FJ) Born: 17 Apr 1797 Nietap, Roden, Drenthe, Netherlands

1-- Lukas Harms CROES (MN6D-FJ) Born: 17 Apr 1797 Nietap, Roden, Drenthe, Netheilands
sp-Jantje Jacobs TER VELDE (MN6B-CW) Born: 16 Dec 1799 Tolbeit,Leek,Groningen, Netherlands
2-- Annegien CROES (MN5D-L9) Born: 31 Mar 1823 Roden, Drenthe, Netherlands
2-- Antje CROES (CSZN-JJ) Born: 24 Sep 1825 Roden, Drenthe, , Netherlands
sp-Jan Spies GOUTIER (CSZN-HC) Born: 22 Feb 1824 Groningen, Groningen, , Netherlands
3-- Klaziena GOUTIER (4QX7-2T) Born: 24 Dec 1853 Groningen, Groningen, Netherlands
sp-Esger ASSENBERG (4QX7-1N) Bom: 6 Oct 1856 Fianeker, Friesland, Netherlands
4-- Peiter ASSENBERG (4QX7-46) Born: 22 Mar 1881 Groningen, Ntrh
sp-Dirjke KAPS (CSZN-LV) Born: [1881]
sp-Derkje (Bessle) KAP (6BK7-TW) Born: 31 May 1879 Siddeburen, Gion, Nthr
5-- Katherine ASSENBERG (BZ17-NT) Born: 20 Oct 1906 Salt Lake City,Salt Lake.UT
sp-Oliver Sidney 3ATES (2V08-CT) Born: 3 Apr 1907 Salt Lake City,Salt Lake,UT
5-- william ASSENBERG (MN5X-H0) Born: 15 Dec 1907 Salt Lake city, Salt Lake, UT

Copyright 1993 by The Church of Jesus Chiist of Latter-day Saints. All rights reserved.
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Ancestral File (Afstammingsbestand. Dit bestand bevat 205 miljoen namen
gerangschikt in groepen en stambomen)

Pedigree Chart (Kwartierstaat-tabel Fragment)

Ancestrai File (TM) - ver 4.13 PEDIGREE CHART 19 OCT 1994
No. 1 on this chart is the same as no. on chart no.

AFN-Ancestral File Number

Haim Lukas CROES
AFN: MN6G-H5
BORN: 9 Dec 1764

Steenwijk,0, Netheriands
MAR.: 30 Nov 1794

Roden,D, Netherlands
DIED:

Lucas KLAAS&N- -
AFN: MN6G-CM
BORN: 22 Jun 17 41

i Steenwiik,O, Netherlands
MAR.: 3 May 1761

Steenwijk,0, Netheriands
DIED:

CROES-

5 Gees j e HARMS
AFN: MN6G-FS
BORN: Abt 17 4 0

Oldemarkt.O, Netherlands
DIED:

AFN: MN6D-MK
BORN: 23 Jan 1812

Roden,D, Netherlands
MAR. :

DIED: 23 Jan 1812
Roden,D, Netherlands

AFN:
BORN:

3 Annigje Or Annechien G HOMMES -
AFN: MN6D-C6
BORN: 19 Jul 1772

Roden,D, Netherlands
DIED: Bef 1821

3eerd HARMS
AFN: MN6L-19
BORN: 19 Jan 1744

De Zulte,R,, Netherlands
MAR.: 21 Jun 177 2

Roden,D, Netherlands
DIED: 8 Dec 1797

Roden,D, Netherlands

Chart

AFN:
BORN:

MAR. :

DIED:

AFN:
BORN:

AFN:
BORN:

MAR. :

DIED:

AFN:
BORN:

12 Harm GEERTS---
AFN: MN6K-WM
BORN: [1718]

MAR. :

DIED:

13 Annechien EIJTENS
AFN: MN6L-4S
BORN: 13 Mar 171

Roden,D, Nether
DIED:

Copyright (c) 1987, August 1993 by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All
rights reserved.
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Ancestral File (Afstammingsbestand. Dit bestand bevat 205 miljoen namen
gerangschikt in groepen en stambomen)

Submitters (Inzenders)

Als u "SOURCE" (= bron) van het keuzemenu neemt krijgt u de inzenders.

De inzender van de stamboom van Lukas Harms Croes

Ancestial File (TM) - ver 4.13
Page 1

SUBMITTERS 25 OCT 1994

Name: Lukas Harms CROES ;AFN:MN6D-FJ!

Born: 17 Apr 1797
Niecap, Roden, Drenthe, Necnerlands

FATHER: Harm Lukas CROES
MOTHER: Annigje Or Annechien Geerds HOMMES
SPOUSE:

SUBMITTERS

Douglas P. Weitzel
9614 Indiana Place
Williams AFB AZ
USA 85225

Microfilm: NONE
Submission: AF91-106506

ABOUT ANCESTRAL FILE

Ancestral File is a collection of genealogical inforrnation taken from Pedigree charts and
Family Group Records submitted to the Family Histoiy Department since 197 8. The
Information has not been verified against any official records. Since the information in
Ancestral File is contributed, it is the responsibility of those who use the file to verify
its accuracy.

If you find inaccurate information in Ancestral File, use the F3 Edit key to make
corrections. Save the corrections on a
diskette and mail the diskette to:

Family History Department
ATTN: Ancestral File Contributions
50 East North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150

PLEASE NOTE

Names and addresses of submitters to Ancestral File and those who have a research interest
are provided to help in the coordination of research. The use of this information for any
other purpose, including commercial use, is strictly prohibited.

Copyright (c) 1987, August 1993 by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
rights reserved.

All
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IGI (Verzameling van individuele personen (20 miljoen) uit kwartierstaten, (kerkelijke)
registers en andere bronnen)

IGI
(Internationale Genealogische Index)

Zoeken naar individuele personen (Geboorte/Doop, informatie)

International Genealogicai Index (TM) - 1993 Editior. - Versior. 3.C2

19 OCT 1994 SELECTEE ENTRIES

Names- (Sex) Ever.t Date/Place i Sheet Fcr Sourre Document

Cornelis Maartenszcon TP.CMP (M) B: 9 Sep 1629 l?6i:ss -
Father: Maarten Haipertszoon TROMP Rotterdam, Zuid Holland,
Mother: Mrs. TROMP Netheriands

Cornelis TROMP (M! 3: Abt 1665 F5338EC 155327B
Spouse: Neeitje GERRITS Of, Wormei, Nh, Netherianas 3

Crelis or Cornelis TROMP !M) 3: 20 Oct 1727 Film *: 44279S
Father: Dirk TROMP Beverwijk, No. Holi., Netherl. Page 4: 3C
Mother: Maartje JANS Ord. ft: 15664

Cornelis TROMP (M) C: 9 May 1763 8401263 1395702
Father: Jan Tieleman TROMP Hekendorp, Zuid Holland, 37
Mathei: Mijnsje Aliense SPEK Netheriands

Fiancijntje TROMP (F) B: 1 Feb 1815 Film S : 442799
Father: Cornelius TROMP Severwijk, No. Holl., Netheri
Mother: Johanna NONNEMAKER Ord. *: 016 53

Copyright(cl 1993 by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.All rights reserved.

Zoeken naar Huwelijken

International Genealogical Index (TM) - 1993 Edition - Version 3.02

25 OCT 1994 SELECTED ENTRIES Page 1

3atch Library Call Number
Names (Sex) Event Date/Place i Sheet For Source Document

Albaitus CROES (M) M: 19 Jun 1703 M903469 109099
Spouse: Aurelia STALBERGEN Nederlands Hervormde Kerk,

Groningen, Groningen, Netheriands

Adlianus CROES (M) M: 23 Dec 1721 8211866 0884807
Spouse: Hendrlna VAN VLIET Utrecht, Utrecht, Netheriands 19

Anna CROES (F) M: 18 Dec 1707 A457733
Spouse: Gillis DE WAAL Dordrecht, Zuid Holland,

Netheriands

Anna Catharina CROES (F) M: 26 Jun 1725 1761088 *
Spouse: Anthonij VAN ES Utrecht, Utrecht, Netheriands

Events: A«Adult Chr B-Birth C=Chr D=Death M=Marr S-Misc N=Census w-will
LDS Ordinances: B«Baptized E=Endowed SP-Sealed to Parents SS=Sealed to Spouse
Special Symbols: * Film contains no additional information. ~- Some information was

estirnated or altered. @ Narnes and relationships of others stated in
source. # Additonai relatives listed in source.
> Additional information from Names Processing, Family History Department
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Het Rijksarchief in Limburg
JW. Koten

Maquette nieuwbouw/verbouwing Rijskarchief in Limburg (stand april 1993)
Copyright Rijksarchief in Limburg

Situering
Zonder twijfel is het Rijksarchief Limburg,
gewoonlijk als RAL afgekort, in Nederland
het meest excentrisch gelegen. Dit geldt niet
alleen voor de "Hollanders" maar zelfs voor
veel Limburgers. Maastricht betekent altijd
een stevige rit. Doch de lange rit wordt in
hoge mate goed gemaakt door het verblijf in
de fraaie stad Maastricht. Vriend en vijand
zijn het er over eens, dat het na Amsterdam
een van de mooiste steden van Nederland is.
Het archief is moeilijk met het openbare
vervoer te bereiken. Weliswaar kan men
van het station buslijn 4 nemen, doch de rit
duurt tenminste een half uur, vaak langer.
De afstand station naar RAL is ongeveer 20

10

minuten gaans, een fikse wandeling die
gelukkig wordt vergoed door een fraai
uitzicht over de Maas als men de historische
Maasbrug oversteekt om de weg via het
Stokstraatkwartier te vervolgen. Bij slecht
weer kan men echter het beste maar de
treintaxi nemen. Bezoekers die met eigen
vervoer komen, dienen te bedenken dat rond
het RAL vaak parkeerproblemen zijn. Het
beste kan men het RAL benaderen via de
autoweg Eindhoven-Luik (afslag 278).
Daarna aan de zuid-zijde van de stad, rechts
afslaan en het verkeersbord richting Hasselt
volgen. Onmiddellijk als men de Maasbrug
is gepasseerd dient men zo snel mogelijk
richting centrum (afrit 11) af te buigen.
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Probeer in de buurt vóór de stadswal (in het
Stadspark) een plaatsje te vinden, hetgeen
vaak niet makkelijk is. Vandaar is het een
korte, doch zeer aangename wandeling van
enkele minuten, in het mondingsgebied van
de Jeker met fraai gerestaureerde gebou-
wen. Het is een wandeling om echt in de
stemming tot genealogisch onderzoek te
komen. Al gaande merkt u dan tevens, dat
Maastricht een multiculturele voorgeschie-
denis heeft gehad, het is een stad waar de
Brabantse, Franse en Duitse cultuur vanaf
de middeleeuwen elkaar een hand hebben
gegeven. Pas na de eerste wereldoorlog is
Maastricht echt Nederlands geworden,
hoewel ook voor de Franse tijd (1794), de
Staten-Generaal van de Republiek een
stevig vinger in de pap hadden.

Historische achtergrond van het archief
Als u na deze korte wandeling de Pieter-
straat bereikt, zult u de imposante West-
gevel van de vroegere Franciscanenkerk snel
opmerken. De kerk wordt ook wel Minder-
broederskerk genoemd, omdat de volge-
lingen van de Franciscus van Assisi bij
voorkeur zich zo noemden. Deze kerk maakt
deel uit van een nog veel groter complex dat
zich aan de zuidzijde van het gebouw
bevindt en waar vroeger de kloosterge-
bouwen waren gesitueerd. De kerk, waar de
definitieve publieksruimten gesitueerd wor-
den, staat nog in de steigers. De restauratie
hiervan is ultimo 1996 afgerond. In tegen-
stelling tot enige maanden geleden betreedt
u thans het archief via een centraal gelegen
poort (dus niet meer via de zij-ingang bij de
kerk). U komt dan in een van de klooster-
gangen die het centrale kloostercarré
begrenzen. Hier bevindt zich een informa-
tiebalie en de vestiaire.

Ruim honderd jaar is het Rijksarchief nu in
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het oude Minderbroerderklooster gevestigd.
De oorsprong van dit complex reikt tot in de
dertiende eeuw, daar de Minderbroeders in
1234 zich vestigden in de Pieterstraat. De
kerk werd aan de rand van de stad, nog net
binnen de oude stads-ommuring gebouwd,
terwijl het klooster aan gene zijde van de
wal stond. Midden door het complex loopt
dus de oude stadswal van 1229. Bij de res-
tauratie van het klooster is deze oude
stadswal blootgelegd en thans zichtbaar
gemaakt voor het publiek. Tot 1639 bleven
de Minderbroeders in de kerk en het kloos-
tercomplex. Enkele jaren nadat Frederik
Hendrik de stad had veroverd moesten de
brave Minderbroeders de stad verlaten. Het
klooster-kerk-complex krijgt dan, gedurende
twee eeuwen een overwegend militair
gerichte functie (militair hospitaal, arsenaal,
kazerne, commandantuur). In 1867 werd de
vestingstatus van Maastricht overbodig.
Limburg dat feitelijk een Duits hertogdom
was, (weliswaar soeverein aan het Neder-
lands koningshuis) werd rond deze tijd een
Nederlandse provincie. De militaire bestem-
ming werd dus opgeheven, er ontstond
leegstand en sterk verval. Een andere
bestemming wordt gezocht, een grondige
restauratie (in 1879) onder leiding van de
welbekende Limburgse architect Cuypers
vond plaats.
Nadat het RAL (toen nog even provinciaal
archief geheten) gebruiker van een deel van
de gerestaureerde kerk was geworden,
volgden spoedig daarna ook de stadsbi-
liotheek en het stadsarchief. Door dit
gecombineerd gebruik ontstond er al spoe-
dig grote ruimtenood en daardoor veel con-
flicten waarover een roman kan worden
geschreven. In 1915 verhuisden stadsbiblio-
theek en stadsarchief naar het Generaals-
huis. Het Minderbroederklooster raakte na
de eerste wereldoorlog in ernstig verval.

11



Verbouwing van het kloostergebouw, dat
annex de kerk was gesitueerd, werd in 1936
tot werklozenproject bestemd. Een flink
deel ervan werd helaas gesloopt, waarvan
men later grote spijt kreeg. Uiteindelijk
kwam, met vertraging door de tweede we-
reldoorlog, het huidige archiefcomplex tot
stand, dat na een 25 jaar gebruik niet meer
aan de eisen voldeed. Na veel vijven en
zessen, werd in 1987, met restauratie, reno-
vatie en aanvullende nieuwbouw begonnen.
In 1988 is de gerestaureerde comman-
dantswoning opgeleverd. Zeer onlangs werd
(met vertraging veroorzaakt door de Maas-
watersnood van 1994) het klooster weer
betrokken. Hierin zijn thans de kantoren,
restauratie-ateliers en het fotoatelier onder-
gebracht. Ondergronds werden ultramo-
derne archiefdepots gerealiseerd, toegerust
voor 27 km stellingruimte. Speciale aan-
dacht werd besteed aan de ventilatie en
luchtzuivering, zodat het papier niet wordt
aangetast. Speciale deuren zorgen er voor
dat het geheel waterdicht kan worden
afgesloten, in noodsituaties een niet over-
bodige luxe. Tevens werden twee tijdelijke
studieruimten ingericht. Ultimo 1996 (dus
over twee jaar) hoopt men dat de geres-
taureerde kerk gereed is met de definitieve
publieksruimten. Naast de nieuwe studie-
zaal komen in de kerk ook nog een
auditorium en ruimten voor groepsonder-
zoek, op de plaats waar tot voor kort de
archiefstellingen stonden. Het blijft dus nog
twee jaar enigermate behelpen, al is de
toestand thans reeds aanzienlijk beter dan
de situatie in de dringend restauratie behoe-
vende kerk. Als de renovatie afgerond is,
heeft men niet alleen een fraai-ogend en
historische belangwekkend gebouw betrok-
ken maar tevens een archief dat qua inrich-
ting up to date is. Met name zal het vloer-
oppervlak van de publieksruimten in verge-

lijking met de pre-restauratiefase zijn ver-
dubbeld. Buitengewoon gezellig vond ik nu
al de inrichting van de koffieruimte, waarbij
men aan de ene zijde kijkt naar de fraaie
binnentuin (een kloostercarré omgeven door
kloostergangen) en de andere kant naar de
commandantswoning. Architectonisch is het
gebouw nu al een bezoek waard.

Het is aardig op te merken dat bij de renova-
tie aandacht gegeven is aan het archeolo-
gische bodemonderzoek er plekke. Resten
uit vooral de middeleeuwen werden in de
grond onder het complex opgedolven en zijn
tentoongesteld.

Genealogie in Limburg een complexe
aangelegenheid
Limburg wordt wel eens een land zonder
grenzen genoemd. Historisch gezien is het
moderne Limburg een grillige lappendeken,
de resultante van veel geschipper en com-
promissen tussen de grote buren. Door 31
soevereine staten en staatjes werd vóór de
Franse tijd op het grondgebied van het
huidige Limburg macht uitgeoefend. Wie in
Limburg genealogie bedrijft, bespeurt dit
onmiddellijk. Niet alles wat de huidige pro-
vincie betreft vindt u in het Rijksarchief
Limburg. In Düsseldorf, Hasselt en Luik
zijn ook belangrijke bronnen gearchiveerd,
die op het huidige Nederlands Limburgs (er
is ook een Belgisch Limburg) betrekking
hebben. Er wordt zeer veel inspanning
geleverd om deze archivalia tenminste in
kopievorm, in Nederland ter beschikking te
hebben. Het is daarom sterk aan te raden
dat alvorens u zich met de Limburgse
genealogie inlaat, u zich eerst wat oriënteert
in de regionale geschiedenis en de bij-
zondere aspecten van het genealogische
speurwerk in Limburg. Wij verwijzen u
graag naar een nummer van Ons Erfgoed
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nummer 6 van 1993. pag. 220 t/m 225 waar
u een korte introductie aantreft, met veel
literatuurverwijzingen. Enige kennis van
vreemde talen (Latijn, Duits, Frans) zal u
bij het onderzoek in het Limburgse goed te
stade komen. Eigenlijk is voor een grondige
voorbereiding de handleiding voor het gene-
alogisch onderzoek in Limburg onmisbaar.
Dit fraai uitgegeven en niet al te dure boek,
waarvan in oktober 1994 een nieuwe editie
verscheen, kan zonder aarzeling met klem
warm worden aanbevolen.

Ondanks deze problemen bij het voorouder-
onderzoek, bloeit in Limburg de genealogie
als nergens in Nederland. Waarschijnlijk is
Limburg de provincie met het grootste aan-
tal genealogen per hoofd van de bevolking.
De voorgeschiedenis van deze streek maakt
het bovendien mogelijk dat men historisch
veel verder terug kan gaan, dan in andere
delen van Nederland, die pas veel later aan
het beschavingsproces deel namen. Gerele-
veerd wordt dat Limburg een belangrijke
bakermat van Maaslandse cultuur in vroege
middeleeuwen was, die een belangrijke im-
puls heeft gegeven aan de West-Europese
cultuur.

Door de grote belangstelling voor genea-
logie zijn de bezoekers-aantallen van het
RAL relatief hoog. Gelukkig zijn er een
groot aantal ondersteunende publikaties die
de genealoog bij zijn moeilijke speurwerk in
het Limburgse ten dienste staan. Vooral de
inventarissen van het RAL, zijn een rijk
geschakeerde informatiebron. Ieder jaar
wordt bovendien het resultaat van een groot
aantal onderzoekingen gepubliceerd, onder
andere in de welbekende Publications, De
Maasgouw en het Limburgse Tijdschrift
voor genealogie. Deze laatste periodiek is
een uitgave van de bloeiende sectie genealo-

gie (circa 900 leden) van Het Limburgse
Geschiedkundig en Oudheidkundig Genoot-
schap (LGOG). Het is jammer dat veel wat
lokaal wordt gepubliceerd, niet altijd de
landelijke aandacht krijgt die dit verdient.
Begrijpelijk is dit wel omdat het wel en wee
van Limburg niet met de hoofdstroom van
de Nederlandse geschiedenis is verweven.
Deze visie wordt ondersteund door een
recent artikel van Rico op den Kamp
(Maasgouw pagina 161, jrg 113 (1994)
getiteld "Wandelend in den vreemde",
Limburg en de Nederlandse Natie in de reis-
verslagen van Ds K. Craandijk.

Faciliteiten voor de bezoeker
Het RAL is een archief dat van oudsher
gekenmerkt wordt door grote publieks-
vriendelijkheid. Faciliteiten die in andere
archieven pas onlangs werden gerealiseerd
waren al vroeg aanwezig.
1. Allereerst de gebruikelijke burgerlijke
stand gegevens: tienjaarlijkse tafels en mi-
crofilms van geboorte-, sterfte- en huwe-
lijksakten.
2. De kerkelijk DTB-boeken van alle
parochies van de provincie. Vrijwel alle
DTB-boeken zijn geïndexeerd, zodat met
betrekkelijk weinig moeite een stamboom
vanaf circa 1600 kan worden samengesteld.
3. Geïndexeerde gegevens betreffende de
gekeurden voor de militaire dienst, benevens
de conscripties (opgeroepen mannen) tij-
dens het Franse bewind.
4. De memories van successie van circa
1820 tot circa 1900.
5. Een vrij grote verzameling doodspren-
tjes.
6. Een centrale huwelijksklapper t/m
1902, waardoor men ook personen die
buiten de eigen gemeente zijn gehuwd vrij
snel kan vinden.
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Een bijzonderheid van het Limburgse
Archief is de grote hoeveelheden klooster-,
kapittel en kasteelarchieven. Deze zijn niet
alleen interessant wanneer er een familielid
is ingetreden, maar ook wanneer familie-
leden zakelijke betrekkingen (bij voorbeeld
pacht) met het klooster hadden.

Vooral de laatste jaren is getracht de
dienstverlening van de bezoekers te
verbeteren en uit te breiden. Een recent
gehouden enquête bracht de wens aan het
licht van de uitbreiding van het DTB-
bestand met gegevens uit de grensregio.
Grote klachten bestaan er omtrent de soms
gebrekkige leesbaarheid van de films van de
burgerlijke stand, hetgeen overigens een
landelijk verschijnsel is. Dit gebrek heeft
men trachten te ondervangen door aanschaf
van een ultra-moderne reader-scanner.

Projecten voor het toegankelijk maken
van archiefbestanden
Ondanks de krachtsinspanning die een
verhuizing, renovatie enzovoorts met zich
meebrengen, heeft men de primaire taak van
een archief niet vergeten. Grote aandacht
wordt geschonken aan de toegankelijkheid
van de archiefbestanden. Van alle archieven
in het Rijksarchief is 73% goed toegan-
kelijk. Nog 27% komt voor inventarisatie
(op verschillende niveaus) in aanmerking.
Een majeure inspanning is het samenstellen
van een centrale overlijdensklapper 1796-
1902, waarmee men nu gevorderd is tot de
letter "L". Daarnaast wordt gewerkt aan het
indiceren van de notariële archieven uit de
periode vanaf 1843. Tenslotte wordt veel

tijd gestoken in het inventariseren van de
schepenbankarchieven, een unieke genea-
logische bron in het Limburgse.

Plannen automatisering
Evenals in andere rijksarchieven kent men
het archiefbeheersysteem Archeion. Vrijwel
alle originele archiefstukken zijn op eenvou-
dige wijze via een terminal aan te vragen.
Bekeken wordt of bovenvermelde centrale
klappers via scanning in eigen beheer
geautomatiseerd ter beschikking gesteld
kunnen worden in de studiezaal. In
samenwerking met de Limburgse archieven
bestaat tevens het plan om de indicering van
de notariële minuten te automatiseren.
Recent is het project geautomatiseerde in-
dicering van de zogenaamde gichtregisters
(waarin akten van overdracht enz) gestart.

Het Rijksarchief Limburg is gevestigd aan
de St. Pieterstraat 7 te Maastricht.
Het adres is: Sint Pieterstraat 7, 6211 JM
Maastricht, telefoon 043-217051, Fax 043-
255640.
Openingstijden van maandag van 13.00-
17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 09.00-
17.00 uur.
De redactie is de heren Van Hall en Regis
de La Haye dankbaar voor de verstrekte
informatie.

Literatuur:
Regis de La Haye. Handleiding voor
genealogisch onderzoek in Limburg.
Tweede, herziene druk. Stichting Vrienden
van het RAL, 1994 (kan besteld worden bij
hetRAL)
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Archiefnieuws
Provinciale genealogische dag Noord-

Brabant
Op zaterdag 18 maart 1995 van 10.00 - 16.00
uur organiseert het Rijksarchief in Noord-Bra-
bant in samenwerking met Brabants Heem en
het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)
een uitwisselings- en informatiedag voor gene-
alogen.
Met stands presenteren zich allerlei genealo-
gische instellingen en tijdschriften.
Een aantal mensen is bereid gevonden u met
hun kaartenbakken of computers te informeren
over uitgezochte stambomen. Ook zullen de
momenteel beschikbare computerprogramma's
worden gedemonstreerd.
Op deze dag zullen enkele inleiders u infor-
meren over genealogisch onderzoek in Noord-
Brabant en over genealogisch bronnenma-
teriaal dat bij het Rijksarchief in Noord-Bra-
bant en bij het Centraal Bureau voor Genea-
logie berust. Voor de meer gevorderde genealo-
gen zijn er 's middags korte lezingen over
materiaal dat u kunt gebruiken om stambomen
verder 'aan te kleden'. Tenslotte presenteren
het Rijksarchief en het CBG hun nieuwe gids
voor genealogisch onderzoek in Noord-Bra-
bant.
De toegangsprijs bedraagt ƒ 5,— (incl. lunch
ƒ 15,-). U kunt zich tot 1 maart 1995 opgeven
bij het RANB door het verschuldigde bedrag te
storten op giro 107.67.90 onder vermelding
van : 18 maart/aantal personen en evt. aantal
lunches.
Nadere inlichtingen te verkrijgen bij Albert
Verhees of Willem van den Berg, RANB 073-
120733, toestel 411 (maandag t/m donderdag).

Gemeentearchief Amsterdam
Met ingang van 8 november 1994 is het nieuwe
telefoonnummer van dit gemeentearchief: 020-
5720202. Het faxnummer blijft 020-6750596.

Leidschendam
De gemeente Leidschendam heeft sinds augustus

1994 een archiefambtenaar ter secretarie, de heer
drs. F.F.J.M. Geraedts.

Rijksarchief in Noord-Brabant
Vaaf 10 januari 1995 zijn de studiezalen ook op
dinsdagavond toegankelijk. Bovendien wordt
studiezaalbezoekers de mogelijkheid geboden 's
avonds originele stukken te raadplegen, mits voor
20.00 uur aangevraagd. Op de genealogische
studiezaal zal elke dinsdagavond een lid van de
Nederlandse Genealogische Vereniging aanwezig
zijn om bezoekers zo nodig met hun onderzoek te
helpen.
Deze openstelling is voorlopig voor één jaar.
Alleen op de dinsdagavonden 28 februari, Car-
navalsavond, de dinsdagen gedurende de maan-
den juli en augustus, Sinterklaasavond 5 decem-
ber en de Tweede Kerstdag, 26 december zal het
R. A. niet open zijn voor het publiek.

Sint PhUipsiand
Met ingang van 1 januari 1995 zijn de gemeenten
Sint Philipsland en Tholen samengevoegd tot de
nieuwe gemeente Tholen. De archieven van Sint
Philipsland zijn vanaf januari 1995 te raadplegen
bij het Gemeentearchief Tholen, Markt 1-5, 4695
CE Sint-Maartensdijk., tel. 01666-8248, van
maandag t/m donderdag van 9.00-16.30 uur,
vrijdag na afspraak. De naam van het
streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint
Philipsland luidt voortaan Streekarchivariaat
Schouwen-Duiveland.

Gemeentearchief Zwolle
In verband met een grondige renovatie van
receptie en studiezaal wordt de dienstverlening in
het Gemeentearchief Zwolle tijdelijk gehinderd,
hl de periode 6 februari t/m 3 maart 1995 is een
provisorische studiezaal ingericht op de derde
verdieping en is het gemeentearchief 's morgens
gesloten. De generale index is in deze periode niet
beschikbaar. Vanaf 6 maart gelden nieuwe
openingstijden:
maandag 13.30-17.00 uur
dinsdag-vrijdag 09.00-17.00 uur.
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Limburgse Varia

Genealogie in Limburg (aanvulling)
drs. H.J. Kobossen

Bij het artikel over de genealogie in
Limburg (Ons Erfgoed nr 6, 1993, pag 221)
wil ik graag de volgende aantekeningen
plaatsen.

Uit een groot aantal gebieden waaronder
Loon, Valkenburg en een groot deel van
Opper-Gelder maar ook vele kleine Heer-
lijkheden werd tijdens het Congres van We-
nen (1813-15), een staatkundige eenheid
gevormd '). Het gebied werd zo samenge-
voegd dat de Maas geheel op Nederlands
gebied kwam. De grens met Pruisen werd
getrokken, daar waar vanaf de Maas een
kanonskogel viel of het kanonschot te horen
was. Dit gebied werd tot een Nederlandse
provincie verklaard, welke door toedoen
van Willem I, de naam Limburg kreeg.
Deze naam wilde Willem I voor het nage-
slacht behouden. Aangetekend wordt dat
noch hij, noch enige Nassau of Oranje-Nas-
sau de titel Limburg ooit eerder had ge-
voerd.

Limburg was destijds een graafschap(je)
dat in 1106 door toedoen van de opstandige
zoon Hendrik (als koning later V, 1106-
1125) van Hendrik IV hertogdom werd,
hoewel het nauwelijks groter was dan de
drie Landen van Overmaze: Valkenburg,
Herzogenrade en Dalhem. Een deel van
Limburg werd als gevolg van de slag bij
Woeringen ), 5 juni 1288 in personele unie
met Brabant verbonden. Zelf ben ik van
mening dat Reinold I van Gelre, anders dan
Van Heelu ) het voorstelt, eigen rechten

had, omdat hij zelf in mannelijke lijn van de
hertogen van Limburg afstamde. De landen
van Overmaze kwamen op verschillende
tijdstippen in de veertiende eeuw onder Bra-
bant. Tot Limburg behoorde ook het twee-
herige Maastricht, waar tot 1795 de bis-
schop van Luik één der soevereinen was, de
ander, als opvolgers van de Habsburgse
hertogen, de Staten-Generaal der Repu-
bliek. In 1795 woonden er in het gebied van
het huidige Limburg 138.000 mensen.

In ruil voor zijn Ottoons-Nassause gebie-
den (sedert 1255 gescheiden van de Wal-
ramse maar toen herenigd) kreeg Willem I
in personele unie het Groothertogdom Lu-
xemburg dat lid werd van de Duitse Bond.
In 1830 breekt de Belgische opstand uit,
Luxemburg en Limburg voegen zich bij
België. In de eindregeling van 1839 wordt
het Franstalige deel van Luxemburg aan
België toegewezen, mede neutraal gelaten
en losgemaakt van de Duitse bond. Om deze
en Willem I beide schadeloos te stellen werd
de provincie Limburg slechts deels aan
België gelaten. Uit het andere deel werd het
Hertogdom Limburg gevormd waarvan
Willem I hertog werd. Dit deel werd lid van
de Duitse Bond en heeft nog in 1866
huzaren moeten leveren voor het Pruisische
leger. Dan volgt de Limburgse kwestie die
aanleiding wordt voor het einde van de
koninklijke kabinetten. De hertogelijke
status van Limburg heeft formeel tot 1906
voortgeduurd.

De Walramse Linie die in 1814 alle
Nassause gebieden gekregen had, werd daar
in 1866 door Pruisen verdreven. Daar
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Willem III geen mannelijke opvolgers had,
kreeg de Nassause vorst hertog Adolf in
1890 als naast mannelijke verwant (via
1255 !!!) het groothertogelijke gebied
Luxemburg toegewezen, waar toen geen
vrouw mocht opvolgen. Interessant is nog
dat zijn halfzuster prinses Helena, de
moeder van koningin Erama was.

1) Tijdens dit congres heeft een Pruisische minister het idee
gelanceerd om de Nederlanden bij Pruisen te voegen. Willem
I zou dan sultan van Turkije worden en de zittende sultan zou
worden verjaagd.
2) Middeleeuwse benaming Worring(h)e, alternatieve
schrijfwijze Woningen, plaats tussen Neusz en Keulen.
3) De slag is beschreven door Jan van Heelu in: de slag bij
Worringhe, fel nationalistisch gekleurd. Zijn bewering dat
Reinoud I de erfdochter van Limburg gehuwd had om
Limburg te kunnen binnenhalen, terwijl zij de lelijkste vrouw
van Limburg was, komt mij weinig geloofwaardig voor. Zij
stierf trouwens kinderloos, waarmee deze stam uitstierf.

Vereniging „Limburgse Hamers
Genealogieën"
JW. Koten

Iedere Limburger heeft een of meer "Ha-
mersen" (ook Haemers of Hammers) in zijn
kwartierstaat. Dit is een bekend Limburgs
genealogisch gezegde. Vooral in Zuid Lim-
burg zijn diverse concentraties met deze
naam. Vandaar dat de vereniging "Lim-
burgse Hamers Genealogieën" van betekenis
is voor ieder die in het Limburgse genea-
logisch onderzoek verricht. Belangwekkend
is bovendien dat niet alleen naar de familie
Hamers wordt gekeken. Ook de genealog-
ieën van verwante families worden zeer
grondig uitgepluisd. De vereniging werd
opgericht in 1987 en telt thans circa 150
leden. Men organiseert twee keer per jaar
een vergadering, waarin voordrachten van
hoge kwaliteit worden gepresenteerd en
waar hulp wordt geboden bij het speurwerk.
Deskundige hulp is bij de Hamersen volop
aanwezig. Een tweede doelstelling is het

publiceren van familiegeschiedenissen.
Onlangs verscheen een zeer goed ontvangen
boekwerk van de Hamers-stammen uit het
gebied van Brunssum. Dit boek mag model
staan voor het publiceren van genealogisch
onderzoek, omdat de genealogische feiten
worden geplaatst tegen de achtergrond van
de Limburgse historie. Tenslotte geeft de
vereniging nog een Hamers-Bulletin uit, dat
zes keer per jaar verschijnt, zeer gedegen
van inhoud is en zeer warm kan worden
aanbevolen. Geen wonder immers, de voor-
zitter is Nico Hamers, een bekend histo-
ricus, docent paleografie en oud hoofdredac-
teur van Gens Nostra. De kosten van het
lidmaatschap bedragen ƒ 35,—, over te ma-
ken ten gunste van de vereniging, postbank-
rekening 2367646.

Voor meer informatie: G.M.J. Hamers,
telefoon 045-323438 (na 18.00 uur)

Stichting Geschiedkunde
Maaskentj"
JW. Koten

,De

Met de Maaskant (in lokale taal „Maas-
kentj") wordt in het Limburgse gewoonlijk
een strook aangeduid die ten westen van de
grensmaas is gelegen, globaal gesproken
dus het "eiland" tussen Maas en Julianakan-
aal. In het centrum van dit gebied vindt men
dorpen als Geul. Berg, Urmond en Elsloo,
die thans verenigd zijn in het gebied groot-
Stein. dat ten westen van het DSM-complex
ligt. Kern van de stichting is het documen-
tatiecentrum dat in de St. Jansschool de
Halstraat 42 te Stein is gevestigd. De stich-
ting werd als zakelijke paraplu opgezet door
een groep vrienden, die ieder vanuit hun
eigen discipline genealogie bedreven. Deze
zakelijke opzet is een succesformule geble-
ken. Het was een goede basis om binnen
deze vriendenkring de persoonlijke deskun-
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digheid op zeer effectieve wijze te inte-
greren. Door goede lokale contacten heeft
men in de beginfase een aantal sponsors
kunnen aantrekken. Zodoende was het
mogelijk om een zeer passende studie-
zaal/archief in te richten die keurig werd
uitgerust met een grote collectie archivalia
en technische hulpmiddelen. De beschikbare
bronnen betreffen zowel publikaties over de
plaatselijke geschiedenis als vrijwel alle
archivalia met betrekking tot dit gebied, op
microfiche of als fotokopie. Een deel van de
oude bronnen is bovendien uitgewerkt in
modern handschrift. De uitrusting bestaat
uit microfichelezers en computers met
vrijwel alles omvattende databestanden.
Vanuit deze stichting stamt ook het Lim-
burgse genealogische software programma
„GRIS", dat door de heer Marchal (een van
de oprichters en chef data-verwerking bij de
DSM) ten behoeve van de dataverwerking
van de DTB-boeken, de notariële akten, de
kohieren van de grond-belasting, de kadas-
trale gegevens enzovoorts in één samen-
hangend gegevensbestand werd bewerkt.
Zodoende probeert men om van het kerk-
dorp Elsloo een samenhangende historische
beschrijving te geven van genealogie,
woonplaats, woonerf, grond bezit en beroe-
pen. Zeer interessant was hierbij de waar-
neming, dat de huidige kadastrale kaart van
dit dorp in hoge mate overeenkomt met het

indelingsstramien zoals dat in de vijftiende
eeuw tot stand kwam. Dit gegeven geldt
vermoedelijk voor veel andere gebieden.

Een uniek gegeven is bovendien dat het
documentatie centrum in een plaatselijke
school is gevestigd. Hierdoor wordt de
jeugd vroeg met de geschiedenis van de
eigen streek vertrouwd gemaakt. Men is
bezig een onderwijspakket te maken waarin
gegevens van de Nederlandse geschiedenis
worden verknoopt met lokale gebeurte-
nissen. Hiermee wordt duidelijk welke bete-
kenis belangrijke historische gebeurtenissen
voor de gewone plaatselijke bevolking
hebben gehad. Tot nu blijven veel geschied-
kundige feiten voor de leerlingen te abstract.
Het wordt pas concreet wanneer men de
misère weet te schilderen die een historisch
gegeven, zoals het doortrekken van een
troepenmacht, voor de eigen familie heeft
mee gebracht.

Het archief is iedere maandagavond ge-
opend. Men ontvangt u graag. Hoewel de
diensten in principe gratis zijn, verwacht
men van u een kleine bijdrage als er kosten
worden gemaakt. Wie meer van deze unieke
stichting wil weten kan contact opnemen
met de heer M. Notten, Eyskensweg 7,6243
AA Geulle. Tel 043 646348

Minder bonafide leveranciers van familiewapens.

In de Mededelingen van het Centraal Bureau voor Genealogie van december 1994 wordt
gewaarschuwd voorzichtig te zijn met familiewapens geleverd door:
Louter's Antiquariaat te Rotterdam en
All Genea uit Maastricht.
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DNA-onderzoek en genealogie (2)
JW. Koten

Theoretisch kan men van een genoom een
flink stuk DNA-code lezen. In de praktijk is
dit echter ondoenlijk. Daarom richt men
zich bij veel onderzoek (zoals het familie
onderzoek) niet op de letterlijke tekst, maar
op de wit-regels (tekstvrije stukjes) tussen
de genen. Zoals in een boek kent de erfelijke
code ook witregels (tandem repeats), die
blokken met een zinvolle code (tekst) onder-
breken. Wanneer men wil vaststellen of
twee pagina's van twee boeken hetzelfde
zijn, hoeft men niet de tekst te vergelijken,
maar kan men dit ook doen door uitsluitend
op het aantal witregels of de positie daarvan
te letten. Dat gaat sneller en gemakkelijker
dan letterlijke tekstvergelijking. Iets over-
eenkomstig bestaat er ook bij het DNA-
onderzoek. De frequentie van de witregels
in de geknipte DNA-strengen is bij iedere
mens zo specifiek dat daarmee de
betrokkene is te identificeren. Door zwar-
ting van de witregels en toepassing van
elektroforese (sorteren van de DNA-
strengen) kan men een DNA streepjescode
maken, die redelijk gemakkelijk kan worden
afgelezen en geïnterpreteerd en die voor
iedere mens uniek is. Vooral deze laatste
methode wordt veel toegepast. Zij heeft
mijns inziens de foutieve naam van de
DNA-vingerafdruk gekregen, ik spreek
liever van de genetische streepjescode. In
het Amerikaanse leger wordt tegenwoordig
van iedere militair bloed afgenomen voor
DNA-streepjescode onderzoek. Als later
een Amerikaanse militair sneuvelt dan kan
men, aan de resten van het stoffelijk
overschot, met zekerheid de identiteit van
betrokkene door middel van de DNA-
streepjescode vaststellen. Wij zeggen met

nadruk dat deze DNA-streepjes-code niets
zegt over de erfelijke eigenschappen van
betrokkene. Het betreft alleen maar gege-
vens omtrent de aantallen witregels en is
uitsluitend voor de persoonlijke identificatie
bedoeld.

Er is nu bij de DNA-technologie een geluk-
kige bijkomstigheid, het DNA is betrek-
kelijk stabiel. Zelfs uit het lijk van de man
die meer dan 5000 jaar in de gletsjer te
Zwitserland-Italië (de recent gevonden
gletsjer-man) is gestorven wist men vol-
doende bruikbaar DNA te halen voor DNA-
onderzoek. Een kras voorbeeld van DNA-
onderzoek is onlangs gedemonstreerd door
de identificatie van de DNA-code van een
uitgestorven dier. Zoals bekend zitten soms
insekten in barnsteen gevangen die daarin
honderden miljoenen jaren geleden de dood
vonden. In ieder natuurhistorische museum
zijn vitrines met talrijke voorbeelden. Men
heeft uit zo'n dierrest opgesloten in barnst-
een, voldoende DNA kunnen isoleren om de
DNA-code van een voorloper van de
dinosaurus vast te stellen.

DNA-technologie en genealogie liggen sterk
in eikaars verlengde. Genealogie tracht de
familierelaties door de studie van docu-
menten te verifiëren. Zulke relaties kunnen
nu ook door DNA-onderzoek worden beves-
tigd. Strengetjes DNA-code van een ouder
moeten altijd in het DNA van het nageslacht
kunnen worden teruggevonden. Een kind
heeft immers de helft van de DNA-code van
de vader en de helft van de moeder. Ook
verdere familierelaties kan men hiermee
identificeren. Zo zal men in het DNA van
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1. LodewijkXVI, Marie-Antoinette en de hertog van Normandie. 2.Cornélie de Bourbon, klein-
dochter en 3. Charles Louis Mathieu de Bourbon, kleinzoon van Naundorff.

neven, weliswaar minder, maar toch nog een
voldoende hoeveelheid overeenkomstige
strengetjes DNA moeten kunnen terugvin-
den, zodat verwantschap kan worden
aangetoond. Hoe nauwer de familiale ver-
wantschap is, des te meer DNA-strengetjes
zijn gelijk. In Engeland wordt DNA-
onderzoek soms toegepast door de emi-
gratie-autoriteiten wanneer de familie-
relatie van een meegebracht kind in twijfel
wordt getrokken. Ook bij alimentatie-
vorderingen wordt het DNA-onderzoek de
laatste tijd steeds meer ter sprake gebracht.
Daar waar vroeger het bloedgroep-
onderzoek een eventueel vaderschap moest
uitsluiten, is deze DNA-methode veel
specifieker.

DNA-technieken zijn onlangs met succes
toegepast bij de identificatie van het gezin
van de Tsaar van Rusland, waar voldoende
DNA-materiaal uit de lijkresten kon worden
geïsoleerd. Omdat men beschikte over bloed
van twee naaste familieleden (o.a. prins
Philip van Engeland) kon men met grote
waarschijnlijkheid de identiteit van de
slachtoffers vaststellen. In principe zou dit
ook mogelijk kunnen zijn voor de in Delft in

1845 overleden K.W. Naundorf, waarvan
beweerd werd dat hij een zoon van Lodewijk
XVI zou zijn. Helaas is aan een uitgedroogd
skelet vaak moeilijk nog bruikbaar DNA
terug te vinden. ) Er resteren immers geen
lichaamscellen met DNA meer. Soms kan
men uit het DNA in de haren of de vingerna-
gels nog bruikbaar DNA isoleren. Dank zij
de DNA-amplificatie techniek is maar een
klein beetje bruikbaar DNA voor identifi-
catie nodig. Een bijkomend probleem is ech-
ter dat men tevens over voldoende DNA-
materiaal van Louis XVI of naaste familie-
leden moet kunnen beschikken. Op overeen-
komstige manier zou men ook kunnen
uitsluiten of de persoon die zich destijds als
Anastasia uitgaf wel de dochter van de
Tsaar is geweest. )

Politie en justitie hebben natuurlijk belang-
stelling voor de DNA-technologie. In toene-
mende mate wordt het DNA-onderzoek dan
ook gebruikt bij bewijsvoering in verkrach-
tingszaken, indien men sperma, bloed, vin-
gernagels of speeksel kan isoleren dat de
dader bij het misdrijf achterliet. Men kan
dan de samenstelling van het DNA in dit
materiaal vergelijken met materiaal recht-
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streeks afkomstig van een verdacht persoon.
Hetzelfde geldt trouwens ook voor de
opsporing van misdadigers, aan de hand van
bloedspetters, gevonden bij de plaats des
onheus. In Nederland stuit het DNA-onder-
zoek bij de justitie echter op bezwaren,
omdat afname van bloed of speeksel als
inbreuk op de privacy geldt. Verder zijn er
in de beginfase dat deze techniek werd
toegepast enkele lelijke fouten gemaakt, zo-
dat de methode niet waterdicht leek. Maar
ook hier staan de maatschappelijke ontwik-
kelingen niet stil. Wij zijn het echter met de
briefschrijver eens dat men het DNA-onder-
zoek behoedzaam moet gebruiken en met
veel waarborgen tegen misbruik moet
omgeven.

De vraag tenslotte of DNA-onderzoek ook
voor de „gewone" genealogie betekenis
krijgt, kan men moeilijker voorzien. Wij
veronderstellen dat de invloed niet groot zal
zijn, omdat de DNA-technologie toch
tamelijk complex en duur is. Van grote
betekenis is echter de toepassing van de
DNA-technieken bij de klinische genealog-
ie. Hier vinden dan ook de belangrijkste
nieuwe ontwikkelingen plaats. Het is
mogelijk wel bekend, dat bij pakweg 80%
van alle ziekten, erfelijke factoren invloed
hebben, meestal slechts marginaal (bij-
voorbeeld tuberculose, schizofrenie), soms
zeer rechtstreeks (kleurenblindheid). Vooral
de laatste jaren wordt er met man en macht
geprobeerd allerlei ziekten (hoge bloeddruk,
astma, aderverkalking, multipele sclerose,
suikerziekte) waarvan men de oorzaak nog
niet precies kent, met DNA-technieken te
onderzoeken. Door de DNA-code van fami-
lieleden met en zonder de kwaal te verge-
lijken hoopt men te kunnen vaststellen
welke DNA-afwijking karakteristiek is voor
de ziekte. Weet men dat, dan kan men pre-
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cies aangeven welke biochemische schakel
ontbreekt. Dit is van belang om de afwijking
sneller en nauwkeuriger te kunnen diagnos-
tiseren of een nieuw geneesmiddel te ont-
wikkelen. Het gaat bij dit type onderzoek
dus niet om het lezen van witregels, maar
inderdaad om het analyseren van de in-
houdelijke code van bepaalde DNA
strengen. Bij dit type onderzoek wordt nogal
eens een beroep gedaan op het genealogis-
che gegevensbestand van de Mormonen, om
voldoende verwante familieleden bij elkaar
te krijgen. Bij de studie van deze chronische
ziekten, zal dus in toenemende mate de
genealogie gecombineerd worden met het
DNA-onderzoek. Wanneer dit in goede
handen blijft kan het een zegen voor de
mensheid zijn, bij misbruik echter een ramp.
Nog meer dan hiervoor betoogd, zal men
vooral dit aspect met de grootst mogelijke
zorg voor de privacy moeten omgeven.

Conclusie
De DNA-methode is een krachtige nieuwe
onderzoektechniek om familierelaties vast te
stellen c.q. op te sporen. Hoe deze ontwik-
kelingen zullen voortschrijden is nog niet te
voorzien. Vast staat dat de DNA-techno-
logie een van de speerpunten is van het
moderne medische onderzoek. Er is dus nog
veel te verwachten, mogelijk ook voor de
genealogie.

1) Zowel van De dauphin als van Naundoff zouden
haarlokken bestaan. Misschien dat deze voldoende dna-
materiaal op kunnen leveren. Misschien ook is er iets te doen
via dna-onderzoek van Naundorffs nazaten en van verwanten
van Marie-Antoinette en Lodewijk XVI, waarbij vooral de
dna-structuur van Marie-Antoinettes zijde belangrijk is,
omdat ook wel gesuggereerd is dat Naundorff een onwettig
kind van Lodewijk XVI zou zijn geweest
2) Omdat men over weefsel van "Anastasia" beschikte,
waardoor dna-onderzoek bij haar mogelijk was, heeft men
inmiddels de uitkomsten kunnen vergelijken met dat
betreffende de tsarenfamilie. Hierover een apart artikel van
W.J. Scholl.
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Romanovs geïdentificeerd
W.J. Scholl

1

Victoria
1863-1950
X

1819-1901
11
Alice
1843-1878
X
Lodewijk IV van Hessen
1837-1892
i

Ludwig v. Battenberg
1854-1921

H
Alice
1885-1969
X
Andreas van Griekenland
1882-1944

prins Philip
1921-

l
Alexandra
1872-1918
X
Nicolaas II
1868-1918

Het familieverband tussen tsarina Alexandra
en prins Philip

Voorgeschiedenis
In maart 1917 volgde tsaar Nicolaas II van
Rusland eindelijk het advies van zijn
generaals op en deed afstand van de troon,
ten gunste van zijn broer groothertog
Michael. Een dag later, 16 maart, trad ook
deze af waarmee een einde kwam aan het
Russische keizerrijk. De tsaar en zijn gezin
werden gevangen gehouden in hun paleis
Tsarskoje Selo, ten zuiden van Sint Peters-
burg. In het gedeelte van het bijbehorende
park waar zij zich mochten begeven hield
Nicolaas zich bezig met houtzagen, daar-
mee wellicht het voorbeeld vormend voor de
latere activiteiten van zijn neef ex-keizer
Wilhelm II in Doorn.

Onder de regering Kerenski waren zij
betrekkelijk veilig maar toen de invloed van
Lenin en Trotski toenam achtte de regering
het veiliger de Romanovs over te brengen
naar Tobolsk in Siberië (augustus 1917).
Met de oktoberrevolutie kwam Lenin aan de
macht en daarmee werd de gevangenschap
van het keizerlijk gezin steeds grimmiger tot
het op 30 april 1918 plotseling overge-
plaatst werd naar Jekaterinenburg in de
Oeral.
In juli naderden sterke Tsjechische en Wit-
russische troepen Jekaterinenburg, de com-
munistische troepen begonnen te wijken en
de val van Jekaterinenburg leek aanstaande.
Onder deze druk werd het gezin op de avond
van 16 juli geëxecuteerd.

- In een aantal opzichten doet dit
denken aan de moord in 1296 op Floris V,
graaf van Holland.-
Aanvankelijk werd de executie geheim
gehouden en mede door de militaire situatie
- op 25 juli werd Jekaterinenburg ingeno-
men - is de juiste toedracht zeer onduidelijk.
De Witrussen begonnen een onderzoek naar
de lotgevallen van de tsaar en zijn gezin
maar toen dit eenjaar later werd afgesloten
namen juist de communisten Jekateri-
nenburg weer in. Aangezien de stoffelijke
resten van de tsaar, noch van de andere
gezinsleden waren gevonden bleef er veel
onzekerheid bestaan. Misschien was alleen
Nicolaas dood, zoals officieel ook was ge-
publiceerd en leefden de anderen nog.

Mysterie en mystificatie
Op 18 juli werd in een officieel perscom-
muniqué verklaard dat Nicolaas Romanov
was neergeschoten en dat zijn vrouw en
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zoon naar een veilige plaats waren gebracht.
Korte tijd later doken getuigen op van het
neerschieten van het keizerlijke gezin in de
bossen ongeveer 20 kilometer ten noord-
westen van Jekaterinenburg. Ter plaatse
gevonden voorwerpen werden herkend als
persoonlijke eigendommen van de diverse
gezinsleden. Dan komen er getuigenissen
over het neerschieten van het gezin, de
lijfarts, de kok, de kelner en de dienstmeid,
in een kamer van hun gevangenis in Jeka-
terinenburg. Hoewel er dus 'getuigen' zijn
dat het gezin is gedood, zelfs op twee ver-
schillende plaatsen(l), verklaren in de loop
der tijd anderen dat zij recentelijk gezins-
leden in levende lijve gezien hebben. Dit
soort verklaringen kan mensen op het idee
gebracht hebben zich uit te geven voor een
van de overlevende gezinsleden, anderzijds
kunnen de verklaringen stoelen op ontmoe-
tingen met dergelijke toneelspelers. In ieder
geval maakt de wereld vanaf 1920 regel-
matig kennis met overlevende leden van het
keizerlijk gezin. Het meest bekend is de
drenkeling van 1920 uit Berlijn die in 1928
naar Amerika vertrok en daar de naam Anna
Anderson aannam. Zij zou de jongste doch-
ter van de tsaar zijn: groothertogin Anasta-
sia. Over haar identiteit zijn vele processen
gevoerd. In 1970 deed het Hooggerechtshof
in Karlsruhe de uitspraak 'non liquet': Anna
heeft niet het bewijs kunnen leveren dat zij
Anastasia is, echter er zijn ook geen
bewijzen dat zij het niet is. Anna 'Anastasia1

Anderson overleed in 1984 zonder dat een
defintief oordeel geveld kon worden.

De vondst
In 1991 verklaren twee Russische amateur-
historici dat zij, gesteund door archiefma-
teriaal en foto's die op grondverstoringen
wijzen, mogelijk tengevolge van een begra-
fenis, een gemeenschappelijk graf ontdekt
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hebben ongeveer 20 kilometer van Jekate-
rinenburg. De Russische regering stemt toe
in een officieel onderzoek en zo worden in
juli 1991, in een ondiepe kuil van nog geen
1 meter diep, overblijfselen gevonden van
menselijke skeletten. Hoewel de beenderen
zwaar beschadigd zijn, kan worden vastge-
steld dat het om negen mensen gaat. Zowel
beschadigingen door kogels als door bajo-
netten kunnen worden opgemerkt. De
aangezichtsbeenderen zijn zodanig vernield
dat identificatie op de klassieke manier
mogelijk is. Met behulp van computer-
technieken worden de aangezichten zo goed
mogelijk gereconstrueerd. Aan de hand van
de beenderen worden leeftijd en geslacht
vastgesteld en gebitsreparaties wijzen erop
dat een aantal van de negen overblijfselen
afkomstig moeten zijn van aristocraten.
Uiteindelijk besluiten de geleerden dat dit de
overblijfselen kunnen zijn van de laatste
tsaar, de tsarina, drie van hun vijf kinderen
en vier anderen. De overblijfselen van de
tsarewitsch Alexei en van een van de doch-
ters ontbreken.
Amerikaanse onderzoekers worden uitgeno-
digd de overblijfselen te bestuderen en Brit-
se deskundigen om genetisch onderzoek te
doen.
Met het DNA-onderzoek wordt allereerst
vastgesteld dat het gaat om de overblijfselen
van vier mannen en vijf vrouwen. Vervol-
gens kan aangetoond worden dat vijf leden
van deze groep tot een familie behoren en
dat het daarbij gaat om twee ouders en drie
dochters. Prins Philip van Engeland staat
een bloedmonster af om verwantschap vast
te stellen. Hij is een kleinzoon van Victoria
van Hessen, een zuster van Alexandra van
Hessen, de tsarina. DNA vergelijking wijst
uit dat de vier vrouwen van de familiegroep
en prins Philip aan elkaar verwant zijn.
Voor de verwantschap met de man van de
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familiegroep kan gebruik gemaakt worden
van DNA-materiaal afkomstig van een
afstammeling van een zuster van tsaar
Nicolaas' moeder en van een afstammeling
van een zuster van tsaar Nicolaas zelf.
Slechts op een punt was er een afwijking
met dit materiaal.
Uitvoerige statistische analyse van alle ge-
gevens leidde tot de conclusie dat de fami-
liegroep inderdaad tsaar Nicolaas II, tsarina
Alexandra en drie van hun dochters betreft.
De Amerikanen op hun beurt kwamen tot de
conclusie dat de ontbrekende dochter
Anastasia moet zijn, alle skeletover-
blijfselen geven een te lange lichaamslengte
aan om van Anastasia te kunnen zijn.
Zou Anna Anderson dan toch Anastasia
zijn?
In 1994 blijkt een ziekenhuis in de Verenig-

de Staten nog over weefsel te beschikken
van Anna Anderson. Zij is in dat ziekenhuis
geopereerd en het is gebruikelijk dat een
deel van het weefsel, dat nodig is ter voor-
bereiding van de operatie, een bepaalde ter-
mijn wordt bewaard. Opnieuw is DNA-
onderzoek mogelijk. Hieruit volgt onomsto-
telijk dat Anna Anderson geen lid is van de
Romanov familie en dus niet Anatasia
geweest kan zijn. Lijkt de zaak Anderson
daarmee afgesloten? Niet echt, want wie
was Anna Anderson dan wel? En waar is
Anastasia gebleven?

Literatuur: Robert K. Massie, Nicolaas en Alexandra;
Anthony Summers & Tom Mangold, Het dossier Romanov,
Peter Gill, Pavel L. Ivanov e.a., Identification of the remains
of the Romanov family by DNA analysis in: Nature
Genetics, volume 6, febr. 1994.

Erfelijke kenmerken
C. Sluimer-de Groot

Jaren geleden is er een artikel verschenen
over een vaderschapskwestie. Er waren drie
mogelijke vaders, allen met dezelfde bloed-
groep. Blijkbaar was destijds DNA-onder-
zoek nog niet zo goed mogelijk ofte prijzig
om tot een oplossing te komen.
Men heeft toen van de moeder, de baby en
de drie mannen een foto gemaakt van hun
oorschelp! De oorschelp van de baby bleek
identiek te zijn aan die van één van de man-
nen en deze man werd aangewezen als de
vader.
Nu iets over onze familie. Mijn oudste zoon,
ikzelf, mijn vader, mijn grootmoeder, haar
vader en haar grootvader. Als je foto's van
deze zes personen naast elkaar legt, dan lij-
ken de mannen precies op elkaar, mijn zoon,
grootmoeder en ik lijken dat eveneens. In-

middels hebben we contact met verre fami-
lie. Hun tak was al in 1800 naar Friesland
getrokken, terwijl de onze nog in Zeeuws-
Vlaanderen zat. Toch lijken wederom onze
vaders en grootvaders wel identieke tweelin-
gen. Vooral de babyfoto's laten dit duidelijk
zien. In principe zouden die babyfoto's om-
gewisseld kunnen worden zonder dat dit op-
valt. Het meest in het oog springende ken-
merk van vererving wordt ook in onze fami-
lie gevormd door de oren, hoewel ook ieder-
een de grote ronde ogen, de mooi gebogen
wenkbrauwen en een puntkin heeft.
Waar dna-onderzoek (nog) niet mogelijk is,
lijkt het dus zin te hebben, bepaalde li-
chaamskenmerken na te speuren als men
tenminste over afbeeldingen kan beschik-
ken.
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Memories van successie
H.M. Lups

Inleiding.
Belastingheffingen kennen een lange ge-
schiedenis. Belastingheffingen zijn er bijna
steeds geweest, maar kwamen pas goed tot
ontwikkelingen toen het geld in circulatie
kwam. De registratie van die heffingen werd
zo nauwkeurig mogelijk geadministreerd
om maar niets te missen. Omdat van die
administraties vrij veel bewaard bleef zijn
ze bron voor veel gegevens, vooral nu steeds
meer archivalia ontsloten worden.
Het spreekt wel vanzelf dat men ook in na-
latenschappen geïnteresseerd was. Zo ken-
den in de Republiek verschillende gewesten
als Holland reeds een vorm van successie-
recht, toen het 'collateraal' genoemd. Dit
hield in dat over nalatenschappen waarbij
geen nakomelingen erfden, de Twintigste
Penning (vijf procent) werd geheven.
Een nieuwe Staatsregeling, ingevoerd in
april 1805, droeg in artikel 60 de Raad-
pensionaris op ontwerpen van wetten voor
te dragen ter vervanging van de departe-
mentale belastingen. Al op 12 juli 1805
keurde het Wetgevend Lichaam een alge-
meen stelsel van belastingen goed,
ontworpen door de Secretaris van Staat
voor de Financiën, Gogel. De uitwerking
ervan en de regeling van de afzonderlijke
belastingen moest geschieden in speciale
ordonnanties. De eerste, de 'ordonnantie op
het recht van successie', dateerde van 4
oktober 1805, waarbij de directe lijn
vrijstelling behield. Van de anderen werd
vanaf 1806 een dubbel tarief, dus tien
procent geheven. Wel werd rekening
gehouden met de schulden van de erflater.
Deze regeling was alleen in de noordelijke
provincies van kracht, maar via een wet van

27 december 1817 ging de overheid vanaf 1
januari 1818 in het gehele koninkrijk deze
belasting heffen.
De erfgenamen, eventueel de legatarissen,
waren daarbij verplicht uiterlijk zes maan-
den na het overlijden, voor zover dit binnen
Nederland plaatsvond, schriftelijk aangifte
te doen van de erfenis of het legaat. Aan de
hand van deze aangifte, de memorie van
aangifte, maakte een belastingambtenaar de
memorie van successie, een overzicht van
baten en lasten, op.

Wat bevat een memorie van successie?
De memorie bevatte in eerste instantie de
namen van de erfgenamen, legatarissen en
donatarissen met vermelding van de graad
van verwantschap tussen hen en de
overledene alsmede de erfdelen. Wanneer er
notariële stukken waren als testamenten en
huwelijkscontracten werden deze ook
vermeld omdat ze van invloed konden zijn
op de verdeling.
Een uitgebreide aangifte was alleen nood-
zakelijk als er werkelijk successierechten
verschuldigd waren. Anders werd volstaan
met een opsomming van het onroerende
goed of met een zogenaamde 'negatieve
aangifte'. Dit laatste deed zich voor bij vrij-
gestelde erflatingen, waar geen onroerend
goed toe behoorde
Tot de onbelaste erfenissen werden gedu-
rende de negentiende eeuw boedels gere-
kend, die geen hogere waarde vertegen-
woordigden dan ƒ 300.—. Voor boedels, die
in rechte lijn werden geërfd of waarbij
echtgenoten, die kinderen nalieten, van
elkaar erfden was deze vrijstelling eveneens
van kracht. De successiewet van 9 juni
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1878 bracht daar verandering in. Na 30 juni
1878 waren alle nalatenschappen met een
saldo van meer dan f 1000.-- aan
successierecht onderworpen. Vrijgesteld
bleven de erfenissen die kleiner waren dan
ƒ 300.--. In 1897 en 1898 werden deze
bedragen verhoogd tot ƒ 1500,--, respec-
tievelijk ƒ 500.-.
Wil men bij het genealogisch onderzoek
gebruik maken van deze memories dan is het
dus wel noodzakelijk dat er enig bezit is
geweest dat boven deze minima uitkomt.

Wat is de waarde voor de genealogie?
De informatie, die ontleend kan worden aan
de memories, is variabel. In het eenvou-
digste geval worden de directe nako-
melingen, de kinderen en bij hun eventuele
vooroverlijden de kleinkinderen genoemd. Is
er sprake van het overlijden van een ouder
persoon zonder nakomelingen, dan krijgt
men een min of meer compleet overzicht van
de op dat moment soms reeds zeer ver-
spreidde familieleden. Alle nog levende
broers en zusters en bij hun vooroverlijden
eventueel levende kinderen, soms zelfs de
kinderen daarvan worden genoemd en van
de vrouwelijke erfgenamen ook de huwe-
lijkspartners. Belangrijk is, dat van deze
personen ook de verblijfplaatsen vermeld
zijn. Daar waar migratie of zelfs emigratie
aan de orde is geweest is dit een belangrijk
gegeven, soms onmisbaar om een familie
samen te stellen.
Niet altijd, maar wel dikwijls worden ook de
beroepen van de erfgenamen genoemd, soms
zelfs de functies.
Ook krijgt men een indruk van de financiële
positie van de erflater. De wet schreef een
opsomming voor van de aard, grootte en
ligging van de onroerende goederen van de
overledene. Als er geen vrijstelling was
diende de waarde van het grond- en huizen-
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bezit en van de overige bezittingen becijferd
te worden. Zo moest opgave gedaan worden
van contanten, banksaldi en inkomsten als
loon, huur, pacht en renten, terwijl ook de
waarde van bijvoorbeeld de inboedel,
eventuele handelswaren en belangen in
ondernemingen aan de orde kwamen.
Jammer is dat een dergelijke uitgebreide
opsomming eerst na 1878 aan de orde
kwam. Daarvoor kwam deze alleen aan de
orde als er geen directe nakomelingen wa-
ren. In de meeste gevallen waren die er wel
en dan werd volstaan met een opsomming
van de nagelaten onroerende bezittingen,
voor zover aanwezig. Wel bevatten deze
memories indirect soms verdere mogelijk-
heden omdat geregeld verwijzingen voor-
komen naar de vindplaats (de notaris en de
dagtekening van testamenten, boedelin-
ventarissen en boedelscheidingen.
Overle(e)d(en) bij gezinnen met enig bezit

(een van) de ouders dan volgde meestal een
notariële boedelbeschrijving. In een aantal
gevallen was dat zelfs wettelijk voorge-
schreven, onder meer wanneer er nog sprake
was van minderjarige kinderen

Waar en hoe worden deze memories
bewaard?
De belasting op nalatenschappen werd geïnd
door regionale kantoren, die een aantal
gemeenten omvatten (de vroegere kantons).
De oudere archiefstukken vanaf 1806 zijn
overgebracht naar de rijksarchieven en voor
zover ouder dan honderd jaar te raadplegen
door iedere bezoeker.
Een eerste vereiste is te weten onder welk
regiokantoor de gemeente waar de persoon
in kwestie overleed, viel. In verschillende
provinciale inventarissen is per regiokantoor
een overzicht van de er onder vallende ge-
meenten te vinden.
De opberging van deze memories verschilde
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van regio tot regio en van periode tot
periode. In het algemeen kan gesteld worden
dat tot 1820 de memories per kwartaal
geordend werden op de volgorde van
afhandeling ( soms geruime tijd na het
overlijden!) Van 1820 afzijn de dossiers
van de personen, die in één bepaalde maand
overleden zijn, bij elkaar geplaatst. In het
algemeen zijn ze dus niet op alfabet
opgeborgen, maar op datum. Soms de
datum, waarop de aangifte binnenkwam of
afgehandeld werd, soms de overlijdens-
datum.

Tafel V-bis.
Deze tafel is een alfabetisch register, inge-
voerd in 1856, waarin vanaf dat jaar over
een bepaalde tijdsperiode (variërend van
enkele maanden tot eenjaar) de overledenen
op alfabetische volgorde werden ingeschre-
ven met woonplaats en aantekeningen over
de afhandeling van de nalatenschap. De
hiervoor genoemde vrijstellingen zijn mees-
tal niet in de memories van successie ver-
meld, maar wel in deze tafel.

Ten slotte
hi hoeverre men de successierechten tracht-
te te ontduiken valt buiten het bestek van dit
artikel. Het roerend gedeelte van de boedel
was vermoedelijk het meest fraudegevoelig.

De toegankelijkheid van de memories van
successie verschilt van Rijksarchief tot
Rijksarchief. De ontsluiting is bij het een
verder dan bij het andere. Voor Gelderland
bijvoorbeeld zie Ons Erfgoed, 2e jaargang,
pagina 60. In Noord-Brabant zijn de me-
mories tot 1856 toegankelijk gemaakt en
door middel van een computersysteem op te
sporen. In dit jaar verwacht men het project
tot 1894 afgerond te hebben. Binnen korte
tijd zijn dus alle verfilmde successie memo-
ries ter inzage. Zie Ons Erfgoed, 2e jaar-
gang, pag. 182, 183.

Literatuur o.a.:
Paul Brood, Belastingheffing in Drenthe 1600-1822, 1991,
Meppel (ISBN 90 53 52 005 8).
Nick Bos, De memories van Successie, Spiegel Historiael 3,
maart 1989.

Standenvolgorde in Parijs 1485

paus
kardinaal
koning
legaat (hoge ambtenaar, die
veldheren en stadhouders
ter zijde stond/ pauselijk ge-
zant)
hertog
patriarch
aartsbisschop
legeraanvoerder
ridder

bisschop
schildknaap
abt
baljuw
geleerde
stadsburger (poorter)
kannunik
koopman
kartuizer
sergeant
monnik
woekeraar (geldschieter)

arts
minnestreel
pastoor
landman
advocaat
touwslager
franciscaan
kind
klerk (geestelijke in oplei
ding)
heremiet

Bron: J.P. Mackenbach: Contre la mort na medicine, Ned. Tijdschrift v. Geneeskunde 1994.
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Almanakken
Frans van Geldorp +

JANUARI vs.

Waiiïüd trïeët ixroW

al) cü efjgabcö ex^ab cl

In de middeleeuwen werden almanakken
gemaakt, die uit een lange, smalle strook
perkament bestonden. Ze konden opgerold
worden meegedragen. Die almanakken wa-
ren zodanig ingericht, dat zij niet voor één
jaar, maar doorlopend gebruikt konden
worden. Hierboven een voorbeeld van zo'n
almanak over januari, omstreeks 1400. In
het midden zijn met de letters A tot G de
dagen van de maand aangegeven. Wist men
de zondagsletter van het lopende jaar, dan
waren ook de overige dagen bekend. Was de
zondagsletter bijvoorbeeld een C, dan viel 1
januari op een vrijdag en was de letter A het
gehele jaar door een vrijdag, B was dan
zaterdag, C de zondag, D maan-dag, E
dinsdag, F woensdag en G donderdag.
Boven die rij letters zijn de heiligen gete-
kend, met kleuren afgezet. Boven elk
figuurtje staat de naam van die heilige.
Maar omdat de ruimte beperkt was kon niet
elke heilige worden opgenomen. Men be-
perkte zich tot de voornaamste. In januari

waren dit: 1 januari Jaersdach of Nieuw-
jaar; 6 januari Hilliger Coningendach of
Driekoningen; 14 januari Sinte Ponciaens-
dach of St. Pontianus; 20 januari waren er
twee heiligen, Fabianus en Sebastianus; 21
januari Sinte Agnietendach of St. Agnes; 22
januari S. Vincentdach of St. Vincentius; 25
januari Sinte Pouwelsdach of Paulus beke-
ring. In elke maand waren er twee ongeluks-
dagen, eigenlijk ongeluk voorspellende da-
gen, waar men acht op diende te slaan. Zij
werden met een rood rond plekje
opgetekend. In januari waren dit 1 en 25
januari. Vóór elke maand is met twee dikke
strepen een kolom aangegeven, die in het
midden weer door een dubbel lijntje in
tweeën wordt gedeeld. Die kolom dient om
de lengte van de dagen en nachten aan te
tekenen. In het bovenste vak staan de uren
van de dag met rode inkt en in het onderste
die van de nacht met zwarte inkt. In januari
is de dag acht uren en de nacht zestien uren.
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Beroepen van toen (dra-dro)
H. M. Lups

Adreskaart van een lakenfabhkant

Drapenier
In 1514 verklaarden de burgemeesters van
Delft dat „.... de principale neringhe daer de
stede bij staet, es brouwerie en de drape-
rie." Belangrijke middelen van bestaan, niet
alleen in Delft, maar ook elders.
Het is niet onwaarschijnlijk dat daarbij in de
vroege middeleeuwen de 'wullewerckers'
zelf hun wol inkochten via het lokale aan-
bod. Geleidelijk aan nam de vraag toe en
ook ging men hogere eisen aan de geweven
stoffen stellen. Het inkopen werd daardoor
tijdrovender en stelde hogere eisen aan de
financiële middelen, vooral toen men onder
meer Engelse wol ging gebruiken. Daarbij
kwam dat de wol alleen in bepaalde steden
verhandeld mocht worden. In het laatst van

de dertiende eeuw was Dordrecht een
stapelplaats voor Engelse wol, later Brugge
en omstreeks 1350 werd dat Calais, dat in
1346 door de Engelsen op de Fransen was
veroverd. Voor Engeland was dat een ideale
situatie, omdat ze zo een scherpe controle
op tollen en uitvoerrechten kon uitoefenen,
waardoor de inkomsten van de Engelse
koning veilig gesteld waren.
Dit alles heeft bevorderd dat de beter
gesitueerde wevers en ook kooplieden de
wol inkochten. De deelbewerkingen als
wassen, spinnen, weven en vollen werden
door hen uitbesteed. Zo werden reeds in de
veertiende en vijftiende eeuw in de Zuide-
lijke en later ook in de Noordelijke Neder-
landen de zelfstandig werkende ambachts-
lieden verdrongen door mensen, die zich in
dienst van anderen, de drapeniers of laken-
reders, stelden.
In handvesten en placaatboeken uit uiteen-
lopende steden komen bepalingen voor, die
van toepassing waren voor deze drapeniers.
Als vestigingsplaatsen voor de wolnijver-
heid in de Noordelijke Nederlanden waren
vooral bekend Tilburg, dat destijds geen
stad was en zo buiten de gildebepalingen
viel, waardoor aldaar concurrerende prijs-
vorming kon ontstaan en Leiden. Na de val
van Antwerpen in 1585 gaf de stroom
vluchtelingen, ervaren in de moderne tech-
nieken een nieuwe impuls aan de saai-
weverij, de „nieuwe draperie" en in de
zeventiende eeuw was Leiden zelfs de eerste
textielstad van Europa. Verschillende ande-
re steden als Amsterdam en Utrecht hebben
eveneens lakenindustrie gekend. In Brabant
(dat destijds als wingewest werd be-
schouwd) verplaatste dit 'wollewerck' zich
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tegen het einde van de achttiende eeuw naar
het platteland, waar de arbeidskosten be-
langrijk lager waren.
Een achttiende eeuwse anonymicus schrijft
in "De Koopman VI", pag. 248: "Daer is
naauwlijks één handwerk, één Affaire te
bedenken - die zoo geschikt is om veele
menschen teffens en inzonderheid arme lie-
den aan een bestaan en aan brood het brood
te helpen, dan de weeverijen; en wel inzon-
derheid die van de Lakenen, omdat daar nog
zooveele andere kostwinningen aan verknogt
zijn, buiten zelfs de verscheidene behan-
delingen van de wolle en het daar van
gesponnen garen, vermits de zoo verschei-
den behandelingen van de wol, van scheiden
en dan van broeyen, wasschen, droogen enz.
vlaaken, ploozen. smouten en schrobbelen,
kammen enz. nog eer ze nog tot de sponders
komt, vervolgens van kaarden, spinnen,
haspelen, strengen en winden, bevooren zij
naar 't weefgetouw gaat; dan van weeven,
dan moppen, vollen, broeyen, reinigen,
nogmaals moppen en zuivering, weder vol-
len, wederrouwen en wederscheeren, en zoo
aan den verwer overgeeven, zonder hier te
spreken van verwingen in de wolle zelf."
Volgens Carleton in zijn Lettres, mémoires
et négociations, pag. 113 zouden in Holland
rond 1642 zo'n 25.000 stukken laken zijn
afgeleverd. Volgens Kalff brachten negentig
weefgetouwen tezamen wekelijks een
vijftigtal stukken laken voort. Een stuk was
40 el lang en 65 pond zwaar.

Literatuur onder meer:
Delft, een verhaal van de stad en haar bewoners, D. Wijbinga,
Rijswijk 1984.
Stof uit het Leidse Verleden, zeven eeuwen textielnijverheid
onder redactie van J.K.S. Moes en B.M.A. de Vries.
De cadans van de getouwen. Heren en knechten in de
Nederlandse textiel, A. Buter, Amsterdam/Brussel 1985.
Huiselijk en maatschappelijk leven van Amsterdam in de
zeventiende eeuw, prof. dr. G. Kalff. pag. 197-203,
Amsterdam 1911.
58 miljoen Nederlanders, 1977.
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Dro(o)ger
Bij diverse vormen van voortbrenging kwam
een droogfase voor.
Zo waren er bij voorbeeld visdrogerijen,
drogerijen voor geneeskundige- en aroma-
tische planten en drogerijen van ossebloed.
In de Beschrijving van Leyden is sprake van
„twee ghesworen Drogers, wiens ampt ende
offitie is alle 'tkeurgoet, twelck .... ter
Camere sal werden gebracht, op haren Eedt
nat te maecken, te crimpen, ende weder te
drooghen."
Ook bij de meekrapteelt '), die te gelegener
tijd aan de orde komt, kent men de dro(o)-
ger. „Tot de verrichtingen in de (meecrap)-
stoof zijn doorgaans negen menschen in
dezelve: te weten: de Drooger, deze is het
opperhoofd en genoegzaam als eenige die
door zijne kunde en oplettendheid aan de
krap hare waarde geven kan en moet "

1) Zuid-Hollandse studiën, deel VIII: A.G. de Groot, Meekrap
in Zuid-Holland, pag. 139 t/m 173. Voorburg, 1959.

Drogist
De drogisten werden in de zestiende eeuw
materialisten genoemd. Zij werden stelsel-
matig buiten de gilden van de apothekers en
cruydeniers gehouden. Toch verkochten ze
veel kruiden, al dan niet op recept. In
oorsprong staan cruydenier en drogist dicht
bij elkaar.
Drogisten waren zij, die uit de drie natuur-
rijken, doch hoofdzakelijk uit het plantenrijk
die ruwe stoffen verzamelden en de eerste
bewerking deden ondergaan, welke voor de
genezing van mensen en dieren dienstig
geoordeeld werden of waaraan door de
geneeskundigen een herstellend vermogen
toegekend werd.
„De geneeskundige planten enz. bijeen te
brengen; dezelve te droogen of op andere
wijzen tegen bederf te behoeden; daaruit
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vervolgens aftreksels, geesten, zouten enz.
te bereiden, ten einde deze geneesmiddelen
aan apothekers, geneesheeren, of heelmees-
ters te verkoopen : dit alles behoort tot hun
vak. Hieruit laat zich dus gemakkelijk be-
grijpen, dat tot dit beroep eene grondige
kennis van de eerste stoffen, derselver
behandeling en bewaring, bereiding tot ge-
neesmiddelen, en derhalve ook van de
scheikunde, alsmede oplettendheid, onder-
vinding en kunstvaardigheid vereischt wor-
den.
Het vak van Drogist is zeer naauw aan dat
van apotheker verwant; doch is hiervan
onderscheiden, doordien de apotheker veel-
tijds van de drogisten de eerste geneeskun-
dige voortbrengselen ontvangt en dezelve
daarna aan eene verdere scheikundige be-
werking, samenstelling of ontbinding onder-
werpt ; alsmede, dat de apotheker de
onderscheidene bestanddeelen der genees-
middelen, zoo als dezelve door de genees-
heeren zijn voorgeschreven, bereidt, onder-
een mengt, kookt en tot gebruik in gereed-
heid brengt, hetgeen niet regtstreeks tot het
gebied der drogisten behoort, ook wordt van
den apotheker meerdere kunde geëischt;
terwijl hij mede aan een streng toeverzigt
onderworpen is en van alles naauwkeurig
aanteekening moet houden, waarvan de
drogisten vrijgesteld zijn. Hieruit volgt dus,
dat het altijd veiliger is, om met de voor-
schriften der geneesheeren naar den apo-
theker, dan naar den drogist te gaan " ')

1) Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste
standen, beroepen en bezigheden in de menschelijke
maatschappij. Uitgave M. Smit, 1843, pag.'s 52, 53.

Droller (drolster)
Arbeider of arbeidster aan een verdeelstoel
of drolmachine, dat wil zeggen een werk-
tuig, verdeelmachine, waarin de katoen een
laatste bewerking van het voorspinnen on-
dergaat (vermoedelijk op de klank af ge-
vormd naar het Engelse drawing-frame). )

1) Woordenboek der Nederlandsche taal, derde deel, tweede
stuk, kol. 3413 en 1315, Den Haag 1993.

Drooggasterijhouder
(ook drogasterij of droge gasterij)
Houder van een inrichting waar men de
gelegenheid geeft iets te eten en te drinken,
maar niet om alleen gebruik van dranken te
maken.
„Dat alle Drooge-gasterij-houders, die de
gaende ende komende Man om geit by de
maeltijdt ofte anders logeren, voorts aen van
Wynen ende Bieren Tappers Impost sullen
betalen .... als andere Tappers," ')

1) Groot Placaatboek 1, 1641 (v. 1604).

De redactie ontvangt graag aanvullingen
over beschreven (en/of overgeslagen) beroe-
pen. Op gezette tijden zal dan bij deze serie
een supplement ingevoegd worden.
Dank voor de reeds ontvangen gegevens.
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Paleografie

Vervolg koopakte Disselwerff/Roosmalen
(Rotterdam)
H.M. Lups

Omdat de meeste af te schrijven stukken teksten - zo nodig in gedeelten op originele
groter zijn dan de zetspiegel van Ons grootte weer te geven. Als oefenmateriaal
Erfgoed, moeten de teksten bij volledige zullen ze dan zonder meer beter bruikbaar
weergave van een foliopagina soms tot 60 a zijn.
65 procent worden vverkleind. Dit komt
echter de leesbaarheid niet ten goede. In het Het afschrift van het tweede deel van de
vervolg zal daarom getracht worden de Disselwerff/Roosmalen is als volgt:

namentlijq den 40en ende 80en penningh, het
recht van de E.E. (Eersame Edele) heeren scheepenen, ende
secretaris deser stadt, het schrijven vande gifte brieven
desen ine't de dubbelden, de zegels, het dachvaerden van de
gebuuren, ende alle 't geene ten dage vande gifte
vorders sal moeten worden betaelt, niets vandien
uijtgesondert; voor de naercominge ende voldonninge
van 't geene voorschreve staet, verbindt de vercoopster
ende den heere coper wedersijts, voor soo veel elx gehou-
den is, ende naer te komen, omme te doen, haere
personen, ende goederen, deselve subjecterende allen
rechten ende rechteren; aldus gedaen ende verleden
voor mij Ottho van Voorst Notaris publijq bij den
hove van Holland geatmitteert, residerende tot
Rotterdam, op den 16en Julij 1686, in presentie van de
mess(ieu)rs Jan Plomp, meester messelaer ende
Cornelis de Niet, meester zeijlmaecker beijde
alhier als getuijgen ten desen versocht

Correctie afschrijving akte Steenwijk (Ons Erfgoed 1, januari 1994, pagina 33)

Het eind van regel6/ begin regel 7 moet luiden 'tutore marito' = (met) als voogd (de) echt-
genoot.
In die tijd mochten (gehuwde) vrouwen, althans formeel, niet zelfstandig handelen.

Met dank aan de heer Th.P. Vrakking te Bussum
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Doopinschrijving en geboorteakte Anneke/Jacob
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Geboorte-inschrijving met hiaten
J. van Ingen

Bij het onderzoek en de uitwerking van de
kwartierstaat van mijn familie, deden zich al
gauw enige moeilijk op te lossen problemen
voor. En wel bij het huwelijk van de groot-
moeder van moederszijde van mijn vader.
Hier werd ik geconfronteerd met twee
geboorte-inschrijvingen met een tussenpoze
van tien dagen, waarbij de ingeschrevenen
van tweeërlei geslacht waren.
Bij de huwelijksbijlagen is een extract
gevoegd van de burgerlijke stand van de
gemeente Ede, waaruit blijkt dat:
Anneke, dochter van Jacobus Heilegering
en Elizabeth (Bethe/Dientje) van de Bosch,
volgens het doopregister van het karspel
Bennekom in deze gemeente geboren is op
den dertiende mei 1829.
Afgegeven te Ede, den zeven en twintigsten
September 1865.
In de tienjarige tafels van de gemeente Ede
is wel een inschrijving vermeld ten name
van een zoon „Jacob, geboren 23 mei
1829", acte nr: 121.
In de kantlijn is achteraf ook geen enkele
aantekening geplaatst ten aanzien van de
authenticiteit van de inschrijving.
Er was echter niets te vinden op naam van
de dochter „Anneke"; het zou namelijk een
tweeling kunnen zijn, waarbij men zich bij
één van de twee met de datum zou hebben
verschreven.
Op een gegeven ogenblik ben ik gaan
informeren bij de Hervormde Gemeente van
Bennekom of men mogelijk nog beschikte
over een doopboek, dat die periode omvatte.
Het geluk was ten dele met mij. Er was een
doopboek, maar er was helaas geen inschrij-
ving van het kind „Anneke" te vinden.
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Via de Nederlandse Genealogische Vereni-
ging kreeg ik later het adres van een ker-
keraadslid van de Hervormde Gemeente
Bennekom, die zelf ook aan genealogisch
onderzoek deed.
Van hem kreeg ik na enige tijd een kopie uit
het doopboek van een inschrijving ten name
van Anneke, geboren 13 mei 1829, gedoopt
21 oktober 1830.
Combineren we beide bronnen, dan is de op
23 mei 1829 geboren Jacob in werkelijkheid
Anneke. Dat men zich later bij de doop tien
dagen in de geboortedatum heeft vergist is
niet onredelijk, temeer omdat de vader niet
kon schrijven, dus vermoedelijk ook niet
kon lezen, welke situatie zich dan waar-
schijnlijk ook bij de moeder heeft voor-
gedaan.
Dat bij de burgerlijke stand een aangifte niet
correct was, gebeurde meer dan eens,
temeer omdat de aangevende vader en
bekende getuige vaak op weg naar het stad-
of gemeentehuis een stevige borrel consu-
meerden om het heugelijk feit te vieren,
zodat ze bij de aangifte niet altijd even
helder van geest waren.
Met aan zekerheid grenzende waarschijn-
lijkheid is het raadsel van Annekes ge-
boorte opgelost, mede omdat de namen van
de vader en de moeder de kans klein maken,
dat bijna gelijktijdig een wat de namen
betreft identiek echtpaar een kind kreeg.
Hiermee is een groot raadsel opgelost.
De vader, Jacobus Hel(le)gering (zie wat de
schrijfwijze van de achternaam betreft,
zowel de geboorteakte als de inschrijving in
het doopboek) levert echter ook weer
problemen op.
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Jacobus Hellegering is namelijk destijds
samen met zijn zusje, ook Anneke ge-
naamd, als vondeling opgenomen in het
Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam. Zij
zijn gevonden voor de kerk op de Prinse-
gracht in 1816, volgens hun eigen opgave
respectievelijk elfen tien jaar oud. In 1823
kreeg Jacobus zijn uitzet naar Wageningen
en zijn zusje Anneke in 1824, eveneens naar
Wageningen, waar ze in een pleeggezin
werd opgenomen. Over de verdere levens-
loop van deze Anneke heb ik geen enkel
nader gegeven kunnen vinden. Vader Jaco-

bus was in krijgsdienst en heeft aan de
veldtocht in de Zuidelijke Nederlanden
meegedaan.
Wat mij nu nog steeds bezighoudt en
waarop ik heel graag een antwoord wil
hebben is het probleem van de afstamming
van Jacobus en Anneke. Ze zouden dus
omstreeks 1805 en 1806 geboren en ge-
doopt zijn. Waar kwamen ze vandaan? Wie
waren hun ouders? Het enige, dat ik weet is
dat hun achternaam in de provincie Zuid-
Holland voorkwam en wel te Dordrecht en
Den Haag/Voorburg.

O wonder!

A Dm 1699 die 17 Augusti heeft God seer
uijtmuntent en buijten gemeen zijn berm-
herticheijt doen getoont met het kint van
Gerbert Lambert Claessen en van Tijmitie
Jansen Uden, het welcke smorgens ten 7
uren gebooren sijnde voor doot is opge-
slooten om 's naghts in stilte te begraven
(gelijck men met d'ongedoopten gewent is te
doen).
De vroemoeder neffens andere vrouwen
verseeckert zijnde (zo zij seijde) dat het kint
doot is gebooren gelijck mij daar ten 9 uren
comende oock met droefheijt vertelt wiert.
De vrinde en gebueren quamen 't kint be-
sien, soo dat het eenige reijsen(/«a/ew) ge-
toont wiert, sonder 't minste teecken van le-
ven te zien. Eijndelijck heeft Claesie Jans
Uden geestelijcke dochter, het kint in een
seer kleijn cofferken(doodkistje) gedouwt
want het coster qualijck in.
Naer dat het ontrent twee uren in dat coffer-
ken zo vast ingedruckt, en beslooten was
geweest zo quam Annitie Teunis Uden ten
een ure en begeerde het kint oock eens te

zien. Claesie voor8 doet het coffertie open
om 't kint aen haer te laten zien: en ziet gode
wondere bestieringe ten beste het kint reckt
sig uijt met hande en voeten het doet sijn
oogen open. Claasie dit zo onverwaght
ziende wiert onstelt met scrick als off een
spoocksel had gesien zo dat het te verwon-
derd was dat zij 't met liet uijt handen val-
len.
Annitie voors neemt het zoo nackt in haar
schoot en comt metterhaast aan mijn huijs
geloopen met Claesie op dat te doopen.
lek Adr: Smits heb dat kint gedoopt, en t
heeft nog meer als een dagh geleeft nadat
ick 't gedoopt had.
Dit is geschiet te Hilversum den 17 august
1699, en is door dese gemeente bij een ader
zo geuse(gereformeerden) als catolijcken
bekent.

(bron: Hilversum (oud)Katholiek doopboek
inventarisnummer 7 bladzij 67)

(L.J. de Beer)
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Een nieuwe handreiking
P.M. Stevens

Het zich verdiepen in het leven en werken
van onze voorouders is een tijdrovend werk.
Veel geduld, doorzettingsvermogen, een
analytische geest en een systematisch denk-
patroon zijn daarvoor noodzakelijke eigen-
schappen.

Als de klus na jaren van noeste arbeid is
geklaard vormt de afronding vaak een pro-
bleem. Het schrijven van een boek waarin
alle gegevens in logisch verband zijn ge-
rangschikt, of het samenstellen van een
stamboom, is vaak het ultieme einde.
De presentatie van het boek en/of stamboom
in familieverband is voor velen een stap te
ver. De organisatie van zo'n dag vraagt veel
tijd, energie en deskundigheid. Niet iedereen
beschikt over deze mogelijkheden. Toch is
het goed om op een familiedag, waar zoveel
mogelijk naamgenoten met partners (en
kinderen) bijeenkomen, elkaar te ontmoeten
in de meest ruime betekenis van het woord.
U vertelt over uw arbeid en als hoogtepunt
van de dag wordt het boek en/of de
stamboom gepresenteerd en uitgereikt; veel
tijd wordt ingeruimd voor (het hernieuwen
van) de kennismaking.

Op een dergelijke dag - zo is de ervaring -
werkt de gemeenschappelijke afkomst als
een bindend element; de familieband wordt
versterkt; vriendschappen ontstaan. Dik-
wijls worden afspraken gemaakt om tot een

familievereniging te komen of althans tot
jaarlijks terugkerende bijeenkomsten.

De handreiking concreet.
Twee mensen bieden u aan om een der-
gelijke familiedag voor u te organiseren. Zij
vragen daarvoor geen vergoeding, alleen
een tegemoetkoming voor de kosten die zij
voor u moeten maken. Het gaat om twee
vijftigers met veel vrije tijd en ervaring op
organisatorisch terrein.
Beide heren vinden het organiseren van
dergelijke dagen een zinvolle invulling op
niveau van hun tijd. Zij vinden het leuk om
te doen. Zij zijn beiden vervroegd uit het ar-
beidsproces getreden en zijn financieel onaf-
hankelijk.
Zij nemen al het werk uit uw handen vanaf
het schrijven van de uitnodigingen tot en
met het einde van de dag.
Om zo'n dag tot een succes te maken is het
wel noodzakelijk dat de familie enige om-
vang heeft en de nodige onderlinge binding
heeft en dat uw boek en/of stamboom zich
in een afrondend stadium bevindt.

Heeft u belangstelling voor dit aanbod, dan
kunt u voor verdere informatie bellen naar:

J. Campfens, telefoon 0837-80335 (na 16
oktober 1995: 031-6280335) of
P.M. Stevens, telefoon 05296-3766 (na 16
oktober 1995: 0529-483766).
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Boeken en tijdschriften

Historische en Heemkundige Studies in
en rond het Geuldal (Jaarboek 1994)
Dit jaarboek bevat een tiental artikelen, met
indexen met plaats en persoonsnamen.
Enkele van de artikelen zijn:
H.C. Knook: Bouwhistorisch onderzoek
van het voormalig Norbertinessenklooster
van Houthem Sint Gerlach in 1993.
Ed. van Gelder. Valsmunterij in een Sibber-
grot, waar een complete valsmunterswerk-
plaats werd gevonden, die tot 1576 actief
was.
Regis de La Haye: De inhuldiging van de
heer van Wijlre waarover zeer interessante
gegevens werden ontdekt in de recentelijk
geïnventariseerde archieven van de heerlijk-
heid en de schepenbank van Wijlre.
A.S.M. Patelski: De inwoners van Simpel-
veld en Bocholtz in 1694. Deze volkstelling
tijdens de Negenjarige Oorlog tegen Fran-
krijk werd destijds verordonneerd voor Lim-
burg en de drie Landen van Overmaas. On-
der meer wordt de lijst van alle inwoners
van Simpelveld en Bocholtz uit 1694 geheel
weergegeven.

Fr.G.H.M. Crutzen: De schutterij van Gul-
pen, die dit jaar haar vierhonderd jarig be-
staan viert. Het artikel schenkt met name
aandacht aan de schutterij in de achttiende
en negentiende eeuw. Ook bevat het de
enige ledenlijst die bewaard is gebleven,
alsmede een lijst van de koningen en keizers
en een overzicht van het schutterszilver.
J.H.M. Mosmuller; Franse revolutielegers
in Staats Overmaas 1792-1793. Vooral de
Staatse Landen werden aanzienlijk meer be-
last dan in oorlogstijd gebruikelijk was.
A.M.A. Maassen: Een orgel "tot loff van
den Alderhoogsten God" in Geulle. Dit

orgel werd gebouwd door de orgelbouwer
Binvignat in 1818. Behandeld worden onder
meer de politieke verwikkeling bij de tot
standkoming en honderdvijftig jaar familie-
geschiedenis van de Binvignats in Maas-
tricht.
A. Bertha: Aus dem "neutralen" Gebiet von
Moresnet, dat in 1816 gedeeltelijk onder een
gemeenschappelijk bestuur van Pruisen en
Nederland werd gesteld.
Fr.G.H.M. Crutzen: Onderwijs op het
platteland tussen 1815 en 1822. De feite-
lijke toestand op het platteland in en om het
Geul- en Gulpdal.
A.H.M. Kistermann: Het "Miljoenlijntje",
aangelegd van Simpelveld via Kerkrade
naar Schaesberg en in 1986 opgeheven.
De prijs bedraagt ƒ 42,50 + ƒ 8,50 ver-
zendkosten. Nadere inlichtingen en bestel-
lingen bij de Stichting "Historische en
Heemkundige Studies in en rond het Geul-
dal", Postbus 258, 6300 AG Valkenburg
a/d Geul.
Ook zijn nog enkele vroegere jaarboeken
verkrijgbaar. Inlichtingen bij de heer G. de
Heus, tel. 04406-40794. (H.M.L.)

Familieboek "de Heus"
Dit boek is uitgegeven door de Familie Ver-
eniging "de Heus". Het boek bevat ongeveer
270 pagina's, teksten en foto's en is gebon-
den in een hard kaft. Naast de betekenis van
de naam wordt onder meer aandacht ge-
schonken aan: de herkomst van de verschil-
lende familietakken, de herkomst van het
familiewapen met zijn vier scharen en de
activiteiten van de verre voorouders in de
Hertogdommen en Graafschappen van
Brabant, Limburg en Gelder en de plaatsen
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Culemborg, Erichem, Beesd, Utrecht, Am-
sterdam. Delft, Dordrecht en Rotterdam.
Bewijsbaar zijn de oudste stamvaders tot
ongeveer 1600 terug te vinden in Erichem en
mogelijk zelfs tot 1300 in de Brabantse Mei-
erij. Zij vervulden vele functies in besturen
van gemeenten en in de Duitse Orde. Ook
waren zij actief bij het bevrachten van
schepen en op Lakenmarkten. Zij waren ei-
genaren of althans betrokken bij het beheer
van windmolens, veevoederbedrijven en gas-
fabrieken, terwijl ze bijvoorbeeld ook de
eerste stoommachine naar ons land brach-
ten. Dit deel beschrijft voornamelijk de eer-
ste acht generaties. Te zijner tijd komen in
een tweede deel de volgende generaties aan
de orde.
Het boek kost ƒ 80,-- (+ ƒ 10,- verzend-
kosten). Inlichtingen en bestellingen bij Fa-
milievereniging "de Heus", p/a Boenders-
weg 14 a, 3295 LB 's-Gravendeel (H.M.L.)

Regis de la Haye: Limburgse Voorou-
ders, handleiding voor Genealogisch Onder-
zoek in Limburg, tweede, herziene druk,
Maastricht 1994; Stichting Vrienden van
het Rijksarchief Limburg. Prijs voor leden
ƒ 37,50, voor niet leden ƒ 45,00.
Omvang 240 pagina's, rijk geïllustreerd,
voorzien van index op trefwoorden.
Dit boek kan zonder reserve van harte
worden aanbevolen. De tekst is goed
ingedeeld en in duidelijk leesbaar en helder
Nederlands geschreven, de inhoud is zeer
praktisch, de prijs is gunstig, de uitgave
degelijk en het formaat prettig. Limburg
kent tal van specifieke problemen bij genea-
logisch onderzoek. Het sterke punt van dit
boek is dat het praktische voorlichting geeft
deze specifieke problemen op te lossen.
Vandaar dat dit werk onmisbaar is voor hen
die in Limburg genealogie (willen) bedrij-
ven. Er zijn weinig punten van belang wat

betreft de Limburgse genealogie die niet zijn
besproken. Er kunnen altijd wel wat wensjes
worden genoemd. Mogelijk hadden de maat-
en muntsoorten, die in Limburg door de
eeuwen gangbaar waren wat uitvoeriger
kunnen worden besproken. Deze zijn moei-
lijk te vinden. Men zou ze bij de volgende
editie als bijlage kunnen opnemen. Ook zou
het instituut van leenboerderijen - vrijwel
alle bekende Limburgse families stammen
van een Leenboerderij - wat verder hebben
kunnen worden geëxpliciteerd. Ook dit is
een specifieke Limburgse aangelegenheid en
voor de "Hollander" moeilijk vatbaar. Deze
opmerkingen moeten echter meer als wat
gekriebel in de kantlijn, worden beschouwd
dan als fundamentele kritiek. Grosso modo
is dit boek een schatkamer van literatuur-
verwijzingen en raadgevingen, dat nauwe-
lijks meer kan worden overtroffen. Een
aantal literatuurverwijzingen werden gecon-
troleerd en oké bevonden. Als klap op de
vuurpijl is er ook nog een aardige inleiding
met een heldere beschrijving van de meer
algemene aspecten van de genealogie.
Kortom dit boek is voor de Limburgse
genealoog een "must", en voor de "Hol-
lander" en de "Vlaam" zeker de moeite
waard om eens door te nemen.
De auteur, Regis de La Haye, is medewerker
van het Rijksarchief te Maastricht en auteur
van andere genealogische publikaties. Hij
geldt als een van de meest deskundigen op
het gebied van de Limburgse genealogie.
Dat bewijst dit boek nog eens te meer.
(JW.K)

Denis Diderot: Over Holland. Een
journalistieke reis 1773-1774. Uitgave
Contact, Amsterdam, 169 blz. f34,90.
Diderot, onder meer redacteur van de be-
roemde Encyclopedie, bracht in 1773 en
1774 twee bezoeken aan de Republiek, die
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tezamen ruim acht maanden duurden.
In dit reisverslag worden verschillende
aspecten van de toenmalige Nederlandse
samenleving bekeken. Er wordt informatie
gegeven over onder meer het landsbestuur,
de rechterlijke macht, de handel, de we-
tenschap, de kunsten en de godsdienst.
Diderot blijkt verzot op allerlei exacte gege-
vens over prijzen, inkomens en belastingen.
Zo kostte een magere soepkip zestien stui-
vers. Een eerste onderstuurman kreeg zes-
endertig gulden soldij en vierhonderd gulden
gratificatie.
Naast dergelijke droge feiten en prijslijsten
besteedde hij ook aandacht aan de zeden en
gebruiken in de Republiek, waarbij hij zich
nu niet direct vleiend uitlaat. Zo is lompheid
evenals dronkenschap wijdverbreid.
Gunstiger laat hij zich uit over de steden,
huizen en dominees.
Hollanders zijn volgens hem net mieren, die
vanuit alle hoeken van de aarde kostbare za-
ken naar hun pakhuizen slepen. De Hollan-
der wenst vrede voor zichzelf of oorlog tus-
sen zijn buurlanden zonder daaraan deel te
hebben, zodat hij zelf vrij spel heeft in de
wereldhandel. (H.M.L.)

G. Verhoeven en J.A. Mol: Friese
testamenten tot 1550. Uitgave van de
Fryske Akademy en het Fries Genootschap
van geschied- Oudheid- en Taalkunde,
Leeuwarden. Gebonden 664 blz. ƒ 125,—
Anders dan in de andere gewesten in de
Nederlanden als Holland, Brabant, Gelder-
land en Vlaanderen zijn het noorden van
Nederland en Oost-Friesland maar karig
bedeeld met archivalia. In de noordelijke
gewesten ontbraken kanselarijen, waar
elders veel stukken werden opgemaakt.
Verder zijn bij de hervorming de archieven
van de vele tientallen kloosters en enkele
honderden kerken praktisch geheel vernie-

tigd.
Hans Mol kreeg bij zijn benoeming in 1986
opdracht zijn onderzoeksterrein te verken-
nen en een werkprogramma te formuleren.
Een van de onderdelen was de uitgave van
de Friese testamenten uit de middeleeuwen.
Testamenten bevatten onder meer veel
gegevens over het bezit en een uitgave van
deze verzameling, optimaal toegankelijk
gemaakt, leek een belangrijke uitbreiding
van het bronnenmateriaal. Daartoe werd
mede Gerrit Verhoeven aangetrokken.
Andere historici en ook archiefmedewer-
kers, zowel binnen als buiten Friesland,
adviseerden of waren behulpzaam bij het
opsporen van de stukken.
Dit testamentenboek maakt de testamenten
zo goed mogelijk toegankelijk. Meer dan
tweehonderd bladzijden worden gebruik
voor allerlei bijlagen, die die toeganke-
lijkheid zo groot mogelijk moeten maken.
Ze omvatten aan de testamenten gehechte
zegels, notarismerken, huismerken, een
alfabetische lijst van testateurs en hun
familierelaties, een lijst van Oudfriese en
Middelnederlandse begrippen en een meer
dan honderd pagina's tellend register.
Met dit boek is een belangrijk stuk archief-
materiaal optimaal toegankelijk gemaakt
voor verdere studie. Een testament geeft nu
eenmaal velerlei informatie. Het zegt iets
over de betrokken personen en hun
familierelaties, de sociale positie van de
testateur, vaak ook over zijn of haar
persoonlijk leven en religieuze mentaliteit en
zegt toch ook iets over de cultuur uit die
tijd. (H.M.L.)

A.M. Overwater: De Tijdgids, zakka-
lender voor 16 eeuwen Franeker, Van
Wijnen, 1994) ISBN 90-5194-122-6. Prijs:
ƒ12,50.
Op 10 mei vielen de Duitsers ons land
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binnen - op 28 juni 1787 wordt prinses Wil-
helmina aangehouden bij Goejanverwel-
lesluis - op 14 maart 1647 overlijdt prins
Frederik Hendrik - op 15 juli 1888 werd
mijn grootmoeder geboren. Niet dat deze
bijzonderheden in dit handzame boekje
staan vermeld, het is geen kalendarium,
maar u kunt hierin wel terugvinden op wel-
ke dag van de week deze gebeurtenissen
plaats vonden. Het bevat daartoe zeer uitge-
breide tabellen waardoor rekenen niet nodig
is en waarmee van de vier gegevens, week-
dag, dag van de maand, maand en jaar, elk
ontbrekende gevonden kan worden als de
andere drie bekend zijn. Het aardige is dat
een complete jaarkalender is opgenomen
voor alle jaren vanaf het jaar 500 tot 2094.
Dat zou een omvangrijk boekje worden,
maar in zes bladzijden staan de jaartallen
opvolgend zo in kolommen gerangschikt,
dat elke regel verwijst naar een van de
veertien mogelijkheden. Van die zes blad-
zijden zijn er vier voor de Juliaanse kalender
voor de jaren 500-1759 en twee voor de
Gregoriaanse voor de jaren 1583-2094. In
het eerste deel worden deze twee en vele
andere kalendersystemen besproken, is er
een pagina gewijd aan de berekening van de
Paasdatum en vinden wij een zeer over-
zichtelijke weergave van de veranderlijke
christelijke feestdagen van 500-2099. Aan
het eind, voorafgaand aan de (nieuwe) tabel
voor de Franse Republikeinse Kalender,
staat een overzicht van de namen van de
maanden met het aantal dagen volgens de
Romeinse-, Juliaanse-, Gregoriaanse-, Oud-
Nederlandse-, Republikeinse- en Wereld-
kalender. Om het overzicht van de Joodse
maanden te begrijpen is lezing van het
hierboven genoemde deel over het kalen-
dersysteem noodzakelijk. Het is eigenlijk
ongelooflijk wat een enorme hoeveelheid
informatie hier in slechts 56 pagina's bijeen

is gebracht!
Blijft er niets te wensen over? Natuurlijk
wel. Hoewel het aardig is de jaarkalender
van bijvoorbeeld het jaar 1296 (weet u het
nog: Floris V door de edelen vermoord) te
bekijken, zullen de meeste data uit dat jaar
ontleend zijn aan oorkonden. Deze oorkon-
den zijn slechts bij uitzondering op moderne
wijze gedateerd. Meestal wordt de dag
genoemd in samenhang met een 'heiligen-
dag1: op sint Geerdendage te mid maerte -
dynsdaechs na beloocke cincxen - des
sonnendaghes na sente Bauendagh - des
dinxdachs naer sint Victoorsdach - des
zonendaghes voer elfdusent maghedendach
- enzovoort. Een overzicht van de heili-
gendagen ontbreekt echter.
In verband hiermee is de bespreking op
pagina 13 van de 'Aanvang van het jaar' te
summier. In de middeleeuwen begon het
nieuwe jaar niet altijd op 1 januari, andere
jaarbeginnen waren mogelijk zoals de
Paasstijl, de Boodschapstijl en de Kerststijl.
Deze stijlen worden wel genoemd maar wat
voor gevolgen dat heeft bij het gebruik van
jaartabellen wordt helaas niet vermeld. Een
overzicht van welke stijl waar en wanneer in
gebruik was (of beter: 'gebruikelijk was',
want soms werden verschillende jaarstijlen
door elkaar gebruikt), zoals op pagina 13 is
vermeld voor de invoering van de Grego-
riaanse kalender, zou het boekje nog bruik-
baarder maken.

Pagina 16 bevat een korte bespreking van
het gebruik in Nederland van zaken als
plaatselijke tijd en Midden-Europese Zo-
mertijd. Ook hier geldt: als er dan toch
aandacht aan wordt geschonken waarom
dan niet meer gegeven, bijvoorbeeld de data
waarop de zomertijd inging en afliep?
Tot slot de dagen van voorvermelde
gebeurtenissen met behulp van De Tijdgids:
10 mei 1940, inval van de Duitsers: vrijdag.
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28 juni 1787, aanhouding bij Goejanver-
wellesluis: donderdag.
14 maart 1647, overlijden Frederik Hendrik
(even uitkijken, dat is in Holland, dus vol-
gens de Gregoriaanse kalender): donderdag.

15 juli 1888, geboorte grootmoeder: zon-
dag.
Dit alles in nog geen drie minuten. Eigenlijk
moet iedere in genealogie geïnteresseerde dit
boekje hebben. (W.J.S.)

Computergenealogie (Besteldiensten)
De redactie van Ons Erfgoed beschikt momenteel over
overzichten van de aangeboden software en publikaties van
zowel de HCC-Genealogie-gebruikersgroep als de NGV,
afdeling computergenealogie, terwijl ook informatiefolders
van de genealogieprogramma's Haza-Data (versie 7.1) en
Pro-Gen ontvangen zijn. Abonnees, die zich willen oriënte-
ren kunnen Ons Erfgoed een aan zichzelf gerichte gefran-
keerde (ƒ 1,60) enveloppe toezenden, waarna ze zonder

verdere kosten dit informatiepakketje ontvangen. Voor dat
wat hen interesseert kunnen zij dan contact met de betrokke-
nen opnemen. Het spreekt wel vanzelf dat de redactie dit
pakket graag verder uitbreidt om een zo volledig mogelijk
overzicht van genealogische programmatuur te kunnen
bieden.
Ook voor andere informatie en tips houdt zij zich aanbe-
volen.

Antwoorden en vragen van lezers
Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde problemen heb-
ben, anders dan genealogische contacten, kunnen ze in
deze rubriek aan de orde stellen. Eventuele antwoorden
graag naar de redactie. Antwoorden, die alleen voor de
vragensteller van belang zijn, worden direct doorgezon-
den. De andere worden, al dan niet verkort of samenge-
voegd in Ons Erfgoed gepubliceerd.

Antwoord op vraag 94602. Op deze vraag
kan het volgende antwoord worden gegeven:
Een fideicommis (of een making over de
hand) is een testamentaire beschikking
waarbij de bevoordeelde (de fideicommissa-
ris) de erfportie niet rechtstreeks van de erf-
later ontvangt, maar via (de hand van) een
voor hem aangewezen erfgenaam of legata-
ris (de fiduciarius).
Uit de tekst van het testament kan misschien
de precieze gang van zaken afgeleid worden
maar mogelijk is er het volgende aan de
hand. Na het overlijden van de erflater wer-
den de erfgenamen (de 'comparanten') bij
de notaris ontboden om de opening van het
testament bij te wonen. Zij vertelden de no-
taris dat er iemand was die meende recht te
hebben op ƒ 2000,— (uit de erfenis ?). Zij
verklaarden bij die gelegenheid a) zo'n ver-

42

mogen absoluut niet te bezitten; b) ook in de
belastingaanslag van het ambtgeld niet voor
zo'n vermogen aangeslagen te zijn; c) en
bovendien dat in het onderhavige testament
geen fidei-commissionaire bepaling opgeno-
men was die hen zou dwingen tot de uitbeta-
ling van dat bedrag aan de (hier niet met
name) genoemde persoon.

Drs. R.A. Brengers, Tubbergen

Antwoord op vraag 94603. Het beant-
woorden van deze vraag is moeilijker omdat
de vragensteller bijna zeker de Latijnse tekst
verkeerd heeft gelezen.Waarschijnlijk heeft
er gestaan: 'Coram Sororibus Sponsae,
aliisque plurimis', hetgeen betekent: ten
overstaan van (of in aanwezigheid van) de
zusters (of nichten, of vriendinnen) van de
bruid, en zeer vele anderen.
De genoemde aantekening zou gedaan kun-
nen zijn om te onderstrepen dat er geen ou-
ders aanwezig waren, en evenmin naaste fa-
milieleden van de bruidegom.

Drs. R.A. Brongers, Tubbergen
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95101 .Het reizen van en naar archieven
neemt nogal veel tijd in beslag. De dag in
het archief vliegt voorbij, waardoor de
'oogst' nogal eens tegenvalt. Bestaan er ook
DTB-registers op diskettes? Men zou dan
thuis achter de PC veel voorbereidend werk

kunnen doen.
95102. Bij mijn onderzoek ben ik voorou-
ders tegengekomen, die omstreeks 1830 -
1840 het beroep 'wollenaaister' uitoefen-
den. Wil dat zeggen, dat zij alleen maar kle-
ren naaiden van wollen stoffen?

Genealogische contacten
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen in volgorde
van binnenkomst en voorzover de plaatsruimte dit toe-
laat. Plaatsing is gratis voor abonnees. Vragen graag in
machineschrift ofblokletters.

Bleijenberg(h). Jan (Peterszoon) Bleijenbergh
werd geboren rond 1650/1660. Hij overleed in Wijk
(N.Br.) voor 18-04-1707 en trouwt te Rijswijk 30-8-
1682 met Maijke Ariens van Wijk. Hun kinderen
Huijbert, Sijke, Pieter, Janneke en Amelia werden
tussen 1682 en 1695 geboren. In de trouwakte staat
dat Jan een jongeman van Rees is. In het plaatsje
Rees bij Krefeld was niets te vinden. Bestaat er nog
een Rees? Kent iemand een Peter Bleijenbergh uit
die tijd?
Verzijl. Gijsbert Verzijl werd op 7-12-1642 door
Constantijn Huygens, Heer van Zuylichem en Mun-
nickenland, aangesteld tot rentmeester van Mun-
nickenland. Hij trouwde Lijntje Corsten Pullen en
overleed in 1683. Bedoelde Gijsbert had een vader
die Jan heette. Wie kan mij aanwijzingen geven
voor verder onderzoek van deze (en andere) takken
van Verzijl en onderzoek in Munnickenland (bij
Loevesteijn)?
Drs. W.A.C. Bleijenberg, Zutphensestraatweg 22-
A, 6953 CL Dieren, tel. 08330-15126.

Bo(o)y. Wie kan mij meer gegevens verstrekken
over Jan Jansz. Bo(o)y, overleden te Rrommenie
15-9-1809. Getrouwd te Krommenie 30-7-1792 met
Dieuwertje Joop?
J.C. Booy, Zeeloodsenlaan 83, 1785 BM, Den
Helder.

Corbeek/Huisman. Rutgerus Corbeek tr.
Jo(h)anna Huisman. Doop van de kinderen in
Mehr (Dld) tussen 1710 en 1718. Waar en wanneer
zijn Rutgerus en Jo(h)anna gehuwd? Geboren waar,
wanneer? Ouders? Wie heeft verdere gegevens over
het (RK) geslacht Corbeek/Kor(t)beek/Kor(t)-
be(c)k enz.

B.G. Corbeek, Cuijkstraat 15, 6844 AL Arnhem.

Van Druijten/Druten. Gezocht ouders, grootou-
ders enz. en geboorteplaats van Thonis/Anthonis
Jansz. van Druijten. Hij huwde 27-3-1659 (N.G.)
te Rhenen (Utr.) met Margrietje Panters, beide
wonende te Rhenen. Ook overige gegevens van dit
geslacht zijn welkom.
G.J. v. Druten, Haverlanden 95,6708 GG Wagenin-
gen, tel. 08370-22158.

Van der Hoeven. Voor mijn kleindochters, Lotte en
Dymphi van der Hoeven, zoek ik gegevens voor hun
kwartierstaat. Hun overgrootvader Martinus Pieter
van der Hoeven, geb. 3-2-1887 te Vlissingen,
overl. mei 1953 Vlissingen, geh. met Maria de
Waal, geb. 21-7-1888 te Ierseke, overl. Groningen,
begr. Vlissingen. Gevraagd: huwelijksdatum/plaats
en verdere gegevens van beide personen plus voor-
ouders.
De andere overgrootvader is Jan Filius, geb. 26-9-
1899 Kamperland, overl. 10-5-1979 aldaar, zoon
van Jan Filius en Johanna Laus. Hij was gehuwd
met Maria van der Weele, dochter van Adriaan
van der Weele en Anna Minnart. Gevraagd:
huwelijksdatum/plaats en verdere gegevens van
deze personen en hun voorouders.
G.H.M. Scholtens-Grol, Noorderstraat 211, 9611
AE Sappemeer, tel. 05980-92327.

Jacobsen. Jan Jacobsen, soldaat onder kapitein
Molanus, gelegerd te Harderwijk, tr. Harderwijk Ie
02-18-11 -1738, Klaasje Alberts, j .d. van Nunspeet,
won. Harderwijk. Kinderen: Marritjen, ged. Nun-
speet 7-12-1738, Albert, ged. Nunspeet 28-8-1740.
Jan trouwt 2e Willempje/ken Peters. Uit dit
huwelijk een aantal kinderen, allen geb. Harder-
wijk. Wie was Jan Jacobsen (personalia en
voorgeslacht). Wie was Willempjen/ken Peters
(personalia en voorgeslacht). Waar en wanneer
vond dit tweede huwelijk plaats?
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J. Jansen, De Kievit 22, 3972 PJ Driebergen, tel
03438-17072.

Put. Gezocht gegevens over het voorgeslacht vari
Gerrit Put, gedoopt Loenen 1770. Zijn ouders
waren Willem Put en Tymia Boks.
Bert Huizinga, M. Plaisierstraat 23,3207 EE Spijke-
nisse.

Rienewerf. Andries Willem Rienewerf, geb. 11-
08-1768 te Haarlem, zoon v. (Se)Bastiaan Riene-
werf en Maria Jacoba Reverant. Vertrekt in 1771
naar Niftrik in Gelderland waar zijn vader als
predikant is beroepen. In 1787 en 1792 assisteert hij
zijn vader als er verantwoording wordt afgelegd van
de armenrekening. Daarna kan ik hem niet meer
vinden. Ik zou graag willen weten waar en met wie
hij event. gehuwd is; waar en wanneer hij overleden
is. De gegevens over zijn ouders en zusters heb ik.
H. Rienewerf, Bregwaard 92, 1824 EM Alkmaar,
tel. 072-614668.

Tillaart. Ik doe al jaren onderzoek naar de families
van/van der/van den Tillaart, Tillaard, Tillaert,
Tillaerd, Tillaar, Tillaer, Tillart, Tillar of Thil-
lart Omdat de omvang van deze families toch wel
enorm is, wilde ik graag in contact komen met
mensen die ook een onderzoek doen/deden naar deze
families. Ook graag met mensen, die ze in hun
kwartierstaat hebben of bij hun onderzoek zijn
tegengekomen. Verder graag bidprentjes van deze
familie (eventueel kopen of ruilen).
H.J. Kerssens, Brabanthoeven 55, 5244 HH
Rosmalen, tel. 04192-17256.

Verboom, Gerretje overl. Vlaardingen 14-1-1826,
oud 86 jaar, ondertr. Vlaardingerambacht 25-2-1770
met Jan Willebrords Kopper. Dit echtpaar heeft 8
kind. rk ged. in Vlaardingen van 1770 tot 1783:
Josina, Joanna, Willebrord, Catharina, Cornelia,
Joannis, Geertruidis en Joris. Gevr. geb. of doop van
Gerretje (Geertrui?) Verboom circa 1740 en
nadere gegevens over het voorgeslacht. Zij kwam
van Maassluis.
Berkel. Nicolaas Maartens Berkel tr. Berkel 22-1-

1735 Jacoba Philips Verburg. Er zijn 5 kinderen
bekend: Anaantje, Philip, Neeltje, Martin en
Pleuntje, rk gedoopt te Berkel van 1736 tot 1743.
Gevraagd nadere gegevens, geboorte en voorgeslacht
van Nicoiaas.
Van de Rotte, Willem Cornelis en de Hak,
Jannetje Hendriks. Gezocht gegevens over dit
echtpaar. Een dochter, Marie Willen», geb. 1702 te
Berkel, ir. aldaar 1724 Frans Stevens Verburg, een
zoon Heyndrik Willems tr Berkel 1732 Lidewij
Verburg.
LJpelaar, Joanna, ged. Gouda 1753. dochter (on-
echt.) van Jan I(J)pelaar en van Neeltje v.d.
Kleyn. Gevraagd herkomst van Jan I(J;peiaar. Hij
verbleef circa 1753 in ae omgeving van Gouda
Soldaat/reiziger0

Kooymans, Petrus Bartoiomeus (ook Pieter
Hendriks Kooiman genoemd, geb. Overschie, 23-9-
1768, z. v. Henricus Kooymans van Linschoten er.
van Cornelia Leenders van de Laan (dochter var.
Leendert en Lijsje Versluis). Petrus of Pieter tr.
waar? vöör 1797 met Jacoba Verburg (geg. over
haar bekend^ van Berkel. 4 kind. zijn van hen
bekend: Willebrord, geb. 1799 en Henricus, geb.
1797 te Rotterdam, Anaantje geb. 1803 en Henrica
geb. 1804 te Bergschen Hoek. Gevr. huwelijk van
P.B. Kooymans en J. Verburg en gegevens over zijn
ouders

De Jong, Maria Teunisse, geb. Benschop en ged. rk
16-2-1729 te IJsselstein, dochter van Antonis de
Jong en Elisabeth v.d. Linde. Gevr. wordt huwelijk
en nadere gegevens over haar ouders.
Mme Paula Grout, 31 Rue Max Leclerc, F-76460 St
Valery en Caux, Frankrijk, tel. 35 57 31 13.

Banden voor de (zelfjboekbinder. (adv.)
Indien er mensen zijn die de jaargangen van „Ons
Erfgoed" ingebonden willen hebben, maar die de
boekbindkunst niet machtig zijn, kunnen dat bij
ondergetekende laten doen.
Kosten per jaargang ƒ 20 incl. portokosten, excl. de
losse band. Band met in te binden jaargang en
getekende cheque zenden aan: J.C. Booy,
Zeeloodsenlaan 83,1785 BM Den Helder.

Banden Ons Erfgoed zijn in twee uitvoeringen
verkrijgbaar:
a. Ten behoeve van de (zelfjboekbinder. Prijs incl
verz. kosten ƒ 17,50
b. Naaldbanden. Hierin kan men de zes nummers
van eenjaargang zelf aanbrengen. Prijs incl. verz.
kosten ƒ 21,50
Afgehaald ƒ 5,— korting.

Oude jaargangen.
1993 en een deel van 1994 zijn herdrukt. De prijs
bedraagt ƒ 25,— incl. verz. kosten.
Toezending na ontvangst van het verschuldigde be-
drag op postb.nr 301108 of bankrek. 313411182 ten
name van Alvo/Delft. Ook bij de mededelingen uw
adres vermelden. Buitenl. betalingen alleen per eu-
rocheque of in geld i.v.m. hoge transferkosten.
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Computerfaciliteiten voor de genealoog (2)
R.C. Croes

3. U.S. Sodal Security Index
Bevat 39,5 miljoen namen van personen die
tussen 1962 en 1989 zijn overleden en een
uitkering hebben genoten van de sociale
zekerheidsdienst van de USA. Het geeft de
geboorte en het overlijden, inclusief de
laatste woonplaats, alsmede in welke stad
de betaling is gedaan en de staat waar het
sociale nummer is uitgegeven.

4. Military Index
Dit bestand bevat gegevens over een
100.000-tal veteranen die zijn overleden in
de oorlogen van Korea en Vietnam.

5. Family History Library Catalog
Dit is een zeer interessant zoekgebied. Het
bevat alle boeken, publikaties, films, micro-
fiches enz. die aanwezig zijn in de biblio-
theek te Salt Lake City. Het bevat niet de
inhoud van de eigenlijke stukken maar de
titel en een omschrijving. Het zijn maar
liefst meer dan 3 miljoen stukken. Tegen een
kleine vergoeding kunt u via de Centra voor
Familiegeschiedenis een film of een kopie
van zo'n film aanvragen. Noteer hiertoe het
"call number". Het zoeken kan geschieden
op achternaam, plaats of filmnummer.

Personal Ancestral File TM (PAF)
Dit is het stamboomprogramma van de
Mormonen. Versie 2.3 is de laatste en de
voertaal is Engels. Er is en komt (nog) geen
Nederlandse versie? Geïnteresseerden kun-
nen contact opnemen met de gebruikers-
groep (zie bij adressen). Het programma
kan zich scharen in de rij van andere popu-
laire genealogische programma's zoals (in
alfabetische volgorde): Familie Geschie-

denis, GensData/D90, Haza-Data, ProGen,
Roots III enzovoorts. Het is te bestellen bij
een van de familiecentra.

Gedcom
Dit is een afkorting van: Genealogische
Data Communicatie. Gedcom is vantoepas-
sing bij het uitwisselen van genealogische
data in familieverbanden. Zo'n "tussenstan-
daard" is nodig omdat elk genealogisch
computerprogramma de data in een eigen
formaat opslaat. Tegenwoordig kunnen
vrijwel alle genealogieprogramma's Ged-
com inlezen en wegschrijven. Ook de infor-
matie die u vindt in het FamilySearch-
programma is op disk weg te schrijven in
Gedcom-formaat, zodat u deze in het door u
gebruikte programma in kunt voeren.
De Kerk stelt het zeer op prijs uw gene-
alogische gegevens in Gedcom-formaat te
ontvangen. Zij zal dit, alvorens te contro-
leren op reeds aanwezige data, aan het
Ancestral File-bestand toevoegen. Ook uw
naam wordt toegevoegd aan de lijst van
inzenders. Zonder een bron van inzender
wordt het niet door de Mormonen verwerkt.
Stuur uw disk met Gedcom-gegevens aan:

Family History Department
Attn: Ancestral File Contributions
50 East North Temple street
Salt Lake City, UT 84150
U.S.A.
(tel. 00 1-801-240-4874)

of: Naar een van de centra voor Familie-
geschiedenis.

Enkele nuttige adressen:
Voor foldermateriaal kunt u een van de
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I
onderstaande adressen gebruiken. Een paar
folders worden hier opgesomd:
- Family History Library and
Family History Centers
- Order Form - 1994 Family
History Library Catalog
- Family History Library Catalog
(on compact disc)
- Accredited Genealogists
bijvoorbeeld voor Nederland en België
- Family History Publications List
- Contributing Information to
Ancestral File
- Correcting Information in
Ancestral File

- Using Ancestral File

Adres:
Distribution Center
1999 West 1700 South
Salt Lake City, UT 84104-4233
USA

Telefonisch:
Order by Fax:
Phone order:
Consultatie:
Consultatie per fax
Questions on Gedcom

00 1 801-240-3685
00 1 801-240-1174
00 1 801-240-3433
00 1 801-240-2597
00 1 801-240-4874

Centra voor familigeschiedenis
Amsterdam* Apeldoorn* Den Helder* Den Haag*
Eindhoven Groningen* Heerlen* Leeuwarden
Rotterdam* Utrecht

Antwerpen* Brussel Gent St. Niklaas

* Centra met een * hebben een computer met Compact disk

Voor een bezoek altijd even bellen!

De adressen zijn:

Amsterdam, Zaaiersweg 17, (tel. 020 - 6 94 49 90) Di t/m Vr 12:30 - 17:00 uur, woensdag van
19.00-20.00 uur.
Apeldoorn, Boerhaavestraat 62, (tel. 055 - 21 11 79). Di t/m Vr 13:00 - 17:00 uur
Den Haag, Leersumstraat 11, (tel. 070 - 3 21 11 56) privé 070 - 3 82 43 00
Den Helder, Texelstroomlaan 4, (tel. 0 22 30 - 2 30 74) privé 0 22 30 - 3 47 02.
Eindhoven, De Koppele la, (tel. 040 -12 59 60 of 040 - 41 00 32) Afspraak: 0 49 98 - 7 22 27
Groningen, Paterswoldeweg 531, (tel. 050 - 25 62 71) Afspraak: 050 - 56 65 75.
Heerlen, De Hesselleplein 26a, (tel. 045-71 78 63) Afspraak: 045 - 74 15 84. Ma + Za 10:00 -
17:00 uur, Di + Do 13:00 - 21:00 uur.
Leeuwarden, Sophialaan 3, (tel. 058 -13 53 61) Afspraak: 058 - 66 77 23 Ma + Vr 13:00 16:00
uur
Rotterdam, Oosteinde 73, (tel. 010 - 4 14 98 83), Ma, Di en Wo 9:00 -15:00 uur
Utrecht, Prinses Irenelaan 51a, (afspraak tel. 030 - 44 42 18) Ma 13:00 -17:00 uur.
Antwerpen, Bergen op Zoomlaan 20, Merksum (tel 00 - 03 - 324 - 2503)
Gent, Kortrijksesteenweg 1060, St Denijs Westrem 9051. (tel. 00 - 31 - 9157 - 4882)
St Niklaas, Parklaan 18, 9100, (tel. 00 - 31 - 1140 - 10210)
(De Belgische nummers met voorbehoud)
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Hulp bij het zoeken naar gegevens in Salt
Lake
De bibliotheek verricht geen onderzoek
voor u. Zij beveelt een aantal vrijwilligers
aan. Deze mensen zijn allen gekwalifi-
ceerde onderzoekers. Voor een lijst van
onderzoekers kunt u schrijven naar:

Family History Department
50 East North Temple street
Salt Lake City, UT 84150
USA

Spreek van tevoren af wat u van de
onderzoeker verwacht en hoeveel het mag
kosten.

Referenties en literatuur verwijzing:
CD-ROMs bij de Mormonen door Wim
Heppe. Gens Humana 1/94 pag. 559
Coördinatentaster der Mormonen. Dr.
Peter Scheutzow.

Computergenealogie Jahrgang 10/1994
Heft 29 Seite 22
Computergenealogie Jahrgang
10/1994 Heft 26 Seite 262
Genealogische Forschungsstelle der
Mormonen in Mannheim in neuen
Raumen. Computergenealogie 10/1994
Heft 29 Seite 26
PAF gebruikersgroep door Rob Hubert.
Contact Rob Hubert. Jane Addamsstraat
54, 2037 JM Haarlem, tel. 023-330750
Gens Data nr. 2, maart 1994 p. 51,
Gens Data nr. 5, sept. 1993 p. 125
Overzicht Centra voor
Familiegeschiedenis
Gens Data nr. 5, sep. 1994 p. 136
Computer bij de Mormonen. R.M.
Malingré. Gens Data nr. 6, nov. 1993
p. 141
Mag ik een stamboom van u? A.K.
Oudman. Gens Data nr. 6, nov. 1994 p.
152-155

Op de volgende drie pagina's volgen enkele voorbeelden uit de Military Index en de Li-
brary (= bibliotheek)

Erratum:
Het aantal namen (inschrijvingen) afgedrukt bij de voorbeelden Ancestral File en IGI zijn
verwisseld. Ancestral File bevat 20 miljoen inschrijvingen en IGI 205 miljoen. In de tekst zijn
de getallen juist.
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Military index (Ca 100.000 militairen t in Korea en Vietnam)

Gezocht met trefwoord Tromp,

M i l i t a r y Index, Version 1 .

25 OCT 1994

Names

TROMP, Wil l iam Lesl ie

TRAMPSKI, Donald Joseph

TRANI, Frederick Eugene J r . .

TRANT, Steven Allen

CROSS, August B Jr

CROSS, Frederick D

CROSS, George Robert Duane...

CROSS, Harold R

CROSS, Howard M.

CROSS, James H

10

SELECTED ENTRIES

Event Date

B:
D:

. . B:
D:

B:
D:

. . . B :
D:

. . . B :
D:

. . . B :
D:

B:
D:

. . . B :
D:

. . .B:
D:

. . . B :
D:

Events

24 Aug 1941
24 Oct 1973

16 Aug 1948
23 Oct 1978

11 Jul 1940
26 Sep 1968

12 Nov 1951
21 Jul 1972

1932
17 Jul 1952

1910
6 Dec 1952

23 Feb 1924
25 Oct 1952

1928
27 Jul 1953

1925
9 Aug 1951

1933
9 Mar 1953

Croes (en

Place

Hichigan
North Vietnam

Indiana
South Vietnam

New York
South Vietnam

South Dakota
South Vietnam

Tennessee
Korea

New Jersey
Korea

Washington
Korea

Michigan
Korea

Tennessee
Korea

Oklahoma
Korea

B=Birth D=Death

klinkt als)

Page 1

Service/Rank

U S Navy R
LCDR

U S Army
SSGT

U S Navy
LT

U S Army
SP5

U S Army R
PFC

U S Army R
SGT

U S Marine
CAP

U S Army R
SFC

U S Army
SFC

U S Army R
PFC
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Library (= bibliotheek Automatische catalogus beschrijft al het materiaal
(3 miljoen stuks aanwezig in de bibliotheek te Salt Lake City)

Locality, Census
(Plaatsnaambestand, volkstelling)
Gezocht op trefwoord Nijmegen

AUTHOR
Nijmegen (Gelderland). Bevolkingsregister.

TITLE
Volkstelling, 1840.

PUBLICATION INFORMATION
Salt Lake City : Gefilmd door de Genealogical Society of Utah, 1968.

FORMAT
2 microfilmspoelen ; 35 mm.

NOTES
Microfilm genomen van de originele in het Hulp-Depot te Schaarsbergen.

CONTENTS
Census returns of Nijmegen, Gelderland, The Netherlands.

EUROPE
FILM AREA

Volkstelling wijk A-B 1840 0561828
Volkstelling wijk C, E-G 1840 - 0561829

TH IS RECORD FOUND UNDER
1. Netherlands, Gelderland, Nijmegen - Census

Hier wordt u verwezen naar twee microfilms. U noteert het nummer en haalt daarna zelfde
film uit de kast. Dan naar een van de vele leesapparaten.

Ons Erfgoed nr 2, 1995 51



Library (= bibliotheek) Automatische catalogus beschrijft al het materiaal
(3 miljoen stuks aanwezig in de bibliotheek te Salt Lake City)

Churches (kerk)
Gezocht met trefwoord Hatert

AUTHORRooms Katholieke Kerk, Weurt.

TITLEKerkelijke registers, 1672-1844.

PUBUCATION INFORMATION
Salt Lake City : Gefilmd door the Genealogical Society of Utah, 1950.

FORMATop 4 microfilaspoelen ; 35 MI.

NOTESMicrofilm genomen van de originele in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.

CONTENTSRoman Catholic parish registers of Weurt, Neerbosch, Hees and Hatert,

Gelderland, The Netherlands.

Includes baptisms, narriages, deaths and burials.
EUROPE

FILM AREA
Dopen bk. 1 1672-1785 0108612
Trouwen 1673-1682 itea 5-7

Dopen bk. 2 1703-1724
Trouwen 1703-1721
Begraven bk. 3 1690-1699
Dopen 1710-1745

Dopen bk. 1272 1703-1735 0108755
Trouwen 1703-1748 item 10-13.

Dopen bk. 1273 1744-1792
Trouwen 1748-1796
Dopen bk. 1274 1792-1811
Begraven bk. 1275 1780-1795

Dopen bk. 307 1797-1811 0108654
item 12

Dopen bk. 1 1797-1844 0108614
Trouwen 1799-1838 item 1-2

Overlijden 1799-1838
Trouwen bk. 2 1799-1842

TH IS RECORD FOUND UNDER
1. Netherlands, Gelderland, Weurt - Church records

2. Netherlands, Gelderland, Neerbosch - Church records
3. Netherlands, Gelderland, Hees - Church records
4. Netherlands, Gelderland, Hatert - Church records

Hier wordt u verwezen naar vier microfilms. U noteert het nummer en haalt daarna zelf de
film uit de kast. Dan naar een van de vele leesapparaten
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Iets meer over de Nederlandse Centra van
de Mormonen
H.M. Lups

De centra in Nederland beschikken over de
volgende bronnen:
1. Ancestral File
Deze verzameling van genealogieën omvat
zo'n twintig miljoen personen verspreid
over de gehele wereld.
2. International Genealogical Index (IGI)
(Meer dan 200 miljoen personen)
3. US Social Security Index
4. Military Index (Military Death re-
cords)
5. Familly History Library Catalog
(FHLC)
Deze catalogus omvat de 'bibliotheek' van
de Mormonen en bevat:
a. Een achternamenbestand.
Dit bestand bevat familiegeschiedenissen en
biografieën op achternaam.
b. Een plaatsnamenbestand.
Dit is een bestand van alle steden en dorpen
over de gehele wereld, waar men gegevens
heeft gekopieerd en welke in Salt Lake City
op microfilm of fiche aanwezig zijn en daar
ter plekke zijn te raadplegen.
Het is mogelijk deze films zowel bij de

NGV (voor leden van de NGV; zie Ons Erf-
goed tweede jaargang, pagina's 185-186)
als bij de hiervoor in het artikel van de heer
R.C. Croes genoemde Centra tegen een ver-
goeding te bestellen. Deze films kunnen al-
leen bij de NGV of in deze Centra worden
bestudeerd. De levertijd van de films is twee
tot vier weken. Fotokopieën kosten ƒ 1 , —
per stuk.
De gegevens die via de computer worden
verkregen, kunnen op 3,5 of 5,25 inch
floppy worden gekopieerd, eventueel wor-
den uitgeprint, een en ander tegen kostprijs.
Bij dit alles kan het zin hebben er aan te
denken, dat de Mormonen reeds voor de
oorlog zijn beginnen met filmen, zodat zij
ook over bestanden beschikken, waarvan de
originelen door oorlogshandelingen of ram-
pen verloren zijn gegaan.
Verder spreekt het wel vanzelf dat de gang
naar een van de Centra voor velen gemakke-
lijker is, dan naar de plaats waar de gege-
vens oorspronkelijk zijn vastgelegd. Dit
houdt in dat men niet vreemd op moet kijken
als men niet direct kan worden geholpen.
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Archieven en archiefnieuws

Rijksarchief in Noord-Brabant

Begin maart is het eerste nummer ver-
schenen van De Citadel, een nieuwe uitgave
van het rijksarchief en bestemd voor ieder-
een, die van de diensten van dit rijksarchief
gebruik maakt. Er worden nieuws, achter-
gronden en informatie over activiteiten ge-
publiceerd.
Genealogisch onderzoek staat bij veel be-
zoekers centraal. In De Citadel staan dan
ook veel berichten en rubrieken over gene-
alogische aanwinsten, nieuwe bestanden op
film, aankondigingen van cursussen en
workshops en onderlinge contacten van
genealogen. Daarnaast zal deze periodiek
redactionele artikelen bevatten. Het is dus
een waardevolle aanwinst voor genealogen
met Brabantse wortels. Aan deze nieuws-
briefzijn de navolgende gegevens ontleend:

Genealogische bronnen. Nieuw
Indices op de memories van successie van
Waalwijk 1818 - 1856. In de serie indices
op de memories van successie staat weer
een nieuw deel op de studiezaal ter inzage,
dit keer van Waalwijk over de jaren 1818 -
1856. Het kanton Waalwijk bevat naast de
plaats Waalwijk ook de gegevens van
overledenen uit de plaatsen Baardwijk,
Besoijen, Capelle, Drunen, Loon op Zand,
Nieuwkuijk, Onsenoort, Sprang, Vlijmen,
Vrijhoeve-Capelle en Waspik.
A.M.H. Megens-Linders. Transcriptie van
het cijnsregister uit het archief van de
raad- en rentmeester-generaal der domei-
nen, inv. nr. 247: Helvoirt, 1560 - 1665.
A.M.H. Megens-Linders, Th.H. Meulen-
dijksenP. van de Meulenhof Transcripties
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van cijnsregisters uit het archief van de
Rekenkamer van Brussel betreffende de
plaatsen Stiphout, Bakel, Deume en Hel-
mond, 1340, 1380, 1418, 1448 en 1639.

Nieuwe bestanden op film zijn onder
meer:
Memories van successie
Op studiezaal 1 zijn de rolcassettes van de
memories van successie van de volgende
kantoren vervangen door microfiches:
Bergen op Zoom, invnrs. 21-53, 1833 -
1853
Breda, invnrs. 1-65, 1818-1855
Boxmeer, invnrs. 1-5, 1847-1855
Eindhoven, invnrs. 1-47, 1818-1855
St. Oedenrode, invnrs. 1-72 1818-1855
Van de volgende kantoren zijn de memories
verfilmd en de films kunnen worden geraad-
pleegd op rolcassettes:
Waalwijk, invnrs. 1-55, 1818-1856
Zevenbergen, invnrs. 1-41, 1818-1852
Schepenbank Berlicum, 1518-1810 en
Schepenbank Someren, 1518-1810.
Veel bestanden van het Rijksarchief zijn in
de afgelopen jaren in bewaring gegeven aan
gemeente- en streekarchiefdiensten. Twee
schepenbankarchieven zijn nu verfilmd, te
weten van Berlicum en Someren, waarvan
de originele stukken respectievelijk worden
bewaard bij de Streekarchivariaten Langs
Aa en Dommel te Vught en Peelland te
Deurne. Deze microfiches kan men op
studiezaal 1 inzien.
Rekeningen van de Illustere Lieve Vrouwe
Broederschap te 's-Hertogenbosch 1330-
1585
Sinds enkele weken kan men de rekeningen
van de genoemde broederschap op micro-

Ons Erfgoed nr 2,1995



fiche raadplegen. De originelen worden be-
waard in het archief van de Illustere Vrouwe
Broederschap te 's-Hertogenbosch. De reke-
ningen zijn opgenomen in de collectie scha-
duwarchieven inv.nrs. 89.A t/m 89.U.
Hierin zijn ook andere verfilmde bestanden
van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap
beschreven.
Index resoluties Raad van State 1648-1770
Het Rijksarchief beschikt sinds kort over
een nieuwe toegang op de verfilmde
resoluties van de Raad van State. Het is een
eigentijdse index, die de jaren 1648 tot 1771
bestrijkt. De originele index bevindt zich in
de handschriftenverzameling van het
Rijksarchief in Zeeland. De toegang is nu
verfilmd en is op studiezaal 1 te raadplegen.
De resoluties van de Raad van State waren
reeds verfilmd.

Een blik naar de toekomst in het RA in
Noord-Brabant
De archivaris van nu heeft over belang-
stelling geen reden tot klagen. In de afgelo-
pen 25 jaar is het aantal bezoeken aan de
archieven spectaculair gestegen. Voor het
Rijksarchief in Noord-Brabant is dit aantal
in die periode bijna vervijfvoudigd: van
3000 naar 14500 bezoeken. De druk op de
dienst nam daardoor enorm toe. Immers, het
aantal medewerkers heeft met deze ontwik-
keling geen gelijke tred kunnen houden.
Bovendien stelt de huidige bezoeker in ons
informatietijdperk hogere eisen. Hij wil snel-
le en betrouwbare informatie. Het Rijksar-
chief in Noord-Brabant heeft daarom ge-
zocht naar andere mogelijkheden om de
dienstverlening aanzienlijk te verbeteren. De
meest geraadpleegde archiefbescheiden
worden op microfilm gezet en in de zelf-
bediening ter beschikking gesteld. De slecht
leesbare films van de Burgerlijke Stand

zuilen worden vervangen. Dankzij de hulp
van ruim vijftig vrijwilligers (een mooi
voorbeeld van service voor en door bezoe-
kers) worden namenklappers gemaakt op
Memories van Successie. De toegangen op
de doop- trouw- en begraafboeken van heel
Noord-Brabant worden in samenwerking
met de gemeente- en streekarchieven ver-
volmaakt en geautomatiseerd. Er wordt al
gedacht aan het scannen van originele
stukken. Via een CD-ROM is nu in het
Rijksarchief de catalogus van de Brabant-
collectie te Tilburg beschikbaar, terwijl men
binnen enkele maanden vanuit de studiezaal
via het beeldscherm de boeken van onze
bibliotheek kan opvragen. Uiteindelijk zal
dit alles gaan leiden tot een historische
informatievoorziening ook buiten de muren
van het rijksarchief. Via de electronische
snelweg zal het straks mogelijk worden om
onze archieven, boeken, documentatie,
inventarissen en klappers ook thuis te
raadplegen. Het zal dan wel weer stil wor-
den op de Citadel.
(Vrij naar M. van Boven in de Citadel)

Wisseling van rijksarchivarissen
De rijksarchivarissen van Noord-Brabant en
Utrecht ruilden van provincie. Yvonne Bos-
Rops, rijksarchivaris in de Domstad, kwam
naar Noord-Brabant. Maarten van Boven,
de rijksarchivaris van Noord-Brabant ging
op 1 maart naar Utrecht, waar hij benoemd
werd tot gemeente- en rijksarchivaris.
Het rijksarchief in Utrecht komt nu in het
volgend nummer van Ons Erfgoed aan de
orde.
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"Streekarchief Delden"
Regionaal Historisch Documentatie
Centrum
E Verschuuren Maessen, beheerder

Op 23 oktober 1993 werd de Stichting
'Streekarchief Delden" een feit. Hierdoor
werden we een zelfstandige organisatie met
als doelen:
1. Het in stand houden, uitbreiden en toe-
gankelijk stellen van een historisch docu-
mentatiecentrum betreffende lokale en re-
gionale geschiedenis.
2. Het verwerven van de benodigde docu-
mentatie voor amateur-onderzoekers en
amateur-genealogen.
3. Beoefening van lokale en regionale ge-
schiedenis.

Tot nog toe zijn we erg tevreden over de
resultaten:
1. Het aantal bezoeken tot eind 1994
bedroeg ongeveer 800 en nog steeds weten
enthousiaste bezoekers de weg naar ons
centrum te vinden.
2. Onze documentatie is enorm uitgebreid
dit laatste jaar.We hebben kopieën van alle
Doop- Trouw- en Begraafboeken van het
oude Richterambt Delden en alle aangren-
zende plaatsen; rechterlijke en notariële
archieven, stukken uit het Statenarchief en
Gemeentearchieven; verder inventarissen
van huis- en kerkelijke archieven; van alle
ons omringende verenigingen krijgen we de
periodieken waarvan de inhoud wordt
gecatalogiseerd volgens rubrieken en in de
computer wordt opgeslagen.

We hebben goede contacten met het
Rijksarchief in Overijssel te Zwolle en we
mogen de boeken die wij denken nodig te
hebben, lenen om te kopiëren. In ruil daar-
voor verrichten wij indiceerwerk voor het
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Rijksarchief. Voor veel mensen is Delden
toch dichterbij dan Zwolle en ook wij be-
schikken over een studiezaal waar men
rustig kan werken.
Wij nodigen iedereen die belangstelling
heeft uit eens een kijkje te komen nemen.
We zijn geopend op dinsdag en vrijdag van
14.00 tot 17.30 uur en van 18.30 uur tot
20.30 uur.
Mocht u met een afvaardiging van uw
vereniging willen komen dan kunt u beter
een afspraak maken; wij willen u graag op
woensdag, donderdag of zaterdagochtend
meer vertellen, u kunt daarvoor een
afspraak maken met mevr. E. Verschuuren
Maessen, tel.05407-61719.
U bent van harte welkom in ons
documentatiecentrum aan de Langestraat
84 in Delden (op de zolder van de
bibliotheek).

Stichting Genealogisch
Centrum Zeeland

De Stichting Genealogisch Centrum Zee-
land heeft als doelstelling het systematisch
bewerken van kerkelijke, rechterlijke en
notariële archieven in Zeeland, om aldus
(een deel van) de in 1940 verloren gegane
genealogische gegevens te reconstrueren,
alsmede het verbreiden van genealogische
en aanverwante kennis.
De Stichting tracht dit te verwezenlijken
door:
a. het inrichten van een centrum waar
documentatie kan worden geraadpleegd;
b. het publiceren van werken op genea-
logisch en aanverwant gebied;
c. het uitbreiden van de reeds bestaande
verzamelingen van de Stichting;
d. het schriftelijk verstrekken van inlich-
tingen aan belangstellenden (voor opzoe-
kingen in archieven wordt f 10,— per uur in
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rekening gebracht, plus portokosten en voor
eventueel te maken kopieën ƒ 0,50 per
exemplaar voor de eerste 16, daarboven per
exemplaar ƒ 0,25.

De verzameling van het Centrum bestaat uit
de volgende onderdelen:
a. klappers op dtb-boeken;
b. klappers op rechterlijke, notariële en
weeskamerarchieven;
c. bibliotheek met werken op genealogisch
en regionaal-historisch gebied;
d. gegevens betreffende Goeree-Over-
flakkee en Belgische grensgemeenten;
e. nagelaten particuliere verzamelingen
van J.A. Luteyn en H.L.J. van der Linden,
w.o. vele boeken van europese vorsten-
huizen en jaargangen van de Almanach de
Gotha.

Het Centrum is gevestigd aan de
Wijngaardstraat 3 in Goes (Postcode 4461
DA), telefoon: 01.10.03.28.95. De opening
is op donderdag van 9.30 uur tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 21.00 uur en verder iedere
eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot
16.00 uur.
De kosten bedragen ƒ 3,50 per bezoek. Do-
nateurs (minimaal ƒ 20,— per jaar) hebben
gratis toegang.

Proefproject dagbladen op microfilm

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is
begonnen met een proefproject voor de mi-
croverfilming van alle Nederlandse kran-
ten.
Het proefproject dat in samenwerking met
het Gemeentearchief Den Haag wordt uit-
gevoerd heeft een looptijd van anderhalf
jaar. Daarna wordt gekeken of er meer
regio's volgen. Dankzij financiële steun van
het ministerie van OCW wordt op deze
manier een begin gemaakt met het in
veiligheid brengen van een bedreigd deel
van het Nederlands cultureel erfgoed. Kran-
ten worden namelijk het meest door papier-
verval bedreigd. Onderzoek heeft aan-
getoond dat maar liefst 43 procent van de
krantencollecties in gevaar is.
Het is te hopen dat dit project slaagt.
Wanneer de resultaten van deze micro-
verfilming ook nog op een eenvoudige wijze
ter beschikking kunnen komen van ons
genealogen, zou dit helemaal prettig zijn.
Op die manier zijn allerlei voorvallen en
ontwikkelingen in de regio('s) waarin men
geïnteresseerd is op de voet volgen. Nu is
het verzamelen van vooral oudere kranten
uit een bepaalde streek een vrij dure
liefhebberij en dikwijls maar beperkt te
realiseren. Er zijn al recente kranten op cd-
romschijf verschenen, dus wie weet.

Rectificatie

Bij het iets comprimeren van het artikel Genealogie in Limburg (aanvulling) van drs. H. J.
Kobossen in het vorig nummer van Ons Erfgoed, (pagina 16) is de redactie in de fout
gegaan. Wij schreven in de eerste regel van de tweede kolom: 'omdat hijzelf in mannelijke
lijn van de hertogen van Limburg afstamde'. Dit moet zijn 'omdat hij met de hertogen van
Limburg op één mannelijke oorsprong terugging'.
Met onze verontschuldigingen aan drs. H.J. Kobossen.
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Genealogisch onderzoek in Drenthe
- een kleine handreiking

W.H. Morel van Mourik

Het genealogisch onderzoek in de provincie
Drenthe wordt bemoeilijkt door de late
doop- en trouwregisters, terwijl begraaf-
registers vrijwel geheel ontbreken. Er zijn
evenwel andere bronnen, die weliswaar
meestal geen familierelaties aangeven, maar
die toch waardevolle informatie over naam-
genoten kunnen bevatten. Met het uitgangs-
punt dat er per eeuw drie generaties
voorkomen en de regels van de vernoeming
van een kind naar grootouders enzovoorts
komen we dan een heel eind, al zal de
verbeelding moeten aanvullen waar de
feitelijkheden verstek laten gaan. De be-
doelde bronnen zijn de Ordelen van de
Etstoel en de Goorspraken. De leeszaal-
ambtenaar van het Rijksarchief in Assen
kan u de weg daarnaar wijzen.

Een aardige illustratie van het bovenstaande
vormt de vorig jaar verschenen publikatie
van P.L. Goutbeek: Ter Maat - een Drentse
pastoorsfamilie? (Haarlem 1994, 55 pagi-
na's). Met grote volharding heeft de auteur
heel wat bronnen doorgenomen (vermeld in
de 79 noten).
In zijn boekje komt Goutbeek tot twee
families Ter Maat. De eerste heeft als wa-
pen een klaverblad. De vroegste vermelding
betreft Gherd ter Maed, circa 1400 in
Harderwijk. Andere klaverbladzegelaars
komen voor in Selwerd, Haren, Midlaren,
Coevorden, Dalfsen en Wijhe. De gegevens
lopen tot in de zeventiende eeuw.

De tweede familie is het eigenlijke Drentse
geslacht. Het grootste deel van de publikatie
is aan deze familie gewijd. De vroegste
vermelding betreft Roelof van der Maet,
leenman van de bisschop van Utrecht te
Goor in 1326. Verwanten komen vanaf
circa 1430 voor in Drenthe en drukken hun
stempel op het maatschappelijk leven in
Dieverdingspel. Hermanus ter Maet is
pastoor in Diever van 1430-1450 en is ook
deken van Drenthe. Bernardus ter Maet is
in 1446 pastoor in Dwingeloo; ook hij is
deken van Drenthe. Anderen zijn pastoor in
Havelte, schulte van Diever, ette en secre-
taris van de etstoel. Kennelijke verwanten -
ook zij zegelen met de kerkbanier - zijn
verder aangetroffen in Westerbork, Steen-
wijk, Groningen, Arnhem, Kampen, Haar-
lem en Rotterdam. In het begin van de
achttiende eeuw is dit geslacht uitgestorven.

De besproken publikatie is niet alleen van
belang voor degenen die Ter Maet in hun
kwartieren hebben, maar voor allen die eens
willen zien op welke wijze aanvankelijk
onsamenhangende gegevens uit de middel-
eeuwen toch in een zinvol verband kunnen
worden ondergebracht. Overigens heeft de
schrijver inmiddels gegevens gevonden, die
een bepaalde veronderstelling onderuit
hebben gehaald. Het boekje is op zijn adres
(Hospeslaan 6, 2015 GK Haarlem) ver-
krijgbaar, alwaar ook bedoelde aanvulling
te bestellen is.
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Als een schrijver de personen die in zijn
boek voorkomen, kenmerkende na-men
geeft, heeft hij daarmee een bepaalde be-
doeling. Een klassiek voorbeeld zijn de na-
men van de leerlingen van klas 4d, de Hel
genaamd, van de school van Bint, in het
gelijknamige boek van F. Bordewijk. De
Bree, een nieuwe leraar, komt voor het
eerst de klas de Hel binnen. De leerlingen
hebben de tafel zo op het podium geplaatst,
dat die er bijna van afvalt. De Bree heeft
het door. Op zijn stoel ligt géén punaise,
zoals hij verwacht. De Hel wordt bevolkt
door monsters. Niemand heeft een gewone

naam. De ene naam is nog bizarder dan de
andere. De dreiging wordt er niet weinig
door versterkt. De Bree pakt de klasseplat-
tegrond en gaat lezen:
-Whimpysinger - de Moraatz - Neutebeum
- Nittikson - Surdie Finnis - te Wigchel -
Kiekertak - Taas Daamde... Wat een na-
men, dacht hij. Het antwoord: Ja, present,
kwam aarzelend. - Peert - Punselie - Bol-
mikolke - Klotterbooke... Hij hield den
plattegrond der klas van zich af, of hij het
anders niet lezen kon. Hij spelde de namen
opzettelijk langzaam en moeilijk. Het
moeilijk antwoorden bleef.

Whafs in a name? (1)
W.H. Morel van Mourik

Deze vraag uit een toneelstuk van William
Shakespeare is een eigen leven gaan leiden.
De suggestie die er van uit gaat, is dat het er
niet toe doet hoe men heet. De werkelijkheid
is evenwel anders. Een naam is een deel van
iemands persoonlijkheid. Het is niet te sterk
om het zo te stellen. Wie Van den Bergh
heet, wil die h zien staan, al wordt hij niet
uitgesproken. Een naam als Huizer kan ge-
schreven worden met ui, uy, uij, s of z; de
uitspraak is gelijk, maar de drager staat er
op, dat zijn naam correct wordt gespeld. In
dit computertijdperk wordt hij op zijn wen-
ken bediend, maar, die arme mevrouw Hoe-
ré en de heer Sekrève... (Slordig) computer-
gebruik laat trema's en accenten weg.
Naamsgrapjes zijn populair, van kleuters
tot volwassenen. De persoon in kwestie is
daar niet zo op gesteld. De naam Morel
werd bij leerlingen in het voortgezet onder-
wijs al gauw 'mormel'. Gezien de versprin-
ging van de klemtoon naar de eerste letter-

greep is dit overigens niet zo'n geslaagd
voorbeeld. De conferencier Seth Gaaikema,
die zoals men weet, nogal van naamsgrapjes
houdt, zei eens over de verkiezingsvoor-
speller Maurice dHondt: "Dat is een mens".
De oude Romeinen zeiden: "Nomen est
omen" - de naam is een voorteken. Wij zien
dat niet meer zo. Een boekhandelaar die De
Slegte heet, kan best een goed mens zijn.
Sterker nog: wij vinden het zeer toevallig als
iemand die Bakker heet, ook bakker is en
een begrafenisondernemer uit Den Haag die
Kerkhoffs heet, zou door een romanschrij-
ver bedacht kunnen zijn. Immers, in boeken
dragen de personen vaak kenmerkende na-
men.
In het onderstaande gaat het eerst over voor-
namen; in volgende nummers komen de ach-
ternamen of familienamen aan de beurt. Dit
is ook historisch de juiste volgorde: voorna-
men zijn de oudste.
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Tegenwoordig bedenken ouders een naam
voor hun kind. Dat is een nieuwe ontwikke-
ling. Heel oud is het vernoemen, dat wil zeg-
gen het kind kreeg de naam van een van de
grootouders of van andere familieleden. Van
de Germaanse tijd af was dit de gebruike-
lijke manier in West-Europa om een kind
een naam te geven. Bij ons genealogisch on-
derzoek maken wij hier dankbaar gebruik
van; bij het opstellen van hypothesen is het
een veilig kompas. Tegenwoordig is het ge-
bruik aan sterke slijtage onderhevig en dui-
ken er veel mode- en fantasienamen op. Eén
blik op geboorte-advertenties is voldoende
om hiervan overtuigd te raken.
De Germanen kenden nog twee andere ma-
nieren om een kind een naam te geven. In
tegenstelling tot het vernoemen zijn deze
twee al sinds onheuglijke tijden in onbruik
geraakt. De eerste is die van de alliteratie: de
naam van de zoon begon met dezelfde me-
deklinker als de naam van de vader. Hilde-
brand had als zoon Hadubrand. Curieus is
de andere manier: het kind kreeg een naam
die samengesteld was uit een deel van de
naam van de vader en een deel van de naam
van de moeder. Adalbodus en Ingildis had-
den als kind Ingobodus. Het gevolg van dit
knutselwerk was vaak een naam waarvan de
samenstellende elementen niets met elkaar te
maken hebben. De naam heeft dan geen zin-
volle betekenis meer. Anders gezegd: wie
heden ten dage een Germaanse voornaam
draagt en daarvan de betekenis in een woor-
denboek van voornamen opzoekt, heeft
grote kans daar géén redelijke betekenis te
vinden. Toonaangevend is het Woordenboek
van voornamen van J. van der Schaar. De
eerste druk is van 1964; inmiddels zijn er
meer dan 12 drukken verschenen. Er is dus
grote belangstelling voor een dergelijk werk.
Wie belangstelling voor de achtergrond van
voornamen heeft, kan het beste dit Woor-
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denboek van voornamen raadplegen, beter
dan af te gaan op wat in populaire bladen
over namen geschreven wordt. Wie na het
kennis nemen van het Woordenboek van
voornamen nog meer achtergrondinformatie
wenst, moet eens de dissertatie van J.van der
Schaar raadplegen: Uit de wordingsgeschie-
denis der Hollandse doop- en familienamen
(1953).

Ook in het verleden was er bij namen van
mode sprake. In de Middeleeuwen werden
namen uit ridderromans overgenomen door
de hogere standen. Deze zakten dan later af
naar standen waar de sfeer een heel andere
was dan die in de hoofse kringen. Floris is
zo'n naam (uit de ridderroman Floris ende
Blanchefloer). Andere voorbeelden zijn
Arthur en Walewein (twee helden uit de zo-
genaamde Keltische romans). Overigens
werden 'afwijkende' voornamen eerder aan
dochters dan aan zoons gegeven; deze im-
mers moesten de familienaam voortzetten.
De aanzuigende kracht van dit verschijnsel
blijkt duidelijk uit deze voorbeelden; deze
modenamen zijn nl. niet zeldzaam.
Ook een andere manier van afzakken was
mogelijk. Het Hollandse gravenhuis kende
een aantal Florissen en Dirken. Uit bewon-
dering voor deze dynastie daalde de naam
naar lagere regionen. Andere voorbeelden
zijn: Otto (Duitse keizer), Reinoud (Gelder-
se graaf) en Willem (van Oranje - natuur-
lijk). De vorsten van weleer zijn vervangen
door de idolen van deze tijd: sporthelden,
ruimtevaarders en andere tot de verbeelding
sprekende figuren. Er is dus niets nieuws
onder de zon.
Aanvankehjk hadden mannen en vrouwen
duidelijk van elkaar onderscheiden voorna-
men. In de veertiende en vijftiende eeuw
kwam in hogere kringen het gebruik op, aan
vrouwen de namen van mannen te geven:
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jonkvrouw Willem, juffer Evert. Weet u wie
Vrou Jacob is? Daarmee werd gravin Ja-
coba van Beijeren bedoeld! Kennelijk ging
dit de gewone man te ver. Hij vond een com-
promis door de mansnaam in de verklein-
vorm te gebruiken: Willempje. Dit gebruik
heeft een hoge vlucht genomen en veel oor-
spronkelijk vrouwelijke namen doen ver-
dwijnen. Wie bij het genealogisch onder-
zoek een mansnaam bij een vrouw aantreft,
kan daar een indicatie voor de stand van
betrokkene in zien. Het omgekeerde is een
zeldzaamheid: in een enkel geval werd een
vrouwsnaam vermannelijkt, om het zo eens
te zeggen. Van Catharina maakte men Ca-
tharinus.
Na de Middeleeuwen, in de zestiende eeuw,
de tijd van het Humanisme, droegen de kin-
deren van gestudeerde personen namen uit
de Klassieke Oudheid, die toen sterk in de
belangstelling stond, b.v. Achilles. In de ze-
ventiende en achttiende eeuw kwamen de
Franse voornamen in de mode èn de
gewoonte van meer dan één voornaam,
uiteraard eerst in de hogere klassen. Onze
twintigste eeuw laat (en dat geldt niet alleen

voor namen) nogal wat tegenstrijdigs zien.
In het eerste kwart zien we een moder-
nisering van ouderwets gevonden namen op
-y/ie: Jacoba wordt Coby, Anna wordt An-
nie. In dorpen is dat verschijnsel nog te zien,
maar niet meer bij kinderen - die dragen de
modenamen uit de stad. Omgekeerd was tot
in de jaren 80 in de stedelijke omgeving een
belangstelling voor 'rustieke' namen als
Hendrik Jan (niet de tuinman!), Jan-Kees,
enzovoorts Inmiddels zijn deze namen ook
weer gedateerd.
Voornamen zijn in hun gebruik zeer con-
creet. Immers, zij verwijzen naar bepaalde
personen. Naar hun betekenis zijn ze echter
zeer abstract geworden: het zijn slechts
klanken, zonder betekenisinhoud. Een uit-
zondering geldt voor (bij vrouwen) voorko-
mende vogel- en bloemennamen: Merel,
Roos, Margriet. We zijn dan ook weer terug
bij AF: ook onze Germaanse voorouders ko-
zen ooit betekenisvolle namen met een posi-
tieve inhoud voor hun kroost. Daarom zal
"huismus" nooit de status van voornaam
krijgen, maar altijd een ongunstige toevoe-
ging blijven.

Moord te Hilversum
A° 1698 den 13 november is Jacob Dierten
geestelijck Jongman in sijn huijs deerlijck
vermoort gevonden zijnde hem den keel heel
doorgesneden met 4 a 5 sneën.
Hij had drie dagen een vremdeling uijt
bermherticheijt geherberght met welcke bij
den 12de tegen avont nog gedorst had, maer
't huijs bestolen en den Jongman vermoort
vindende is dien vremdeling niet meer te
voorschijn gecomen.
Schrickelijke misdaat van geit en leven te
berooven de geene van wie men uijt medelij
den kost en huijsvesting ontfangt.

Soo loont de werelt, maar sijne Heere en
God hem waeckend in oeffeninge van berm-
hertichheijt vindende heeft hem bereijdt goe-
deren en leven de welcken nimmermeer en
sullen of cunnen worden ontnomen.
Hij was zo genegen tot medelijden tot den
armen, in woorden en wercken soo god-
vreesend dat men met redene betrout dat
zijn ziel de eeuwige rust gekregen heeft.

(bron: Hilversum (oud)Katholiek be-
graafboek inventarisnummer 7 blz. 92-vs)
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De betekenis van de genealogie bij het
moderne wetenschappelijk onderzoek
JW. Koten

De belangstelling voor de genealogie is
momenteel, om in commerciële termen te
spreken, "een groeimarkt". Vooral de
microfiche, de fotokopie en laatstelijk ook
de computer en het elektronische dataver-
keer (elektronische snelwegen) hebben veel
tot deze groeiende belangstelling bijge-
dragen. Sedert de invoering van deze elek-
tronische hulpmiddelen is het verfrissend
waar te nemen dat men bij genealogen veel
meer jeugdige gezichten ziet dan vroeger
voor mogelijk werd gehouden. Het aantal
genealogische publikaties stijgt als in een
stroomversnelling. Daarbij is ook een ver-
breding en verdieping van de genealogie
opgetreden, omdat men poogt de familieges-
chiedenis te plaatsen tegen de sociaal eco-
nomische achtergrond van weleer.

Binnen de wereld van de wetenschap, (mo-
gelijk met uitzondering van een deel van de
geschiedenisvorsers) heeft de genealogie tot
voor kort weinig bewondering noch inte-
resse ondervonden. Er waren weliswaar
altijd wel mensen die zich incidenteel met
genealogie bezig hielden, doch zij stonden
eigenlijk buiten de stroom van de weten-
schappelijke gemeenschap. Niet zelden be-
trof het mensen van adel, die op basis van
de lengte en gewicht van de stamboom, aan-
spraken op voorrechten of aanzien meenden
te mogen maken. Dit was een klein wereldje
overigens, van mensen die door de buiten-
staander soms als wat buitenissig werden
gezien. Verder bestond er binnen de Katho-
lieke kerk enige belangstelling voor de gene-
alogie vanwege de huwelijksdispensaties,

die met aantekening van een stamboom
schriftelijk moesten worden aangevraagd.
Mogelijk daardoor zijn er nogal wat genea-
logen van faam uit de achttiende en negen-
tiende eeuw, die tot de clerus behoorden.
Incidenteel kon bij de verdeling van nala-
tenschappen genealogie hulp bieden, vooral
als de nalatenschap groot was en de fami-
lierelaties complex.

De laatste jaren krijgt de genealogie echter
steeds meer aandacht van wetenschappers
uit verschillende disciplines. Kortom er is
ook binnen de genealogie een duidelijke
trend in de richting van een echte weten-
schap bespeurbaar. De vraag die nu gesteld
kan worden luidt: waarom is genealogie nu
meer een wetenschap dan vroeger? Het ant-
woord hierop is niet eenvoudig te geven.
Kenmerk van een echte wetenschap ligt in
de eigenheid van de methodiek en de moge-
lijkheid om vragen (hypothesen) te genere-
ren die met behulp van onderzoek kunnen
worden bevestigd of ontkend. Genealogie
heeft tot voor kort slechts een zeer beperkte
vraagstelling gekend. Ook de methodieken
zijn niet specifiek genoeg om het tot een
eigen discipline te rekenen. Tot voor kort
mocht men daarom hooguit van een
hulpwetenschap spreken, met sterk ambach-
telijke kenmerken. Met dit laatste bedoelen
wij dat de genealoog weliswaar bij zijn
onderzoek een aantal complexe technieken
voor het genealogisch onderzoek moet be-
heersen (zoals paleografie, bronnenon-
derzoek), doch tot een echte wetenschappe-
lijke vraagstelling of hypothesevorming
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leidde dit type onderzoek zelden. Geen
wonder dat de echte wetenschapper, met een
zeker minachting op de gemiddelde genea-
loog neer keek. Dit temeer daar, naast enkele
professionele genealogen met wetensch-
appelijke pretenties, ook veel amateurs zich
met genealogie als tijdverdrijf gingen bezig
houden. Veel schade aan de reputatie van de
genealogie hebben ook lieden toegebracht,
die speculerend op de ijdelheid of goedgelo-
vigheid, stambomen vervalsten. Het klas-
sieke voorbeeld is zaak van de familie
Kerkhoffs geweest, waarvan een afge-
dwaalde tak in België zich in de adellijke
stand liet verheffen '). Het aardige van de
laatste jaren is echter, dat de eerder
genoemde amateurs steeds beter gevormd
zijn. Wie bijvoorbeeld de ledenlijst van de
NGV doorziet, bespeurt snel het sterk
professionele gehalte. Vaak zijn het ervaren
wetenschappers die na een succesvolle
wetenschappelijke carrière, in de pensioen-
periode genealogie als hobby bedrijven.

Naast de eerder genoemde wetenschappe-
lijke bezwaren waren er ook weerstanden
tegen de genealogie, die een meer politiek
karakter hadden. Er kunnen drie steek-
woorden gegeven worden, waar rond zich
dit verzet concentreerde namelijk "de bete-
kenis van de erfelijkheid voor de menselijke
geestelijke eigenschappen", "eugenetica" en
"bloed en bodem theorie". De eugenetische
gedachte ontstaat rond 1870, door het werk
van Galton in Engeland. Deze toonde door
familiestudies aan, dat genialiteit in bepaal-
de, vaak adellijke, families vaker voorkomt
dan in de doorsnee bevolking. Genialiteit
was dus volgens deze onderzoeker erfelijk
en in bepaalde bevolkingsgroepen geconcen-
treerd. De essentie van de eugenetische
gedachte is nu dat men door de keuze van de
juiste levenspartner, het nageslacht positief

Ons Erfgoed nr 2,1995

zou kunnen verbeteren. Deze gedachte had
een sterk biologische achtergrond en zij
werd gelanceerd in een tijd dat men door
"rasveredeling" van planten en dieren (onder
aderen dat van fokpaarden, voor het trekken
van zware landbouwmachines) grote suc-
cessen had geboekt. Door het werk van
Binet (bekend van de eerste intelligentietest)
werd de opvatting dat intelligentie een sterke
erfelijke voorwaarde had nog verder ver-
sterkt. De invloed van de omgeving op de
geestelijke ontwikkeling was toen nog niet
zo duidelijk als door recent onderzoek werd
aangetoond. Dit eugenetische gedachten-
goed stond uiteraard haaks op de opvatting
dat alle mensen gelijk zijn. Het stamboom
onderzoek bij de mens kreeg daardoor een
slechte bijsmaak, vooral toen daar nog een
raciale element bijkwam. Een derde element
ten nadele van de genealogie was het aspect
"bloed en bodem", wel bekend vanuit het
nazi-gedachtengoed. Het kan niet ontkend
worden dat daar waar een stabiele weinig
migrerende bevolking in een bepaald gebied
woont, vrijwel alle mensen in dit gebied tot
dezelfde genetische "pool" behoren. Binnen
bepaalde dorpen en gebieden is vrijwel
iedereen min of meer familie van elkaar. Op
zich is tegen deze constatering niets in te
brengen, zolang maar geen voorrechten voor
de oorspronkelijke bewoners of uitsluiting
van niet streekgebondenen worden ge-
claimd. A fortiori geldt dit als daarbij ook
nog raciale elementen bijkomen. Het is geen
wonder dat in dit klimaat van tegenstellingen
de genealoog wetenschappelijk in een netel-
ige achterhoede positie raakte.

De laatste jaren is er echter een volledige
omkering van opvattingen sprake, nu wij de
genetische waarnemingen positief zijn gaan
interpreteren. Er is een volledig nieuwe visie
op de genealogie aan het ontstaan, met als
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vraagstelling: hoe kunnen wij de genea-
logische kennis ten voordele van de bevol-
king laten uitwerken? Thans vraagt men
zich juist af, hoe kinderen of bevolkings-
groepen die om welke reden dan ook een
achterstand hebben, door verandering van
de omgeving zodanig hulp kan worden
geboden, dat zij gelijke kansen hebben ten
opzichte van genetisch meer bevoordeel-
den. De grote econoom en Nobelprijswin-
naar Tinbergen 2) heeft zelfs voorgesteld om
een belasting te leggen op geërfde intelli-
gentie. Er is nu dus sprake van omgekeerde
of positieve eugenetica. Het in stand houden
van een zo diverse mogelijk genetische
opbouw van een bevolking wordt nu juist
als een sterk element voor de overleving van
die bevolking gezien. Een land met uitslui-
tend een monocultuur van genieën is labiel
en tot ondergang gedoemd.

Vandaar dat economen, sociologen, de-
mografen, geografen en psychologen zich
de laatste jaren steeds meer met genea-
logisch verwante vraagstukken zijn gaan
bezig houden. Er is nu een gunstige voe-
dingsbodem voor systematisch speurwerk
ontstaan. Dit dankt men onder meer aan de
goed opgeleide amateurs die zoveel goed
geverifieerde data hebben geproduceerd, dat
nu veronderstellingen (hypothesen) kunnen
worden geformuleerd die aan de hand van
de voor- handen zijnde gegevens kunnen
worden getoetst. Om enkele concrete voor-
beeld te geven van vragen die aan genea-
logische data kunnen worden gesteld: Heeft
de gezinsgrootte invloed op het beste-
dingspatroon? Wat is de betekenis van het
ouderlijke beroep op het kindertal? Is de ge-
zinssamenstelling van invloed op de kinder-
sterfte? Hoe staat het verzorgingsnetwerk
(mantelzorg) bij afname van het kindertal,
enzovoorts. Op dit type vragen kan de ge-
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nealoog goed antwoord geven, omdat hij de
samenstelling van de gezinnen goed be-
schrijft, vaak daarbij het beroep van de
ouders aangeeft en de mate van welstand
van het gezin documenteert, de migratie van
gezinnen volgt en dergelijke. Voor bovenge-
noemd type onderzoek is het genealogische
basismateriaal natuurlijk een goudmijn. In
een vorig nummer van Ons Erfgoed hebben
wij een oproep gedaan van het NIDI om
mee te werken aan een onderzoek omtrent
het mantelzorgnetwerk verstrekt door de fa-
milie. Men kan hieruit concluderen dat de
genealogie de laatste jaren steeds meer de
trekken krijgt van een echte wetenschap.

Een vakgebied waar de genealogie de laatste
jaren sterk van zich doet spreken is de
geneeskunde, vooral nu het DNA 3) -
onderzoek (zie vorig nummer Ons Erfgoed)
zo belangrijk wordt. In het laatste nummer
van Genealogical Computing bijvoorbeeld
werd een oproep om de moederlijke stam-
bomen aan te leveren voor de studie van het
DNA 4) dat uitsluitend via de moeder wordt
vererfd. Bij de medische erfelijkheids-
voorlichting is het advies vaak gebaseerd op
een grondige studie van de stamboom. Niet
voor niets hebben medische instellingen die
zich met dit type voorlichting bezig houden
professionele genealogen in dienst. Het is
goed te beseffen, dat veel ziekten een erfe-
lijke onderbouw hebben. Dit geldt in het bij-
zonder, voor huidziekten, oogziekten, neu-
rologische aandoeningen en vooral voor
stofwisselingsziekten. Wanneer je een of
meer specifieke fouten in het DNA van je
genen ) hebt, is de kans groter om een
bepaalde ziekte te krijgen. Het is er goed op
te wijzen dat erfelijkheid nooit een absoluut
voorspellende waarde heeft, daar ook de
omgeving een sterke invloed heeft hoe de
genetische eigenschap uitwerkt. Door DNA
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onderzoek kun je vaststellen of je een afwij-
kende erfelijke aanleg hebt. Aangezien je bij
een individu nooit alle genetische afwijkin-
gen kunt na gaan is het van grote betekenis
als je door genealogisch onderzoek weet dat
in een bepaalde familie een bepaalde erfe-
lijke afwijking voorkomt. Hier komt dus de
genealogie om de hoek kijken. Vandaar dat
ook in Nederland, voor het ontraadselen van
bepaalde stofwisselingsziekten met het
genealogische centrum der Mormonen in
Salt Lake City wordt samengewerkt.

Nog belangrijker dan bovenstaande is het
inzicht dat kanker iets met afwijkingen van
de genen heeft te maken. Het betreft hier een
volksziekte die veel slachtoffers eist en waar
tot nu toe weinig zicht op behandeling en
specifieke preventie bestond. In tegenstel-
ling met wat vroeger gesteld werd blijkt
inderdaad dat in enkele families erfelijke
kanker voorkomt. *) Momenteel is er een
grote "rush" om de genen te isoleren die met
kanker samenhangen. Waar vindt de actie
voornamelijk plaats? Het zal u niet ver-
bazen te vernemen dat zich in Salt Lake
City, de laatste tijd een aantal (50 - 60)
grote en kleine ondernemingen hebben
gevestigd die zich op het ontdekken van
kankergenen hebben gestort. Een paar
maanden geleden heeft een bepaalde groep
het kankergen van de borstkanker ontdekt
dat de code naam BRCA1 (afkorting van
breastcancer) kreeg. Hoewel de officiële
publikatie in Science 7) wel 50 namen telde
is een klein groepje slimmerikken ) uit deze
groep zo goochem geweest, dit gen te
patenteren. De rush op genen die eerder
werd gesignaleerd is nu een echte "gold-
rush" geworden. Bij het ontwikkelen van
een chemische stof die dit gen kan aantonen,
moet men patentrechten betalen. Wanneer
straks vele vrouwen zo'n kankertest willen
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hebben, betekent dit natuurlijk .... kassa
voor de patenthouder. Rond deze zaak is
nogal wat opschudding ontstaan, vooral van
Engelse zijde (Onderzoeksgroepen in Ox-
ford en Cambridge). Veel onderzoekers van
deze universiteiten, die ook aan de opspo-
ring van het erfelijke borstkankergen op
belangrijke wijze hebben bij gedragen, blij-
ken nu naast het goud te hebben gegrepen.
Ook de staat die namens de gemeenschap
zulk genetisch kankeronderzoek sterk finan-
cieel steunde heeft het grote geld gemist.
Ter geruststelling, het is de vraag of de
Amerikaanse patentrechten ook gelden voor
Europa. Doch er is daarmee wel een trend
gezet, die ook consequenties voor de genea-
logie zou kunnen hebben.

Van de ene kant kan men dus erg gelukkig
zijn, dat men met behulp van genealogische
gegevens het borstkankergen te pakken
heeft gekregen. Aan de andere kant is het
natuurlijk niet fraai dat deze vondst zo sterk
wordt gecommercialiseerd. Het gevaar be-
staat bovendien dat wanneer de overheid
gaat merken dat met genealogische ge-
gevens goud te verdienen valt, de toegan-
kelijkheid van genealogisch materiaal snel
zal worden ingeperkt. Zo ver is het gelukkig
nu nog niet, doch het zijn wel ontwik-
kelingen die te denken geven.

Welke conclusie mag men nu trekken. Het
is duidelijk dat de genealogie een steeds
belangrijker maatschappelijke betekenis
krijgt. Wat een leuke hobby was, blijkt nu
belangrijke gegevens te hebben opgeleverd,
die ten voordele van gezondheid en welzijn
van de samenleving kunnen worden aange-
wend. Zonder aarzeling kan men stellen dat
ook hobby-genealogen zich van deze verant-
woordelijkheid steeds meer bewust worden.
Het is daarbij geruststellend dat men in het
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algemeen een grote mate van zorgvuldigheid
aan de dag legt bij de exploratie en bewer-
king van het historische materiaal.

1) Persoonlijke mededeling van Regis de La Haye,
Maastricht najaar 1994, zie ook zijn publicatie. Deze mening
kan hier verder zonder reserve worden weergegeven omdat de
auteur ook zelf deze familie Kerkhoffs in de kwartierstaat
heeft.
2) Het is aardig er op te wijzen dat zijn broer eveneens
Nobelprijswinnaar was en zich vooral heeft beziggehouden
met het biologisch gedrag van dieren).
3) Het DNA is de bouwsteen van de erfelijke eigenschappen.
4) Bedoeld wordt het non-chromosale mitochondriale DNA

5) Het woord genen is verwant aan genealogie. Een gen is de
drager van een erfelijke eigenschap. Genetisch betekent via
erfelijke weg verkregen.
6) Het aantal gevallen van erfelijke kanker is echter gering op
het totaal en bedraagt zo rond de 5% van het totale aantal
kankergevallen. De rest van de kankers komt door
uitwendige factoren zoals roken, die de DNA-strengen
aantasten, waardoor kanker ontstaat
7) Zie het nummer van 7 october 1994.
8) Bedoeld wordt de groep met de naam "MYRIAD1.

In het Algemeen Dagblad dd. 11 maart 1993 werd vermeld
dat het A.M.C. te Amsterdam ook gebruik maakt van de door
de Mormonen verzamelde genealogische gegevens om
mensen met te vet bloed (hypercholesterol) op te sporen.
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Heraldiek

Natuurlijke stukken: de leeuw
H.M. Lups

Wanneer men in de middeleeuwen de
spreiding van de wapenfiguren in Europa
bekijkt, valt het op dat als belangrijkste naar
voren komen: het kruis, de adelaar, de leeuw
en de lelie, alle in verschillende variaties.
Reeds in de Romeinse tijd was de adelaar
het zinnebeeld van de macht. Karel de
Grote, die de hoogste wereldlijke macht
personifieerde, handhaafde dit symbool.
De leeuw zou dan de aardse tegenspeler
worden van deze adelaar, de hemelse vorst
en de belangen van de landsheren symbo-
liseren.
De leeuw komt als wapenfiguur (maar ook
als helmteken en schildhouder) ook voor in
allerlei landen, waar dit dier niet tot de
inheemse dierenwereld behoorde. Hieruit
zou kunnen blijken, dat de voorliefde voor
de leeuw gebaseerd is op de opvatting die
men over de leeuw had. In de verhalen-
wereld was hij de koning van de dieren, met
uitzondering van de vliegende, waarover hij
geen gezag heeft. In de tijd dat men ridder-
deugden hoog ging schatten en het woeste
maar nobele optreden op prijs stelde, was de
leeuw bij wijze van spreken het aangewezen
symbool, dat veelvuldig in allerlei variaties
toepassingen vond.

Het spreekt wel vanzelf dat de leeuw niet in
zijn natuurlijke staat, maar sterk gesymbo-
liseerd werd voorgesteld.
Van de vele variaties zullen in deze inlei-
dende beschouwing slechts enkele genoemd
worden In de Britse heraldiek moet een
leeuw getongd en gewapend van rood zijn.
Staat hij echter in een rood veld of is hij zelf
rood, dan moeten tong en klauwen blauw
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zijn of elke andere kleur die in de bla-
zoenering gegeven wordt. Elders zijn tong
en klauwen meestal niet van een andere
kleur. Bij het wapen van België ziet men op
het schild en de wapenfiguren op de tot dat
wapen behorende vaandels ook rood
getongde en genagelde leeuwen.
In plaats van een genagelde spreekt men ook
wel van een gewapende leeuw, waarmee dus
een leeuw bedoeld wordt met nagels en
klauwen in een afwijkende kleur.
De normale houding van de heraldische
leeuw is klimmend. Klimmend houdt dan in
dat de leeuw van terzijde wordt gezien,
staande op zijn achterpoten (1). Dit behoeft
bij de blazoenering niet apart genoemd te
worden, tenzij er in hetzelfde wapen ook
nog andere leeuwen voorkomen.
Als variaties kent men onder meer:
2. omziende leeuw
3. aanziende leeuw
4. dubbelstaartige leeuw
5. leeuw met gespleten staart
6. leeuw met geknoopte staart
7. lafhartige leeuw
8. leeuw zonder tong en nagels
9. leeuw zonder staart
10. gaande leeuw
11. gaande en omziende leeuw
12. gaande en aanziende leeuw
13. halve gaande leeuw
14. zittende leeuw met opgeheven

voorpoot
15. omgewende zittende leeuw
16. zittende leeuw met doorgeslagen

staart
17. liggende leeuw
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Bij deze leeuwen dient men de lichaams- Naast de leeuw kent men ook de luipaard,
houding en de richting van de kop aan te De leeuw heeft als regel manen, de luipaard
geven overeenkomstig de hiervoor gegeven niet. De leeuw wordt meestal van terzijde af-
omschrijvingen. geheeld, de luipaard als regel aanziend.

Wapenregistratie in Nederland (1)
H.M. Lups

Het enige land, waar duidelijke regels met
betrekking tot de heraldiek zijn vastgelegd,
is Groot-Brittannië met als overkoepelend
orgaan in Engeland The College of Arms'.
In Nederland geldt een dergelijke regeling
niet. Zo stelde Hugo de Groot, dat ieder vrij
man zijn wapen openlijk mocht voeren.
Maar reeds veel vroeger werd van dit recht
gebruik (en ook wel misbruik) gemaakt.
Onder koning Willem I kwam er in 1814 in
het Koninkrijk der Nederlanden een grond-
wet, waarin onder meer werd bepaald dat
afgevaardigden van de ridderschap (de adel)
mede zitting zouden nemen in de provinciale
staten. Hiermee ontstond als probleem: wie
was van adel? Gezien de problemen werd in
1814 bij besluit van de vorst een hoog col-
lege van staat ingesteld dat de vorst moest
adviseren in adelszaken. Dit college kreeg
de naam 'Hoge Raad van Adel'. Bij souve-
rijn besluit van februari 1815 werd bepaald
dat verder niemand zou worden benoemd in
de ridderschap voordat hij was erkend, ver-
heven of ingelijfd bij de Nederlandse adel.
Vanaf die tijd worden wapens van de adel en
van publiekrechtelijke lichamen als gemeen-
ten en waterschappen door de Kroon ver-
leend, die dit doet na ontwerp en advisering
van de Hoge Raad. Het is verboden titels en
adellijke wapens te voeren waarop men geen
recht heeft. Verder mag ieder het wapen
voeren dat hij wenst, ook al zou dat van een

andere familie zijn. De enige wettelijke be-
scherming kan men verkrijgen door (tegen
betaling) zijn wapen als wettig gedeponeerd
handelsmerk te laten registreren. Famliewa-
pens dienen echter om de ene familie van de
andere te kunnen onderscheiden.
Om dit althans tot op zekere hoogte te kana-
liseren zijn er in ons land verschillende mo-
gelijkheden tot registratie ontstaan. Voor de
geregistreerde wapens geldt dat zij volgens
de regels van de heraldiek zijn omschreven
en afgebeeld, dat gepubliceerd is wie ze voe-
ren en dat binnen de geregistreerde wapens
geen usurpatie (het gebruiken van het wapen
van een andere familie) plaats vindt.
Wapenregistratie vindt onder meer plaats bij
het Centraal Bureau voor de Genealogie en
sedert kort bij de Nederlandse Genealogi-
sche Vereniging. Deze laatste stoelt in be-
langrijke mate op het initiatief tot een be-
taalbare wapenregistratie te komen. Deze
werd in 1987 gestart in de afdeling Delfland
van de NGV, zodat het aardig is daar mee te
beginnen. In komende nummers komen dan
de andere mogelijkheden aan de orde.

Wapenregister van de afdeling Delfland
van de Nederlandse Genealogische Ver-
eniging
hi oktober 1986 heeft het Bestuur van de af-
deling Delfland van de NGV besloten om
een wapenregister aan te leggen, waarvan de
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uitvoering in september 1987 is gestart. Le-
den van de afdeling Delfland, families die
hun bakermat in Delfland hebben of thans
in Delfland wonen, kunnen hun wapen ter
registratie aanbieden. Voorts kan worden
geadviseerd over een nieuw wapenontwerp
en toepassing van de heraldiek.

Onder Delfland worden verstaan de regio's
Den Haag, Zoetermeer, Delft, het West- en
Oostland, Vlaardingen, Schiedam, Maas-
sluis en de zogenaamde B- driehoek bij Rot-
terdam.

Toelichting.
Geconstateerd is dat bij veel families een la-
tente belangstelling en behoefte bestaat om
een wapen te voeren. Dit verschijnsel dient
men niet te ontmoedigen, maar te kanalise-
ren en verantwoord te begeleiden. Naast ad-
visering is het aanleggen van een wapenre-
gister daar een vorm van. Op deze wijze
kunnen de spelregels van de heraldiek volle-
dig tot hun recht komen. Naar de mening
van de afdeling Delfland lag hier een taak
voor deze afdeling en het zou jammer zijn,
indien door gebrek aan mogelijkheden op dit
terrein, de gang naar beunhazende finan-
ciële zogenaamd heraldische buro's of juwe-
liers, die maar al te graag en snel "een wa-
pen leveren", wordt ingeslagen. Het is be-
kend dat er veel families zijn, die een wapen
voeren zonder dat men inhoudelijk iets van
dat wapen weet. Het streven is er dan ook
op gericht om onder het desbetreffende wa-
pen een stevig fundament te leggen.
Een fundament in de vorm van:
- het geven van voorlichting en advies

over een juiste heraldische toepassing;
- het maken van een heraldische beschrij-

ving;
- het wapen plaatsen in de historische

kontekst van de familie door vast te leg-

Ons Erfgoed nr 2, 1995

gen waar de oorsprong van het wapen
ligt, wie het wapen voor het eerst voerde
en waar het werd gevonden;

- vermelding van de persoonsgegevens
van de aanvrager;

en last but not least;
- het op uniforme en gestandaardiseerde

wijze vastleggen van de gegevens in het
register.

Van elk wapen zal een wapenblad worden
uitgeschreven met de volgende informatie:

kleurenafbeelding van het wapen
(10x15 cm)');
de heraldische beschrijving (de bla
zoenering);
bij oude wapens de oorsprong;
de persoonsgegevens van de wapen
voerder/-aanvrager;
nummer en datum van de registratie.

Om de benodigde gegevens op uniforme
wijze te verkrijgen is een "Registratie-
formulier familiewapen" ontworpen.
Na indiening van:
1. bedoeld registratieformulier;
2. stamboom/genealogie;
3. twee kleurenfoto's (10x15 cm);
4. bronvermeiding bij oude wapens

(voor zover van toepassing)
5. literatuurvermeidingen van het wa

pen (voor zover van toepassing),
zal het wapen worden beoordeeld.

Er zal onder meer worden getoetst op de
volgende elementen:
a. historisch
b. heraldisch
c. esthetisch
d. rechtmatigheid
e. usurpatie (= het voeren van een wa

pen van een andere familie).
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Het bestuur van de afdeling beslist over de
registratie. Van de registratie ontvangt de
aanvrager een exemplaar.

De kosten bedragen ƒ 25,- per aanvrage.

Indien niet tot registratie kan worden over-
gegaan ontvangt de aanvrager daarover
schriftelijk bericht.

Voor nadere informatie en aanvraag Regi-
stratieformulier familiewapen kan contact
worden opgenomen met E.B. van Rijn, Po-
pulierenhof 22, 2678 SJ De Lier (tel.

01745-14472 na 19.00 uur).

De geregistreerde wapens worden gepubli-
ceerd in het Mededelingenblad van de afde-
ling Delfland. Het register is op aanvraag te
raadplegen.

0 Voor een kleurenafdruk is natuurlijk wel
een heraldisch juiste afbeelding nodig. Voor
degenen, die deze niet zelf kunnen vervaar-
digen en dat op een verantwoorde wijze wil-
len laten doen, bedragen de kosten als regel
meer dan ƒ 500.—.

Zeventiende-eeuws en ambtelijk Nederlands
H.M.Lups

Het geschreven Nederlands uit de zeven-
tiende eeuw vertoont een grote verschei-
denheid, zodat een speciale oefening voor
genealogen, die tot in die tijd hun voorou-
ders vinden, wenselijk is. Dit niet alleen,
omdat het geschreven schrift afwijkt van het
onze, maar ook door de schrijfwijze en het
gebruik van woorden en afkortingen.
Weliswaar zijn er destijds hier en daar (po-
gingen tot) spraakkunsten verschenen. Be-
kend zijn bijvoorbeeld de Noodige Waar-
schouwinge door Mr. Antonis de Hubert,
Rechtsgeleerde, tot Leyden, by Peter Mul-
ler, inde Heerestraat in 't jaar 1624 en de
Nederduytse Grammatica ofte Spraec-
konst van Christiaen van (der) Heule(n)
(1626), terwijl ook Samuel Ampzing
(Ampsingius) met het Nederlandsch Tael-
bericht, dat voor het eerst verscheen in
1629 voor zijn Beschryvinge ende Lof der
Stad Haerlem genoemd moet worden. Ook
P.C. Hooft heeft zich in zijn Waerne-
mingen op de Hollandsche Tael met het

taalgebruik bemoeid, maar een algemene
Nederlandse grammatica ontstond eerst in
de negentiende eeuw.
In de praktijk zijn er voor de genealoog wat
het taalgebruik betreft drie basisproblemen:
a. Weliswaar zegt Cats in zijn boek over het
Houwelick (Amsterdam 1655): "Ten lesten
hebben wy overal gepooght te gebruycken
een effenbare, eenvoudige, ronde en gants
gemene maniere van seggen, de selve meest
overal gelijck makende met onse dagelickse
maniere van spreken....", maar dat gold niet
voor iedereen. Onze voorouders uit die tijd
waren er lang niet altijd op uit, zich zo
helder en duidelijk mogelijk uit te drukken.
Daarbij speelt het in oorsprong Zuidne-
derlands karakter van de in de zeventiende
eeuw geschreven taal de Noordnederlandse
lezer parten.

b. Ook veroorzaakt een deel van de
zeventiende-eeuwse woordenschat proble-
men. Als men aan de spellingseigen-
aardigheden gewend is, kan men naar de
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vorm veel woorden herkennen, maar vaak is
toch een woordenboek nodig om de bete-
kenis van toen te herkennen. Zo is een
smeerich ambt een winstgevend ambt.
Smeer (vet) werd als iets begerenswaardigs
gezien (nu kennen we nog de term smeer-
geld). De toes tandt van de lezer is de
toestemming van de lezer. Verschonen is
niet in bad gaan en schone kleren aan-
trekken, maar verontschuldigen. Bij billen
moeten we niet alleen denken aan een agter
kasteel of agter quartieren, maar ook aan
de werkwoordsvorm billen, het behouwen
van maalstenen met de bilhamer.
c. Bij genealogisch onderzoek wordt men
bijna altijd geconfronteerd met Latijnse of
aan het Latijn en Frans ontleende woorden,

waarvan het soms in (semi-) ambtelijke
teksten wemelde. Destijds was men al niet
gelukkig met deze toevloed, ook nu levert
dit woordgebruik problemen op, vooral
omdat men ook vernederlandsing niet uit de
weg ging. Zo komt men termen tegen als
ingraedt, afgeleid van het Latijnse ingratus.
In de komende nummers van Ons Erfgoed
zullen, als de plaatsruimte dit toelaat, steeds
een aantal woorden worden opgenomen.
Voor aanvullingen en correcties houdt de
redactie zich aanbevolen.

Literatuur:
Inleiding tot het lezen van zeventiende-eeuws Nederlands,
dr. L. Koelmans, Utrecht 1978.
Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst, dr
F.L. Zwaan, Groningen 1939

Oude termen (1)
(Oud-Nederlands, ambtelijk en Latijn)
H.M. Lups

a(ab)
aanbrengsten

aankomst
aanlegger
aan(be)sterven (aen-)
aanverwant
ab intestato
ab obstetrice baptisatus est
accijns
achtervolgen
actie vercrijgen
actum
admissie
adulterium
adverteren
aenbesterven
aenlegger
aentale
aenvaen
aequali gradi

van, van der
de meegebrachte goederen door een van de
echtgenoten bij het sluiten van een huwelijk
de wijze waarop een goed in iemands bezit is gekomen
degeen die een eis in rechten instelt, de eiser
bij een erfenis ten deel vallen, in eigendom krijgen
verwant of verbonden aan iemand door banden van het bloed
bij versterf
is gedoopt door de vroedvrouw
zie cijns
nakomen, naleven
opvolgen als rechthebbende/eigenaar
opgemaakt, gepasseerd
verlof, vergunning; toelating
echtbreuk
mededelen, kennisgeven (in het openbaar)
door erfenis (overlijden) in eigendom krijgen
eisende partij in een proces
aanspraak in rechte, eis
aanvatten, in bezit nemen, aannemen, beslag leggen op
in gelijke graad (van bloed- of aanverwantschap)
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Eerste deel testament mr. Joan Putmans
H.M. Lups

In den Name ons Heeren Amen. De ondergeze(gelde)
Joannes Putmans, wonende binnen deser stad
Delf, overdenckende de seeckerheijt des doots
en d'onseeckerheyt van d'uure van dien, hebbe
uyt mijnen vrieen wille, sonder van iemand daar
toe misleyt, begrepen mijn testament en
uutterste wille. Eerstelijk recommandere
ik mijne ziele in de handen Godes ende mijn lichaam
de christelijcke begraaffenisse; Voorts revoceere
casseere ende doe te niet bij desen alle testamenten
codicillen ende alle acten van uutterste willen
die bij mij voor dato deses gemaact of verleden
souden mogen sijn, alwaart dat de selve of eenige
vandien inhielden eenige clausulen derogatoir
ende speciael revocere ende annulleere ik op het
kragtigste mijn doenlijk sijnde het testament

Dit is een deel van een afschrift van een
testament waarin Joan Putman onder meer
een op 22 december 1663 opgemaakt tes-
tament herroept. Later zijn enige legaten
aan het hier gebruikte afschrift toegevoegd,
waarna hij dit in 1679 te Parijs heeft
ondertekend. Hij was een broer van Soetje
Putmans en van mr. Gerard Putmans,
hoofdofficier en raad van de stad Delft. In
het testament wordt ook nog een jongere
broer Cornelis genoemd.

Zowel op de zevende als op de zestiende
regel is ....ijk verkort tot een neergaande
haal: Eerstel(ijk) en doenl(ijk).

(Met dank aan het Gemeentearchief te
Delft, waar men mij met deze afkortingen
heeft geholpen.)

Destijds werd zeer breedvoerig stilgestaan
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bij het testamentaire erfrecht. Het stramien,
dat in vele testamenten werd gevolgd ont-
wikkelde zich volgens een vrij vast patroon.
Onder meer werd van de testateur als regel
gezegd, dat hij lichamelijk en vooral gees-
telijk in goed conditie was. Daarna komt de
zekerheid van het eens komende stervensuur
aan de orde. Bij de gereformeerden (= her-
vormden) werd de ziel in Gods handen aan-
bevolen, bij katholieken in handen van de
Heilige Maagd en eventuele verdere heili-
gen. Verder kwam de begrafenis van het
lichaam aan de orde.
Op gegeven ogenblik gaat men dit vrij vaste
stramien herkennen en dit geeft weer hou-
vast bij minder goed leesbare testamenten
omdat men globaal weet wat er gaat komen.

Te zijner tijd zal op het Nederlandse notari-
aat nader worden ingegaan.
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Beroepen van toen (dro-ess)
H.M. Lups

Droogmeester
Degeen, die het bewind der Visdrogerijen
heeft. Zo sprak men vroeger over 'Droogen-
Haring, Bocx-Haringh oft Ty-Bucking ').
Ook kende men 'droogen schol en scharren'
en 'Drooge of Stokvisch', welke vermoeelijk
ook in ons land werd gedroogd.

1) Groot placaatb. 1,2368 (circa 1600)

Droogscheerder

Droogscheerder (doekscheerder)
De droogscheerder maakte deel uit van de
lakennijverheid. Hij 'schoor' of eigenlijk
knipte het gedroogde laken glad door de
uitstekende vezels te verwijderen met een
grote schaar, die de hele breedte van de
scheerdis bestreek.

Het weefsel werd daartoe eerst geruwd met
behulp van de stekels van de kaardebol, die
men daartoe speciaal kweekte.
De beste kwaliteit laken werd aan beide
kanten bewerkt. Deze soort heette vroeger
scaerlaken. De lakens uit Den Bosch ("Bus-
sche" lakens) waren in de veertiende eeuw
om hun kwaliteit reeds gezocht in verschil-
lende Europese landen.
Het gildewezen ) zorgde dan ook voor een
intensieve kwaliteitsbewaking. De droog-
scheerder bijvoorbeeld, die doorwerkte bij
lamp- of kaarsllicht kreeg een stevige boete
als men hem betrapte.

1) De gilden waren niet overal gelijk georganiseerd Zo kende
men in Den Bosch een kleermakers en droogscheerders gild,
maar in andere plaatsen worden ze niet apart genoemd, maar
maakten bijvoorbeeld deel uit van dat der lakenbereiders of
vormden een gilde met de lakenververs .

Iit: De kadans van de getouwen, Adriaan Buter, Amster-
dam/Brussel 1985
Huiselijk en maatschappelijk leven van Amsterdam in de
zeventiende eeuw, prof. dr. G. Kalff, pag 198. Amsterdam
1911.

Drossaard, drossaert (later drost)
Titel van een voormalig rechterlijk en be-
stuursambtenaar ten plattelande. In de Plac-
caten van Brabant bijvoorbeeld wordt ge-
sproken van "Diversche drossaardijen,
schoutetschappen, meyerijen en andere
diergelijcke officien van justicie ') en in het
Gelders Placaatboek van "De Bailleurs,
Proevoesten, Drossaten, Schoutetten ende
andere Officiers van Justitie".2)
In zijn ambtsgebied was de drost de justi-
tiële gezagsdrager namens de soevereine
macht; dat is in de middeleeuwen de vorst
en ten tijde van de Republiek bijvoorbeeld
de Staten van Holland.
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Een van de bekendste drosten in de eerste
helft van de zeventiende eeuw is de drost
van Muiden, P.C. Hooft.

1) Place, van Brabant 4,166 (1642)
2) Geld. Placaatboek 1, 505 (1570)

Drijver.
Iemand, die personen of dieren voortdrijft.
De drijver werkte onder meer bij de mee-
krapproduktie in het stamphuis, waar de
meekrapwortels fijngestampt werden. De
stamper werd aangedreven via het principe
van de rosmolen door drie paarden, die voor
de beweegkracht zorgden. Deze aandrijving
werd later vervangen door de stoommachine
en de drijver door de stoker-machinist.1)
Bij de jacht drijven de drijvers het wild op.

1) Zuid-Holandse Studiën deel VIII, pag. 144, Voorburg
1959.

Duin-
Duin-funkties en beroepen, die zowel elders
voorkwamen, maar ook in duinstreken,
waarbij aan de uitoefening soms speciale
funkties werden gekoppeld. Zo kent men
onder meer:
de duinmaaier, die maaiwerkzaamheden in
de duinen verrichttte.
Jan van de Mije, geboren te Zandvoort op 4
december 1786 bijvoorbeeld was landbou-
wer en duinmaaier aldaar.')
Verder:
De duinman, als variatie van de huisman
(=boer), die in de duinstreken landbouw
beoefende en ook de duinen (met helm)
beplantte. Als nevenfunktie was hij soms
tevens duinopzichter, die het toezicht in een
bepaald duingebied had.
De duinmeyer of duinhouder, pachter van
een stuk duingebied, die eveneens vaak
tevens als duinopzichter fungeerde, die

tegen overtredingen had te waken.
Duingrond was en is geschikt voor het ver-
bouwen en kweken van bepaalde gewassen
als duinzandaardappelen en bollen, zoals
ook nu nog gebeurt.
Zo sprak men reeds in 1604 van duin-
krochten oftewel duinakkers )

1. Jaarboek C.B.G., deel 30, pag. 177, Den Haag 1976.
2. Woordenboek der Nederlandsche Taal, deel III, kol. 3591.

Eekschiller, ook eikschiller.
Eikenschors van het hout geschild. In oude
couranten kan men wel advertenties
aantreffen waarin hiervoor percelen bos
aangeboden worden. Deze schil werd
gebruikt bij het looien van huiden. "De
Eycke Schorsse geëmployeert werdende tot
het bereyden van de Huyden" ')
Ook hier werd gebruik gemaakt van
kinderarbeid: "De door de Rechtbank uitge-
sproken veroordeeling van een eikschiller
terzake van het arbeid doen verrichten van
kinderen beneden de 12 jaar in het eikschil-
lersbedrijf2)

1) Groot Placaatboek 5,1584 a (circa 1690).
2) Gemeente-stem, 26 dec. 1908

Essayeur (assayeur)
Iemand wiens werk het is gouden en zilveren
voorwerpen op hun gehalte te onderzoeken.
"Commissarissen (van de wisselbank) ....
besorgen dat alle speciën van gelden, die
onder de gemeente werden uytgegeven, door
haeren essayeur werden geëssayeert; de
minderwaerdige ofte valsche munten daer-
door bekent werdende.... )
"Den voorsz. Assayeur (sal) particulier
schuldig zyn alle de assayen te maken
rechtveerdiglyk, en juste na syn beste ver-
stand )
1) Bontmantel, Reg. van Amst 1,128
2) ütr. Placaatb. 1,560 a (1640).
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Pestilentie, hongersnood, overstromingen
en andere rampen
JW. Koten
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Z)ee/ vaw eew schetskaart van de Gasthuissteeg (Utrecht) tijdens de choleraepedemie van 1866. De bewo-
ners van de bovenste panden kregen drinkwater uit een andere pomp dan degenen die de onderste panden

bewoonden. Met dergelijk onderzoek probeerde men inzicht in de oorzaak van de cholera te krijgen.

Een aanzet tot een Kalendarium van
rampspoeden in Nederland
Onlangs bereikte de redactie van Ons
Erfgoed een verzoek een Kalendarium op te
stellen van de rampspoeden die de Neder-
landen in de loop der eeuwen hebben getrof-
fen. Bedoeld werd dus een lijst van jaar-
tallen waarbij ernstige epidemieën, hongers-
noden en/of overstromingen zich voordeden.
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Onbewust gestimuleerd door de watersnood
leek dit een goed thema voor de genealoog.
Calamiteiten gaan immers vaak met verhui-
zingen, verhoogde sterfte of juridische pro-
cedures gepaard, feiten die door de genea-
loog gewoonlijk worden opgediept. Voor
een genealoog is het derhalve goed te weten
dat in een bepaalde periode zich een calami-
teit voordeed, die bepaalde consequenties
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voor het genealogisch onderzoek heeft ge-
had.

Geen gemakkelijke zaak
In eerste instantie leek deze vraag vrij een-
voudig en makkelijk te beantwoorden. Na
enig speurwerk bleek echter het tegendeel.
Zo ver wij hebben kunnen vaststellen is een
dergelijk integraal kalendarium met de
bovengenoemde nationale rampen de laatste
jaren niet meer gepubliceerd. Het traceren
van bibliografische gegevens voor het kun-
nen samenstellen van zulk een kalendarium
is een probleem. Veel rampen worden in his-
torische geschriften vaak maar terzijde
vermeld. Kronikeurs die rampspoeden sys-
tematisch hebben gedocumenteerd zijn
schaars. Een probleem is daarbij bovendien
dat de beschrijving van epidemieën door
medisch niet geschoolde kronikeurs niet
altijd even betrouwbaar is.

Aanzet tot samenstellen van een kalen-
darium
Bovenstaande bevinding was voor de redac-
tie een goede aanleiding om u dit probleem
voor te leggen. Mogelijk kunt u ons assis-
teren bij het samenstellen van een Neder-
lands kalendarium van rampspoeden.
Plaatselijke catastrofes, overstromingen en
plotselinge sterfte door een epidemie zijn
nogal eens in lokale genealogisch-histori-
sche bronnen vermeld. Zulke gegevens
vallen vaak buiten de nationale bibliografie.
Genoemde gegevens moet men vaak bij
toeval op het spoor komen. Als u beschik-
king hebt over zulke lokale gegevens dan
houden wij ons aanbevolen. In het volgend
nummer zullen wij dan een overzicht publi-
ceren als een eerste aanzet tot een meer
omvattend kalendarium van de diverse
rampspoeden die de Nederlanden vanaf het
einde van de middeleeuwen tot nu hebben
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getroffen. Mogelijk kan zo'n kalendarium u
bij het genealogische onderzoek van dienst
zijn. Het kan u helpen om plotselinge grote
sterfte in een gebied te verklaren. Verder
leiden tijden van rampspoed vaak tot
migratie, of disputen over de nalatenschap,
als de naaste familieleden zijn omgekomen.
Bovendien stuit men in tijden van grote
sterfte op documentatie problemen, daar
bijvoorbeeld individuele sterften niet meer
nauwkeurig konden worden gedocumen-
teerd.

Toelichting
Nog een korte toelichting bij dit komende o-
verzicht is hier op zijn plaats. Acute infec-
tieziekten met een epidemiologisch verloop
(zoals pest, cholera en dergelijke) worden in
oude publikaties vaak als haastige zieken
omschreven, omdat ze snel opkwamen en
ook weer plotseling verdwenen. Wanneer
zulke haastige zieken een gebied troffen ging
dit niet zelden met een massale sterfte ge-
paard, vandaar dat de schrik voor epide-
mieën bij onze voorouders er diep in zat.
Met name gold dit voor de pest die soms
miljoenen slachtoffers eiste. Naast de
haastige ziekten kent men weliswaar ook
andere acute infectie-ziekten (pokken, maze-
len, kinkhoest) die veel slachtoffers vergden,
maar het verloop was niet epidemisch (gaan
en komen binnen een bevolkingsgroep) maar
endemisch (min of meer permanent in een
bevolkingsgroep aanwezig. In het komende
overzicht beperken we ons, wat de ziekten
betreft, tot de haastige ziekten, waarvan
pest, cholera, dysenterie goede voorbeelden
zijn.

Pest
Pest is in Europa voor het eerst in de der-
tiende-veertiende eeuw massaal opgetreden.
Dit hing samen met de verstedelijking, die
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geleidelijk aan op gang kwam. Deze ur-
banisatie schiep de omstandigheden die
gunstig waren voor een massale vermeer-
dering van besmette ratten in de nabijheid
van stedelijke bewoners. Wanneer de ratten
sterven springen de vlooien over naar de
mens en infecteren de gastheer tijdens het
bloedzuigen. Berucht zijn de epidemieën
tussen 1350-1400 waarbij niet minder dan
25 miljoen mensen (waarschijnlijk dertig tot
veertig procent van de totale europese
bevolking) omkwamen. Het heeft ruim
twee-honderd jaar geduurd al eer onze
gewesten deze achteruitgang van de bevol-
king door de pest te boven zijn gekomen.
Vandaar de stagnatie van de ontwikkelingen
in de veertiende en de vijftiende de eeuw. In
een recent boek van L.Noordegraaf en G.
Valk blijkt dat er tussen 1300 tot 1750 in
Nederland enkele tientallen pestgolven
hebben plaats gevonden. Meestal betrof het
builenpest, zo genoemd naar de zeer
pijnlijke zwelling van lymfeklieren 1) in lies
en oksels, die na enkele dagen etterig
doorbraken. Wie eenmaal besmet was
overleefde de ziekte in minder dan de helft
der gevallen. Bij sommige epidemieën was
de sterfte soms zo massaal dat niet minder
dan een-derde of meer van de bevolking ten
grave moest worden gedragen. Incidenteel
stierven steden of streken zelfs geheel uit.
Groot was dan ook de ontreddering die dan
volgde. De verzorging en de begrafenis van
pestlijders riep wegens het eigen gevaar
grote weerstanden op. Dokters, notarissen,
geestelijken, lijkdragers werden als gevaar-
lijke beroepen beschouwd. Vandaar dat men
door extra hoge beloning pestmeesters,
pestdragers, pestdokters trachtte aan te
trekken. Na de grote epidemie, bleef de
infectie hier en daar nog hangen, en gaf dan
gedurende een reeks jaren daarna, nog
kleine vaak plaatselijke opstoten vooral
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tijdens het einde van de zomermaanden.
Pest-epidemieën leiden tot migratie van
grote bevolkingsgroepen om de kwaal te
ontwijken, zodat dit niet zelden tot een
verdere verspreiding van de ziekte leidde. Er
zijn enkele pest-epidemieën geweest met
geweldige sterfte. Zo stierven te Amsterdam
in 1617, 6916 personen, in 1663, 9752 en
in 1664 (een zeer heet jaar) niet minder dan
24148 mensen d.w.z. 12 tot 15% der
bevolking. In Leiden en Gouda was de
sterfte zelfs hoger en bereikte waarden
tussen de 25 en 35%.
Dit werd in de hand gewerkt door perioden
met economische crises, waarbij bevol-
kingsgroepen ondervoed en dus verzwakt
waren. Vaak is een dergelijk verband aan te
tonen. Delen van het platteland raakte ont-
volkt, een sterke migratie trad op om de
opengevallen landerijen te bezetten. Vaak
vindt men deze migratie terug bij het
genealogische speurwerk.
Meestal was er na een ernstige pestgolf een
langere periode met weinig sterfte door pest,
doch geheel en al verdween de ziekte zelden.
Vanaf 1675 is de pest zonder duidelijke
oorzaak in de Republiek verdwenen en niet
meer teruggekomen. Wel zijn er nog enkele
ernstige uitbraken in het begin van de 18de
eeuw in de zuid Europa geweest.

Rode Loop (dysenterie)
Nadat de pest zien wij vanaf 1672 regel-
matig epidemieën van bloedloop of rode
loop (hemorragische dysenterie) en persloop
(gewone dysenterie), die weliswaar minder
catastrofaal zijn dan de pest maar die
niettemin grote sterfte veroorzaakten. Deze
darminfectie heeft feitelijk daarna het
sterftepatroon in de achttiende eeuw en ook
in het begin van de negentiende getekend.
Sterften van 5% van de bevolking waren bij
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een flinke dysenterie golf niet ongebrui-
kelijk. Vooral in het Limburgse heeft de
rode loop flink huis gehouden, dit leidde tot
ontreddering en verhoogde criminaliteit
(bokkenrijders).

Engels Zweet (Sudor Angelicus) een nog
steeds duistere ziekte
Tenslotte was er in de vijftiende en zes-
tiende eeuw nog een bijzondere infectie-
ziekte die men hier Engels zweet noemde
(sudor Angelicus) en die met een hoge
sterfte gepaard gingen. Tot op heden weet
men niet precies wat dit voor een ziekte is
geweest.

Cholera en andere infectieziekten
De cholera (braakloop) was een infec-
tieziekte die zich vooral in de negentiende
eeuw voordeed toen de handel met het verre
oosten weer op gang kwam. Braakloop
verspreidde zich dan ook meestal vanuit de
havenplaatsen naar de overige gebieden van
Nederland. In Duitsland was het Hamburg
en in Engeland Liverpool die als kern
fungeerden van zeer ernstige epidemieën die
massaal door Europa trokken. Pokken, tu-
berculose en vooral syfilis (vanaf de zes-
tiende eeuw) waren vroeger ook zeer
belangrijke dodelijke infectieziekten, doch
de sterfte was niet plotseling en massaal,
alhoewel ieder van deze aandoeningen voor
globaal 10% van de sterfte verantwoordelijk
was. Een ziekte als roodvonk (scarlatina)
werd pas in de achttiende eeuw als spe-
cifieke ziekte herkend, zodat vanaf deze
periode deze kwaal ook in de sterftestatis-
tieken wordt genoemd.

Hongersnood
Aangetekend wordt dat, in tegenstelling tot
andere landen, Nederland slechts zelden
zeer ernstige hongersnoden heeft gekend,
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behalve in de randprovincies (Limburg,
Drenthe) waar de boeren vaak aan de rand
van het bestaan hebben geleefd. Honger is
vaak een sterke motor voor rellen en
opstanden. Het optreden van een ernstige
hongersnood (gecombineerd met een pest-
golf) leidde tot relletjes, die uit de hand lie-
pen en vermoedelijk zelfs de Nederlandse
opstand en de tachtigjarige oorlog als
gevolg hadden. Berucht is ook de hongers-
nood van 1626 omdat dit tot bijna een
verdrievoudiging van de normale sterfte
leidde. Bekend is verder de hongerperiode in
1740-1748. De honger was in de grote
steden zo groot dat plaatselijke hongerrellen
optraden, zoals in Amsterdam het doelis-
tenoproer. Ook de hongerperiode van 1770-
1773 leidde tot veel ongenoegen en verzet,
hetgeen de kiem legde tot het latere verzet
tegen de regenten olichargie.

Pest en honger waren vrienden. Vaak ging
een hongersnood aan een pestgolf vooraf.
Voedselgebrek leidde tot een massale rat-
tensterfte (de normale gastheer van de ba-
cil), zodat voor het bloedzuigen de vlooien
van de rat op de mens oversprongen en
aldus het slachtoffer besmetten. Na een
pestepidemie, ontstond vaak een gebrek aan
werkkrachten en daardoor ook een voedsel-
tekort. Niet zelden ontstond er een machts-
vacuüm, omdat bestuurders door de pest
waren weggevallen. Onderdrukte boeren
zagen hun kansen schoon en kwamen soms
in opstand. Ook werden oorlogen begonnen
omdat men de vijand door de pest ernstig
verzwakt achtte.

Watersnood
In tegenstelling tot de omringende landen
kende Nederland ook regelmatig terugke-
rende watersnoden, zowel in de kustprovin-
cies als in het Maas-Waal gebied. Sommige
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zijn benoemd naar de datum of tijdsperiode
waarbij zou optreden, zoals de St. Elisa-
bethvloed (rond 18 november) 2), de Kerst-
vloed (rond 25 december), de Allerhei-
ligenvloed (rond 1 november). Lokale over-
stromingen door dijkbreuk, zoals in Lim-
burg nogal eens voorkwam, zullen voor-
lopig niet in het Kalendarium opgenomen
worden. Zij gaven wel veel ongemak maar
geen massale sterfte, zoals bij de massale
doorbraak van zeedijken dikwijls het geval
was.

Verzoek en bibliografie
Voor inzendingen voor en aanvullingen op
dit Kalendarium houden wij ons dus zeer
aanbevolen. In de komende tijd hopen wij
regelmatig deze lijst via deelverslagen aan
te vullen. Op den duur is het dan wellicht
mogelijk een volledig kalendarium samen te
stellen, dat later als supplement van dit tijd-
schrift kan worden gepubliceerd.

De belangrijkste bronnen voor dit overzicht,
die ons ter beschikking staan zijn:
• een hoofdstuk uit historische verhan-

delingen van Adrianus Heylen, ver-
moedelijk een Norbertijn die een lange
reeks van ellende vrij nauwkeurig heeft
opgesomd zoals door de eeuwen in de
landstreek de Kempen voorkwam. De
titel van deze publikatie is waard
volledig geciteerd te worden. Zij
verluidt: Historische Verhandelingen
vertoonende Tijdstippen op welke de
Goddelijke Regtvaardigheid de
Nederlanden en bijzonderlijk de
landstreek der Kempen, met pest, loop,
hongersnood heeft bezocht en den
Grooten ijver, Dienst en Bijstand
welke de kloosterheren hebben bewe-
zen. Verschenen bij Palier 1771, S-

Hertogenbosch (40 pagina's) 1791
(aanwezig in juridische bibliotheek
KUN).

• Dr. Fr. van Poppel van het NIDI ves-
tigde de aandacht op een publikatie van
prof. G. Slicher van Bath die in 1961
een systematische bibliografie heeft
samengesteld omvattende gegevens van
artikelen verspreid over de Nederlandse
historische en genealogische literatuur.
Deze publikatie kan in de Centrale
Bibliotheek van KUN te Nijmegen
worden geraadpleegd.

• Voor een goede introductie over pest-
golven die over Holland waarden,
verscheen recentelijk een monografie
van Noordegraaf en Valk, De Gave
Gods. De Pest in Holland vanaf de late
Middeleeuwen. Octavo, Bergen NH,
1988. Verder kan het boekje van
McNeill, De pest in de geschiedenis,
Arbeidserspers 1985, worden aanbe-
voïen.

• Aangaande de hongersnoden werd
geraadpleegd: Faber JA. Dure tijden en
Hongersnoden. Inaugurele Rede.
Universiteit van Amsterdam 13 sept
1976.

• Nederland en het water, een gevecht
van 2000 jaar, van E. Werkman,
Triangelreeks 1973.

• "Tot keringe der wateren", dijkver-
kenningen langs de vaderlandse
kuststrook, W.H. Keikes
met in de verschillende boeken diverse
verdere literatuurverwijzingen.

1) Builenpest wordt ook wel bubonenpest genoemd. Andere
vormen van pest zijn longpest en de pest die tot bloedvergifti-
ging (pest septicaemia) leidt
2) Er zijn meerdere Elisabeth-vloeden in de vijftiende eeuw
geweest. Die hier van 1421 is ongetwijfeld de bekenste
(ontstaan van de Biesbosch)
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Genealogie en administratie van familie-
verenigingen.
Ir. H.L. Asser

Geneac
Dit artikel beschrijft een programma (GE-
NEAC) voor de PC dat genealogie en
administratie van familieorganisaties inte-
greert. Het heeft alle normale 'stamboom'-
functies; genealogieën en parentelen, zowel
tekstueel (bijvoorbeeld conform de uitvoe-
ring van het "Nederland's Patriciaat" en vele
andere vormen), alsook grafisch, dat wil
zeggen fraai getekende stambomen, kwar-
tierstaten, verwantschapstabellen enzo-
voorts. Met een ingebouwde tekstverwerker
kunnen verhalen van personen gemaakt
worden die direct binnen genealogieën zijn
opgenomen.

Bovendien kan men er de gehele admini-
stratie van een familievereniging mee doen
(dus zonder dat men daarvoor een apart
systeem nodig heeft, met alle problemen van
bestanden die 'dubbel' moeten worden
bijgehouden).

GENEAC werd oorspronkelijk alleen ont-
wikkeld voor genealogie. In dit artikel wor-
den de uitgebreide functies voor de gene-
alogie buiten beschouwing gelaten, en gaat
ditmaal de aandacht naar de functies voor
familieorganisaties, zoals lidmaatschap, re-
unieadministratie, acceptgiro's, betalingen
enzovoorts van de familievereniging, (zie
ook artikel in Ons Erfgoed van maart 1994)

Integratie van gegevens in een genealo-
gieprogramma betekent dat men slechts één
administratie hoeft bij te houden waar het
een familie betreft. Een voorbeeld: bij over-
lijden van een familielid zal men eenmaal de
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gegevens van dit feit inbrengen in de
genealogie van de familie, en wel in het
record van de persoon, de persoonskaart.
Niet alleen is hiermee de stand van zaken in
de genealogie bijgewerkt, maar ook wordt
hiermee automatisch het verenigingslid-
maatschap van deze persoon beëindigd, als
dat er was. Men hoeft dus niet apart een
notitie te maken in de administratie van de
vereniging. Dat blijkt direct als men een
(nieuwe) ledenlijst zou afdrukken of de
leden op scherm zou controleren; ook de
jaarlijkse acceptgiro wordt niet meer
gemaakt. Ander voorbeeld: een vrouwelijk
familielid trouwt; met het eenmalig vast-
leggen van de nieuwe relatie is tegelijk de
aanschrijfwijze van haar naam op lijsten en
adresetiket aangepast (was Mevrouw A,
wordt Mevrouw B-A). Dit is een belangrijk
voordeel voor de secretaris van de vere-
niging. Mogelijke fouten worden vermeden,
en er is minder tijd verloren omdat geen
dubbel werk hoeft te worden gedaan.

Er zijn twee hoofdprogramma's voor de
administratie van familieorganisaties:
deel 1 voor ledenadministratie en deel 2
voor reünies.

Deel 1, de ledenadministratie (en dona-
teurs)
Dit deel omvat de volgende functies:

1. Het laten bepalen welke personen uit het
familiebestand voldoen aan de criteria
van lidmaatschap of donateurschap. Een
criterium kan bijvoorbeeld zijn dat in de

81



vrouwelijke lijn (naamswisseling) de
afstammelingen niet mee mogen doen, of
nog wel in de eerste graad. Men geeft
slechts de graad op; de selectie wordt
door GENEAC automatisch gedaan.
Een ander criterium is op minimum
leeftijd. Codering is op lid, donateur,
erelid of afgevoerd.

2. Adresetiketten en lijsten maken van
groepen personen, (als deel 2, punt 4)

3. Acceptgiro's maken voor de jaarlijkse
contributies.

4. Vastlegging van betalingen.
5. Overzichten van leden en betalingen.
6. Toevoeging van niet-familiegebonden

personen (ook voor deel 2).

reunieprogramma vanDeel 2, het
GENEAC
Dit deel bevat een aantal functies voor het
organiseren van een familiereünie.

1. Het coderen van personen als selectie
voor deelname, met hun familietak-
aanduiding, bevestiging van deelname,
enzovoorts.

2. een lijst met personen, in hun gezins-
samenstelling, dat wil zeggen met
echtgenoot en kinderen, en het adres en
telefoon van het gezin.

3. als 2. maar zonder gezinssamenstelling,
1 regel per persoon, bijv als presentielijst
of als checklijst.

4. adresetiketten, met vele selecties.
GENEAC bepaalt automatisch de status
van de aangeschreven persoon door in de
genealogie te zoeken naar huwelijkse
staat, laatste echtgeno(o)t(e), scheiding,
enzovoort ten behoeve van de aanschrijf
zoals 'De Heer en Mevrouw Vos-de
Bruin' of 'Mevrouw de Bruin', correcte
titels en initialen, enzovoorts.

Enkele bijzonderheden over gegevens van
deel 1 en 2, en lijsten:

Adresgegevens: straatadres (2 regels), post-
code en plaats, land en telefoonnummers.
Codevelden: voor deelname reünie c.q.
verzending van circulaires; familietak, om
op lijsten en badges te vermelden bij welke
tak de persoon hoort (telling kan worden ge-
maakt van alle toegekende codes); deel-
namebevestiging voor familiereunies; soort
lidmaatschap.
Lijsten: lijsten worden afgedrukt in volgor-
de naar keuze (naam, generatie of geboor-
tedatum). Adreslijsten kunnen worden ge-
maakt van geselecteerde personen. Op de
gezinslijst staan de personen in gezinnen bij
elkaar. Behalve de bloedverwant wordt dé
echtgeno(o)t(e) vermeld en de bij het gezin
bekende kinderen. Hierbij kan men zich be-
perken tot personen, bijvoorbeeld inwonen-
de kinderen hebben geen aparte adresregel
op de lijst en ook geen etiket. Er is ook een
persoonslijst met één regel per persoon. Op
de lijst ziet men behalve de naamgegevens
ook onder meer het adres en telefoonnum-
mer, leeftijd, generatienummer en de fami-
lietak. Ook als checklijst of presentielijst.

Het programma bevat een moduul GED-
COM, waarmee reeds bestaande familie-
bestanden uit andere systemen zoals Gens-
Data, PAF en Pro-Gen kunnen worden
ingevoerd, dus zonder noodzaak tot
overtypen van gegevens.
Geschikt voor alle MS-DOS PC's. Ontwor-
pen met FOXPRO, zodat bestanden com-
patibel zijn met dBase. Eisen: werkgeheu-
gen minstens circa 500kB. Vaste schijf, ge-
heugenbeslag 1,5 mB plus familiedata.
Diskette 3.5. DOS 3.0 of hoger.
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GENEAC te bestellen bij:
Asser Consult
Offenbachlaan 28
2102 ZL Heemstede tel 023-293732
Prijzen:
a. Demoversie, 40 personen maximaal per

familie, alle functies beschikbaar, ƒ 25,-
b. Volledige versie, ƒ 125,-
c. Upgrade van demoversie naar volledig ƒ 110,-

(incl BTW 17,5% en verzending)

Condities:
Bestelling uitsluitend door vooruitbetaling op
bankrekening nr 563133988 van Asser Consult
te Heemstede,
of postgiro 612847 tnv H.L.Asser te Heemstede,
met vermelding van uw naam, adres, en gewen-
ste versie.

Levering op 1 of 2 diskettes 3,5 ", met instructie-
boekje.

Informatiepakket

De redactie van Ons Erfgoed beschikt momenteel over over-
zichten van de aangeboden software en pubtikaties van zowel
de HCC-Genealogie-gebruikersgroep als de NGV afdeling
Computergenealogie, terwijl ook informatiefolders van de ge-
nealogieprogramma's FaRéLis (FamilieRelatie Informatie
Systeem voor Windows), Geneac, HaZa-Data en Pro-gen ont-
vangen zijn. Abonnees, die zich willen oriënteren kunnen
OIns Erfgoed een aan zichzelf gerichte gefrankeerde (ƒ 2,40)
enveloppe toezenden, bijvoorbeeld de verzendenveloppe van
Ons Erfgoed), waarna ze zonder verder kosten dit informatie-
pakketje ontvangen- Voor dat wat hen interesseert kunnen zij
dan contact met de betrokkenen opnemen.

Het spreekt wel vanzelf dat de redactie dit pakket graag ver-
der uitbreidt om een zo volledig mogelijk overzicht aan ge-
nealogische programmatuur, bestanden op disk en verdere in-
formatie te biedea
(Na de vorige Ons Erfgoed bereikten ons ruim veertig vragen
om dit pakket)

Ook voor verdere informatie op het gebied van computer-
genealogie en voor tips ten behoeve van (beginnende en
aankomende) computergenealogen houdt zij zich aanbe-
volen.

Boeken en tijdschriften
H.M. Lups

Huiseigenaren van de stad Groningen, 1765,
PJ.C. Elema. (Deel 9 in de serie Groninger
Bronnen en toegangen)
In 1765 werden de cohieren voor het drekgeld
(de toenmalige reinigingsrechten) opnieuw op-
gezet. Deze leggers - naar wijk en straat onder-
verdeeld - bevatten de namen van de aangesla-
gen huiseigenaren; een goede mogelijkheid om
woonlokatie, zelfs het huis van de gezochte
18e eeuwers te traceren.
Intekenen door ƒ 26,50 over te maken op post-
bankrekening 1167954 of ABN/AMRO reke-
ning 44.13.36.981 t.n.v. P.J.C. Elema, Gronin-
gen. Na verschijnen bedraagt de prijs ƒ 32,50

Burgerboek van de stad Appingedam, 1619
-1811
W.G. Doornbos en D.F. Kuiken. (Deel 10 in de
serie Groninger Bronnen en toegangen)

In deze uitgave zijn verwerkt het burgerboek
van de stad Appingedam (Naast Groningen de
enige stad in deze provincie), alsmede de Dam-
ster stadsrekeningen (die aanvullende informa-
tie geven). Dit boek verschaft een overzicht
van allen die gedurende twee eeuwen daar het
burgerrecht hebben verkregen, waarbij ook
vaak de plaats van herkomst en het beroep
worden vermeld. Ook zoons van burgers kre-
gen ter bevestiging van hun geboorterecht een
inschrijving met de vermelding *borgerzoon'.
De stad heeft in de zeventiende en achttiende
eeuw een grote aantrekkingskracht uitgeoefend
op de naaste omgeving (Noord- en Oost-
Groningen) maar ook personen uit Friesland,
Drenthe en Oost-Friesland worden aangetrof-
fen.
Intekenen door ƒ 27,50 over te maken op post-
bankrekening 1460393 of op ABN/AMRO-
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rekening 46.43.23.541, beide t.n.v. W.G.
Doornbos, Groningen.
Na verschijnen zal de prijs ƒ 3 5 , - bedragen.

Bewonerslijst stad Groningen 1710
W.G. Doornbos en H.J.E. Hartog. (Deel 11 in
de serie Groninger Bronnen en Toegangen)
Deze lijst, die tot dusver onbekend was, beslaat
vrijwel de complete stad: materiaal betreffende
acht van de negen kerkelijke wijken is terugge-
vonden, verspreid over diverse archiefbestand-
delen. De bewoners werden toen aangeslagen
voor reparatie van de A-kerk; de lijst had dus
een financieel doel.
Door een gelukkig toeval is het interval tussen
deze en de andere gepubliceerde bewonerslijs-
ten tamelijk regelmatig: het verloop van de be-
volking kan globaal gevolgd worden met tus-
senpozen van steeds zo'n vijftig jaar. In hun
totaliteit zijn de vijf betreffende uitgaven (1,4,
7, 9 en 11) dus van veel belang voor demogra-
fische, naamkundige en genealogische doelein-
den.
Intekenen door ƒ 2 5 , - over te maken op post-
bankrekening 244 67 26 of op ABN/AMRO re-
kening 57.07.93.971, beide t.n.v. HJ.E. Har-
tog, Groningen.
Na verschijnen zal de prijs ƒ 32,50 bedragen.

Genealogische bibliografie van de provincie
Groningen
(2e druk), W.G. Doornbos. (Deel 12 in de serie
Groninger Bronnen en Toegangen)
Een actueel overzicht van genealogische arti-
kelen (in tijdschriften) en genealogieën (in
boekvorm) van Groningse families. In deze uit-
gave worden alfabetisch op auteursnaam alle
publikaties vermeld. Bij elke publikatie worden
bovendien de familienamen die in drie of meer
generaties voorkomen tussen haakjes opge-
somd. Het geheel wordt door middel van een
index op persoonsnamen ontsloten. Een over-
zicht van de Groningse, Friese en Drentse ar-
chieven waar men de betreffende boeken en
tijdschriften kan raadplegen ontbreekt niet.
Intekenen door ƒ 22,50 over te maken op post-
bankrekening 1460393 of op ABN/AMRO-
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rekening 46.43.23.541, beide t.n.v. W.G.
Doornbos te Groningen. Na verschijnen zal de
prijs ƒ 27,50 bedragen.

Familieboek-Wijffels.
Bij voldoende belangstelling zal een herdruk
verschijnen van dit familieboek
De prijs zal per boek ƒ 50 , - (950 Bfrs.) bedra-
gen + ƒ 10,- (150 Bfrs) verzendkosten.
Inlichtingen, inschrijven bij: De organisatoren
van de Reunie Familie Wijffels -1994, p/a Ko-
ninginnestraat 40,4515 CK IJzendijke (Ned.)

Stamreeks 'van Rijst', van Gouda en Rotter-
dam.
Mevr. P. Grout-Fischer, 31 Rue Max Leclerc,
F-76460 St Valery en Caux (Frankrijk), tele-
foon: 35 57 31 13 heeft deze stamreeks ver-
vaardigd. Belangstellenden kunnen contact
met haar opnemen.

Stamboomonderzoek
Gepensioneerd Shell employé en ervaren ama-
teur genealoog heeft tijd beschikbaar voor ge-
nealogisch onderzoek. Voorkeur regio Den
Haag.
Billijke tarieven. Inlichtingen: tel. 070-
3940276.

Joeb Jab Design levert sedert enige tijd onder
meer messing deurgrepen met een monogram
of een familiewapen er in verwerkt. Het exclu-
sieve is, dat het wapen er in reliëf in gezet
wordt. Van het voorbeeld maken zij een aan-
gepast ontwerp, dat omgezet wordt in een mal,
die afgegoten wordt in messing en dan gepo-
lijst wordt. De uitvoering kan naturel blijven of
in kleur worden gezet. Ook zijn er andere mo-
gelijkheden

Prijsindicaties: deurknoppen met monogram
vanaf ƒ 158,-, met familiewapen vanaf ƒ 375,-

Inlichtingen bij Joeb Jab, Postbus 41, 1566
VM Assendelft, tel. 02987-3826
N.B. Wij zoeken geen wapen voor u op.
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Antwoorden en vragen van lezers

Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde vragen
hebben, anders dan geneologische contacten,
kunnen die in deze rubriek aan de orde stellen.
Eventuele antwoorden graag naar de redactie.
Antwoorden, die alleen van belang zijn voor de
vragensteller worden direct doorgezonden. De an-
dere •worden, al dan niet verkort of samengevoegd,
in Ons Erfgoed gepubliceerd.

Antwoord op vraag 94601. De plaats
Bermich is onvindbaar, zelfs in mijn oude
Andrées Handatlas. In het register vind ik
wel Berwiche, dat gemakkelijk tot Bermich
kan zijn verbasterd. Dit dorp ligt ten N.W.
van Soest, Duitsland (ongeveer 10 km). De
oude postcode is 4777 Weiver. De inzender
kan 06-0418 bellen en vragen naar het
nieuwe postcodenummer; ook meteen
vragen naar het telefoonnummer van het
"Rathaus" aldaar. Aldaar kan dan geïn-
formeerd worden waar de archieven liggen
(eventueel schriftelijk).
Met dank aan mevr. A.M. van Loo-Ditmar,
Den Haag (erelid W.G.O.D.).

Vraag 95201. In mijn stamboom "Wijnen"
(provincie Limburg) komt veelvuldig het
beroep 'smid' voor. Ook de vrouwelijke
"Wijnen's" trouwden veelvuldig met iemand
die smid van beroep was. Bestonden er voor
deze beroepsgroep gilden? Zijn hierover
publikaties bekend?

Vraag 95202. Mijn grootvader Rokes Otto
Ottervanger, geboren 23-10-1832 te Nun-
speet heeft vele jaren bij de Koninklijke
Marine gediend. Navraag over zijn staat
van dienst bij de marine leverde niets op,
men kon hem niet terugvinden.
Na lang zoeken vond ik mijn grootvader en
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zijn conduitestaat in het schepelingenboek
dat zich in het RA te Den Haag bevindt. Hij
stond er geregistreerd onder J.H. Otter-
vanger in plaats van R.O. Ottervanger. Het
verkrijgen van een fotokopie was daarna
eenvoudig.
Mijn grootvader bleek op 16-jarige leeftijd
bij de marine te zijn ingelijfd. Hij heeft
enkele reizen naar het toenmalige Neder-
lands Indië gemaakt en onder commando
van Van Heutz meegedaan aan militaire
acties in Atjeh, waarvoor hij twee maal met
een medaille werd onderscheiden.
Tevens staat in zijn conduitestaat vermeld
dat hij op 9 september 1889 werd beschul-
digd van eenvoudige belediging. Op 13
september 1889 werd hij onder handtasting
uit zijn arrest ontslagen. Bij vonnis van de
zeekrijgsraad aan boord van het wachtschip
Willemsoord de dato 17 september werd hij
schuldig verklaard aan eenvoudige bele-
diging en veroordeeld tot een geldboete van
ƒ 1,~ en in de kosten. (De boete werd bij
niet betaling vervangen door twee dagen
hechtenis). Op 13 januari 1890 werd
afwijzend beschikt op een verzoek van hem
om een ongunstige aantekening in zijn
conduite-boekje te royeren. Een extract
strafregister werd gezonden aan de bur-
gemeester van Horsen op 25 april 1895.
Horsen zou nu onder Druten vallen, maar
daar was niets te vinden. Ook de marine
heeft geen informatie beschikbaar.
Graag zou ik willen weten waarom een
extract van mijn grootvaders strafregister
naar de burgemeester van Horsen werd
gestuurd bij het einde van zijn diensttijd en
waar ik moet zoeken naar die melding.
Tevens zou ik graag willen vernemen wie
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mijn grootvader tijdens de Atjeh-acties op
29 augustus 1887 (nr. 11) en op 12 mei
1888 (nr. 25) een bronzen medaille heeft
toegekend.

Vraag 95203. Wanneer is het trouwboekje,
zoals wij dat heden ten dage kennen,

ingevoerd? Kent men dit document ook in
het buitenland (bij voorbeeld in Duitsland)?
In diverse akten uit het RA in (koningen
kom ik als beroep 'inlandsche kramer1 en bij
vrouwen 'inlandsche kramersche' tegen. Is
dit hetzelfde als een marskramer?

Genealogische contacten
Vragen voor deze rubriek -worden opgenomen in
volgorde van binnenkomst en voor zover de plaats-
ruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis voor abon-
nees. Vragen graag in machineschrift ofblokletters.

Brouw, Joost, geboren 20-11-1808 te Stavenisse
was gehuwd met Catharina van Beveren; Quist,
Anthonie, geboren 12-2-1824 (waar?) woonachtig
in Stavenisse was gehuwd met Maatje Cornelia
Dost, geb. Stavenisse 14-3-1827. Gezocht huwe-
lijksdata, plaatsen en zo mogelijk voorouders.
M. de Ridder, Is. da Costastr. 183, 3221 TD Helle-
voetsluis, tel. 01883-16250.

(Den) Dekker, Wouter Wouters tr. 28-2-1638 met
Steijntje -Jacobs, beide afkomstig van Giessen
(Land van Altena, thans NBr.). Gevraagd worden
geboortedata, voorgeslacht e.d.
Cornelis Huijbertsen (den) Dekker tr. 9-2-1676
(Land van Altena, mogelijk Veen, Aalburg of Gies-
sen) Anneke Stevens. Gevraagd worden juiste
geboorte- en huwelijksplaats, geboortedata, voorge-
slacht
Abraham den Dekker doopt drie kinderen te Bata-
via (NOI), resp. 16-11-1698, 6-7-1701 en 22-4-
1705. Getuige is Maria den Dekker, gehuwd met
Andries Meester. Gevraagd: vrouw, alle persona-
lia, voorgeslacht en nageslachtsdata van Abraham.
Eventueel personalia e.d. van Maria en Andries
Meester. Bestaat er een familieband met vn Wouter
en/of Cornelis?
Delis, Arie Arisse, tr. Beverwijk 28-6-1750 met
Grietje Louris Sonnevel(d)t Gevraagd: geboorte-
data, geboorteplaatsen, voorgeslacht e.d. van Arie
en Grietje.
J.M. den Dekker, Merel 10, 1722 DE Langedijk,
tel. 02260-13259.

Van Deursen/Van Deursse/Van Deurse. Evert
van Deurse, j.m. geb. van ter Hoorst huwt 13-5-
1708 te Den Bosch Catharina de Bruyn, geb. in t
Land van (de) Mark. Everardus van Deursse, we-
duwnaar van Catharina de Bruyn, geb. van ter Horst
huwt 14-05-1713 Den Bosch
Elisabeth Bijne geb. van Verkenswaart.
In 1708 is een Everardus Klaassen van Deurssen
poorter geworden van 's-Hertogenbosch. Namen van
zijn zonen: 3 x een Bernardus, 2 x een Arnoldus.
Ik heb gezocht in Den Bosch, de Heerlijkheid Horst,
te Maastricht enz. naar de ouders van Evert, maar
niets gevonden. Ook de doopgetuigen brengen geen
opheldering. Wie, o wie kan mij helpen?
Th. Elsinga-van der Zee, Oosterstraat 37, 8861 GG
Harlingen, tel. 05178-16250.

(Van) Dooijeweerd-Stockvis. Antonij, de snijderm
van Doijeweert wordt op 1 juni 1687 burger van
Harderwijk. Met zijn vrouw Amarentia Stockvis
doet hij op Pasen 1694 geloofsbelijdenis, ook in
Harderwijk. Ze zijn niet in Harderwijk getrouwd.
Voornamen van de kinderen zijn: Philippus, Johan-
nes, Thomas, Tomes, Antonij en Amarentia. Ge-
vraagd de huwelijksdatum en plaats van het echt-
paar en gegevens over de familie Stockvis in samne-
hang met de naam Dooijeweert
A. Jansen, Nassaulaan 5, 3851 XZ Ermelo, tel.
03417-51603.

Ho(o)gervorst. Willem Bartsen Hogervorst, j.m.
van Warmond (doop aldaar niet gevonden) trouwt
met Jannetje Aalberts van der Werf, j .d. van
Warmond (doop aldaar niet gevonden) op 13 mei
1713 (trouwboek Warmond, W4, pag. 144). Ook in
Woerden en omgeving Nootdorp geen verdere gege-
vens gevonden.
Gevraagd: nadere gegevens betreffende dit echtpaar
en hun voorouders.
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J. Kruit, Tafelberg 48, 3328 SP Dordrecht.

Huyts.Een van mijn voorouders was Jan Huyts
(ook Jean Heuts of Johannes), geboren 26-2-1805
te Bunde, gehuwd met Maria Petronella van Rijs.
Zijn ouders waren Jacques Heuts (Jacobus
Huijts) en Elizabeth Raemakers (Raamaekers).
Haar ouders waren Pieter van Eijs en Maria Nijs-
ten. Graag meer gegevens over deze families.
R. van Dalsem-Huijts, Potgieterstraat 18, 2712 RM
Zoetermeer, tel. 079-167218.

Kindt Gehuwd te Den Haag op 1-9-1647 Hendrik
Corneliss en Engeltje Willems (van) Dobbe. Dit
huwelijk is pas na lang zoeken gevonden daar Hen-
drik niet, zoals werd aangenomen, de naam van der
Salm gebruikte maar de naam Kindt. Bij de doop
van zijn kleinkinderen heet hij weer Van der Salm.
Wie heeft hier ook mee te maken gehad met zijn of
haar onderzoek?
Verder ben ik op zoek naar gegevens over het ge-
slacht ('t) Kind(t); met name de periode rond 1647
of verder terug. Ook gegevens over het geslacht van
der Salm zijn uiteraard zeer welkom.
L.M. Visser-van der Salm, John Woodruimte 39,
2728 NC Zoetermeer, tel. 079^110550.

Krayenbuhl/Wanger. Ik doe al jaren onderzoek
naar de familie Kraai - Kray - Krayenbuhl afkom-
stig van Sappemeer. De oudste mij bekend is Peter
Cornelis Kray en zijn echtgenote Margriet
Geertruyd Meyer. Ze hebben vier kinderen t.w.
Cornelis Peter, 1735, Liesbeth Peter, 1738, Ebbeltje
Peter, 1742 en Reynier Peter, 1747, allen te Sappe-
meer geboren. Verder is de hele familie Kraai mij
bekend. Mijn vraag is of iemand de namen Peter
Krayenbuhl en Anna Wanger tegen is gekomen.
Ze hebben drie zoons, geboren tussen 1705 en 1708,
komen uit Zwitserland-Diesbach en zijn in 1712 als
vluchteling te Sappemeer aangekomen. De kan geen
aansluiting krijgen tussen Peter Krayenbuhl en Pe-
ter Kray. Waarschijnlijk zijn ze familie omdat er
voordien (rond 1700) geen Kray in deze omgeving
voorkwam.
I Kraai-Lzn, Hora Siccamasingel 12 a, 9721 HM
Groningen.

Van der Neut(dt) (Nuet). Jan van der Neut werd
omstreeks 1570 geboren in Bodegraven en trouwt
NN. Een zoon is Pieter Jansz. van der Neut gebo-
ren. Wie kan mij meer over Jan vertellen (ouders,
broers, zusters enz.) Tevens ben ik op zoek naar

mensen die zich met de familie Van der Neut be-
zighouden (geen genealogen op commerciële basis)
om eventueel gegevens uit te wisselen.
W.J. v.d. Geest (van der Neut), Winkelstede 92,
2543 BS 's-Gravenhage.

Nieboer, Nigeboer, Negebour. Jan Nigeboer ging
in Utrecht op 19-7-1674 in ondertrouw met Mar-
griet Gor(r)el. In het trouwboek in Utrecht staat
vermeld dat aan Jan op 31-10-1674 attestatie is af-
gegeven om te Nijmegen te trouwen, de naam werd
toen geschreven Negebour. Attestatie werd afgege-
ven door Cap. P. de Tombe. In Nijmegen werd geen
huwelijk gevonden. Op 12-9-1675 werd zoon Hans
Henric Nigeboer gedoopt in Utrecht. Deze vertrok
later naar Leiden als Nieuwbooer. Gevraagd de ou-
ders van Jan, hun naam en woonplaats en de plaats
en datum van zijn huwelijk.
L.W. van der Blij, Ernst Casimirlaan 43, 3708 CH
Zeist, tel. 03404-16241.

Scholtens. Contact gezocht met nakomelingen van
Kasper Hendrik Scholtens, geb. Groningen 7-9-
1828, overleden Sappemeer 2-11-1882, geh. met
Sophia Juliana Klöne, geb. Hoogezand 20-03-
1834, overl. Hoogezand 12-1-1908; en van Berend
Pestman, geb. Noorddijk 29-05-1830, overl. Sappe-
meer 16-1-1893 geh. met Maria Hermina Colde-
wey, geb. Sappemeer 23-11-1835, overl. Groningen
16-11-1907; en van Willem Harkema, geb. Sappe-
meer 18-8-1868, overl. Termunterzijl ca. 1951, geh.
met Anna Juliana Klöne, geb. Sappemeer 17-3-
1870, overl. Appingedam 14-4-1936; en van Wil-
lem Grasmeijer, geb. Sappemeer 13-7-1868, overl.
Sappemeer 13-1-1909, geh. met Maria Klöne, geb.
Sappemeer 6-5-1873, overl. Hoogezand 25-2-1959;
en van Pieter Spakman, geb. Sappemeer 11-10-
1879, overl. niet bekend, geh. met Antje Klöne,
geb. Sappemeer 25-11-1878, overl. Haren 1-11-
1971.

H.A. Suerink-Klöne, Zwaluw 33, 8103 AS Raalte,
tel. 05720-58633.

Steegman. Gezocht gegevens over Hermannus
Steegman, geboren rond 1756, vermoedelijk te
Zutphen. Verder graag contact met degenen die ge-
gevens hebben over de familie Steegman.
F. van t Zelfden, Joh. Postlaan 28, 2995 VK Heer-
jansdam, tel. 01857-2334.

Van Veen. Gezocht gegevens over 1. Arie van
Veen, geboren 5-2-1827, zoon van Joannes van

Ons Erfgoed nr 2, 1995 87



Veen en Marrijtje Petering. 2. Adrianus van
Veen, geb. Voorburg 7-9-1827, zoon van Leendert
van Veen en Joanna Hofman. 3. Waar en wanneer
zijn Grietje van Veen, geb. Voorburg 22-6-1837 en
Arend van der Swan, geb. Monster 4.5.1832, over-
leden? Zij zijn gehuwd te Stompwijk 23-5-1862.
J.C. van Veen, De Bree 22, 7772 KA Hardenbèrg,
tel. 05232-61161.

Wijnen. De ben op zoek naar verdere informatie
naar de volgende kinderen, allen geboren te Venray,
van Johannes Wijnen en Johanna Schamp: Ca-
therina, geb. 15-10-1828 (Zij gaat 1-4-1853 naar
Straelen (Dld), Johanna Mathia, geb. 13^-1835 en
Hendrik, geb. 29-9-1839.
Verder graag contact met degenen die gegevens

hebben over personen met de familienaam Wijnen,
afkomstig van Sevenum of Venray (L.).
A. Wijnen, Hoogeindse Kampen 14,5447 PP Rijke-
voort, tel. 08857-1991.

Wiesenbach. Wie kan mij meer gegevens verstrek-
ken over de afkomst van Anna Wiesenbach: ge-
boorte, huwelijk, overlijden; haar kinderen Geert,
Maria en eventuele andere; haar ouders Johannes
Wiesenbach en Marieke Geerts (Wijntjes), haar
grootouders enzovoorts. Alles over deze familie isw
welkom. Ook had ik graag inlichtingen over de fa-
milie van Marieke Geerts (Wijntjes). Wie kan mij
helpen?
Mevr. M. Knol, Dreeshof 5, 3274 CC Heinenoord.

Verzamelbanden Ons Erfgoed
Verzamelbanden voor Ons Erfgoed zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar:
a. Ten behoeve van de (zelf)boekbinder. Deze kosten ƒ17,50 inclusief verzendkosten.
b. Naaldbanden. Hierin kan men de zes nummers van een jaargang zelf aanbrengen.

Deze kosten ƒ 21,50 inclusief verzendkosten.
Afgehaald per band ƒ 5,— korting.

Jaargangen 1993 en 1994
Gezien de vele aanvragen zijn deze jaargangen her- respectievelijk bijgedrukt. De prijs bedraagt ƒ 25,—
inclusief verzendkosten.

Zakenregister Groninger Volksalmanak
Dit zakenregister omvat de periode 1837 tot en met 1929 en is dus een ingang op 55 delen. De omvang is
vijftig pagina's.
De prijs is ƒ 11,45, voor abonnees ƒ 9,45.

Toezending volgt na ontvangst van het verschuldigde bedrag op postbanknummer 301108 of bankrekening-
nummer 31.34.11.182 ten name van uitgeverij Alvo te Delft. Gaarne bij de mededeling ook uw adres ver-
melden.

Betalingen uit het buitenland uitsluitend per eurocheque, internationale postwissel of geld in verband met
met de hoge transferkosten.
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van het archieêegisar der gemeente.

Verklaring van het Informatiebureau van bet Ned. Rode Kruis:
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Op zoek naar een overlij densdatum
Ir. P.H.H. Scharp

Mijn vader, wijlen Eerste-Luitenant der
Genie J.G.Scharp, is in april 1941 door de
Duitsers gearresteerd en op 11 april 1942
ter dood veroordeeld, gelijk met de andere
leden van de Groep Westerveld van de
Ordedienst, ook wel bekend als de "Groep
van 72" l). Ik wist niet beter dan dat hij op
3 mei 1942 in Kamp Sachsenhausen/
Oranienburg, noord van Berlijn, was gefu-
silleerd. Door de oorlogshandelingen in
Groesbeek in 1944 en 1945 zijn helaas alle
waardevolle zaken van mijn moeder zoek-
geraakt, waaronder haar papieren.
Bij mijn huwelijk in 1964 werd mij om de
overlijdensakte van mijn vader gevraagd.
Mijn moeder noch ik waren van het bestaan
van zo'n akte op de hoogte. Uiteindelijk heb
ik voorafgaande aan de huwelijksplech-
tigheid onder ede moeten verklaren dat mijn
vader overleden was.

In het najaar van 1989 volgde ik een
inleidende cursus genealogie, die gedeel-
telijk bij het Centraal Bureau voor Genea-
logie werd gegeven. Een der eerste dagen
kregen wij de gelegenheid een uittreksel van
een persoonskaart aan te vragen. Ik heb toen
die van mijn vader aangevraagd, waarop
stond: "Overleden te niet vermeld op kaart
op 3 mei 1942".
Tijdens een latere rondleiding in de kelder
werd ons de kast met Duitse akten getoond.
Na de uitleg wat deze akten voorstelden,
vroeg ik of er soms een overlijdensakte van
mijn vader tussen zou kunnen staan. En die
was er, het Standesamt Oranienburg heeft
op 18 november 1949 een Sterbeurkunde
Nr 372/49 opgemaakt, waarin als overlij -
densdatum 2. Mai 1942 wordt aangegeven.
Zoiets roept vragen op.

Later dat jaar heb ik voor eigen kosten alle
persoonskaarten onder de naam SCHARP
opgevraagd, dat bleken er toch maar zo'n
dertig te zijn. Het pikante was dat het uit-
treksel van de PK van mijn vader nu ver-
meldde "Overleden te Zie bijlage", waarbij
een kopie van de Sterbeurkunde.
Bij een bezoek aan het voormalige kamp
Oranienburg in 1990 bleek mij dat het
archief van het kamp mij niet verder kon
helpen.

Pas sinds juni 1993 heb ik voldoende tijd
gevonden om een en ander verder uit te
zoeken. Ik was in het bezit van de publikatie
In memoriam 307 verzetslieden van den
O.D., een uitgave van het Algemeen Hoofd-
kwartier Ordedienst in afwikkeling, 's-Gra-
venhage 1950. Die publikatie vermeldt 3
mei als overlijdensdatum. Voor de belang-
stellenden is een iets aangevulde versie van
deze publikatie onder de titel In memoriam
314 verzetslieden van den O.D. gepubli-
ceerd in het Jaarboek IV van het Centraal
Bureau voor Genealogie (1950). Zoekend
bij het Centraal Archieven Depot van het
Ministerie van Defensie in de archieven van
het Algemeen Hoofdkwartier van de O.D. in
afwikkeling, heb ik de bronnen van deze
publikatie niet teruggevonden.
Dr. de Jong geeft in zijn beschrijving van de
gebeurtenissen eveneens 3 mei 1942 als
overlijdensdatum (Het Koninkrijk der Ne-
derlanden in de 2e Wereldoorlog, deel 5, 2e
helft, blz. 925).

Op 3 november 1993 heb ik de Duitse akten
bij het C.B.G. mogen doornemen, op zoek
naar de Sterbeurkunden van de leden van de
Groep van 72. Ik heb er 22 gevonden,
opgesteld tussen 20 nov. 1947 en 18 nov.
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1949. Hiervan vermelden zes de overlij -
densdatum 2 mei en 16 de datum 3 mei
1942. Vreemd is echter dat er op 18 nov.
1949 elf zijn opgemaakt, waarvan vijf met
2 mei en zes met 3 mei als overlijdens-
datum.
Op advies van een medewerker van het
C.B.G. heb ik contact gezocht met de
Gemeente Groesbeek, omdat de Sterbe-
urkunde "wohnhaft in Groesbeek" aangaf.
De gemeente Groesbeek verwees mij naar
De Bilt, omdat mijn moeder in 1942 nog
niet naar Groesbeek was overgeschreven.
De Bilt was in het bezit van de officiële
overlijdensakte van mijn vader, opgemaakt
op 29 October 1951 "vanwege de Minister
van Justitie krachtens de wet van twee juni
negentienhonderd negenenveertig, Staats-
blad J. tweehonderd zevenentwintig ontvan-
gen aangifte van overlijden waaruit blijkt,
dat op drie mei negentienhonderd twee-
ënveertig te Oranienburg in Duitsland is
overleden: Scharp, Johannes Gerhardus."
Het Informatiebureau van het Nederlandse
Rode Kruis, dat ik om informatie vroeg, gaf
aan dat er een wachttijd van tenminste ne-
gen maanden bestond.
Een telefonische vraag bij het Ministerie
van Justitie naar de bronnen van de aanwij-
zing van de Minister aan de gemeente De
Bilt leverde een verwijzing op naar het
Algemeen Rijksarchief, 2e Afd. in Den
Haag. Daar ligt onder Inventaris Toegangs-
nummer 2.09.34 het archief van de Com-
missie tot het doen van aangifte van
overlijden van vermisten, 1949-1962
(1978). Iedere burger kan hier inlichtingen
uit krijgen, echter alleen met toestemming
van de Minister van Justitie. Nadat een

medewerkster van het ARA voor mij het
betrokken dossiernummer had opgezocht,
had ik binnen veertien dagen na mijn ver-
zoek toestemming van de M.v.J.
Het dossier bevatte meerdere voor mij al
bekende gegevens, maar ook een door het
Rode Kruis ingevuld standaardformulier,
waarin wijzigingen waren aangebracht (zie
de afbeelding op de voorkant). Echter, wie
heeft op basis van welke gegevens in dat
formulier wijzigingen aangebracht? Het
archief van de Commissie enzovoort gaf
hierover geen uitsluitsel.
De uiteindelijke informatie van het Neder-
landse Rode Kruis vermeldde dat "Ervaring
heeft uitgewezen dat, in die gevallen waarin
sprake is van meerdere "mogelijke" overlij-
densdata, de laatst mogelijke overlij dens-
datum door de commissie werd aange-
houden."

Uit diverse bronnen die ik heb bestudeerd,
meen ik te mogen opmaken dat de Groep
van 72 niet vóór 2 mei 1942 in Oranienburg
aangekomen kan zijn. Over de gebeurte-
nissen in het kamp bestaan meerdere lezin-
gen. Ik ben niet in staat om vast te stellen
welke juist is. Gevoelsmatig denk ik dat 3
mei de juiste overlij densdatum is.
Helemaal gelukkig met het resultaat van
mijn onderzoek ben ik dus niet, je zou een
ondubbelzinnige conclusie willen trekken,
maar dat is op grond van de beschikbare
gegevens niet mogelijk. En of er ooit verdere
gegevens zullen komen?

1) Het is vrijwel zeker dat er in Oranienburg van deze groep
71 zijn gefusilleerd.

Dit artikel werd eveneens geplaatst in de mededelingen van
de afdeling Delfland van de N.G.V. (jaarg. 4, nr. 2)
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Weten en geweten, het dilemma van de
genealoog.
Ru Brongers

De genealoog die een familie wil
onderzoeken, zal feiten en omstandigheden
moeten leren kennen. Daartoe verzamelt
hij gegevens uit openbare archiefbe-
waarplaatsen en speurt hij in andere,
toegankelijke bronnen. Wat hij op deze
manier niet weet te vinden, zal hij proberen
te ontdekken bijvoorbeeld door gesprekken
met familieleden.

Wet persoonsregistratie
Onderzoek in archiefbewaarplaatsen is
onpersoonlijk. De doden verzetten zich niet
tegen geneus in hun vroegere doen en laten.
Levenden daarentegen zijn soms zeer kriti-
sch en kunnen, om uiteenlopende redenen,
weinig gecharmeerd zijn van de nieuws-
gierigheid van de genealoog. Zij weigeren
soms botweg elke medewerking, sterker
nog, zij eisen dat de genealoog elk onder-
zoek verder staakt. In extreme gevallen
wensen zij niet in verband gebracht te wor-
den met naamgenoten, en hun naam mag in
geen enkele publikatie verschijnen. De in-
druk zou kunnen postvatten dat iemand die
anoniem wenst te blijven en niet in een
geschreven genealogie wenst voor te komen,
sterke papieren heeft. Er bestaat immers een
Wet persoonsregistraties (WPR) ). Deze
wet bepaalt dat degene die persoons-
gegevens verzamelt en opslaat (de houder)
er verantwoordelijk voor is dat deze gege-
vens niet in handen vallen van derden. Ook
als hij deze gegevens ter beschikking stelt
van iemand die iets met deze gegevens gaat
doen (de bewerker), gaat de geheim-
houdingsplicht over op de bewerker.
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Het lijkt er dus op dat de WPR een flinke
bescherming biedt. Echter in art. 2d zijn uit-
gezonderd de persoonsregistraties die be-
rusten in een archiefbewaarplaats als
bedoeld in de Archiefwet van 1962 (Stb.
313). Verder zijn openbaar de registers van
de burgerlijke stand, handelsregisters, kie-
zersregisters, het huwelijksgoederenregis-
ter, het voogdij register, en het curatele-
register. Verder is alles openbaar wat in het
Staatsblad en de Staatscourant wordt gepu-
bliceerd. Dat houdt in dat de genealoog
zonder meer de vrije beschikking heeft over
alles wat hij via deze bronnen te weten is
gekomen. De vraag is alleen: mag hij deze
gegevens, in geordende en/of bewerkte
vorm, ook publiceren? Artikel 2c van de
WPR geeft het antwoord en zegt hierover
dat de wet niet van toepassing is op boeken
en andere schriftelijke publikaties met
persoonsgegevens, alsmede catalogiserin-
gen daarvan.

De WPR is bedoeld om de burger te be-
schermen tegen een onrechtmatige inbreuk
op zijn persoonlijke levenssfeer. In de tegen-
woordige tijd komt iedere Nederlander in
tientallen computerbestanden voor. Terwijl
in de Tweede Wereldoorlog verzetsmensen
nog administratief konden verdwijnen door
een 'simpele' overval op een bevol-
kingsregister, is nu een onderduiken in de
anonimiteit nagenoeg onmogelijk ). Daar-
aan veranderen een geheim telefoonnummer
of een postbusnummer niets. Wie de moeite
zou nemen voor zichzelf een lijstje te maken
in welke administraties hij, vaak met pas-
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foto (!), in de loop van zijn leven is opge-
nomen, bemerkt al spoedig dat dit een
onbegonnen zaak is. Het enige waarop hij
mag hopen is, dat de genealoog geen kans
ziet toegang te krijgen tot al deze bestanden,
en vervolgens een koppeling op naam tot
stand brengt. Dat zou pas echt een schen-
ding van de privacy kunnen opleveren!
Ook zonder in te breken in computer-
bestanden kan een genealoog, door vrije
nieuwsgaring, veel te weten komen. Een
paar voorbeelden kunnen dit verduidelijken.

Het doorvlooien van de openbare Staats-
courant levert informatie over bijvoorbeeld
echtscheidingen, faillissementen, verzoeken
tot naamswijziging, en onder-curatele-
stelling ). Op bepaalde plaatsen in Neder-
land circuleren lijsten met namen van
wanbetalers. Dag- en weekbladen geven in
de redactionele kolommen en op de adver-
tentiepagina's een schat aan informatie.
Voor de betrokkenen is dat niet altijd
informatie in positieve zin. Het vermelden
van initialen (vaak met leeftijd en beroep) in
plaats van de volledige naam maakt hier
weinig verschil, zeker als de betrokkene in
een kleine plaats woont. En hopen op de
vergeetachtigheid van de medeburgers is
eveneens zinloos. Veel van wat geschreven
wordt, wordt vastgelegd in knipselver-
zamelingen of verdwijnt rechtstreeks het
archief in. Het terugzoeken van die infor-
matie kan zeer tijdrovend zijn, maar is in
principe mogelijk.

Wat te publiceren?
Uiteindelijk dringt zich toch de vraag op of
een genealoog al wat hij te weten is geko-
men ook moet publiceren. Kan hij dat voor
zijn geweten verantwoorden? Welk belang
is er mee gediend te vermelden dat een nog
levende naamgenoot herhaaldelijk is be-
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keurd wegens overtreding van de maximum
snelheid? Genealogisch niet relevant. Wel
relevant is de vraag of kinderen wel de
vader hebben die als zodanig staat geregis-
treerd, maar als de genealoog weet heeft van
een slippertje, is het misschien toch beter die
kennis niet aan de grote klok te hangen. Hij
zou aangeklaagd kunnen worden wegens het
plegen van een onrechtmatige daad.

Primair familiegeschiedenis
Het werk van een genealoog richt zich niet
primair op het individu maar in bredere zin
op de familiegeschiedenis als geheel, en dan
nog gezien over een aantal eeuwen. Hoofd-
doel is het schrijven van een familiege-
schiedenis die de op- en neergang van een
geslacht laat zien. De basis moet natuurlijk
zijn een zo compleet mogelijke opsomming
van alle familieleden in het juiste familie-
verband. Het streven is er op gericht, zeker
voor de oudste generaties, alle beschikbare
informatie, die vaak met enorme inspanning
is verzameld, te boek te stellen. Voor jon-
gere generaties kunnen we minder uitge-
breid zijn. De recente bronnen zijn rijker en
relatief gemakkelijk toegankelijk. Nader on-
derzoek blijft in principe mogelijk. Archi-
valia kunnen verloren gaan door oorlogs- of
natuurgeweld, door brand of gewoon door
de tand des tijds. Daarbij komt dat tegen-
woordig vaak besloten wordt originele do-
cumenten, na verfilming of vastlegging op
beeldplaat, te vernietigen. Gebrek aan
opslagruimte is dikwijls het doorslagge-
vende argument. Onbekend is of een film of
beeldplaat wel een even betrouwbare infor-
matiedrager is als papier. En hoe gedraagt
zich de afspeelapparatuur? Moeten we over
driehonderd jaar naar een museum om onze
oude banden af te spelen? Of moet elke tien
jaar alle opgeslagen kennis worden overge-
spoeld op modernere informatiedragers?
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Voorzichtigheid geboden
Het in drukvorm laten verschijnen van een
genealogie lijkt een bruikbare methode om,
door verspreiding van kennis, die kennis
voor de toekomst veilig te stellen. Vanuit
dat oogpunt bezien wil de genealoog het
liefst alles publiceren wat hij weet, inclusief
de zwarte bladzijden van de familiege-
schiedenis.Een steekpartij, een moord mis-
schien, geeft kleur aan een genealogie, maar
het maakt wel verschil of die plaatsvond in
1700 of in 1980! Daarom is en blijft voor-
zichtigheid geboden.
Op grond van al deze overwegingen lijkt het
verstandig in een te verschijnen genealogie
al die feiten waarvan publikatie pijnlijk of
schadelijk zou kunnen zijn voor betrokkene
of diens naaste verwanten, achterwege te

laten. De inschatting welke feiten dat be-
treft, is uiteraard subjectief en dus aan-
vechtbaar. Om te bereiken dat latere gene-
raties toch aanknopingspunten hebben voor
verder onderzoek, kan er waar nodig ver-
wezen worden naar relevante archiefbron-
nen. Waarbij we moeten hopen dat te zijner
tijd die bronnen nog raadpleegbaar zijn!

1. De WPR werd op 28.12.1988 gepubliceerd in het
Staatsblad (1988), nr. 665.
2. In het P.J. Meertens Instituut, Keizersgracht 569-571,
1017 DR Amsterdam, zijn de register-controlestroken van de
telformulieren van de volkstelling van 1947 ter inzage. Van
alle toen getelde personen is naam en (eerste) voornaam, de
geboortedatum en het adres gegeven, en van gehuwde en
gescheiden vrouwen en van weduwen de naam van de (ex)-
echtgenoot. Bezoek uitsluitend op afspraak.
3. Sinds 1988 worden geen naamsindexen op deze
rubrieken meer gemaakt waardoor het zoeken wel veel
lastiger is geworden.

" **f5B3Ec
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TOT VROME GEDACHTENIS AAN

Mr. CAROLUS MARÏAJOANNES
FRANCISCUS GOSELING,

Oud-Minister van Justitie,
Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw,

Grootkruis in de Kroonorde van België,
Echtgenoot van

ELISABETH PAULA HERMINE
MARIA MENKEN,

geboren te Amsterdam den lOen Juni 1891, over-
leden te Weimar-Buchenwald, den 2en Paaschdag

(14 April) 1941.

Ook in de beproeving werd hij trouw bevonden.
Eccli. : 44, 21.

Trouw aan God en de Kerk, trouw aan land en
volk, trouw aan zijn gezin en zijn vrienden, trouw
aan zijn arbeid tot in het kleinste, gaf hij zichzelf,
zonder voorbehoud, tot het uiterste. . . .

Wie getrouw is tot in den dood, hem zal de
kroon des levens geschonken worden.

Openbaring : 2, 10.
De liefde is geduldig, de liefde is goedertieren. ..

ze laat zich niet verbitteren, ze rekent het kwade
niet aan. . . alles hoopt ze, alles duldt z e . . . de
liefde, zij vergaat nimmer. . . I Cor. : 13, 4—8.

Den blijmoedigen gever heeft God lief.
11 Cor. : 9, 7.

Wil, Heer, Uw oor neigen naar de gebeden, waar-
door wij van Uw barmhartigheid afsmeeken, dat
Gij de ziel van Uw dienaar Carolus, dien Gij
bevolen hebt uit deze wereld te scheiden, een
plaats aanwijst in Uw rijk van licht en vrede, en
haar doet deelen in de gemeenschap van Uw
heiligen. Door Christus, onzen Heer. Amen.

Mijn Jezus, Barmhartigheid.

Ook bidprentjes vertellen geschiedenis
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Het Rijksarchief Utrecht (RAU)
JW. Koten

E X T R A C T,
Uyt de Refolutie van de Ed.

Achtb: Heeren Borgermeefteren
en Vroedfchap der Stade

U T R E C H T .

den 15 Maart I 7 3 4.

E X T R A C T ,
Uyt de Refolutie van de

Ed: Achtb: Heeren Borgermee-

ftcren en Vroedfchap der Stad Utrecht.

24aendag den 15 Maart 1734»

Te U T R E C H T ,

p J t fcati De Heeren
Gecommitteerden (Of
\Ut Wynkopers-Gild,
jj De Vroedfchap

i

Gedrukt by JACOB VAN POOLSUM Stads-Drukker,
legen over 'tSiadhuys, 1734.

M E T P R I V I L E G I E .

Ijet 17 %nit bmiöe
OjDOtlliatHK OP |)Ct Wynkopers-Gild,

Beat*

Eerste en tweede pagina van het extract uit de Resolutie inzake beperking van de invoer van wijn binnen
de stad Utrecht (15 maart 1734)

Het Rijksarchief is gelegen in de oude buurt
Wittevrouwen. Midden in deze buurt is de
Alexander Numankade, vroeger vooral be-
kend door het Ooglij dersgasthuis dat nu
echter onderdeel is van het AZU in de
Uithof. Treinreizigers kunnen het beste bus
nummer 8 bij het station nemen. Vandaar is
het ongeveer twintig minuten rijden tot aan
de halte Blauwkapelseweg. Per eigen auto-
vervoer is de Alexander Numankade niet
makkelijk te bereiken, omdat de wijk Witte-
vrouwen vol zit met verkeersobstakels.
Mensen die gewend zijn om naar het Ooglij-
dersgasthuis te rijden, waar de Alexander
Numankade begint, zullen spoedig merken
dat deze weg geblokkeerd is. Automobilis-
ten kunnen het beste vanaf de Berekuil
richting het centrum aan houden en de Bilt-
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straat helemaal uitrijden totdat men een
gebouwtje ziet met een klok bovenop. Na
het stoplicht slaat men vervolgens rechts af
en vervolgt de Wittevrouwensingel tot aan
een T-kruising, waar een betaalde parkeer-
plaats is waar men als men wil zijn auto
kwijt kan. Vandaar uit is het nog een vijf-
honderd meter wandelen naar het archief.
Mocht men echter toch met de auto naar het
archief willen rijden, dan slaat men bij de
T-kruising rechtsaf, men komt dan op de
kleine singel die na een 200 meter en een
bocht naar links, Blauwekapelseweg wordt.
Vanaf dit punt is het dan de vierde weg
rechts, net over een brugje. Wanneer men de
Alexander Numankade in slaat ziet men een
bordje "doodlopende weg", wanneer men
dan nog tweehonderd meter rijdt komt men
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op een pleintje, waar een tamelijk groot en
vrij modern gebouw staat. Dit is het archief.
Op het bordes bij de ingang staat een
'druppelvormige' plastiek. Bij het archief is
een beperkt aantal parkeerplaatsen beschik-
baar en over het algemeen kan men in de
omgevende straatjes ook nog zijn auto
kwijt.
Voor hen die Utrecht niet goed kennen: De
Berekuil bereikt men door vanaf snelweg
Den Haag-Arnhem bij de afslag Houten de
autoweg te verlaten en dan de bordjes Ut-
recht Oost te volgen. Na enkele kilometers
bereikt men een verkeersplein waar tevens
de afslag naar De Bilt zich bevindt. Dit is de
Berekuil.

Het Rijksarchief is gevestigd in een betrek-
kelijk modern gebouw uit 1969 van de be-
kende architect K.F.G. Spruit uit Haarlem.
Dit gebouw huisvest de Gemeentelijke
Archief- en Fotodienst en het Rijksarchief.
Organisatorisch echter zijn het twee sepa-
rate diensten met een eigen voordeur
(Gemeentearchief A. Numankade 199,
Rijksarchief A. Numankade 201) en een
eigen organisatie. Voor de bezoeker is deze
situatie wat verwarrend, doch niet onprettig,
omdat men niet gedwongen is om zoals
elders twee aparte archieven met een eigen
specialisatie te moeten bezoeken, die ver
van elkaar verwijderd liggen.
Momenteel vindt er herbouw van de depots
van het Rijksarchief en een reorganisatie
plaats.

- Tijdens het bezoek was men bezig om de
archivalia die momenteel tijdelijk in den
Haag zijn opgeslagen in de gerenoveerde
depot-ruimten terug te transporteren. Dit is
een gigantische klus omdat men tien kilo-
meter documenten en dergelijke weer terug
moet plaatsen. Doch de renovatie is wel de
moeite waard geweest. Kort en goed het
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gerenoveerde depot in Utrecht is momenteel
het modernste in zijn soort in Nederland.
Men beschikt immers over een ultramo-
derne klimaatbeheersing en tevens over de
nieuwste snufjes op het gebied van com-
pact-berging. Per 1 juli 1995 hoopt men
deze transport- en herinrichtingsklus te
hebben afgerond. Het archief kan dan weer
over het eigen materiaal beschikken en aan
de bezoekers ter inzage geven. Inderdaad is
het nu nog enkele maanden ernstig behel-
pen. Voor het management is dit alles een
tijd vretende bezigheid.
- Naast deze herbouw vindt er mogelijk op
middellange termijn ook een verandering op
het niveau van de organisatie plaats. De
onlangs aangestelde directeur van het Ge-
meentearchief is tevens directeur van het
Rijksarchief. Men begrijpt wel waar dit in
de toekomst op gaat uitdraaien. Deze
directeur heeft onlangs de opdracht gekre-
gen te bezien in hoeverre gemeente- en
rijksarchief met elkaar kunnen samen-
werken. Het is zelfs niet uitgesloten dat er
op den duur een fusie tot stand komt, doch
zeker is dit nog niet.

Tenslotte zijn er ook nog verdere nieuw-
bouw plannen.Het huidige archiefgebouw
schiet in functionele zin te kort. Het is ge-
lukkig de bedoeling dat binnen vijfjaar er
een geheel vernieuwd archief zal zijn
gebouwd. Deze nieuwbouw vindt plaats op
de plek van het huidige gebouw, zodat men
de gerenoveerde depotruimten bij de nieuw-
bouw kan betrekken. Mogelijk kan dan de
nieuwbouw zodanig worden ingericht dat
beide archieven geïntegreerd kunnen ope-
reren.

Opsomming van belangrijkste historische
feiten van de provincie Utrecht.
Trajectum (letterlijk oversteek) waarvan de
naam Utrecht is afgeleid, was reeds in de

97



eerste eeuw een Romeinse vestigingsplaats
met een castellum. In 723 schenkt de beken-
de Karel Martel dit gebied aan Willebrord.
die door de paus als eerste bisschop van de
Friezen (bedoeld werd: de Noord-Neder-
landers) was aangesteld. In de loop der
eeuwen verwerven de bisschoppen we-
reldlijke macht ais bisschop van de Rijks-
kerk onder de Duitse Keizers. Het bisschop-
pelijk gebied als het Sticht betiteld, omvatte
rond de 1 Ode-11 de eeuw naast het huidige
Utrecht verder de Veluwe. Teisterband (ge-
bied tussen Maas en Lek) en het grondge-
bied Overijssel. Drenthe en de stad Gronin-
gen. Door conflicten met Gelre verliest de
bisschop zowel Teisterband als de Veluwe.
Hierdoor wordt het Sticht in twee delen
gesplitst, die dan respectievelijk de namen
Ncdersticht (de huidige provincie Utrecht)
en Oversticht (de huidige provincies
Overijssel en Drenthe en de stad Groningen)
krijgen. Het wereldlijke bewind onder de
kromstaf (bisschop) duurt tot 1528 wanneer
bisschop Hendrik van Beieren afstand doet
van zijn wereldlijk gezag ten gunste van
Karel V als graaf van Holland en hertog van
Brabant. Begrijpelijk dus dat de kerkelijke
gebeurtenissen een belangrijk stempel op de
geschiedenis van Utrecht hebben gezet en de
RAU-collectie kerkelijke archivalia uit-
zonderlijk omvangrijk mag worden ge-
noemd. Belangrijk jaartal in Nederland is
1579: dat verbonden is met de "Unie van
Utrecht" en waarbij de geboorte plaats vond
van de Republiek der Nederlanden. Tijdens
dit overleg sluit Utrecht zich aan bij de Unie
der Verenigde Provinciën en vanaf 1588
wordt het een soevereine staat binnen de
Republiek. Deze nieuwe situatie had een
sterke weerslag op de R.K-kerk en haar
bestuursapparaat. In 1580 worden de
kapittels geprotestantiseerd en wanneer de
laatste residerende bisschop sterft, krijgt
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deze geen opvolger. Dit leidt tot onvrede bij
de lokale katholieke geestelijkheid en uitein-
delijk (in 1723) tot de stichting van een
eigen kerkgenootschap "de Oud-Bisschop-
pelijke Cleresij" (beter be-kend als Oud-
Katholieken) met een herstel van de oude
bisschoppelijke traditie te Utrecht. ')

Deze nieuwe staatkundige toestand ge-
creëerd tijdens het unie-verdrag duurt tot
net voor het begin van de negentiende eeuw.
Na de komst van de Fransen (1795) vindt
een centralisering van de Republiek plaats,
die gepaard gaat met een andere indeling
van het grondgebied. Vanaf 1798 wordt het
grootste deel van Utrecht aan het depar-
tement van de Rijn (ruwweg het huidige
Gelderland) toebedeeld. Tijdens het konink-
rijk onder Lodewijk Napoleon (1806) wordt
mm of meer de oude pre-napoleontische
situatie in de bestuursvorm van het "depar-
tement Utrecht" hersteld, met uitzon-dering
van enkele grenscorrecties waardoor enig
gebied bij Holland komt. Na 1814, toen de
Nederlandse soevereiniteit was hersteld,
werd het oude Napoleontische departement
Utrecht als de nieuwe provincie Utrecht
gecontinueerd.

Collecties
Het rijksarchief is in principe de bewaar-
plaats van archieven van overheids-
instellingen in de provincie en hun voor-
gangers (zoals de Staten van Utrecht).
Zoals te verwachten zijn daarnaast de
kerkelijke archieven een belangrijk onder-
deel van de Utrechtse Collectie. Behalve de
overheidsarchieven zijn er ook nogal wat
particuliere verzamelingen in het Utrechtse
bestand opgenomen. Naast het beheer van
de kerkelijke archieven specialiseert men
zich tevens in archieven van sportbonden en
bedrijfsarchieven op het gebied van het
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railvervoer. Een overzicht van de aanwezige
archieven ligt in de studiezaal ter inzage en
is ook in druk verschenen (A.N. Beets,
H.L.Ph. Leeuwenberg en J.G. Riphagen
red., De archieven in Utrecht (Alphen aan
den Rijn, 1985).

Naast de hiervoor genoemde archieven
behoort ook veel materiaal van grafïsch-
documentaire aard tot de collectie van het
RAU; de zogenaamde 'topografische atlas',
die onder meer tekeningen, foto's, prentbrie-
fkaarten, afbeeldingen van gebou-wen,
dorps- en stadsgezichten in de provin-cie
omvat. Verder is er natuurlijk veel topogra-
fisch kaartmateriaal (landkaarten). De
historisch-topografisch atlas te Utrecht is de
grootste atlas die rijkseigendom is en wordt
beheerd door een Rijksarchief. Denk er aan
dat daarnaast het gemeentearchief van de
stad Utrecht de topografische gegevens
beheert die de stad Utrecht rechtstreeks
betreffen.

Voorts wordt gewezen op de aanwezigheid
van kadastrale gegevens vanaf 1832 toen
het kadaster werd ingesteld. De basis van de
kadastrale boekhouding wordt gevormd
door kaarten: de minuutplans, met de daar-
bij behorende registers: de oorspronkelijke
aanwijzende Tafels of OAT's. Deze mi-
nuutplans zijn per kadastrale gemeente
(conform de gemeentegrenzen van 1832) in-
gedeeld. De kadastrale gemeenten zijn
onderverdeeld in secties (A, B, C enz.), en
deze weer verder in bladen ). Momenteel
werkt men aan een verdere bewerking en
uitgave van deze documentatie.

Een grote, zeg maar gerust uitzonderlijke
prestatie levert het Rijksarchief Utrecht met
de uitgave van bronboeken genaamd
"toegang" (vanaf 1980) en "Inventaris-
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reeks" (vanaf 1985) en waarvan nu res-
pectievelijk het 13e en het 88e deel zijn
verschenen. Voor de genealoog zijn deze
bronbestanden een onmisbare schatkamer,
boordevol met waardevolle gegevens.

Tenslotte bewaart het rijksarchief de archie-
ven van het Hoogheemraadschap Amstel en
Vecht, en van het Hoogheemraadschap de
Stichtste Rijnlanden dat wil zeggen de
archivalia die betrekking hebben op een
groot deel van de waterschappen in Utrecht.

Genealogische Faciliteiten
Zoals gebruikelijk vindt men in de studie-
zaal microfilms van de registers van de Bur-
gerlijke stand (1811-1912) en de kerkelijke
DTB boeken van de Hervormde gemeenten
en de RK- parochies (staties) van 1579-
1811. De registers DTB van de Evan-
gelische Brüder Gemeinde berusten nog bij
de EBG zelf. De registers van de Oud-Ka-
tholieken vindt men grotendeels in parochie-
archieven bij lokale archiefdiensten. Verder
kan men ook de oud-katholieke parochies en
de evangelische broedergemeente (ook wel
de Hernhutters )) te Zeist opvragen.

Ook de Minuutplans en OAT's van kadaster
zijn in gereproduceerde vorm in de studie-
zaal te raadplegen; de minuutplans op
microfiche en de OAT's op microfilm. Voor
het lezen van de microfiches wordt door de
studiezaalmedewerker een reader kosteloos
ter beschikking gesteld.

Er bestaan plannen om in de toekomst meer
genealogische bronnen op microfiche of
microfilm direct aan de bezoekers ter inzage
te geven, zoals de bevolkingsregisters, het
notarieel-, oud-rechtelijk- en weeskamer-
archief en de burgerlijke stand na 1912.

99



Automatiseringsprojecten
Utrecht heeft een belangrijke rol gespeeld
bij de realisering van enkele automatise-
ringsprojecten. Genoemd wordt, het reeds
eerder in deze reeks beschreven Archeion-
project (een archiefbeheerssysteem). Daar-
naast is er een gespecialiseerde data-base
ontwikkeld voor het boeken- en literatuur-
bestand van het archief, die "STRIX", is
getiteld. Tenslotte wordt er gewerkt aan een
geautomatiseerde index van de dtb-regis-
ters.

Enkele statistische gegevens
Het aantal bezoekers van het rijksarchief
bedroeg in 1994 2400, die in totaal 8500
bezoeken brachten. Het aantal bezoekers
met een genealogische interesse bedraagt
65% hetgeen laag is in vergelijking met
andere Rijksarchieven. Veel bezoekers zijn
dus gericht op strikt historisch onderzoek.
Niettemin stijgt het aantal genealogische
bezoekers gestadig. Het bezit van het
Rijksarchief (per 31 dec. 1994) kan men
weergeven in de volgende kerngetallen:

10.306 meter archieven
13.627 gevlakte charters
18.000 opgevouwen charters
21.157 kaarten
890 meter bibliotheekboeken.

Tenslotte moet het bekende restauratie-
atelier van het RAU worden genoemd, dat
een voortrekkersrol heeft. Men is zeer
deskundig wat betreft de ontzuring van
papier, het herstel van leren en perkamenten
documenten en de restauratie van waszegels
en katoenen (voor versteviging van kaarten)
en linnen (geprepareerd gebruikt voor
tekeningen) objecten. Zeer uitzonderlijk
werk is gedaan (onder leiding van de
vroegere Rijksarchivaris prof. C. Dekker)

met het vlakken en fotograferen van de
charters ) Niet minder dan 13.627 van deze
charters zijn nu in gevlakte toestand te
bestuderen, doch circa 18.000 charters
wachten nog op bewerking.

Het adres van het Rijksarchief Utrecht is
Alexander Numankade 201, 3572 KW
Utrecht, tel 030-71004 of per fax 030-
735791.

Openingstijden zijn maandag 13.30 -17.00
en dinsdag/vrijdag 09.00 - 17.00. Op zater-
dagmorgen 09.00 - 12.30 zijn er openings-
tijden behalve de maanden juli en augustus,
doch de faciliteiten zijn beperkt. Er is geen
avond-openstelling.

De openingstijden van de topografische at-
las zullen na de heropening op 1 juli op-
nieuw worden bezien.

Wij danken de Heer Dr. H.I.Ph. Leeu-
wenberg voor zijn medewerking en voor de
beschikbaarstelling van documentatie mate-
riaal en Mevrouw Drs. J.C.M. Pennings
voor het verlenen van het interview.

1. Voor de Roomsen bleef het bisschopsloze tijdperk
voortduren tot 1853. Kerkrechtelijk werd het bisdom Utrecht
een zendingsgebied (de zogenaamde "Hollandse Missie"; de
parochies kregen de status van een missie statie.

2. Zie verder de inleiding bij de inventaris van
hypotheekbewaarders nr. 22 in de reeks van Inventarissen
van het Rijksarchief.

3. De Hemhutters bestonden uit een groep getalenteerde
Moravische Christenen, die vanwege hun overtuiging naar
Nederland uitweken en zich vooral in en rond Zeist vestigden
en die een zeer grote, ja zelfs wereldwijde invloed hebben
gehad.

4. De meeste charters (perkamenten documenten) zijn in
gevouwen toestand bewaard. Het ontvouwen (ook wel
"vlakken" genoemd) vergt grote deskundigheid en geduld.
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'Het archief van het mensdom1

H.M. Lups

De toegang tot de archief- en werkruimten

Het waarom van de Mormoonse
archiefvorming.
De grootste en meest bedrijvige genealo-
gische organisatie in de wereld is de
'Genealogical Society' van de Kerk van Je-
zus Christus van de Heiligen der Laatste
dagen (in het dagelijks spraakgebruik veelal
kortheidshalve Mormonen genoemd) in Salt
Lake City, Utah (U.S.A.). Deze plaats werd
in 1847 na vele vervolgingen uitgekozen als
hoofdkwartier. Uit oorspronkelijk dor woes-
tijnland, in het westen begrensd door het
Great Salt Lake en door bergen omsloten,
ontstond een bloeiende streek. Tegenwoor-
dig telt de kerk zo'n acht miljoen leden,
verspreid over de gehele wereld, die 10%
van hun inkomen aan deze kerk afstaan,
waaruit onder meer hun ontzagwekkende
genealogische archiefvorming grotendeels
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wordt bekostigd.
De belangstelling voor genealogie komt
voort uit het hoogste belang dat deze Kerk
hecht aan gezonde gezinsbetrekkingen,
waartoe ook de overleden voorouders wor-
den gerekend. Voor hen kan het gezinsleven
- met voortzetting van de aardse verwant-
schap - eeuwig zijn. Deze gelovigen willen
alles over hun voorouders weten om er voor
te zorgen dat ze - ook eeuwen na hun
overlijden - alsnog overeenkomstig hun leer
gedoopt kunnen worden. Dit gebeurt dan
door een plaatsvervangende doopplech-
tigheid, waarbij iemand die nog leeft in
naam van overledenen wordt gedoopt (De
overledenen blijven echter de vrije keuze
houden om dit te aanvaarden of te
verwerpen). Daartoe moet de identiteit van
de overledene wel heel exact vastgesteld
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zijn. Daarom verzamelen de Mormonen,
voor zover mogelijk, van alle mensen die op
onze wereld geleefd hebben de genealo-
gische gegevens. Daarbij gaat het hen niet
alleen om het verzamelen van zoveel mo-
gelijk gegevens, ook trachten ze deze gege-
vens overzichtelijk te bewaren en te
beheren. Zo zijn, om in Nederland te blij-
ven, in Zeeland een aantal archieven net
voor de watersnood van 1953 gefilmd. Door
het zeewater zijn toen veel originele gege-
vens onherstelbaar beschadigd of wegge-
spoeld, maar na de ramp konden de betref-
fende archieven een gratis kopie uit Salt
Lake City krijgen.

Hoewel de bestanden in de eerste plaats
opgezet zijn ten behoeve van de eigen
gelovigen is het merendeel van de mensen,
die op een of andere manier deze bestanden
(nagenoeg kostenloos) raadplegen, geen lid
van de Kerk. Zij interesseren zich voor hun
eigen verleden en zijn bezig met hun eigen
familiegeschiedenis.
Oorspronkelijk konden alleen gegevens aan
de boeken van kerken en overheden ontleend
worden door ze over te schrijven, later ook
door ze te fotokopiëren. Maar in 1938 is
men begonnen met microfilmen, waardoor
alles in een stroomversnelling raakte,
alhoewel men niet overal even welwillend
wordt ontvangen. In Nederland is bijna alles
dat verfilmd kon worden inmiddels ver-
filmd. Hetzelfde geldt voor grote delen van
de rest van West-Europa. Momenteel is
men onder meer op grote schaal bezig de
bestanden, die in de voormalige Sovjet Unie
aanwezig zijn te verwerken. In totaal
beschikt men momenteel over 2,5 tot 3
miljard namen.
Iedere instantie, kerk of overheid, krijgt van
de op film gezette bestanden kosteloos een
positieve kopie. Deze positieven kunnen
gebruikt worden in plaats van de originelen,
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waardoor deze minder te lijden hebben.
De Genealogical Society kan eventueel
extra positieven verstrekken, wanneer dat
om de een of andere reden nodig is.

Op zoek naar een veilige en centrale
opslagplaats
Het was en is het streven en het doel van de
kerk om kopieën van de zo compleet
mogelijke genealogische informatie van de
gehele wereld, opgetekend in de loop der
eeuwen in een centrale opslagplaats te
verzamelen en te bewaren. Dit op een
plaats, waar de kopieën veilig zijn tegen
verwoestingen door natuurgeweld of ver-
nietigingspogingen van de mens, zodat dit
cultuurgoed duurzaam ter beschikking
blijft. Dit was geen eenvoudige zaak omdat
meer dan een miljoen filmrollen van elk
dertig meter lengte bewaard en beheerd
moest worden.
Men ging er van uit dat er geen vrijstaand
gebouw viel te construeren, dat aan alle
eisen zou voldoen, wat bij een onderaards
bouwwerk zoals in de massieve rotsen in de
buurt van Salt Lake City wel mogelijk zou
zijn.

In de rotsen bij Salt Lake City
In 1958 werd daar met de eerste
proefboringen begonnen. Toen alle onder-
zoekingen bevredigend waren is men in
1961 begonnen met de bouw van de bunker,
die eind 1965 voltooid werd. Het complex
valt uiteen in twee delen. Dit ondergronds
'bedrijf bevat kantoor-, werk- en verzor-
gingsruimten, die door zo'n negentig meter
graniet bedekt zijn. Verder zes grote
magazijnruimten met daarboven een rots-
massief van meer dan twee honderd meter
dikte.
Het gedeelte waar de opslagruimtes zijn
heeft drie toegangstunnels, die met zware
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kluisdeuren in sterke sponningen worden
afgesloten. De middelste en grootste deur
heeft een gewicht van dertien ton, de beide
andere zijn kleiner en wegen elk negen ton.
Eventueel kunnen de opslagruimtes verder
worden uitgebreid.
Mede omdat het complex hoog boven de
bodem van het dal ligt bestaat er geen
overstromingsgevaar. Verder is de opslag-
ruimte bestand tegen de schokgolven van de
zwaarste atoombom.

* * • • .

! .

archiefruimte met laden voor de opslag

De natuurlijke temperatuur in de opslag-
ruimte is 14 tot 15 graden Celsius, ongeacht
de buitentemperatuur. De natuurlijke voch-
tigheid wordt constant op 40 tot vijftig pro-
cent gehouden, omstandigheden die perfect
zijn voor de opslag van de microfilms.
Voor de klimaatbeheersing wordt van speci-
ale apparatuur gebruik gemaakt, die ook
alle deeltjes als stof, rook, chemicaliën en
fall-out verwijderen. Bij een ontploffing of
andere krachtige luchtdrukverplaatsing
worden de opslagruimtes automatisch
luchtdicht afgesloten.
Voor noodgevallen is een generator inge-
bouwd voor stroomvoorziening.
Aan het eind van de middentunnel bevindt
zich een waterreservoir, dat ruimschoots
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voorziet in de behoefte aan kwalitatief goed
water. In de ruimte van dit reservoir is de
rotswand nog zichtbaar, de tunnels voor de
opslag zijn bekleed met drie centimeter
standaard staal en nog eens zo'n zeven
centimeter vulspecie tussen de stalen bekle-
ding en de granieten wanden.
De voorzieningen die men getroffen heeft
zijn dusdanig, dat het gehele complex vol-
komen van de buitenwereld kan worden
afgesloten en de ingesloten medewerkers
een halfjaar in leven kunnen blijven.
Elk van de zes opslagruimtes heeft een
capaciteit van 885.400 filmrollen van 35
meter met een lengte van 30 meter. Elke rol
bevat gemiddeld tweeduizend bladzijden
tekst (gewoonlijk drie tot zes boekwer-ken).
De films worden in dozen opgeborgen en
ondergebracht in speciaal geconstrueerde
kasten. Door middel van een lift bereikt men
de hogere kasten.

Verwerking en beheer van het materiaal
Dagelijks komen uit de gehele wereld
nieuwe zendingen microfilms binnen.
Tegenwoordig zijn het er al meer dan 1000
per week. Alvorens de films worden
opgeslagen worden ze beeld voor beeld
gecontroleerd. Zijn ze niet goed, dan moeten
ze overgemaakt worden. Het spreekt
welhaast vanzelf dat hier van de modernste
apparatuur gebruikt wordt gemaakt
Nadat een film de controle heeft doorstaan,
wordt hij gecatalogiseerd volgens de
standaardprocedures voor bibliotheken, zo-
dat gewenste gegevens snel zijn te loka-
liseren.
De Genealogical Society Library in de
binnenstad van Salt Lake City heeft een
kluisruimte, waarin positieve afdrukken van
iedere film worden bewaard.
De archiefbewaarplaats, die bronnen ter
verfilming beschikbaar stelt, krijgt koste-
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loos een positieve kopie. Verder worden ze
verspreid over de verschillende over de
wereld verspreide bestelcentra (voor ons
land is dat Friedrichsdorf in Duitsland),
waar de verschillende centra ze kunnen
opvragen.
De Genealogical Society handelt niet in
deze kopieën. Ze kunnen (over de gehele
wereld) wel geraadpleegd worden, zoals uit
voorgaande artikelen uit Ons Erfgoed is
gebleken.
Naast het verstrekken van positieve micro-
filmkopieën, komen tegenwoordig in toene-
mende mate cd-rom schijven ter beschik-

king met deze gegevens, zodat ze per com-
puter kunnen worden bekeken. Dit maakt
een sneller zoeken, raadplegen en eventueel
uitprinten mogelijk. Zolang men echter geen
zekerheid heeft over de levensduur van deze
moderne opslagmiddelen, zal het negatie-
venarchief in de Rocky Mountains een vrij
zekere basis blijven.

Met dank aan mevrouw Muntinga en de
heren Katipaana en Storm van het Centrum
voor Familie Geschiedenis te Utrecht, die de
documentatie verschaften voor dit artikel.

PLAN OF CHURCH RECORDS VAULT VERTICAL SECTION OF RECORD STORAGE ROOM

plattegrond en verticale doorsnee van de opslagruimten

Archiefnieuws
Gemeentearchief Zaanstad
Dit archief is donderdag 25 mei, vrijdag 26
mei, maandag 5 juni en dinsdag 6 juni ge-
sloten. Tevens is het archief in de maanden
juni, juli en augustus op maandagavond ge-
sloten.

Het Indisch Familie Archief is tijdelijk ge-
sloten. De tot onlangs gebruikte ruimte
moest worden ontruimd. Zodra dit archief
weer toegankelijk is volgt bericht.
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Het gemeentearchief van Den Haag is
verhuisd naar de kelders van het nieuwe
stadhuis aan het Spui. Dit hield in dat
twaalf kilometer papier moest worden over-
gebracht. Op 15 mei zou het archief weer
voor het publiek toegankelijk zijn.
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Conservering en restauratie
een aanhoudende zorg voor de archivaris

JW. Koten

Restauratie en conservering van archivalia
zijn zoals bekend de laatste jaren steeds
meer een 'must' geworden. Dit komt omdat
ons papieren erfgoed in toenemende mate
door het zure milieu wordt aangetast, terwijl
ook de gebruikersschade steeds meer gaat
tellen. Niet alleen het zure milieu leidt tot
beschadiging. Andere oorzaken zoals para-
sieten, dieren (muizen), water van lekkende
daken, overstroming, vocht, schimmel-
infecties, warmte, licht en stof hebben veel
archivalia blijvend aangetast. Niet voor
niets dat de archivarissen tegenwoordig
steeds meer de noodklok luiden l). Veel
schade kan men tegenwoordig herstellen
door verbeterde restauratietechnieken en
grote deskundigheid. Het is echter beter
schade te voorkomen dan genoodzaakt te
zijn tot reparatie. Hierbij onderscheidt men
tegenwoordig passieve en actieve vormen
van conservering zoals verbeterde protectie,
preventie van schade en de ontzuring van
documenten. Gelukkig dat moderne opberg-
technieken veel afbraakschade aan papier
en aan andere archivalia kunnen voorko-
men. Een voorbeeld van verbeterde pro-
tectie vindt men in het onlangs vernieuwde
rijksarchief te Maastricht.
Hier heeft men een magazijn gebouwd waar
vochtigheid, atmosfeer, temperatuur enzo-
voort nauwkeurig in de hand kunnen wor-
den gehouden. Hiermee voorkomt men niet
alleen verdere afbraak door aantasting
vanuit het zure milieu, maar ook weert men
de invloed van vocht en andere schadelijke
elementen. Een methode om gebruikers-
schade te voorkomen is de toenemende

toepassing van fotokopieën, microfiches en
de laatste tijd ook scantechnïeken en de
computer, waardoor men niet meer iedere
keer het origineel behoeft te raadplegen.
Genealogen zijn geen grote vrienden van de
microfiche, vaak zijn de rollen oud en is de
tekst slecht leesbaar is. Ook de kwaliteit van
de fotokopieën is herhaaldelijk niet al te
best. Moderne leesapparatuur kan de lees-
baarheid van slechte kopieën wel verbe-
teren, doch deze apparaten zijn duur. De
introductie van scantechnieken lijkt veel-
belovend, omdat door computerbewerking
van het gescande document de leesbaarheid
zelfs kan worden verbeterd. Wat dit betreft
ziet de toekomst er dus zonnig uit, al zal het
computerscannen van documenten nog wel
vele jaren op zich laten wachten.
Van het archief blijft het papier een zorge-
lijk en kostbaar bezit, in het bijzonder het
papier dat na 1850 werd gefabriceerd, om-
dat toen op massale wijze houtpulp als
grondstof voor de papierfabricage werd in-
gevoerd. Het papier werd daardoor welis-
waar veel goedkoper maar wel kwets-
baarder dan het vroeger vervaardigde
papier. Eertijds werd het papier van katoe-
nen of linnen lompen gemaakt. Het voordeel
van lompenpapier was, dat het papier een
geweldige kwaliteit had maar wel tamelijk
duur was. Doch door de behoefte aan meer
papier, kwam er schaarste op de lom-
penmarkt, zodat men wel op het houtpapier
moest overstappen wilde men aan de stij-
gende papiervraag (onder andere voor kran-
ten) kunnen blijven voldoen. ) Daardoor is
er de laatste honderd jaar heel veel waar-
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devolle informatie op houtpapier gedrukt.
Dit dreigt, als er niets wordt ondernomen,
definitief verloren te gaan. Houtpapier ver-
brokkelt sneller dan lompenpapier. De reden
waarom houtpapier vervalt is niet eenvou-
dig uit te leggen. Allereerst is de houtvezel
korter dan de textielvezel en het papier is
dus minder sterk. Ook bevat houtpapier
lignine, een substantie die in het hout zit.
Dit lignine (= houtstof) heeft de neiging tot
oxyderen (soort roestvorming dus) waarbij
verkleuring (geel worden) en verbrokkeling
optreedt. Verder is er nog de aanwezigheid
van de vroeger veel toegepaste vulstof
'harsaluin' dat ook geen goede invloed heeft
op de duurzaamheid.

Een methode om papierschade te voor-
komen is het opbergen van papieren docu-
menten in zuurvrije papieren hoezen (pas-
sieve conservering). De laatste tijd gaat men
steeds vaker over tot actieve conservering.
Rond 1990 is er ook een chemisch procédé
ingevoerd waarmee men het houtpapier op
industriële wijze kan ontzuren en conser-
veren. Men brengt daartoe papieren docu-
menten in grote ketels waar het behandeld
wordt met een bepaald gas. Daarmee wordt
het papier ontzuurd, zodat verder verval
uitblijft. Vanaf 1950 gebruikt men gelukkig
steeds meer houtvrij (en houtarm) papier
voor documenten die een langere levensduur
moeten hebben. Voor archivarissen, die ons
papieren geheugen voor de toekomst moeten
bewaren, is dit natuurlijk een uitkomst.

Is conserveren van voorwerpen bedoeld om
verdere schade te voorkomen, restaureren is
gericht op herstel van beschadigde docu-
menten. Papierrestauratie is een moeilijk
vak. Er zijn verschillende mogelijkheden
zoals het aanvezelen, reinigen, verstevigen
of splitsen van het papier.
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Veel van wat gesteld is voor het papier geldt
ook voor het karton. In feite is karton een
dik soort papier van doorgaans slechtere
kwaliteit. Binnen de archiefwereld gebruikt
men dit materiaal in boekbanden, ter verste-
viging van kaarten of prenten en als opberg-
materiaal. Conservering door ontzuring
gaat op dezelfde wijze als hierboven werd
aangegeven. De restauratie van karton is
echter nog aanzienlijk moeilijker dan de
restauratie van papier al is.

Materiaal dat minder vaak in archivalia
word toegepast is het textiel, met name
katoen en linnen. Geprepareerd linnen
wordt nogal eens gebruikt voor tekeningen
of voor aanhechting van zegels; katoen als
versteviging van kaarten, voor boekom-
slagen en als bindmateriaal. Restauratie van
linnen en ander textiel is in principe moge-
lijk doch vergt veel tijd en deskundigheid.

Perkament en leer zijn beide van dierlijke
afkomst. De bereiding van perkament is
complex en niet gemakkelijk in het kort te
beschrijven. Er zijn vele soorten perka-
ment, iedere stad of staat had vroeger zijn
eigen fabricage procédé, dat ten dele geheim
werd gehouden. Het Franse en Hollandse
perkament had in de middeleeuwen en
daarna een uitstekende naam. Er werden
echter ook kwalitatief mindere soorten
gemaakt, die niet de duurzaamheid hebben
van goed Hollands perkament. Perkament is
een materiaal dat in zijn primitieve vorm,
waarschijnlijk reeds vele honderden jaren
voor onze jaartelling werd toegepast. Het
eerste hoogwaardige perkament stamt uit de
derde eeuw voor Christus uit het gebied dat
vroeger Klein-Azië (.thans Turkije) werd
genoemd. De naam perkament is afgeleid
van de hoofdstad van dit gebied: het wel
bekende Pergamon. Als grondmateriaal
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gebruikt men vellen van schapen, geiten en
soms kalveren. Het fijnste perkament komt
van de huid van ongeboren schapen en
geiten. Voor de bereiding van perkament
wordt het vel eerst grondig van vleesresten
gereinigd en glad gemaakt (o.a. door
schuren met puimsteen, gebruik van strijk-
ijzers), waarna het op een frame wordt
gespannen en gedroogd. Daarna vinden nog
enkele chemische bewerkingen plaats om
het materiaal transparant te krijgen en zijn
definitieve kleur te geven ). Het klassieke
Griekse perkament was geel, de Romeinen
verstonden de kunst om wit perkament te
maken. Perkament werd veel gebruikt voor
duurzame documenten zoals charters. Van-
wege de degelijkheid werd het ook gebruikt
voor kaarten en boekenbanden. Leer wordt
eveneens van dierehuid gemaakt en wel door
middel van het looiproces. dat hier niet
verder behoeft te worden uiteengezet. Leer
is een geliefd materiaal voor boekenkaften,
hoezen en dergelijken. Restauratie van beide
materialen is moeilijk. Veel restauratie-
technieken, die bij papier worden toegepast,
zoals aanvezelen, zijn bij perkament niet
mogelijk. Beschadigde documenten kunnen
worden verstevigd door er een nieuwe dunne
laag perkament tegen aan te kleven. Ook
gaten kunnen op deze wijze worden
hersteld. Leer kan op vergelijkbare wijze als

perkament worden gerestaureerd.
De grondstoffen 'was en lak' worden vaak
toegepast bij zegels. Het is een kwetsbaar
materiaal, dat gemakkelijk stootschade kan
oplopen en door veroudering wordt aange-
tast. Moderne technieken laten toe naadloos
scheuren of breuken te repareren. Zo nodig
kan men ontbrekende stukken met nieuwe
was of lak opvullen en modelleren. Lood
toegepast bij zegels is het minst kwetsbaar
en kan de tand des tij ds meestal goed
doorstaan.

Restauratie vergt grote vakbekwaamheid en
een langdurige op de praktijk gegronde
opleiding. Verder is toewijding en eerbied
voor ons erfgoed een vereiste, (ook bij het
gebruik van oude documenten). Vandaar
dat wij in dit artikel aan deze moderne en
moeilijke zorg aandacht hebben willen
schenken.

1) Zie pamflet: R.L. Koops. Het behoud van ons geheugen.
Rijksarchief, Den Haag, 1993
2) Nederland was beroemd vanwege de hoge kwaliteit van
het hier vervaardigde papier, onder meer mogelijk door de
uitvinding van de 'Hollander", een ingenieuze roerhak,
aangedreven door windkracht, waarmee het basismateriaal
goed kon worden vermalen.
3) In het museum bij de abdij van Echtemach (Lux.) kan men
onder meer zien hoe het perkament werd bereid en op welke
wijze men er gebruik van maakte.

De schrijver van dit artikel heeft veel plezier gehad van een
informatiepagina over restauratie, toegestuurd door het RA-
Utrecht; daarvoor dank.

Familiestichting 'Rogmans familie'
Op vrijdag 21 april 1995 is ten overstaan van nota-
ris Das te Vorden (Gld) de familiestichting 'Rog-
mans Familie' opgericht.
De heer R. Rogmans is reeds jaren intensief bezig
met het uitzoeken van zijn familie, zowel in Neder-
land, België (VI. ged.) als in Duitsland.
Dit resulteerde reeds in twee familiedagen (week-
enden, zowel in Duitsland als in Nederland) en de
uitgave van een familieblad (de derde uitgave staat
alweer op stapel!).
De belangstelling is erg groot en de wens van de fa-

milie om één en ander professioneel aan te pakken
is nu bekrachtigd door de stichting.
Onze verdere naspeuringen zullen zich onder meer
uitbreiden naar de oorsprong van de familie
(Vlaams België of het Duitse Kleef en omgeving).
Andere schrijfwijzen van de familienaam zvjn:
Roghman(s), Roghman(n). Rochman(s), Rogmann.
Roggemann(s) enz.

Corr. adres is: Roei Rogmans, Teisterbantstraat 14.
6825 CK .Arnhem, tel. 085-61330!
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What fs in a name? (2)
W.H.Morel van Mourik

De vorige keer kwamen de voornamen ter
sprake. In dit tweede artikel gaat het om de
achternamen. Ook daarover is veel we-
tenswaardigs te melden. Over dubbele ge-
slachtsnamen zal het in een slotartikel gaan.

In tegenstelling tot wat men meent, is
JANSEN niet de meest voorkomende
achternaam in Nederland. Dat is DE JONG,
direct gevolgd door DE VRIES. Zijn vele
voornamen niet te verklaren, veel achter-
namen wèl. Wie nu Jansen of Pietersen
heten, hebben een voorvader gehad die
omstreeks 1811 op het platteland woonde en
daar nog geen achternaam had, maar een
patroniem, een vadersnaam, Janszoon of
Pieterszoon. Deze manier komt nog voor op
IJsland. De zoon van Johan krijgt als
achternaam Johanson, zijn dochter heet
Johansdotter. Een vaste familienaam is dit
niet, want de zoon van Olaf Johanson krijgt
als patroniem Olafson, dus net zoals
vroeger bij ons. In een betrekkelijk kleine
gemeenschap kan dit nog.
Het achtervoegsel -sen (of -son) is een
veelvuldig gebruikt middel geweest om ach-
ternamen te vormen. Van oud-Germaanse
oorsprong is het achtervoegsel -ing, dat
vooral in het Oosten en Noorden van ons
land produktief is geweest. De zoon van
Rente werd dan Renting/Rentink, of, in
Friesland, Rentinga. De meervoudsvorm
hiervan (-ingen) treffen we ook nu nog in
plaatsnamen aan: Groningen, Harlingen,
ook in Vlaardingen (waar Friezen hebben
gewoond).

Uit de vele personen die DE VRIES heten,
valt niet direct op te maken dat de eerste
voorvader die zich zo noemde, een emigrant

uit de provincie Friesland was. Dat kan wel,
maar te bedenken valt dat er ook een West-
Friesland is (ruwweg de kop van Noord-
Holland). Dat gebied hoorde sinds de Mid-
deleeuwen tot het graafschap Holland, maar
de ingezetenen zijn Friezen. Emigratie uit
Oost-Friesland (Duitsland) behoort ook tot
de mogelijkheden. We moeten ons niet
verkijken op de tegenwoordige spelling
(Friesland met een f). De vroegere schrijf-
wijze was met een v.
In de vorige alinea staat argeloos het woord
voorvader. De naam wordt inderdaad via de
vader doorgegeven. Het zou evenwel net zo
goed via de moeder kunnen, maar daar zijn
wij nog niet op ingesteld. In een toekomstige
nieuwe naamgevingswet is de mogelijkheid
geschapen, dat kinderen de familienaam van
de moeder krijgen. Aan het koningshuis is te
zien, dat dit heel wel mogelijk is. De laatste
Oranje-Nassau was koningin Wilhelmina.
Met haar is de naam in feite uitgestorven.
Maar zie, daarna wordt de naam door twee
vrouwen doorgegeven aan een persoon van
de mannelijke kunne, die dus eigenlijk an-
ders heet...
Het feit dat de naam van vader naar
kinderen gaat, verklaart de vele namen met
een mannelijk karakter. Veel beroepen:
Smit, Bakker; mannelijke diernamen: De
Haan, De Beer. Er zijn weinig vrouwelijke
achternamen: Kip, Frauenfelder, Hoge-
boezem. Ook hier zien we dat de betekenis
naar de achtergrond verdwijnt. Meneer Kip
en mevrouw De Haan, niemand kijkt er van
op. Toch, als je je oren open houdt, kun je
leuke dingen horen. Een van de eerste
feministes heette Joke Huisman. Als je daar
even bij stilstaat, zie je dat de werkelijkheid
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verrassender is dan een roman. Een geluk
voor deze vrouw, dat wij hier geen IJslandse
toestanden kennen met een vrouwelijke
uitgang. Joke Huisvrouw zou voor een fe-
ministe het absolute nulpunt geweest zijn.
De meeste mensen denken dat de achter-
namen sinds Napoleon ontstaan zijn. Dat is
een misvatting. Reeds in de dertiende eeuw
bestonden er vaste familienamen: bij de adel
en in de steden. Waarom juist daar? Bij de
adel gaf de naam het stamgebied aan en in
de steden woonden veel Jannen die als vader
b.v. een Pieter hadden. Jan Pieters was niet
voldoende of gaf aanleiding tot verwarring.
Op het platteland, dat immers dun bevolkt
was, gaf een dergelijke aanduiding geen
aanleiding tot verwarring. Waar dat wèl het
geval was, nam men zijn toevlucht tot een
bijnaam, die overigens in een later stadium
vast kon worden en tot familienaam kon
uitgroeien, b.v. Withaar. In de zeventiende
eeuw werd het aannemen van een fami-
lienaam tot mode. Wie in 1811 nog geen
familienaam had, moest er een aannemen.
Menigeen dacht, dat die nieuwigheid van
Napoleon bij zijn vertrek wel zou worden
afgeschaft en nam een grappige, humo-
ristische, komische (of wat daar voor door
moest gaan) naam aan. Een greep: Augur-
kiesman, Agsteribbe, Naaktgeboren, Rot-
mensen, Poepjes, Pies. Bepaalde namen
waren in die tijd niet gek, nu wel: Privee,
Porno.

Het is mogelijk van een onwelvoeglijke of
minder geslaagde achternaam af te komen.
Als je Naaktgeboren heet en je stelt je aan
iemand voor: "Naaktgeboren" en die
persoon zegt lachend: "Ik ook", dan ver-
vloek je na de 367e keer je voorvader en wil
je nog dezelfde dag een andere achternaam.
Dat gaat echter niet zomaar; er zijn een
aantal formaliteiten voor nodig. De belang-
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rijkste is, dat de nieuwe naam qua klank in
de buurt van je oude naam ligt. Naakt-
geboren naar Blankenstein kan niet. Naakt-
geboren naar Naaborg wèl. Klootwijk
wordt dan Kootwijk en Rotmensen wordt
Rootmensen. Er was eens een makelaar in
onroerend goed met de naam Rothuizen.
Dat was dus anti-reclame. De verandering
in Rotshuizen is weinig minder dan een
geniale greep.
Het kan ook simpeler. Met een trema lijkt
een minder prettige, ook een gewone, naam
veel beter: Poepjes wordt Poepjes, Piet
wordt Piet, de Bruine wordt de Bruine,
zoals professor Slotemaker de Bruine, dus
eigenlijk gewoon Slotemaker de Bruine,
waarvan zijn studenten maakten Blote-
maker de Schuine, een toespeling welke
geen toelichting behoeft. Hierbij valt ook te
noemen de autofabrikant Citroen, die naar
Frankrijk emigreerde en zijn naam aan zijn
nieuwe vaderland aanpaste door middel van
een trema. Een accentteken om zich te
onderscheiden is ook mogelijk: Lamme
wordt Lamme.

In de zeventiende eeuw had men een andere
manier om de naam te verfraaien, namelijk
door er een Latijnse uitgang achter te
plaatsen. Vos werd Vossius, (Hugo) de
Groot werd Grotius, Van Baerle (naar wie
in Amsterdam een straat genoemd is) werd
Barleus. Een fraaier resultaat krijg je als je
de gehele naam in het Latijn vertaalt. Faber
klinkt toch beter dan Smit? Achter Agricola
gaat De Boer schuil. Posthuma/Posthumus
geeft aan dat het kind na de dood van de
vader geboren werd.
Een heel fraaie is Desiderius Erasmus. De
beroemde humanist was een Rotterdammer,
die geboren werd als Geert Geertszoon. Zijn
voornaam vertaalde hij in het Latijn: Desi-
derius, en zijn patroniem Geertszoon in het
Grieks: Erasmus; Latijn en Grieks, de beide
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talen waarin hij dacht, sprak en schreef.

Bekend is, dat onwettige kinderen de naam
van de moeder krijgen, maar bij huwelijk
"gewettigd" kunnen worden, dat wil zeggen
de naam van de echtgenoot kunnen krijgen.
Of deze juridische vader de biologische
vader is, doet niet ter zake. Minder bekend
is, hoe de naamsverkrijging bij vondelingen
gaat. De voorvader van de in de jaren 70
bekende parlementariër Arme Vondeling is
wel heel eenvoudig aan zijn naam gekomen.
Vaak kregen vondelingen een naam die
verband hield met de vindplaats. Een kind
dat in een hooiberg werd gevonden, kreeg de
naam Van den Berg. De grootvader van de
schrijver Simon Vestdijk werd in Haarlem
gevonden in de Dijkstraat bij de Oostvest.
Dijk + Vest is Vestdijk.

In de Creoolse bevolkingsgroep van Suri-
name komen namen voor waarvan je zegt:
"Het is Nederlands, maar toch weer niet".
Voorbeelden hiervan zijn Graanoogst,
Haakmat, Havertong, Madretsma, Rely-
veld. Deze namen zijn op verschillende
manieren te verklaren.
Slaven hadden geen familienaam. In de
slaventijd werden aan niet-gedoopte slaven
een naam gegeven naar de dag van de week
waarop zij waren geboren. (Wie denkt in dit
verband niet aan Vrijdag, de knecht van
Robinson Crusoë?) Werden zij gedoopt,
dan ontvingen zij een doopnaam, een
westerse naam dus. Toen in 1862 de sla-
vernij in Suriname werd afgeschaft, moes-
ten de ex-slaven een familienaam krijgen,
maar géén naam die al door blanken werd
gevoerd. Dat is de reden van namen die wel
Nederlands lijken, maar in ons land niet
door blanken worden gedragen. Deze
bepaling is vaak ontdoken, doordat meesters
aan hun voormalige slaven hun eigen naam
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gaven, voorafgegaan door het voorzetsel
"van". We zien hier het merkwaardige, dat
zo'n naam met "van" in Suriname nog de
oorspronkelijke bezittersverhouding weer-
geeft, terwijl in Nederland zo'n naam de
plaats van oorsprong aangeeft, bij
voorbeeld Van Steenwijk.
Interessanter zijn andere gevallen. De eige-
naar van de plantage La Prospérité gaf al
zijn slaven namen die met een P begonnen.
In Paramaribo staat een standbeeld van de
politicus Jopie Pengel. Zijn voorvader
kwam dus van deze plantage. Een andere
planter gaf aan zijn slaven namen naar de
verschillende houtsoorten: Ceder, Bijlhout.
Het belangwekkendst zijn de namen die zijn
ontstaan uit het knutselen aan de eigen
naam van de planter of aan de naam van
zijn geboorteplaats. De fantasie kende
hierbij soms geen grenzen. Rhemrev lijkt
Russisch, maar leest u hem maar van achter
naar voren! Evenzo: Madretsma, Neslo,
Kalop, Rellum. Was zoiets niet mogelijk,
dan kon letteromzetting uitkomst brengen:
Sleur (uit Leurs). Niet alleen een letter, ook
een lettergreep kon worden verwisseld:
Kenswil (uit Wilkens). Ook kon een letter
worden toegevoegd: Beinaar, met toege-
voegde b; of juist een letter worden weg-
gelaten: Plak (van Polak). Evenzo kon de
eigen naam worden gewijzigd door een
letter te vervangen: Relyveld (uit Lelyveld)
of Bouterse (uit Wouterse).

Hoe werden buitenlandse namen in het
Nederlandse namensysteem opgenomen?
We moeten een onderscheid maken tussen
vóór de invoering van de Burgerlijke Stand
(1811/12) en daarna. Na 1812 wordt uitge-
gaan van de schrijfwijze van de buiten-
landse naam. Daarvóór zien we dat de
namen aan het Nederlands worden aange-
past, vaak in een volledige vertaling. König
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wordt Koning, du Toit wordt Van den Hout.
Is dat niet mogelijk, dan krijgen we een
aanpassing aan Nederlandse klanken. De
nakomelingen van de Schotse militair
Craighton gaan als Van Kregten door het
leven. Een andere Schot, Mackay, had
nakomelingen die in de Nederlandse adel
werden opgenomen als Baron Mackay.

Ook in Duitsland blijven namen van bui-
tenlandse origine vaak ongewijzigd. Lothar
de Mazière is kennelijk van Franse komaf,
evenals Oskar Lafontaine. Dat is niet veran-
derd in Oskar Brünnlein of iets dergelijks.
Er zijn ook veel Duitsers met Slavisch
aandoende namen, eindigend op -y; hun
voorouders zijn waarschijnlijk afkomstig uit
de al in de Middeleeuwen gekoloniseerde
oostelijke gebieden. Overigens zijn ook in
Duitsland veel voor ons vreemde namen te
bekennen. Wat te denken van Windgassen?
Schijnbaar zijn we bij prins Philip van
Engeland niet in Duitsland, maar dat is
inderdaad slechts schijn. Zijn familienaam,

Mountbatten, lijkt Engels maar is Duits,
namelijk een vertaling van Battenberg.
Zoals bekend zijn de vele Duitse vorsten-
dommetjes leveranciers geweest voor vele,
nu meestal verdwenen, koningshuizen. In de
Eerste Wereldoorlog was het in Engeland
niet zo verstandig, een Duitse naam te
hebben. Vandaar dat de naam toen aanpast
is.
Liefhebbers van klassieke muziek kennen
natuurlijk de Russische componist Sergei
Rachmaninow. Zijn zwaarmoedige melo-
dieën houden wij voor zeer kenmerkend
voor de Russische mens. Toch is Rach-
maninow van oorsprong geen Rus, maar
een Arabier, genaamd Rachman. Zijn voor-
vader is gerussificeerd en heeft toen een
Russische uitgang, -inow, achter zijn naam
gezet.
Inmiddels zijn we ver van huis geraakt. We
komen weer thuis bij een ander aspect van
de familienamen, de dubbele geslachts-
namen. Daarover in een volgend nummer.

Vervolg genealogische contacten (pag. 132)

Dirkje Baan, geb. ca. 1760 had een zoon van een
onbekende passant, Albert Baan, ged. Papendrecht
1783 en overleden Berkel 1835. Waar en wanneer
is Dirkje geboren? Wie waren haar ouders?
Frederik Swiebel (Schrijver) werd ca. 1670 geb.
te Graafos.
Jacob Pz Iser (IJzer) overleed in 1705 te Mide en
werd begraven in Sinderdorp.
Weet iemand waar deze plaatsen liggen?
E. Nomes, Van Borsselelaan 25, 6711 JT Ede.

Berben. Bij onderzoek naar de herkomst van mijn
familie ben ik op 2 april 1664 vastgelopen in Bugge-
num. Daar tr. Joannes Berben met Margaretha
Wagemaeckers. Getuigen waren Petrus Evers en
Petrus Olmen. In de registers v.d. Aldegonda-
parochie aldaar wordt het overlijden v. Joannes
Berben op 18 mei 1663 vermeld. (Zijn vader?) Kan
iemand mij verder helpen? (zie Ons Erfgoed, pag
79, nr.2, 1994)

Verder emigreerden in 1851 vanuit Ravenstein
Hendrik Johannes Berben (verver oud 25 j . ) en
Wilhelmus Aloysius Berben (z. beroep, oud 11 jr)
naar IOWA (USA) . Beiden waren R.K. en kregen
de classificatie 'well to do' mee, maar betaalden
geen belasting. Weet iemand iets over de herkomst
van deze naamgenoten?
P.H. Berben, Merellaan 13, 2261 BM, Leid-
schendam, tel. 070 -3275346.

Thomas Aitton/Aytoun, geb. 29-12-1692 in Schot-
land/Kinglassie huwde 12-1726 vlgns fotokopie
Gem. Arch. A'dam met Anna Scherphoff, gesepa-
reerde vr. v. Jan v. Mechelen. (toestemming bij von-
nis 3-7-1726). Wat was zijn beroep, wanneer en
waar overleden en begraven? Ook graag haar ver-
dere gegevens. De zoon Barent Aitton, geb. 1727,
ged. 27-3-1727 (waar en wanneer overleden en be-
graven?) huwde Aletta Stempels. Ook over haar
gaarne gegevens.
P.C. Aitton, Ossewei 16, 9751 SC Haren (Gr.), tel.
050-349008.
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Huwelij ks registratie
JW. Koten

Het huwelijk voor de tijd van Napoleon
De institutionalisering van het huwelijk en
de registratie van de huwelijksband heeft in
de loop der eeuwen vooral in Nederland een
complexe ontwikkeling doorgemaakt. Dit
kwam omdat vooral de groeiende burger-
klasse de zakelijke belangen bij de huwe-
lijkssluiting veilig wilde stellen. Ook in
godsdienstig opzicht ontstonden er verschil-
lende visies omtrent het huwelijk. Tenslotte
ging ook de staat zich om fiscale redenen
steeds meer met de registratie van het
huwelijk bemoeien. Hierdoor ontstonden
plaatselijke steeds complexere spelregels bij
de huwelijkssluiting. In deze bijdrage wordt
de gang van zaken voor de instelling van de
burger-lijke stand tijdens de Napoleontische
periode besproken.

Tot en met de late middeleeuwen
Tot aan de vroege middeleeuwen werd
weliswaar getrouwd, doch veel kerkelijk
ceremonieel bestond er rond het huwelijk
nog niet. Een echtpaar verklaarde publieke-
lijk (meestal in aanwezigheid van de vader
of voogd van de bruid) dat men samen ging
wonen. Dit was voor de kerk voldoende
reden om een geldig huwelijk aan te nemen.
Alleen bij welgestelden, waarbij vaak van
een gearrangeerd huwelijk sprake was.
werden schriftelijke overeenkomsten aan-
gegaan, waarbij de zakelijke aspecten van
beide partijen nauwkeurig werden geregeld.
Daarna werd de betekenis van de heuglijke
gebeurtenis met wat kerkelijk ceremonieel
(bruidszegen) onderstreept. Wat het huwe-
lijksgoederen-recht betreft, bestond er tot
ver in de middeleeuwen een mengsel van
klassiek romeins-rechtelijke beginselen en

lokale tradities.

In de elfde eeuw ontstond er om verschil-
lende redenen een revolutie in de familie-
structuur ). Dit vroeg om een herziening
van de kerkelijke visie op het huwelijk. Een
belangrijke mijlpaal in deze ontwikkeling
was het vierde concilie van Lateranen
(1215). Hierbij werd bepaald dat de pastoor
drie maal een huwelijk moest afkondigen
om te kunnen vaststellen of er geen huwe-
lijksbeletselen (bannis) waren zoals bloed-
verwantschap of een eerder huwelijk die een
geldige echtverbintenis in de weg zouden
staan. In principe eiste de kerk bij het
huwelijk verder dat er consensus (overeen-
stemming) tussen de echtgenoten bestond.
Dit was enigermate een bescherming van de
kerk tegen ouderlijke willekeur, om een
gedwongen huwelijk met een partner die de
ouderlijke voorkeur had, aan te gaan. Na de
drie afkondigingen werd dan voor de deuren
van de kerk het huwelijk bekrachtigd. Men
trouwde dus niet IN de kerk meer VOOR de
kerk in het kerkportaal (voor de bruids-
deur), of zoals men het deftig formuleerde
in facie ecclesia. Het trouwen IN de kerk
werd als niet passend en onkies gezien. Na
het geven der handen, de over-handiging en
de zegening van de trouwring en het
uitspreken van de huwelijks zegen was de
eigenlijke huwelijksritus beëindigd. Dit alles
was echter niet verplicht.

Omdat dit publieke kerkelijke huwelijk meer
rechtszekerheid bood, kwam deze huwe-
lijksvorm steeds meer in gebruik. Het niet-
kerkelijke of heimelijke (clandestiene)
huwelijk verdween daarmee echter niet
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onmiddellijk. Integendeel, tot ver in de mid-
deleeuwen werd zeker door de gewone man
niet kerkelijk getrouwd. Een punt was
bovendien dat veel jongelui niet bereid
waren een kerkelijk huwelijk tegen de wil
van de ouders aan te gaan, wanneer de
partner bij de ouders niet welkom was.
Zodoende bleef het heimelijke huwelijk tot
de laatste middeleeuwen algemeen gang-
baar, zeker wanneer er geen duidelijke
financiële belangen (zoals bij de lagere stan-
den het geval was) op het spel stonden. Dit
heimelijke huwelijk was nu ook weer niet zo
heimelijk, dat het geheim werd gehouden.
Het clandestiene echtpaar leefde immers
openlijk samen en de verplichting van het
kerkelijke huwelijk werd door betaling van
een boete afgekocht. Aan de geldigheid van
zo'n huwelijk werd niet getornd, wel werd
het niet als wettig gezien. Het gevolg van
een dergelijk niet wettig huwelijk was wel
dat men geen aanspraken kon maken op het
familiebezit of nalatenschap.

Het concilie van Trente (1563)
Een tweede mijlpaal in de huwelijks-
wetgeving was liet concilie van Trente
(1563). Mede als gevolg van het voort-
schrijdende protestantisme was er veel on-
duidelijkheid over de geldigheid van het
huwelijk, zeker als een van de partners
protestant werd. Het heimelijke huwelijk
leverde bovendien problemen omdat de
migratie toenam. Tengevolge van de vele
oorlogen bestond een tekort aan mannen.
Het kwam nogal eens voor dat mannen hun
wettige ega verlieten om bij een andere
vrouw meer geluk en welvaart te vinden.
Deze verwarde situatie vroeg er om, dat het
gebruikelijke heimelijke huwelijk terug
moest worden gedrongen. De verwarring
scheppende tweeslachtige situatie "met wet-
telijk' maar 'wel geldig' vroeg om aan-
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scherping van het huwelijksrecht. Dit nu
was een van de resultaten van het concilie
van Trente.
Tijdens dit concilie werd bepaald dat een
wettelijk en geldig huwelijk pas gesloten
kon worden als er tenminste twee getuigen
aanwezig waren. De eigen pastoor moest de
consensus die de grondslag voor het huwe-
lijk diende te zijn, door ondervraging beves-
tigen. Door een kerkelijk besluit van 1614
werd de kerkelijke rite, op straffe van nietig-
heid, verplicht. Dus wanneer het huwelijk
niet op deze manier werd bevestigd was dit
huwelijk noch geldig noch wettig. Tijdens
liet concilie werd bovendien de sacramen-
tale betekenis van het huwelijk en de onver-
breekbaarheid benadrukt. Om het sacra-
mentele karakter van het huwelijk te onder-
strepen werden de kerkelijke huwelijks-
plechtigheden van VOOR de kerk naar
BINNEN de kerk verplaatst, vlak voordat
de reguliere kerkdienst plaats vond. Ten-
slotte werd de verplichting aan de pastoor
opgelegd, dat huwelijken en geboorten
moestei worcn *re ' . sü era Bloedver-
want -• hup " bc '""̂ 2 "' h"-' p 'Isbeletse!
kon laier op deze maniüi unduboelzimug
worden vastgesteld. Trouwde men met een
met-ingezetene van de parochie dan was de
pastoor verplicht extra voorzichtigheid bij
het sluiten van het huwelijk te betrachten.

De verplichting tot registratie van huwelij-
ken werd niet onmiddellijk in alle kerken
opgevolgd. Het eerste werd dit ingevoerd bij
'Jo btJIclllgiijM, p i a a l ^ n il; N ,AIO1\ VA.II
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later pas werd het latijn toegepast.

Invloed van de hervorming
In de noordelijke Nederlanden stuitte boven-
genoemde maatregel op veel verzet mede
omdat de 80-jarige oorlog begonnen was.
Bovendien ontwikkelde zich bij de hervorm-
den een andere visie op het huwelijk. In de
protestantse visie werd sterk de nadruk
gelegd op de positie van de vader als hoofd
van het gezin 2). In deze visie past ook dat
het huwelijk veel meer als een publieke
civielrechtelijke aangelegenheid moest wor-
den beschouwd. Tijdens de synode van
Wezel in Duitsland, een voorbereiding voor
een nationale vergadering in reformatorisch
Nederland, werd bepaald dat iedere ge-
meente een doopboek, tevens te gebruiken
als register van de overledenen, een
ondertrouwregister en een lidmatenboek bij
moesten gaan houden. Daarna verklaarde de
gereformeerde kerk op de eerste provinciale
synode op Nederlandse bodem te Dordrecht
in 1574 het trouwen voor politiek en een
zaak voor de burgerlijke autoriteit. Maar
omdat men geen snel ingrijpen van de
overheid verwachtte werd voorgesteld
voorlopig een kerkelijk codificatie van
onder meer de registratievoorschriften te
laten drukken en te verspreiden ten gerieve
van de predikanten en het publiek. Dit
contrasteerde dus met de katholieke visie
waar vooral het sacramentale karakter van
het huwelijk werd benadrukt en de consen-
sus- gedachte primair was. In 1576 openden
de baljuw en de mannen van Rijnland de
mogelijkheid om naast het huwelijk in de
kerk ook een geldig huwelijk voor de vier-
schaar te sluiten. De registratie is daar in
handen van de overheid. Van ieder huwelijk
wordt een akte opgemaakt die ingeschreven
wordt in het register van de klerk van
Rijnland, maar dit werd in eerste instantie
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geen algemene verplichting. Na jaren van
verwarring namen de Staten van Holland in
1580 het besluit (politieke ordinantie) dat
mensen die wensten te trouwen dit dienden
te melden bij de magistraat of predikant van
de woonplaats, maar er was nog geen enkele
bepaling voor de registratie van die huwe-
lijken. In 1583 werd in de kerkelijke wetten,
die ontworpen waren op last van de Staten
van Holland, onder meer bepaald, dat de
magistraat en de predikant ieder hun eigen
trouwboek verzorgen en bewaren. Deze
maatregel werd geleidelijk aan ook door de
overige provincies overgenomen. Met deze
maatregel werd ook de verplichting van
registratie opgelegd. Merkwaardig genoeg
volgden, ondanks de verschillen in geloofs-
opvatting de Staten de huwelij ksregelingen
voorgeschreven door Trente in grote trek-
ken. In een ordonnantie van de Staten Gene-
raal 'het egtregelement van 18 maart 1656',
werd tenslotte deze zaak meer nationaal
geregeld. In deze ordonnantie werd ook
expliciet gesteld dat het katholieke huwelijk
niet meer rechtsgeldig was en dat ieder die
wenste te trouwen dit oftewel ten overstaan
van de plaatselijke magistratuur (schepen-
bank) of voor de gereformeerde predikant
moest laten registreren. Ter voorkoming
van het zoekraken van wettig bewijsma-
teriaal wordt onmiddellijk na de huwe-
lijksceremonie een 'trouwbrief in het voor-
geschreven model meegegeven.

Voor de Noordelijke Nederlanden stuitte
deze maatregel niet op al te veel problemen,
maar voor de zuidelijke gebieden, die met de
naam 'generaliteitslanden' werden aange-
duid en die overwegend katholiek waren,
ontstonden deze duidelijk wel. Dit gold met
name voor de staatse gebieden die men als
'Landen van de Overmaas' aanduidde
(ruwweg het gebied Zmd-Limburg) en de
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staatse delen van het huidige Noord Bra-
bant. Dit hield in dat in deze gebieden twee
maal werd getrouwd namelijk eerst voor de
plaatselijke magistraat of predikant en later
voor de pastoor. De huwelijken gesloten
voor de schepenbank in Staats-Limburg
waren echter schaars, vandaar dat daar
vrijwel alle eerste huwelijken voor de pre-
dikant werden gesloten. Deze maatregel
hoewel zinvol, was niet erg populair omdat
dit tot extra kosten leidde. In West Brabant
een gebied dat eveneens Staats was, werd
overwegend voor de schepenbank getrouwd
alvorens naar de pastoor te stappen. Over
het algemeen is deze Staatse registratie
nauwkeuriger dan die door de kerk werd
voorgeschreven. Deze dubbele huwelijks-
registratie heeft nu wel voor de genealoog
een groot voordeel, zowel voor eventuele
aanvullende informatie als wat betreft het
verloren gegaan zijn van een van de regis-
ters. Aangetekend wordt dat niet in alle
staatse gebieden buiten Holland voornoemd
'egtreglement' gold. Delen van staats
Opper-Gëlder (Noord-Limburg) en delen
van Maastricht waren van deze verplichting
ontheven.

Toenemende staatsbemoeienis
In toenemende mate ging de staat zich met
de registratie van het huwelijk bemoeien. In
huidige Nederlandse gebieden die tot Oos-
tenrijk of Pruisen behoorden werd deze
burgerlijk registratie ook ingevoerd, zij het
op een later tijdstip. In het gebied dat tot
Oostenrijk behoorde (Oostenrijks over-
kwartier) kwam deze ordonnantie pas op 3
januari 1747. Vanaf 22 november 1767
werd bepaald dat pastoors afschriften moes-
ten maken van hun kerkregisters ten
behoeve van de schepenbanken. Deze
registratie was uitvoeriger dan de gebruike-

lijke huwelijksregistratie en bevatte onder
meer naast de woonplaats en verdere gege-
vens van het bruidspaar ook de naam van de
ouders. Een overeenkomstige ordonnantie
kwam voor de Pruisische gebieden in 1772.
Door de verdubbeling van deze registratie
zijn een groot aantal doop-, trouw- en be-
graafgegevens bewaard gebleven.

Dit alles veranderde sterk toen tijdens de
Franse overheersing de huwelijksplech-
tigheid in staatshanden werd getrokken en
een civielrechtelijk karakter kreeg. De
kerken werden gedwongen de kerkelijke
DTB-registers in handen van de Franse
autoriteiten te stellen. Dit laatste ging uiter-
aard niet altijd zonder slag of stoot. Er
bestond nogal wat verzet van kerkelijke
zijde, temeer omdat de franse bezetting aan-
vankelijk een sterk anticlericaal karakter
had. De burgerlijke stand werd in de provin-
cie Limburg en in Zeeuws-Vlaanderen al in
1796 ingevoerd, in de rest van Nederland
pas in 1811. Dit laatste jaartal wordt in
Nederland als de geboorte van burgerlijke
stand aangehouden.

1) Een belangrijk punt was de veranderde opvatting omtrent
het erfrecht die samenhing met de toenemende onveilgheid
door het wegvallen van het centrale gezag. In deze onveilige
wereld nam de militaire functie van de oudste zoon toe, de
positie van de vrouwen en de jongere zonen nam daardoor af.
2) Deze visie botste met de concensusgedachte bij de
katholieken. In de protestantse visie was voor het aangaan
van een huwelijk de ouderlijke toestemming onontbeerlijk.
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Natuurlijke stukken: overige zoogdieren
H.M. Lups

vossen

De voorstellingswereld van de eerste
wapentekenaren werd niet in de laatste
plaats gebaseerd op afbeeldingen, die voor-
kwamen in de in de middeleeuwen verbreide
zogenaamde bestiarissen. Deze bestiarissen
kan men beschouwen als afgeleid van één
bron, de zogenaamde 'Physiologus' oftewel
natuurkenner. Dit manuscript zou om-
streeks het midden van de tweede eeuw voor
Christus zijn ontstaan in Alexandrië. In
achtenveertig hoofdstukken vertoonde het
onder meer verbanden met bepaalde bijbel-
teksten, waarbij waarschuwingen tegen
ketterij en vermaningen tot matig- en kuis-
heid overheersten. Zo worden aan de leeuw
allerlei eigenschappen toegedicht, die hem
boven alle andere wezens verheffen. Ook de
bestiarissen brachten naast de beschrij-
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vingen van de levende en de dode natuur
vooral zedenkundige elementen. Vele die-
renfabels vonden in deze boeken hun
oorsprong. Vele zegswijzen en uitdrukkin-
gen, die men ook nu nog hanteert zijn aan
deze boeken ontleend. Vaak echter is de
symboliek van toen voor ons verloren ge-
gaan.
De bestiarissen kennen nu ook een tweede
gebruik, dat de zaken voor heraldici gecom-
pliceerder maakt. Voor nieuw ontdekte dier-
soorten hebben zoölogen namen ontleend
aan deze boeken, zodat thans onderscheid
gemaakt moet worden tussen heraldische en
natuurlijke uitheemse dieren, temeer omdat
dergelijke dieren in toenemende mate wor-
den gebruikt in de nationale en gemeen-
telijke heraldiek ).
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Waar de leeuw minder bekend was of geen
associaties opriep met eigenschappen als
moed en dapperheid of majesteit, treden an-
dere overheersende dieren naar voren, zoals
de stier en de beer. Naast het gebruik van
bepaalde dieren op grond van hun sym-
bolische betekenis werden ze ook gebruikt
voor sprekende wapens. Van de op pagina
227 (Ons Erfgoed 6, 1994) genoemde ove-
rige roofdieren worden vooral de beren,
wolven en vossen als symbolisch en als
sprekend wapenfïguur gebruikt. Soms
beeldt men het gehele dier uit, soms een
deel.
De beer wordt altijd van terzijde en meestal
gaand afgebeeld, daarnaast ook wel klim-

mend en zittend. Verder kan hij gehalsband,
gemuilband of geketend zijn. De wolf is
bijna altijd gaand, een enkele keer klim-
mend. Wanneer hij een prooi in de bek heeft
noemt men hem rovend.
De vos is in de heraldiek moeilijk van de
wolf te onderscheiden. Volgens de meeste
wapenboeken heeft de vos een hangende
staart en de wolf een staande, maar dat gaat
lang niet altijd op.2)

Een aantal voorbeelden uit deze groep is op
de voorgaande pagina uitgebeeld.

1) Heraldiek, bronnen, symbolen en betekenis. Otto
Neubecker, Alphen a/d Rijn, 1988
2) Rietstaps Handboek der heraldiek (Handboek der

Wapenregister Afdeling Heraldiek NGV
E.B. van Rijn, voorzitter Commissie Registratie Familiewapens

Op 22 januari 1994 is door het Hoofd-
bestuur van de Nederlandse Geneaologische
Vereniging de Afdeling Heraldiek opge-
richt. Een van de taken van de functionele
afdeling is het aanleggen van een landelijk
wapenregister. Daartoe is een Commissie
registratie familiewapens ingesteld, die ook
adviseert over nieuwe wapenontwerpen. In
grote lijnen komt de gang van zaken overeen
met het in het vorig nummer beschreven wa-
penregister van de afdeling Delfland van de
NGV, die in belangrijke mate als model
heeft gestaan.
Ook hier maar nu landelijk is de opzet:
- het geven van voorlichting en advies

over een juiste heraldische toepassing;
- het maken van een heraldische beschrij-

ving;
- het wapen plaatsen in de context van de

familiegeschiedenis door vast te leggen
waar de oorsprong van het wapen ligt,
wie het wapen voor het eerst voerde en
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waar het werd gevonden;
- vermelding van de persoonsgegevens

van de aanvrager en last but not least
- het op uniforme en gestandaardiseerde

wijze vastleggen van de gegevens in het
register.

Van elk wapen zal een wapenblad worden
uitgeschreven met de volgende informatie:
- kleurenafbeelding van het wapen (10 x

15 cm);
- de heraldische beschrijving;
- bij oude wapens de oorsprong;
- de persoonsgegevens van de wapen

voerder/aanvrager;
- nummer en datum van de registratie.

Om de benodigde gegevens op uniforme
wijze te verkrijgen is een 'Registratiefor-
mulier familiewapen' ontworpen.
Na indiening van:
1. bedoeld registratieformulier;
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2. stamreeks en een overzicht van de fami-
lierelatie met de eventuele wapen
voerder;

3. twee kleurenfoto's (10x15 cm) en even
tueel een zwart/wit tekening van het
schild (laat-gotisch schild van zes bij ze-
ven centimeter;

4. bronvermelding bij oude wapens, voor
zover van toepassing (bewijsstukken
meezenden);

5. literatuurvermeldingen van het wapen,
voor zover van toepassing (bewijsstuk-
ken meezenden)

zal het wapen worden beoordeeld.

Er zal onder andere worden getoetst op de
volgende elementen:
a. historisch;
b. heraldisch;
c. esthetisch;
d. rechtmatigheid;
e. usurpatie (= het onrechtmatig voeren

van een wapen van een andere familie).

De commissie belast met de wapenre-
gistratie beslist over de registratie. Van de
registratie ontvangt de aanvrager een exem-
plaar.

De kosten dienen bij aanvraag te worden
voldaan en bedragen ƒ 75,— per aanvrage
(voor administratie en zwart/wit gearceerde
tekening van het schild) en kunnen worden
overgemaakt op girorekening 3066413 ten

name van de NGV afdeling Heraldiek, Boc-
kamastraat 14, 8651BE IJlst, met vermel-
ding van "Wapenregister".
Indien men zelf over een gearceerde teke-
ning beschikt van alleen het schild dan be-
dragen de kosten ƒ 50,-.
Indien niet tot registratie kan worden over-
gegaan ontvangt de aanvrager daarover
schriftelijk bericht.

Voor nadere informatie en aanvraag regi-
stratieformulier familiewapen kan contact
worden opgenomen met de Dienst Heral-
disch Archief in het Verenigingscentrum te
Naarden en bij de leden van de Commissie
Registratie Familiewapens
E.B. van Rijn, Populierenhof 22, 2678 SJ
De Lier (01745-14472);
Mr. T.N. Schelhaas p/a Gem.archief Lei-
den, Boisotkade 2a, 2311 PZ Leiden (071-
120191);
R.J.P.M. Vroomen, Mussenstraat 7, 6101
CR Echt (04754-83404)

De geregistreerde wapens zullen aan de re-
dactie van het Heraldisch Tijdschrift voor
publikatie worden aangeboden. Afhankelijk
van de plaatsruimte worden de wapens ge-
publiceerd. Na publikatie wordt de gear-
ceerde tekening van het wapen aan de aan-
vrager toegezonden.

Het wapenregister is op aanvraag te raad-
plegen.
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Genealogische woordenlijst (ae-bu)
(Genealogische, juridische, Latijnse en oud-Hollandse termen)
H.M. Lups

aetatis (suae) in de leeftijd van
affinis door huwelijk verwant
aflijvig overleden, dood
Afscheiding uittreding uit de Hervormde Kerk in
1834
afslag (ver)mindering
afstammeling nakomeling of bloedverwant in
nederdalende lijn
afstammen zijn oorsprong ontlenen aan, via
genealogische weg
agnaten afstammelingen in de mannelijke lijn
akte van acceptatie verklaring van de door de
familie aangestelde voogden het voogdij schap op
zich te willen nemen
akte van bewijs of vertichting vastlegging van
het erfdeel van minderjarigen als een van de ouders
was overleden in het geval dat de ouders niets
hadden geregeld
akte van handlichting (ook venia aetatis) verkla-
ring van de Staten dat de minderjarigheid vroegtij-
dig was beëindigd. Werd aan de weeskamer voor-
gelegd
akte van indemniteit borg- of ontlastbrief,
meegegeven als iemand zich elders vestigde, voor
het geval dat deze binnen een zekere termijn tot
armoede zou vervallen
akte van seclusie uitsluiting van voogdij van de
weeskamer (als de ouders bij hun leven de voogdij
hadden geregeld
akte van voogdij stelling benoeming door de
weeskamer van voogden van minderjarigen
aling geheel, volkomen
aliquis iemand
aliunde van elders
allegeren in rechte beweren, als argument in een
proces aanvoeren
alsoo derhalve
altera die de dag daarna
ambachtsheerlijkheid het gewone bestuursgebied
op het platteland in westelijk Nederland
ambo beiden
ambo hic nati beiden hier geboren
anno in het jaar
anno eodem ut supra in hetzelfde jaar als boven
annuatim jaarlijks
annus jaar; Anno Domini, in het jaar des Heren
ante voor
appellant iemand die in beroep gaat

approbatie goedkeuring, vergunning
aprehenderen gevangen nemen
arbritale correctie terechtzetting
argelist sonder arge ende list = zonder kwade
bedoelingen
ascendant verwant in opgaande lijn
asserens se nominari die beweert te heten
assumeren getuigen er bij nemen, die de partijen
kenden
attestatie getuigschrift, verklaring
attesteren getuigen, verklaren dat
avond dag voor een RK feest: Sintemaartensavond; St.
Maarten is 11 november, Sintemaartensavond is dus
10 november
avunculus oom van moederszijde
avus grootvader

bannus (huwelijks) afkondiging
baptisatus (sata) hij (zij) is gedoopt
bede verzoek (om geld door vorsten) (iets bezitten ter
bede = iets bezitten tot wederopzeggens toe)
behoudelij kek met uitzondering van
belegen hebben als belendingen hebben
belend gelegen naast
benedictio (huwelijks) inzegening
beneficie(cium) voorrecht voor het leven
beschrijvinge beschrijvingsbrief, bijeenroepen van
een vergadering
besoigneren beraadslagen
beuren (boeren) in ontvangst nemen of heffen van
bijvoorbeeld rente
bewijsen rente of hypotheek vestigen op een
'aangewezen' stuk land
bidprentje uitgereikt aan de nabestaanden van een
RK overledene. Bevatten vaak genealogische gegevens
bigamus twee maal gehuwd geweest
bona goederen
breuken (broken) inbreuk maken op de
rechtsorde/boete
brief (open) openbare akte of oorkonde
burgerboek (ook poortersboek) boeken waarin de
namen van hen, die het burgerrecht hadden verkregen
door geboorte of door betaling van een tax, werden op-
getekend met vermelding van de herkomst
burgerlijke stand registratie van geboorte, huwelijk
en overlijden. Ingesteld in 1811 (Limburg en Zeeuws-
Vlaanderen 1796)
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Deel testament mr. Cornelis Putman
H.M. Lups

De minute deses is ges(chreven) op een
zegel van twaelff gulden

In den name des Heeren amen
Kennelijck zij eenen ijgelijcke, dien het
behoort, dat op heden den 2 8 sten augusti
16C (honderd) vier en taghtigh, voor mij Willem
van Ruijven notaris, bij den hove van
Hollandt geadmitteert, binnen de stadt
Delft residerende, ter presentie van de nage-
noemde getuijgen, in eijgener persoone ge-
comen ende verschenen is, d'heer Cornelis
Putman wonende binnen dese stadt,
clouck ende gesont van lichaeme, de-
welcke verclaerde uijt aemerckinge van (de)
seeckerheijt des doots, ende onseeckere uijre
vandien, voorgenomen te hebben van sijne
tijdelijcke nae te laten goederen, actiën ende
gerechticheden, te disponeren in manieren
hier nae volgende, Eerstelijck verclaerde
hij testaterende te revoceren, doot, ende
te niette te doen bij desen, alle soodanige
testamenten, codicillen ende andere

Het voorgaande is het begin van een tes-
tament, verleden voor een notaris en getui-
gen. Cornelis is een broer van Jo(h)an en
Soetje Putman(s).(Zie Ons Erfgoed nr. 2,
1995)
Een notaris werd per beschreven blad be-
taald, wat de ruime belettering verklaart.
Dit afschrift van het testament (getekend
door de notaris) is, anders dan de minuut,
voorzien van een droogstempel voor een
zegel van drie gulden.
minuut = origineel van een notariële akte;
ook een rechterlijk bevelschrift. Dit begrip

is afkomstig van het middeleeuwse latijn:
'scriptura minuta', omdat in die tijd het ori-
gineel van verschillende stukken geschreven
werd in klein lopend schrift,
revoceren = herroepen, terugnemen, intrek-
ken

Voor komende nummers van Ons Erfgoed
zijn enkele artikelen in voorbereiding over
de geschiedenis van het notariaat, de ver-
spreiding over Nederland en de notariële
archieven.
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Beroepen van toen (fa-ge)
H.M. Lups

Factoor
Iemand die voor rekening van een ander
zaken drijft, zaakgelastigde, zaakwaarne-
mer. In de graanhandel iemand die zich be-
last met de zorg en het verschieten van
graan; dan spreekt men van graanfactor.

Fo(e)lieslager
was iemand, die metalen tot zeer dunne
bladen uitsloeg. Dit gebeurde voor verschil-
lende doeleinden. Zo maakte men fo(e)lie
van tin, verder van een amalgaan (verbin-
ding) van tin en kwik, waarmede men
spiegels en ook wel edelstenen van ach-ter
bekleedde om de terugkaatsing van het licht
te versterken, goud, koper, platina en zilver.

Frizeerder (friseerder)
Deze was werkzaam in de lakenindustrie.
Nadat het laken geweven was en verder
werd bewerkt kwam het in handen van de
friseerder of nopper. Als regel was dit
echter vrouwenarbeid, waarbij men dan
spreekt van nopster of wiedster. Zij verwij-
derden de oneffenheden, die als gevolg van
de knoopjes, die de wever had aangebracht
om gebroken draden te herstellen, waren
ontstaan. Zij bedienden zich daartoe van
scherpe ijzers of messen. Deze noppen wer-
den gebruikt voor het vullen van bedden en
het vervaardigen van slechte soorten laken.
Kennelijk werd hierbij ook gebruik gemaakt
van zogenaamde friseerborden, die de
kwaliteit van het laken aantastten, gezien
een bepaling in de Keuren van de Leidse
Lakendraperie: 'Niemand (sal) ... tot het
Noppen vande Laeckens mogen gebruycken
... frijseer-borden, of eenige andere dierge-
lijcke schadelijcke instrumenten.' In het

Handvest van Amsterdam, 1ste Verv. 79 a
wordt gesproken van 'Een Saaydrooger,
Friseerder, Trypscheerder' enzovoorts.
Later vervaardigde men textiel, dat dus-
danig geweven werd dat er kleine over-
eindstaande lussen werden gevormd die men
eveneens noppen noemde.

Men kent het woord friseren (frizeren) ook
in een andere betekenis:
Het haar in de krul zetten.Ook hierbij komt
de term friseerijzer voor maar dan in de be-
tekenis van friseer- = krultang.

Garbuleerder
Iemand, die uit droge waren de onreinheden
zocht.

Gareelmaker
Deze vervaardigde met behulp van het
gareelblok, waaop men het gareel de ver-
eiste vorm gaf, om het om de hals en schou-
ders van het trekdier passend te maken,
garelen.
Een gareel was oorspronkelijk een halsjuk
van een trekdier, vervaardigd van leer. La-
ter werd ook het getouw, waarin een trek-
dier gespannen werd, de trekstrengen, waar-
mede het aan het halsjuk oftewel haam
verbonden werd, tot het gareel gerekend.

Garenman
Winkelier in garen en lint.

Garentwijnder
Iemand die als beroep garen of zijde twijnt.
Het twijnen of tweernen bestaat uit het
ineendraaien van twee of meer vezels.
In de Keuren van Haerlem 2, 104 a uit 1608
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wordt onder meer vermeld: 'Koopluyden
van Lynwaad en Garen, midsgaders Twyn-
ders, Linneweevers, Coleurwerkers en an-
deren, die Lynwaad en Garen hanteeren\
Dat hun bestaan niet louter rozengeur en
maneschijn was blijk uit het Handvest van
Amsterdam, 1148 a (1675) dat vermeld:
'Dat verscheyde Persoonen en Huysge-
zinnen de Neringe van Twijnen en Blauw-
ververy hier ter Stede gedaan hebbende,
vertrokken sijn ten platten Lande, door dien
haar Neringe geheel quame te verloopen,
uyt oorsake dat de Twijnders en Verwers
van andere Steden.

Geelgieter
De geelgieter giet allerlei voorwerpen van
geelkoper of messing.

Geneesheer
'Zij, die uitwendige kwalen bij den mensch,
b.v. gebrokene ledematen, wonden, breu-
ken, enz. herstellen, noemt men chirurgijns
of heelmeesters, en die de kwalen van de
inwendige deelen bij den mensch herstellen

Ons Erfgoed nr 3, 1995

of pogen te herstellen, dragen den naam van
doctoren, artsen of geneesheeren.'
'De geneesheer moet dus, in de eerste
plaats, eene grondige kennis van het men-
schelijk ligchaam bezitten, gelijk een uur-
werkmaker al de deelen van een uurwerk
goed behoort te kennen, zal hij het herstel-
len, indien er iets aan ontbreekt; ten tweede
moet hij de ongesteldheid der menschen
kennen, dewijl hij, bij gebreke daarvan
geene, of wat nog erger is, ligtelijk
verkeerde middelen kan bezigen; ten derde
moet hij kennis van geneesmiddelen bezit-
ten, dewijl hij anders ligtelijk eene gevaar-
lijke dwaling konde begaan; ten vierde moet
hij bekend zijn, welke vermogens en krach-
ten de medicijnen bezitten en in welke mate
hij dezelve aan zijne lijders moet toedeelen;
en ten vijfde moet hij den vereischten
leefregel, die de zieken te volgen hebben,
weten te bepalen, dewijl bij eenen ver-
keerden leefregel de doelmatigste genees-
middelen ligt zonder het gewenschte gevolg
kunnen blijven.' )

In 1703 ging de kerkeraad van Zwartsluis
een contract aan met een geneesheer. In dat
jaar werd besloten, 'dat Meester Gerrit Lui-
ceveld alle de kinderen en oude persoonen,
die van de diaconie alhier in 't geheel geali-
menteert worden, zal genesen van hare qua-
len. gebreken en ongemakken, die haar
moghten toekomen, hoedanigh die ook sou-
den mogen wesen, geene uitgesondert, en
daar toe leveren alle medicamenten en krui-
den tot de genesinge dienende; voor welken
arbeid sijn E. dan jaarlijks sal genieten de
somma van 18 Carol. gld 18 st, waarmede
hem vergenoegd sal houden, sonder iets
meer te mogen den diakonen in rekeninge te
brengen.' )

1) Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste
standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de
menschelijke maatschappij, uitgegeven bij M. Smit,
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Groningen 1843 (Heruitgegeven door Grolsch in 1973)
2) De geneesheer in de 18de eeuw, G.A. Fijnvandraat, De
oude tijd

Gewrochten
Bij de verwerking van meekrapwortels wer-
den in het stamphuis de gedroogde wortels
fijngestampt.
In dit stamphuis verrichtten onder leiding
van de droger een stamper, een drijver (later
stoker-machinist) en een onderman als vaste
kern de noodzakelijke werkzaamheden. Dit

team tezamen werd wel als de gewrochten
aangeduid. Hieronder vielen niet de losse
werklieden, die als opdoeners, dorsers en
slepers dienst deden. Het fijnstampen op
zich was niet het prettigste werk want het
diende bij nacht te gebeuren, omdat het
daglicht een nadelige invloed op de verfstof
uitoefende.

Bronnen:
' De meekrapteler en Bereider', J. Kantens, Dordrecht 1802.
Zuid-Hollandse studiën, deel VIII, Voorburg 1959.

Rampenoverzicht
JW. Koten

Dit voorlopige overzicht bevat jaar, aard van de ramp, gebied waar de ramp plaats vond en een
schatting van het aantal slachtoffers

Jaar

1316
1348-1352

1367 - 1368
1373 - 1374
1400 - 1402
1404
1421

1438 - 1439
1451 - 1457

1468
1487 - 1489
1503
1514-1521

1527 - 1529

1530

1539

1556
1557 - 1558

aard van de ramp

pest later hongersnood
pest

pest en misoogst
pest?
pest
watersnood
Watersnood (Elisabeth-
vloed')
pest en hongersnood
pest

overstromingen
pest
pest
pest

Zwetende ziekte (sudor
angelicus ?)
Overstroming (St-Felix
vloed)
Engelse Koorts (sudor
angelicus)
hongersnood
pest & bloedloop

gebied

landelijk
landelijk

landelijk
maaslandgebied
landelijk
Vlaanderen en Zeeland

kust en grote rivieren
landelijk
lokale kleine en grote
epidemieën
kustgebieden
landelijk
landelijk
lokale kleine en grote
epidemieën

Zuidelijke Nederlanden

Zeeland

?
landelijk
landelijk

geschat aantal slachtoffer!

massale pest na misoogsten
millioenen, bekend door
Bocacio
7
7
7
7

7
millioenen

7
7
massaal
l/3bevolking

7

Delft: 16% sterfte
7
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1562
1563
1565 - 1566
1570

1570 - 1574
1578 - 1583

1595 - 1606

1615- 1619
1623 - 1624
1624 - 1625

1630
1635 - 1637

1652 - 1657

1662 - 1663
1663 - 1671

1672
1675

1676 - 1683

1682
1702 - 1705
1709 - 1710
1713
1717

1736
1740 - 1748

1740 - 1741
1740 - 1744

1747 - 1748
1757
1763

Ons Erfgoed nr 3,

watersnood
pest
hongerjaar
overstroming (Allerhei-
ligen vloed)
pest
nagolven van pest

pest

pest
hongersnood
pest

pest

pest

Watersnood
pest

honger

bloedgang (dysenterie),
eerste ernstige dysenterie
golf
watersnood
rode loop (dysenterie)
hongersnood
rode loop
watersnood (Kerst-
vloed)

dysenterie
hongerperiode

overstromingen
pest

rode loop (dysenterie)
overstromingen
hongersnood

1995

Groningen
zuidelijke nederlanden
zuidelijke nederlanden
grote delen kust
provincies
massaal, piek 1573/74
Aardenburg, geheel Bra-
bant
landelijke golven

landelijk

Amsterdam, Dordrecht,
Groningen
hongersnood
Nijmegen, Kampen,
Kempen, Groningen,
Venlo

7
7

?

?
?

locale grote sterfte
A'dam ca. 15%, Gorkum ca.
25%
ca. 40.000
sterfte 2.5 x normaal

sterfte tot 20% der bevolking
7

sterfte 1/3 der bevolking
Leiden, Amsterdam, Dor-
drecht, Haarlem, Utrecht massaal globaal 15%
Zaltbommel
landelijk (tevens
Londense pest)

pest
Holland

kustgebieden
zuidelijke nederlanden
Amsterdam

?

ca. 200.000 Nederland
7

laatste pestgolf in
?

7

?
diverse opstootjes

grote delen van de Neder-
landse kustprovincies
Nijmegen
grote steden, opstanden
(Doelisten oproer)
Zuidholland
landelijk, buiten Holland
laatste pestgolf in
Nederland
Zuid Nederland
langs grote rivieren

7

7

?
?

?
?
7

1



1770
1777 - 1779

1780
1781
1781 - 1783
1784
1785 - 1786
1790
1795
1799
1805
1809
1812
1813
1816

1820
1825
1832 - 1833
1846
1845 - 1847
1848 - 1849
1853 - 1855
1855
1859
1861

1864
1866
1868 - 1873
1871 - 1872
1882 - 1888
1892
1917-1918
1917-1918
1940 - 1945
1941 - 1944
1943 - 1946
1944 - 1945
1953

watersnood
persloop (dysenterie)

scarlatina (roodvonk)
watersnood
bloedloop (dysenterie)
overstromingen
scarlatina (roodvonk)
watersnood
rode loop (dysenterie)
watersnood
watersnood
watersnood
hongersnood
Napoleon
mazelen ? (morbilifor-
me ziekte)
watersnood
watersnood
cholera
scarlatina (roodvonk)

Betuwe
Achterhoek, Gelre,
Veluwe
Harderwijk
rivierengebied
Zuidnederland, Gelre
Maas en Waalgebied
Groningen
overwegend Limburg
Limburg
Rijk van Nijmegen
Maas en Waal gebied
Maas en Waal gebied
Amsterdam
overtocht Berezina

landelijk
langs grote rivieren
Noordoost Nederland
landelijk
landelijk

misoogsten/hongersnood grote steden
cholera
cholera
watersnood
cholera
watersnood

cholera
cholera
difterie
cholera
difterie
cholera/influenza
hongerperiode
griep (influenza)
Duitse bezetting
jodenvervolging
difterie
hongerwinter
watersnood

landelijk
landelijk
Maas en Waal
landelijk
groot deel van midden
en zuidwest Nederland
o.a. Meppel
landelijk
landelijk
landelijk
landelijk
o.a. Scheveningen
grote steden
landelijk
landelijk
landelijk
landelijk
randstad
Zeeland

?

7

7

7
7

7

7

7

7

7
7

ca 300 drenkelingen
7

ca 25.000 nederlandse mannen

7

7

7
7

7

7

22.000
7
7
7

7

19.000
6.000 (ca. 60 p. 100.000)
20.000
5.500 (ca. 55 p. 100.000)
7

7

25.000
ca. 100.000
ruim 100.000
12.000
70.000, sterftecijfer 2 x normaal
ongeveer 2.000

1) Er zijn meerdere elisabeth-vloeden in de vijftiende eeuw geweest. De hier vermelde was ongetwijfeld de belangrijkste

Met dank aan de heer H.T.C. Koning voor zijn bijdrage
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FaRéLis
FamilieRelatie Informatie Systeem voor Windows
F. Berkhof

nformatie Systeem - [c:\ber

Documentnummei: 3

Documentsoort: j geboorteakl

Titel/betrokkene: [Fenna Joha

Vindplaats: [Rijksarchief

D ocumentomtchri jving

akleni : 453
tijd geboofte: 10 uur 's avonds
plaats geboorte: Kuipeisdijk, wi

Plaatje aan d
U kunt een ploa
koppelen, bijv. E
een gescande
het formaat BMI

Plaatjes koppelen aan documenten

Het FamilieRelatie Informatie Systeem
(Kortweg: FaRéLis) is een nieuw program-
ma voor het vastleggen van genealogische
gegevens. Het programma draait onder
Windows 3.1 en heeft dan ook dezelfde
gebruikersvriendelijkheid die voor de mees-
te Windowstoepassingen zo kenmerkend is:

- selectie van programmaonderdelen via
de Windows-menubalk,

- muisbesturing,
- on-line hulpbestand waarin u op elk ge-

wenst moment hulp kunt opvragen over
welk programmaonderdeel dan ook,

- het overschakelen naar andere actieve
toepassingen, bijvoorbeeld een tekenpro-
gramma of een tekstverwerker,

- prima grafische mogelijkheden.

Personen, huwelijken, documenten,
adressen.
Het bijzondere van FaRéLis is dat het een
unieke koppeling legt tussen vier verschil-
lende bestanden. In de eerste plaats is er
uiteraard het personenbestand met de be-
kende voor genealogieprogramma's rele-
vante velden als familienaam, voornaam,
geslacht, geboorte/doop, beroep, overlij-
den/begrafenis enz.. Daarnaast is er natuur-
lijk ook een bestand voor de invoer van
huwelijksgegevens zoals ondertrouw, bur-
gerlijk huwelijk en kerkelijk huwelijk.
In het documentenbestand kunt u gegevens
invoeren van bijvoorbeeld geboorteakten,
huwelijksakten, achtergrondliteratuur, fa-
miliewapens, en (portret)foto's. Deze docu-
menten u kunt koppelen aan personen. Op
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deze manier kunt u vastleggen welke
documenten een bijdrage hebben geleverd
aan de 'kennis' over een bepaald persoon.
Op dezelfde wij-ze als documenten aan
personen kunnen worden gekoppeld, kunnen
ook adressen aan personen worden
gekoppeld. Adressen worden eerst
ingevoerd in een apart be-stand. Eenmaal
ingevoerd kunnen adressen worden
'gekoppeld' aan personen in het
persoonsbestand. Op deze manier kunt u de
'migratie'-geschiedenis van een persoon in
beeld brengen. Omgekeerd is bij elk adres in
het adressenbestand te zien welke personen
ooit op dit adres woonden (of er nog
wonen).

Foto's, familiewapens en andere docu-
menten.
Bijzonder aardig is ook de mogelijkheid die
FaRéLis biedt om plaatjes aan personen of
documenten te koppelen. U kunt bijvoor-
beeld snel de gegevens van uw grootvader
opzoeken en meteen even zijn portretfoto
bekijken of u bekijkt via het documen-
tenbestand een familiewapen of een af-
schrift van een geboorteakte.

Enkele andere mogelijkheden.
Met behulp van FaRélis kunnen bijvoor-
beeld ook diverse grafieken worden gege-
nereerd, zoals staafdiagrammen van de
bereikte leeftijden en van het aantal kinde-

ren per huwelijk.
Ook is het bijvoorbeeld mogelijk een gra-
fisch overzicht van alle bekenden en onbe-
kende voorouders te vervaardigen, dat on-
middellijk laat zien welke 'gaten' er nog in
een kwartierstaat zitten.

Gedcom-import en Gedcom-export.
FaRéLis kent een voorziening waarmee
bestanden in het zogenaamde GedCom-
formaat l) eenvoudig ingelezen of wegge-
schreven kunnen worden. Dit stelt u in staat
genealogische gegevens uit te wisselen met
ander computerprogramma's die GedCom
ondersteunen.

Print-outs.
FaRéLis beschikt over verschillende print-
faciliteiten, onder andere het afdrukken van
kwartierstaten en dergelijken.

Verdere informatie
Het programma zal in omstreeks juni 1995
verkrijgbaar zijn. De prijs is nog niet be-
kend. Als u belangstelling heeft kunt u
contact opnemen met Frans Berkhof,
Hofkampstraat 4, 7607 NH Almelo.
Telefoon: 0546 - 813736 ('s-avonds tussen
19.00 en 22.00 uur)

1) Over GedCom in het volgend nummer een artikel van W.J.
Scholl

Vervolg Genealogische Contacten (pag. 132)
Sybrant Takes geb. ca. 1600, Sjouwer, tr. Jans
Tietjen (A'dam) Kind.: Toetje, Volckjen, geb. 12-
2-1626 en Volkje, geb. 25-2-1628, beide te A'dam.
Laurens Takes, geb. Wieringen 1633. Werd poor-
ter van A'dam. Varensman. Overl. A'dam 31-7-
1693; ondertr. A'dam 16-9-1662 met Annetje Pie-
ters, d. v. Pieter Adriaansz. Varensman.
Volckert Takes, geb. Wieringen 1638. Varensge-
zel. Ondertr. Noorderkerk 10-7-1666 Annetie Crij-
nen, geb. A'dam.

Gevraagd hun ouders, evt. geboorteplaatsen,
kinderen, eventuele verwantschap e.d.
Klaas Takesz, geb. Enkhuizen 1740, tr. Enk-
huizen 19-12-1764 Fijtje Moses.
Sieuwert Takes, geb. A'dam ca. 1750, tr. 18-
12-1784 Johanna Roos, geb. Enkhuizen.
Zijn dit broers? Is Antje Lieuwen hun vader?
Ook graag verdere informatie v.d. fam. Takes.
F.M. Takes, Adr. v.d. Doesstr. 16, 3054 ED
Rotterdam, tel. 010-4187841.
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Boeken en tijdschriften
Kadastrale Atlas Raalte 1832 verschijnt in druk
Op dinsdag 25 april j.1. is in het gemeentehuis van
Raalte de gebonden uitgave van de Kadastrale Atlas
1832 Raalte gepresenteerd.
De Kadastrale Atlas 1832 Raalte is de derde uitgave
van de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832.
De Stichting wil uiteindelijk alle gemeenten in
Overijssel in kaart brengen. De Stichting, waarin
het Rijksarchief in Overijssel en het Kadaster Over-
ijssel samen werken met plaatselijke historische
verenigingen, heeft in Raalte de hulp gekregen van
het Cultuur Historisch Genootschap Raalte en de
Historische Werkgroep Strunk.
De Kadastrale Atlas laat een momentopname van
Raalte in het jaar 1832 zien. In 1832 werden voor
het eerst percelen, grondgebruik, veldnamen en ei-
genaren systematisch in kaart gebracht. De Atlas be-
staat uit een zestigtal losse kaarten en de gegevens
die daarbij horen, de zogenaamde Oorspronkelijke
Aanwijzende Tafel. Hierin zijn onder andere de
perceelnummers, de namen, beroepen en woon-
plaatsen van eigenaren, de grootte en waarde van de
percelen en de plaatselijke benamingen terug te
vinden. Met behulp van deze Atlas kan iedereen die
belangstelling heeft voor Raalte en haar geschie-
denis, nagaan hoe Raalte er in 1832 uitgezien heeft,
wie de eigenaar was van een bepaald huis of welke
bestemming een stuk grond in die tijd heeft gehad.
De Kadastrale Atlas Raalte 1832, die nu in druk
verschijnt, bestaat uit een tekstdeel (280 pagina's)
voorzien van een uitgebreide historische inleiding
en alle gegevens bij de kaarten, en een kaartenmap
met 70 losse kaarten.

De Kadastrale Atlas 1832 Raalte is te koop bij
boekhandel Guldemond en het W V te Raalte en bij
het Rijksarchief Overijssel te Zwolle, tel. 038-
540722, voor de prijs van ƒ 45,00.
Voor meer informatie: H. Bordewijk (Stichting
Kadastrale Atlas Overijssel 1832), tel. 038 -
540722. de heer H. Hannink (voorzitter Cultuur
Historisch Genootschap Raalte), tel. 05720-51382
of de heer H. Bouwhuis (voorzitter Historische
Werkgroep Strunk), tel. 05720-57055.

Rijksarchief in Overijssel publiceert gegevens
over 25.000 personen, boerderijen en landerijen:
Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse
Leenprotocollen, 1379-1805
In de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen
(de registers waarin beleningen werden aangete-

kend) staan over een periode van meer dan vier
eeuwen de beleningen (overgang van bezit) op-
getekend van ongeveer 2500 boerderijen en lande-
rijen in de drie Overijsselse kwartieren Salland,
Twente en het Land van Vollenhove en daarnaast in
Drenthe, Gelderland en het graafschap Bentheim.
Deze zogenoemde leenprotocollen zijn bijgehouden
door de Landsheerlijke Leenkamer te Utrecht en la-
ter door de Overijsselse Leenkamer te Zwolle. Als
leenheer traden aanvankelijk op de bisschoppen van
Utrecht en de hen opvolgende vorsten uit het Habs-
burgse Huis. Na de Opstand tegen Philips II namen
vanaf 1578 de toen souvereine Staten van Overijssel
deze landsheerlijke functie over.

De informatie uit de originele protocollen is door de
oud-rijksarchivaris mr. E.D. Eijken systematisch
bewerkt en voor een breed publiek toegankelijk ge-
maakt. Per schoutambt of richterambt en daarbinnen
per buurschap worden de leengoederen (erven, per-
celen en de tienden daaruit) opgesomd. Bij de over-
gang van het bezit wordt niet alleen de nieuwe
bezitter genoemd, maar in veel gevallen ook de
familiebetrekking tot de vorige bezitter. De elkaar
chronologisch opvolgende aantekeningen brengen
dikwijls meerdere generaties van een bepaalde
familie in beeld. Ze bieden tevens de mogelijkheid
de geschiedenis van het onroerend goed en de ver-
anderingen in de naamgeving te volgen. Voetnoten
verschaffen vaak nog aanvullende informatie.
De protocollen bevatten ongeveer 25.000 namen
van personen, plaatsen, erven en percelen. Onge-
veer drievierde hiervan betreft Overijssel, een vierde
Drenthe, Gelderland en Bentheim.
Het repertorium bevat daarnaast een omvangrijke
inleiding, waarin voor het eerst het Overijssels
leenrecht uitvoerig wordt behandeld. De uitgave is
ook voorzien van een alfabetische index op per-
sonen en plaatsnamen. In bijlagen wordt dan nog
een aantal bijzondere gegevens vermeld. Een van de
bijlagen bevat de tekst van twee ontbrekende folia
bij het oudste leenprotocol, die niet eerder is
gepubliceerd. Deze folia betreffen het Nedersticht.
Voor beoefenaars van de lokale geschiedenis en
voor genealogen is dit een onmisbare bron van in-
formatie.

Publikatie is alleen mogelijk bij voldoende belang-
stelling. De uitgave zal ruim 2.000 pagina's in 8
delen omvatten. De prijs zal bij voorintekening naar
verwachting circa ƒ 200,- bedragen, nadien om-
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streeks ƒ 250,-. Men kan tot 1 juni 1995 bij het
Rijksarchief in Overijssel, Eikenstraat 20, 8021 WX
Zwolle intekekenen door opgave van naam, adres,
postcode en woonplaats met vermelding: Voorin-
tekening Leenprotocollen 1379-1805. Na deze
datum ontvangt u zo spoedig mogelijk nader bericht.

Brabanders gezocht. Gids voor stamboomonder-
zoek in Noord-Brabant
Adri P. van Vliet (eindredactie)
Leo Adriaenssse en Rob van Drie (redactie)
Den Haag : Centraal Bureau voor Genealogie, 's-
Hertogenbosch: Rijksarchief Noord-Brabant. -III
Pag: 192, verluchtigd met talrijke grafieken en
afbeeldingen. Ingelijmd, afmeting 21 x 21 x 1 cm.
Slappe kaft. Prijs ƒ 39,—;vrienden CBG ƒ 34,50.

Tijdens de onlangs gehouden genealogische dag ge-
organiseerd door het Rijksarchief Noord-Brabant
werd deze laatste aanwinst ten doop gehouden. Het
betreft een genealogische boekwerk dat bij het Bra-
bantse Genealogisch onderzoek een handreiking
hoopt te bieden. Volgens de omslag is het werkje
vooral gericht op de beginnende onderzoeker. Deze
uitgave heeft als voordeel dat het gegroeid is uit
cursusmateriaal dat ontwikkeld werd door de docen-
ten belast met de cursus genealogie voor gevor-
derden. Kortom het is niet zo maar een makkelijk
leesbaar beginnersboekje maar een gedegen, multi-
disciplinaire studie afgestemd op gevorderden en
geproduceerd door een indrukwekkende trits van
vakspecialisten. Daar cursusmateriaal de basis
vormt, is het boek duidelijk afgestemd op de prak-
tijk van het onderzoek.

Om een indnik over de brede inhoud te geven: het
boek omvat hoofdstukken over archiefbezoek in
Brabant, de bevolkingsregistratie, de rechtspraak,
het notariaat, de registratie van het onroerend goed,
de defensie, het onderwijs, de belastingen, kerke-
lijke zaken, familiewapens en Brabantse Bronnen
buiten Brabant. De opzet van ieder hoofdstuk is
zodanig, dat men begint met een stukje geschie-
denis, gevolgd door een opsomming van de bronnen
en de beschikbaarheid daarvan. Ieder onderdeel
wordt afgesloten met een uitvoerige bronver-
melding, vaak toegelicht door een verhelderend
commentaar. Het geschrift straalt grondigheid, ge-
degenheid en deskundigheid uit. Dit mag men ver-
wachten gezien de deskundigheid van de auteurs.
Wat dit betreft is dit werkje dus een goudmijntje
voor de genealogische onderzoeker die zich richt op
de Brabantse Genealogie. Ook voor speurders daar-
buiten bevat het veel leerzaams omdat de inleidin-

gen van de thema's veel algemene aspecten van het
stamboomonderzoek belichten. Voor een betrek-
kelijk bescheiden prijs heeft men dus een waar-
devolle informatiebron in handen.
Of dit werk geschikt is voor de beginner blijft voor
mij wel een grote vraag. De zelf vond de tekst wel
goed leesbaar, doch de tekstinhoud tamelijk com-
plex. Het geschrift vraagt dus een rustig leestempo
om al de feiten goed op te nemen. Geen vlot lezende
tekst dus, maar eerder een gedegen studieboek dat
vooral door de gevorderde genealoog met interesse
zal worden geraadpleegd. Het studiewerk geeft
talrijke aanwijzingen hoe de stamboom (indien de
DTB-gegevens zijn opgediept) verder kan worden
'aangekleed'. De betekenis van de secundaire bron-
nen voor de complementering van de genealogische
gegevens, krijgt immers ruime aandacht. Wat ik
miste in deze overigens voortreffelijke studie, is de
inzet van de computer bij het onderzoek. In Brabant
is men reeds betrekkelijk ver gevorderd met deze
automatisering en er zou reeds heel wat over te
vertellen zijn. Bij het genealogische onderzoek is de
computer langzamerhand een onmisbaar instrument
geworden en daarvan vindt men in dit boekje toch
erg weinig terug.

Een punt waar ik als oudere moeite mee had is de
typografische verzorging. Hoewel het boek zich
aardig presenteert, en er voldoende brede kantlijnen
zijn waar men privé aantekeningen kan maken, vind
ik de belettering voor de oudere lezer toch te klein,
zeker als men kolombreedte hierbij betrekt. Ook de
aanvullende literatuurgegevens zijn door de zeer
kleine belettering soms moeilijk te lezen. De typo-
grafische presentatie van de gegevens is dan erg
belangrijk. Ik houdt er zelf van dat iedere verwijzing
steeds op een nieuwe regel begint, de naam van
auteur en boekwerk eerst. Eventueel kan men als
oogsteun een gedachtenstreepje of bullet plaatsen.
Aanvullend commentaar kan men dan daarachter
tussen haakjes toevoegen. Nu staan de literatuur-
verwijzingen achter elkaar geplaatst en dat is niet
prettig bij het opzoeken of aanstrepen.
Ondanks deze opmerkingen kan men er zeker van
zijn dat dit boek veel herdrukken zal beleven.
Wellicht kunnen de auteurs met deze aanvullende
punten bij een volgende editie rekening houden.
Voor de rest zou ik willen concluderen, dat dit boek
een 'must' is voor "genealogische brabanders", en
een 'aanrader' voor overige onderzoekers. Het is
een gedegen stap om de archieven beter toegan-
kelijk te maken voor het genealogie-minnend pu-
bliek. (JW. Koten)
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Antwoorden en vragen van lezers
Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde vragen hebben,
anders dan genealogische contacten, kunnen die in deze
rubriek aan de orde stellen. Eventuele antwoorden graag
naar de redactie.

Antwoord op vraag 94601. Bermich zou misschien
een verbastering kunnen zijn van Bennisz. Dit ligt
bij Kallenbach in Schwarzwald bij Bad Württ.
(Met dank aan de heer Storm)

Antwoord op tweede deel vraag 95203. Een
inlandse kra(a)m(st)er is een persoon, die officieel

vergunning heeft van de overheid om met handel
langs de deuren te gaan of op de markt te staan. Als
kleine zakenman/vrouw moest zo iemand Patentbe-
lasting betalen en werd dus geregistreerd in de
boeken van de Patentbelasting. Hij/zij verkocht
inlandse produkten, vooral granen en peulvruchten.
(Met dank aan de heren Brongers en v.d. Linden)

Aangeboden: Gens N. 1980-1993 geb., 1994 los;
Jaarbk Centr. Bur. Gen. 1981-1994, alles z.g.a.n.,
tegen elk aann. bod. Tel.: 070-397 72 49

Genealogische contacten
Van Ankeren. Wie doet (of heeft gedaan) onder-
zoek naar deze familie? Vanaf 1680 hebben leden
van deze familie om. geleefd in Delft, Dordrecht,
Leiden en Rotterdam; 2 broers, Willem en Abraham
trouwen te Leiden in 1707, resp. 1711. Weet ie-
mand de betekenis van de naam? En waarom zoveel
migratie?
L. v.d. Linden, Le Corbusierlijn 3, 2728 AR Zoeter-
meer, tel. 079-410417

Van Beek/Bannentloo. Mijn grootvader Geurt-
Reinder van Beek, geb. Voorst 8-4-1835, overl.
Gorssel 30-6-1903 was een zoon van Evert Jan van
Beek en Anneken Neck. Hij huwde 26-10-1895
Johanna Barmentloo, geb. Voorst 10-11-1872,
overl. 26-3-1958, dochter van Reinder Barmentloo
en Gerolina Bensink (Johanna was een nicht van
Geurt Reinder. Graag alles over de families Bar-
mentloo en van Beek. Wonen in Voorst en omge-
ving nog familieleden?
P. v.d. Wal-van Beek, Sch. van Ommerenstr. 261,
6831 MG Arnhem, tel. 085-230551.

Bartelsman.Al vijftien jaar doe ik onderzoek naar
deze familie, omstreeks 1700 uit Duitsland afkom-
stig, waar de naam voorkomt als Bertelmann. Jo-
hannes Bertelsmann (ca. 1640) was erfgenaam v.e.
boerderij in Eppendorf bij Borgloh. Rond 1602
wordt een Peter Bertelsman geboren in Borgloh,
evenals in 1652.
O.a. via de linnenhandel kwamen vele nazaten on-
der de naam Bertelsmann en Bartclsman naar Ne-
derland. Andere schrijfwijzen zijn Barthelman(n),
Bartelmans, Bertelman(n), Berelsman (Buvel-

mans). Gaarne contact gezocht met naamgenoten
zoals bovenvermeld en zij die meer gegevens (ook
bidprentjes) hebben of weten met betrekking tot
deze namen. Voor bidprentjes zijn andere ter ruiling
aanwezig.
J.J.A. Bartelsman, Opaal 9, 3641 XH Mijdrecht, tel.
02979-41360.

Klad/Klat. Gezocht aanvullende gegevens betref-
fende de volgende personen: Pieter Klad (tr. Gee-
sien Bos), Jan Klad (tr. Geesien Duisten) en
Klaas Klad (tr. Janna Kuur, Zuidbroek 7-1-1830)
Ook verdere gegevens betreffende de familie
Klad/Klat zijn welkom.
L.M. Visser-v.d. Salm, John Woodnümte 39, 2728
NC Zoetermeer, tel. 079^(10550.

Knol, Harm, ged. 1-1-1757 te Veendam. Een zoon
Pieter is gehuwd 6-1745 te Veendam met Aaltje
Jans. Gezocht verdere gegevens van deze personen
en zo mogelijk van hun voorouders.
M. Knol, Dreeshof 5, 3274 CC, Heinenoord, tel.
01862-3514.

Hendrik van Mourik, kruidenier te Scheveningen,
trouwde Gerardina Maria Staat(s). Hun dochter
Gerardina Maria trouwt Wilhelmus Antonie van
der Salm. Zij overlijdt echter reeds op 25-jarige
leeftijd (27-10-1876) te Scheveningen. Zou er een
foto van dit echtpaar bestaan? Zijn er meer gegevens
bekend?
L.M. Visser-v.d. Salm, John Woordruimte 39, 2728
NC, Zoetermeer, tel. 079^(10550.
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Ariaen Rijs(e)k(c)amp werd ca. 1550 geboren.
Zijn zoon Joost Ariaenz Rijskamp, geb. ca. 1575,
overleden na 1649, timmerman, schepen, burge-
meester van Egmond aan de Hoef en Raad in de
vroedschap, huwt Ie Machteld Jansdr. Dirk Joos-
ten Rijskamp, zoon van voorgaande, geb. ca. 1600,
overl. tussen 27 mei 1654 en 10 juni 1654 te Am-
sterdam (?), alwaar hij poorter en koopman was. Hij
huwt Ie Catharina Jan Hectorsz van Chanu,
dochter van Jan Hectorsz Chanu en Griete
Dirxdr. Hij huwt 2e (ondertrouw Amsterdam 24
juli 1634) Judith Hulst, dochter van NN en Ba-
lichje Hasselaer.
Annigje de Brey, gedoopt 6 sept. 1696 te Utrecht.
Zij huwt Ie met Willem (van) Sparenburg. Uit dit
huwelijk 9 kinderen.
Van al de genoemde namen zoek ik nog voor- en
nageslacht. Wie kan mij daarmee helpen?
R.R. Gomes, Tjalkstraat 13, 1826 DT Alkmaar, tel.
072-622000.

Theunis van Riemsdijk en Hendrica de Vries
(onderbouwden (NG) Rossum (Gld) 17-3/10-4-
1758. Hij is J.M. van Varik, wonende te Rossum, zij
is J.D. van Rossum. Ons zijn vijf kinderen bekend
(ged. NG in Rossum en Varik), n.1. Gerrit, ged. 14-
7-1754 (onwettig, vader Kasper Kuinderse); Maria,
ged. 14-1-1759, tr. Maaren 6-10-1780 met Philip-
pus Jonkermans; Anneke, ged. 17-1-1762, tr. Va-
rik 8-5-1785 met Hendrikus Dinnes; Geertje, ged.
20-10-1765 en Teuntje, ged. 12-7-1768, tr. Varik
23-11-1791 met Jeroon van Ballegoijen.
Gevraagd naar verdere gegevns van het hierboven
genoemde echtpaar. Ook zijn wij op zoek naar de
herkomst van Philippus Jonkermans. Hij was sol-
daat en bij zijn huwelijk op verlof te Ophemert.
Noch in de boeken van Ophemert, noch bij Ge-
meente en Rijksarchief van 's-Hertogenbosch was
iets van hem te vinden. Iedere verdere aanvulling is
ook welkom.

P. Bohne, Meijhorst 91-20, 6537 KL Nijmegen, tel.
080-451781.

Schmit, Johanna Maria Fredelina, tr. 19-12-1773
Gr.K. Zwolle met Abraham Waslander, kapt. lijf-
reg. Oranje Vriesland in garn. Sluis; o.tr. 26-11-
1773; de geboden gaan ook naar Windesheim (bij
Zwolle) en Sluys. Zij overlijdt 14-5-1776 te Zwolle.
2 kind. Helena Constantia, geb. 11-2-1775/ged. 12-2
en Johanna Maria Fredelina, geb. 7-5-1776/ged. 16-
5. Gevraagd: geb.d., plaats en voorouders.
Smit, Eelke Everhard, majoor o/Oranje Vriesland,

gehuwd met Johanna Aleyda Machteld Schmidt-
man. 2 kind.: Jan Everhard, geb. 17-12-1773 te
Zwolle en Jacoba Philippina, geb. 8-6-1777 te
Zwolle. Is Eelke misschien een broer van Johanna
Maria Fredelina? Eelke en Abraham zijn beide mil.
o/Oranje Vriesland
Sj. Huitema, Tünkersstrjitte 8723 EP Koudum, tel.
05142-2789.

Wismans/Pingen/Flinsenberg. Al jaren doe ik on-
derzoek naar deze families in Noord Limburg
(Venray en omgeving). Ik ben op zoek naar de voor-
ouders van Gerard Flinsenberg. Hij is getrouwd
met Jeanette Siebers (geb. Swolgen 6-4-1750).
Kinderen, allen geboren te Meerlo, zijn: Theodorus,
geb. 20-11-1776; Lambertus, geb. 13-1-1779;
Gertrudis, geb. 26-1-1780; Lambert Hieronymus,
geb. 30-9-1786; Gerardus, geb. 8-2-1791.
Ook zoek ik de voorouders van Joannes Pingen,
geb. Meerlo 20-7-1753, overl. Venray 27-10-1804.
Hij is op 21-11-1784 te Meerlo getrouwd met Pe-
troneHa Thomassen, geb. 1767?. Kinderen: beide
geb. te Meerlo: Petronelle (27-1-1794) en Maria Ca-
tharina (3-4/7-1799).

Wie heeft gegevens over de drie bovengenoemde fa-
milies?
P.G.P. Wismans, Oude Dukenburgseweg 607, 6538
MT Nijmegen, tel. 080^45463/040^19543.

Willem Willemsz Bosschert, dienaer hoofdofficier,
overl. A'dam 25-12-1676, tr. ca. 1652 N.N. 1 kind
bekend: Hendrick Willemsz Bosschert, geb. ca.
1652, waegdrager, overl. A'dam 28-12-1696, tr.
1670/1680 Hendrickje Bout, geb. ca 1650, overl.
na 1702. Kind.: Geesje (Hendricksd), geb. ca. 1671,
ondertr. A'dam 24-6-1695 Hubert Maijers,
schoenmaker; Jan Hendricksz, geb. ca. 1672, onder-
tr. A'dam Lijsbet Jans van Staveren; Anna
(Hendrickszd), geb. ca. 1678, ondertr. A'dam 26-9-
1704 Andries Mathijs, geb. ca. 1669, timmerman,
zn v. Marijtie Jans; Hendrick, geb. ca. 1678, schil-
der, overl. A'dam 4-2-1753, begr. A'dam, ondertr.
(1) A'dam 22-4-1702 Isabella Ladomin, geb. ca.
1679, overl. A'dam 6-1-1715, dr. van Albertus La-
domin en Catharina van de Sande, ondertr. (2)
A'dam 8-2-1715 Catrijn Janse van Delden, geb.
Ravenstijn ca. 1680, overl. A'dam 12^1-1757.
Gevr.: (Waar zijn) aanvullende gegevens (te vin-
den?) zodat de ca. juiste plaatsen en data worden.
Wie was de echtgen. v. Willem en waar kwam hij
vandaan? W.J. Bosschert, Malrove 36, 7322 GB
Apeldoorn, tel. 055-663200.
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Graden van verwantschap en huwelij ks
dispensatie
Een genealogisch probleemgebied
JW. Koten

Van vele zijden werd de redactie van Ons
Erfgoed gevraagd om eens een korte
uiteenzetting te geven over de verschil-
lende methoden van gradering van
verwantschap met daaraan gekoppeld de
kerkelijke en/of staatsrechtelijke huwe-
lijksbeletselen.

Ontwikkeling gezin tijdens de eerste
eeuwen
Het begrip gezin en alle juridische kaders
waarmee dit begrip thans is omgeven heeft
een lange ontwikkelingsgang door gemaakt,
die globaal drie wortels kent, te weten:
• het Romeins recht
• het Canonieke recht (dat gold voor de

katholieke kerk), dat ten dele was
gebaseerd op het voorgaande recht en
theologisch-Bijbelse interpretaties en
tenslotte

• de traditionele Germaanse opvattingen.

Daar de visie op het huwelijk bij deze
verschillende rechtsstelsels op sommige es-
sentiële punten duidelijk verschilde, is het
duidelijk dat bij versmelting van deze syste-
men er tegenstrijdigheden ontstonden. Dit
gegeven verklaart waarom er tijden van gro-
te verwarring zijn geweest.

Wie denkt dat het gezin, zoals we thans ken-
nen, de hoeksteen van de samenleving in de
vroege middeleeuwen was, moet zijn opvat-
ting herzien. Onze huidige gezinsstructuur
is de resultante van een groot aantal com-

plexe ontwikkelingen, waarbij overigens de
Katholieke Kerk (het zal niemand verbazen)
een belangrijke rol bij heeft gespeeld. Doch
in de vroege middeleeuwen was deze ont-
wikkeling nog lang niet zo ver. We weten
van de Karolingische en Merovingische ko-
ningen dat zij vaak meer dan één vrouw
hadden. Sommige vrouwen kregen de posi-
tie van echtgenote (met een erfrechtelijke
status van dien) anderen waren meer con-
cubines, hoewel in feite dit onderscheid niet
zo duidelijk was als hier wordt gesugge-
reerd. De kerk heeft een taaie strijd moeten
voeren tegen concubinaat en ook de versto-
ting van de vrouw door de echtgenoot. Het
is ook de kerk geweest, die de positie van de
vrouw en kinderen sterk heeft verdedigd en
vooral de echtelijke consensus ) als uit-
gangspunt voor een wettelijk huwelijk heeft
gepro-pageerd.

In de oudste tradities, zeker bij de Romeinen
was het gezin een soort "clan" ) die werd
bestierd door de pater familias die lot en
leven van de familieleden in handen had. Hij
bepaalde wie de huwelijkspartner van zijn
zonen en dochters werd. Deze visie heeft
lang standgehouden, vooral in de meer wel
gestelde kringen. Globaal was in de vroege
middeleeuwen van een wettig huwelijk
sprake als er (1) toestemming van de weder-
zijds familie bestond (de desponsatio of
verloving is verlof om te trouwen), (2) de
overdracht van de bruidsgift (dos) van de
bruidegom aan de bruid was geregeld en (3)
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de bijslaap succesvol was voltooid. In feite
lijkt dit sterk op de huidige Moslim-traditie.
Later kwam daar nog de gewoonte bij, dat
na de huwelijksnacht de man uit waardering
voor zijn vrouw, haar nog een kleine gave
("morgengabe") ) overhandigde. Bij het
modale gezin aan het einde van de tiende
eeuw was dit ritueel echter nog niet zo
uitgebreid. Trouwens van een kerkelijk
huwelijk was toen nog stellig geen sprake,
omdat de ontwikkeling van de kerkelijke
huwelijksplechtigheid nog niet zo ver was
gevorderd.
Gewoonlijk trouwden jongens rond het
twintigste levensjaar en werden meisjes
rond haar vijftiende uitgehuwelijkt. De hu-
welijksplechtigheid was sober en bestond in
feite uit niet veel meer dan de verklaring van
man en vrouw getrouwd te zijn. Na het hu-
welijk ging het meisje bij de man wonen c.q.
werd opgenomen in de clan van de man. Het
kwam echter ook voor dat wanneer de
vrouw over eigen middelen bezat de man bij
haar in trok en dan als deel van de vrouw's
familie werd beschouwd.
Het is er goed op te wijzen, dat gedurende
de eerste eeuwen van onze geschiedenis, de
huwelijkse status binnen de kerk als "second
best" werd gezien.4)

Aan maagdelijkheid, vooral in kloosterver-
band, werd een hoge graad van heiligheid
(en status) toegekend. Vandaar dat in veel
hagiografieën (beschrijvingen van heiligen
levens) het als een lovenswaardige daad
werd beschouwd, dat jongens niet deden
wat van hen verwacht mocht worden (te
trouwen en voor nageslacht te zorgen),
maar dat zij hun familie loslieten en kloos-
terling werden. Vaak ging deze klooster-
overgang tevens met vermogensoverdracht
van de familie aan het klooster gepaard. Dit
laatste vermelden de heilige geschriften
meestal niet.

136

Kerkelijke invloed op de huwelijks-
sluiting
Pas rond de elfde eeuw, verdween eni-
germate de anti-huwelijksattitude van de
kerk en ontstond er iets wat men achteraf
bezien een kerkelijk huwelijksrecht zou
kunnen gaan noemen. Dit betrof vooreerst
de huwelijken tussen welgestelden. Later
werd dit recht verder gepreciseerd terwijl
ook het rechtsdomein werd uitgebreid over
bredere lagen van de bevolking. Ging het
huwelijk eerst meer over de zakelijke rech-
ten, de kerk voegde in die tijd aan het huwe-
lijk nog een nieuwe dimensie toe. Het
huwelijk werd namelijk verheven tot een of-
ficieel kerkelijk sacrament. De kerk begon
daarmee grip op het huwelijk te krijgen. Zij
ging daarbij steeds meer eisen aan de
huwelijkspartners stellen. Daarbij stond de
onontbindbaarheid van het monogame hu-
welijk voorop ), terwijl daarnaast ook de
beteugeling van de seksualiteit, zowel
binnen als buiten het huwelijk grote aan-
dacht kreeg. Wat de regulering van de
seksualiteit binnen het huwelijk betreft, dit
hield in dat de bijslaap als zondig werd be-
schouwd 6) wanneer deze plaats vond gedu-
rende de menstruatie-periode van de vrouw,
tijdens haar zwangerschap of de zoog-
periode, tijdens de vastendagen (advent- en
vastentijd, quartertemperdagen), tijdens de
paas- en pinksterweek, op zondag, in de
kerk enzovoort. Na de bijslaap diende men
zich te wassen (Overeenkomstige bepalin-
gen gelden nog steeds in de moslim-traditie
en zij hebben ten dele een medisch-
hygiënische achtergrond).
Wat de regulering van de seksualiteit buiten
het huwelijk betrof gold de eenvoudige
regel, dat de bijslaap uitsluitend was voor-
behouden aan wettig met elkaar gehuwden;
dus niet vóór en zeker niet naast het huwe-
lijk.
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Het incestverbod
Een zeer complexe zaak voor de huwe-
lijkssluiting, zeker in de tiende eeuw, was
daarenboven nog de uitsluiting van de over-
treding van het incestverbod. Dit begrip
incest vergt nu enige toelichting:
Thans heeft de voorkoming van incest een
medisch-hygiënische achtergrond en is
vooral gericht op een bescherming van de
kwetsbare jongere, c.q. het handhaven van
een veilige gezinssituatie voor het op-
groeiende kind. In de moderne wetgeving
betreft dit vooral de seksuele betrekking
tussen naaste bloedverwanten of aanver-
wanten, in het bijzonder om de eigen kin-
deren, de (stief) kinderen van de partner
onder voogdij en waarbij wettelijk ouder-
schap (aangenomen adoptief of pleegkin-
deren) bestaat. Een absoluut huwelijksver-
bod bestaat nog steeds, tussen ouder-kind
(eerste graad) en broer-zus (tweede graad).
Wat betreft huwelijken tussen oom-nicht
(derde graad) en neef-nicht (vierde graad)
bestond vroeger ook een verbod. Men kon
echter ontheffing bij de kroon vragen, om
zoals dat heette: gewichtige redenen (zwan-
gerschap). Deze belemmering geldt dus
thans niet meer. Aangetekend wordt, dat
neef-nicht huwelijken in het verleden op het
platteland zeker bij de-wat deftiger boeren-
families niet zeldzaam waren. ) Het was het
instrument om de plaatselijk hegemonie te
versterken. Ten overvloede: het aantal derde
en vierde graads huwelijken bedraagt thans
circa 1% van alle huwelijkssluitingen.

In de middeleeuwen daarentegen had men
een meer spirituele visie omtrent het huwe-
lijk. Dit kwam omdat men de bijbelse uit-
spraak, dat gehuwden één-vlees vormden,
tamelijk letterlijk werd opgevat. Daardoor
was de kring waarvoor incest-verbod gold
veel uitgebreider dan thans. In eerste
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instantie betrof het een grote groep van
bloed- en aanverwanten (tot de vijfde
graad). Omdat men in de achtste en negende
eeuw overging van de germaanse verwant-
schapsgradering naar de Romeinse ) werd
dit zelfs uitgebreid tot de zevende graad.
Daarnaast bestond ook nog spirituele of
geestelijke verwantschap ), zoals het
peter- of meterschap. Zelfs de verwanten
van vroegere minnaars vielen onder deze
laatste categorie. Daardoor was de kring
waarvoor een huwelijksverbod gold. zo wijd
getrokken, dat bij vrijwel iedere potentiële
huwelijkspartner zich een of meer huwe-
lijksbeletselen (impedimenta) voordeden.
Om de potentiële kandidaat dan toch te
mogen trouwen was kerkelijke dispensatie
(= ontheffing) nodig en dat kostte geduld,
vaak goede woorden en altijd veel geld. Het
is zeer waarschijnlijk dat de misstanden
rond deze huwelijksdispensaties een
belangrijke aanleiding zijn geweest voor de
kerkelijk reformatie door Luther. )

Huwelijksbeletselen op grond van bloed-
of aanverwantschap
Wat waren de belangrijkste canonieke im-
pedimentia voor een huwelijk. Men kende
twaalf hoofdgroepen ') waarvan twee voor
de genealoog van belang kunnen zijn: na-
melijk de impedimentia: 1. imp. consan-
guinitatis (bloedverwantschap), 2. imp. af-
finitatis (aanverwantschap of zwager-
schap). Voor de genealoog is natuurlijk de
huwelijksbelemmering wegens bloedver-
wantschap het belangrijkste item.
Twee vragen zijn nu aan de orde: wat is
bloed- en aanverwantschap en wat zijn de
graden van verwantschap?

Bloedverwantschap bestaat wanneer de
beide betreffende personen (probandi
genoemd) ) een gemeenschappelijke voor-
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ouder hebben: moeder-vader, zus-broer
tante-oom, nicht-neef enzovoorts. Ver-
wantschap kan voorkomen in de ascen-
derende of opgaande lijn, zoals ouders,
grootouders, overgrootouders enzovoorts;
deze personen worden daarom ascendanten
genoemd. De tegenhanger is de verwant-
schap in dalende lijn, gewoonlijk de des-
cendanten genaamd (zoals kinderen, klein-
kinderen enzovoorts).
Tenslotte is zijwaartse verwantschap moge-
lijk, deze personen worden collateralen )
genoemd. Collateralen hebben een gemeen-
schappelijke voorouder.
Aanverwantschap of zwagerschap betreft
de bloedverwanten van de huwelijkspartner.
Dus schoon(groot)ouders, zwager, schoon-
zuster, aangetrouwde oom/tante enzovoort.

De innigheid van bloedverwantschap of
zwagerschap wordt meestal in graden uit-
gedrukt. Zoals bij de inleiding vermeld zijn
er verschillende methoden om de gradering
van verwantschap aan te duiden. Dit vraagt
een wat uitvoeriger toelichting daar deze
gradering nauw samenhangt met de han-
tering van het incesttaboe-begrip 15). Ook
dit incesttaboe heeft in de Westerse wereld
een geweldige ontwikkelingsgang doorge-
maakt. Bestuurders (zowel vorsten als ker-
kelijke ambtsdragers) misbruikten het in-
cesttaboe niet zelden uit machtspolitieke
en/of financiële overwegingen. Endogame
aristocratische netwerken (netwerken ont-
staan door huwelijken van bloedverwanten)
concentreren te veel macht. De vorst ge-
bruikte de anti-incest-wetgeving daarom om
potentieel machtsklieken te verdelen. Ook
financiële belangen van allerlei aard, leid-
den er toe dat de kring waarvoor het incest-
verbod gold steeds verder werd uitgebreid.
Een belangrijk moment hierin was de
overgang van de Germaanse naar de Ro-
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meinse-Canonieke telling zoals we reeds op-
merkten. Wat hield dit in?

Germaanse telwijze
Volgens de oudste Germaanse traditie reikte
het incestverbod tot de kinderen van de
achterneef (het parenteel van de betover-
grootouder) of tot vierde graad verwant-
schap volgens de Germaanse telling. De
Germaanse gradering berustte er op dat men
het aantal generaties in de opstijgende lijn
tot aan de gemeenschappelijk voorouder
telde. Zo zijn broers-zusters dus eerste
graad verwant, neef-nicht tweede graad,
achterneef-achternicht derde graad en ach-
ter achterneef-achterachternicht vierde
graad.

Romeins-Canoniek telwijze
Voor het Romeinse-canonieke recht strekte
het incestverbod zich uit tot achterneef-
achternicht (dus minder verder dan bij het
Germaanse recht), doch omdat men anders
telde sprak men daar van zesde graad
verwantschap. Waar zit het verschil. Bij de
canonieke methode telde men over de
gemeenschappelijke grootouder heen, ter-
wijl men bij de Germaanse telling tot de
gemeenschappelijke voorouder telde. De
kerkelijke telling volgde dus eerst de
opstijgende (zoals bij de Germaanse telling)
en nadien nog de dalende lijn. Vader-doch-
ter is dus eerste graad, broer-zus is tweede
graad, oom-nicht, derde graad, neef-nicht
vierde graad, neef-achternicht vijfde graad
en achterneef-achternicht zesde graad. Ergo
het canonieke incestverbod reikte tot aan
(dus niet tot en met) de zevende graad 16).
Dit verbod gold zowel voor bloedverwanten
als voor aanverwanten.

Om het bovenstaande nog wat te ver-
duidelijken geven wij op de voorzijde van
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dit nummer een afbeelding van de bekende
boom der bloedverwantschap uit Decretium
Gratiani (ontleend aan de studie van M. de
Jong). Het bovenste cijfer in de cirkel is de
graad van de verwantschap volgens de
Germaanse en het onderste volgens de
Romeinse telling.

Deze verschillen in gradering volgens de
canonieke en Germaanse telling, hebben tot
enorme verwarring geleid. Toen de in de
Germaanse landen werkende missionaris
Bonifacius (rond de achtste eeuw) van de
paus vernam dat de huwelijken tot aan de
zevende graad verwantschap onder het in-
cestverbod vielen, heeft hij dit op de Ger-
maanse wijze van tellen geïnterpreteerd.
Conform strekte het huwelijksverbod (en de
noodzaak van een huwelijksdispensatieü)
zich nog twee generaties verder uit, dan wat
hier lokaal gangbaar was. Een enorme grote
groep kwam dus onder het incestverbod.
Toen de fout later werd ingezien, bleek het
echter een gepasseerd station te zijn. Het
kwam eigenlijk de kerkelijke ambtsdragers
goed uit kan men zeggen. Dat deze ver-
gissing uiteindelijk mee tot de reformatie
zou leiden zal destijds wel niemand hebben
vermoed.

Dispensatie
Wat nut heeft deze bespreking nu voor de
genealoog. Huwelijk met bloedverwanten
betekende in de katholieke wereld de nood-
zaak tot het vragen van toestemming om
ontheffing. Dispensatie ) noemde men dit.
Deze dispensatie kon slechts door de bis-
schop worden toegekend. Dit hield in een
schriftelijk aanvraag via de plaatselijke pas-
toor, waarin vaak een kort schema consan-
guinitatis (stamreeks dus) diende te worden
opgenomen. Deze gegevens blijken bij on-
derzoek een hoge graad van betrouw-
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baarheid te hebben. Vrijwel steeds wordt in
het trouwboek de noodzaak van dispensatie
vermeld, vaak is er tevens een aantekening
over deze dispensatie-brief en soms wordt
ook wel een korte omschrijving van de in-
houd opgenomen. Voor de genealoog is deze
aantekening van de pastoor dus een belang-
rijk signaal iets verder te spitten en deze
dispensatie op te zoeken. Zij bevat vaak
genealogische goud. Wat Limburg en omge-
ving betreft: Door het onvolprezen boek van
Regis de La Haye, Limburgse voorouders
18), kan men weten dat de huwelijksdisp-
ensaties uit het vroegere Bisdom Roermond
(1561-1801) ter inzage liggen in het
Rijksarchief Limburg, maar ook op de
onverwachte plaats in het Gemeente archief
te Nijmegen (het chronologische register is
van L.W.A. Berenbroek). De dispensaties
van het Bisdom Luik zijn helaas door brand
tijdens de oorlog grotendeels te loor gegaan.
Nico Hamers heeft ook regelmatig over
deze materie gepubliceerd. 19)

Wat de Noordelijke Nederlanden betreft ligt
de zaak gecompliceerder omdat de bis-
schoppelijke hiërarchie rond 1580 werd
opgeheven. Later werden een nuntius apos-
tolicus en een vicaris generaal aangesteld
die vanuit Keulen en later ook van uit
Brussel de Hollandse Kerkprovincie be-
stuurden. Volgens La Haye bezit het
Bisdom Keulen nog veel archivalia die voor
Hollanders mogelijk interessant zijn. Zij
zijn ten dele door H.Deitmer en H Vogel in
vele banden gepubliceerd. )

Wij hopen met dit artikel de moeilijke
vragen rond de graden van verwantschap te
hebben verduidelijkt en bovendien de
betekenis van deze gradering voor de
dispensatie verzoeken (en genealogen) te
hebben belicht.
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1) Een geldigheidseis voor het huwelijk werd dat
beide echtgenoten vrijwillig en niet gedwongen met
elkaar in verbintenis traden. In tegenstelling tot het
Romeins recht werd daarmee de bevoegdheid van
de pater familias duidelijk aan banden gelegd.
2) Dit duiden wij thans met het begrip "extended
family" aan en zoals nog heden ten dage in de Afri-
kaanse traditie kan worden teruggevonden.
3) Deze gift werd ook wel pretium virginitatus ge-
noemd (prijs der maagdelijkheid)
4) Deze visie berustte op uitspraken in de brieven
van Paulus.
5) Ook de van oudsher geldende opvatting dat kin-
derloosheid en overspel van de vrouw als wettige
ontbindingsfactoren golden, verdween met deze
monogame onverbreekbaarheidsopvatting.
6) Men sprak in deze van pollutio-verontreiniging.
7) Het woord incest is afgeleid van het woord in-
castum, waarvan ook ons woord onkuis weer is af-
geleid.
8) Zie de uitdrukking "neef en nicht vrijen licht".
9) Dit hing samen met het feit dat de Karolingers
aan het meer uitgewerkte Romeinse recht bij de
rechtsvinding een steeds belangrijker plaats toeken-
den.
10) cognatio spiritualis (= geestelijke verwant-
schap).
11) Stellig geldt dit voor Engeland, waar het uit-
blijven van de dispensatie om zijn eerste vrouw
(wegens kinderloosheid) te kunnen scheiden Hen-
drik VUI er toe bracht zich van Rome los te maken.
12) Absolute huwelijksbelemmeringen golden na-
tuurlijk wanneer men te jong was of de verstande-
lijke vermogens miste. Andere belemmeringen wa-
ren imp. impotentiae (wanneer er ernstige licha-
melijke bezwaren waren), de imp. ligamnis (wan-
neer men in de huwelijkse staat met een andere
persoon verkeerde), de imp. ordinis (wanneer men
de priesterlijke staat had) en de imp. raptus (wan-
neer de gewenste vrouw geschaakt was.)
13) Probandus (afgekort tot proband) afgeleid van
probare (ons woord proberen): de persoon die ge-
toetst moet worden.
14) afkomstig van het woord latus = zijkant
15) Het incest-taboe vindt men in (vrijwel) alle cul-

turen en in vrijwel alle tijden. Er is zeer veel over
dit taboe gepubliceerd. Alleen in omstandigheden
waarbij de kring potentiële huwelijks-kandidaten
gering was (zeer kleine geïsoleerde gemeenschap-
pen, koninklijke of adellijke families) werd dit
taboe doorbroken. Zoals bij ieder taboe is de ach-
tergrond een mengsel van biologische, hygiënische,
psychologische en sociale factoren, die meestal een
goede grond hebben. Endogamie (= het huwelijk
tussen bloedverwanten) gaat met een verhoogd
gezondheidsrisico voor het nageslacht gepaard.
Daarnaast zijn biologische-psychologische weer-
standen onmiskenbaar (de vrijwillige paarfre-
quentie tussen ratten met dezelfde nestgeur is laag).
Vermoedelijk hebben ook sociale-economische mo-
tieven (versterking van de onderlinge relaties in een
gemeenschap) en de beheersing van de sexuele
impulsen ten aanzien van kinderen (voorkoming van
jeugdzwangerschappen) binnen het gezin een rol
gespeeld.

16) Het getal zeven heeft vooral in de joodse mys-
tiek een bijzondere lading. Sinds onheuglijke tijden
is dit getal verbonden met volledigheid en vol-
maaktheid. Het Hebreeuwse woord voor zeven is
shaba, dat ook verzadiging en het zweren van een
eed betekent.
17) Dispensare is een samenstelling van dis = uit
en pensare = wegen, dus een verstrekking.
18) Regis de La Haye, Limburgse Voorouders,
Maastricht 1994.
19) Het Brunssumse geslacht Hamers, 1990.
20) H. Deitmer en H. Vogel, Die Kohier Gene-
ralvikariatsprotocolle als personengeschichtliche
Quelle.
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Op het voorblad van het vorig nummer (3), is de maandaanduiding van de
voorgaande keer blijven staan.
De tekst had moeten zijn: 3e jaargang, nummer 3, mei 1995. Onze excuses.

140 Ons Erfgoed nr 4, 1995



Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie,
een belangrijke motor voor de studie van de genealogie van de Ne-
derlandse joden.
JW. Koten

Wie enigermate in de genealogische wereld
thuis is, weet dat de joden grote betekenis
aan de genealogie toekennen. Er zijn in de
USA en Israël centra ) die zich speciaal op
dit onderwerp richten. In een land als Ne-
derland met ongeveer 25.000 joden zijn er
zeker rond 500 die zich actief met genea-
logie bezig houden 2). Vergelijkt men dit
met de standaard Nederlandse bevolking
dan geeft dit cijfer alleen reeds een dui-
delijke indicatie dat de genealogie binnen de
joodse gemeenschap sterk leeft. Het laat
zich niet moeilijk raden waarom de joden
zulke diepgaande interesse in de genealogie
hebben. Genealogie is nauw verbonden met
de joodse traditie. In de Thenach komen vele
afstammingslijsten voor. Binnen de joodse
gemeenschap wordt bovendien grote waarde
gehecht aan de familie en het familieleven.
Denk slechts aan de maaltijd op de shabbath
avond (erev shabbath 3)) die een centrale
plaats in het joodse leven inneemt. De rela-
ties tussen familieleden worden vaak geken-
merkt door grote betrokkenheid. Eerbied
voor de (voor)ouders wordt van jongs af
aan ingegeven. Er bestaat een grote
gehechtheid aan familie-tradities, veel jood-
se feesten (chag) hebben een sterke gericht-
heid op het familieleven. Joden leefden
buiten Israël in kleine hechte gemeen-
schappen met veel onderlinge huwelijken ).
Om de identiteit te kunnen bewaren bestond
er in de joodse gemeenschap een op-
merkelijke solidariteit, waarbij familie-
betrekkingen een grote rol speelden. Dit
alles wordt in de latere jaren nog versterkt
door de holocaust (Sho'a) waardoor de
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joodse identiteit een extra dimensie heeft
gekregen en de drang naar het vinden van
overgebleven familieverwanten nog verder
wordt aangemoedigd.

Het aantal joden in Nederland vóór de
laatste wereldoorlog bedroeg circa 140.000
waarvan slechts rond 25.000 de oorlog heb-
ben overleefd. De meesten woonden destijds
in Amsterdam waar het joodse kwartier
beroemd en geliefd was. De eerste intrek
van joden in Amsterdam vond plaats rond
het einde van de zestiende eeuw, door ver-
banning uit Spanje en Portugal en later toen
Antwerpen door de Spanjaarden werd inge-
nomen. Over het algemeen betrof het wel-
gestelde en cultureel goed gevormde per-
sonen, die welvaart (o.a. de diamantbe-
werking) naar Amsterdam brachten. Ver-
drevenen uit Spanje-Portugal werden sefar-
di )-joden genoemd. Spinoza (let op de
Spaans-Portugese naam !) is een bekende
representant van deze groep. Later (tweede
helft zeventiende eeuw en vooral in de
achttiende eeuw), werd deze Spaans- Portu-
gese vluchtelingenstroom gevolgd door een
grotere immigratie golf van Oost-Europese
joden vanwege zich herhalende pogroms in
Polen, Rusland (en waar niet). Deze joden
behoorden tot de Ashkanasies 6). Met hen
kwam het Jiddische element in onze samen-
leving. Zij zouden op den duur ongeveer 90
procent van de Amsterdamse en Neder-
landse joodse populatie gaan vormen. Zon-
der de zaak te zeer te idealiseren, mag men
stellen dat Amsterdam voor veel joden een
dierbare woonplaats werd die zij met
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makom of medina (stad) betitelden. De
naam mokum (afgeleid van makom of
plaats) is zelfs de bijnaam voor Amsterdam
geworden. Wie in de lijst van vooraan-
staande personen uit bestuur, wetenschap,
publiciteit, kunst of politiek van Amsterdam
rond de eeuwwisseling beziet zal menige
joodse naam tegen komen ). De joden heb-
ben een belangrijke bijdrage geleverd aan
onze cultuur, menig Amsterdams woord
heeft een joodse origine en een flink deel
daarvan is in de Nederlandse woordenschat
opgenomen.

Hoewel joden veelal in eigen kring trouw-
den, waren de transculturele verschillen
toch niet zo groot dat er geen gemengde hu-
welijken voorkwamen. Na circa 1850 en
zeker in de twintigste eeuw komen deze
(veel) meer voor. Bij het speurwerk naar
zijn joodse voorouders moet de doorsnee
genealoog nogal wat problemen overwin-
nen. Veel gegevens van voor 1811 zijn
moeilijk te vinden en voor een deel tijdens
de bezettingstijd vernietigd of zoek geraakt.
Onderzoek in Duitsland (waar veel Ashka-
nasies vandaan kwamen) en Oost-Europa
(tot voor kort vrijwel onmogelijk) is buiten-
gemeen lastig. Dit wordt mede veroorzaakt
doordat vaste achternamen betrekkelijk wei-
nig voorkwamen. Kennis van het nogal
complexe hebreeuws, nodig voor aktes van
voor rond 1800 is niet universeel. Binnen de
joodse gemeenschap liepen nogal wat schei-
dingslijnen tussen de Sefardi en de Ash-
kanazi, waarvan de achtergronden voor de
buitenstaander niet gemakkelijk invoelbaar
zijn. Verder zal de buitenstaander proble-
men kunnen ondervinden met onder andere
de joodse kalender, de specifieke joodse
tradities, gewoonten en rituelen 8), typische
joodse functies als chazan (cantor), rabbi
(voorganger), kohan (geestelijke), parnas
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(kerkvoogd) enzovoorts waar men zonder
hulp geen duidelijk zicht op krijgt.

Van verschillende zijden werd door lezers
gevraagd eens extra aandacht aan deze
joodse genealogie te schenken. Wij hebben
daartoe contact opgenomen met de Ver-
eniging Nederlandse Kring voor Joodse
Genealogie die in 1987 werd opgericht. Wij
menen hiermee een praktische hint te
hebben gegeven als men met joodse
voorouders bij het onderzoek vastloopt,
danwei om tot uitwisseling van gegevens te
komen

Wat is de doelstelling van deze joodse
genealogische vereniging. Uit hun folder
citeren wij als volgt:
- uitwisseling van genealogische gegevens

van joodse families/personen
- stimuleren van joods genealogisch on-

derzoek
- kennisbevordering van joodse gebruiken,

de lokalisatie en interpretatie van joodse
genealogische bronnen

- de bestudering van de positie van joden in
Nederland

- het publiceren van joods bronmateriaal
- het organiseren van lezingen en bijeen-

komsten
- de uitgave van een kwartaalblad "MISJ-

POGE" (= familie).
Uit deze opsomming blijkt duidelijk dat de
doelstelling van de vereniging verder gaat
dan uitsluitend genealogie. Personen met
joodse voorouders wordt graag gastvrijheid
geboden en zij kunnen dan door deskun-
digen uitvoerig worden voorgelicht. Moge-
lijk ten overvloede, de Kring (zoals de
vereniging meestal wordt genoemd) is geen
joodse vereniging.

Een belangrijke activiteit van de vereniging
Ons Erfgoed nr 4, 1995



is de uitgifte van een familieregister waarin
familienamen zijn opgenomen (tevens een
globale schets van de genealogisch-demo-
grafische achtergrond van de betrokken fa-
milie), waarvan leden genealogieën en/of
parentelen hebben. Hierdoor kunnen de
leden onderling tot uitwisseling van gege-
vens komen. De vereniging heeft namelijk
(nog) geen centrum of bibliotheek waar men
onderzoek kan verrichten. Belangrijk in de-
ze is ook de contactrubriek in Misjpoge, het
kwartaalblad van de vereniging.

Een tweede belangrijke activiteit is de
uitgifte van bronnenmateriaal, voornamelijk
van vóór 1811. Een recente indrukwek-
kende lijst van publikaties die door of onder
de auspiciën van de vereniging zijn uit-
gebracht, toont niet minder dan veertig
titels. Het betreft vooral genealogische data
die betrekking hebben op besnijdenis, on-
dertrouw, overlijden en begrafenis en af-
komstig uit plaatsen zoals Amsterdam,
Leeuwarden, Rotterdam, Tilburg Utrecht,
Groningen enzovoorts ). Het merendeel van
deze publikaties betreft data vanaf circa
1725. Men kan een lijst van publikaties
aanvragen bij het secretariaat van de
vereniging (zie verder). De prijs van deze
publikaties varieert tussen 10-60 gulden.
Er vindt momenteel onderzoek plaats naar
mogelijkheden om te komen tot een data-
base al of niet met gebruikmaking van een
modem.

Nog enkele concrete punten: De vereniging
kent geen plaatselijke afdelingen, de verga-
derfrequentie is circa vier maal per jaar,
meestal in Amstelveen. De vereniging heeft
internationale contacten ondermeer met
zusterverenigingen in het buitenland, in het
bijzonder met Israël (Israëlische Kring voor
Nederlandse Genealogie). Belangrijke spe-
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cifieke publikaties over joodse demogra-
fie/geschiedenis in Nederland zijn "Joods
Nederland" (Stoutenbeek en Vigeveno),
"Het Nederlands Jodendom", De sfeer
waarin wij leefden" (M.H. Gans) "Me-
morboek" (M.H. Gans). Ik wijs er met name
op dat de vereniging niet uitsluitend joodse
leden kent maar ook andere belang-
stellenden. Het kwartaalblad Misjpoge
bevat beschrijvingen van joodse personen
en gemeenschappen, bronnen voor onder-
zoek, (geen genealogieën), boekbespre-
kingen en uiteraard de veel gebruikte vra-
genrubriek. Goede introductie voor de stu-
die van de joodse genealogie is verder:
H.Winkel: Genealogisch onderzoek naar
Joodse voorouders (Gens Nostra 1971, 12,
blz. 401-415.

Tenslotte nog enkele praktische gegevens.
Het secretariaat van de vereniging "Ne-
derlandse kring voor joodse genealogie" is
gevestigd Da Costalaan 21 -3743 HT Baarn
(tel 02154 14094). Het lidmaatschap kan
worden verkregen door overschrijving van
de contributie ad ƒ 50,-- per jaar op bank-
rekening 65.54.85.325 of giro 4508706 ten
name van Ned. Kring v. Joodse Genealogie,
Bosporus 8, 1183 GH te Amstelveen. Na
ontvangst van de overmaking worden
familieregister, de ledenlijst en de versche-
nen nummers van het lopende jaar van
Misjpoge toegezonden.

De redactie van Ons Erfgoed is de heer
Vromen, secretaris van de Kring voor
joodse genealogie zeer erkentelijk voor de
hartelijke medewerking bij de tot stand-
koming van dit artikel.

1. Bedoeld worden: DOROT, The Douglas E.
Goldman Jewish Genealogy Center. Beth Hate-
futsoth, Nahum Goldman Museum of the Jewish
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Diaspora; Israël P.O.BOX 39359 Tel Aviv, 61392
Israël (011) 9723-6462062 (direct line Diana
Somer)
Jewish Genealogical Family/People Finder. Gary
Mokotoff, Avontaynu, P.O.Box 900, Teaneck, NJ
07666 (201) 387-7200
2. Bedenk eens een genealogisch dorp of stadswijk
van 25.000 zielen waar een genealogische vere-
niging zou zijn die 500 actieve leden telt.
3. Het hebreeuws kent minder letters dan ons
alfabet, doordat een aantal van onze klinkers ont-
breken. Daardoor kan men twisten over de schrijf-
wijze.
4. Een aardig beeld van een joodse gemeeenschap in
de diaspora vindt men in de Groningse Volks-
almanak (1907) van I. Mendels.
5. Hebreeuws woord voor Spanje.

6. Genoemd naar de zoon van Gomer (Gen. 10.3)
7. Om slechts enkele illusteren te noemen: Snapper,
van Creveld, Groen, Meijer, Godefroy, Heijmans
van den Berg, Wertheim, Van Nierop, Oppenheim,
Sarphatie, de Hartog, Pinto, Stokvis, Goudsmit en-
zovoort.
8. En rituelen (joden kennen geen doop, maar een
B'riet ha'mila-besnijdenis en Bar Mitswa (letterlijk
zoon van het gebod) op dertienjarige leeftijd van
jongens, vergelijkbaar met het vormsel of de kerke-
lijke aanname.
9. De meeste Askanasische joden droegen voor
1811 slechts een patronymicum. Napoleon ver-
plichtte echter een ieder een vaste achternaam aan
te nemen. Zie hierover: C. Reijnders. De Joodse
naamaanneming in het begin van de negentiende
eeuw (Gens Nostra 1989, blz. 29).

Het notariaat in de noordelijke Nederlanden
H.M. Lups

De voorgeschiedenis.

In de laat-Romeinse periode komen perso-
nen voor, de zogenaamde tabelliones, die
beroepsmatig op vaste standplaatsen oor-
konden opmaakten ten behoeve van de
mensen, die van hun diensten gebruik
wilden maken. Hoewel ze onder toezicht
van de overheid stonden, waren het geen
ambtenaren. In die delen van Italië waar de
Longobarden niet zijn doorgedrongen, blij-
ven deze tabelliones, die men ook scriniarii
noemde, tot in de twaalfde eeuw na te
sporen. Ook bij de Longobarden en Franken
waren er scribae publici, die zich zelf ook
wel notarii noemden. Hun activiteiten zou-
den zich beperkt hebben tot het schrijven
van oorkonden die bijvoorbeeld bij levering
van onroerend goed moesten worden over-
gegeven. In de Karolingische tijd trachtte
men er een soort notariaat van te maken. In
803 werd een beschikking afgekondigd, dat
naast schepenen en advocati ook notarii
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moesten worden benoemd en dat men er de
koning lijsten van moest voorleggen. Deze
notarii worden niet genoemd bij de Beieren,
Friezen, Saksen en Thuringers. Ook bij de
Franken zijn ze snel verdwenen en na 964
komen ze in Duitsland niet meer voor. In de
eerste eeuwen na deze periode wil het
woord notarius slechts zeggen dat men te
doen heeft met een klerk of schrijver van
een wereldlijk of geestelijk heer.
In Italië heeft het notariaat zich geleidelijk
dusdanig ontwikkeld, dat het uiteindelijk
over kon gaan in onze moderne vormen.
Ook daar hebben de Karolingers meerdere
voorschriften gegeven. Zo veronderstelt het
capitulare van Mantua (omstreeks 781) in
ieder gravengericht minstens één notaris.
De oorkonden moeten in het openbaar
worden opgemaakt. In 962 krijgt de bis-
schop van Parma het recht van Otto I, dat
notarii zowel voor de bisschop als voor
particulieren oorkonden mogen opmaken.
Naast de tabelliones en de graafschaps-
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Enkele Haagse notarismerken uit de vijftiende en zestiende eeuw
De derde is van Jodocus Corvinck

notarissen, die tevens vaak schepenen wa-
ren, verschenen in het begin van de negende
eeuw koninklijke notarissen. Deze noemden
zichzelf notaris regalis. Sedert de tiende
eeuw zijn er ook nog notarii sacri palatii,
die veel verwantschap met de koninklijke
notarissen vertonen. Deze beide laatste
groepen vindt men vanaf het begin van de
tiende eeuw over diverse steden verspreid,
waar ze fungeerden als schrijvers van
gerechtelijke acten en prive-oorkonden. In
de loop van de elfde eeuw verdwenen de
graafschapsnotarissen. In die tijd ging ook
de paus aanspraak maken op de benoeming
van notarissen. Deze pauselijke notarissen
noemden zich eerst 'notarii apostolicae
sedis', later 'publici apostolica auctoritate
notarii'. Als ze ook door de keizer benoemd
waren, dan heetten ze 'publici apostolica et
imperatoria auctoritate notarii'. Tegen het
einde van de twaalfde en het begin van de
dertiende eeuw vond er een samengaan
plaats van de tabelliones en de nieuwe
notarii. Vanuit Italië verspreidde het
instituut, dat zo ontstaan was, zich door
West- en Noord-Europa. In Frankrijk
gebeurde dit reeds in de tweede helft van de
twaalfde eeuw. Eerst verschenen daar de
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keizerlijke notarissen, spoedig door de pau-
selijke gevolgd. Sommige traden in dienst
bij koningen. Men heeft dan dus notarissen
zonder meer, koninklijke-, keizerlijke en
pauselijke notarissen, terwijl er ook nog
notarissen van de officialen bestonden. In
Duitsland gebeurde dit iets later.
Het notariaat is hier waarschijnlijk recht-
streeks uit Italië ingevoerd door bisschop
Jan van Sierck (1291-1296) In eerste
instantie waren bij de zogenaamde offïci-
aliteitsgerechten, waaraan de bisschoppen
de uitoefening van de jurisdictie (het recht)
in kerkelijke zaken gedelegeerd hadden,
officialaatsgriffies ingericht, waaraan nota-
rii, sribae en tabelliones verbonden waren.
Vermoedelijk ook heeft de paus de bisschop
in staat gesteld daarbij ook keizerlijke
notarissen aan te stellen, mits deze een eed
van trouw aan de kerk wilden afleggen.
In onze gewesten functioneerden vanaf die
tijd naast deze (kerkelijke) gerechtsnotarii
ook notarii, die als zelfstandige notarii, die
als notarii publici (openbare notarissen) een
eigen praktijk uitoefenden. Hun aanstelling
kwam tot stand door een creatie (be-
noeming) door paus en/of keizer of door
andere machthebbers als bisschoppen en
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wereldlijke bestuurders, die daartoe door
paus of keizer gemachtigd waren.
In Utrecht worden in de dertiende eeuw in
oorkonden van 1294 en 1298 twee openbare
notarissen genoemd. In Deventer is er een in
1316.
Hun opdrachtgevers waren officialen, ande-
re kerkelijke instellingen, stadsbesturen en
particulieren.
In het algemeen genoten hun aktes fïdes
publica (openbare geloofwaardigheid). Hun
werkterrein omvatte, wat de gerechtelijke
zaken betrof, het opmaken van akten,
waarbij partijen of getuigen in rechte wer-
den opgeroepen, of waarin eis, wederwoord,
partij- en getuigenverklaringen, rechterlijke
uitspraken en appellaties (waarbij de
partijen, betrokken bij een proces, hoger
beroep van een rechterlijke uitspraak
instelden). In de buitengerechtelijke zaken
maakten ze akten op ter vastlegging van
testamenten, schenkingen, overeenkomsten
betreffende goederen of heffingen (bijvoor-
beeld cijnzen of tienden, recognities (er-
kenning van bepaalde rechtsverhoudingen),
schuldbekentenissen en uitspraken van
scheidslieden. Vaak ook transsumpten (af-
schriften van originele stukken).
In de loop van de zestiende eeuw werd het
notariaat geleidelijk vooral een wereldlijke
instelling. Uiteraard met bemoeiïenis van de
overheden.

Een keur van Ommen uit 1451 vermeld:
"Item daer en zal gheen notarijs tughen
bynnen onser stad boven die scepene." En
uit het ontwerpstadsrecht van Kampen uit
de laatste helft van de zestiende eeuw:
"Copien ende transsumpten sind niet
loffweerdich, noch moegen sie itwes be-
wijsen, sie sijen dan van enen becanten
loffweerdigen gericht off notarien besegelt
off onderschreven. Dan die dat hebben,
daerop mach men ordelen."
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Op de dagvaart gehouden te 's-Gravenhage
op 31 januari 1524 bij de Gedeputeerden
van de zes grote steden van Holland, kwam
ook het notariaat aan de orde. Enkele steden
hadden geklaagd "over de veelheyt ende
onbequaemheit van den notarissen, die
hemlieden onderwinden te maken instru-
menten van alle contracten ende uuyterste
willen daer veel processen ende geschillen
uuyt rijsen".
Zij begeerden daarom "dat elck in den sijne
de nutste ende bequaemste sal mogen eli-
geren, zoe veel hemlieden nae grootheyt van
der stadt van noode sal sijn; die goet register
of prothocol sullen moeten houden ende dat
van testamenten ofte uuyterste willen, die in
tijden van noode haestelicken gemaect
moeten worden."
Toen de pensionaris van Holland, mr. Aert
van der Goes, op last van de Staten in
februari naar de landvoogdes en de stad-
houder werd afgevaardigd, kon hij bij zijn
terugkeer mededelen dat volgens een
plakkaat van Karel V, te Brussel op 21
maart 1524 gegeven, voor het eerst een
wettige regeling van het notariaat tot stand
kwam. Deze verordening hield in dat in het
vervolg in elke stad of vlek niet meer
notarissen mochten worden benoemd dan
door Burgemeesters en Schepenenn zouden
worden voorgesteld. Het bestuur van de
stad had dus de keuze van de personen en
van het aantal, het Hof van Holland moest
uiteindelijk toestemming geven. Dit gebeur-
de dan nadat de notaris in spé door een van
de raadsheren van het Hof was geëxa-
mineerd en beëdigd, waarna inschrijving
volgde in een daartoe bestemd register ter
Griffie van het Hof. Verder werd ook nog
bepaald, dat de acten van notarissen, die
niet op deze wijze hun aanstelling hadden
gekregen, niet van kracht zouden zijn. In het
register van het Hof van Holland staan de
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notarissen, die in de verschillende steden in
Holland en Zeeland zijn aangesteld, in
chronologische volgorde vermeld.
Vele reeds gevestigde notarissen bleven hun
praktijk rustig op de oude voet uitoefenen,
zonder examinatie en inschrijving. In een
plakkaat van Karel V van 7 oktober 1531
volgden daarom nadere voorschriften.
In Friesland werd het notariaat voor het
eerst wettelijk geregeld bij de plakkaten van
de keizer van 1531 en 1540.
Niet in alle provincies kwam het notariaat
tot ontwikkeling.
In de provincies Groningen, Drenthe, Over-
ijssel en Gelderland kan men nauwelijks van
enig notariaat spreken. In Gelderland bij-
voorbeeld waren in Culemborg vanaf 1680
notarissen, in Zaltbommel, 's-Heerenberg en
Zutphen waren ze er slechts gedurende een

korte periode. Een en ander werd misschien
in de hand gewerkt door een aantal bepa-
lingen van de provinciale overheden. Voor
Overijssel gold bijvoorbeeld dat volgens het
Landrecht van 1630 acten van levering en
testamenten slechts door de richters (schou-
ten) konden worden geëxpediëerd.
Ook in Groningen hadden notariële akten
geen rechtskracht. Voor het opmaken van
een akte wendde men zich tot het stads-
bestuur, het gerecht of de predikant,
(wordt vervolgd)
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Archiefnieuws
Streekarchief Bommelerwaard
Zaltbommel, Heemstraweg west l l a
Postbus 127, 5300 AA Zaltbommel
Tel. 04180-41105
Het streekarchief Bommelerwaard is bezig
om gefaseerd (vanwege de kosten) alle DTB-
registers van het RAG (Rijksarchief Gelder-
land) kortdurend te lenen en te microfilmen.
Daarbij worden de collecties met DTB-
registers van het RAG verder aangevuld met
originelen die in het streekarchief Bom-
melerwaard wel in het bezit heeft maar het
RAG niet. Indien het RAG een fotokopie heeft
en het streekarchief het origineel wordt om
kwaliteitsverlies te voorkomen uiteraard het
origineel gekopieerd. In het begin van dit jaar
is ongeveer de helft verfilmd. Tot het geheel
verfilmd is (eind 1996) is de situatie voor de
bezoekers-onderzoekers verwarrend. Men
weet niet exact wat er al dan niet in Zalt-

bommel kan worden nageslagen. Aangeraden
wordt daarom zich voorlopig tot het RAG te
wenden.
Er zijn echter zaken die men wel in Zaltbom-
mel kan vinden en niet in Arnhem. In onder-
staand overzicht volgt wat in Zaltbommel
aanwezig is. (Archivalia die in beide archie-
ven aanwezig zijn, zijn niet aangegeven.
In eerste instantie zijn dit DTB-registers voor
1811. Gegevens na 1810 zijn dus niet mee-
gefilmd. Een uitzondering werd gemaakt voor
Lidmaatregisters die na genoemd jaar
doorlopen. Die zijn dus wel gefilmd. De gege-
vens onder kerklidmaten blijven ook na de
invoering van de burgerlijke stand in 1811
van het grootste belang voor het genealogisch
onderzoek, zeker toen er nog niet overal
sprake was van een bevolkingsregister. Dit
laatste werd immers pas in 1850 algemeen
landelijk ingevoerd.

Ons Erfgoed nr 4, 1995 147



De lijst van de bedoelde archivalia, uitsluitend
beschikbaar in Zaltbomel, betreft uitsluitend
gegevens, afkomstig van de Nederduits
gereformeerden (Hervormden):
AALST: Ledematen 1698-1877; BRAKEL:
Ledematen 1699-1880; BRUCHEM: Begra-
ven 1657-1810; DRIEL (vanaf 1994 door
naamswijziging tijdens de bezetting MAAS-
DRIEL: Ledematen 1721-1771; NEDER-
HEMERT: Begraven 1668-1688; ROSSUM:
Ledematen 1628-1892; ZALTBOMMEL:
Begraven 1682-1703, 1715-1718 en Lede-
maten 1762-1817.
'-' betekent hier tot en met.

Rijksarchief Overijssel
Belangrijke aanwinst: het archief van de
familie Van Hövell
Onlangs heeft het RAO dit archief in bruik-
leen gekregen. Het bevat stukken van per-
soonlijke aard als correspondentie, benoe-
mingen, testamenten en rekeningen, maar ook
huishoudboekjes en bidprentjes. Van meer
zakelijke aard zijn taxatierapporten, bouw-
tekeningen, veilingboekjes en aktes van over-
dracht. Ze geven een aardig beeld van de
familie, haar invloed in de provincie en
omgeving en van de steden en dorpen waar
deze familie woonde of haar bezittingen had.
Het archief beslaat de periode 1400-1900.
Het geeft ook een beeld van de katholieke
elite in een tijd waarin die in de minderheid
was en geen openbare functies mocht
bekleden.

De familie bestond uit een protestantse en een
katholieke tak. De verworven stukken hebben
vooral betrekking op deze laatste. Deze tak
bezat de havezate Heeckeren bij Goor. Door
huwelijken en erfenissen kreeg de familie ook
bezittingen elders, zoals het huis Aerdt en het
huis Wezeveld in Gelderland en de huizen
Cretier, Eyll en Gnadenthal in Nordrheinland-
Westfalen.

De protestantse tak, waarvan het RAO het
familiebezit al eerder kreeg, was eigenaar van
havezate Nijenhuis bij Diepenheim.
De Van Hövells zijn verwant aan een groot
aantal adellijke katholieke families, zodat in
het familiearchief ook stukken terug te vinden
zijn over de families Von Cloots, Van Dorth,
Van Eenschate, Van Hugenpoth, Van Lintelo
en Von Pasqualini.
Het archief beslaat 4,5 strekkende meter,
waaronder 260 charters (documenten van
perkament) en is voorzien van een (ge-
deeltelijk Duitstalige) inventaris en is in het
RAO in te zien.

Rijksarchief in Noord-Brabant
Evenals dit jaar zal het RA op zaterdag 21
oktober 1996 wederom een genealogische dag
organiseren. Thema wordt: militaire voor-
ouders, maar ook niet-Brabanders kunnen op
deze dag terecht. Er zal veel aandacht worden
besteed aan het werken met uiteenlopende
genealogische bronnen en aan nieuwe
genealogische ontwikkelingen. Ook de ko-
mende keer stands, presentaties en lezingen.
Komend voorjaar zal het programma defi-
nitief worden vastgesteld.
Vanaf de komende herfst worden weer
cursussen en workshops gegeven:
Oud schrift voor beginners, start 7 okt. 1995,
aanmelden voor 25-9-1995;
Genealogie voor beginners, start 3 okt. 1995,
aanmelden voor 20-9-1995;
Workshop Onroerend Goed, start 6 okt.

1995, aanmelden voor 22-9-1995;
Oud schrift voor gevorderden, start 16-1-
1996, aanmelden voor 31-12-1995;
Genealogie voor gevorderden, start 13-1-
1996, aanmelden voor 31-12-1995;
Workshop Archieftechnieken, voorjaar 1996.
Cursusplaats: RA, Zd-Willemsvaart 2, Den
Bosch. Inl./aanm.: mevr. M. Bruggeman of hr
A.P. v. Vliet, tel. 073-(6)120773.
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Whatfs in a name? (3)
W.H.Morel van Mourik

Er zijn in Nederland een aantal families met
twee familienamen, zogenaamde dubbele
namen. Een voorbeeld daarvan is De Waal
Malefijt. Minder bekend is, dat ook families
met een driedubbele achternaam bestaan,
bij voorbeeld Mens Fiers Smeding. Een en-
kele keer komt zelfs een vierdubbele achter-
naam voor: Oetgens van Waveren Pancras
Clifford. Nog een fraaie is Thomassen a
Thuesink van der Hoop van Slochteren.
Zo'n naam moet natuurlijk wel een beetje
'lopen'. Mens Fiers Smeding klinkt door de
drie accenten achtereen wel erg stotend. Met
een naam minder, zoals De Waal Malefijt
ben je dan beter af. Een combinatie als De
Bruin Zwart (deze bestaat niet, maar is
slechts als voorbeeld bedoeld) wordt ronduit
belachelijk.

Dubbele namen kunnen op diverse manieren
ontstaan zijn. De eerste mogelijkheid is, dat
men in de zeventiende of achttiende eeuw
een ambachtsheerlijkheid kocht en de naam
van die heerlijkheid (een plaatsnaam of een
streeknaam) achter de eigenlijke naam zette.
Zoals men weet, is de oorsprong van de
familienamen bij de adel te zoeken, die de
naam van de bezitting als geslachtsnaam
ging gebruiken. De zeventiende eeuwse
rijkaard, die gaarne als edelman door het
leven zou willen gaan, kon door het
voorbeeld van de middeleeuwse adel te
volgen, zijn status opwaarderen. Als er in
die ambachtsheerlijkheid een aanzienlijk
huis stond, waar hij kon gaan wonen, was
de illusie helemaal volmaakt. Was dat niet
het geval, dan kon hij altijd nog een
kasteelachtig huis laten bouwen. Het Huis
Linschoten, in de gemeente van die naam, is

zo'n voorbeeld. De familie Strick liet het in
de zeventiende eeuw bouwen en noemde
zich tot het uitsterven ervan Strick van
Linschoten. Als men geld genoeg had, kon
men meer dan één ambachtsheerlijkheid
kopen en die namen achter de eigen ge-
slachtsnaam zetten, zodat een driedubbele
of vierdubbele naam ontstond. Het zal
duidelijk zijn, dat deze manier van naams-
verfraaiing niet meer mogelijk is. De tweede
manier is evenmin meer mogelijk. Ouders
die hun kinderen van een dubbele fami-
lienaam wilden voorzien, gaven het kind bij
de doop als laatste doopnaam een wat
onduidelijke familienaam, die zo onge-
merkt het eerste deel van een dubbele ach-
ternaam kon worden. Tegenwoordig is een
wettelijk voorschrift, dat eerst de fami-
lienaam wordt vermeld en daarna de voor-
naam/ voornamen. Dit voorschrift is een
rechtstreeks gevolg van de hiervoor be-
schreven praktijk.

Een variant van het hierboven vermelde is
beschreven op blz. 140 van de eerste
jaargang van dit blad. De op 17 december
1797 in Hagestein gedoopte Cornelis Gose-
wijn Verbeek, onecht kind van Dirkje van
Mourik, ging verder door het leven (en ook
zijn nakomelingen) als Verbeek van Mou-
rik. Verbeek verwijst naar de (waarschijn-
lijke) verwekker van het kind: Cornelis Ver-
beek, een getrouwde man.
De derde manier is nu nog de enige
mogelijke. De familienaam van de moeder
kan officieel aan de eigen familienaam wor-
den toegevoegd, als deze de laatste drager
van de naam is. Deze naam moet dan vóór
de eigen naam worden geplaatst. Bij een
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naam als De Mol van Otterlo is niet zonder
meer te zien, of een rijke De Mol in de ze-
ventiende of achttiende eeuw de ambachts-
heerlijkheid Otterlo heeft gekocht, dan wel
dat een moeder van een Van Otterlo De Mol
heette en dat die naam (in de negentiende of
twintigste eeuw) bij Koninklijk Besluit aan
de familienaam van de aanvrager is toege-
voegd.

De naam Van Mourik Broekman is op
tragische wijze tot stand gekomen. Notaris
Willem Clement Gerrit Hendrik Broekman
uit Vianen en zijn vrouw Maria Petronella
van Mourik maakten met een vriendin op 17
augustus 1881 een tocht per koets van
Chamonix naar Martigny. Op één plaats
was de weg door de zware regenval dus-
danig ondermijnd, dat het rijtuig met
paarden en mensen wegzonk en in de
kolkende bergstroom terecht kwam. Het lijk
van mevrouw Broekman werd pas op 10
oktober 1881 gevonden. Omstreeks 1900

hebben de kinderen toestemming gekregen,
de naam van hun moeder voor hun ge-
slachtsnaam te plaatsen. Sindsdien heet de
familie Van Mourik Broekman.
Hoewel ieder die kan aantonen dat zijn/haar
moeder de laatste van haar familie is
geweest, de aanvulling op de eigen naam
kan aanvragen, zijn er gevallen denkbaar
dat men dit niet doet. Het kan zijn dat men
er in eigen kring de lachlust mee opwekt
("Doe maar gewoon, dan doe je al gek ge-
noeg"), het kan ook zijn dat de combinatie
van namen er niet naar is. De in de eerste
alinea genoemde denkbeeldige dubbele
naam De Bruin Zwart kan hierbij als voor-
beeld worden genoemd. Een derde belem-
mering zou kunnen zijn, dat er veel voor-
bereidend werk vooraf gaat aan de afkon-
diging in de Staatscourant. Het is dus niet
zo dat iemand, die in aanmerking komt,
alvast nieuw briefpapier kan laten maken.
Nadere informatie verschaft het Ministerie
van Justitie.

Amsterdamse gevelsteen met een afbeelding van een glazemakers-werkplaats. Op de stellingen
zijn duidelijk de butzen te zien. In de bak daaronder is plaats voor de ronde schijven glas.

Zie "Oude beroepen ", pagina 156
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Beroep op ijdelheid en trots
JW. Koten

Het geleverde wapen 'Van der Mooren'
Wie weet iets meer over dit wapen te

vertellen?

Regelmatig bereiken ons vragen en klachten
over per post ongevraagd toegestuurde
lokbrieven, met het aanbod van een fami-
liewapen en/of stamboom. Hoewel ook wij
tegen deze praktijken bij herhaling hebben
gewaarschuwd blijkt toch iedere keer weer,
dat er (niet altijd onverstandige) lieden zijn,
die hierop (willen) ingaan. Alvorens men op
zo'n aanbod ingaat is het wijs, zich eerst
voldoende te oriënteren en goed te lezen wat
er exact aangeboden wordt. Niet ieder is het
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gegeven om het bonafide van het malafide te
kunnen onderscheiden.

De familie Van der Mooren was gelukkig zo
verstandig om na het ontvangen van zo'n
lokbrief de redactie telefonische raad te
vragen. Men had onverwacht en ongevraagd
per post een folder ontvangen waarin Boek-
handel/Uitgeverij Heraldica uit Rotterdam
een aanbod deed een kleuren-familiewapen
en tevens een beschrijving van het geslacht
vanaf 1650 te willen leveren. Dit alles tegen
betaling van ƒ 44,95 (incl. BTW/excl porti
ad ƒ 11,—). In vergelijking met diverse an-
dere aanbiedingen niet eens zo duur, maar
wat zou men voor haar/zijn geld krijgen?

Onze redactie beraadde zich kortstondig en
stelde daarna voor op het aanbod van dit
bureau in te gaan. ) Na ontvangst zou de
heer V.d. Mooren dan ons de geleverde
prestatie toesturen om ons in staat te stellen
een oordeel over het afgeleverde produkt te
geven. We waren zeer benieuwd wat men
voor rond 45 gulden presteerde. Al na
enkele weken ontvingen wij een grote en
dikke enveloppe.

Het familiewapen
Uit de werfbrief citeren wij onder meer:
"het familiewapen is uitgevoerd in de
originele heraldische kleuren welke door de
eeuwen zijn gevoerd, en zal bijvoorbeeld
ingelijst bij ieder een sieraad aan de wand
zijn waar een ieder met grote trots naar
kijkt". Wij koesterden dus hoge verwach-
tingen.

De enveloppe bevatte inderdaad de toege-
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zegde wapenplaat. Op het oog een kleuren-
kopie, uitgevoerd in zwart-, rood- en geel-
tinten op papier met een perkament struc-
tuur (grootte circa 30 x 20 cm). Omdat ik
geen heraldicus ben durf ik niet te zeggen of
het om de exacte afbeelding van een be-
staand wapen gaat.2) Evenmin durf ik een
oordeel te geven of het allemaal wel zo
heraldisch verantwoord is als in de aan-
biedingsbrief wordt gepretendeerd. Mis-
schien maakt het geheel op veel mensen de
diepe indruk die de maker beloofde, op mij
persoonlijk echter niet, maar dat is een
persoonlijke mening.

De aanbieder van deze wapenplaat geeft
zelf als begeleidende toelichting aan: "De
wapenplaat welke u ontvangt is met alle
zorgvuldigheid en technische mogelijkheden
gedrukt van originele oude litho's of gra-
vures, echter door de oudheid treedt altijd
enigszins vervaging der kleuring op. De
enige mogelijkheid om zuivere heraldische
kleuren te verkrijgen is door middel van
handschildering. Mocht u daadwerkelijk be-
langstelling hebben voor een handgeschil-
derd familiewapen dan kunt u altijd contact
opnemen met ons bedrijf."

Mogelijk bestaat er een familie Van der
Mooren, die dit wapen gevoerd heeft, maar
er is geen enkele aanduiding welke familie
dit is (geweest). Zelfs is niet zeker of het
toegezonden wapen inderdaad door iemand
van die naam is gevoerd. De koppeling aan
een familie Van der Mooren met een aantal
natrekbare gegevens over die familie zou
het mogelijk hebben gemaakt een en ander
te verifiëren en om een onderzoek in te
stellen of de besteller van de afbeelding en
de wapenvoerende familie inderdaad ver-
want zouden kunnen zijn. Zover dus de
wapenafbeelding en de relatie tot de families
in kwestie.
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Genealogische gegevens
Daarnaast vonden we in de enveloppe de
beloofde documentatie over de betreffende
familie zelf. Volgens de aanbieder zou dit
dan... "een schat aan genealogische
gegevens bevatten, welke u stellig zullen
interesseren. Schitterend materiaal wat een
ieder die enigszins interesse heeft in zijn
directe voorgeslacht, zal interesseren."
Waaruit bestond deze schat aan informatie
dan?
• een uitdraai uit een computerbestand
(mogelijk van de Mormonen?) op het tref-
woord "van de(r) Mooren". Het betrof een
ongestructureerde lijst van 125 personen
met deze naam met verder summiere DTB
gegevens.
• een parenteel van de familie van der
Moore(n) omvattende 4 generaties (met cir-
ca 35 personen) beginnende met Hendrik
van der Mooren gehuwd met Catharina
Johanna ten Hagen uit Poederoyen (rond
1800). We hebben deze gegevens zelf niet
gecontroleerd. De ontvanger (zelf genea-
loog) tekent hierbij echter aan: "Deze
gegevens heb ik tot nu toe niet kunnen
plaatsen. Deze namen komen niet voor in
een hierbij gevoegde genealogie ) die ik zelf
heb samengesteld uit archief gegevens".
Bij beide gegevens ontbreekt elke vorm van
documentatie, dus ook hier geen enkele
aanwijzing om het waarheidsgehalte op
enigerlei wijze te toetsen.
Dit alles werd gecompleteerd met een
instructief pamflet (30 pagina's) getiteld
"Heraldiek" van Jan Zeeman. Op zich is dit
wel een verdienstelijk en aardig geschrift
doch het is vooral bedoeld voor scholieren
die iets van heraldiek willen weten.

Uit het begeleidende schrijven blijkt verder
uitdrukkelijk dat de uitgever op geen enkele
wijze verantwoordelijk wil worden gehou-
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den voor eventuele fouten in de uitgave en
bijgeleverde heraldiek.

Conclusie
Samengevat bestond de prestatie dus uit:
een wapenplaat, enige genealogische infor-
matie die niet rechtstreeks op de informant
betrekking had en tenslotte het geschriftje
"Heraldiek". En in feite was dat precies wat
in de werffolder werd aangekondigd. Er
stond niet: Het kleuren-familiewapen van
uw geslacht v/d Mooren. Wel: Het kleuren-
familiewapen van het oude geslacht v/d
Mooren. Er stond ook niet: Dit fraaie
familiewapen, welk zijn historie eeuwen
terugvoert, wordt begeleid met een korte
beschrijving van uw geslacht. Wel: een
korte geslachtsbeschrijving. Dus juridisch
gezien wordt er niets miszegd.

We hebben bij de beschrijving van de be-
loofde en de geleverde prestatie ons com-
mentaar zo veel mogelijk beperkt. De feiten
op zich spreken duidelijke taal, zeker voor
degenen die al het een en ander van
genealogie weten. Maar zelfs voor een reeds
wat meer gevorderde genealoog, die nog
niet alles van haar of zijn familie uitgezocht
heeft, is het een verleidelijk aanbod. Men
kan nooit weten, misschien biedt deze
uitgeverij gegevens, die men zelf op de een
of andere manier heeft gemist. Velen
immers hebben bij hun onderzoek af en toe
toevalstreffers nodig gehad om in bepaalde
richtingen een stapje verder te komen. Dit
maakt het soms verleidelijk om het gokje te

wagen, vooral als het niet om al te veel geld
gaat.

Wij hopen met deze informatie onze lezers
een dienst te hebben bewezen. Waar-
schijnlijk werden en worden ze ook wel eens
door vrienden of kennissen geraadpleegd na
ontvangst van genealogische lokbrieven
zoals hier boven beschreven. Men is nu vol-
ledig geïnformeerd en men kan in de toe-
komst met kennis van zaken ook aan derden
het juiste advies geven namelijk:

De redactie dankt de heer Van der Mooren
zeer vriendelijk voor zijn medewerking en
tevens voor het mogen noemen van zijn
naam.
Rest ons te vermelden, dat ook nog leden
van enkele andere families ons de ontvangst
van een soortgelijke werfbrief berichtten,
waarvoor eveneens onze dank.
Deze werving schijnt dus vrij grootschalig
te zijn.

Rest ons te berichten dat ook het Centraal
Bureau voor Genealogie waarschuwt tegen
de activiteiten van dit bedrijf.

1) Na uiteraard toezegging de gemaakte kosten te
vergoeden.
2) In onze tamelijk uitgebreide documentatie heb-
ben we geen familie Van der Mooren kunnen
vinden, die het afgebeelde wapen voerde of voert.
3) Deze genealogie beginnend met Hendrik van der
Mooren (1610-), gehuwd met Lijsbet Peters uit
Heusden, bestaande uit elf generaties, reikt tot onze
tijd.
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Wapenregistratie in Nederland (3)
Registratie bij het Centraal Bureau voor Genealogie

In Nederland staat het een ieder vrij een
familiewapen te voeren of er een te (laten)
ontwerpen. Slechts de wapens van publiek-
rechtelijke lichamen en van de adel worden
door de overheid vastgesteld en geregis-
treerd bij de Hoge Raad van Adel.
Niettemin stellen vele families het op prijs
hun wapen aan een deskundig onderzoek te
onderwerpen en vervolgens te laten regis-
treren en publiceren. Dat kan zijn omdat er
rond een reeds lang gevoerd wapen onze-
kerheid is ontstaan over de juiste voor-
stelling of de kleuren, dat kan ook zijn om-
dat men een nieuw aan te nemen wapen wil
laten toetsen en vastleggen. Een familie-
wapen behoort nu eenmaal te voldoen aan
de regels en tradities van de heraldiek. Pas
dan komt de rijke traditie van de wapen-
kunde ook in het eigen wapen tot zijn recht.
Het Centraal Bureau voor Genealogie is een
onafhankelijke stichting, zonder winstoog-
merk, die de beoefening van genealogie en
verwante wetenschappen zoals heraldiek
bevordert. In het kader van deze doelstelling
heeft het CBG grote en waardevolle heral-
dische verzamelingen bijeengebracht, die
beschikbaar zijn voor onderzoek. Een heral-
dische bibliotheek van enkele duizenden
boeken en tijdschriften, tientallen manu-
script-wapenboeken uit de zestiende tot en
met de twintigste eeuw, verzamelingen van
tienduizenden wapen-beschrijvingen, ruim
honderdduizend afdrukken in was en in lak
van oude zegelstempels en honderden losse
wapenaf-beeldingen. Deze verzamelingen,
waartoe behalve die van het CBS zelf ook
die van het Koninklijk Nederlandsch Ge-
nootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
behoren, vormen samen de meest omvang-
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rijke heraldische documentatie in Neder-
land.

Oude wapens. Indien daarover geen zeker-
heid bestaat, is het de moeite waard na te
gaan of de familie vroeger al een wapen
heeft gevoerd. Het gebeurt niet zelden dat
oude wapens al eeuwen geleden in onbruik
zijn geraakt en nu, teruggevonden in ar-
chiefstukken of heraldische verzamelingen,
in ere worden hersteld als symbool van het
familieverband tussen personen van de-
zelfde familienaam.
Daartoe is het echter noodzakelijk eerst de
genealogie, de familiegeschiedenis te ken-
nen om de familierelatie te kunnen aantonen
met degenen die vroeger het wapen voerden.
Het is in de heraldiek uit den boze klak-
keloos het wapen van een gelijknamige fa-
milie over te nemen. Het wapen dient juist
om de ene familie van de andere te kunnen
onderscheiden.

Nieuwe wapens. Wie niet zo gelukkig is een
oud wapen te hebben, kan er zonder be-
zwaar een (laten) ontwerpen en aannemen.
Het is het logisch gevolg van de voort-
durende belangstelling voor heraldiek. Het
is goed daarbij niet over een nacht ijs te
gaan. Deskundige heraldici kunnen daarbij
terzijde staan. Om samen met hen tot een
verantwoorde keuze te komen, is het goed
op de hoogte te zijn van de basisregels en de
terminologie in de heraldiek. ) Ook verdient
het aanbeveling een oriënterend bezoek te
brengen aan de studiezalen van het CBG.
Het CBG verschaft op verzoek namen van
de heraldische tekenaars waarmee het sa-
menwerkt.
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Aanvragen voor registratie. Behalve de
landelijke, voor een ieder openstaande regis-
tratiemogelijkheid bij het CBG zijn er mo-
gelijkheden voor registratie van wapens bij
regionale instellingen of voor leden van
bepaalde verenigingen. Voor de registratie
van wapens bij het CBG gelden bepaalde
criteria. De kosten van registratie (inclusief
de beoordeling en het registratiecertifïcaat)
bedragen momenteel ƒ 900.— ("Vrienden"
dat wil zeggen contribuanten van het CBG,
ƒ 850,—). Mocht de aanvrage worden afge-
wezen of ingetrokken dan wordt het be-
taalde bedrag onder aftrek van ƒ 300,—
voor gemaakte kosten gerestitueerd.
Registratie wordt aangevraagd met een door
het CBG te verstrekken formulier. Het ver-
zoek moet vergezeld zijn van een zover
mogelijk opgevoerde bewezen (minimaal tot
in de eerste helft van de achttiende eeuw)
stamreeks en van een duidelijke afbeelding
(in kleuren of met heraldische kleurenaan-
duidingen) van het wapen.
Na ontvangst van de aanvraag wordt nauw-
keurig nagegaan of registratie verantwoord
is. Daarbij wordt het wapen getoetst aan de
regels van de heraldiek. Wanneer het een
reeds eerder gevoerd wapen betreft, dienen
de nodige bewijsstukken te worden over-
gelegd waaruit de verwantschap tussen de
belanghebbende en vroegere gebruikers van
het wapen blijkt.

In de meeste gevallen volgt nader overleg
met de aanvrager. In sommige gevallen zul-
len veranderingen in het ontwerp worden
voorgesteld.
Het voorstel tot registratie wordt vervol-
gens, na advies van de daarmee belaste

heraldische commissie van het CBG, voor-
gelegd aan het bestuur van het CBG, dat
over de registratie beslist. Bij accoordbevin-
ding wordt een aanvrager een registratiecer-
tificaat verstrekt met de beschrijving van
het wapen, een afbeelding in kleuren, ver-
vaardigd door een heraldisch tekenaar en
gegevens over de oorsprong van de familie.
Bij een oud wapen wordt aangegeven wie
het wapen heeft gevoerd en op welke wijze
de aanvrager met die persoon verwant is.
Tenslotte vermeldt de inschrijving naam.
geboorteplaats en -datum, ouders en woon-
plaats van de aanvrager, en eventuele nade-
re bepalingen.

Een kopie van het certificaat wordt in het
wapenregister van het CBG opgenomen.
In het Jaarboek van het Centraal Bureau
voor Genealogie worden een beschrijving
en een afbeelding van het schild van het
nieuw geregistreerde wapen opgenomen. De
aanvrager ontvangt na publikatie tevens de
daarvoor gemaakte zwart/wit lijntekening.
Voor de registratie van een familiewapens
gelden een aantal regels en criteria, die op
het informatieblad bij de aanvraag zijn ver-
meld.

Verdere informatie wordt verstrekt door het

Centraal Bureau voor Genealogie
Prins Willem-Alexanderhof 22,
Postbus 11755
2502 AT 's-Gravenhage
Telefoon 070-3814651

Met dank aan het CBG, dat ons deze informatie ver-
strekte.
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Beroepen van toen (glas-)
H.M. Lups

Boven: Glazenmakerswerkplaats uit 1735
(kerk te Oosthuizen, NH)
Links: Glaasemakersprent van Jan Luiken

Glas-
Glasblaaser (glasblaser, glasblazer)
Reeds in de oudheid kende men de techniek
om met behulp van een holle blaaspijp "hol"
glas, dat wil zeggen allerlei voorwerpen van
glas te vervaardigen. Deze vorm van glas-
fabricage heeft zich tot deze tijden gehand-
haafd.
Het heeft echter tot de vroege middeleeuwen
geduurd voor men er in slaagde vlak glas te
vervaardigen. Een monnik, Theophilus, ver-
moedelijk van Duitse origine, heeft om-
streeks 1100 een handschrift nagelaten,
waarin de werkwijze voor het vervaardigen
van vlakglas en van de verwerking daarvan
tot een glasraam uiteen werd gezet, inclusief
het maken van een werktekening, het be-
schilderen, branden en in lood zetten.
Er zijn twee technieken tot ontwikkeling
gekomen.

De eerste was met behulp van de blaaspijp
de geblazen bol om te werken tot een ci-
linder, die men overlangs liet springen,
waarna het resultaat vlak gebogen werd in
de oven.
Een meer bekende methode was de
uitslingermethode. De dikke vloeibare glas-
massa aan het eind van de blaaspijp werd
uitgeslingerd op de manier, waarop een
schipper zijn zwabber droogslingert. De
aldus verkregen glasschijf, "butzen" werd
dan van de blaaspijp gebroken, waardoor
een litteken in de dikke middenkern zicht-
baar bleef. Op schilderijen ziet men die ker-
nen een enkele keer in een ruit verwerkt. De
eigenlijke schijf bereikte een middellijn van
ongeveer één meter.
Door toevoegingen was men in staat
verschillende soorten gekleurd glas te ver-
vaardigen. Ook kende men een techniek om
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het blanke glas te bedekken met een kleur-
huidje.
Nog later gelukte het de glasblazer dusdanig
grote cilinders te vervaardigen, dat ze open-
geritst en gevlakt als één ruit een opening
konden vullen. Hierbij werden door de glas-
zetter de loden strips vervangen door houten
roedjes.
Eerst in het industriële tijdperk werden rui-
ten van meerdere meters hoogte en breedte
gegoten en gewalst.

Glaase maaker (glasenmaker, glaze-
maker), ook glaszetter
Een glasmedaillon in de kerk te Oosthuizen
(NH) toont een glazenmakerswerkplaats uit
1735. Duidelijk ziet men het rek met ronde
glasschijven. Ook op de glasemaakersprent
van Jan Luiken, die het repareren van een
ruit toont, ziet men in de glasbak stukken
van ronde glasschijven.
Oorspronkelijk werd het glas bewerkt met
een snijijzer, dik aan het uiteinde, dat, gloei-
end gemaakt langs een afgetekende lijn
getrokken, het glas deed springen. Met een
gruizelijzer, een platte staaf ijzer waarin
aan de beide uiteinden een inkeping, iets
breder dan de gebruikelijke dikte van het
glas, werden er dan schilfers afgeknabbeld
en uiteindelijk werd het verkregen ruitje met
een slijpsteen bijgeslepen. Ondanks deze
primitieve hulpmiddelen werden de moei-
lijkste vormen aan een stuk glas gegeven.
Omstreeks 1500 kwam de diamant in ge-
bruik om het glas de gewenste vorm te ge-
ven, wat een aanzienlijke vergemakkelij-
king betekende.
De ruitjes werden omzoomd door een lood-
strip, waarin zich aan beide zijden een spon-
ningsgroef bevond. Waar de ene strip de an-
dere raakte, werd het raakpunt met zuivere
tin gesoldeerd.
Deze loodstrippen werden gegoten en daar-
Ons Erfgoed nr 4, 1995

na door een loodmolen getrokken om ze het
juiste profiel te geven.

Glasschilder, glasschrijver.
Het verwerken van glasplaatjes tot een
geschilderd raam vergde een grote tech-
nische kennis en ervaring.
Het (houten) tafelblad waarop gewerkt
werd, maakte men met behulp van krijt en
water wit. Hierop werd met een loodstift, de
voorganger van het potlood, de loodver-
deling van het glasraam getekend. De ver-
dere figurale details werden met rode of
zwarte verf aangebracht en de kleuren van
het glas met letters of nummers aangegeven.
Vervolgens werden de benodigde stukjes
glas in de juiste vorm gebracht. Naast
elkaar passend, als een legkaart werd de
tekening op de tafel geheel bedekt met de
glasschijfjes in de voorgeschreven vorm en
kleur.
Vervolgens werden de contouren, orna-
menten en details met grissaille, brand-
schildersverf, op de glasstukjes gepenseeld
en in een oven ingebrand. Dit inbranden
gebeurde om de verven goed vast te laten
smelten.
Voor de grisaille gebruikte men, afhankelijk
van de gewenste kleur, één of ander metaal-
oxyde. Dit werd vermengd met fijngemaakt
licht smeltbaar vloeiglas met als bindmiddel
Arabische gom of suiker, waardoor het met
water verdund kon worden, terwijl ook tij-
dens de bewerking allerlei ingrepen als re-
toucheren mogelijk waren.
In de loop der eeuwen onderging de glas-
schilderverf ingrijpende veranderingen.
Daarbij kwam later onder meer de
mogelijkheid het dunne gekleurde laagje
glas, dat de glasblazer op het ongekleurde
glas kon laten smelten, weg te etsen. Dit
gebeurde door de delen, die niet aangetast
mochten worden met asfaltlak te bedekken.
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en het glas dan in aanraking te brengen met
fluorzuur.
In de zeventiende eeuw werd deze ets-
bewerking overbodig door het inbranden
van doorschijnende emailverven. In de acht-
tiende en negentiende eeuw werden deze
emailverven van een slechte kwaliteit, wat
niet bevorderlijk was voor de glasschil-
derkunst.
Deze glasschildertechniek is vanuit de
Zuidelijke Nederlanden ook de Noordelijke
binnengekomen. Beide Nederlanden vorm-
den destijds een culturele eenheid. Zo
werden tekeningen en gravures, om als
voorbeeld te gebruiken, uitgewisseld. Ook
trokken de glasschilders van het zuiden naar
het noorden en omgekeerd.
Destijds was de benaming glasschrijver.
Schrijven is een middelnederlands woord
dat men voor tekenen en fïjnschilderen
gebruikte. De onderschriften bij medaillons
getuigden van de schriftbeheersing van deze
schrijvers. Een kunst trouwens, die niet
verloren is gegaan. Aan de Haarlemse
vervaardiger van gebrand glas uit deze
eeuw, W. Bogtman danken we bijvoorbeeld
het nuttige boekje "Het Nederlandsche
handschrift in 1600", waarvan bij de
nabestaanden nog steeds exemplaren
gekocht kunnen worden.
Aan het eind van de zeventiende eeuw
komen veelvuldig glasschilders voor.
Het ontwerpen en vervaardigen van het
voorbeeld echter werd dikwijls door anderen
dan de eigenlijke glasschilder gedaan.
Zo schrijft Carel van Manden in zijn
schilderboek over Aertgen van Leyden:
"Aertgen maakte veel ontwerpen voor
glas schilders en anderen, zodat men ze in
Leiden nog bij honderden zou kunnen
vinden."

Veel ramen van kerken werden door derden
geschonken, zowel voor als na de hervor-
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ming. Soms onder bepaalde voorwaarden.
Een voorbeeld is een schenking in 1518 van
Haarlem aan de kerk te Edam. Een tekstdeel
van de ordonnantie daartoe luidt: " Soe de
wapene van Haerlem vercregen is in
dezenzijde ende historie van d'Heijlige
cruce in dandere zijde, gelijk hem dat van
der voorsz;stede wege besteed was.
Twelcke van derselve stede wege tot
versoucke van die van Edamme wederomme
Hairlems bier aldair drincken en slijten
zullen tot vermeerderinghe van der neeringe
van de brouwerijen binnen deze stede." )
De schenkers omschreven ook vrij nauw-
keurig welke voorstelling ze op het te
schenken glas wilden zien.

In verschillende kerken zijn nog oude ramen
geheel of gedeeltelijk aanwezig. Bekend zijn
de Goudse glazen in de St Janskerk te
Gouda. Vooral Noord Holland is in de
zeventiende eeuw een rijk arbeidsveld voor
de glasschilder/schrijver geweest. Veel is in
de loop van de tijd verloren gegaan, hetzij
door rampspoed, hetzij door nonchalance,
vooral in de negentiende eeuw. Zo waren
van de 24 door Hoorn geschonken glazen bij
een inventarisatie van J.C. Kerkmeijer,
gepubliceerd in 1938, toen nog alleen die
van Schermerhorn, Bloemendaal en De Rijp
aanwezig. De Bloemendaalse kerkvoogden
verkochten hun gebrandschilderde ramen in
1867 voor ƒ 50,-- aan A.J. Enschedé,
waarna een kopie van het Hoornse venster
in de Bloemendaalse kerk werd geplaatst.
De gebrandschilderde ramen waren kwets-
baar en de smaak veranderde. Ook kregen
ze in de loop van de negentiende eeuw
waarde voor de antiekhandel en op die
manier zijn heel wat ramen naar elders
verdwenen. Zo zijn zowel in de oude als de
Nieuwe Wereld glazen uit Hoogwoud
ontdekt en alsnog beschreven. )
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De achttiende eeuw is eenzijdiger. Het
aantal glasschrijvers is dan danig
afgenomen. Ook de kwaliteit ging achteruit.
Pas in de tweede helft van de negentiende
eeuw kwam er een ommekeer ten goede.

1) G.J. Gonnet, Haarlemsche glasschrijvers, Feest-
bundel Bredius 1915
1) Piet Boon. Naar de oude en de nieuwe wereld.
Gebrandschilderde glazen uit de kerk van
Hoogwoud. Jaarboek 1993 (deel 47) pag. 133 en v.,
Centraal Bureau v. Genealogie, 's-Gravenhage.

Literatuur:
W. Bogtman, Nederlandsche glasschilders. Uitg.
Allert de Lange, Amsterdam 1944
A. van der Boom, Enkele hoofdstukken uit de
geschiedenis der monumentale glasschilderkunst in
Nederland, 's-Gravenhage 1940
A.F. Miranda en prof. dr. G.S. Overdiep, Het
schildersboek van Carel van Mander, Wereld-
bibliotheek, Amsterdam.
Geertruida de Moor, Schenkers van glasramen aan
de abdij Leeuwenhorst bij Noordwijk(erhout) in de
zestiende eeuw. Jaarboek 1991 (deel 45) pag. 41 en
v., Centraal Bureau v. Genealogie, 's-Gravenhage.
Sarah Brown en David O'Connor, Middeleeuwse
ambachtslieden, glasschilders, Kampen/Turnhout
1992.

Glaskunstenaar
Ook allerlei sierglas werd op allerlei manie-
ren bewerkt. Niet alleen qua vormgeving
was men in beweging," eveneens kreeg de

Drukkerij ALEVO,
in genealogische kringen geen

onbekende als drukker van
verschillende periodieken, drukt

ook graag in overleg en samenspel
met u uw familieboek.

Laat u vrijblijvend informeren.

Drukkerij Alevo, Lagosweg 11,
2622 CZ Delft

Tel. 015-569260/fax 015-621043

verfraaiing van het uiterlijk de nodige
aandacht. In de Noordelijke Nederlanden is
het beschilderen van glas nooit zo tot
ontwikkeling gekomen als elders. Dit ge-
beurde wel met de in de zeventiende eeuw
tot ontwikkeling gebrachte versierings-
techniek voor glaswerk als bokalen, kelken,
fluiten en roemers: het glasgraveren door de
glasgraveur met diamant. Vaak werkte
men naar prenten. Ook amateurs wisten op
dit terrein ongekende hoogten te bereiken.
Een meester in het vervaardigen van
gecalligrafeerde glazen was de Leidse
lakenhandelaar en poëet Willem Jacobsz.
van Heemskerck. Ongeveer 1700 werd de
diamantgravure verdrongen door de
radgravure, waarbij het glas langs een
sneldraaiend wieltje werd bewogen. Deze
oorspronkelijk in Bohemen en Silezië tot
grote bloei gekomen techniek werd ook in
ons land overgenomen. Daarnaast werd ook
op sierglas geëtst met fluorwaterstof.
Uniek voor de Noordelijke Nederlanden is
het in de achttiende eeuw opgekomen
stippen of pointilleren met diamant. Hierbij
werden de voorstellingen geheel uit dichter
bij of verder van elkaar afstaande stippen
gevormd. Ook hier trad verval op, waarna
eerst in de tweede helft van de negentiende
eeuw herstel optrad.

Heer, 65 jaar, gepensioneerd Shell
employé, zoekt

genealogische
opdrachten.
Voorkeur Westen des lands.
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Brief Laurens Reael
H.M. Lups

Edele mogende Heeren

Mijn Heeren, dese overstaende is copije mijner
missive aen Haere Ho(og) mog(ende) ende alsoo ick aen
uwe Ed(ele) mog(ende) sonderlinge niet anders en hebbe
te verwittigen, sal het derselve voor avijs van
onssen aenlegh moghen strecken ende ick sal
blijven

Mijn Heeren

Int Eijlant Wicht desen 29en
Decembris 1626

Uwer Ed(dele) mog(ende
Onderdaenige dienaer

Laurens Reael

Laurens Reael werd 22 oktober 1583 in
Amsterdam geboren.
Voor zijn tijd was hij goed onderlegd, onder
meer in zeevaart- en wiskunde.
In 1611 vertrok hij als Commandeur van
vier schepen naar Oost Indië, waar hij
verloren bezittingen herwon. In 1616 werd
hij tot Gouverneur-Generaal benoemd.
In 1626 werd hij als gezant van de
Republiek naar Engeland gezonden, waar
de koning hem tot ridder sloeg.
Op 10 oktober 1637 overleed hij.

De af te schrijven brief was gericht aan de
Gecommitteerde Raden te Middelburg.

Enkele minder bekende termen zijn:
aenlegh = haak of kram waaraan men iets
vastmaakt; beschuldiging, aanklacht (deze
laatste betekenis is kennelijk hier van toe-
passing)
avijs, ook advijs = zienswijze, mening, raad,
beraad.
sonderlinge = (onder meer) afzonderlijk,
apart, persoonlijk
(Middelnederl. Handwoordenboek)

Deze brief is ontleend aan de "Algemeene
ophelderende verklaring van het oud
letterschrift", uitgegeven door de Maat-
schappij tot nut van 't algemeen in 1818.
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Genealogische woordenlijst (ca-coll)
(Genealogische, juridische, Latijnse en oud-Nederlandse termen)
H.M. Lups

cacheren restaureren van een vel papier of
perkament door het aan weerszijden te
beplakken met Japans zijdepapier of ander
materiaal
caduceren onderhandelen
calange beschuldiging, aantijging; geschil,
twist; verzet tegen een eis in rechten of tegen
een vonnis, bekeuring, inzonderheid ter zake
van belastingontduiking
calangeren beschuldigen; bekeuren, van
rechtswege overnemen
cameraar scheepen die voor een bepaald jaar
aangewezen was om het financieel beheer van
de stad te voeren.
cameraarsrekeningen de administratieve
stukken van de cameraar
carta oorkonde
cartularium register van akten, aangelegd
door of namens degene die deze stukken als
bewijsmateriaal voor zijn geschiedenis
beschouwde
cautie zekerheid, feitelijke garantie
cedel, cedule, ceduul, ceel het notitieblaadje
dat diende als herinnering (memorie) ten
behoeve van een zaak, die mondeling wordt
afgedaan of die later misschien in een akte
uitloopt
cedere, cederen overdragen,afstaan
c(a)elebs (coelebs) ongehuwd
censuskiezers
centesimo honderd(ste)
centum honderd
certificaat bewijsstuk, getuigschrift, schrif-
telijke verklaring
certificeren getuigen in rechte, voor waar
verklaren
cesseren staken, ophouden
cessio, cessie overdragen, overdracht
cessionaris degene aan wie iets is
overgedragen
ceterus andere
charter officieel stuk met een formele

verklaring waarbij rechten worden toegekend
chirograaf gedeelte van een blad perkament
of papier waarop oorspronkelijk twee of meer
akten, die betrekking hadden op dezelfde
rechtshandeling met openlating van een
tussenruimte voor het plaatsen van een aantal
cijfers of letters, welke akten vaneen zijn
gesneden door een zigzagsnede dwars door de
tussenruimte
cijns, tijns, tins belasting, schatting, pacht,
rente
cijnsboeken registers waarin de cijnspachten
zijn opgetekend
cijnshoofd functie van de rechtbanken der
grote steden, wanneer men in beroep wilde
komen van het openbaar recht, zoals
gesproken door de schepenbanken op het
platteland
cijnsland cijnsschuldig land
cijnsmeester ontvanger van de cijnsen
cijnsplichtige grond grond, waarover cijns
moest worden betaald
cinxenavont dag voor pinksteren
cinxendach pinksterdag
circa (circiter) ongeveer
citeren dagvaarden
civiele rol gerechtelijke of notariële
optekening van vooral vordering van
schulden, vooral boekschulden (=niet betaalde
rekeningen voor geleverde zaken of verleende
diensten) en voluntaire (vrijwillige) zaken
civitas stad
clauculo in het geheim
codicil schriftelijke beschikking van erflating
coemeterium kerkhof
cognatus verwant
cognaten alle afstammelingen, zowel in de
mannelijke als de vrouwelijke lijn van
bepaalde stamouders
collateralen (zijmagen) bloedverwanten in de
zijlinie, die niet van elkaar afstammen maar
wel een gemeenschappelijk voorouder hebben
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My Family Ancestry 1.0
Rob C. Hubert

My Family Ancestry is een genealogisch
computer programma dat geheel compatibel
is met Personal Ancestral File(tm). Het
bevat twee programma's: My Family
Ancestry (MFA) 1.0 en My Family Record
(MFR) 6.01).
Oorspronkelijk was dit een Engelstalig pro-
gramma, maar vanaf 1994 is eraan gewerkt
om het programma in alle opzichten Neder-
lands te maken. Wanneer men op de Genea-
logische dag van de PAF gebruikersgroep
Nederland is geweest (23 april 1994) dan
heeft men dit programma al kunnen aan-
schouwen. De heren Coen en Frans Heijde-
mann zijn intensief met het programma
bezig geweest en hebben mij in april 1994
gevraagd of ik er mijn mening over wilde
geven.

Het programma was goed te gebruiken,
maar er moest voor de Nederlandse markt
toch iets veranderen. Voor de PAF-gebrui-
kers bracht het enkele betere en overzich-
telijke opties, maar het bleef Engels. Ik ben
toen de Engelse vertaalmodule gaan verta-
len naar het Nederlands en toen kreeg het
programma al een heel ander uiterlijk. Het
probleem met vertalen is dat, wanneer er
met schermen gewerkt wordt, deze vaak te
klein zijn voor de Nederlandse woorden of
zinnen.

Het programma heeft helaas nog niet de
optie om een genealogie of parenteel uit te
draaien, maar hier wordt hard aan gewerkt.
Voor de PAF-gebruikers - wel of geen lid
van De Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen - is het pro-
gramma een grote stap ter verbetering. Het
programma bestaat uit twee onderdelen:

• de PAF-structuur
• een nieuwe structuur MyFam

De PAF-structuur is compatibel met de
PAF-data en geeft de PAF-gebruiker de
mogelijkheid om naast het PAF-programma
dezelfde databestanden te gebruiken met
Nederlandse termen zoals ca. vo. na, maar
ook de maanden: mrt, mei, okt enzovoort.
Daarnaast kunt u nu ook op een gemak-
kelijke manier een beroep, geloof of een
alias invullen zonder dit te hoeven doen in
de notities (opmerkingen).

Figuur 1 op de volgende pagina toont het
invulscherm van My Family Record 6.0 dat
compatibel is met de huidige PAF-data.

Het grootste nadeel van PAF dat deze maar
een beperkt aantal karakters per veld kan
verwerken. De maker van My Family An-
cestry heeft hier iets aan gedaan en dit naar
volle tevredenheid van het testteam.
In My Family Ancestry zit de optie om My-
Fam-data aan te maken. Deze data zijn niet
meer compatibel met de huidige PAF-data,
maar bieden veel meer mogelijkheden. Zo
kan men nu tot acht voornamen per persoon
invoeren en zes plaatsnamen per gebeur-
tenis.
Namen hebben een variabele lengte en
kunnen nu 70 karakters bevatten in plaats
van 16. De Opmerkingen kan men nu niet
alleen kwijt in de algemene notities, maar
ook per gebeurtenis, zoals geb., doop, ovl.
en begr.
Daarnaast kan men nu ook gebruik maken
van de speciale karaktertekens (hogere
ASCII), door eenvoudig <Ctrl-F> in te
tikken krijgt men een kader met daarin de
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H / V | Achtern:

Ti te l :

Geboren :

Gedoopt :

Overleden:

Begraven :

«OONPLAATS:
BEROEP(EN):
GELOOF :
HLD-VERORD.: GEDOOPT:

figuur 1

M/V: " '•
1 .• Z

Pits.'
Gedooj:

Pits.:
Over.s ~"
Pits.:
Begra1 •
Pits..

DOE." •
BEROEÏ IN :
GELOCI
HLD-/! • - - - . : ---- " :

figuur 2

'• Voornl :

Voorn3:

. Plts.1:
3:

Plts.1:
3:

Plts.1:
3:

Plts.1:
3:

r,T-' .
•Jj.» • •

ALIAS:
BEGIFTIGD:

— m r : . : -

r- •

\ ' •

k •

Voorn2:

ID:

Pits.2:
4:

F:ts.2:
4:

Flts.2:
4:

Flts.2:
4:

VERZ. aan ouders:

: ƒ :
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meest gebruikte hogere ASCII-tekens.

Voor het invulscherm van MyFam zie
figuur 2.

In de boven getoonde voorbeelden staan de
HLD-VERORD. aan, deze zijn ook gewoon
uit te schakelen.

Het programma is gebouwd rondom de
nieuwste GEDCOM-specificatie 5.5; hier-
door loopt het voor op de andere program-
ma's. Doordat het programma GEDCOM
bezit is het ook geheel uitwisselbaar met
andere genealogische programma's.
PAF heeft als nadeel dat het alleen maar
algemene notities kent, waardoor men na
het maken van een GEDCOM en het inlezen
in een ander genealogisch programma de
opmerkingen in één veld tegenkwam. Het
voordeel van de MyFam-optie is dat alles
apart wordt weggeschreven en dan ook in de
desbetreffende velden van het genealogisch
programma terecht komt (deze test is alleen
gedaan met PRO-GEN 2.3 la).
Als men in MyFam opmerkingen gemaakt
heeft, zijn deze terug te vinden in het
invulscherm door in het Opm. veld te
kijken; hier zal dan een x staan.

Ook MyFam bezit de verschillende
functietoetsen om zaken gemakkelijker te
maken. Men kan bijvoorbeeld gebruik
maken van de F8-toets welke de tekst
herhaalt die in een vorig scherm op deze
plaats is geschreven. Met F9 herhaalt men
de lijn die eerder in hetzelfde scherm al is
gebruikt. Ook bezit MFA een naamcon-
trole, die men aan of uit kan zetten.
Wanneer de naamcontrole aan staat dan
heeft men de optie om de ingegeven naam
nog eens in te voeren, dit ter controle op de
juistheid.

Het werken met MFA is zeer vriendelijk,
vanuit het hoofdmenu kan men naar het
werkscherm waarvandaan alles gedaan kan
worden. Na het ingeven van de ouders kan
men alle kinderen ingeven, maar ook de
ouders van de ouders en door simpel het
cijfer van het kind in te drukken (of met de
muis aan te klikken) gaat men naar het
desbetreffende kind en kan men het gezin
compleet maken.

Het is tevens mogelijk verschillende ouders
aan een kind te geven, zo kan men de
biologische ouders ingeven, maar ook de
adoptie of pleegouders. Zo kunnen in totaal
acht paar ouders per persoon aangemaakt
worden. Nog een heel groot voordeel is dat
er aan MFA geen limiet zit voor het
invoeren van personen. Per bestand kan
men 65.535 personen kwijt, maar door
bestandskoppeling is dit tot oneindig uit te
breiden.

Figuur 3 toont het werkscherm van My
Family Ancestry. Vanuit dit scherm kan
men alles regelen: de kinderen achter elkaar
invoeren, ouders toevoegen, kinderen op
geboorte datum sorteren, personen verwij-
deren, huwelijken invoeren.
Onderaan het werkscherm bevindt zich de
menubalk waarmee men naar andere
schermen toe kan. Bijvoorbeeld met de Fl-
toets de hulpschermen oproepen; met F2
naar het afdrukmenu; met F3 gaan koppelen
enzovoorts. Zie figuur 4.

Het is een zeer gebruiksvriendelijk pro-
gramma is, waarbij men niet telkens naar
het hoofdmenu toe hoeft om iets te kunnen
uitvoeren.
Op het scherm kan men met de F9 toets de
stamboom op het scherm halen. Zie figuur
5.
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Ook vanuit dit scherm kan men schermen
oproepen, bijvoorbeeld de kinderen (F4)
maar ook de Opmerkingen (F6).

Voor leden en niet leden van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen is ook de mogelijkheid aanwezig om
hun gegevens voor het werk in de tempel
klaar te maken. Dit aanmaken van gegevens
(in GEDCOM formaat) gaat vele malen
sneller dan dat het geval is met PAF.
Ook uw bijdrage voor Ancestral File kan
men met My Family Ancestry maken.
Daarnaast kunnen met de GEDCOM-optie
ook personen, gezinnen of stamboomlijnen
via de GEDCOM-optie eruit gehaald wor-
den voor andere geïnteresseerden. Uitdraai-
mogelijkheden als gezinslij sten, stamboom-
lijsten, kwartierstaten zijn aanwezig, even-
als lege gezins- en andere lijsten .

Bij de gezinslijsten bestaat de optie om
naast de documentatie (opmerkingen) ook
de beroepen, het geloof, aliassen enzovoort
uit te printen, zodat men een volledig beeld
krijgt van het gezin.
Op dit moment (mei 1995) wordt de laatste
hand gelegd aan het programma en het zal
tegen de tijd dat het in Ons Erfgoed ge-
plaatst wordt zeker al op de markt zijn. Er
zal ook een demoversie te verkrijgen zijn
met een maximum-invoer van 50 personen,
waarmee alle ins en outs van het program-
ma bekeken kunnen worden, alvorens het

programma te kopen.
De prijs zal zijn ƒ 99.-- exclusief de ver-
zendkosten (ƒ 3.20), maar inclusief star-
tershandleiding. Daarnaast ben ik zelf bezig
om een uitgebreid handboek te schrij-ven
voor het gebruik van My Family Ancestry.

Om MFA te kunnen gebruiken moet het
computersysteem aan de volgende eisen
voldoen:

• MS-DOS versie 2.11 of hoger
• Tenminste 512K bytes aan werkge-

heugen
• Eén diskettestation
• Een harde schijf met tenminste 2 mega-

byte ruimte
• Een printer die tenminste Elite (12 ka-

rakters per inch),
en Compressed (15, 17.1, of 16.67 ka-
rakters per inch) kan printen.

• Een kleuren of monochroom beeld-
scherm. Een kleurenscherm heeft de
voorkeur omdat daarmee sommige
onderdelen er goed uitspringen.

Wanneer u interesse heeft in het pro-
gramma, kunt u contact opnemen met: Twin
Producties (importeur)
Postbus 79, 7600 AB Almelo, Tel. 0546 -
865 984, of PAF/MFA gebruikersgroep
Nederland, Rob C. Hubert. Jane Addams-
straat 54, 2037 JM Haarlem,
tel. 023 - 330 750

Ons Erfgoed service: Informatiepakket

De redactie van Ons Erfgoed beschikt momenteel
over overzichten van de aangeboden software en
publikaties van zowel de HCC-Genealogie-gebrui-
kersgroep als van de NGV afdeling Compu-
tergenealogie. Voorts over overzichten van FaRé-
Lis, Geneac, Genus, HaZa-Data en Pro-Gen.
Abonnees, die zich willen oriënteren, kunnen Ons

Erfgoed een aan zich zelf gerichte gefrankeerde
(ƒ 2,40) enveloppe toezenden, bijv. de verzend-
enveloppe van Ons Erfgoed, waarna ze zonder
verdere kosten dit pakketje ontvangen.

Voor verdere informatie op het gebied van
computergenealogie en voor tips ten behoeve van
computergenealogen houdt de redactie zich aan-
bevolen.
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Gedcom
W.J. Scholl

Inleiding
Bij veel computerprogramma's voor genea-
logie wordt aangegeven dat het programma
Gedcom-faciliteiten heeft. Kennelijk is dat een
soort aanbeveling. Maar waar dienen die
faciliteiten voor en wanneer heb je daar als
gebruiker mee te maken? Het onderstaande is
een poging om zonder al te technisch te
worden deze vraag te beantwoorden.

Waardoor het is ontstaan
Elk genealogieprogramma is te beschouwen
als bestaande uit twee dingen: de 'domme op-
slag methode' en het 'hyper-intelligente pro-
gramma'. Om met het laatste te beginnen, elk
programma heeft zijn eigen mogelijkheden en
beperkingen. Het ene programma kan bij wijze
van spreken fraaie parentelen produceren, het
andere blinkt uit in kwartierstaten. Ook het
gemak waarmee de noest verzamelde gegevens
ingevoerd kunnen worden kan per programma
verschillen. Het zijn deze verschillende eigen-
schappen die de één voorkeur doet uitspreken
voor programma X en een ander voor pro-
gramma Y.

De ingevoerde gegevens worden in een bestand
opgeslagen (de 'domme opslagmethode' =
'dom') en het 'hyper-intelligente programma'
('hip') zoekt in de 'dom' de gegevens bij elkaar
om bijvoorbeeld een kwartierstaat te maken.
Om die gegevens te vinden moet het 'hip'
weten waar in de 'dom' bijvoorbeeld een nieuw
persoon begint, waar de voornaam staat en
waar de bijbehorende geboorteplaats enzo-
voorts. Hierboven is al aangegeven dat gene-
alogie programma's verschillen in het 'hip',
maar ook de 'dom' is per programma verschil-
lend. Het gevolg is dat het 'hip' van program-
ma X niet kan werken met de 'dom' van pro-

gramma Y. In Amerika is voor de 'dom' nu
een speciale afspraak gemaakt. Dat wil zeggen
dat precies is vastgelegd waar een nieuw
persoon begint, waar zijn geboorteplaats staat,
waar zijn beroep enzovoorts. We noemen deze
'dom' de Gedcom-standaard.

Wat het is
Als een programma Gedcom-faciliteiten heeft
wil dat zeggen dat er twee stukjes program-
matuur zijn toegevoegd. Het ene stukje kan
gegevens uit de eigen 'dom' hergroeperen en
opslaan volgens de 'dom' van de gedcom-
standaard. Het andere stukje programmatuur
doet precies het omgekeerde: het weet de
gegevens die opgeslagen zijn volgens de
gedcom-standaard te hergroeperen en op te
slaan volgens de eigen 'dom'.

Wanneer het nodig is
De Gedcom-faciliteiten zijn nodig om gege-
vens tussen programma's uit te wisselen. Het is
een afkorting/samentrekking van Genealo-
gische Data Communicatie. Iemand heeft bij-
voorbeeld jaren met plezier gewerkt met
programma X. Helaas wordt dit programma
niet verder ontwikkeld en aangepast aan de
nieuwe mogelijkheden van de computer.
Programma Y is echter voorzien van de
nieuwste snufjes en is vermoedelijk geen een-
dagsvlinder. Overwogen kan dan worden om
over te stappen op programma Y. Op dat
moment zijn de gedcom-faciliteiten van beide
programma's nodig. Eerst worden de gegevens
van programma X opgeslagen volgens de
gedcom-standaard waarna programma Y dit
gedcom-bestand weer omzet volgens zijn eigen
'dom'. Ook als er computergegevens van
anderen aan het eigen bestand kunnen worden
toegevoegd bewijst gedcom zijn diensten.

168 Ons Erfgoed nr 4, 1995



Nederlandstalige genealogische software
A. Harlaar

De Nederlandstalige lezers zullen het meest geïnteresseerd zijn in een programma in de eigen
taal. Overigens, de Fries- of Groningstalige lezers (die over het algemeen geen moeite hebben
met het Nederlands) kunnen bij één der programma's (HazaData) ook terecht voor hun
moedertaal.

Bij een tweetal programma's staat onder de specificaties: (laatste). Dit betekent dat de makers
bekend hebben gemaakt dat zij dit programma niet verder zullen ontwikkelen, met andere
woorden er zullen geen nieuwe versies van deze programma's meer uitgebracht worden.
Alle vermelde programma's hebben gedcom faciliteiten waardoor uitwisseling van gegevens
tussen deze programma's mogelijk is.

Naam

Brother's-
Keeper

Familie-
Historie

Producent

John Steed

H. Hijdra

Specificaties

ver. 5.2, 640k
shareware

ver. N3.6
(laatste)

Prijs

$ 45 , -
(registratie)

ƒ 25,-(leden HCC
gen. gg.)
ƒ 30,~(niet-leden)

Familie Domus Software ver. 1.0 ƒ49,95
Stamboom 1) (Windows)

FaRéLis*

Genea 1
&2

Geneac

Genkwast
(voor Atari)

GensData/
D90

Genus Sr*
Genus Jr

Ons Erfgoed nr 4,

F. Berkhof
Windows

J. Schoone

Asser Consult

De Vries

NGV afd.
computergen.

MediaBase Oy
Finland

1995

nieuw

ver. 3.09
(laatste)

ver. 4.37

ver. 1.41

ver. 2.1
Windows

nog niet bekend
(ƒ 12,50 demo)

ƒ 25,~(leden HCC
gen. gg.)
ƒ 30,~(niet-leden)

ƒ 125,--
ƒ 25,-(demo)

ƒ 15,- (progr.)
ƒ 15,- (handl.)

ƒ 60,~ (leden NGV)
ƒ 75,— (niet-leden)

ƒ 535,-
ƒ210 , -
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HazaData* Telapas
Software

ver. 7.1

MyFamaly Twin Producties ver. 1.0
Ancestry 2) (Imp.)
Oedipus II L Lamain ver. 2.0

ProGen* J. Mulderij ver. 2.3
DJ. Scholte
in 't Hoff

Roots III Commsoft Inc

Roots IV Commsoft Inc

Winkwast De Vries Windows

ƒ 125.~(basisprogr.)
ƒ 10,--(demo)

ƒ 99,-- (exl. verz.k.)

ƒ 40 , - (leden HCC
gen. gg.)
ƒ 45,-- (niet-leden)

ƒ 98, -
ƒ 7,50 (demo)

ca ƒ 300,--

ƒ30,-

Van de met een * gemerkte programma's zijn informatiefolders in het orientatiepakket van ons
Erfgoed aanwezig
(naast de overzichten van de door de HCC-Genealogie-gebruikersgroep en de NGV, afd.
computergenealogie aangeboden software en publikaties).

Adressen, waar men de programma's kan bestellen of nadere informatie erover kan bekomen
zijn:
Brother's keeper, Familie Historie, Genea 1 & 2 en Oedipus zijn te bestellen bij de besteldienst
van de HCC-genealogie gebruikersgroep, irB. Korff, Prins Clausstraat 11 2691 CR 's
Gravenhage.
Familie Stamboom Domus Software bv, Postbus 94791, 1090 GT Amsterdam, tel 020-

4953030 en bij een aantal kantoorboekhandels
FaRéLis: Frans Berkhof, Hofkampstraat 4 7607 NH Almelo.
Geneac: Asser Consult, Offenbachlaan 28, 2102 ZL Heemstede.
Genkwast: H. De Vries, Jan van Cuijkstraat 46, 5431 CG Cuijk.
GensData/D90: Dienst Bestellingen NGV, Adriaan Dortsmanplein 3 a, 1411 RC Naarden.
Genus Sr en Jr: ActaGena, Mortelstraat 27 B3150 Tildonk, België
HazaData: Telapas Software, M.K. Gandhiplein 6, 9728 TD Groningen
My Family Ancestry Twin Producties, Postbus 79, 7600 AB Almelo, tel. 0546-865984
Pro Gen: J. Mulderij, Papenveld 1, 7475 DD Markelo
Winkwast: zie Genkwast.

Rondom verschillende van de programma's bestaan gebruikersgroepen, die op gezette tijden
bijeenkomsten houden en elkaar met raad en daad bijstaan terwijl er tevens een periodiek
verschijnt:

170 Ons Erfgoed nr 4, 1995



Afdeling computergenealogie van de NGV. Periodiek: Gens Data. Informatieadres: Secretariaat
NGV afd. Computergenealogie, Postbus 487, 3720 AL Bilthoven tel. heer J.A.J. Berk o3o-
282530.
Stichting HaZa-Data-gebruikers. Periodiek: HaZa nieuws. Contactadres: r. Ridenberg,
Hoofdstraat 44, 9915 PE 't Zandt (Gr.), tel. 05968-2071.
HCC-Genealogie-Gebruikersgroep. Periodiek: Gens Humana. Kontaktadres: J. Kelderman,
Nootweg79, 1231 CR
Loosdrecht, tel. 021-5828621.
PAF/MFA gebruikersgroep Nederland, Rob. C. Hubert, Jane Addamsstr. 54, 2037-330750,
2037 JM Haarlem, tel. 023-330750.
Pro-Gen gebruikersgroep. Periodiek: Nieuwsbrief. Secretariaat: Liendenhof 142, 1108 HH
Amsterdam, tel. 020-6964892, b.g.g. 036-5322530.

1) Dit programma wordt in ons volgend nummer besproken.
2) Zie artikel in dit nummer.

Boeken en tijdschriften

Prisma Nederlandse plaatsnamen.
Gerald van Berkel/Kees Samplonius.
Uitgeverij Het Spectrum, 1995, (ISBN
90274 4059 x), 276 pag, prijs ƒ 27,50

Genealogie is in toenemende mate van een
namen- en jaartallenverzameling van voor-
ouders overgegaan in het samenstellen van
een familiegeschiedenis, de beschrijving
van het wel en wee van die voorouders. Eén
van de aspecten daarbij is de streek waarin
zij leefden.
Op het gebied van de vroege geschiedenis
van ons land is onze kennis in de afgelopen
decennia enorm verrijkt.
Groef men vroeger vooral om de "potjes en
munten", tegenwoordig ligt de nadruk op
het vondstencomplex, de functie van de
nederzetting in de toenmalige samenleving.
Minder bekend, maar niet minder waarde-
vol is de bijdrage die geleverd wordt door
de naamkunde. Het blijkt dat plaatsnamen
zijn opgebouwd uit zogenaamde topo-

nymische elementen, die kenmerkend zijn
voor een bepaalde cultuurperiode en/of
streek. Het in kaart brengen van de wijze
waarop deze elementen zich in tijd en plaats
manifesteren en de samenstelling van de
wetmatigheden, die daarbij naar voren ko-
men, vormen tegenwoordig een belangrijk
hulpmiddel voor de studie van de neder-
zettingsgeschiedenis .
Zo kan een plaatsnaam waardevolle
informatie verschaffen over de geschie-
denis, ontstaanswijze/periode van een stad
of dorp. Men is bijvoorbeeld tot de conclu-
sie gekomen dat uit de prehistorie onder
meer een deel van de éénstammige wa-
ternamen als Aar, Maas, Roer en Rijn af-
komstig is. Uit de vroege historische tijd
stammen Romeinse namen als Maastricht,
Utrecht en namen met -lo als Ermelo. Uit de
vroege middeleeuwen (tot en met de tiende
eeuw) stammen de meeste namen op -ingen.
Uit de ontginningsperiode na 1000 stammen
onder meer oudere vernoemingsnamen als
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Poortugaal en echte ontginningsnamen.
Door de auteurs, beide Oudgermanisten,
worden in dit boek zo'n 5500 plaatsen en
dorpen behandeld, waarvan een aantal in-
tussen wijken van grotere plaatsen zijn ge-
worden.
Gegeven worden de naam, de gemeente, de
provincie, de oude vormen van benaming
met datering, de verklaring/commentaar en
bij Friese plaatsnamen de Friese (of de
Nederlandse) vorm, waaronder de plaats
bekend is.
Het spreekt wel vanzelf dat bij de behan-
deling van de plaatsen de gegevens slechts
summier kunnen worden weergegeven.
Helaas zijn wel waar mogelijk de jaartallen
vermeld, maar niet de bronnen, die de
omlijstende informatie kunnen verschaffen,
gegeven. Natuurlijk is het (nog ?) niet mo-
gelijk van elke plaats de oorsprong van de
benaming te achterhalen. Voor degenen die
zich verder willen verdiepen is wel een
selectie uit de geraadpleegde literatuur op-
genomen.
Vele plaatsen blijken al heel oud te zijn,
andere meer recent. Zo lezen wij bijvoor-
beeld dat men in 1599 is begonnen met de
vervening van Oude Pekela, destijds ook
Beneden Pekela genoemd, met de vervening
is begonnen. Daarna kocht de stad Gronin-
gen de grond en stichtte een school en een
kerk. Komt men bij genealogisch onderzoek
in die streek en tijd terecht, dan weet men
dat men verdere voorouders elders zal
moeten zoeken.
Deze Prisma Informatief zouden we
eigenlijk nog wel wat uitgebreider willen
zien, maar al bij al is het beslist een aan-
rader en velen zullen naast de plaatsen,
waarnaar de eigen interesse uitgaat, ook
graag wat verder kijken. Het is zonder meer
een verrijking van onze mogelijkheid tot
kennisname.

172

Zoeklicht bij zilver
Het is een traditie om bij de lustrum-
vieringen van de afdeling Kwartier van
Nijmegen van de NGV een bundel genea-
logisch en heraldische artikelen te laten
verschijnen onder de naam Zoeklicht. Ook
dit jaar, wanneer op zaterdag 4 november
het zilveren jubileum van de afdeling
gevierd zal worden. Als titel draagt de bun-
del nu Zoeklicht bij Zilver. Vanwege dit zil-
veren jubileum is de uitgave bijzonder van
binnen en van buiten. Van binnen ligt het
accent op beroepen en beroepsbevolking uit
een ruim gebied ten zuiden van de Waal.
Zoals gebruikelijk bevat ook deze uitgave
een reeks van letterlijke teksten van bron-
nen, doorspekt met namen; bronnen waarin
iemand niet direct zal zoeken, die niet open-
baar zijn of van bronnen, waarvan het
bestaan nu pas bekend is geworden. Een
greep uit de veelheid: O.a. Afstamming van
onze kroonprins uit de Heren Doornenburg
en van Ooij, nieuwe bronnen voor onder-
zoek, een aantal kwartierstaten, landver-
huizers, Metalen Kruisdragers, getroffenen
watersnood in 1784, volmachten, namen
van honderden militairen gelegerd te
Nijmegen en Grave, gildelijsten, weeskin-
deren, morgentalen en verpondingen in
Maas en Waal en Rijk van Nijmegen, onbe-
kende begraafinschrijvingen, diverse lijsten
van vaklieden zoals bijvoorbeeld timmer-
lieden, chirurgijns en boekverkopers, poor-
ters, morgengaven en een schattingsregister
te Nijmegen in de vijftiende eeuw, en weer
bijna 200 nieuwe en onbekende door erva-
ren heraldische tekenaars vervaardigde
wapens ontleend aan handschriftelijke
bronnen en vooral zegels, registers met
enkele duizenden familienamen en een lijst
van intekenaren.

De redactie (de heren N. Hamers, L.
Berenbroek, G. Boomsma en J. van den
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Mond) staat borg voor kwaliteit. Het
voorwoord is van professor dr. J. Bosmans.
De prijs bij voorintekening bedraagt ƒ 35,—
afgehaald en ƒ 42,50 bij toesturen. Helaas
moest intekening voor 1 juni plaatsvinden,
maar de redactie kreeg eerst na die datum
kennisgave. Misschien valt hier een mouw

aan te passen. Bestellen: Postbankrek. nr.
4446866 t.n.v. Kwartier van Nijmegen
NGV te Nijmegen. Voor informatie:
L.W.A. Berenbroek, Hengstdalseweg 249,
6523 EJ Nijmegen, tel. 080-225374.
Deze uitgave zal worden gerecenseerd.
(JWK)

Antwoorden en vragen van lezers

Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde
problemen hebben, anders dan genealogische
contacten, kunnen ze in deze rubriek aan de
orde stellen. Eventuele antwoorden graag
naar de redactie. Antwoorden die alleen voor
de vragensteller van belang zijn worden direct
doorgezonden. De andere worden, al dan niet
verkort of samengevoegd in Ons Erfgoed gepu-
bliceerd.

95401. Verschillende van mijn voorvaders
waren in militaire dienst. Sommigen waren
soldaat, anderen hadden een rang. Wat mij
intrigeert is: Hoe zijn die rangen ontstaan?
En waar zijn die rangen aan ontleend?
Waarom heet een soldaat soldaat en een
sergeant sergeant? Zijn hierover gegevens
bekend?

95402. Zoals de meeste genealogische on-
derzoekers heb ik zoveel mogelijk ook fami-
liefoto's verzameld. Helaas zitten daar de
nodige onbekenden bij, die nog heel wat
speurwerk zullen vragen. Maar ook heb ik
foto's, die bijvoorbeeld in de loop van de
tijd erg zijn verbleekt, zodat er bijna nie-
mand kan worden herkend. Ik heb al ver-
schillende malen geïnformeerd of er met die
foto's nog wat kan worden gedaan, maar tot

nu toe zonder resultaat. Ongetwijfeld zullen
meerderen met dit probleem zitten. Wie
weet een betaalbare oplossing om die foto's
weer goed te krijgen. Het is jammer als er
niets mee gedaan kan worden, want zo gaat
er informatie verloren.

95403. Tegenwoordig kent de Nederlandse
wet één manier van erfrecht. Wanneer ik
naar oudere regelingen kijk (vóór Napo-
leon), dan merk ik dat er allerlei verschillen
zijn. Hetzelfde geldt voor gebieden over de
grens. Zo erft op de ene plek de oudste zoon
de boerderij, maar elders de jongste. Kon
men vroeger iemand geheel onterven? Een
tijd lang heeft men onder meer al dan niet
erkende bastaards op de wereld gezet. Had-
den zij enige aanspraak op erfenissen?
Graag zou ik iets meer over dat oudere
erfrecht willen weten, ook in relatie tot het
huwelijk.

95404. Iemand uit onze familie is in de
vorige eeuw als koloniaal naar Indië
gegaan, is daar al dan niet getrouwd. Hij
heeft wel kinderen gekregen die zijn naam
dragen. Hoe kom ik aan meer gegevens?
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Genealogische contacten
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen
in volgorde van binnenkomst en voor zover de
plaatsruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis
voor abonnees. Vragen graag in machine-
schrift ofblokletters.

Biever/Bieber/Buar/Bievar. Wie kan mij
gegevens verstrekken over Willem Biever,
geb. ca. 1811/1815, overl. Scheveningen 28-
06-1887. Hij was gehuwd met Elizabeth
Kruk. Huw. jaar ca. 1834/1837. Hij is een
zoon van Johan Georg Bievar/Biever, ged.
16-10-1781 Neuwied/Oderbaden in Duitsland,
geh. met Elizabeth Cornelisse Bal, geb.
Scheveningen 24-09-1809.
Wil ieder die Biever heet of Bievers kent
reageren?
HJ. Weijtenburg, Sophiastraat 32, 3311 ZV
Dordrecht, tel. 078-318002.

Bleyswijk, Cornelis Wittens, ondertr. Capelle
a/d IJssel (N.G.) 02-01-1667 met Cock, Mar-
rigje Claes. Hun dochter Adriaantje is aldaar
geboren, wanneer? en waar is zij gedoopt? Zij
tr. te Berkel (RK) 05-02-1692 met Steven
Willeboort Verburg (gegevens bekend)
Gezocht datum en plaats doop van Ariaantje en
nadere gegevens over haar (voor)ouders.
van Bracht, Helena Hermens otr/tr. 9/23-04-
1695 te Helmond met Joseph Thijssen van
Bombay. Waar is Helena geboren/gedoopt,
wie zijn haar (voor)ouders? Zij heeft tenminste
5 kinderen rk gedoopt te Helmond van 1696 tot
1716: Theodor, Maria, Matheus, Joannes en
Wilhelmus.
van Schaick, Margarita Willems is rk
gedoopt te Dinther (Meijerij van den Bosch)
27-05-1712, dochter van Wilhelmus Dirckx
van Schaick en van Henrica Jan Rutten.
Gezocht nadere gegevens van haar (voor-
ouders.
Paula Grout, 31 Rue Max Leclerc, F-76460 St.
Valery en Caux, tel. 35 57 31 13.

Hendriks/Mijling.Gerrit Mijling geb. te
Woelen ca 1753 ovl. te Nijmegen 29-05-1813
huwt te Nijmegen 25-07-1790 als Gerrit
Hendriks, j.m. ruiter in het regiment cavallerij
van de heer Gener. major V.d. Hoop met
Maria Verbunt overleden te Nijmegen 07-09-
1830 (ged. Nijmegen 06-09-1762 als Wil-
helmina Verbunt dochter van Franciscus
Verbunt en Petronella Welle(n) gehuwd te
Nijmegen 20-06-1756). Gevraagd: waar
ligt/lag de plaats Woelen en gegevens/
voorgeslacht van genoemde personen.
Tebbens/Thebbens/Tebbins/Tebbes/
Thebbes. Alles over deze familienaam is wel-
kom. Ook gegevens over nageslacht in vrouwe-
lijke lijn.
G. Bendelow, Gen. Gavinstr. 3, 6585 WL
Mook, tel. 08896-2312.

Hollander, Johannes, geboren Bolsward 20
september 1845, zoon van Klaas Douwes
Hollander, geb. 13 aug. 1798 te Bolsward, en
van Duttje Hoekstra.
Wie heeft meer gegevens van Johannes?
Hollander, Joosten en Smeele. Gezocht
(kopieën van) bidprentjes, rouw-, trouw en
geboortekaarten van deze families?
D.N.H. Hollander, Debussystraat 16, 6904 HH
Zevenaar, tel. 08360-24749.

van der Meijde (Vermeijde(n)/Vermijde),
Ari Arents, j.m. van Herkingen, geboren rond
1690, overleden 28-09-1770 te Spijkenisse tr.
aldaar Marijtje Kornelis Hout(te)karre-
(Houting), geb. 16-02-1715 te Spijkenisse.
Gaarne voorouders van beide.
Heijkoop, Teuntje/Pleuntje geb./ged. Hei en
Boicoop 26-06-1745 huwde met Arie Corne-
lisz. de Groot, geb./ged/ 04-09-1746 te Dalem
(Gld.), overl. 01-03-1813 te Zwartewaal.
Gezocht overl. en verdere gegevens van
Teuntje/Pleuntje.
de Groot, Meertens Cornelis, geb. 08-03-
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1716 te Vuren (Gld.), overl. onbek. tr. 17-04-
1740 te Vuren met 1. Dirkske/Dierske
Haijma/Heijmans, dr. v. Aris Leenderts en
Geertje Jansd. Peeman, geb. 01-12-1715 te
Vuren, overl. v. 1775. 2. Pieternella van der
Giessen, ondertr. 22-09-1775.
Meerten Andriesz de Groot, geb. rond 1685
tr. 05-07-1710 te Vuren (Gld) met Metje
Jansd Schouwenburgh. In het DTB-boek v.
Vuren (RA Arnhem) wordt vermeld: weder-
zijdse ouders aanwezig, maar niet welke.
Gaarne verdere gegevens van deze families/
personen.
M.H. v.d. Meijde-de Groot, Steentijdkreek 1,
3206 HN Spijkenisse.

Jan (Johannes) van Popering, geboren rond
1736, gehuwd rond 1765 met Geertruid van
Roon (Loon), begraven Nieuw Vossemeer 15-
2-1786. Kinderen: Neeltje, Pieter (3x), Lau-
rens, 1 ongenoemd, en Elizabeth.
De (waarschijnlijke) zoon Laurens (Lauwe-
rens, Lourens) huwde 6-5-1792 te St. Phi-
lipsland met Le(e)na Jasperse.
Wie weet meer over deze familie en voorouders
of doet ook onderzoek? Gaarne hulp.
Pieter Machielse van Popering, geboren rond
1600, was gehuwd met Eva Adriaanse Gou-
berge. Zij kwamen waarschijnlijk uit het
plaatsje Poperingen in België. In Bergen op
Zoom kregen zij 4 kinderen: Elisabeth (ged.
11-11-1636), Anneken (ged. 25-6-1641),
Adriaen (ged. 21-2-1644) en Johannes (ged.
10-6-1641). Wij zouden graag meer weten over
Johannes. Van Adriaan zijn de gegevens reeds
bekend: In 1671 huwde hij met Urselina Jans
Dekkers te St. Annaland. Misschien is
Johannes ook naar Zeeland gegaan. Wie weet
er meer over deze familie. Gaarne hulp.
B.L. van Popering, Mient 102, 2564 KR, Den
Haag, tel. (overdag) 070-3453636.

Pieter Provoost, geb. 22-11-1882, is naar Ca-
nada vertrokken. Thomas Reinier Provoost,
geb. 24-6-1897, is naar Engeland gegaan.
Graag voor beide informatie over wanneer,
naar welke plaats, huwelijks- (met wie?) en
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overlijdensdatum.
Berend Eemsing, geh. met Geertje Wub-
bema. Graag geboorte-, huwelijks- en over-
lijdensdata.
Berend (Wubbe) Eemsing, geb. te Onstwedde
op 25-4-1815. Graag huwelijks- (met wie?) en
overlijdensdatum. Ook andere gegevens over
deze families zijn heel erg welkom.
M. Knol, Dreeshof 5, 3274 CC Heinenoord,
tel. 01862-3514.

Steverding (Van Steevering), Johannes
Bernardus, koetsiersknecht, geb. ca. 30-09-
1750 te Vardingholt bij Rhede (Dld), overl. 's-
Gravenhage 18-12-1813, trouwt 19-05-1787 te
Leiden met Elisabeth Jansse, geb. te Hernen
(Harn) ca. 1746, overl. 's-Gravenhage 07-06-
1814.
Dit echtpaar had voor zover bekend 5 kind.,
t.w. Theodorus Johannes, geb.08-08-1787;
Anna Elisabeth, geb. 31-05-1789; Petronilla
Johanna, geb. 08-10-1792; Petrus, geb. 19-10-
1793 en Theodorus Antonius, geb. 28-09-
1795. Allen geboren te Leiden. Gaarne zou ik
in contact komen met degenen die gegevens
hebben over de voorouders en het nageslacht
van bovengenoemd echtpaar.
C.A.M. Klein, Tijberg 55, 2716 LK Zoe-
termeer.

Vaupell, Jan Willem, geb. 18-1-1866 te
Brammen. Geh. met Derkje Joolink, geb. 16-
04-1869 te Rozendaal. Gezin vertr. in mrt
1900 naar Arnhem. Grootouders Jan Willem
waren Jan Willem Vaupell, geb. 27-3-1788 te
Brammen, overl.30-4-1862 te Brammen en
Neuleken van Hcusden. geb. 16-5-1792 te
Rheden, overl. Brammen 9-10-1855.
Albert Vaupell, geb. 8-12-1860 te Brammen
vertr. ongehuwd 1882 naar Doesburg.
Graag gegevens over de families Vaupell en
Joolink uit Rozendaal en Brammen.
P. v.d. Wal-v. Beek, Sch. v. Ommerenstraat
261, 6831 MG Arnhem, tel. 085-230551.

Willemsen. Wie kan mij meer gegevens
verstrekken over Jürrien Willemsen en
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Willemsen. Wie kan mij meer gegevens
verstrekken over Jürrien Willemsen en
Theodora Simon? Zij zijn getrouwd op 26-04-
1803 te Arnhem. Waar en wanneer zijn zij
geboren en overleden? Dochter Geertruida

Wytzes Valkema en eerder getrouwd met
Frederik Honniger.
Mw. R. de Jager, W. Barentszstr. 195, 1782
WZ Den Helder.

Onze contactrubriek blijkt in een behoefte te voldoen.
Hoewel onze lezers slechts een gering deel van de
Nederlandse bevolking vormen, zodat de kans op succes
in theorie vrij beperkt is, krijgen wij geregeld enthou-
siaste reacties van vragenstellers, die succes met hun
oproep hadden.
Helaas krijgen we een enkele maal ook een klacht van
lezers, die gegevens opgezonden hebben, soms zelfs
uitgebreide overzichten, zonder dat daarop door de
vragensteller werd gereageerd. Men mag toch tenminste
een bedankje en het aanbod porto- en eventuele verdere
kosten te vergoeden, verwachten.

Soms ook krijgen auteurs van artikelen in Ons Erfgoed
brieven, waarin om een antwoord wordt gevraagd. Wil
men ook in die gevallen antwoordporto bijsluiten?

Verzamelbanden Ons Erfgoed
Verzamelbanden voor Ons Erfgoed zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar:
a. Ten behoeve van de (zelf)boekbinder. Deze kosten ƒ 17,50 per stuk inclusief verzendkosten.
b. Naaldbanden. Hierin kan men de zes nummers van een jaargang zelf aanbrengen.

Deze kosten per stuk ƒ 21,50 inclusief verzendkosten.
Afgehaald per band ƒ5 ,— korting.

Jaargangen 1993 en 1994
Gezien de vele aanvragen zijn deze jaargangen her-, respectievelijk bijgedrukt. De prijs bedraagt ƒ 25,—
per jaargang inclusief verzendkosten. Afgehaald per jaargang ƒ 5,— korting.

Zakenregister Groninger Volksalmanak
Dit zakenregister omvat de periode 1837 tot en met 1929 en is dus een ingang op 55 delen. De omvang
is vijftig pagina's.
De prijs bedraagt ƒ 11,45, voor abonnees ƒ 9,45 inclusief verzendkosten.

Toezending volgt na ontvangst van het verschuldigde bedrag op postbanknummer 301108 of bankreke-
ningnummer 31.34.11.182 ten name van uitgeverij Alvo te Delft. Gaarne bij de mededelinz ook uw
adres vermelden.

Betalingen uit het buitenland kunnen uitsluitend per eurocheque, internationale postwissel of geld
worden geaccepteerd in verband met de hoge transferkosten.
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jaarabonnement kost ƒ 25,—, te voldoen door storting of overschrijving op postbank-rekening 301108 of
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Voorzijde: Krijgswapenen uit de Karolingische tijd.
Deel van litho van V. Emrik en Binger, getekend door (J.) v.d. Keilen
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Militaire rangen (1)
J.W. Koten

Ridder begin dertiende eeuw

In het vorige nummer van Ons Erfgoed (zie
pag. 173) stelde een onzer lezers de vraag:
Hoe zijn de (militaire) rangen ontstaan,
waar zijn die rangen aan ontleend en waar-
om heet een soldaat, soldaat en een ser-
geant, sergeant? Op deze vraag werd
gelukkig door verschillende lezers gerea-
geerd. Hieruit blijkt dat dit onderwerp bij
onze lezerskring leeft. De redactie van Ons
Erfgoed is mevrouw Dumon en de heren de
1'Ecluse en Muller zeer dankbaar voor het
toesturen van waardevolle informatie, die
voor een wat uitvoeriger beantwoording van
onze vragensteller van grote waarde bleek.

Twee punten vooraf
" Militaire rangen zijn niet uit de lucht ko-
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men vallen maar geleidelijk ontstaan, afhan-
kelijk van de eisen die de organisatie van de
krijgsmacht stelde. Tijdens de late middel-
eeuwen waren de legereenheden beperkt van
omvang en in hoge mate self-supporting,
zodat de legerorganisatie betrekkelijk een-
voudig kon zijn. Met de toename van de
techniek en de sterke vergroting van de mili-
taire operaties namen de management pro-
blemen te velde toe, waardoor de noodzaak
van een goed geoliede organisatie dwingend
werd. Dit impliceerde een strakke hiërar-
chie, duidelijk omschreven taken en be-
voegdheden van de functionarissen en voor-
al een goede en duidelijke, ondubbelzinnige
communicatie. Het militaire rangen-systeem
is een weerspiegeling van deze behoefte. In-
dien men dus iets van het ontstaan van de
militaire rangen wil weten, dan zal men zich
ook enigermate over de ontwikkeling van de
leger-organisatie moeten oriënteren.
• Hoewel het leger primair op de verdedi-
ging van de nationale belangen dient te zijn
gericht, blijkt de soldateska bij uitstek
internationaal te zijn georiënteerd. Doelma-
tige structuren die een (vijandig) leger tot
succes brachten worden immers snel in de
eigen organisatie opgenomen. Bovendien
maakte men vroeger alom gebruik van
huurlingen van vreemde komaf'), zodat een
te veel aan nationale tradities binnen de
eigen krijgsmacht nadelig werkte 2). Verder
was het militaire onderwijs in vrijwel alle
landen op nagenoeg dezelfde leest ge-
schoeid. Heel wat militairen kregen daarbij
hun training in het buitenland. Dit bevor-
derde de internationale gelijkschakeling van
de krijgsmacht. In feite was het destijds niet
anders dan nu. Sandhurst is niet alleen de
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Overzicht militaire officiersrangen in diverse landen rond de eeuwwisseling

officiersacademie voor Groot-Brittannië
maar tevens hebben heel wat generaals uit
derde wereld-landen daar hun opleiding
genoten. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de militaire organisaties/rangen in
vrijwel alle landen ongeveer gelijk zijn. De
erfenis van Napoleon heeft deze trend
versterkt (zie overzicht militaire rangen in
diverse landen rond de eeuwwisseling).

De rang brigade-generaal (thans tussen de
kolonel en de generaal gepositioneerd) is
pas in 1952 weer in het Nederlandse leger
ingevoerd. In de legerorganisatie van de ze-
ventiende eeuw heeft deze rang vele jaren
bestaan.

Globaal overzicht van de ontwikkeling
van de militaire organisatie in Europa
Na de val van het Romeinse rijk, ontstonden
in West-Europa geleidelijk nieuwe militaire
structuren, die voor een deel teruggingen op
de Germaanse verplichting van weerplicht
door alle vrijen. Door de invoering van het
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leenrecht en het grootgrondbezit ontstond
op den duur een ridderklasse die zich de
luxe van een paard en een (zeer kostbare)
harnas plus bewapening konden permit-
teren. De kosten van een fijn gesmede en
kunstige ridderuitrusting waren enorm en in
huidige valuta wellicht meer dan een mil-
joen gulden. Geen wonder dat dit type be-
wapening slechts voor weinigen was weg-
gelegd. Geharnaste ridders te paard hadden
een vrijwel onaantastbare machtspositie. De
ridder vocht gewoonlijk als onderdeel van
een patrouille, dat wil zeggen: de ridder zelf
was het belangrijkste maar de hulpkrachten
om hem op het paard te tillen waren onmis-
baar. Naast de zwaar bewapende ridder,
waren er ook lichter bewapende dienst-
knechten die sergeanten werden genoemd.
Wanneer er slag tegen een grotere vijand
moest worden geleverd vochten individuele
ridders als groep zonder veel onderlinge
samenhang en communicatie. De strijd
verliep in grote trekken zoals op het toer-
nooiveld gebruikelijk was. Bij de strijd was
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men meer op gevangenneming dan op doden
uit. Een gevangen ridder kon namelijk los-
geld opbrengen! Het ontbreken van tactiek,
informatie omtrent de vijand en vooral het
ontbreken van de samenhang werd deze
strijdende ridders meer dan eens noodlottig.
Een bekend voorbeeld is de slag bij Kortrijk
(Gulden Sporen Slag) waarbij Franse rid-
ders door goed georganiseerde stedelijke
burgers geheel tegen de verwachtingen in de
pan werden gehakt3). Dit was een belang-
rijk signaal dat er geleidelijk aan een eind
was gekomen aan de suprematie van de
ridder-vechter. Deze trend werd versterkt
door introductie van de voetboog, die een
groot doordringingsvermogen had en die om
een verzwaring van de pantsering vroeg.
Deze pantsering was zo zwaar dat een
ridder zonder paard praktisch gesproken
weerloos was. In het grondgevecht kon hij
zich door de zwaarte van het harnas niet
weren. Bovendien werden de (Zwitserse)
sergeanten uitgerust met een nieuw wapen:
de hellebaard. Deze heeft een haak waarmee
men poogde de ridder van het paard te
trekken. Toen tenslotte de artillerie tot ont-
wikkeling kwam was het met de rid-
derklasse als vechtersbazen definitief ge-
daan.

In de volgende eeuwen ziet men dan ook een
schaalvergroting van de krijgsmacht waar-
bij de licht bewapende infanterie, gedekt
door een sterk mobiele cavalerie, de drij-
vende kracht bij de krijgshandeling werd.
Om goed stootkracht te krijgen moest er
voldoende worden geoefend en dat bete-
kende dat men steeds meer van 'vrijwil-
ligers' (op afroep) op beroepskrachten
overging. Slechts weinige heersers konden
zich de luxe van een staand leger permitte-
ren. Het lukte de Franse koningen om met
geld, macht en goede woorden een vol-

Ons Erfgoed nr 5, 1995

doende militaire macht op de been te krij-
gen. Het staande leger kreeg zijn eerste
vorm onder Lodewijk XI van Frankrijk
(1461-1483) 4). Deze krijgsmacht werd al-
lereerst gericht op het winnen van de
suprematie in eigen land, waarbij de lokale
adel aan de soeverein werd onderworpen.
Pas later richtte men zich op buitenlandse
expansie. Ook de Habsburgers slaagden er-
in een krachtig leger op te bouwen. Daar-
door kon men zich weren tegen de op-
trekkende Turken, die ongetwijfeld anders
de suprematie in Europa zouden hebben
verworven. Minder gelukkig waren echter
de Engelse koningen, die vanwege het
insulaire karakter van Engeland, nooit een
flink leger op de been konden brengen.
Reden waarom zij nooit de absolute macht
kregen die de continentale vorsten kenden.
Het gunstige gevolg echter was dat het
parlementaire stelsel zich vrij vroeg kon
ontwikkelen.

Het ontstaan van de grotere
legereenheden - het ontstaan van grote
huurlegers
In de loop der volgende eeuw breidde de
Franse koningen hun legermacht drastisch
uit. Het was immers de kern van hun macht.
Lodewijk XIV had de beschikking over een
staand leger van circa 200.000 soldaten op
een totale bevolking van twaalf miljoen, een
enorme troepenmacht dus, die om een strak-
ke organisatie vroeg. Organisatiestructuren
zoals bataljons, regimenten, brigades enzo-
voorts ontstonden in deze omgeving van
nature, omdat de organisatie van deze
massale troepenmacht hiertoe dwong.
Binnen deze nieuwe constellatie kregen de
ridders/adellijken de functie van officier.
Wie geen blauw bloed had, stroomde zelden
door naar de hogere militaire rangen. Zo
ontstond een ridder-officier-kaste. Voor de
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(h)arckebusier (begin zeventiende eeuw) karabiniers (rond 1580)

koning had dit het grote voordeel dat hij de
adel aan zich bond, zonder dat hij daarvoor
extra-financiële offers moest brengen. De
sergeanten kregen daarbij de bemidde-
lingsrol tussen het voetvolk en de ridder-
klasse, zodat uit deze groep zich het kader
van het onderofficierskorps ontwikkelde.
De sergeant is dus één van de oudste rangen
van het leger en de spil van de manschap-
pen. Uit deze sergeanten-rang groeide later
een groot aantal nevenfuncties zoals ser-
geant-tamboer, sergeant-hoornist enzo-
voort. Daarna ontstond (begin zeventiende
eeuw) de korporaalsrang. Deze werd toege-
kend aan de militairen die in het voorste
gelid stonden. In principe waren dit geen
onderofficieren.

Op den duur wordt het leger een aparte
stand, een staat in de staat, met eigen spel-

regels, een eigen ere-code, een eigen recht-
spraak 5) en een eigen hiërarchie. Een
belangrijke bijdrage hiertoe heeft onze Prins
Maurits geleverd, een militair genie van Eu-
ropees formaat, bij wie vele jonge leden van
de adel het vak van beroepsofficier gingen
leren. Hij voerde het drillen van de man-
schappen in, zodat zij aan het front semi-
automatisch en als tactische eenheid met
eenvoudige voorladers snelvuur konden uit-
brengen.
Een tweede belangrijke ontwikkeling was de
geleidelijk invoering van het militaire uni-
form, eerst bescheiden, later een meer
spectaculaire uitmonstering. Men schrijft
dit wel toe aan de Zweedse legerleider ko-
ning Gustaaf-Adolf, (1611-32), 'de Leeuw
van het Noorden', eveneens een eerste klas
organisator en militair genie. Waarschijnlijk
was dit proces van uniformering echter al
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enige mate aan de gang, doch hij heeft dit
sterk bevorderd. Het uniform versterkte de
homogeniteit van de regiment en het onder-
scheid vriend-vijand was tijdens het gevecht
van man tot man veel duidelijker. Uniforme-
ring had naast functionele aspecten vooral
een psychologische nevenwerking, ook in
verhouding tot de burgerij. Het versterkte
immers het kaste gevoel en de suprematie
van het leger.

De militie: een ambacht
De verambachtelijking van de krijgsmacht
hield echter in dat de krijg een sterk defen-
sief karakter kreeg, waarbij het zwaarte-
punt steeds meer op vestigingen en de
verdediging hiervan kwam te liggen. Boven-
dien waren het huurlegers die tegen over
elkaar stonden, niet echte loyale strijdkrach-
ten. Overheden deden soms handel in regi-
menten waarbij de hoogste bieder de baas
werd. Het soldatenvak was een beroep ge-
worden, waarbij men dan die koning en een
paar jaar later weer een andere heer diende.
Een veldslag kreeg meer het karakter van
een schaakspel, waarbij de partijen elkaar
zorgvuldig aftasten, dreigde men te verlie-
zen dan sloeg men op de vlucht. De over-
winnaar was dan tevreden en men was niet
op eikaars vernietiging uit door de vluch-
tende troepen uit te moorden6). Morgen had
men misschien deze vluchtende troepen zelf
nodig.

De betekenis van Napoleon
Een volslagen omslag ontstond tijdens de
Franse revolutie. Door het wegvallen van de
adel maar vooral door geldgebrek, ontstond
de noodzaak van een volksleger7). Ondanks
beperkingen bleek deze volksmilitie toch
vrij effectief te opereren. Tegen hun oncon-
ventionele manier van oorlogvoeren hadden
de vroegere beroepslegers weinig weer-
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woord ). De kwaliteitsimpuls van het
volksleger werd nog versterkt doordat bin-
nen de nieuwe militaire structuren capabele
niet adellijke personen meer kansen kregen
dan voorheen. Dit leverde gevreesde leger-
leiders op zoals Napoleon 9). Veel moderne
organisatie-structuren kregen toen hun
vorm en zij werden gecodificeerd in een
Franse wet van 1791 ). Weliswaar werd
aan de ene zijde het oude rangenstelsel tot
op grote hoogte in tact gelaten, anderzijds
werden deze oude rangen met specifieke
nieuwe bevoegdheden omgeven en in de
veranderde organisatiestructuur ingepast.
Veel van deze organisatiestructuren zijn
later door Napoleon nog verder aange-
scherpt en alom, ook in Nederland doorge-
voerd.

Een wetenschapper-militair die veel heeft
geleerd van de tactiek van Napoleon en
vooral de oorzaak van het falen van de
oudere militaire organisatie doorzag was
Von Clausewitz (1780-1831) n ) . Hij wordt
wel de vader van de moderne oorlogs-
voering genoemd. Zijn invloed op het
militaire denken en de strategische organ-
isatie, is zelfs tot in onze huidige tijd nog
voelbaar. Een van zijn belangrijkste daden
was de nieuwe organisatie van de militaire
staf, die een sterk professionele basis kreeg.
Daar waren academische geschoolde men-
sen voor nodig. Om dit te bereiken is hij de
grondlegger geworden van de (beroem-
de/beruchte) Duitse militaire academie. Wat
simplificerend kun je stellen dat Von Clau-
sewitz de ambachtelijk georiënteerde krijgs-
macht geprofessionaliseerd heeft, hetgeen
grote invloed heeft gehad op de definitieve
structurering vooral van de hogere leger-
rangen. Deze Berlijnse militaire academie
heeft veel buitenlandse leerlingen aan-
getrokken. Von Clausewitz heeft daarmee
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een reusachtige invloed gehad op de wijze
van de oorlogvoering temeer omdat veel van
zijn inzichten leerstof werd voor heel wat
militaire academies in deze wereld.

Het Hollandse leger, een huurleger
Vanaf het ontstaan van de Republiek van de
Verenigde Nederlanden had men hier
uitsluitend een beroepsleger met huursol-
daten ter beschikking. Oorlogvoering was
namelijk een zaak van de militaire kaste, de
gewone man had daar weinig invloed op.
Wel werd hij geplaagd door plundering,
bezetting, schatheffing en inkwartiering.
Onze krijgsmacht was daarbij, om met
moderne woorden te spreken, in hoge mate
geprivatiseerd. In essentie kwam het hier op
neer dat de kapiteinsfunctie de spil werd
waar rond de militaire organisatie werd ge-
structureerd. Adellijke of gefortuneerde per-
sonen konden zich met geld, rang of goede
woorden een kapiteinschap verwerven en
daarmee een goede boterham verdienen. Het
was niet ongebruikelijk, dat buitenlandse
adellijke heren hier een militaire eenheid
commandeerden.

Vooral buitenlanders waren hier militair
Omdat de Generale Staten redelijk goed
betaalden kon men in het buitenland volop
militairen werven. In landen zoals Zwitser-
land, Walonie, Saksen-Gotha, Waldeck en
Schotland, waar beperkte mogelijkheden
van landbouw en een slechte mogelijkheid
van overleven werden aangetroffen, bestond
een sterk mannenoverschot. Deze werkloze
mannen zochten beroepskansen in gespe-
cialiseerde militaire eenheden, zoals de
'Waalse Garde', die als zelfstandige een-
heid binnen de Staatse krijgsmacht functio-
neerden. Bekend waren vooral de Zwitserse
Regimenten die tot 1830 in Nederland als
betrekkelijk zelfstandige eenheden hebben
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gediend. In Nederland zijn heel wat nazaten
van deze (en vroegere) Zwitserse militairen
te vinden.

Doordat overwegend buitenlanders de
krijgsdiensttaken vervulden en zij meestal
uit armere bevolkingsgroepen werden gere-
cruteerd, heeft het leger in Nederland nooit
het aanzien gehad dat in omliggende landen
(zoals Engeland) gebruikelijk was. In het
Verenigde Koninkrijk is het regiment van
het graafschap als regel nauw verbonden
met de plaatselijke bevolking. Dit kwam
omdat de manschappen uit de plaatselijke
bevolking werden (nog steeds overigens)
gerecruteerd.

De militaire compagnie, de basisstruc-
tuur van het leger
De belangrijkste militaire eenheid gedu-
rende de eeuwen was de compagnie. Deze
werd gecommandeerd door een kapitein bij
gestaan door een of meer luitenants.
De klassieke opbouw van een infanterie
compagnie was rond 1650 als volgt:
1 kapitein
1 (-2) luitenant(s)
1 vaandrig
2 sergeanten
3 korporaals
2-3 trommelslagers (waren essentieel voor
de communicatie)
1 schrijver
1 chirurgijn
1 provoost (handhaver discipline)
36 spiesen (waren bewapend met lansen van
circa 5 - 6 meter)
48 muskettiers (De musket was een soort
zwaar geweer; er was ook een licht geweer
de harquebuse)
enkele loopjongens

Onder de spiesen waren enkele lanspassaten
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(ervaren soldaten) die rechtstreeks onder de
korporaal vielen en die een wat hoger soldij
genoten. Men zou ze met soldaten eerste
klasse in de huidige millitaire organisatie
kunnen vergelijken ).

De opbouw van een cavaleriecompagnie
(gemiddeld 100 paarden) was:
1 ritmeester
1 (- 2) luitenant(s)
1 kornet
2 kwartiermeesters (vgl: sergeant)
2 trompetters (noodzakelijk voor de com-
municatie
3 korporaals
1 fourier n )
1 hoefsmid
80 kurassiers

Een kurassier was gewoonlijk met slag- en
steekwapens uitgerust, soms met lichte
vuurwapens zoals harquebussen, zij werden
dan wel harquebusiers genoemd.
Zoals gesteld was de kapitein naast leger-
leider ook de 'eigenaar'. Om in moderne
terminologie te spreken, de kapitein was een
soort managersfiguur, die een compagnie
(ook wel vendel genoemd) van globaal 300
mensen bij elkaar moest krijgen en in pa-
raatheid weten te houden ). Dit bij elkaar
krijgen van troepen noemde men ronselen,
allerlei fraaie beloften waren niet ongebrui-
kelijk. Voor de financiering van zijn project
richtte de kapitein zich tot de Algemene
Staten (ook wel Generaliteit of Staten
Generaal genoemd) en de Staten van Oor-
log. Verder bestond er het instituut van sol-
liciteurs, die het geld voor het aantrekken en
onderhouden van de militairen, voorscho-
ten. De Generaliteit betaalde pas achteraf
voor geleverde prestaties. Inderdaad zou
men kunnen zeggen dat de compagnie een
echte zelfstandige business-groep werd
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zoals een zakelijke organisatie met eigen
administratie (in het Engels: een Company).
Kortom het leger was business, met de
spreekwoordelijke malversaties, corruptie
enzovoorts hiermee verbonden. Dit geknoei
werd echter oogluikend toegelaten en leidde
uiteindelijk tot verlies van de paraatheid van
de troepen 15).

De subalterne officieren
Het werven van nieuwe manschappen (ook
in het buitenland) werd hoofdzakelijk door
de kapitein met wat hulpkrachten gedaan.
Het dagelijkse runnen van de compagnie
moest aan plaatsvervangers (luitenants)
worden overgelaten. Aanvankelijk waren
deze luitenants geen officier, maar ervaren
onderofficieren. Pas rond de tijd van Lode-
wijk XII (dus begin zestiende eeuw) moes-
ten de luitenants tot de officiersklasse beho-
ren. Belangrijke reden was om het toezicht
over het gemeen (de soldaten) te versterken.
Gewoonlijk waren er een of twee luitenants
per compagnie die de rang eerste en tweede
luitenant kregen. In het woord subalterne
officier, die aan deze groep werd toegekend
kan men de vroegere afkomst nog wel her-
kennen, (sub=onder, altern= wisselend dus:
tijdelijke ondergeschikte).

Invloed van Maurits
Moest men bij de opstand tegen Spanje eerst
een beroep doen op buitenlandse veldheren,
mede door toedoen van Oldebarneveldt
werd het eigen kunnen aangezet. Het is van
groot voordeel geweest dan binnen de
familie Nassau enkele legerleiders van
formaat zaten. Daar was allereerst Willem
Lodewijk (zoon van Willem's broer Jan de
Oude, stadhouder van Gelderland) de latere
Friese Stadhouder, en later vooral zijn neef
Prins Maurits die bij hem te Dillenburg het
vak had geleerd ). Zonder twijfel is prins
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Maurits een militair genie van Europees
formaat geweest. Hij is onze grootste
veldheer aller tijden. Hij heeft niet alleen
grote invloed gehad op het Nederlandse
krijgswezen. Ook in het buitenland genoot
hij veel aanzien. Van zijn vader Willem
erfde hij een strijdmacht bestaande uit onge-
veer 30.000 voetknechten en 2500 ruiters.
Door goed optreden wist Maurits dit aantal
tot een legerstrekte van circa 50.000 perso-
nen uit te breiden. Rond 1621 bestond de
totale krijgsmacht uit 29 cavaleriebataljons
(3300 paarden) en 330 compagnieën infan-
terie (circa 50.000 krijgers). Het is een ex-
tra verdienste van Prins Maurits geweest
dat hij door verharding van de discipline,
door goede training en vooral door een
goede inwendige dienst de heterogene groep
van losse huurcompagnieën van overwe-
gend Duitse keurbenden tot grote prestaties
wist te krijgen. Een belangrijk punt hierbij
was de invoering van de rang van sergeant-
majoor.

Hogere rangen
Als er oorlog dreigde, trokken de compag-
nieën vanuit hun vestigingsplaatsen geza-
menlijk in kolonnes op om op een centrale
plek het veldleger te gaan vormen. Aan het
hoofd van de kolonne kwam een kolonel te
staan die gewoonlijk ook zelf kapitein was.
Aanvankelijk was zo'n kolonne nogal wisse-
lend van samenstelling. Later werden om
tactische redenen een aantal compagnieën
tot meer structurele eenheden versmolten,
die kolonelschappen of regimenten werden
genoemd. Een dergelijke eenheid kreeg de
naam regiment, een naam overigens die al
vanaf 1560 voorkomt en die werd toegekend
aan een afdeling cavalerie bestaande uit
meer dan twee eskadrons. De commandant
van het regiment werd de kolonel. De
omvang van een regiment bedroeg 8 - 1 8
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compagnieën.
Voor de administratie van het regiment
werd door Maurits hier ten lande een
nieuwe rang gecreëerd namelijk die van
sergeant-majoor. Deze officier werd gese-
lecteerd uit de kapiteins. Zijn hoofdtaak was
de regeling van de inwendige dienst van het
regiment. De rang 'overste kapitein' en ook
wel 'overste luitenant' werd ook wel eens
gebezigd. Later werd de naam van deze
functie veranderd in die van (groot) majoor.
Mogelijk heeft hierbij een bijkomend feit
een rol gespeeld. In Spanje (de leidende
militaire natie destijds) werd namelijk het
hoofd van een regiment als 'major' betiteld
en niet als kolonel. Major betekent letterlijk
'meerdere' of 'overste'. In het Duitse ran-
genstelsel is de 'overste rang' als regi-
mentscommandant gebleven ('Oberst').
Nog steeds wordt in Nederland echter de
luitenant-kolonel met de titel overste aange-
sproken.

Rond 1675 was de gebruikelijke sterkte van
een regiment circa tien compagnieën met
1000 manschappen. Een regiment bestond
dan uit een kolonels-compagnie, een luite-
nant-kolonel compagnie, een (sergeant-
majoor compagnie en zeven kapiteins com-
pagnieën. Tot de regimentsstaf behoorden
verder een chirurgijn en een provoost.

Merkwaardig genoeg had de kolonel dus
naast zijn meer algemene regimentstaak ook
nog het bevel over een eigen compagnie die
wel de kolonelscompangnie (compagnie
colonelle) werd genoemd. Hier dienden vaak
adellijke jonge mannen die graag het vak
van beroepsofficier wilden leren. Bij afwe-
zigheid van de kolonel werd zijn com-
pagniefunctie waargenomen door zijn
plaatsvervanger een luitenant: die luitenant-
kolonel werd genoemd, een functie die rond
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1600 in Holland officieel werd ingevoerd.
Incidenteel kende men ook nog een tweede
luitenant-kolonel, naar analogie van de
tweede luitenant bij de compagnie. Er is
zelfs een tijd geweest dat de majoor de
meerdere van de luitenant-kolonel was.
Later werd echter de luitenant-kolonel de
tweede man van het regiment, met een eigen
'Lieutenant Colonels Compagnie".

Naast zijn regimentstaak, voerde de
sergeant-majoor ook nog het bevel over zijn
eigen compagnie: de majoors-compagnie.
De functie sergeant-majoor was daardoor
nogal dubbelslachtig. Later werd deze dan
ook in verschillende delen gesplitst namelijk
die van (groot) majoor en de huidige ser-
geant-majoor. Het merkwaardige is nu dat
de functie en de rang van sergeant-majoor
voor een groot deel gehandhaafd bleef doch
dat deze rang werd gekoppeld aan de
onderofficiersrang en als een soort uitbrei-
ding van de sergeantsrang ging fungeren.
Iets soortgelijks geschiedde ook wat betreft
de rang van adjudant-officier die eerst als
persoonlijke hulp van de kolonel bij het
regiment optrad en die later tot de hoogste
functionaris van de onderofficieren evolu-
eerde.

Reeds tijdens de zeventiende eeuw nam de
sterkte van de compagnie in aantallen af tot
ongeveer 100-120 manschappen. Dit had
vele redenen zowel financiële als tactische,
ondermeer omdat door de vergrote vuur-
kracht van de artillerie grotere eenheden
nadelig bleken te zijn. Het regiment met als
organisatiestructuur 10-12 niet op elkaar
afgestemde compagnieën, bleek niet effec-
tief bij de strijd te zijn. Later ontstond
daarom het bataljon als administratieve
eenheid, eertijds in het Nederlands ook wel
'slaghoop' genoemd. De naam bataljon was
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al rond de zestiende eeuw bekend en zij
werd gebruikt om een bepaalde tactische
opstelling van troepen aan te duiden als men
het gevecht in ging. Het is vooral Napoleon
geweest die het bataljon als belangrijke
militaire eenheid heeft bevestigd. De majoor
werd hiervan de commandant.

Generaals
Meer complex is de geschiedenis van de
rangen van de opperofficieren omdat deze
hoge rangen vaak om ceremoniële redenen
aan leden van het koninklijke huis werden
toegekend. Bovendien was onze krijgsmacht
(circa 20.000) niet zo groot dat veel opper-
officieren nodig waren ).

Aangezien de kapiteinsrang de spilfunctie
van het leger vormde, werd de belangrijkste
man van de krijgsmacht de algemeen kapi-
tein dat wil zeggen de kapitein-generaal.
Vaak werd deze rangaanduiding afgekort
tot generaal. De kapitein-generaals functie
was aan de erfelijke stadhouders voorbe-
houden. Als plaatsvervanger voor de kapi-
tein-generaal ontstond de rang van luite-
nant-generaal. een functie die reeds vroeg in
de zeventiende eeuw voorkomt.

Naast de kapitein-generaal was er ook de
functie van de maarschalk een titel die men
vanuit Frankrijk had geïmporteerd en die
aanvankelijk toegekend werd aan de
bevelhebbend officier van de cavalerie.
Later groeide deze functie in Frankrijk uit
tot algemeen bevelhebber. In Nederland was
de veldmaarschalk naast de prins de tweede
man als het om militaire zaken ging.
Aanvankelijk was hij hier de haute-justitier,
die rust en orde in de krijgsmacht moest
bewaren en de (financiële) conflicten binnen
de gemene best van de Republiek moest
beslechten. Hij had dus meer een admini-
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stratieve dan een strategische functie. Later
nam hij echter ook deel aan de krijgshan-
delingen.

De generaal-majoor ontstond op analoge
wijze als die van de sergeant-majoor bij het
regiment. Aanvankelijk werd hij wel ser-
geant-majoor generaal, ook wel wacht-
meester-generaal genoemd. Het was veelal
een tijdelijke rang ). Naar analogie van de
sergeant majoor (bij het regiment) regelde
de sergeant-majoor-generaal bij het leger te
velde sommige aspecten van de generale
staffunctie zoals de wacht- en veiligheids-
en verkenningsdiensten, de marsorders en
het in slagorde brengen van de troepen.
Later heeft deze rang, (in analogie met het
regiment) de naam generaal-majoor gekre-
gen. Vandaar dat de generaal majoor, in te-
genstelling tot wat men op basis van de
naamgeving verwachten zou, lager op de
hiërarchieke ladder staat dan de luitenant-
generaal. In Frankrijk groeide deze functie
uit tot brigade-generaal, de commandant
van een brigade (19). Een brigade was in
eerste instantie een tactische formatie van
de cavalerie bij de veldslag. Deze formatie
veroorloofde een meer flexibele inzet van de
cavalerie dan de eskadron-opstelling.
Tijdens het tijdperk van Maurits omvatte
een brigade ongeveer 3000 manschappen,
verdeeld over drie kolonelschappen, ook wel
regimenten genoemd. In de vroegere krijgs-
macht van Holland heeft de functie brigade-
commandant kortdurend bestaan, zowel
onder de naam brigade-generaal als briga-
dier, allereerst bij de cavalerie, later ook bij
de infanterie.

Tijdens de afwezigheid van de stadhouder
20), nam de Raad van State formeel zijn taak
over. Als krijgsheer te velde benoemde men
toen een generaal en voorts generaals van
respectievelijk de cavalerie en de infanterie.
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De generaal van de artillerie werd echter
meester-generaal (ook wel grootmeester)
genoemd. Overwegend had de cavalerie-
generaal de hoogste status.

Noten:
1. In het Nederlandse leger was tot 1830 een zeer
groot contingent Zwitsers en wel drie regimenten
(9000 personen: ± 1/3 van de krijgsmacht). Toen het
geld op was moest men deze ontslaan. Het bekende
gezegde: geen geld geen Zwitsers dateert uit die
tijd.

2. Een uitzondering gold voor de zeemacht die
slechts door 'landzaten' (wij zouden nu zeggen
autochtonen) mocht worden bemand.

3. Deze slag, van Vlaamse kant onder leiding van
Pieter de Koninck en Jan Breydel (juli 1302), heeft
waarschijnlijk meer een mythische dan een reële
betekenis.

4. Hij was de grote tegenspeler van Karel de
Stoute. Aanvankelijk bakte hij zoete broodjes met
zijn vazallen, doch door list, bedrog en veel tactiek
en geholpen door een krachtig leger wist hij de
macht van de vazallen te fnuiken.

5. Een aparte militaire rechtspraak werd ingevoerd,
waarbij auditeurs-militair werden ingesteld, met als
topfiguur de provoost-generaal. De militaire recht-
spraak was hard en vaak onrechtvaardig. Doodstraf,
verminkingen, lijfstraffen en torturen waren eerder
regel dan uitzondering.

6. Dat neemt niet weg dat in de zeventiende eeuw
vele miljoenen militairen te velde het leven lieten,
vooral als gevolg van de infectie ziekten en veel
minder door de krijgshandelingen.

7. Dit oproepen van de Franse vrijwilligersleger
staat bekend als de 'levée en masse', vertaald: het
zich oprichten van de massa.

8. Men zou kunnen zeggen dat het militaire
schaakspel veranderde in een totale echte oorlog
waarbij men op vernietiging van de vijand uit was
en waarbij geweldige slachtpartijen plaats vonden
(bij Waterloo stierven circa 55.000 mannen in enke-
le dagen).

9. Andere zeer beroemde Napoleontische legerlei-
ders waren Bernadotte, Ney, Murat, Brune, Perigon,
Jourdan, Berthier.

10. Belangrijke verandering was dat het bataljon als
militair administratieve eenheid werd ingevoerd, de
eenheid regiment werd (tijdelijk) afgeschaft en ver-
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vangen door half-brigade. De opvolgende militaire
eenheden werden dus, compagnie, bataljon, briga-
de. De kolonel en het regiment deden te veel aan de
traditie van het ancien regime denken.

11. Een der grootste denkers aller tijden, auteur van
'vomKrieg'.

12. Het is opvallend hoe veel de zestiende eeuwse
compagnie op de huidige lijkt

13. Man belast met de zorg voor het stro en het voer,
fourir is verwant met ons woord "voer"

14. De getalsterkte van deze compagnie was dus
aanvankelijk aanzienlijk hoger dan de latere com-
pagnie. Om tactische, economische en pragmatische
overwegingen is de getalsterkte van de compagnie
geleidelijk aan verminderd, terwijl de officiers-
sterkte gelijk bleef. Rond 1650 bedroeg de getal-
sterkte van een compagnie nog maar 100-150 per-
sonen.

15. In het rijksarchief kan men veel terug vinden
van de gevoerde correspondentie tussen de kapiteins
en de generaliteit, zoals de kosten die de gewesten
aan de generaliteit moesten bijdragen, lijsten van
officieren, in dienst zijnde manschappen, betalingen
van het krijgsvolk en dergelijken. Het is wel zaak er
achter te komen was de naam is van de commandant
van de eenheid waaronder een voorvader diende.
Voor informatie over de officieren uit de staatse
periode zie H. Ringoir. Te zijner tijd zal een artikel
verschijnen over genealogisch onderzoek bij mili-
tairen.

16. Maurits was voortgekomen uit de echtverbin-
tenis met Anna van Saksen. Zij was een geniale
maar wel capricieuse vrouw. De opvoeding van
Maurits vond daarom grotendeels plaats bij de
grootouders te Dillenburg, waar het stamkasteel van
de Nassau's was gelegen.

17. Er zijn slechts twee perioden tijdens de repu-
bliek geweest dat de strijdmacht een grotere om-
vang had en wel rond 1630 en 1700. Frederik
Hendrik commandeerde een leger van 120.000
personen rond 1630. Na de Munsterse vrede (1648)
werd dit aantal teruggebracht naar 20-30.000. Een

tweede periode met hoge activiteit was gedurende
het stadhouderschap van Willem UI (1672), en
vooral tijdens de Spaanse successie oorlog (1703),
toen de republiek 115.000 militairen op de been
bracht. Na de vrede van Utrecht werd dit aantal
weer gereduceerd tot 20-30.000. Een diepgaand ver-
val trad in. Rond 1780 was de effectieve leger-
sterkte tot minder 10.000 manschappen terugge-
vallen.

18. De meeste opperofficieren hadden geen vaste
benoemingen, maar werden tijdelijk voor specifieke
krijgshandelingen aangesteld.

19. In het Franse systeem was een brigade ongeveer
twee regimenten, tijdens de Franse bezetting
noemde men een regiment dan ook halfbrigade.

20. Er waren twee stadhouderloze tijdperken name-
lijk van 1650-1672 en van 1702-1747.
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Veluwse Geslachten (1975-1995).

Ter gelegenheid van het jubileum van deze vereniging wordt op zaterdag 28
oktober een genealogische en heraldische markt georganiseerd in de Veluwehal te

Barneveld (10.00 -16.00 uur). Ook Ons Erfgoed zal aanwezig zijn.
Naast de markt zullen er onder meer enkele korte inleidingen zijn
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Het Rijksarchief in Zeeland
H.M. Lups

Studiezaal 2

In het navolgende wordt vrij uitvoerig ingegaan op het
ontstaan en beheer van genealogisch interessante bron-
nen. Hoewel de Zeeuwse situatie wordt beschreven geldt
veel ook voor de overige rijksarchieven.

Het Rijksarchief in Zeeland (RAZ) bestaat
dit jaar 105 jaar.
De kern van de door dit archief beheerde
bestanden wordt gevormd door de archieven
van de gewestelijke, later provinciale over-
heid en die van de rijksdiensten werkzaam
in de provincie Zeeland. Vanaf haar ont-
staan is het Rijksarchief gevestigd geweest
in het Abdij complex in het centrum van
Middelburg (ongeveer tien minuten lopen
van het station), momenteel in een nieuw
gedeelte.

Het bombardement van 17 mei 1940
verwoestte een deel van het historisch
centrum, waaronder de Abdijgebouwen. Als
door een wonder bleef een groot gedeelte
van de depots van het Rijksarchief gespaard
voor de vuurzee. Slechts een deel van de
collecties, onder meer die welke uit voor-
zorg in een andere en naar men meende
veiliger bewaarplaats, waren onderge-
bracht, viel ten prooi aan de vlammen. De
uitspraak dat archiefonderzoek in Zeeland
weinig zinvol is tengevolge van het
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bombardement van 1940 is dus niet juist.
In de zeven beveiligde en geklimatiseerde
depots bevinden zich momenteel zo'n elf
strekkende kilometer archieven, ongeveer
6.000 charters of oorkonden en vele tien-
duizenden kaarten, tekeningen, foto's en
prenten behorende tot de meer dan 1.000
aanwezige archieven en collecties.
Medio 1998 hoopt het Rijksarchief een
nieuwe locatie te kunnen betrekken in het
Van de Perre-huis, tot dit jaar nog de arron-
dissementsrechtbank, eveneens in het cen-
trum.

Primaire bronnen (studiezaal 2)
Ongeveer tweederde van de bezoekers komt
voor genealogisch onderzoek. Daarbij ko-
men in de eerste plaats de zogenaamde
primaire bronnen in aanmerking. Deze be-
vatten gegevens over de geboorte, het huwe-
lijk en het overlijden van Zeeuwse voor-
ouders. Deze bronnen vormen de kapstok
waaraan gegevens, voorkomend in de ande-
re bronnen kunnen worden opgehangen. Ze
geven het begin- en eindpunt, geven infor-
matie over het huwelijksleven en over het al
dan niet aanwezig zijn van nageslacht.
Tot deze primaire bronnen worden in het
algemeen drie verschillende bestanden gere-
kend: de Burgerlijke Stand, de Doop-,
trouw- en begraafboeken en de Lidmaten-
registers.

Als eerste komt de Burgerlijke Stand (B.S.)
in aanmerking voor raadpleging. Deze da-
teert uit de tijd van keizer Napoleon. Nadat
in 1810 het Koninkrijk Holland (1806-
1810) bij het Franse Rijk was ingelijfd,
werd in 1811 de 'Code Civiel', het Franse
Burgerlijk Wetboek, ook in Nederland inge-
voerd. Dit gebeurde in ons land in enkele
gebieden eerder. In Zeeland zijn dit Zeeuws-
Vlaanderen en Vlissingen, die respectie-
velijk in 1796 en 1808 bij Frankrijk werden
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ingelijfd. De B.S. van Zeeuws-Vlaanderen
is over de periode 1796-1813 in het Frans
gesteld. Dit geldt ook voor de eerste drie
jaar van de B.S. in de overige plaatsen in
Zeeland. Een andere moeilijkheid van de
Zeeuws-Vlaamse B.S. is dat tot 1806 de
Franse Republikeinse Kalender als datering
is gebruikt. De B.S. bevat registers van
geboorten vanaf het begin van de B.S. tot
heden maar zijn niet helemaal openbaar.
(Overlijdens na 50 jaar, huwelijken en echt-
scheidingen na 75 jaar en geboorten na 100
jaar.)
Omdat deze registers door het veelvuldig
gebruik veel te lijden hebben, zijn ze ter
raadpleging op microfilm en -cassette gezet.

Als hulpmiddel om de akten van de B.S.
snel te vinden maakt men gebruik van de
tienjaarlijkse tafels (T.T.). Over de jaren
1811 en 1812 heeft men slechts indices per
jaar gemaakt. Daarom lopen de T.T.'s van
de "3" in het ene decennium tot en met de
"2" in het volgende, dus 1813-1822, 1823-
1832 enzovoort. Achterin de registers van
de B.S. is meestal een index opgenomen. Dit
geldt vooral voor de eerste decennia van de
negentiende eeuw.
Met deze T.T.'s kunnen snel namen en data
opgezocht worden. Ze zijn meestal alfa-
betisch per levensfeit gerangschikt, dus
apart op geboorten, huwelijksvoltrekkingen
en op overlijdens. De T.T.'s uit de negen-
tiende eeuw verwijzen vaak alleen naar de
naam van de bruidegom en niet naar de
bruid.

Achter in de T.T.'s staat achter de naam van
de. geborenen weliswaar een datum, maar
dat is niet de datum van de geboorte, maar
die van de akte, dus dient ook altijd de akte
te worden geraadpleegd. Natuurlijk kunnen
geboorte en aangifte op dezelfde dag
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plaatsvinden, maar men heeft drie dagen
speling. Het kind werd aangegeven met zijn
officiële voornamen (doopnamen). Tevens
staat vermeld hoe laat het kind geboren is en
op welk adres in de gemeente. Meestal is de
vader de aangever, maar als deze bijvoor-
beeld ziek of in militaire dienst was gebeur-
de dat door een ander; dit laatste meestal
ook als het een ongehuwde moeder betrof.
Omdat de leeftijd van de aangever werd
genoteerd, biedt dat, als de vader de aange-
ver is, een aanknopingspunt om diens ge-
boorteakte op te zoeken.
Een enkele keer treffen we een aantekening
in de marge aan. Zo'n 'kant-melding' bevat
de mededeling dat er iets veranderd is aan
de feiten, die in de akte zijn vastgelegd. Zo
kan bij vonnis van de arrondissements-
rechtbank wijziging in de voornamen van
een kind zijn gekomen. Ook kan het bij Ko-
ninklijk Besluit een gewijzigde achternaam
hebben gekregen. Hetzelfde kan door erken-
ning van een natuurlijk kind door de vader,
waarna het diens familienaam kreeg.

In de T.T.'s staat bij de huwelijksvol-
trekkingen achter de naam van de brui-
degom en, als ze opgenomen is, van de
bruid, een datum. Dit is de datum, waarop
de akte door de ambtenaar van de Burger-
lijke Stand is opgemaakt en het huwelijk
gesloten.
De huwelijksakte verschaft de onderzoeker
veel informatie. Zowel van de bruidegom
als de bruid staan vermeld de naam (na-
men), de leeftijd, het beroep, de geboorte- en
de woonplaats. Ook de beide ouderparen
worden vermeld. In de akten staat verder
een opsomming van de overlegde bijlagen.
Ook worden de getuigen vermeld met hun
leeftijd, beroepen en woonplaats en veelal
een aanduiding van hun relatie tot -het
bruidspaar.
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Belangrijk is naast de datum het nummer
van de akte. Dit om de bijlagen op te kunnen
zoeken. Deze zijn belangrijk voor aanvul-
lende informatie. Behalve een uittreksel van
de geboorteakten van bruid en bruidegom
vinden we daarin doorgaans uittreksel van
eventuele overlijdensakten van de ouders,
grootouders en eerdere echtgenoten. In de
negentiende eeuw is er meestal ook een
certificaat opgenomen waaruit blijkt dat de
bruidegom voldaan heeft aan zijn verplich-
tingen ten opzichte van de Nationale Militie
(Dienst).

De huwelijksbijlagen zijn alleen aanwezig
in het Rijksarchief in Zeeland. Helaas zijn
van Noord- en Zuid-Beveland en van
Zeeuws-Vlaanderen vele huwelijksbijlagen
van voor 1876 verloren gegaan.
Ook van huwelijksaangiften werden van de
aankondigingen in de woonplaats(sen) van
het aanstaand echtpaar akten opgesteld. De
registers waarin deze akten werden inge-
schreven zijn niet geïndiceerd. Men zou er
voorgenomen huwelijken, die niet voltrok-
ken zijn, in kunnen opsporen. Meestal blij-
ven ze bij het genealogisch onderzoek buiten
beschouwing.

In de overlijdensakten zijn vermeld de naam
van de overledene, diens voornaam/namen,
beroep en leeftijd. De leeftijd wordt
uitgedrukt in jaren, bij kinderen onder de
twee jaar in maanden en weken, bij
pasgeboren kinderen in dagen. Ook hier
geldt weer voor de T.T.'s, dat de daarin
vermelde datum de datum van de akte is. In
de overlijdensakte worden ook de naam van
de (laatste) echtgenoot/note en - voor zover
bekend - de geboorteplaats van de over-
ledene en de namen van de ouders vermeld.
In de akten van voor 1935 werden de namen
van de twee aangevers met hun relatie tot de
overledene vermeld.
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Momenteel werkt het Rijksarchief aan
verbetering van de toegangen op de Regis-
ters van de Burgerlijke Stand. Er wordt een
generale index op de huwelijksakten ge-
maakt en samen met vrijwilligers van de
NGV afdeling Zeeland wordt gewerkt aan
de Algemene Klapper Overlijdensakten Ne-
derland (AKON), waardoor met behulp van
een data-base de half miljoen Zeeuwse
overlijdensakten gemakkelijk terug te vin-
den zijn.

Van de periode voor de invoering van de
B.S. (zie hiervoor) beschikt het Rijksarchief
in Zeeland ook een aantal bronnen. Napo-
leon heeft toen hij de "Etat Civil (B.S.)
invoerde de kerkelijke registratieboeken in
beslag laten nemen om zo de B.S. op te
kunnen zetten. In 1806 werden op verzoek
van de Zeeuwsche Synode contra-doop- en
trouwboeken (schaduwexemplaren) aange-
legd. Soms zijn deze in 1811 ingeleverd in
plaats van de originele.
Deze doop-, trouw- en begraafregisters
lopen in de regel vanaf het laatste kwart van
de zestiende eeuw tot en met 1810 (Z.V.
1796). In de tweede helft van de zestiende
eeuw werden voor zowel Rooms-Katho-
lieken (Concilie van Trente 1545-1563) als
de Gereformeerden (onder andere de Natio-
nale Synode van Dordrecht 1574) de
registratie van dopen, huwelijksvoltrekkin-
gen en begraven verplicht gesteld. Deze
registers heten Doop-, Trouw- en Begraaf-
registers (D.T.B.) en worden ook wel
Retroacta van de Burgerlijke Stand ge-
noemd, omdat ze als voorstukken (retro-
acta) gingen dienen voor de invoering van
de B.S.. In 1919 werden de DTB-registers
overgebracht naar de rijksarchieven in de
provincie. Ze zijn al vanaf 1811 geen eigen-
dom meer van de onderscheiden kerk-
genootschappen. Gemeenten die over een
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eigen archiefdienst beschikken, kunnen de
DTB-registers van onder hen horende
kerkelijke gemeenten in bewaring krijgen
van het Rijk.
De Burgerlijke Stand is een zeer consequent
opgezet registratiesysteem, de DTB's zijn
niet alleen minder zorgvuldig en ook minder
volledig, maar ook moeilijker toegankelijk
en incompleet.
Dit komt omdat de predikant of de pastoor
deze registers bijhield en dat niet volgens
een bepaald formulier deden. In grotere
plaatsen werden de registers als regel goed
bijgehouden, maar op het platteland verto-
nen deze vele hiaten. Sommige predikanten
en pastoors vonden die registratie niet zo
belangrijk, anderen bewaarden soms de
briefjes, die dan soms nog door een
opvolger in een register werden overge-
schreven. Soms ook kwam er door ziekte als
pest weinig van.
Pastoors in Zeeland hadden extra moeilijk-
heden omdat zij niet de faciliteiten en
mogelijkheden hadden om een georgani-
seerde kerkvorm op te zetten. Zo was de
landspastoor van Zuid-Beveland een rond-
trekkende geestelijke, die aantekeningen
moest houden van doop, trouwen en begra-
ven van meerdere dorpen. Samen met de
stadspastoor van Goes nam hij heel Zuid-
Beveland voor zijn rekening. In Zeeuws-
Vlaanderen waren veel R.K-parochies.
Daar golden namelijk de regels van de
Staten-Generaal. Axel, Terneuzen en Bier-
vliet waren weer als Committimus (over-
gegeven gebied) aan de Staten van Zeeland
toebedeeld. Deze laatste gebieden waren
grotendeels protestant, maar voor Staats-
Vlaanderen was een openlijk belijden van
het R.K.-geloof mogelijk, al was er wel
toezicht van overheidswege.
De D.T.B.-registers zijn ook minder
toegankelijk omdat de leesbaarheid vaak
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zeer te wensen overlaat. Niet alleen is er het
oudere handschrift, maar ook zijn er regis-
ters, die materiële schade opgelopen hebben
door vocht en schimmels. Bovendien wordt
in de R.K. DTB-registers vaak gebruik ge-
maakt van Latijn, zodat een lijst van verkla-
rende woorden hulp moet bieden.
Ook heeft men in Zeeland te maken met de
incompleetheid van de DTB-registers. Op
17 mei 1940 is ongeveer de helft van het
toen aanwezige DTB-bestand door het
Duitse bombardement op Middelburg ver-
brand. Maar ook voor de inbeslagneming in
1811(1796) zijn registers verloren gegaan,
onder meer door rampen als overstro-
mingen, brand en oorlogshandelingen.

Een volledige doopinschrijving vermeldt de
doopdatum, de namen van de dopeling, de
ouders en de getuigen, waarbij meestal een
relatie tussen de ouders en de getuigen
bestaat, maar niet altijd is de inschrijving
volledig. Soms wordt naast de doop- ook de
geboortedatum vermeld. De doop vond als
regel kort na de geboorte plaats, meestal
binnen één week. Bij raadpleging van
Doopsgezinde doopregisters moet men
rekening houden met de volwassendoop.
Wel hield men voor de geborenen een
geboorteregister bij.

In Zeeland werd in 1583 een verordening
afgekondigd, waarin werd voorgeschreven
dat de afkondiging en voltrekking van de
huwelijken van alle gezindten in de Gere-
formeerde Kerk moesten plaatsvinden. In
enkele steden als Arnemuiden en Goes en
sommige dorpen als Heinkenszand en 's-
Heerenhoek, werden later ook huwelijken
voor schepenen toegestaan. Nog later moch-
ten Katholieken, Doopsgezinden en Luther-
sen in hun eigen kerken trouwen. In
Zeeuws-Vlaanderen werd in 1640 de vol-
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trekking van het huwelijk in de Katholieke
Kerk toegestaan, mits vooraf de huwelijks-
afkondiging had plaatsgevonden in de Gere-
formeerde Kerk of op het stadhuis. Het
echt-reglement van 1656 liet de keuze vrij
tussen een huwelijk voor het gerecht of voor
de kerk.
De hoeveelheid gegevens die een huwelijks-
inschrijving bevat kan zeer uiteenlopen.
Mogelijk treft men de volgende gegevens
aan: datum van ondertrouw; namen van het
bruidspaar; de staat van bruid en bruidegom
(j.m. = jongeman, niet eerder gehuwd; j.d.
jongedochter, niet eerder gehuwd; w = we-
duwe of weduwnaar); meestal de geboorte-
of laatste woonplaats; bij vermelding wedu-
we/weduwnaar de namen van de vorige hu-
welijkspartner; soms de datum waarop het
huwelijk is bevestigd of attestatie is ver-
leend om elders te trouwen. Dit laatste laat
zien dat de huwelijksinschrijving eigenlijk
een registratie van ondertrouw is. Veel
ondertrouwregisters worden onterecht als
trouwregisters aangemerkt.

De begraafregisters geven over het alge-
meen weinig informatie. De data die erin
worden vermeld zijn die van het begraven en
niet van het overlijden, al worden ook deze
een enkele keer opgenomen. In sommige
registers staan ook het nummer van het graf
en betaalde bedragen, maar niet de leeftijd,
zodat moeilijk te achterhalen is, wie nu pre-
cies wordt bedoeld, vooral als er meerdere
gelijknamige personen in de betreffende
streek wonen.

De lidmatenregisters worden ten onrechte
soms ook tot de retro-acta van de B.S.
gerekend, zodat men dan de omschrijving
DTBL-registers ziet staan. De opzet van
deze registers was om vast te stellen, wie
lidmaten waren van een kerkgenootschap.
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Nagegaan kan worden, wanneer iemand
belijdend lidmaat werd, zich vestigde of ver-
trok. Leeftijden worden niet vermeld en zijn
ook niet af te leiden. De registers berusten
in de regel in de kerkelijke archieven, maar
het R.A. heeft een groot aantal in kopievorm
beschikbaar. )
Op de DTB(L)-registers bestaan meestal
geen eigentijdse indices. De klappers die
wel al door predikanten of pastoors zijn
vervaardigd, zijn veelal op voornaam geal-
fabetiseerd. Daarom zijn er in de loop van
de tijd klappers en indices gemaakt door
privépersonen, archiefdiensten en de Genea-
logische Werkgroep Zeeland.

Om de leemten, die zijn ontstaan door het
verloren gaan van ongeveer de helft van de
Zeeuwse DTB-registers werden al kort na
1940 aantekeningen, uittreksels en afschrif-
ten verzameld uit de verloren gegane en uit
oud-rechterlijke en notariële archieven.
Deze verzameling werd "Genealogische
Afschriften DTB" genoemd. Omdat in de
loop van de jaren ook andersoortige genea-
logische bronnen in de verzameling zijn
opgenomen, zoals lijsten van emigranten,
predikanten, magistraatspersonen en mili-
tairen is de naam van de verzameling in
1989 gewijzigd in Verzameling Genealo-
gische afschriften. Deze verzameling is in
zijn geheel op studiezaal 2 in kopievorm te
raadplegen. Informatie kan soms ook wor-
den ontleend aan de genealogische verzame-
lingen van De Vos en De Hullu.

Secundaire en tertiaire bestanden
(studiezaal 1)
De secundaire bronnen omvatten onder
meer de oud-rechterlijke, de notariële en
de weeskamerarchieven.
De oud-rechterlijke archieven zijn de
archieven, die betrekking hebben op de
Ons Erfgoed nr 5, 1995

rechtspraak voor de Franse tijd. De recht-
spraak werd in de steden uitgeoefend door
de vierschaar en op het platteland door de
dorpsgerechten. De zaken waarover recht
gesproken werd verschilden van rechtskring
tot rechtskring.
Notarissen hielden zich voor 1811(1796)
voornamelijk bezig met familie- en erfrecht,
vermogensrecht en semi-processuele zaken.
In het archief van de Staten van Zeeland
staan de benoemingen van de notarissen, die
in Zeeland werkzaam waren, geregistreerd
in de registers van commissiën en instruc-
tiën. Notarissen die hun ambtsgebied in
Staats-Vlaanderen hadden, werden be-
noemd door de Staten-Generaal. Na de
inlijving bij Frankrijk in 1810 werd in
Zeeland het op Franse leest geschoeide
notariaat ingevoerd. In Staats-Vlaanderen
was dit al in 1795 gebeurd en in Vlissingen
in 1808. Na 1811 werden de bevoegdheden
van de notaris groter door het overnemen
van taken van de schepenbank. De notaris
kreeg ook een grote rol bij veilingen, andere
openbare verkopingen en verpachtingen.

De tertiaire bronnen zijn in twee groepen te
verdelen.
De eerste groep bestaat uit de bronnen die
het genealogisch onderzoek kunnen aanvul-
len, dus verder kunnen aankleden. De twee-
de groep omvat de bronnen die de leemten
in het bronnenmateriaal, onder meer ont-
staan door het reeds genoemde bombar-
dement kunnen opvullen en die het oor-
spronkelijk materiaal kunnen aanvullen.
In studiezaal 1 ligt een overzicht welke ar-
chieven en welke verzamelingen er zijn en
wat hun toegangsnummer is. Het is de
bedoeling in 1996 met een geheel nieuwe en
geactualiseerde versie naar buiten te treden.
Via het archievenoverzicht vindt men de
toegangen op de verschillende archieven en
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verzamelingen: de inventarissen en plaat-
singslijsten.
Andere toegangen op de serie toegangen zijn
de 'gidsen' en de 'generale index'. Gidsen
geven een overzicht van bronnen met het-
zelfde onderwerp, bijvoorbeeld over heer-
lijkheden of overlopers, die dan weer voor-
komen in verschillende archieven of verza-
melingen.
De 'generale Index' is iets nieuws. In 1992
is het RAZ begonnen alle indexwoorden,
dat wil zeggen persoonsnamen, geogra-
fische namen, namen van instellingen, be-
drijven en scheepsnamen, die in de ver-
schillende inventarissen en plaatsingslijsten
voorkomen, bij elkaar te brengen in één
grote index. In totaal zijn nu 350 inven-
tarissen en plaatsingslijsten opgenomen.
Voor genealogisch onderzoek is vooral de
persoonsnamenindex heel handig, omdat er
in één oogopslag kan worden gezien wat er
te vinden is over een bepaalde familienaam
of een bepaalde persoon in welk archief of
in welke verzameling.

Ook zijn er nog de 'Nadere toegangen'.
Deze komen als het ware voort uit de serie
toegangen. Een nadere toegang is een index,
regestenlij st, analyse of bewerking van één
of meerdere inventarisnummers uit een
toegang. Een voorbeeld is een index op
persoonsnamen op de schepenakten van een
bepaalde plaats. Een groot aantal nadere
toegangen is ook opgenomen in de Verza-
meling Genealogische Afschriften in studie-
zaal 2. In de serie 'Nadere toegangen' zijn
ook een aantal publikaties van de Prae-
1600Club 2).
Over enkele jaren zal het zoeksysteem in de
studiezaal geautomatieeerd zijn, zodat men
dan met behulp van de computer dwars door
het archievenoverzicht, de toegangen, de
gidsen en de nadere toegangen kan zoeken,
ook op trefwoord.

1%

Van de tertiaire archieven zijn voor de
genealoog onder meer van belang:
De memories van Successie. Vanaf 1806
waren de erfgenamen verplicht aangifte te
doen van de nalatenschap waaruit zij erf-
den. Aan de hand van deze aangifte maakte
de belastingambtenaar een overzicht van de
baten en lasten van een nalatenschap: de
memorie van successie. De belasting op de
nalatenschappen werd geïnd door regionale
kantoren. In Zeeland waren dat er negen. De
archieven uit de periode 1806-1903 zijn
overgebracht naar het RAZ. Over de
periode 1818-1900 zijn ze verfilmd en geïn-
diceerd. De memories van Westelijk
Zeeuws-Vlaanderen zijn op een paar jaar na
in 1944 verloren gegaan. De periode 1806-
1818 betreft alleen de verantwoordingen
van de ambtenaar belast met de invordering
van de belasting. Wat deze periode betreft
kan men alleen nagaan wanneer iemand
overleden is en hoe groot het saldo is van
zijn nalatenschap.

In de memories na 1818 wordt vaak mel-
ding gemaakt van het testament dat de
overlevende in zijn leven heeft laten opma-
ken en bij welke notaris, zodat dat gemak-
kelijk kan worden opgespoord.
De memories van successie hebben een
openbaarheidsbeperking van 100 jaar.

De nieuw-rechterlijke archieven (na 1811)
Het nieuwe rechtssysteem werd ingevoerd
in 1811 (Zeeuws-Vlaanderen 1796). Het
systeem was eenvormig en de rechtspraak
was voortaan een zaak van de centrale
overheid. De rechtspraak speelde zich af op
vier verschillende niveau's:
- bovenaan het landelijk gerechtshof
- vervolgens in elke provincie een

provinciaal gerechtshof
- elke provincie was opgedeeld in

arrondissementen
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- elk arrondissement was opgedeeld in
kantons.

Het rechtsgebied van een kanton wordt
gevormd door een aantal gemeenten. Van
1811 tot 1838 was op kantonniveau het
'vredegerecht en politiegerecht' werkzaam.
In het archief van dit vredegerecht vindt
men zaken van privaat- en publiek recht. In
1838 werden de vredegerechten omgevormd
tot kantongerechten. In de archieven daar-
van zijn dezelfde soort stukken te vinden.
Tot 1838 bestond op arrondissements-
niveau de 'rechtbank van eerste aanleg', die
zich bezighield met vonnissen van het kan-
tongerecht in hoger beroep, burgerlijke za-
ken, zoals faillissementen, echtscheidingen
en strafzaken. Na 1838 werden ze arrondis-
sementsrechtbank genoemd. Daarboven
staat het Provinciale Gerechtshof van
Zeeland, vóór 1838 'Hof van Assisen' ge-
noemd. Het is vanaf 1877 samen met dat
van Holland gevestigd in Den Haag. Ook
hier kende Zeeland geen geluk: bij het
bombardement op het Lange Voorhout in
Den Haag in maart 1945 zijn deze archie-
ven verloren gegaan. Dit betekent dat alle
Zeeuwse zaken in hoger beroep niet meer te
achterhalen zijn. Het archief van het Hof
van Assisen is wel in het rijksarchief
aanwezig. De minuten van arresten zijn
geïndiceerd en vormen een toegang tot de
processtukken.
De archieven van de gerechten in Zeeland
over de periode 1838-1939 worden momen-
teel geïnventariseerd. Toch zijn ze niet opti-
maal toegankelijk. Vooral bij de kanton-
gerechten zijn veel hiaten en in de toegang
op de vonnissen (rollen), akten en beschik-
kingen zijn er meer af- dan aanwezig. Wat
de strafzaken betreft is er een andere
toegang tot de nieuw-rechterlijke archieven:
de registers van de Strafinrichtingen in
Zeeland. Hierin zijn alle delinquenten ge-
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noemd met de aard van hun misdrijf en het
vonnis, meestal van de arrondissements-
rechtbank. Het rijksarchief is daarom be-
gonnen met het indiceren van deze registers
over de periode 1812-1900. De indicering
van de registers van strafinrichtingen te
Goes (dat zijn de strafgevangenis, het huis
van arrest en het huis van bewaring) is
inmiddels gereed.

Met ingang van 1 oktober 1832 werd in
Nederland het perceelsgewijs kadaster
ingevoerd. De instelling vindt haar oor-
sprong in de Franse tijd. Door de inlijving
van het Koninkrijk Holland bij Frankrijk in
1810 werd de Franse belastingwetgeving
ook voor ons land van kracht. Een verza-
meling wetten en decreten, die tezamen het
"Recueil Méthodique' vormden, diende als
handleiding voor het aan te leggen kadaster
ten behoeve van een rechtvaardiger heffing
van de grondbelasting.
In 1811 begon men aan deze opgaaf en na
de Franse overheersing ging men er mee
door. Behalve het na opmetingen in kaart
brengen van alle bebouwde en onbebouwde
gronden werd ook begonnen met de
schatting van de opbrengst van grond en
gebouwen. Hiermee was men in 1832
gereed.
Nadat de voorlopige tafels bijgewerkt
waren konden de 'Oorspronkelijke Aanwij-
zende Tafels' (O.A.T.'s) worden opge-
maakt. Deze registers bevatten per kadas-
trale gemeente in de volgorde van de sectie
en perceelsnummers een opgave van de
naam van de eigenaar, woonplaats, klasse
en belastbare opbrengst. Het begin is de
toestand per 1 oktober 1832.
Alle veranderingen in de eigendom van
bebouwde en onbebouwde gronden na 1
oktober 1832 als gevolg van verkoop, erf-
opvolging, gewijzigde bebouwing enzo-
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voorts werden geregistreerd in de 'Per-
ceelsgewijze Legger', ook 'Kadastrale Leg-
ger' genoemd. Deze legger bevat voor een
deel dezelfde gegevens als de O.A.T.'s,
maar anders gerangschikt. Het RAZ be-
schikt slechts van een aantal gemeenten
over deze registers. Het Kadaster in Mid-
delburg heeft de registers nog in haar bezit,
voor zover ze in mei 1940 niet verloren zijn
gegaan, maar raadpleging is niet gratis,
tenzij men over een verklaring beschikt van
de rijksarchivaris dat onderzoek in verband
met studie nodig is. (Bij gemeenten en wa-
terschappen zijn deze registers ook te raad-
plegen.)

Alle eigendomsoverdrachten worden vanaf
1838 door de hypotheekbewaarder overge-
schreven in Openbare Registers. Kadaster
en Openbare Registers zijn samen verenigd
in één dienst, het Kadaster of KADOR. In
de Openbare Registers zijn alle transport-
akten overgeschreven. Vermeld staan de
naam van de vorige eigenaar, de koper en de
sectie en het kadastrale nummer van het
perceel dat van eigenaar is verwisseld. De
registers van de hypotheekbewaarder van
het kantoor Middelburg, omvattende Wal-
cheren en West-Zeeuws Vlaanderen, zijn in
mei 1940 verloren gegaan. De toegangen op
de registers zijn nog bij het kadaster. De
hypothecaire boekhouding over de periode
1811 -1838 is toegankelijk in het RAZ.
Van enkele gemeenten zijn staten van
gebouwde en ongebouwde eigendommen
bewaard gebleven, die bijgehouden werden
door de maires van de gemeenten ten behoe-
ve van de grondbelasting, in 1812 door de
Fransen ingevoerd.

Registers waarin het grondbezit van
voorouders uit de periode voor 1811 kunnen
worden nagegaan zijn de 'overlopers', van
oorsprong registers, die in de polder- en
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waterschapsarchieven horen. Het RAZ
bezit een groot aantal. Vele zijn door de
PraelóOOClub 3) bewerkt.
Dergelijke bronnen kunnen de leemten
ontstaan door het verlies van de helft van
het aantal DTB-registers althans enigszins
compenseren.
Een groep, die dat ook doet is het
archiefbestand van de Rekenkamer van
Zeeland (1596-1805). Weliswaar is ook
hiervan een deel verbrand, maar er is nog
zo'n 800 meter over. Men is bezig deze
toegankelijk te maken en hoopt daarmee in
1997 gereed te zijn.

De Rekenkamer A, B, C en D. De aanwe-
zige bronnen worden hierna beknopt weer-
gegeven.
Rekenkamer A. De door de Rekenkamer
zelf opgemaakte bescheiden als leen- en
andere registers en uitgebrachte adviezen.
Dit gedeelte is eveneens grotendeels verlo-
ren gegaan.
De leenregisters wijzen terug naar de
Landsheerlijke tijd, dus voor 1578. In deze
registers werd bijgehouden wie land van de
Graaf van Holland en Zeeland in leen had.
Deze taak wordt in 1578 door de Staten van
Zeeland overgenomen, waarbij de Rekenka-
mer de administratie bijhield. Vooral wan-
neer een leen lang in één familie bleef kan
men zijn kwartierstaat of stamreeks snel
opvoeren. Het betreft hier wel vooral grond-
bezit van meer aanzienlijke families. Deze
registers zijn niet geïndiceerd, de periode
1597-1604 uitgezonderd.
Rekenkamer B omvat de rekeningen en
acquitten, bijlagen, betreffende de oude
grafelijke domeinen, als die van de rond
1578 geconfisceerde geestelijke en wereld-
lijke goederen.

Rekenkamer C omvat de rekeningen en ac-
quitten van de ontvanger-generaal, de rent-
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meester van de Staten van Zeeland en die
van de ontvangers van enige grote belastin-
gen en heffingen.
Rekenkamer D omvat de rekeningen en
acquitten betreffende afzonderlijke kleinere
gewestelijke belastingen en heffingen.
In de loop van de zeventiende- en achttiende
eeuw werden steeds meer belastingen inge-
voerd, in belangrijke mate om de kosten van
de oorlogsvoering en het bestuur van het
gewest te bestrijden. Voor de inning was een
korps van ontvangers ingesteld. Gedurende
een lange tijd waren veel belastingen en
accijnzen verpacht en berustten de kohieren
op basis waarvan de heffing plaats vond bij
de pachters ervan. Als de belastingen en
heffingen eenmaal waren gecollecteerd
worden de genoemde kohieren aangetroffen
bij de acquitten (bijlagen) van de betreffen-
de ontvanger. Sinds de achttiende eeuw heb-
ben de meeste Zeeuwse huisgezinnen wel
ergens in die acquitten hun sporen nagela-
ten. Een aantal van deze belastingen en
heffingen zijn:

Obligaties en lijfrenten (1603-1805).
Overheidsdienaren werden verplicht ze te
kopen. De lijfrente werd tot de sterfdatum
uitbetaald.
Collaterale successie (1598-1805) Een
aanslag bij overlijden van een kinderloos
overleden persoon, al werden in Zeeland
erven in opgaande lijn ook aangeslagen.
Een aanvulling hierop vindt men soms in de
archieven van de onderscheiden kerkelijke
gemeenten. In de jaarrekeningen van de
beheerders van de kerkelijke goederen (de
kerkmeesters) werden de inkomsten vermeld
uit de verkoop en verhuur van graven en de
kosten wegens het luiden van de kerkklok-
ken. Degenen, die pro-deo oftewel gratis be-
graven werden staan meestal niet vermeld.
Kohieren van het haardstede-, dienstbode-
en karos-, wagen- en paardegeld. (1606
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1606. 1694-1805).
Haardstedegeld werd geheven op het aantal
schouwen en rookgaten dat een pand
bevatte, ook die van bedrijfsgebouwen. Ook
minder weigestelden kwamen in aanmer-
king. Kohieren over 1601, 1606, 1694-
1698.
Dienstbode- en karos-, wagen- en paarde-
geld was een zogenaamde welstandsbelas-
ting. Kohieren over 1694-1805.
Accijns op thee, koffie en chocolade (1757-
1761)
Ingesteld in 1757 toen de inkomsten daalden
door verminderde bierconsumptie.
Hoofd en familiegeld (1692-1803)
Een soort inkomstenbelasting, oorspronke-
lijk geschat door ambtenaren. Sedert 1758
moest de belastingplichtige zelf aangifte
doen (28 verschillende klassen)
Trouwgeld (1704-1706. 1763- 1805)
Deze impost op het trouwen kent een
indeling in vier klassen en een pro-deo-
groep. Zowel de bruid als de bruidegom
werden aangeslagen, ieder voor de eigen
welstandsgroep. Voor hen die buiten de
woonplaats van één van beiden wilden
trouwen, gold het dubbele tarief. Deze
kohieren, die althans het huwelijksjaar ople-
veren, zijn voor het grootste deel geïndi-
ceerd.

De transportbelasting (1599-1805)
De akten van transport van onroerend goed
werden door de schepenen opgemaakt. De
akten zijn in de oud-rechterlijke archieven
terug te vinden. Voor het laten passeren van
de transportakte moest belasting worden
betaald. De kohieren van deze belasting
bevinden zich in het archief van de Reken-
kamer. Dit betekent dat voor plaatsen waar
hiaten in de transportregisters zijn of waar
de oudste ontbreken, de eigendomsover-
gang wel aan de hand van de kohieren te
achterhalen is.

199



Betaling van de appointés (1761-1798)
Dit zijn betalingen van pensioenen aan mili-
tairen die door verwondingen of ouderdom
niet meer geschikt waren voor de militaire
dienst. In de acquiten over de periode 1761-
1798 zijn naast de bewijzen van betaling
van de pensioenen ook stukken opgenomen
met genealogische bijzonderheden.
Verder zijn nog enkele bronnen met aanvul-
lende informatie aanwezig. Hierop zal in
een volgend nummer van Ons Erfgoed ver-
der worden ingegaan (Genealogisch onder-
zoek in Zeeland).

Het adres is:
Rijksarchief in Zeeland, Sint Pieterstraat
38, 4331 EW Middelburg, tel.nr. 01180-
38920, na 10 oktober 1995 0118 638920.

Met dank aan de heer L.M. Hollestelle, die
zowel voor een prettige rondleiding als voor

een ruime documentatie ten behoeve van dit
artikel zorg droeg.

Literatuur: Van Zeeuwse Stam, Contactblad van de NGV,
afdeling Zeeland, nr 88 (maart 1995); L.M. Hollestelle.
Andere bronnen voor genealogisch onderzoek in het
Rijksarchief in Zeeland, pag. 4-24 (welk overzicht wij als
basis voor dit artikel mochten gebruiken)
A.C. Meijer, L.R. Priester en H. Uil (red.). Gids voor
historisch onderzoek in Zeeland, Amsterdam 1991.

1). L.M. Hollestelle, Overzicht van de Doop-Trouw-,
Begraaf- en Lidmatenregisters aanwezig op het Rijksarchief
in Zeeland (RAZ; Middelburg, 1989).
2). Misschien mee onder invloed van het verloren gaan van
vele archiefstukken en de poging dit verlies zo goed mogelijk
te compenseren, is men in Zeeland zeer intensief met het
ontsluiten van allerlei genealogische bronnen bezig. Dit
resulteerde onder meer in het ontstaan van de PraelöOO Club.
Een bekende naam in de Zeeuwse genealogische wereld isdie
van de heer A.J. Witte. Juist omdat het genealogisch
onderzoek in Zeeland in een aantal gevallen moeilijker is dan
elders, zal in een volgend nummer van Ons Erfgoed nader op
de Zeeuwse genealogische activiteiten worden ingegaan.

Het Rijksarchief in Overijssel nu digitaal te bezoeken.

Het Rijksarchief in Overijssel is sinds kort, als
eerste Rijksarchief, via Internet bereikbaar.
Onder de 'home-page' van Overijssel Digitaal
(Nijverdal), een initiatief van de Overijsselse
Bibliotheekdienst, is ook het RAO onderge-
bracht. Voorlopig betreft het nog een proef. In
deze startfase wordt bekeken of een digitaal
informatiesysteem voor Overijssel haalbaar is.
Het Rijksarchief in Overijssel is een van de
eerste informatieleveranciers.
Een rijkelijk geïllustreerde, algemene kennis-
making met het R. A., het overzicht van alle ar-
chieven die zich in het RAO bevinden en de
inventaris van de D-, T- en Begraafboeken, die
voor onderzoek naar voorouders zo belangrijk
zijn, zijn al via Internet te raadplegen. Met
behulp van Hypertext (zoekprogramma binnen
Internet) zijn de bestanden toegankelijk ge-
maakt en voorzien van zoekfuncties. In een
later stadium komen ook andere inventarissen,

indices en bronneninformatie digitaal beschik-
baar.
Voor het RAO betekent deze deelname een uit-
stekende mogelijkheid meer mensen te atten-
deren op de faciliteiten van het RAO. Het ziet
er naar uit, dat bezoekers de meeste informatie
in de toekomst thuis kunnen opzoeken.
Andersom betekent het ook, dat het RAO aan
haar bezoekers de voorziening van Internet
kan gaan aanbieden. Het maakt het zoeken
naar historische informatie, waar ter wereld
zich die dan ook bevindt, een stuk gemak-
kelijker In de nieuwe studiezaal, die eind 1996
gereed zal zijn, komt dan ook een Internet-
faciliteit voor bezoekers beschikbaar.
Het RAO is te vinden onder:
http://www.obd.nl/instel/arch/ovzarch.htm
Bezoekt u het Rijksarchief ook eens op deze
wijze. Het ontvangt zelf gaarne uw reactie
digitaal via: rao@euronet.nl.
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Beroep op ijdelheid en trots (2)
V.d. Mooren/ Heraldica
H.M. Lups

Als antwoord op onze vraag naar aanleiding
van het door de heer Van der Mooren ont-
vangen en door ons afgebeelde familie-
wapen ontvingen wij een tweetal reacties,
die wij u niet willen onthouden. De heer H.
Muller uit Breda schreef onder meer:
"Het wapen afgebeeld op blz. 151 van Ons
Erfgoed nummer 4, derde jaargang werd
gevoerd door het in 1942 uitgestorven
geslacht De Jong van Rodenburgh. De af-
beelding is een kopie uit 'Vorsterman van
Oyen'. De drie zwarte weerhaken in goud
vormen het wapen De Jong met een vlucht
als helmteken. Het hartschild met drie gou-
den palen in rood met een schorpioen als
helmteken is het wapen van de Heerlijkheid
Rodenburgh (bij Leiden).
De laatste De Jongh van Rodenburgh heeft
de Heerlijkheid in 1942 nagelaten aan mijn
broer, mr. D. Muller, die het wapen Roden-
burgh als hartschild in zijn wapen heeft
opgenomen.
Het enige tastbare overblijfsel van de Heer-
lijkheid is een klein archief alsmede enige
familieportretten. De Heerlijkheid heeft aan
verscheidene geslachten toebehoord, in de
achttiende eeuw is zij aan De Jong
gekomen, maar zij is nooit bezit geweest
van een geslacht Van der Mooren. Hier
heeft de Boekhandel/Uitgeverij Heraldica
ogenschijnlijk een wel heel scheve schaats
gereden.
Ik heb van deze firma ook eens een fami-
liewapen Muller aangeboden gekregen, het-
geen ik met een in scherpe bewoordingen
geschreven brief heb teruggezonden.
Een plaatje van het wapen van de Heer-
lijkheid is opgenomen in het Koffie Hag

Ons Erfgoed nr 5, 1995

album Voormalige gemeenten, heerlijk-
heden, waterschappen en historische
geslachten onder nummer 101."
De Dienst Heraldisch Archief van de NGV
reageerde via de heer Van Venetiën in een
brief, waar van hieronder de hoofdzaken
worden weergegeven:
"Onze dienst heraldisch archief ontvangt
ook regelmatig vragen en klachten over
boekhandel/uitgeverij Heraldica, in het ver-
leden opererend onder de naam Louters
boekhandel. Zoals u in uw artikel terecht
stelt, is het inderdaad zo, dat malafide
'wapenhandelaren' in het algemeen een
willekeurig wapen van een familie met de
gevraagde naam toesturen met de stellige
mededeling, dat dit wapen het familiewapen
van de betrokken familie is. Onze ervaring
met de door Heraldica aangeboden fami-
liewapens is echter, dat men zelfs hiervoor
de moeite niet neemt. De tot nu toe bij ons
aangeboden wapens, waren alle wapens van
andere families. Men heeft een willekeurig
wapen opgezocht, hiervan een kopie ge-
maakt en met eenvoudige afstrijk- of com-
puterletters de naam van de betrokken
familie eronder gezet.

In het geval van het familiewapen Van der
Mooren heeft men gebruik gemaakt van het
familiewapen De Jong van Rodenburgh,
beschreven in het derde deel van het Stam
en Wapenboek van aanzienlijke Neder-
landsche Familiën door A.A. Vorsterman
van Oyen, uitgave 1890, blz. 74."
Beide briefschrijvers hebben hiermee een
welkome bijdrage gegeven aan de oplossing
van het fiere quasi-wapen Van der Mooren,
waarvoor onze hartelijke dank.

201



Wapenregistratie in Nederland (4)
Fryske Rie foar Heraldyk (F.R.f.H.) (Raad voor wapenkunde in Friesland)
H.M. Lups

Fryske Rie Foar Heraldyk

Inleiding
Dit op het gebied van wapenkunde (heral-
diek) adviserend lichaam bestaat bijna veer-
tig jaar. Daarmee is het binnen onze lands-
grenzen het oudste college van wapenad-
viesraden binnen de verschillende provin-
cies. In navolging van Friesland werden
later overeenkomstige instituten opgericht
in Groningen, Brabant, Limburg en Dren-
the.
Eigenlijk is de benaming te eng, want de
Raad is ook adviesgevend op het gebied van
vlaggen (en wimpels). Een korte terugblik:
11 juni 1952 begon de Heraldische Com-
missie Rapport Fryske Flagge haar werk.
Januari 1954 sloot zij haar werk af met als
resultaat, dat op 20 mei 1957 de Gedepu-
teerde Staten van Friesland de Provinciale
Staten voorstelden om aan H.M. de Konin-

gin een verzoekschrift te richten met het
verzoek tot de bevestiging van het gebruik
van het Friese Wapen van 1499 met in een
blauw schild twee gouden gaande leeuwen
boven elkaar vergezeld van zeven gouden
blokjes (turven) en ten aanzien van de Vlag
een besluit te nemen zoals dit door de
Gedeputeerde Staten van Friesland reeds
was besloten op 14 oktober 1897 aan de
hand van het kundige ontwerp van Heerke
Wenning naar oudere wapenvoor-beelden.
Voor deze vlag werd een keuze gemaakt uit
drie figuurmogelijkheden, te weten: uit de
rode harten (in de Groninger Ommelanden,
Denemarken en ook elders toegepast), de
rode lindebladeren (in feite gesteelde harten)
en ongesteelde meer-bladeren (van de
waterlelie, de zogenaamde pompeblêden).
Er werd een heraldisch-historisch duidelijk
onderscheid gemaakt voor het 'Wester-
Lauwers' Friesland, door de pompeblêden
te kiezen. Daarmee werd een geheel eigen
figuur aangenomen en bevestigd.
Direkt na de afsluiting van het werk van
deze 'Kommisje Fryske Flagge 1954' werd
de behoefte gevoeld aan het voortbestaan
van een dergelijk instituut in wapenzaken ,
mede dienstig aan het provinciaal bestuur
van Friesland. In 1956 werd op verzoek van
de Fryske Akademie, tevens op verzoek van
het Genealogysk Wurkverban (Genealo-
gisch werkverband), besloten een vaste raad
in te stellen van deskundigen. Deze raad zou
dan worden belast met de meer algemene
taak van adviserend en registrerend lichaam
in de wetenschap en kunst van de heraldiek
en van de banistiek voor Friesland. Dit
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moest geen grote club van donateurs wor-
den, maar een college met een zevental vaste
leden-deskundigen (als het getal van de
zeven pompeblêden, de zeven banen in de
vlag van Friesland en de zeven gouden
blokjes in het wapen van Friesland. Binnen
de Fryske Akademie maar buiten het
Genealogysk Wurkverban, dat zich bezig-
houdt met genealogie, kwam dus een aparte
Raad voor de Vlaggen- en Wapenkunde.

Doel en taak
De taakstelling van deze Raad is de bestu-
dering, beoefening, bevordering, registratie,
het toezicht op het protocol, de uitvoering
(tekening) en gebruik van wapens, kortom
alle facetten van de heraldiek en banistiek
binnen en vóór Friesland en de Friezen.
In de afgelopen jaren heeft de 'Rie' reeds
een grote staat van dienst opgebouwd, soms
in samenwerking met het Genealogysk
Wurkferban. Bekend is de publikatie Graf-
schriften tussen Vlie en Lauw ers. Ook als
'ried jaande Rie' (raad gevende Raad) voor
overheids wapens en -vlaggen waren zij
actief. Bekend zijn de wapenverbeteringen
voor onder meer Terschelling, Tjitjerkstera-
deel, Hemelumer Oldephaert en Wymbritse-
radeel. Ook creëerde de F.R.f.H. de nieuwe
gemeentewapens, vlaggen en wimpels van 1
januari 1984 en ook voor bijvoorbeeld het
waterschap 'De Middelseekrite'.
De Rie adviseert/adviseerde tevens bij de
restauratie van verschillende objekten zoals
de gebrandschilderde ramen van de Grote-
of Jacobijnerkerk te Leeuwarden en de
rouwborden, onder meer in de kerken van
Friens, Ysbrechtum en Ingwierrum.
Als koploper van de twaalf Nederlandse
provincies heeft Friesland - dank zij de
Fryske Rie foar Heraldyk - reeds geruime
tijd alle officiële wapens, vlaggen en wim-
pels mee aangegeven. Een groots werk is de
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voorziening van alle 'vlecken en dorpen'
binnen Friesland van vlag en wapen. Hier-
van zijn reeds enkele honderden aangeno-
men. Ditzelfde geldt voor de waterschap-
pen. Bekend zijn de Vlaggenkaart van
Friesland van J.C. Terluin, wapentekenaar
en oud-lid van de Rie, de Borgerwapenen
van Hesman en het Consriptio Exulum.
Latere deskundige wapentekenaars zijn P.
Bultsma, J.C. Terluin en R.J. Broersma.
Een ander facet binnen de doel- en taak-
stelling is de registratie van oude en nieuw
ontworpen familiewapens, welke na accep-
tatie en registratie ieder jaar in het Genea-
logysk- en Heraldysk Jierboek (Genea-
logisch- en Heraldisch jaarboek) worden
geplaatst. De F.R.f.H. ontwerpt tezamen
met de betrokkenen, respectievelijk betrok-
ken families deze (vanaf dan) erfelijke
emble-men.

De taakstelling is niet alleen het op
aanvraag van dienst zijn met de 'Edele
Conste van Blasoene' van onder colleges
van besturen van hoge scholen, waterschap-
pen, andere instituten en van particulieren.
Ook is de Rie actief door bijvoorbeeld het
geven van lezingen lessen in de heraldiek en
het organiseren van heraldische tentoonstel-
lingen.
Het spreekt wel vanzelf dat de Rie ook
actief wil zijn voor de vele 'Friezen in den
vreemde', de vele mensen die zich buiten
Friesland gevestigd hebben, maar hun
wortels in het 'Heitelan' hebben. En -
gelukkig voor de inmiddels misschien reeds
generaties anderstaligen - naast het Fries,
spreekt men ook nog uitstekend Nederlands.

Naast de Rie, kent de Fryske Akademy vele
andere activiteiten, onder andere een Argeo-
logysk-, een Genealogysk-, een Hys-toa-
rysk- en een Nammekundich Wurkferban,
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met daarnaast een aantal werkgroepen. De
Fryske Akademy is een stichting, die sinds
de oprichting in 1938 doende is met we-
tenschappelijk onderzoek betreffende Fries-
land, de Friese bevolking, taal en cultuur.
Het werk wordt gedaan door een zeventigtal
vaste krachten en bijna duizend vrijwilli-
gers. Men kan donateur van de stichting

worden tegen betaling van ƒ 30,-- per jaar
(studenten ƒ 20,-)
Het adres van zowel de Fryske Akademie
als de Fryske Rie foar Heraldyk is:
Postbus 54, 8900 AB Leeuwarden.
Bezoekadres: Doelestrjitte 8. Telefoon 058-
131414.

Herkomst K.W. Naundorff wordt nu met DNA-methode onderzocht
JW. Koten

In ons artikel DNA-Onderzoek (jan 1995, pag
21), werd de mogelijkheid geopperd dat de
identiteit van K.W. Naundorf met behulp van
de DNA-methode zou kunnen worden getoetst.

K.W. Naundorff (een Duitse horlogier), die
beweerde een zoon van Lodewijk XVI en zijn
vrouw Maria-Antoinette te zijn, werd uit
Frankrijk verbannen en ligt sedert 1845 te
Delft begraven. Een van zijn nakomelingen
Louis de Bourbon, oud-burgemeester van Oss
heeft destijds de belangstelling voor deze fi-
guur gewekt. Dit jaar werd bij zijn 150-jarige
sterfdag stilgestaan.

Ofschoon Naundorff destijds door velen voor
een fantast (en erger) werd gehouden, kon toch
niet worden ontkend dat er een treffende gelij-
kenis met de Bourbons bestond. Ook kon hij
zijn claim met enkele documenten en voorwer-
pen ondersteunen.
Er bestaan haarlokken, zowel van Naundorff')
als van twee tantes van Lodewijk XVII, zus-
ters van Maria-Antoinette. In een klooster te
Klagenfurt bleek een rozenkrans aanwezig te
zijn van keizerin Maria Theresia, de moeder
van Marie-Antoinette waaraan medaillons met
de haarlokken van haar kinderen .
H. Petrie, die onlangs promoveerde over het
raadsel van de Temple, kreeg toestemming de
medaillons te laten openen en een paar haren
van de prinsessen Johanna Josepha en Johanna

Gabriela te laten verwijderen. In Leuven wordt
in dat haar gezocht naar het vrouwelijke
mitochondrieel-DNA, dat ze delen met hun
zusje Marie-Antoinette. Marie Antoinette heeft
die DNA-code weer overgedragen aan de
dauphin. Indien dit onderzoek slaagt zullen wij
over enkele weken (maanden) weten of
K.W.Naundorff inderdaad de dauphin was
waarvoor hij zich uitgaf en niet de fantast
waarvoor hij destijds werd gehouden. Eigenlijk
zou men ook over dna-materiaal van Lodewijk
XVI moeten beschikken, omdat ook wel ge-
steld is, dat Naundorff een onecht kind van
Lodewijk zou zijn geweest. Als men ook dat
zou onderzoeken en vergelijken, zou het raad-
sel geheel zijn opgelost.
Gaarne wordt verder verwezen naar het ver-
haal over mevrouw Anna Anderson in het
zelfde nummer van Ons Erfgoed door W.J.
Scholl. Mevrouw Anderson gaf zich gedurende
haar leven (met enig succes) uit voor Anasta-
sia, één van de dochters van Nicolaas II. DNA-
onderzoek heeft nu onomstotelijk bewezen dat
zij niet tot de Romanows (zie pag 24) behoor-
de. Wie zij wel was is nog steeds een raadsel.

1) Na de opgraving van Naundorffs stoffelijk over-
schot in 1950 werd zijn skelet onderzocht op het
politiebureau. De haren die toen werden gevonden
zijn officieel verzegeld door de aanwezige autori-
teiten.
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Het notariaat in de noordelijke Nederlanden (2)
H.M. Lups

Regelingen voor en werkterrein van het
notariaat
In de loop van de zestiende eeuw kwamen
een aantal regelingen voor het notariaat tot
stand. Belangrijk waren in de eerste plaats
de in het vorige nummer van Ons Erfgoed
reeds genoemde plakkaten van Karel V. Een
van deze plakkaten, en voor ons genealogen
van belang, werd uitgevaardigd omdat vele
notarissen er geen behoorlijk protocol (=
hier: boek of register, waarin akten en oor-
konden werden geregistreerd) op na hielden,
zodat comparanten, wanneer de originele
akten verloren gingen, wat in die roerige
tijden nogal eens wilde gebeuren, geen enkel
verhaal op elkaar hadden.
Hierin werd voorzien in artikel XIII van het
plakkaat roerende de politie van 4 oktober
1540, waarbij elke notaris gelast werd om
"alle contraqcten, testamenten ende andere
acten, die zij passeren ende ontfangen
zullen" te registreren "bij ordene dat zij die
ontfangen ende gepasseert zullen hebben".
In artikel XIV werd nog gelast "de plaetse
van de domicillie ofte woonstede van de
persoonen, die eenige acte voer hen passe-
ren in hun instrument te insereren".
Holland en Zeeland hadden zich zo rond
1572 aan het gezag van de Landvoögd
onttrokken en daar had de Prins van Oranje
het gezag in handen genomen. In Holland
werden de notarissen door de Staten of door
de Prins als vertegenwoordiger van de
Landsheer gecrëerd. In de eerste jaren
gebeurde dit nog in naam van de koning,
voor het laatst 23 oktober 1581. In 1581
verklaarden de noordelijke Nederlanden
zich onafhankelijk van de Spaanse vorst.
Het gezag berustte toen bij de Staten van de

gewesten. Vanaf die tijd stelt de Prins
notarissen alleen op zijn eigen naam aan.
terwijl hij in 1584 de clausule toevoegt: "als
representerende ende hem gedefereert zijnde
die Hooge Overicheyt ende regeringe der
Landen van Hollant, Zeelant ende Frieslant.
De laatste aanstelling deed de Prins op 27
juni 15 84, dus dertien dagen voor zijn dood.
Na zijn overlijden deden de Staten van Hol-
land alleen de benoeming totdat Leycester
als Landvoögd werd gekozen. Deze ver-
richtte 14 maart 1586 als "gouverneur gene-
rael der Vereenigde provinciën en heure
geassocieerde" de eerste aanstelling. In die-
zelfde tijd vond ook een benoeming plaats
door Prins Maurits, die 1 november 1585
als stadhouder van Holland en Zeeland was
aangesteld. Vanaf die tijd vonden de crea-
ties zowel door Leycester als door Maurits
plaats. Na het vertrek van Leycester in 1588
waren het de Staten van Holland, die
brieven van creatie verleenden. Een enkele
keer gebeurde dit door de Staten Generaal.
Wanneer men in die jaren in Holland het
notariaat wenste uit te oefenen, zond men
zijn brieven van "nominatie ende recom-
mandatie' aan de Staten van Holland.
De Staten verleenden eventueel akte van
creatie en zonden deze stukken door naar
het Hof. Dit Hof onderzocht de stukken en
wanneer er geen bezwaren waren lieten zij
de kandidaat de ambtseed afleggen, alsmede
de eed van "getrouwicheyt". volgens het
formulier van de Staten van Holland d.d. 18
november 1584 en verleende admissie.
De tekst van deze akte van admissie werd
15 september 1592 opnieuw vastgesteld.
In de Resolutie der Staten van Holland en
West Friesland d.d. 12 maart 1594 werden
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de eisen gesteld aan de notaris in spé vast-
gelegd:
"Omme te voorsien dat voortaan geen tot
notarissen en werden gecreëert, die niet en
hebben de nootelijcke qualiteyten, is op 't
behaegen van de Edelen ende steden goet-
gevonden, dat degeene, die voortaan bege-
ren tot notaris gecreëert te werden, sullen
presenteren requesten aan de Staten, op
welcke requeste geordonneert sal worden,
dat deselve sullen worden geexamineert by
twee Raadsheeren van den Hove, omme te
weten of sy genouchsaem gestileert ende
gepractiseert zijn om het notarisschap wel
ende dienstelij ck te bedienen; ende indien
syluyden bij de Commissiën bevonden
worden gequalificeert te zijn, sal aan de
steden ofte plaetsen van hare residentie
geschreven werden om geinformeert te zijn
van haer leven, concersatie ende compor-
tementen, om daervan die informatie gesien
sijnde, op het versoeck gedisponeert te
worden naer behooren." Op de eisen met
betrekking tot de gevraagde vakbekwaam-
heden wordt verder nader ingegaan.
In Zeeland vond na 1592 de benoeming
uitsluitend plaats door de Staten van
Zeeland of de, Prins van Oranje. Notarissen
die hun ambtsgebied in Staats-Vlaanderen
hadden, werden benoemd door de Staten-
Generaal.

Het Hof bleef steeds de approbatie tot het
uitoefenen van het notariaat verlenen.
Wanneer men de protocollen naleest zal
blijken dat het notariaat zo ongeveer
dezelfde akten opmaakte als ook voor
Schout en Schepenen werden verleend.
Uitzondering waren de akten van transport
en hypothecaire akten op onroerend goed en
schepen boven een zekere maat. Dit met het
oog op een eventuele ontduiking van de
belasting van de veertigste penning. Testa-
menten van onterving van bloedverwanten
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mochten door een notaris slechts worden
verleden in tegenwoordigheid van twee
schepenen, een bepaling overigens, die
zowel in het eedsformulier van notarissen
van 1525 als in dat van 1803 voorkomt.

Wie waren en werden notaris?
In de eerste helft van de zestiende eeuw
waren het vooral geestelijken en gemeente-
secretarissen, die tevens de functie van
notaris vervulden.
De geestelijken bezaten voldoende kennis
van het Latijn en hielden zich bezig met
schrijfwerk. Ook de secretarissen moesten
over enige Latijnse kennis beschikken en
ook zij beheersten de kunst van het schrij-
ven. Bovendien waren ze in kleinere plaat-
sen en op het platteland uit hoofde van hun
functie gewoon allerlei akten op te stellen.
Dit omdat daar testamenten, procuraties en
andere akten meestal voor schout en sche-
penen gepasseerd werden. Vooral in kleine-
re gemeenten was het met het oog op de
concurrentie die notaris en secretaris elkaar
konden aandoen, vaak gewenst beide func-
ties door een persoon te laten uitoefenen.
Geleidelijk werden de akten meer in de
landstaal geschreven, al bleven ze doorspekt
met meestal uit het Latijn afkomstige
termen.

Het notariaat schijnt destijds wel een
aantrekkelijk (neven)beroep te zijn geweest.
In de achttiende eeuw werd de top van de
maatschappelijke piramide gevormd door
regenten en zeer vermogende renteniers. De
laag daaronder bestond uit beoefenaars van
vrije beroepen als advocaten, notarissen en
artsen, ambtenaren als klerken, boekhou-
ders en bodes, belastingpachters en -collec-
teurs, een groot aantal kooplieden en
winkeliers en enige zelfstandige ambachts-
lieden. Zij vormden de een na bovenste laag
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van de bevolking. Hun jaarinkomen lag
tussen de duizend en drieduizend gulden. )
Dikwijls waren notarissen werkzaam bij de
rechterlijke macht of bekleedden zij belang-
rijke functies in hun woonplaats.
Twee pensionarissen van Rotterdam. Mr.
Gerrit Doedesz. en Mr. Huges van der Goes
waren tevens notaris. Cosmas Claesz..
baljuw van Spanbroek was tevens notaris te
Obdam en Hensbroek. Maar ook allerlei
andere combinaties kwamen voor. Zo was
Mr. Gijsbrecht van Eeuwijck doctor in de
medicijnen en notaris te Enkhuizen. Mr.
Johan Latour. geboren te Bergen in Hene-
gouwen, "Cyrurgijn te Vlissingen" werd in
zijn woonstad tevens notaris. Gilles Ger-
ritsz., secretaris van de schout en organist te
Noordwijk was aldaar tevens notaris.
Andries van Aesche. secretaris van de heer
van Fontes, vice-admiraal, werd notaris te
Veere. Ook onderwijzers werden meermalen
tot notaris gecreëerd.

Een merkwaardige combinatie blijkt uit de
akte voor Lenaert Belgiaerts van Breda,
schrijver, secretaris van kapitein Pieter
Merlijn: "Alsoe Lenert Belgiaerts van Bre-
da, scriver van Capiteijn Pieter Merlijn, den
Hove van Hollandt te kennen gegeven heeft,
hoe dat hij suppliant het office van nota-
risschap, met admissie van den Hove van
Brabant, openbaerlick tot Breda ende elders
over de sestien en meer jaeren heeft
geexerceert, blijckende bij de attestatie
daervan zijnde, ende alsoe hij suppliant zijn
bescheet (bescheid, wettelijk bewijs) van
creatie, wesende van keijserlicke aucthori-
teit, als oock van zijn admissie van den
Hove van Brabant, mitsgaders alles wat hij
hadde heeft gelaten in de furie van Breda,
ende hij suppliant belast zijnde met een
huysvrouwe, ende lange siecke daegen
gehadt heeft, ende om beter aen den cost te
moegen geraecken, mits mede exercerende
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dofficie van notarisschap ter plaetse daer
zijn vendele sal leggen, wesende nu ter tijt
tot Geertrudenberge, versouckende mitsdien
dat den Hove gelieven soude hem oock t
admitteren dat hij suppliant tvoorgenomde
officie van notarisschap soude mogen doen
ende excerceren binnen alle de vlecken,
steden ende landen deur den voorscreven
Hove subject ende daeronder sorterende.
Soe ist das t voorscreven Hoff gesien de
recommandantie ende versouck van des
suppliants voorn, capiteyn. denselven gead-
mitteert heeft ende admitteert hem
mitsdesen....".

De verscheidenheid van beroepsbeoefe-
naars, die tevens notaris wilden zijn, roept
de vraag op, welke eisen dan wel aan het
notariaat waren verbonden. Iets blijkt al uit
de Resolutie van 1594. maar er is ook een
uitgebreider antwoord. Dit antwoord vinden
we in een werkje van Jac. Thuys "). waarin
hij uiteenzet wie het notarisambt mocht
bekleden, welke hoedanigheid hij behoorde
te bezitten en wie er onherroepelijk van
buitengesloten moesten blijven.
Jac. Thuys begint met de laatsten:
"Wie notaris mach wesen":
"Geen boer oft ackerman,
"geen monnick, canonicken, reguliers etc.
en mogen geen notarisen wesen, want
alsulcke bij de gemeijne rechten voor doode
worden gherekent ende behooren alsulcke
hen te bekommeren met den Godtlijcken
dienste ende hun niet t'onderwinden met 't
gene der Ghemeijnte oft marekt aengaet."
Verder waren buitengesloten:
"een heretijck (= ketter) oft ongelovige,
want sij geacht worden als gediffameerde
(diffameerlijck = lasterlijk), ende dat alle
wettelijcke ende gemeijne handelen hun sijn
verboden,"

"Item totten selven officii en mogen niet
ontfangen worden, degene, die mits 't
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gebreck van hunne vijf sinnen geen vol-
komen verstant oft kennisse hebben, als
sijn: rasende, sotte, blinde ende doove."
"Item worden daertoe manspersoonen ge-
stelt, want een vrouwe en mach geen notaris
wesen, doordien het een openbaer ende
mannelijck officie is, van 't welcke de
vrouwen worden gheweert".
"Item raetsheeren noch advocaten en mo-
ghen gheen notarissen sijn. Item een eerloos
vervalscher oft ongetrouwe en mach geen
notaris sijn, want het notarisschap is van
grooter eere ende weerdicheijt, van 't welcke
een die eerloos is wordt afgeweert".
"Hoedanich de notaris behoort te wezen"
geeft hij in het volgende aan:
"De notaris behoort te zijne rijp van
verstande, van goeden name ende fame, van
goeden leven ende eerlijcke conversatie,
luttel sprekende, wel aenhoorende ende
verstaende 't gene voor hem wort gecon-
tracteert, voorsichtich, wijs ende hebbende
volkomen kennisse, sulcx dat hij wete
t'onderscheijden d'een sake van d'andere,
t'onderkennen 't gene de partijen sijn
doende, 't gene geveynst is, welcke gerecht
is, welcke acten en instrumenten hij mach
ontfangen, ende welcke hij behoort te
verwerpen, ten welcken fijne (= opzicht) hij
behoort gheleert te sijn in de rechten,
immers middelmatige kennisse te hebben
van de rechten, statuyten ende coustumen (=
gebruiken, manieren) op de contracten
uyterste willen ende andere rechtelijcke
solemniteyten (= gebruiken)."
Maar er waren meer eisen:
"Wat saken men aenmercken moet aleer
men eenen notaris creëert".
"Degeene die macht hebben notarissen te
creren, behooren t'aemercken ende toesicht
te nemen op de qualiteyt van de persoonen,
die tot denselven staet van notaris willen
worden gepromoveert, te weten: dat deselve
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sijn van wettelijcken ende behoorlijcken
ouderdom, van goede zeden, manieren, con-
ditiën, gheleert als boven, ende van eerlijcke
ende degelijcke ouders."
"Degene, die begeert notaris te wesen, be-
hoort te zijn XXV jaren out, want de
jonckheijt totten selven niet wel en voecht
ende dat oock de jonghers meer worden
gheleijt ende gheregeert door hunne passien
dan door redene ende verstant."
"Alsulcke behooren te hebben de geleertheijt
boven vermeit, behooren oock te zijn goede
grammatici, opdat sij in de saken, die men
in 't Latijn, Fransoys oft andere talen stellen
moet, weten mogen de differentie van de
spreekwoorden ende deselve talen gerech-
tichlijcken schicken, in't welcke vele nota-
rissen hedendaegs sijn te berispen, mits sij
niet en weten d'onderwij singhen ende be-
ghinselen van grammatica ende daeromme
doen sij seer qualijcken, die alsulcke per-
soonen ende ongheleerde totten notaris-
schappe promoveren, gemerkt het so hoo-
gen sehoonen staet ende officie is. Sijnde het
gemeyn spreeckwoort niet te vergeefs, 't
welck seght, dat beter ware de plaetsen ydel
te laten dan de geyten daerinne gestelt".
Gezien de opmerkingen van Thuys voldeden
(lang?) niet alle notarissen aan de door hem
weergegeven eisen. In Leiden bijvoorbeeld
schijnt in 1586 geen enkele notaris geweest
te zijn die de Franse taal behoorlijk be-
heerste gezien een request van Burge-
meesters en Schepenen aan het Hof ten
behoeve van de vele aanwezige Walen en
Fransen waarin zij Bartholomeus van Mei-
dart, eertijds notaris te Brussel, voordroe-
gen.

Wat is er van het notariaat tot de Franse
tijd bewaard?
Wanneer bij genealogisch onderzoek blijkt
dat er enig bezit was in de familie, zal men
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graag om verschillende redenen willen we-
ten of notariële archieven verder informatie
kunnen verstrekken. Er werd reeds in het
vorig nummer opgemerkt, dat het notariaat
niet overal tot ontwikkeling kwam ). Maar
er zijn meer complicatie's. Het protocol-
lenbestand bijvoorbeeld is lang niet overal
bewaard. Zo zijn slechts van een vijftal
Friese notarissen protocollen aanwezig.
Van de notarissen ^neae (1660-1664) en
Winia (1683-1685) beide te St. Jacobi-
parochie, tezamen slechts 0.1 meter.
In Delft werden tussen 1525 en 1600 negen
en dertig notarissen geadmitteerd, maar
slechts van zeven hunner zijn nog proto-
collen bewaard gebleven.
Hoewel er in de provincie Groningen geen
notariaat zou hebben bestaan, merkt Mr.
J.A. Feith ) op, dat de notariële archieven
in de provincie Groningen dus ontbreken.
Van de keizerlijke notarissen uit de
vijftiende en zestiende eeuw. actief in de
stad Groningen, is niets anders overgeble-
ven dan verspreide door hen uitgeven akten.
Wel werd door een particulier een hand-
schrift geschonken. Dit was het protocol
van "Jurjen Draper, keiserlijcke majesteits
wettige gecoosen en geswooren notarius
publicus residerende aan 't Brede markt
binnen Groningen" en lopende over de jaren
1656, 1664, 1665. 1668 en 1669. Deze
Jurjen Draper was rooms-katholiek, terwijl
in de zeventiende eeuw alle openbare bedie-
ningen in Stad en Lande slechts konden
worden bekleed door hen, die tot de gere-
formeerde religie behoorden. Daarom be-
sloot Mr. Feith de heer Draper niet te
beschouwen als een ambtenaar, wiens
protocol behoort tot de rechterlijke ar-
chieven van de provincie Groningen. Noch
het protocol, noch de door hem geschreven
akten zouden meer waarde hebben dan
onderhandse stukken. Dit laatste neemt niet

weg, dat R.K.-families uit die tijd wel
contact met hem gehad zullen hebben.
Recentelijk is dit protocol dan ook als
publikatie verschenen ).
In Holland, Zeeland, Utrecht en in de
generaliteitslanden hebben wel notarissen
gefunctioneerd, soms zelfs in grote aantal-
len. De Gemeentelijke Archiefdienst van
Rotterdam bijvoorbeeld beheert de notariële
archieven vanaf 1585. Dit is daar een
gigantisch archiefbestand van 820 meter
plankruimte ). toegankelijk gemaakt op
persoonsnamen, vanaf 1711 ook via klap-
pers op namen van bedrijven, beroepen,
gebouwen, producten van handel en bedrijf
en van steden waarmee Rotterdam handel
dreef.

Dr. A. Fl. Gehlen. geeft in zijn in het vorig
nummer reeds genoemde boek Notariële
akten uit de 17e en 18e eeuw op pagina 181
een overzicht van inventarissen van nota-
riële archieven.
Ook zijn gegevens met betrekking tot
notariële archieven te vinden in de over-
zichten van de archieven en verzamelingen
van de openbare archiefbewaarplaatsen in
Nederland, zodat ieder kan nagaan of er
mogelijkerwijs bruikbare gegevens zijn te
vinden.
Hierbij zij opgemerkt, dat men soms wel
eens verder om zich heen zal moeten zien.
Zo maakten vele Zeeuwen destijds gebruik
van het notariaat te Bergen op Zoom. en
zijn dan ook vermeld in de archieven aldaar.
De Prael600Club heeft per notaris de in
diens archieven voorkomende Zeeuwse
gegevens verzameld en beschreven door
middel van extracten. In een artikel over
Zeeuwse genealogische activiteiten in een
komend nummer, zal ook hierop iets verder
worden ingegaan.

1. Dr. L. Kooijmans, Onder regenten, De Bataaf-
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sche Leeuw/Stichting Hollandse Historische Reeks,
Amsterdam 1985, pag. 25.
2. Jac. Thuys, notaris te Antwerpen, Ars notariatus,
Amsterdam 2e druk 1654, pag. 3 e.v.
3. Ons Erfgoed, 1995 nr. 4, pag. 147
4. Mr. J.A. Feith, Inventaris der rechterlijke archie-

ven, Groningen, p. 6.
5. M.W. van Boven, Protocol Draper, Groningen
1994.
6. Theo J. Poelstra, Een Hollands stadsarchief, weg-
wijzer tot onderzoek, 2e dr. Rotterdam 1986, pag. 13

Genealogische woordenlijst (coll-cons)
(Genealogische, juridische, Latijnse en oud-Nederlandse termen)
H.M. Lups

collaterale successie zijdelingse erving
collateur/trice degene die toewijst
collatie de begeving van een ambt, het recht
van toewijzing van een ambt, van een
predikantsplaats
collecteeren verzamelen, vergaderen
comitatu, in in het gezelschap van
commanderij de zetel van de commandeur
van een geestelijke ridderorde; het
grondgebied, waarvan de commandeur het
vruchtgebruik heeft
commandeur een militair gezaghebber of
bevelhebber van vesting, garnizoen,
geestelijke ridderorde enzovoorts; een
scheepsgezagvoerder, inzonderheid vroeger
het gewone woord voor de kapitein van een
walvisvaarder
commemoreeren herdenken, herhalen,
vertellen
commenteeren verklaren, uitleggen
commigreeren verhuizen, zich neerzetten
commineeren dreigen
commisereeren erbarmen, deernis hebben
commissio toestemming, opdracht
committent bevelgever
committeren last geven, afvaardigen,
delegeren
commodatie lening
commonitie vermaning, waarschuwing
commoveeren bewegen, roeren, verroeren
communieprentje prentje uitgereikt bij de
eerste communie
communio bonnorum gemeenschap van
goederen
communitas gemeente

commutatie verwisseling
compaan makker, vriend, kameraad
comparant degene die verschijnt
comparatie vergelijking
comparére, compareren verschijnen (voor
gerecht of notaris)
comparitie bijeenkomst, vergadering
compeer doopvader, peetvader
compelleeren aanklagen, aanspreken
compendieus beknopt, kort
competeeren rechtens toekomen, schuldig
zijn
complice makker, medepleger van enig kwaad
complot, complotterye samenspanning
complotteeren verdragen, overeen komen
comptoir kantoor
concilieeren bevredigen, verzoenen
concludeeren de zaak in rechte aanleggen,
op alles besluiten, zonder nadien iets meer
over te leggen en op het overgelegde recht te
verzoeken
conclusie, concluus het besluit; de
gevolgtrekking uit -, de slotsom van een
redenering
concordantie overeenstemming
concussie dwang, overlast
condemno, condem(p)neeren een boete
opleggen, veroordelen, vonnissen
condesceeren aftreden, inwilligen, toestaan
condictie terugeising van hetgeen ten
onrechte ofte veel betaald of gegeven is
conditeur stichter, maker
conditio, -onis, conditie voorwaarde
condoneeren vergeven, toegeven
conduceeren leiden, huren
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Beroepen van toen (glei- - gou)
H.M. Lups

Gleiwerker
(ook gley/glaywercker en gleyer genoemd)
is de vervaardiger van verlood (geglazuurd)
aardewerk

Gort- en pelmolenaar
ook gortmulder of grutter
Onder grutterij vallen twee begrippen sa-
men. In de eerste plaats de winkel, waar
grutterswaren verkocht werden. Zie hier-
voor bij grutter. In de tweede plaats is er de
grut- of gortmolen, waarin de grutten ge-
maakt werden. In deze molen werden zaad-
korrels van boekweit en bepaalde graan-
soorten als gerst en haver gepeld of in kleine
stukjes gebroken.
Tegenwoordig maakt men onderscheid
tussen gort en grutten, waarbij gort gebruikt
wordt voor gepelde graankorrels en grutten
voor gebroken korrels. Wanneer in oudere
publikaties het begrip gort aan de orde
komt, kan er twijfel bestaan wat precies
wordt bedoeld. Ook het Woordenboek der
Nederlandsche taal kent geen onderscheid:
gort = eigenlijk graan dat na, gepeld te zijn,
op den molen verbrijzeld is; grut, grutten.
Ook wel fijne gort genoemd in onder-
scheiding van gort, gepelde gerst. Daar-
naast wordt in dit woordenboek gezegd:
Inzonderheid, ofschoon min eigenlijk, eene
benaming voor: gerst die alleen gepeld maar
niet gebroken is; gepelde gerst.
In Chomel (?) p. 903b wordt gesproken van
Gort of Grut: word genoemd de graanen, die
op een pelde-molen gepelt, en vervolgens
klein gebrooken zyn ...; ze worden hoofd-
zakelijk gemaakt van gerst, haver en boek-
weit.
Hoewel mogelijk boekweit voor eigen

gebruik met een handmolen tot grutten
werden gebroken zijn in Nederland, anders
dan in Duitsland, geen exemplaren gevon-
den. Het is ook mogelijk, dat het zelf malen
verboden was, omdat men belastingen bij de
molenaar kon heffen.
Vroeger was ook het werkterrein van koren-
en grut/gortmolenaars streng gescheiden.
Zo zegt het Groot Placcaatboek V, 1324 b:
"De Grutters sullen sich moeten expur-
geeren met solemneelen eede, dat haars
weetens geduyrende het gepasseerde jaar
niets anders, als alleen Gruttemeel, gemaa-
len is op haar Grutmoole".... En verder
"Ook en sullen de Koornmoolenaars, te
weeten die Rogge en Tarwe maaien, geen
Grutten, Meel, of andere Gorten van Mee-
len, hoedanich ook genaamt werden,
moogen verkoopen"
Verschillende familienamen houden de
herinnering aan de gorter, gortmalerij of
grutter in verschillende variaties nog in
stand : (de) Gorter, Gortmaker, (de) Grut-
ter, (de) Gruyter en Grutterink. Johan
Winkler merkt hierbij op dat de u(i) vorm
meest in het zuiden inheems is, terwijl de o
vorm dat in het noorden is. l) (Men kan er
dan nog over discussieren of de naam
Gruyter afgeleid is van grutter of duidt op
gruit, voor hop gebruikt in de bierbrouwe-
rij)

1). Johan Winkler, De Nederlandsche Geslachts-
namen, p. 315, herdruk Regio Boek, Neerijnen
(originele druk Haarlem 1885).

Literatuur:
A.J. Bernet Kempers, In en om de Grutterij,
Arnhem 1979 (tweede druk)
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Werkplaats voor goudleerbewerking omstreeks 1700. Boven in het midden de werkplaats met
rechts de goudleerpers. Verder een voorbeeld en gereedschap (naar Fougeroux de Bondary)

Goudborduurster/der
De goudborduurster/der verricht ook van-
daag de dag zijn en - nu vooral - haar werk.
Cannetille (kantielje, gedraaid zilver, of
gouddraad) en passé, ondé (gegolfd), cor-
donnée (cordon = koord, snoer, band), pail-
letten, brocaat, koordwerk, weefsel, folien
van goud- en zilver, halfmat en glanzend
worden onder meer verwerkt op uniformen
van land-, lucht- en zeemacht, luchtvaart en
koopvaardij, ook wel op die van schutterijen
en muziekcorpsen. Verder vindt het goud-
borduren ook plaats op allerlei voorwerpen
als ruggen van zetels, die bijvoorbeeld van
een wapen worden voorzien.

Goudleermaker
Goudpatser
De goudleermaker was de exploitant van de
goudleermakerij, de goudpatser was bij hem
in dienst.
Goudleer was leer, versierd met bladzilver,
dat door vernis goudkleurig werd gemaakt.
Het maken van goudleer, dat als behangsel

en plafondbedekking werd gebruikt, vereiste
grote zorg en was alleen betaalbaar voor de
beter gesitueerden.
De recepten voor de vervaardiging werd
angstvallig geheim gehouden.
Eerst werden de huiden in water in de
zogenaamde nijpputten (waar ze met tangen
werden gehanteerd) behandeld. Vervolgens
gingen ze de kalkput in om het haar te
verwijderen. Daarna kregen ze weer een bad
in de nijpput en volgde een behandeling met
warme zemelbaden en zoutzuur. De huid
werd daarna dun geschaafd. Na deze voor-
behandelingen werden de huiden in een vol-
tobbe geroerd in lauw water met een
toenemend gehalte aan eikenschors en een
looistof, sumak. Als chemicaliën werden
chloor, ammoniumaluin en keukenzout ge-
bruikt.

Als basis diende bij de Hollandse goudleer-
makers vooral kalfsleer in stukken van
ongeveer 75 x 65 cm. Deze vellen, samsons
genoemd, moesten eerst worden voorbe-
werkt. Nadat ze een nacht waren ingeweekt,
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werden ze op een stenen plaat zacht
geslagen en gladgewreven, en met behulp
van een raamwerk op maat geslagen. Met
behulp van perkamentlijm werden de vellen
beplakt met bladzilver.
Wanneer de lijm droog was, werd de
zilverlaag gepolitoerd met een agaatsteen
tot de verlangde glans was verkregen. Over
het gepolijste bladzilver werd met de hand
een eiwitlaag aangebracht.
Door de goudpatser werd dan een gele
veraislaag in twee kruisslagen met de
handen opgebracht. De eerste goudpatser
verdeelde de vernis met de vingertoppen in
golvende lijnen over het oppervlak terwijl
een tweede goudpatser met de vlakke hand
voor een verdere behandeling zorgdroeg.
Na het vernissen werden de vellen op rekken
gespannen en in de zon gedroogd. Tot 1628
werd het leer aan de voorzijde georna-
menteerd met behulp van stempels. Later
kwam de methode met behulp van persen in
zwang. Met behulp van een negatief
gestoken houten vorm werd bij kleine
werkplaatsen met de hand een reliëf
gedrukt. De grotere maakten gebruik van
drukpersen, waarbij het leer tussen een
vorm en een tegenvorm, bestaande uit sterk
gelijmd papier of papiermaché, onder de
drukpers geplaatst werd, waarna deze sterk
werd aangedraaid. Deze indrukking gebeur-
de in een aantal fases omdat bij éénmalige
persing het leer kon scheuren.
Na 1681 werden metalen in plaats van
houten drukvormen gebruikt, terwijl de pers

het aanzien van een mangel of een etspers
kreeg.
In de Zuidelijke Nederlanden werd reeds in
1511 goudleer gemaakt. De 'goudenleer-
makere' Valentijn Klee werd in dat jaar als
poorter van Mechelen ingeschreven.
Mechelen werd een belangrijk centrum voor
de produktie, maar ook in andere Zuid-
Nederlandsche steden kwam de produktie
tot grote bloei door de goede kwaliteit die
werd geleverd. In de Noordelijke Neder-
landen begon de produktie een eeuw later.
In 1612 werd aan Claesz Jacobsz. te
Amsterdam een octrooi voor zes jaar ver-
leend om 'vergulde en versilverde leeren te
maken'. In 1613 bleken ook twee Hagenaars
goudleer te fabriceren: Jacob Dircxz. de
Swart en Hans Ie Maire. Later vestigden
zich meerdere goudleermakerijen, maar die
van De Swart was de bekendste. Behalve
Amsterdam en Den Haag waren, voorzover
bekend, alleen in Middelburg en Dordrecht
goudleermakerijen actief. In de Zuidelijke
Nederlanden werd de laatste goudleerma-
kerij opgeheven in 1797, in de Noordelijke
gebeurde dat reeds in 1753.

Literatuur:
J.T. van der Ham, Goudleermakers en de
ontwikkelingsgeschiedenis van de Nederlandse
behangselpapiermakers in Voorouders en hun werk,
pag. 91 e.v., Amsterdam 1971
J.H.P. Heesters, Vier eeuwen behang, Delft 1988
E. Koldeweij, Reliëfs in goud, Goudleerbehang in
de zestiende tot de achttiende eeuw in Volkscultuur,
pag. 18 e.v., Utrecht 1992

Graden van verwantschap
Gezien de reacties en verdere vragen wordt in een komend nummer verder op dit onder-
werp ingegaan, verduidelijkt door een schema. Tevens zal een lijst worden toegevoegd
met de Latijnse benamingen van de verschillende bloedverwanten.
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Paleografie (overdracht obligatie)
H.M. Lups

Deel (concept ?) akte opgemaakt mei 1708 te Rotterdam
(op met droogstempel van 24 stuivers gezegeld papier)

Nijeveen

Ik ondergeschreve Johan Roosmale,
als mij, bij scheijdinge tussen mijn
Suster en Broeder ter weeskamer deser stad
gepasseert de navolgende obligatie te
beurt gevallen sijnde; verclare bij dezen te
transporteren en in vollen vrijen eijgendom
over te dragen aen En ten behouve van mijn
Broeder Dominicus Roosmale een obligatie
tot laste van de heer Capiteijn Cornelis
van der Graeff groot een duijsent gulden
Cap(itae)l: in dato den 2e September 1705
(waer onder sijn verpand ordonnantien van
d' Admiraliteijt van de maze) daer van
d'intresse sijn betaalt tot den

Capl = afkorting van capitael

Reunion, een goed Nederlandstalig programma voor de Mac-gebruiker
JW. Koten

De Heer LP. Back van de Gensdata-groep Mac-
gebruikers bericht ons het volgende: "In uw
overzicht van Nederlandse genealogische
software, in het vorige Ons Erfgoed-nummer
miste ik de vermelding van het Nederlands-
talige Reunion 4.0a. Zoals u bekend zijn er
weinig goede genealogische programma's die
toegesneden zijn op de Mac-gebruiker. Ik kan
u berichten dat momenteel de Nederlandse
versie van het Amerikaanse REUNION 4.0a
programma aan alle eisen voldoet die aan een
goed genealogische programma kunnen wor-
den gesteld. Momenteel is een Nederlandse
versie beschikbaar, terwijl ook aan een verta-
ling voor Window-gebruücers wordt gewerkt."
De redactie van Ons Erfgoed heeft ook van

Ons Erfgoed nr 5, 1995

andere kanten vernomen dat dit programma
inderdaad voor Mac-Gebruikers een goede
keus is. Vooruitlopend op een uitvoerige recen-
sie, die we overigens al voor het volgende
nummer hadden gepland, berichten we nu
reeds waar u dit programma kunt bestellen.

Het adres van de dealer is:
de heer P. Verburg, Karwijdreef 1, 3204 GJ
Spijkenisse, tel. 0181-646223.
Als we goed zijn geïnformeerd bedragen de
kosten ongeveer ƒ 200.

U kunt ook met de heer LP. Back zelf contact
opnemen, telefoon 02159-42449, fax 43727.
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Familie Stamboom
VV.J. Scholl

Naam [geb ]

1 e Vooinddm

Voornamen

Geboren op

Geboren in

Gedoopt op

Gedoopt m

Beroep

Gettoiven ar

Gettoiven m

Begiaven op

Begiaven <n

Partner

Trouwdatum

Vliet

Ruud

Jacub Rudolf

01 01 1924 Getlacht:

Amiterdam

Confessie:

Manager

2 0 1 2 1 9 9 4 Leeftijd:70 ja

Haarlem

25-12-1994

Zorgweide

I e paittw» onbekend

01-04-1953

mannelijk

i
a> <-11 mn \

1

Data Beckers Gouden Serie is een reeks van
computerprogramma's uitgebracht door
Domus Software en tegen ƒ 49,95 verkrijg-
baar bij de betere boekhandel en de compu-
terspeciaalzaak. In deze reeks is ook een ge-
nealogieprogramma verschenen genaamd
Familie Stamboom. Dit programma draait
onder Windows 3.1 en vereist een computer
met minimaal 4 Mb geheugen. Het wordt
geleverd in een keurige doos waarin de 1.44
Mb diskette en een 62 pagina's grote hand-
leiding voorzien van een trefwoordenregis-
ter. Na insturen van een bijgevoegde regi-
stratiekaart, die tevens een mini enquête is
waardoor Domus inzicht hoopt te verkrijgen
in het klantenbestand, heeft men recht op
ondersteuning.

Invoer
De installatie gaat op de voor Windows pro-
gramma's gebruikelijke wijze en is in prin-
cipe eenvoudig. De voorgestelde namen
voor de directory en de programmagroep

zijn eventueel aan te passen. Om snel een
indruk te krijgen van de uitvoermogelijkhe-
den is een voorbeeldbestand meegeleverd.
Wie zelf gegevens wil invoeren doet er ver-
standig aan eerst hoofdstuk vier uit de hand-
leiding te lezen. Ook dan kan een enkele on-
duidelijkheid blijven bestaan. De eerste vier
velden van het invoerscherm luiden: Naam.
Naam (geb.), Ie Voornaam en Voornamen.
Niet iedereen zal het verschil begrijpen tus-
sen de eerste twee velden en zich bij invoer
dan ook afvragen wat er het beste kan wor-
den getypt bij het eerste resp. tweede veld.
Het register verwijst bij naam (geb.) naar
een bladzijde van hoofdstuk vijf waarna het
iets duidelijker wordt: bij gehuwde vrouwen
wordt meestal uitgegaan van de meisjes-
naam maar men kan ook de familienaam
(bedoeld is naam van de echtgenoot) laten
weergeven. De conclusie moet dan zijn dat
men het beste veld twee kan invullen en veld
één overslaan. Als later de huwelijkspartner
bekend is kan veld één ingevuld worden. Op
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dezelfde wijze moet de gebruiker ontdekken
wat de mogelijkheden zijn om het veld Con-
fessie in te vullen, dat op het scherm naast
het veld Gedoopt op staat. Via het register
of de inhoudsopgave komt men in hoofdstuk
tien terecht waar is vermeld dat een aantal
afkortingen voor de confessie automatisch
worden herkend. Het betreft een zestal, he-
laas voor Nederlandse begrippen niet de
meest voor de hand liggende, afkortingen,
namelijk die voor katholiek, evangelisch,
joods, moslim, boeddhist en hindoe. Deze
lijst is niet uit te breiden.
Het scherm is verder overzichtelijk. Het is
eigenlijk een persoonskaart waarbij onder
aan de bekende partners zichtbaar zijn met
daarbij het aantal bekende zonen en doch-
ters uit de betreffende relatie. Het rechter-
deel van het scherm geeft een afbeelding die
aan deze persoon is gekoppeld of naar keuze
in de bovenste helft de namen van de kinde-
ren en in de onderste helft de namen van de
broers en zusters. De afbeeldingen moeten
van het BMP-formaat zijn en met een
schuifbalk onder de afbeelding kan men bla-
deren door de maximaal tien afbeeldingen
per persoon. Voor opmerkingen kan per
persoon tekst worden ingevoerd van maxi-
maal 300 tekens.
Elke persoon kan vier relaties hebben en
van elke relatie kunnen achttien kinderen
worden ingevoerd. Daarbij worden de ach-
ternaam en de eerste voornaam van het kind
getypt. Vervolgens moet de dan aange-
maakte persoonskaart worden opgeroepen
waarna de overige gegevens moeten worden
aangevuld.
Aardige dingen bij de invoer zijn:
• Er is een lijst van voornamen, indien een
ingevoerde naam daarin voorkomt, wordt
het veld Geslacht automatisch ingevuld.
Deze Voornamenlijst is naar wens uit te
breiden.
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• Als zowel de geboorte- als de sterfdatum
compleet zijn, wordt het veld Leeftijd auto-
matisch ingevuld.
• Via het menu Extra kan worden aange-
geven dat de optie Weekdag toevoegen
moet worden geactiveerd. Data tussen 1600
en 2199 worden dan automatisch van een
uit twee letters bestaand voorvoegsel voor-
zien.

Het maximale aantal personen per bestand
bedraagt 32.647.

Uitvoer
De verschillende uitvoermogelijkheden kun-
nen gekozen worden via een menuoptie of
door klikken op een drukknop met een sterk
vereenvoudigde vorm van de uitvoermoge-
lijkheid.
De keuze Voorouders geeft op het scherm
acht kwartieren in tabelvorm en op papier
16 kwartieren. Nageslacht geeft maximaal
twaalf generaties nakomelingen in een soort
boomstructuur. Familie-weergave geeft de
gekozen persoon met partner weer in een
diagram, met hun voorouders in twee gene-
raties en hun nakomelingen met partners
eveneens in twee generaties.
Naast deze genealogische uitvoermogelijk-
heden is het ook mogelijk een lijst te laten
maken van alle ingevoerde personen waarbij
kan worden aangegeven welke velden moe-
ten worden vermeld. Het aantal personen in
deze lijst kan worden beperkt door selectie
via zogenaamde filters voor familienamen,
geboorte- of sterfdatum, geslacht en 'nog le-
vend' of'overleden'.

Bijzonderheden
In het programma kan de gebruiker aange-
ven dat hij beschikt over een Tekenpro-
gramma, een Tekstverwerker of een Scan-
nerprogramma. Door het juiste pad naar
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deze programma's op te geven worden bij-
behorende drukknoppen aan de knoppen-
balk toegevoegd. Aanklikken van zo'n knop
start dat programma waarna met
<Alt>+<Tab> tussen dit programma en Fa-
milie Stamboom kan worden gewisseld.
Familie Stamboom kent een aantal minder
alledaagse opties. De aardigste daarvan is
wellicht de Verjaardagslijst. Ook trouwda-
gen en huwelijksfeesten kunnen daarin wor-
den opgenomen. Daarnaast is er een onder-
deel dat een getal (jaartal) omzet in Ro-
meinse cijfers of andersom, een onderdeel
dat bij data tussen 1600 en 2199 de juiste
weekdag geeft en een lijst van oude begrip-
pen en maateenheden. Deze laatste lijst kan
de gebruiker zelf aanvullen tot een eigen
privé woordenboekje. De lijst wordt auto-
matisch gealfabetiseerd op het trefwoord.

Uitwisseling
Bestanden gemaakt met Familie Stamboom
kunnen aan elkaar worden toegevoegd tot
een nieuw bestand. Een toch wel groot be-
zwaar is, dat dit niet kan met bestanden ge-
maakt met andere programma's: een Ged-
com-module ontbreekt. Ook export naar an-
dere genealogieprogramma's is daardoor
niet eenvoudig. Wel kan een selectie ge-

maakt worden op de velden waarna deze se-
lectie als ANSI-bestand kan worden wegge-
schreven. Hierbij worden de geselecteerde
velden gescheiden door een puntkomma.
Sommige programm's zijn in staat zo'n be-
stand te lezen en te gebruiken. Een voor-
beeld daarvan is het programma Superlabel,
eveneens van Domus Software, dat dit be-
stand kan gebruiken voor het afdrukken van
etiketten.

Conclusie
Familie Stamboom versie 1.0 is een aardig
programma voor beginnende genealogen.
Het maakt goed gebruik van de Windows-
omgeving. Het is voorzien van een aantal
aardige snufjes. Op een handige manier kan
naar verschillende familierelaties worden
overgestapt zoals vader, moeder, kind,
broer. Voor gevorderde genealogen zijn de
uitvoermogelijkheden te beperkt en begin-
nende genealogen moeten er rekening mee
houden dat zolang gedcom-faciliteiten ont-
breken, overstap in een meer gevorderd sta-
dium naar een uitgebreider programma niet
echt doenlijk is. Wanneer een nieuwe versie
zou worden voorzien van een gedcommo-
dule dan is aanschaf, zeker gezien de prijs,
het overwegen waard.

Boeken en tijdschriften

De Stichting Utrechtse Kastelen viert haar ju-
bileum met een standaardwerk over kastelen en
ridderhofsteden in Utrecht. Op 25 oktober ver-
schijnt
Kastelen en Ridderhofsteden in Utrecht.
Het ruim geïllustreerde boek, dat ruim 650
pagina's telt, geeft een uitvoerig overzicht van
alle kastelen in de huidige provincie, zowel
van de 45 nu nog bestaande als van de
ongeveer 250 die inmiddels zijn verdwenen. In
het boek is een poging gedaan alle beschikbare
kennis bijeen te brengen. Wie hebben er op het
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kasteel gewoond? Wat is er voorgevallen?
Welke veranderingen heeft het kasteel in de
loop der tijd ondergaan en hoe heeft de
omgeving er uit gezien.
Het is vanaf 25 oktober verkrijgbaar en kost
ƒ 69,90.
Red. Ben Olde Meierink e.a., Kastelen en
ridderhofsteden in Utrecht. Uitgeverij Matrijs,
ruim 650 blz., gebonden met stofomslag, ca
600 illustraties in kleur en zwart-wit, uitgebr.
bibliografie en registers, ISBN 90 3545 072 6.
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Antwoorden en vragen van lezers

Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde vragen
hebben, anders dan genealogische contacten, kun-
nen die in deze rubriek aan de orde stellen.
Eventuele antwoorden graag naar de redactie.
Antwoorden, die alleen van belang zijn voor de
vragensteller worden direct doogezonden. De an-
dere worden, al dan niet verkort of samengevoegd,
in Ons Erfgoed gepubliceerd.

Antwoorden vragen 95401, 95402 en 95404.
Op deze vragen zijn meerdere en soms uitvoe-
rige reacties, maar ook verdere vragen binnen-
gekomen. De ontvangen informatie plus tips
over verdere documentatie maken het mogelijk
verder op de gestelde vragen in te gaan. In dit
nummer een eerste artikel over het ontstaan
van het leger en de oorsprong van de militaire
rangen. Artikelen over het zoeken naar voor-
ouders in Indie en het restaureren van oude

foto's zullen in komende nummers verder wor-
den uitgewerkt. Alle tipgevers reeds hartelijk
dank.

Vraag 95501. Wie kan mij helpen aan het
boek Uit Lekkerkerk 's Verleden, door A.M.M,
van der Wouden (Lekkerkerk 1959)? Reacties
met prijsopgaaf graag aan J.C. Schroot, Groen
van Prinstererlaan 66, 9722 PT Groningen, tel.
050-254940.

Vraag 95502. Voor de primaire gegevens van
een gezochte persoon bezoek ik wel eens een
begraafplaats. Sommige grafzerken zijn nog
zeer goed te lezen, bij vooral oudere valt dat
soms behoorlijk tegen. Weet iemand een (voor
de zerken onschuldige) methode om de lees-
baarheid te verbeteren?

Genealogische contacten
Vragen voor deze rubriek worden opgenoemen in
volgorde van binnenkomst en voorzover de plaats-
ruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis voor abonnees.
Vragen graag in machineschrift of blokletters

Herman, Antonie was luitenant in het corps
van Maillebois. Hij kreeg een zoon Cornelis
Herman, ged. 5-1-1787 in 's-Hertogenbosch.
De moeder was Maria Groos, die ook in Den
Bosch werd geboren en daar overleed. De ouders
van Antonie waren Joannes Herman en Fran-
coise Nabbé. Graag gegevens over deze familie.
J.A. Herman, Marsmanlaan 27, 1422 CG Uit-
hoorn, tel. 02975-65727.

Dirk Heuverkamp (Heuvelkamp) weduwn. v.
Anna Maria van Lieshout, overlijdt Beverwijk,
5-2-1827. Hij moet geboren zijn rond 1765 in
Beverwijk ? Geboorte/doop (Luthers?) Wie wa-
ren zijn ouders?
Pieter Schellevis wordt geboren Beverwijk 10-
10-1830 als zoon van Jan Pietersz. Schellevis
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en Maria de Jong. Gezocht nadere gegevens
van Jan en Maria, evt. ook andere kinderen.
Pieter Janse Schelvis en Maartje Pancras
Hofland (gegevens bekend) laten te Beverwijk
tussen 1797 en 1816 tien kinderen dopen (rk).
Gez. huwelijk en verdere gegevens Pieter sr.
Willem van Huijstee wordt ger. ged. A'dam
12-6-1757 als zoon v. Jan van Huijste(e),
(overl. A'dam 18-3-1792) en Johanna van
Nieuwenhuysen (geg. bek.) Jan is afk. v. Am-
sterdam , waarsch. geb. rond 1733. Gevr. gege-
vens en voorgesl. Jan v. Huijste(e).
P.C. Kommer, Richtersweg 68, 6865 GH
Doorwerth, tel. 085-341868.

Heer, 65 jaar, gepensioneerd Shell-
employé, zoekt

genealogische opdrachten

Voorkeur Westen des Lands.
Inlichtingen: tel. 070 - 3940276
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Leschot. Jacob Leschot kwam in 1760 van
Vallenchiennes (Fr.) naar Nederland en ves-
tigde zich in Den Haag. Omstreeks 1860 ver-
huisde de familie naar A'dam. Mijn bijzondere
interesse gaat uit naar Adrianus Stephanus
Wilhelmus Leschot, geb. 26-3-1849. Op 8-5-
1872 huwde hij met Josina Wilhelmina Hegi.
Na 1890 loopt mijn speuren vast. Het verhaal
gaat dat hij na een gevecht met de politie is
gevlucht naar Amerika. Alle informatie over
de familie Leschot is welkom (ook foto's, ad-
vert. en ander materiaal).
W. Leschot, Tilanusstraat 4 B, 1091 BH Am-
sterdam, tel. 020-6653568.

De Reus. Wie kan mij gegevens verstrekken
over de eventuele huwelijken van Jan de Reus,
ged. 11-8-1762, doopget. Aagtje Rijkers, Cre-
lis de Reus, ged. 22-9-1765, doopget. Neel
Willems Kool en over Nicolaas de Reus, ged.
21-10-1770, doopget. Agatha Rijkers en Petra
Willems. Allen zijn geb. in Den Helder en ged.
in de Oud Kath. St. Nicolaaskerk aldaar.
P.F. Neve, Mahlerstr. 22,1962 EG Heemskerk,
tel. 02510-42193.

Pieter Sipkes Wijngaarden, timmerman,
volg. de burg. stand St. Jacobiparochie in 1868.

Hij was toen 33 jaren oud. Dan loopt voor mij
het spoor dood. Wie weet verdere gegevens?
W. Wijngaarden, Schinkelweg 17, 2712 AZ
Zoetermeer.

Gevr. info over Pieter Jansz. v. Wassenaar en
Jannetje Thomasd. v. Egmont. Zij waren
doopgetuigen van een kind van Cornelis Jansz.
v. Wassenaar in 1682 te Leiden. Graag verdere
gegevens (niet gevonden in Leiden) Cornelis
kwam uit Woubrugge, Pieter uit Ofwegen.
Mv. J.M. v. Wassenaar, M.A. de Ruyterstr. 73,
3201 CK Spijkenisse.

Op 20-2-1701 ondertr. op fort St. Anna
(Zeeland, Z.V1.) Nicolaas Coster, j.m. geb. te
Dieme met Mary Sweert, geb. te Cregten, bei-
den wonende op het fort en in dienst bij de
commandant, Joos van Broekuijsen tot Aver-
den (Avering), wiens dochter eveneens gebo-
ren is te Dieme.
Broekuijsen segt als vader gestelt te zijn en wat
hier in gedaan is en noch staat gedaan te wor-
den op sig neemt. Wie kent de plaatsnamen
Diem(e) en Cregten en wie weet iets over ge-
noemde personen?
A.A. Bouwens. Waterlooze Werve 20, 4363
BL Aagtekerke, tel. 01188-4632.

Verzamelbanden Ons Erfgoed
zijn in twee uitvoeringen leverbaar:
a. Ten behoeve van de (zelf)boekbinder. Deze kosten ƒ 17,50 inclusief verzendkosten.
b. Naaldbanden. Hierin kan men de zes nummers van een jaargang zelf aanbrengen.

Deze kosten ƒ 21,50 inclusief verzendkosten.
Afgehaald per band ƒ 5.— korting.

Jaargangen 1993 en 1994.
Gezien de vele aanvragen zijn deze jaargangen her- respectievelijk bijgedrukt.
De prijs bedraagt per jaargang ƒ 25,— inclusief verzendkosten. Afgehaald per jaargang ƒ 5,— korting.

Zakenregister Groninger Volksalmanak.
Dit zakenregister omvat de periode 1837 tot en met 1929 en is dus een ingang op 55 delen. De omvang is
vijftig pagina's. De prijs is ƒ 11,45, voor abonnees ƒ 9,45.

Toezending volgt na ontvangst van het verschuldigde bedrag op postbanknummer 301108 of bankrekening-
nummer 31.34.11.182 ten name van uitgeverij Alvo te Delft.
Gaarne bij de mededeling ook uw adres vermelden!

Betalingen uit het buitenland uitsluitend per eurocheque, internationale postwissel of geld in verband met de
hoge transferkosten.
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Colofon
Redactie:
JW. Koten
H. M. Lups
W.J. Scholl
Redactieadres
Buitenwatersloot 142
2613 SV Delft
Tel. 015-14 69 63

Vormgeving
Alvo-Delft

Uitgever, abonnementenadministratie,
verspreiding en advertentieexploitatie:
Uitgeverij Alvo, Buitenwatersloot 142,
2613 SV Delft.
Tel. 015-14 69 63
Tarieven op aanvraag.

Druk
Drukkerij Alevo, Lagosweg 11,
2622 CZ Delft.
Tel. 015-56 92 60

Inhoud
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Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever.

Het tijdschrift Ons Erfgoed verschijnt zes keer per jaar. Een abonnement kan te allen tijde ingaan. Een
jaarabonnement kost ƒ 25,- , te voldoen door storting of overschrijving op postbank-rekening 301108 of
bankrekening 31.34.11.182 ten name van uitgeverij ALVO te Delft.
Een abonnement buiten Nederland kost ƒ 30,—, te betalen per eurocheque of internationale postwissel op
naam van uitgeverij ALVO, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft, Nederland. (Bij betaling door
overschrijving op bovengenoemde postbankrekening dient het abonnementsgeld met het geldende trans-
ferbedrag te worden verhoogd.)
Nazending van reeds verschenen nummers (voor zover voorradig) gebeurt uitsluitend op verzoek. De prijs
van losse nummers is ƒ 4,95 plus portokosten. Voor complete oude jaargangen zie achterzijde omslag.
Beëindiging van een abonnement: schriftelijk, tenminste twee maanden voor het verstrijken van het lopende
jaar (m.i.v. 1996).

Sluitdatum inzending kopij, vragen en contacten voor Ons Erfgoed 1,1996: 23-12-1995.

Op de omslag:
Dragonder van het 5e egiment DE MERX. 17 juni 1815.
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Geachte abonnee,

In de eerste plaats wensen redactie en administratie van Ons Erfgoed u prettige feestdagen
en een goed en gezond 1996.

Dit laatste nummer van de derde jaargang is laat verschenen. Dit komt omdat bij het
verschijnen van dit nummer het jaar administratief moet worden afgesloten. Opzeggingen
zouden tot begin december binnen kunnen komen. Het werkt verwarrend als deze mensen
toch een acceptgirokaart zouden ontvangen. Voor de toekomst hebben wij dat ondervangen
door de opzeggingstermijn (met ingang van 1996) op twee maanden te stellen, zodat een en
ander administratiefin de eerste helft van november kan worden afgewikkeld.
Hierbij kwam, dat degeen, die de indexering verzorgde helaas ziek werd, wat een extra
vertraging opleverde.

Het laatste nummer bevat acht pagina's extra, zodat naast de indexen toch een redelijke
portie ruimte beschikbaar bleef voor artikelen.

De vraag naar Naaldbanden is hoger dan door ons ingeschat. Ze zijn inmiddels in
bestelling, maar er kan enige vertraging bij de levering optreden.

Hoewel de exploitatiekosten van Ons Erfgoed zijn gestegen, wordt dat voorlopig door de
groei van het aantal abonnees opgevangen, zodat ook het komend jaar het abonnementsgeld
op ƒ 25,— (buitenland ƒ 30,—) kan worden gehandhaafd.

Voor het komend jaar staan, naast de 'vaste' rubrieken weer diverse onderwerpen op
stapel, zodat, naar wij hopen, ook in 1996 veel bruikbare informatie wordt geboden bij uw
genealogisch onderzoek.

Met vrienateliike groeten en hoogachting,:ndeliike groei

Uitgeverij Alvo Buitenwatersloot 142 2613 SV Delft Tel. 015-2146963 K.V.K. Delft 31973



Militaire rangen (2)
JW. Koten

Situatie na de vrede van Utrecht.
Na de vrede van Utrecht (1713)
veranderde het leger steeds meer in een
vestingleger met weinig slagkracht.
Door onze geniale Simon Stevin
(uitvinder, fortenbouwer, wiskundige
enzovoorts) waren er fortificaties
uitgedacht die met betrekkelijk weinig
soldaten goed konden worden verde-
digd.

Waren in de beginfase de Prinsen van
Oranje inderdaad rechtstreeks betrok-
ken bij de krijgshandelingen, in de loop
der tijden kreeg de funktie van kapitein-
generaal een meer administratieve bete-
kenis. De laatste prins-militair was
Willem III ( t 1702). Het is zelfs de
vraag of onze laatste stadhouders na het
herstel van het stadhoudersschap (vanaf
1747) in staat waren de legerleiding te
velde op zich te nemen. Tekenend was
wel dat de stadhouder een beroep deed
op een buitenlandse legerleider, de Her-
tog van Brunswijk-Wolfenbüttel.

Globaal kan men zeggen dat tegen het
begin van de achttiende eeuw de meeste
rangen zoals wij die thans kennen,
waren ingevoerd. De hiërarchie was
schematisch als volgt:
(kapitein-)generaal
veldmaarschalk
generaal(s) van de infanterie of
cavalerie

luitenant-generaal
wachtmeester-generaal (later de gene-
raal-majoor)
(brigadier)
kolonel
luitenant-kolonel
sergeant-majoor
kapitein c.q. ritmeester
luitenant
vaandrig c.q. cornet

Deze rangen kwamen overeen met wat
in de omgevende landen gebruikelijk
was. Alleen de functies en bevoegd-
heden van de hogere militaire rangen
(generaals) waren onvoldoende uitge-
kristalliseerd. Dit vond vooral plaats in
de negentiende eeuw, toen de functie
van de generale staf duidelijker vorm
werd gegeven.

Militaire betekenis van de schutte-
rijen gering
Naast het huurleger was er een
bescheiden dienstplicht door deelname
aan burgerwachten, weerbaarheids-
corpsen, schutterijen en dergelijke. Zij
hadden als taak de bescherming van de
plaatselijke bevolking. Leden van deze
schutterijen hadden onder meer ver-
plichte wachtdiensten en nachtelijke
patrouille. Hieruit is de rang van
wachtmeester ontstaan, de benaming
voor de wachtcommandant. Bij officiële
ontvangsten c.q. de ontvangst van VIP's
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moest de schutterij voor het passende
ceremonieel zorgen. Van deze verplichte
wachtdiensten kon men zich echter vrij-
kopen of vrijwaren. Bij bijzondere gebeurte-
nissen zoals de geboorte van een kind in het
gezin werd men tijdelijk van deze verve-
lende dienstverplichting vrijgesteld. Hoge
schutterij-officieren waren eveneens van
dergelijke besognes ontslagen. Schutterijen
hebben een belangrijke sociale functie ver-
vuld, het waren vaak verenigingen waar het
politieke ongenoegen kon opborrelen. De
sociale status van een persoon werd in een
overeenkomstige hoge (militaire) rang in de
schutterij tot uitdrukking gebracht. Het
lidmaatschap van de schutterij was voorbe-
houden aan wat men nu 'de Hervormden'
noemt. De militaire betekenis van deze
lokale weerbaarheidscorpsen was echter
bescheiden. (Genealogisch kunnen ze wel
interessant zijn, zodat er in een komend
nummer van Ons Erfgoed aandacht aan zal
worden besteed.)

Franse inval
Ten tijde van de Franse inval van de repu-
bliek had het Staatse leger nog maar een
effectieve sterkte van minder dan 10.000
man. Zelfs tegen de slecht uitgeruste Franse
soldaten (sans-culotten) kon men slechts een
pover verzet bieden ). Na de schepping van
de Bataafse republiek werd het aantal mili-
tairen uitgebreid tot 20.000 en onder
Lodewijk Napoleon tot ± 35.000. Tijdens
het eerste koninkrijk van de 'goede koning'
Lodewijk kende men tijdelijk zelfs de rang:
Maarschalk van Holland. Deze rang ver-
dween toen het Hollandse leger na de Franse
inlijving (1810) een Frans legeronderdeel
was geworden en de Napoleontische orga-
nisatiestructuur werd doorgevoerd. Het
huurleger werd afgeschaft en de dienstplicht
(conscriptie) werd ingevoerd. De fmancie-

224

ring van de krijgsmacht werd sterk gecen-
traliseerd en rechtstreeks vanuit het
ministerie verzorgd. De private kapitein-
schappen werden dus afgeschaft.

Herwinning soevereiniteit
Na het herstel van de soevereiniteit heeft
men uit overwegingen van doelmatigheid in
grote trekken de Napoleontische legeropzet
gehandhaafd. Dit geldt overigens niet alleen
in Nederland, ook andere landen hebben na
de beëindiging van de bezetting grosso
modo het Franse systeem overgenomen.
Daardoor is het militaire rangen-systeem
vrijwel overal gelijk. Wel benoemde Koning
Willem I zijn beide zonen (Willem en Frede-
rik) tot kolonel-generaal, een rang die later
weer is verdwenen.

Ook de door Napoleon ingevoerde dienst-
plicht bleef gehandhaafd, Wel werd in
Nederland de conscriptie wat verzacht,
waarbij primair een beroep op vrijwilligers
werd gedaan, zo nodig aangevuld met
'lotelingen' ). Bovendien kon men zich van
dienstplicht vrijkopen door middel van het
remplacant systeem. Zo ontstond na Napo-
leon een kaderleger van beroepsmilitairen
dat de kern vormde van onze op dienstplicht
berustende landsmilitie.

De schutterijen en burgerwachten, (nu de
landstorm genoemd) bleven ook na de
Napoleontische periode nog lange tijd ge-
handhaafd. Participatie was min of meer
verplicht voor de landzaten van 17-50 jaar.
Overwegend betrof het de civiele bescher-
ming 3). De betekenis van de schutterijen
nam geleidelijk aan af, toen de beter ge-
organiseerde en uitgeruste politie een groot
deel van de taken overnam. Pas op 24 juni
1901 werden de schutterijen formeel opge-
heven.
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Samengevat
De ontwikkeling van de Nederlandse
militaire rangen, hoewel aansluitend bij de
internationale, heeft toch op enkele punten
een specifieke Nederlandse inbreng gekend.
De militaire rangen zijn daarmee een
afspiegeling van de Nederlandse sociale ge-
schiedenis en zij behoren daarom zonder

Een beknopt woordafleidingsoverzicht

twijfel tot het Nederlandse culturele
erfgoed. Vandaar ook dat de redactie
meende aan dit onderwerp uitvoerig
aandacht te schenken, te meer omdat van de
meesten onzer voorouders op de een of
andere manier deel van het leger hebben
uitgemaakt.

Naam rang woordafleiding

soldaat krijgsman betaald met een solidus, een muntsoort gekenmerkt door
(soldij) betrouwbaarheid (zie ons woord solide), d.w.z. massief en echt

In de zestiende eeuw gebruikt voor de gewone militair.
militair afkomstig van het latijnse woord 'miles' krijgsman, in het bijzonder

de krijgsman te voet.
korporaal afgeleid van caporal (caput=hoofd), dus hoofdman of beter

'voorman' van een groep soldaten; iemand die voor aan het gelid
staat. Rang die rond 1630 in Frankrijk werd ingevoerd.

sergeant serjant, dienstman van een ridder, krijgsknecht, vermoedelijk
afgeleid van het latijnse serviens = dienaar (vgl. serveren). De
betekenis van de sergean tenrang evolueert geleidelijk aan, tot die
van een hogere middelbare functionaris in de stads- en landsrege-
ring. (zie Engeland: sergeant at arms). Uiteindelijk wordt einde
zestiende eeuw met sergeant de onderofficier (bas officier) bij
uitstek aangeduid.

wachtmeester sergeant bij bereden troepen, ook als functionele rang voor de
commandant van de wacht. Rang overgenomen vanuit de schut-
terijen. Het betrof de persoon die belast was met het toezicht op de
stadswachten.

adjudant adjudant is afgeleid van adiutor=helper. Is thans de hoogste onder
officiersrang en meestal gepositioneerd bij het bataljon.

vaandrig een oud germaans woord voor vendeldrager, een functie die reeds
in de veertiende eeuw bekend was. Het vaandel was bij de krijg van
grote betekenis, daar het een herkenningsteken was om vriend van
vijand te onderscheiden. Dit was des te meer noodzakelijk omdat
men nog niet geüniformeerd vocht. Toen de vendels (compagnieën)
kleiner werden verdween de functie van vaandeldrager, doch de
naam bleef behouden. Vanaf de zeventiende eeuw een rang die aan
de jongste meestal hoogadellijke officier was toegedacht. Thans is
de vaandrig de officier in spé.
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cadet

officier

luitenant

kapitein

ritmeester

majoor

kolonel

generaal

de overeenkomstige rang van de vaandrig, maar dan bij de cava -
lerie. Cornet is een verkleinvorm van Cornu (waarvan ons woord
hoorn ook is afgeleid). Het sloeg op de hoorntjes in het compagnie's
vaandel bij de cavalerie.
officier in opleiding, afkomstig van het Franse woord voor
'jongere' (c.q. junior). Cadetten werden vroeger uitsluitend
gerecruteerd uit de jonge adellijke personen, die de titel 'jonker'
hadden. Nog steeds worden cadetten met deze titel aangesproken,
afgeleid van het latijnse officium = taak of dienst. De functie was
aanvankelijk rentmeester of dienstman, bediende (in België zijn
bedienden beambte), later beambte of ambtenaar. In Engeland heeft
het woord officier, nog grotendeels deze betekenis van beambte (of
zoals men in België zegt: bedienden) behouden, in Nederland
werden met officier vooral de hogere rangen in het leger bedoeld,
afgeleid van het franse lieu-tenant plaatshouder (lieu=plaats, tenir=
houden). Men kende al vroeg hier te lande de rangen eerste en
tweede luitenant.

afgeleid van het latijnse woord capitaneus (opper)hoofdman
(caput=hoofd), meestal hoge ambtenaar ais gouverneur, vazal en
dergelijken. Later werd de kapitein de hoofdman (eertijds werd ook
hopman gebruikt) van een vendel of compagnie (± 125-150
mannen). Het is de oudste officiersrang,
ook wel rid- of rijdmeester, kapitein bij de bereden wapens. Het
woord meester is afgeleid van het latijnse woord magister,
afgeleid van het woord major, Romeinse leiding gevende functiona
ris, vergrotende trap van magnus (=groot). Ook wel verbasterd tot
meier (oude benaming voor lands- of stadsbestuurder, later voor
rentmeester). In de Zuidelijke Nederlanden ook gebruikt voor
schout (vergelijk ons woord meieripgebied van een meier). In de
militaire organisatie ontstond deze rang (rond de zeventiende eeuw)
uit de sergeant-majoor. Deze rang wordt ook wel groot majoor
(naar het Duitse: GrosB Major) genoemd als onderscheid. Werd
later de bataljons-commandant.

afgeleid van het woord colonna (ons woord colonne), dus hoofd
(aanvoerder) van een colonne (ontstaan in de zestiende/zeventiende
eeuw). De noodzaak van deze rang ontstond toen te velde ver-
scheidene compagnieën om tactische redenen in samenhang
moesten opereren. De kolonel werd later de regimentscommandant,
betekent 'algemeen' of juister 'al-omvattend', afkomstig van
latijnse woord genus (geslacht). Was in de kloosterorde de naam
voor de hoogste gezagdrager. De stadhouder van Holland had de
rang van Kapitein-generaal (letterlijk algemeen hoofdman). Van
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deze rang zijn later afgeleid de rangen generaal, luitenant-generaal
en generaal-majoor.
dit woord is afkomstig van het woord mare (paard, zie ons woord
merrie) en schalk (knecht, denk aan ons woord 'schalks'), dus
paardeknecht. Bedoeld wordt een koninklijke paardeknecht. Gezien
de betekenis die het paard voor de koning had, was deze functie
geen sinecure. Deze paardeknecht heeft een grote opwaardering
gekend want hij werd de belangrijkste man in het leger n.1. de
veldmaarschalk of opperbevelhebber. Tijdens de Republiek was de
veldmaarschalk de tweede in rangvolgorde. Na de inkrimping van
het Nederlandse leger in de negentiende eeuw bestond geen behoefte
meer aan de maarschalksrang. Geruime tijd is de luitenant-generaal
onze hoogste officier en legerleider geweest.

woordafleiding

militaire eenheid van ±30 personen. Woord is afgeleid van het
Franse verkleinwoord voor kluwen (pelotte).
ook wel vendel genoemd, naar de vaan die het corps droeg en dat
het belangrijkste richtpunt was bij de krijg toen troepen nog niet
geüniformeerd waren. Oudste europese militaire eenheid, aan-
vankelijk rond 300 personen later ± 100-120. Het woord is afgeleid
van 'con' (samen) 'pane' (brood), dus zij die eikaars brood
deelden. Verwant aan het Engelse woord company voor zakelijke
samenwerking.
woord afgeleid van het Italiaanse vergrotingswoord battaglione ),
afkomstig van het latijnse woord battere (slaan), verwant aan het
engelse woord battle (slag) of het franse woord battre. Werd
vroeger in het Nederlands ook wel "slaghoop" genoemd. Pas later
gevormde militaire eenheid van ± 300-500 manschappen,
vergrotingsvorm van het Italiaanse woord squadra (winkelhaak,
rechthoek) of squadrone. Wordt in het Engels squadron. Tactische
militaire eenheid voor de bereden troepen, vergelijkbaar met
bataljon infanterie. Een eskadron had eertijds een sterkte van
ruwweg 150 paarden.
afkomstig van het Franse woord battre (=slaan). Eertijds plaats
waar het vestigingsgeschut stond opgesteld, later een militaire
eenheid veldartillerie met 6 -8 stukken geschut. Voor transport en
bediening waren ± 300 paarden en ± 400 manschappen nodig, komt
overeen met compagnie,
militaire eenheid van 1000 personen( circa 10 compagnieën).
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Woord afkomstig van regimentum (bestuur, leiding; denk aan het
woord: regie), verwant aan het woord regime. Een regiment was
eeuwen lang de opvolgende eenheid van de compagnie,
grotere militaire eenheid thans tussen regiment en divisie gepositio-
neerd. Was aanvankelijk een tactische eenheid bij de ruiterij,
uitsluitend bij de krijg. De brigade werd later een vaste militaire
eenheid bestaande uit drie regimenten (3000 manschappen). Tijdens
de Napoleontische periode werd het regiment halfbrigade genoemd.
Brigade is afgeleid van het latijn: briga=ruziën, ook wel bende of
troep. In de middeleeuwen was brigand de term voor voetsoldaat,
later voor rover of gangster.

Woordafleiding

woord afkomstig van 'infante' (frans: enfant), bedoeld wordt jonge
mannen.
woord afkomstig van caballo (paard, frans: cheval).
woord afkomstig van het latijnse woord ars (=kunst; frans= 1'art;
engels art). Dus het legeronderdeel met kunstmiddelen.
lichte cavalerie met slagwapens voor snelle acties, afgeleid van het
woord 'draak', het embleem dat bij deze eenheid werd gebruikt.
zware dragonder uitgerust met ruiterkarabijn.
Hongaars woord voor lichte cavalerie bewapend met vuurwapens.
woord afgeleid van grenade= granaat-appel, de grenaatwerpers
dus. Later (na 1670) infanterist bewapend met geweer + bajonet.
met slagwapens en (borst)harnas (=kuras) uitgeruste cavalerist.
Woord afkomstig van het Franse woord cuir=leder, materiaal
waarvan het kuras was gemaakt.
infanterist uitgerust met een musket (soor zwaar geweer). Musket
is afgeleid van het latijnse woord musca=vlieg
ruiter uitgerust met een licht vuurwapen, de harquebuse, wegens te
gering doordringingsvermogen na 1625 afgeschaft.
steekwapen bevestigd aan het geweer. Met dit wapen kon het geweer
als geducht steekwapen worden gebruikt. Vermoedelijk Nederlandse
uitvinding. Voor het eerst gebruikt rond 1679. Naam afkomstig van de
stad Bayonne, waar het wapen werd gesmeed.

1. Bij de inval in de Oostenrijkse Nederlanden (het
huidige België en delen van N.Brabant) heeft men
enige tegen-actie proberen te mobiliseren. De
Erfprins en latere Koning Willem I deed een beroep
op de landzaten om de godsdienst te verdedigen.

Welke godsdienst bedoeld werd was niet duidelijk,
mogelijk had hij meer de L'ordre Moral op 't oog.
Hoewel enkele tienduizenden militairen (veel
buitenlanders) werden bijeengebracht, was de krijg
hopeloos omdat de Franse troepen meer als

228 Ons Erfgoed nr 6, 1995



bevrijders dan als bezetters werden gezien.
2. Ieder jaar moest door de gemeente een lijst
worden aangelegd van jonge mannen die de
verplichting hadden zich op te geven voor militaire
dienst. Door middel van loting werd bepaald wie in
de krijgsmacht moest dienen, de ingelote mannen
noemde men lotelingen.

3. bij de Belgische opstand zijn tijdelijk de leden
van de schutterijen gemobiliseerd geweest.
4. in tegenstelling tot het Nederlands kent het
Italiaanse naast onze verkleinwoorden ook
vergrotingswoorden o.a. door toevoeging van de
uitgang "one"

Archiefnieuws

Archiefwet 1995
De Staatscourant van maandag 28 augus-
tus 1995 nr. 165 bevatte een artikel waar-
van de inhoud ook voor genealogen van
belang kan zijn:

A.m.v.b. Archiefwet naar Raad van
State
Het kabinet heeft een ontwerp voor een
nieuw Archiefbesluit, een algemene maat-
regel van bestuur behorend bij de Archief-
wet 1995, voor advies naar de Raad van
State gestuurd. Een dergelijke algemene
maatregel van bestuur is nodig om de
Archiefwet 1995 in werking te kunnen laten
treden met ingang van 1 januari 1996.

Het nieuwe Archiefbesluit 1995 regelt
concrete zaken op het gebied van het
overbrengen van archiefbescheiden naar
archiefbewaarplaatsen, geeft regels die de
levensduur van archiefbescheiden moeten
garanderen, regels over de ordening en
toegankelijkheid van archiefbescheiden, de
inrichting van ruimten waarin archief-
bescheiden bewaard worden en regels over
het toezicht op de wijze waarop overheids-
organen hun archiefbescheiden beheren.
Ook worden voorschriften voor het opstel-
len van selectielijsten (vroeger vernieti-
gingslij sten genoemd) gegeven. Voor elk
overheidsorgaan dient een selectielijst te

zijn vastgesteld waarin aangegeven wordt
welke archiefbescheiden bewaard worden
en welke niet. Het archiefbesluit 1995 bevat
criteria op basis waarvan die keuze gemaakt
wordt. De procedure die leidt tot vaststel-
ling van een selectielijst voorziet er onder
meer in dat iedereen in de gelegenheid wordt
gesteld commentaar te leveren op een ont-
werp-selectielijst.
De Archiefwet 1995 gaat de Archiefwet uit
1962 vervangen. Een van de belangrijkste
verschillen tussen de huidige en de nieuwe
Archiefwet betreft verkorting van de termijn
waarbinnen overheidsorganen hun archief-
bescheiden moeten overbrengen naar de ar-
chiefbewaarplaatsen van vijftig naar twintig
jaar.
In het Staatsblad van het Koninkrijk der
Nederlanden, nr. 276 (jaargang 1995) met
toelichting wordt een en ander nader ver-
woord.
In Artikel 15 staat onder meer:
1. Bij de overbrenging van de in artikel 1,
onder c lo en 2o, bedoelde archiefbeschei-
den kan de zorgdrager, na advies van de
beheerder van de archiefbewaarplaats,
slechts beperkingen aan de openbaarheid
stellen voor een bepaalde termijn en met het
oog op:
a. de eerbiediging van de persoonlijke le-
venssfeer.
Hieruit kan men de conclusie trekken, dat
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openbaarmaking van stukken uit de per-
soonlijke sfeer in de praktijk niet zullen ver-
anderen.

Met dank aan de heer Schippers.

Haags Gemeentearchief (Spui 70,
2511BT 's-Gravenhage)
Omdat het dit jaar precies twee euwen gele-
den is, dat Nederland de naam 'Bataafse Re-
publiek' kreeg, zal in de tentoonstelling
'Franse caprices in de residentie. Den
Haag rond 1800' aandacht worden besteed
aan de periode 1795-1813, die van grote in-
vloed op ons land is geweest. De tentoon-
stelling is gratis te bezoeken van 25 novem-
ber t/m 17 februari 1996, maandag t/m
zaterdag van 19.30 tot 17.00 uur.

Bestuursdienst provincie Gelderland.
Op 20 november vindt de uitreiking plaats
van het eerste exemplaar van een nieuw
Gelders Archievenoverzicht. Dit overzicht
van archiefbewaarplaatsen telt 550 pagina's
en heeft een zeer gebruiksvriendelijk, in
Nederland uniek opzoeksysteem.
Opgenomen zijn de collecties in de Gelderse
openbare archieven van het Rijk, gemeenten
en waterschappen.

Rijksarchief in Noord-Brabant.
LIAS
Dit rijksarchief is vanaf 1992 betrokken bij
de ontwikkeling van een computersysteem
dat onderzoek per computer mogelijk
maakt. De naam van het systeem is LIAS
(Leeszaal Informatie en Aanvraagsysteem).
Lias kan veel. Alle indexen en toegangen die
nu nog in de vorm van kaartenbakken en
boeken op de studiezalen staan en met de
hand moeten worden doorgebladerd zullen
in de computer worden ingevoerd. Men kan
aan de computer dan namen en trefwoorden
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opgeven waarna deze razendsnel zoekt.
Bijvoorbeeld alle huwelijksakten met een
bepaalde naam. Het systeem is verdeeld in
twee groepen schermen, één voor genea-
logisch onderzoek en de ander voor de
overige soorten archiefonderzoek. De scher-
men hebben een duidelijke indeling zodat
ook een beginnende onderzoeker met enkele
trefwoorden zijn zoekopdracht kan formu-
leren. Uiteindelijk zullen van alle veel ge-
raadpleegde genealogische bestanden zoals
de memories van successie, de akten van de
burgerlijke stand en de doop-, trouw-
begraaf- en lidmaatboeken de indexen via
de genealogische afdeling van het systeem te
raadplegen zijn. Eind 1996 zitten alle
toegangen in de computer. LIAS wordt in
drie rijksarchieven getest. Naast Noord-
Brabant ook in Friesland en Drenthe. Een
landelijk netwerk moet in 2002 klaar zijn.
Memories van successie van 's-Herto-
genbosch

Van de index van het kanton 's-Hertogen-
bosch is een vervolgdeel verschenen over de
jaren 1857totl894.
Deze index bevindt zich in studiezaal 1. De
memories zelf worden momenteel verfilmd.
Nieuwe informatiefolders
Er zijn weer twee nieuwe informatiefolders
verschenen: één over de Raad van Brabant
en één over de oudste leenregisters van Bra-
bant. De eerste beschrijft het functioneren
van de Raad en geeft aanwijzingen over de
manier waarop u onderzoek in het archief
kunt doen. De tweede geeft informatie over
het leenstelsel, de leenregisters en waar en
hoe deze zijn te raadplegen. Het r.a. heeft
afschriften van de oudste leenregisters
(1312-1432), waarvan het origineel wordt
bewaard op het Algemeen Rijksarchief te
Brussel.

Genealogische Dag
Gezien het succes wordt volgend jaar
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wederom een Genealogische Dag georgani-
seerd en wel op zaterdag 21 september
1996. (De Citadel, jaargang 1, nummer 3,
september 1995)

Rijksarchief in Overijssel
19 september is volgens de nieuwe normen
en termijnen het archief van de provincie
Overijssel over de periode 1949-1970 offi-
cieel overgedragen aan de rijksarchivaris
drs. H. Bordewijk.
De inventaris van de archieven van het
Provinciaal Bestuur is in vijf banden onder-
gebracht. Deze inventaris is alleen te koop
bij het R.A.O. voor ƒ 90,-.

Gemeentearchief Rijswijk (Z.H.)
Het gemeentearchief van Rijswijk (Z.H.)
beschikt sinds enige tijd over een databank
voor de geautomatiseerde raadpleging van
persoonsgegevens. Deze zijn verzameld uit
de bij het gemeentearchief berustende
registers van de Burgerlijke Stand (1811-
1910/1942) en de Bevolkingsregisters
(1825-1939). Voor onderzoek is een een-
voudig zoekmenu ontwikkeld. Er kunnen
prints worden geleverd, maar delen van be-
standen kunnen ook naar WP overgezet
worden en aangeleverd op diskette.
Het adres is: Gemeentearchief Rijswijk,
Gen. Spoorlaan 2-4, 2280 HH Rijswijk.
Openingstijden studiezaal: di. tm vrij. van
9.00-12.30/13.30-16.00 uur en in okt. t/m
mei do.avond van 19.00-21.30.
Tel. 070-3959855/3959592.

Stichting Streekarchief IJsselmonde
Voortkomend uit een werkgroep van
stamboomonderzoekers is deze stichting in
1983 opgericht met als doel zoveel mogelijk

gegevens bijeen te brengen van mensen, die
ooit op het eiland IJsselmonde hebben
geleefd. Met behulp van vrijwilligers werd
in vier jaar tijd een basisbestand gevormd,
bestaande uit Doop-, Trouw- en Begraaf-
boeken en de Burgerlijke Stand van alle
plaatsen op het eiland. De uitgeverij van het
streekarchief geeft op gezette tijden onder
meer naamlijsten uit van de gevonden
personen. Er is een knipseldienst, waardoor
alle gegevens die van belang zijn met
betrekking tot het eiland worden uitgeknipt,
opgeborgen en gecodeerd. Verder beschikt
het streekarchief over een bibliotheek,
terwijl ook cursussen stamboomonderzoek
en oud-schrift worden gegeven. Het
streekarchief is geheel afhankelijk van zijn
donateurs.

Het is van maandag t/m/ vrijdag geopend
van 9.00 tot 15.00 uur, verder de tweede en
vierde woensdag van de maand 's-avonds
van 19.00-21.00 uur. De eerste vrijdag van
de maand is het archief gesloten.
Het adres is: Hollands Tuin 77, Rotterdam
Tuinenhoven; het postadres is Postbus
9544, 3007 AM Rotterdam.

Gemeentearchief Zwolle
Vanaf 26 september j.1. maakt ook dit
archief gebruik van Internet. Sinds deze
datum is het Overzicht van Archieven en
Verzamelingen wereldwijd digitaal beschik-
baar. Daarnaast heeft het Gemeentearchief
een z.g. home page met algemene informatie
op het net.
Het Internet-adres van het g.a. is:
http://www.obd.nl/instel/gemarchzw/archz
win.htm
Meer informatie eventueel via tel. 038-
4982488.
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Archiefonderzoek (1)
H.M. Lups

Archiefstukken van de Thesaurier Ordinaris der
stad Amsterdam (C. Brisé), aaneengeregen en door

middel van een pen met een koord gerubriceerd
opgehangen. Hier o.a. 'processen', 'fabrijck ampt,

'Quitantien v.d. grooten excijs' en Copinge van
erven'.

Inleiding
Het woord archief is afkomstig uit het
Grieks. Het woord archè had oorspronkelijk
betrekking op macht of overheid. Het
gebouw waarin de regeringsmacht werd
uitgeoefend was het archeion. Geleidelijk
aan werden door overdracht ook de stukken,
vervaardigd of ontvangen bij de uitoefening
van het bestuur en bewaard in dat gebouw,
naar dat gebouw genoemd. De Romeinen

namen dit over en via het door hen
gebezigde woord archivum kwam het in
onze taal terecht.
Ook in ons taalgebruik staat archief zowel
voor het gebouw als voor de verzameling
stukken als oorkonden, akten, en beschei-
den, behorend tot de staat, de provincie en
andere overheidsinstellingen. Daarnaast
kunnen ook andere instellingen, bedrijven,
verenigingen en particulieren over archieven
beschikken. Archiefbescheiden zijn al die
bescheiden die ongeacht hun vorm, naar hun
aard bestemd zijn om te berusten onder de
instelling, persoon of groep personen die
deze heeft ontvangen of opgemaakt uit
hoofde van zijn/haar activiteiten of vervul-
ling van zijn/haar taken ). Archieven van
één persoon of instelling worden bij elkaar
gehouden. Ze worden beschouwd als een
eenheid. De genealogische verzameling, die
de genealoog in de loop van de tijd bijeen-
sprokkelt is dus in feite geen archief. In het
begin bewaart de archiefvormer de stukken
zelf omdat ze actualiteitswaarde hebben.
Men kan ze voor het dagelijks werk nodig
hebben. Wanneer de stukken niet meer
actueel zijn, kan de archiefvormer twee
dingen doen: ze weggooien (wat vaak niet
mag, zie bijvoorbeeld de voorschriften van
de belastingdienst met betrekking tot een
zakelijke administratie) of ze op te slaan,
eventueel elders. Wat de overheidsdiensten
betreft, zijn er daartoe archiefdiensten in het
leven geroepen. Hierbij wordt dan gekeken
naar de archiefvormer. Zo gaan de stukken
van een gemeente naar het betreffende
gemeente-archief. Wanneer het een rijks-
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instelling is gaan ze naar een rijksarchief in
de provincie of naar het Algemeen Rijks-
archief in Den Haag. Hoewel het in deze
artikelen vooral gaat om de archieven, die
mogelijk voor genealogen van belang
kunnen zijn, is een stukje algemene
informatie onvermijdelijk. Voor het orde-
nen, bewaren, vernietigen en overbrengen
bestaan regels, die ook voor genealogische
onderzoekers van belang kunnen zijn.
Dit eerste deel gaat over de instellingen in
het algemeen, in het vervolg wordt stil-
gestaan bij een zo efficiënt en effectief mo-
gelijk in de archieven zoeken naar infor-
matie over het voorgeslacht. Het blijkt
daarbij steeds weer dat er veel meer kan
worden gevonden dan de meeste mensen
bevroeden. Dit geldt zeer zeker voor begin-
nende genealogen.

In Ons Erfgoed eerste jaargang, nummers 1
en 2. pag. 18 t/m 20. respectievelijk 56 t/m
58, werd de geschiedenis van de Neder-
landse archieven beknopt besproken.
Oorspronkelijk waren archieven er vooral
om documenten met bewijskracht te bewa-
ren. Zo werden eigendomsbewijzen en ande-
re belangrijke papieren zo veel mogelijk op
veilige plaatsen bewaard. Vaak werden deze
stukken in kisten opgeslagen, die met meer-
dere sloten waren gesloten, waarbij de ver-
schillende sleutels door verschillende perso-
nen bewaard werden. Hierdoor werd het
risico van ontvreemding of vervalsing
aanzienlijk verkleind. De (met ijzer besla-
gen kisten) werden vaak in kerken of in
versterkte torens geplaatst.
Uit de vijftiende eeuw dateren de eerste
inventarissen, voorlopig van beperkte aard.
Vanaf de zestiende eeuw nam met het
ontstaan van de moderne staat de omvang
toe. Er kwamen meer ambtenaren en men
legde meer vast. Het archief kreeg vooral
een geheugenfunctie.
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Vanaf de zestiende en zeventiende eeuw
begon het archief ook een andere functie te
krijgen. Verschillende geschiedschrijvers
wilden hun onderzoek met bewijzen on-
dersteunen. Dit historisch onderzoek werd
in het begin nauwelijks getolereerd. Toe-
stemming om archieven te raadplegen was
een persoonlijke gunst en de publicisten
werden nauwkeurig gecontroleerd. Onder-
zoekers zonder connecties met regenten
kregen nauwelijks gelegenheid om toegang
tot de archivalia te krijgen. Toch kan men
stellen dat tegen de tijd van de Franse
overheersing algemeen geaccepteerd was
dat de archieven niet alleen van belang
waren voor de administratie, maar ook voor
de geschiedschrijving.

Oorspronkelijk was de archief vormende
instelling ook zelf verantwoordelijk voor het
beheer met alle gevolgen daarvan. Dit
beheer vond niet overal even zorgvuldig
plaats, zodat een aantal archieven onder
meer aanzienlijke schade heeft opgelopen of
zelfs verloren ging. Brand, oorlog en na-
tuurrampen droegen daartoe het hunne bij.
Verandering ontstond onder invloed van de
Franse revolutie. Als gevolg van de nieuwe
opvattingen vond men dat de burger het
recht had het beleid van de overheid te
kunnen controleren. Ook had men er geen
behoefte aan de zaken van de oude macht-
hebbers geheim te houden. Dit leidde er toe
dat in Frankrijk in 1790 de eerste archiefwet
ter wereld tot stand kwam. In deze wet werd
bepaald dat de documenten betreffende de
grondwet, het publiek recht, de wetten en
het territoir zouden worden overgebracht
naar de 'Archieves Nationales'. een archief-
bewaarplaats te Parijs. Dit archief was ge-
durende drie dagen voor het publiek toegan-
kelijk.
In ons land ging dit iets minder vlot.

233



Hendrik van Royen, een lid van de Eerste
Kamer van het Vertegenwoordigend Li-
chaam van het Bataafse Volk, wilde de
archieven van de verschillende overheden
bijeen brengen voor de 'beminnaren onze
Vaderlandsche Geschiedenis'. Dit leidde er
toe dat op 17 juni 1802 Hendrik van Wijn
aangesteld werd tot 'Archivaris der Bataaf-
sche Republiek'. Dit begon door te werken.
In Gelderland (1802), Utrecht (1803) en
Leeuwarden (1803) werden de eerste archi-
varissen aangesteld. Ook elders begon
belangstelling te ontstaan.
De inlijving bij Frankrijk in 1810 bracht
veranderingen omdat in datzelfde jaar
allerlei archivalia naar Frankrijk werden
vervoerd, terwijl de archivarissen werden
ontslagen. In 1812 wilde Napoleon in Parijs
een archiefdepot inrichten voor het gehele
keizerrijk, waarbij ook alle (oude) Neder-
landse archieven ingeleverd zouden moeten
worden. Door lijdelijk verzet wist men dat
uit te stellen tot de val van de Franse
regering, waarna het niet meer nodig was.
Van Wijn werd door (de latere) koning
Willem I in 1815 herbenoemd tot 's lands-
archivaris', met als opdracht de rijksar-
chieven tot en met 1794 bijeen te brengen in
een deel van het Binnenhof. In de eerste
helft van de negentiende eeuw verliep het
archiefbeheer slechts moeizaam. De in 1854
benoemde rijksarchivaris Bakhuizen van
den Brink bracht daar verbetering in.
De toename van het aantal archieven
maakte het mogelijk om in Den Haag drie
afzonderlijke afdelingen te creëren: het
(algemeen)rijksarchief, het koloniale archief
en het Hollandse provinciale archief. Na
verschillende reorganisaties is sedert 1924
de indeling: Eerste Afdeling, archieven van
de centrale overheid tot 1795; Tweede
Afdeling, archieven van de centrale
overheid na 1795 en de Derde Afdeling, het
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rijksarchief in Zuid-Holland.
Naast het rijksarchief ontstonden archief-
diensten op provinciaal en lokaal niveau. De
eerste provincie die een eigen archiefdienst
opstartte was Gelderland, waar in 1817 mr.
LA. Nijhoff werd benoemd. (Zie Ons
Erfgoed maart 1994, pag. 56 e.v.) Tussen
het rijksarchief en de provinciale archieven
bestond in eerste instantie geen formele
relatie, maar vanaf 1877 werden geleidelijk
alle provinciale archieven omgezet in
rijksarchieven in de provincie. Ook hier was
Gelderland de eerste.
Het heeft heel wat voeten in aarde gehad eer
bijvoorbeeld alle archieven in het rijks-
archief waren ondergebracht. Zo hield ook
het ministerie van marine oude archieven
onder zich. Bij een brand in 1844 gingen
(helaas) grote delen van de oude archieven
van de admiraliteitscolleges verloren.
Hoewel vanaf de Franse Revolutie het
principe van een openbaar archiefwezen
werd geformuleerd kwam pas in 1829 in
ons land een regeling tot stand voor het
gebruik van archiefstukken door derden.
Met een beschikking uit dat jaar van de
minister van binnenlandse zaken werd een
begin gemaakt met de openbaarheid van het
Rijksarchief in Den Haag. In die beschik-
king werden de archivarissen gemachtigd
aan 'alle bij hem bekende en vertrouwde
personen, die in het algemeen belang ge-
schiedkundige naspeuringen wenschen te
doen', toegang te verlenen tot de archieven.
Stukken die 'niet geschikt zijn om licht over
de geschiedenis te verspreiden, doch welker
inhoud enkel van belang kan zijn voor enige
tak van administratie ofwel voor bijzondere
personen' mochten alleen gegeven worden
aan personen die konden bewijzen dat zij
daartoe gerechtigd waren. Met andere
woorden: de archivarissen kregen toch
volop de gelegenheid de inzage beperkt te
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houden. Er kwam verbetering in 1856, toen
de beschikking van 1829 werd vervangen
door een nieuwe. Deze was alleen van
kracht voor het Rijksarchief: 'iedere inwo-
ner des Rijks en iedere vreemdeling heeft
toegang tot de Archieven des Rijks, Alleen
zulke personen zijn daarvan uitgezonderd
tegen wier toelating gewigtige redenen
bestaan...1.
Naast het Rijksarchief kwamen in de loop
van de negentiende eeuw ook de provinciale
archieven tot stand met aan het hoofd een
eigen archivaris. Gemeentearchieven kwa-
men weer later tot ontwikkeling. Voor 1850
kende men er slechts vier. In volgorde van
ontstaan zijn dat: Leeuwarden (1838), 's-
Hertogenbosch (1841), Kampen (1842) en
Amsterdam (1848). In 1942 waren het er
nog slechts 38. Daarna is het aantal gelei-
delijk gegroeid, maar door de voortdurende
herindelingen en samenvoegingen van ge-
meenten is het juiste aantal op dit moment
moeilijk te geven. In 1949 werd de moge-
lijkheid in het leven geroepen voor kleinere
gemeenten om gezamenlijk een streek-
archief op te richten, waarbij de stukken van
de betreffende gemeenten op één centrale
plaats worden bewaard en beheerd (streek-
archief) of om ieder geval tezamen één
archivaris in dienst te nemen. Men spreekt
in het laatste geval van een streekarchi-
variaat, waarbij de gemeenten hun eigen
archief bewaren en de archivaris deze sa-
menwerkende gemeenten bij toerbeurt
bezoekt.

In Nederland bestaan drie soorten openbare
overheidsarchieven: de rijksarchieven ( al-
gemeen rijksarchief en provinciale archie-
ven), de gemeentelijke archieven (gemeente-
en streekarchieven, resp. streek-archiva-
riaten) en de waterschapsarchieven, soms in
een kist op zolder bij de secretaris, vaak ook
overgedragen aan streek- of rijksarchieven.
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Verder is er een aantal archiefbewaar-
plaatsen van meer particuliere aard. die niet
zonder meer automatisch openbaar zijn. Om
enig idee te geven volgt een korte, zij het
onvolledige opsomming: kerkelijke archie-
ven, militaire archieven, het Koninklijk
Huisarchief, archieven van het Rijksin-
stituut voor Oorlogsdocumentatie, de Hoge
Raad van Adel en het Centraal Bureau voor
Genealogie welke men vooral als documen-
tatiecentra moet zien evenals de verza-
melingen van de Nederlandse Genealo-
gische Vereniging.
Soms ook kan men toegang krijgen tot
bedrijfs-, familie-, huis- of persoonlijke
archieven, in persoonlijk bezit of elders
verkregen of in bewaring gegeven. Het
spreekt wel vanzelf dat men dan wel de
toestemming van de betreffende beheerder,
respectievelijk eigenaar moet hebben, die
uiteraard vrij is deze te weigeren.

Openbaarheid
Tot en met dit jaar is de Archiefwet van
1962 van kracht. Hierin werd bepaald, dat
alle archiefstukken die in bewaarplaatsen
van de overhewid berusten openbaar zijn.
Overheidsarchieven ouder dan vijftig jaar
moeten naar deze bewaarplaatsen overge-
bracht worden en zijn dan dus openbaar.
Men wenst archieven vijftig jaar gesloten
houden ter wille van de privacy van nu nog
levende personen. Daarbij komt dat men
overheidsarchieven niet elk jaar maar per
tien jaar overbrengt. Omdat die archieven
ook nog geconserveerd en geïnventariseerd
moeten worden, kan het in de praktijk dus
langer dan vijftig jaar duren eer men ze kan
raadplegen. Zo zijn archieven uit de jaren
veertig en vijftig nog grotendeels voor
historisch onderzoek gesloten. Evenals par-
ticuliere personen kan ook de overheid van
de wet afwijken en bij contract een andere
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termijn voor de openbaarmaking vastleg-
gen.Voor sommige archieven zijn dan ook
uitzonderingen gemaakt. Notariële archie-
ven bijvoorbeeld zijn na 75 jaar openbaar,
evenals huwelijksregisters. Voor geboorte-
registers kent men zelfs een termijn van
honderd jaar. (Overlijdensregisters zijn dus
wel na vijftig jaar te raadplegen, een ter-
mijn, die met ingang van het komend jaar
dus verkort gaat worden.)
In andere landen kent men kortere termij-
nen. In ons land is inmiddels een ontwerp
voor een nieuw Archiefbesluit, behorend bij
de Archiefwet van 1995 voor advies naar de
Raad van State gestuurd. Het is de bedoe-
ling dat er per 1 januari 1996 een nieuwe
Archiefwet in werking treedt. Met deze wet
wordt de wettelijke overbrengingstermijn
naar twintig jaar teruggebracht.
Overheidsarchieven, jonger dan twintig jaar
en dus nog niet overgebracht zijn naar de
openbare archiefdepots, kunnen soms toch
wel worden ingezien door een beroep te
doen op de Wet Openbaarheid Bestuur
(WOB), die vanaf 1 mei 1980 van kracht is.
Dat recht wordt bij elk verzoek om inzage
afgewogen tegen mogelijke andere belan-
gen. Daarbij tellen verschillende redenen,
waarom de overheid toch informatie kan
achterhouden.
Voorbeelden zijn:

• bescherming van de eenheid van de
Kroon (onder meer als een menings-
verschil tussen koningin en ministers zou
blijken)

• bescherming van de staatsveiligheid
• bescherming van in vertrouwen gemelde

bedrijfsgegevens
• de betrekkingen met andere landen
• opsporing en vervolging van strafbare

feiten.
Bij de Raad van State kan men met betrek-
king tot beslissingen van de overheid in dit
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opzicht in beroep gaan.

Gratis raadpleegbaar
Het staat ieder vrij de openbare archieven
gratis te raadplegen en er vrij uit te citeren.
Daarbij kan men ook inzage vragen van
elders bewaarde archivalia. Ook is het
mogelijk van bepaalde stukken fotokopieën
te laten maken.
Wanneer men de toestand van sommige
archieven en archiefstukken ziet, is het niet
te verwonderen, dat ook hier weer uitzon-
deringen op de regel bestaan. Als de toe-
stand, waarin het archiefstuk verkeert het
niet toelaat, kan raadpleging geweigerd
worden. Wel is er dan in een aantal gevallen
een alternatieve mogelijkheid, bijvoorbeeld
in de vorm van een kopie of een fotogra-
fische opname op microfiche, alhoewel de
leesbaarheid daarvan ook lang niet altijd
optimaal is.

Automatisering bij het opvragen
Sedert enige tijd werken de rijksarchieven
met een geautomatiseerd systeem voor het
aanvragen van stukken. Ieder bezoeker
krijgt daartoe bij een eerste keer dat zij of
hij een van de rijksarchieven bezoekt, een
bezoekersnummer, dat ook geldt bij bezoe-
ken aan andere rijksarchieven. Bij ieder vol-
gend bezoek aan een rijksarchief dient bij
aanmelding dat nummer genoemd te wor-
den.
Het aanvragen van archiefstukken vindt
daarbij plaats via terminals in de betreffen-
de studiezaal. Men typt het eigen nummer
en dat van het op te vragen stuk in. Als men
een stuk aanvraagt krijgt men direct op het
scherm te zien of het al dan niet beschikbaar
is, wat tijd bespaart. Men kan meerdere
stukken per keer aanvragen (maximaal
acht).
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De openbare overheidsarchieven
In de afgelopen tijd is reeds een aantal
provinciale rijksarchieven meer gedetail-
leerd aan de orde geweest respectievelijk
komen nog aan de orde, maar toch kan het
dienstig zijn hier een globaal totaal over-
zicht te geven.
Het Algemeen Rijksarchief
Het centrale staatsarchief in Nederland is
het Algemeen Rijksarchief (ARA), geves-
tigd aan het Prins Willem-Alexanderhof 5
te 's-Gravenhage (Postadres Postbus 90407,
2509 LK Den Haag).
Het Algemeen Rijksarchief (rijksarchivaris
is prof. dr. F.C. J. Ketelaar) heeft tot taak de
archiefbescheiden te beheren van de
overheidsorganen waarvan het werkgebied
het gehele rijk en eventuele (ex-)koloniën
omvat. Dit omvat zowel de archieven van
bijvoorbeeld de Staten-Generaal, de minis-
teries, de rijksdiensten en de Hoge Raad.
Tevens van personen en instellingen
waarvan de functies en rechten naar de
centrale overheid zijn overgegaan. Dit zijn
bijvoorbeeld de archieven van de Oost- en
van de Westindische Compagnieën.
Daarnaast zijn er archieven van particuliere
personen en instellingen van nationaal
belang. Dit zijn archieven die vrijwillig aan
het rijk zijn geschonken of in bewaring
gegeven, zoals bijvoorbeeld van staats-
lieden.

Daarnaast kent men nog twee soorten
verzamelingen, dus geen eigenlijke archie-
ven. De eerste soort bestaat uit verzame-
lingen losse archiefstukken, die in geen van
de aanwezige archieven thuishoren. Bij de
tweede soort kan men eigenlijk niet van
archiefstukken spreken. Het zijn verzame-
lingen die aangelegd zijn en bijgehouden
worden om als documentatie en illustratie te
dienen van de geschiedenis van het gebied,
dat door het archief wordt bestreken. Bij het
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ARA gaat het dus om het gehele rijk.
Voorbeelden zijn verzamelingen munten,
zegels, foto's en prenten.
Men kent bij het ARA drie secties, vroeger
afdelingen genoemd, waarbij de derde sectie
het provinciaal archief van Zuid-Holland
omvat.
De eerste sectie heeft het beheer over het
tijdvak tot 1795. Hieronder vallen dus de
Staten-Generaal en de Raad van State en
andere generaliteitsarchieven. Verder de
stadhouderlijke archieven, de reeds genoem-
de archieven van de V.O.C, en W.I.C. en
ook de archieven (ook van na 1795) van het
koloniaal bestuur, voorzover deze niet in die
voormalige koloniën zijn achtergebleven.
Wat dit laatste betreft: de archieven uit het
voormalige Nederlands-Indië berusten vrij-
wel allemaal in het Nationale Archief van de
Republiek Indonesia; die uit de West-Indië
zijn tot 1845 aanwezig. Veel van deze stuk-
ken zijn ook in afschrift aanwezig in het
archief van het ministerie van Koloniën, dat
onder de tweede afdeling ressorteert.
Archiefstukken uit de periode voor de
onafhankelijksheidsverklaring van 1584
kan men ook verwachten in Brussel.
De inventarisnummers van de eerste
afdeling beginnen allemaal met het cijfer 1

De tweede sectie beheert de archieven van
na' 1795, dus zowel die uit de Franse tijd als
die uit de tijd daarna.
Veel archivalia uit de Franse tijd bevinden
zich in Parijs.
In deze afdeling bevinden zich dus de
archieven van onder meer alle ministeries,
de Eerste en de Tweede Kamer, het Kabinet
der Koningin, de Raad van State, de Hoge
Raad, de rijksdiensten en rijkscommissies.
De inventarisnummers in deze afdeling
beginnen met het cijfer 2.
De particuliere archieven bevinden zich in
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beide afdelingen. In de tweede onder meer
de persoonlijke archieven van de Gouver-
neurs-Generaal uit Nederlands-Indië en van
verschillende politici, zoals bijvoorbeeld
ministers.

De derde sectie is het provinciale archief
van Zuid-Holland.

Provinciale rijksarchieven
In de rijksarchieven in de provincie wordt
een grote verscheidenheid aan archieven
bewaard. Van provincie tot provincie zijn
hier overeenkomsten èn verschillen. In de
eerste plaats zijn dit de archieven van de
provinciale overheid en die van de rijks-
organen die hun functie uitoefen(d)en in de
provincie. Rijksdiensten die hun archieven
voor bewaring en beheer moeten overdragen
zijn: de domeinen, de gevangenissen, het
kadaster, de kamers van koophandel, raden
van arbeid, rijkswaterstaat en de schoolin-
spectie. Ook vindt men er de archieven van
vroegere landsheren uit de betreffende
provincie zoals in Arnhem de hertogen van
Gelre.

De registers van de burgerlijke stand, die
vanaf 1811 (o.a. in Zeeuws-Vlaanderen
vanaf 1795) zijn bijgehouden. De akten van
geboorte, trouwen en overlijden werden in
tweevoud opgemaakt, waarbij één exem-
plaar bij de gemeente bleef, terwijl het
andere via de rechtbank in het provinciale
archief terecht kwam. Niet alle aktes, die
naar de archiefdepots zijn overgebracht zijn
echter, zoals reeds hiervoor werd opge-
merkt, openbaar.
Bij de invoering van de burgerlijke stand
werden ook de doop-trouw- en begraaf-
registers van de kerken door de overheid
opgeëist. Deze zogenaamde retro-akten
worden - voor zover ingeleverd - ook in de
provinciale rijksarchieven bewaard. Som-
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mige van die boeken berusten nog steeds in
kerkelijke archieven, maar zijn in principe
allemaal op microfilm gezet.
Deze archieven beheren naast de reeds
genoemde archivalia ook rechterlijke en -
voorzover aanwezig - notariële archieven.
Verder die van instellingen, waarvan de
rechten of functies overgingen op de
overheid. Voorbeelden zijn die van opge-
heven of door de staat genaaste kerkelijke
instellingen en van weeskamers.
Ook hier vindt men in bewaring gegeven of
geschonken archieven afkomstig van parti-
culiere instellingen of personen en verschil-
lende verzamelingen.

Daarnaast kunnen gemeenten en water-
schappen, die niet zelf voor archivering
kunnen zorgdragen, deze bij de provinciale
rijksarchieven in bewaring geven.

Gemeente-, streek- en waterschaps-
archieven alsmede streekarchivariaten.
Een aantal gemeenten in ons land beschikt
over een eigen archiefdienst. Voorbeelden
zijn Amsterdam (verreweg het grootste),
Delft, Groningen, 's-Gravenhage (pas ver-
huisd) en Rotterdam. Zij beschikken dus
over een eigen archivaris.
In het algemeen bevatten zij de archieven
van de gemeentelijke overheid en de parti-
culiere archieven van binnen de gemeente
gevestigde bedrijven, families, instellingen,
kerken en personen. In deze gemeente-
archieven zal men ook archivalia aantreffen
die eigenlijk in de provinciale rijksarchieven
thuis horen, maar de rijksarchivarissen
mogen de retro-akten van de burgelijke
stand, eventuele notariële-, verder ook rech-
terlijke- en weeskamer-archieven, die be-
trekking hebben op een bepaalde gemeente,
in bewaring geven bij die gemeente.
Sommige gemeenten hebben tezamen een
streekarchief opgericht, waarin de archie-
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ven van de deelnemende gemeenten en vaak
ook dat van de waterschappen uit dat gebied
worden bewaard en beheerd.
Daarnaast komt het, zoals reeds werd
opgemerkt, dus voor dat er een lokale
samenwerking ontstaat, waarbij een aantal
gemeenten tezamen een archivaris in dienst
neemt, maar hun eigen archief aanhoudt. In
dat geval reist de archivaris dus van
gemeentearchief naar gemeentearchief om
deze te kunnen beheren.
Wil men informatie uit het archief van een
gemeente waar men niet op de een of andere
manier over een archivaris beschikt, dan zal
men de gemeentesecretaris moeten benade-
ren.

Particuliere archieven.
Hieronder vallen alle niet-overheidsarchie-
ven. Het kan zowel gaan om archieven van
personen en families als om archieven van
allerlei instellingen als bedrijven, kerken,
stichtingen en verenigingen. Voor deze
archieven bestaan dus geen wettelijke
voorschriften, noch zijn ze openbaar.
Vele van die archieven zijn bij bedrijven en
instellingen zelf aanwezig of bij de mensen
thuis.Bij het Algemeen Rijksarchief bestaat
de mogelijkheid particuliere archieven aan
te melden. In het Centraal Register van
Particuliere Archieven (CRPA) in het ARA
zijn ongeveer 12.000 particuliere archieven
geregistreerd, zowel op naam als op onder-
werp. Bij dit CRPA kan men ook informatie
vragen over het in bewaring geven of het
schenken.

Deze archieven worden, zoals reeds werd
opgemerkt, soms bij de overheidsarchieven
in bewaring gegeven, maar er zijn ook
andere instellingen, die graag bepaald mate-

riaal in beheer nemen. Daarbij gaat het
vooral om documentatiecentra of instituten,
die materiaal verzamelen over een bepaald
onderwerp.
Enkele daarvan zijn:
de Stichting Centraal Bureau voor Genea-
logie in Den Haag (familiearchieven),
het Documentatiecentrum voor de Geschie-
denis van het Nederlands Protestantisme te
Amsterdam,
het Katholiek Documentatiecentrum in Nij-
megen en
het Documentatiecentrum Nederlandse
Politieke Partijen in Groningen.

Speciale verzamelplaatsen zijn:
het Koninklijk Huisarchief, gevestigd in het
Paleis Noordeinde, waarin het familiear-
chief Oranje-Nassau wordt bewaard. Het
bevat de persoonlijke papieren van leden
van de koninklijke familie en
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumen-
tatie (RIOD), dat na de oorlog werd opge-
richt om te voorkomen dat veel (archief)ma-
teriaal uit die tijd verloren zou gaan. Hier
zijn zowel verschillende overheids- als
particuliere archieven ondergebracht.
Ook bestaan tegenwoordig bijvoorbeeld
audiovisuele archieven zoals het audio-
visueel archief (AVA), waar geluids- en
videobanden worden bewaard en beheerd.

In een volgend artikel wordt ingegaan op de
vraag hoe zo effectief en efficiënt mogelijk
in de verschillende archieven en archivalia
te zoeken.

1) Lexicon van Nederlandse archieftermen, 's-Gra-
venhage 1983
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Uit 'Zedelijke bedenkingen en spreuken', eenproeve van bekwaamheid van drukker HA. Abrahams,
miniboekje in cassette, vervaardigd in 1806 te Middelburg

De archieven
De archieven in Zeeland hebben zich de
laatste decennia aangepast aan de vraag, dat
wil zeggen aan het steeds frequenter bezoek
van genealogen.
Studiezalen werden aangepast en/of inge-
richt, toegangen tot bestanden aangemaakt
en veelvuldig geraadpleegde bestanden
werden verfilmd, zodat deze als microfiche
of -film te raadplegen zijn.
Voorop liep uiteraard het Rijksarchief en de
gemeentearchieven en streekarchivariaten
volgden waar mogelijk.
Door omstandigheden zijn in de loop der
tijden verscheidene archivalia verloren
gegaan zoals bijvoorbeeld bij de beschieting
van Vlissingen in 1809 en de brand te
Middelburg in 1940.
Hierbij waren, zoals vermeld in het artikel
over het Rijksarchief in Zeeland in Ons
Erfgoed, nr 5, 1995, verscheidene naar dat
archief (volgens opdracht in de Franse tijd)

overgebrachte kerkelijke archieven.
Met betrekking tot Zuid- en Noord Beve-
land bijvoorbeeld gingen vooral de kerke-
lijke archivalia verloren van plaatsen, waar-
van de naam begint met de laatste letters uit
het alfabet.
Gelukkig was men soms ook ongehoor-
zaam, waardoor niet al deze archieven
overgebracht werden (thans wel) en dus
bewaard bleven.

De 'Genealogische Werkgroep Zeeland'
Daar enkele genalogische onderzoekers
elkaar geregeld ontmoetten en leerden
kennen tijdens archiefonderzoek werd door
hen de wenselijkheid besproken van samen-
werking, wat er toe leidde dat in 1951 de
genoemde werkgroep van start ging.
Doop-, trouw- en, indien aanwezig, be-
graafboeken en ook lidmaatlij sten werden
geklapperd. De verloren gegane D-,T- en B-
boeken trachttte men door middel van
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andere bronnen te reconstrueren, althans
door gelijkwaardige informatie te vervan-
gen. Tot deze bronnen behoorden bijvoor-
beeld vooral de weeskamerarchieven. Om
snel zoveel mogelijk gegevens te bezitten
werden deze door de medewerkers van de
werkgroep (te hooi en te gras en al naar
gelang men voor een bepaalde plaats
belangstelling had en de DTB-registers
verloren waren gegaan) geëxtraheerd. De
extracten werden veelal spoedshalve zeer
kort gehouden en door middel van afkor-
tingen van persoons- en plaatsnamen en
handelingen genoteerd op fiches, waarna ze
werden uitgetypt met zo veel mogelijk
doorslagen (acht was het maximaal haal-
bare).

De medewerkers waren bijna allemaal lid
van de NGV. Men voelde behoefte aan meer
hulp, dus wilde men proberen meer perso-
nen in de werkgroep te interesseren. Dit
leidde er toe dat op 14-1-1967 de afdeling
Zeeland van de NGV werd opgericht. Het
periodiek van de werkgroep Van Zeeuwse
Stam, dat in het begin slechts af en toe
uitkwam in gehectografeerde- en later in
gestencilde vorm, werd het afdelingsblad.

Afdeling Zeeland van de NGV
Op historische gronden en rekening hou-
dend met het werkgebied van de 'Genealo-
gische Werkgroep Zeeland', bestreek de
afdeling de provincie Zeeland, Goeree-
Overflakkee en Nieuw Vossemeer.
Er werd hard gewerkt aan het werven van
nieuwe leden (in 1967 circa 40 enthans zo'n
450). Dit laatste gebeurde vooral door het
aanzwengelen van de activiteiten zoals het
verzorgen van jaarlijkse excursies en het
aantrekkelijk maken van de bijeenkomsten,
dit onder meer door het steeds meebrengen
van bewerkte klappers met gegevens,
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waarin men zelf kon en kan zoeken. Verder
door het starten van een jaarlijkse contact-
dag, het vormen van werkgroepen en door
goede contacten te onderhouden met de
archieven en zusterinstellingen, zowel in
Zeeland als daarbuiten.
De opzet was de bezoekers aan de bijeen-
komsten altijd rijker naar huis te laten gaan
(dat wil zeggen met meer aanvullingen en/of
gegevens) dan ze kwamen.
Dit werd onder meer bereikt door de
lezingen kort te houden en de mensen de tijd
te geven om zelf in de (steeds meer) meege-
brachte klappers te kunnen zoeken en met
elkaar overleg te plegen. Het meebrengen
van die klappers werd op den duur een waar
karwei en een heel gesjouw, zodat er be-
hoefte werd gevoeld om een extra set aan te
leggen en die in de vaste vergaderplaats
onder te brengen.
De vergaderplaats werd Kapelle in het
Gemeenschapshuis "De Vroone", waar de
afdeling een ruimte heeft in de kelder.
Hierin hebben we stalen kasten met ons
materiaal ondergebracht.
Geleidelijk is een uitgebreide inventarislijst
van de aanwezige klappers ontstaan.

In september j.1. werd de negentiende
'Zeeuwse Genealogische Contactdag' ge-
houden. Het succes van deze dagen is
gelegen in het feit dat het echte werkdagen
zijn en dat er dan geen lezingen worden
gehouden. Het aantal bezoekers ligt steeds
tussen de drie en vierhonderd. Opvallend is
daarbij steeds het grote aantal bezoekers
van buiten Zeeland.
De organisatie werd eerst door mijzelf
gedaan, maar is later overgedragen aan een
afzonderlijke commissie.

Binnen de afdeling zijn een aantal aparte
werkgroepen gestart, te weten:
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de Werkgroep
emigratie
beroepen
heraldiek
hand-/huismerken
'Caertboeck Zeeland'
jubileumboek (25 jarig bestaan van
de afdeling)
'Prae-1600 Club'
kwartierstatenboeken.

Een nieuwe activiteit betreft de heraldiek.
Binnen de afdeling Heraldiek van de NGV
is een werkgroepje opgericht dat zich
speciaal bezighoudt met de heraldiek in
Zeeland.
In eerste instantie tracht men tot een
basisverzameling te komen. Daarnaast is de
groep begonnen aan de bewerking van de
verzameling aantekeningen van de wapen-
borden in de kerken in Zeeland, genoteerd in
1798 door Rethaan Macaré, wat moet
leiden tot publikatie in handzame boekjes.
De opzet is mede de wapens te combineren
met genealogische gegevens.

'Van Zeeuwse Stam'
Voor ons afdelingsblad is tot nu toe
voldoende kopij ontvangen, zodat we er een
kwartaalblad van konden maken met een
vast aantal (56) pagina's per nummer. Het
wordt thans gedrukt in een oplage van 650
exemplaren. In het begin ontvingen we
subsidie van de NGV, maar daar meerdere
afdelingen een eigen blad gingen maken,
moesten we onszelf gaan bedruipen.
Ook de publikaties van de werkgroepen
dienden 'selfsupporting' te zijn.

'Genealogisch Centrum Zeeland,
De oorspronkelijke werkgroep Zeeland, die
allengs in een zevental subwerkgroepen
werd onderverdeeld, had in de loop van de
tijd zoveel materiaal verzameld en al of niet
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bewerkt, dat er bij mij thuis, waar de opslag
was, ruimtegebrek ontstond. Daarnaast
vergden de bezoekers, die als ze van buiten
kwamen bij ons overnachtten en aten, te
veel van mijn echtgenote. Ook wierp men
begerige blikken op onze verzameling.
Verder heeft men niet het eeuwige leven en
weet men niet hoe de gezondheid zich
ontwikkelt. Naast deze factoren speelde ook
het aspect continuïteit mee, zodat ik heb
voorgesteld een en ander onder te brengen in
een stichting. In een speciaal daartoe
gehouden bijeenkomst werd besloten tot
oprichting van het 'Genealogisch Centrum
Zeeland' (1986). Gebruik werd gemaakt van
een aanbod van de centraal gelegen
gemeente Goes om daartoe in hun archief
een ruimte te huren.

Een en ander ging van start en floreert thans
wonderwel. In het eerste jaar was ikzelf
beheerder. In die begintijd ook werden
kopieën gemaakt van de in bruikleen
ontvangen klappers, zowel van anderen als
van mezelf. Het G.C.Z. draait op subsidies,
entreegelden en donaties en uiteraard op
vrijwilligershulp.
Het stichtingsbestuur bestaat uit de afge-
vaardigden van de zeven reeds genoemde
subwerkgroepen.
Openstelling voor het publiek elke donder-
dag van 9.30 -17.00 en van 19.00 tot 21.00
uur. Verder is het elke eerste zaterdag van
de maand geopend van 9.30 - 16.00 uur.
Het adres is:

Wijngaardstraat 3
4461 DA Goes.

De donateurs van de stichting hebben vrije
toegang en ontvangen tevens drie keer per
jaar het contactblad Zeeuwse Familiepraat.

De 'Prae-1600 Club'
In 1989 ging deze 'Club' van start. Eerst als
werkgroep van de NGV, afdeling Zeeland,
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maar thans als zelfstandige Club. Onder de
'vleugels' van deze club werden tevens de
uitgaven van de NGV subwerkgroepen
samengesteld. Zo kennen wij:
- Werkblad Zeeuwse Kwartierstaten
- In Den Vreemde
- Ambacht en beroep
- Caertboeck Zeeland.
Verder werden en worden werkzaamheden
voor derden uitgevoerd.

Ten behoeve van de financiële afwikkeling
van de andere uitgaven waarvoor geen
subsidie werd ontvangen is ook een stich-
ting opgericht: 'Genealogische Publikaties
Zeeland'
Hieronder vallen momenteel:
Van Zeeuwse Stam en ook het Werkblad
Zeeuwse Kwartierstaten.
Verder alle andere door de afdeling Zeeland
verzorgde uitgaven.
De Prae-1600 Club verzorgt de andere, niet
rendabele periodieken.

De Prae-1600 Club startte met echte prae-
1600 zaken, waarbij wij de grens naar bo-
ven bij 1650 legden.
Al snel vroeg men echter ook om jongere
publikaties. Tijdens een der vergaderingen
van medewerkers werd besloten het werk-
gebied in secties te verdelen, te weten:
A. Prae-1600 Sectie (tot circa 1650)
B. Post-1600 Sectie (circa 1650 tot

heden)
C. Sectie Studies (geen limiet)
D. Mengelwerken (geen limiet).
Onder D worden opgenomen allerhande
genealogische, historische en historisch-
geografische zaken die,m bijvoorbeeld
omdat ze van te geringe omvang zijn. niet
afzonderlijk kunnen worden uitgegeven.
Financieel was een en ander niet gemak-
kelijk te realiseren omdat ons uitgangspunt
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was:
- Een en ander voor de kostprijs van
aanmaak te leveren (Dit dus los van de
kosten van de voorbereiding van de coör-
dinator en de medewerkers).
- Alle publikaties in voorraad te hebben ten
behoeve van de levering aan gegadigden.
Daarnaast zijn er de kosten ten behoeve van
de apparatuur, het meubilair enzovoort.
Momenteel hebben we, dank zij de hulp van
vele medewerkers, een bestand opgebouwd
van zo'n 400 bronnenpublikaties welke
kunnen dienen voor geneaologisch-, histo-
risch-, historisch geografisch- en ander
onderzoek.
Lijsten hiervan, gerangschikt op plaatsnaam
en/of onderwerp zijn schriftelijk op aan-
vraag verkrijgbaar bij de auteur.
Er zijn steeds een veertigtal nieuwe publi-
katies in bewerking en voorbereiding.

In den Vreemde
Kwartaalblad van de werkgroep emigratie
en immigratie. Het werkgebied is geleidelijk
aan uitgebreid tot Zuid-, West- en Midden
Nederland.
In den Vreemde is een blad dat artikelen
publiceert met betrekking tot de emigratie
van Nederlanders naar het buitenland en de
immigratie en emigratie van buitenlanders
naar Nederland. Onderzoek naar emigran-
ten is vaak moeizaam en zelfs gegevens uit
onze eeuw en van slechts enkele decennia
geleden zijn vaak slecht en moeilijk te
verkrijgen, terwijl gegevens uit het buiten-
land moeilijk toegankelijk zijn.
In het blad worden niet alleen genealogische
bijdragen geleverd maar ook onder meer
bronnenpublikaties en instructieve artike-
len.
Het blad wordt thans wederom vermenig-
vuldigd door de Prae-1600 Club (ƒ 10,- per
stuk)
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Ambacht en beroep
Komt zeer onregelmatig uit. Deze publika-
tie is van de werkgroep 'Beroepen'. Verzor-
ging door de Prae-1600 Club.

Caertboeck Zeeland
Band (23-gaats ringband) met losse kaart-
bladen uitgevoerd als fotokopieën in A4 of
A3 formaat. Regelmatig worden hiertoe
setjes aangemaakt ten behoeve van de vaste

afnemers. Een en ander onder auspiciën van
de Prae-1600 Club.

Het voorgaande, eigenlijk maar een sum-
mier overzicht, moge illustreren, dat we in
Zeeland actief zijn. Ondanks of dankzij
enkele handicaps, die ons gewest zijn
overkomen, kunnen we de zoekende
genealoog toch veel bieden dank zij het
vrijwilligerswerk van velen.

Het notariaat in de noordelijke Nederlanden (3)
H.M. Lups

De Franse tijd
Het oude notariaat had tot in de Franse tijd
slechts betrekkelijk weinig invloed. Wel-
iswaar mocht een notaris bijvoorbeeld een
verkoopakte van onroerend goed opmaken
(nog heden ten dag ten onrechte de 'voor-
lopige koopakte' genoemd, maar de eigen-
lijke akte van overdracht moest ten over-
staan van de plaatselijke overheid worden
verleden. Dit laatste vooral ter controle om
de overheidsheffingen zeker te stellen. Ook
testamenten, uiterste wilsbeschikkingen,
behoefden niet voor een notaris te zijn
verleden. Het komt er dus op neer dat er
geen verplichting bestond zaken te regelen
met behulp van notariële akten.
Tijdens de Franse overheersing kwam hier
verandering in.

In 1810 werd de Napoleontische Notariswet
ingevoerd. Deze invoering bleek toch zon-
der schokken te kunnen verlopen, hoewel
het Franse notariaat een veel hoger aanzien
genoot dan het Nederlandse. Dat Franse
notariaat kende al sinds de dertiende eeuw
een wettelijke regeling en was van oudsher
verbonden met de rechterlijke macht.
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De ontwikkeling van het notariaat na de
Franse tijd.
Was het notariaat oorspronkelijk een be-
voegdheid, krachtens vergunning van de
overheid, nu was het een zuiver staatsambt
geworden.
In de loop van de negentiende eeuw wordt
het notariaat geleidelijk ontdaan van vreem-
de elementen uit de Napoleontische wetge-
ving.
In Nederland wordt de notaris door de
Kroon benoemd. Zijn rechtspositie is gere-
geld in de Wet op het notarisambt van 9 juli
1842 en sindsdien herhaaldelijk gewijzigd.
Om voor benoeming in aanmerking te ko-
men moet men:
a. de hoedanigheid van meester in de rechten
op grond van het doctoraal examen in de
notariële studierichting verkregen hebben;
b. vijf en twintig jaar oud zijn;
c. tenminste drie jaar als kandidaat-notaris
op een notariskantoor stage gelopen hebben.
In de praktijk is deze wachttijd echter veel
langer, zodat de leeftijd, waarop men tot
notaris benoemd wordt al gauw zo'n 45 jaar
is;
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d. Nederlander zijn.
Ook de vrouw is tot notaris benoembaar.
Anders dan andere ambtenaren ontvangt de
notaris zijn salaris niet van de overheid,
maar ontvangt een honorarium van degenen
die van zijn diensten gebruik maken.

De (ambtenaar)notaris is belast met het
opmaken van authentieke akten (enkele
uitzonderingen buiten beschouwing gelaten)
van alle handelingen en feiten op privaat-
rechtelijk terrein. Het verlijden van de akten
vindt plaats in tegenwoordigheid van twee
getuigen. Authentiek wil zeggen dat van de
betreffende stukken de echtheid vaststaat.
Ze worden opgemaakt op verzoek van be-
langhebbende(n).
Wie een beroep kan doen op een dergelijke
akte heeft een voorsprong op degenen, die
beschikken over onderhandse geschriften.

Naast deze bijzondere bewijskracht bezit de
notariële akte nog een tweede eigenschap,
ontleend aan twee andere notariële ambts-
taken.
De notaris heeft naast de taak authentieke
akten op te maken ook de plicht ze te bewa-
ren (enkele uitzonderingen, zogenaamde
'originaliakten' en omschreven in de Nota-
riswet, buiten beschouwing gelaten).
Akten in originali kan de notaris slechts in
enkele gevallen opmaken. In die gevallen
hebben de partijen keuze tussen een minuut-
akte, die in bewaring blijft, of een originali-
akte, die ze zelf in handen krijgen. Voor-
beelden zijn de gewone volmacht (last-
geving) en royement (doorhaling van een
hypothecaire inschrijving.

Tevens houdt de notaris een register bij (het
zogenaamde repertorium) van alle door hem
verleden akten. De overheid controleert of
zijn bewaarplaats wel voldoende veilig is.
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Notariële testamenten worden doorgegeven
aan het Centraal Testamentenregister te 's-
Gravenhage. Deze testamenten worden
daarin opgenomen zonder vermelding van
de inhoud, die dus aan het ambtsgeheim van
de betreffende notaris blijft toevertrouwd.
De testamenten worden pas na het overleden
van de testateur/trice geregistreerd en dan
nog alleen, als zij door het overlijden van
kracht zijn geworden, zodat herroepen tes-
tamenten geheim blijven. Op deze wijze kan
het laatste testament altijd achterhaald
worden, ook al weten de nabestaanden niet
of en voor welke notaris een testament is
opgemaakt. Op studiezaal II van het Cen-
traal Bureau voor Genealogie bevindt zich
op microfiches een gedeelte van het
Centraal Testamentenregister. Dit betreft de
registratie van testamenten gemaakt in de
periode 1890-1973 door testateurs die tus-
sen 1793 zijn geboren en voor 1973 zijn
overleden. Het betreft hier een registratie,
dus niet de testamenten zelf. De registra-
tiekaarten zijn op geboortejaar van de
testateur en per jaar alfabetisch op familie-
naam gerangschikt. Op de registratie-
kaarten is het volgende vermeld:

• familienaam en voornamen van de
testateur

• burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd,
weduwnaar of weduwe, met vermelding
van de echtgenoot, echtgenote of van wie
men weduwnaar of weduwe is)

• plaats en datum van geboorte van de
testateur, soms overlijdensdatum

• beroep
• adres
• aard van de akte
• datering en nummer van de akte
• naam en standplaats van de notaris
• soms eerdere en latere huwelijken
Als er enig bezit in de familie is geweest,
kan dit register, vooral als andere informatie
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verloren is geraakt, dus bruikbare informa-
tie opleveren.

Een derde taak is het afgeven van
authentieke afschriften en uittreksels, die de
handtekening en het ambtszegel van de
notaris dragen onder zijn verklaring, dat de
in die documenten voorkomende tekst
gelijkluidend is aan die van het origineel.
Een speciaal soort afschriften zijn de 'gros-
sen'. Dat zijn afschriften waarboven de
woorden 'In naam der Koning(in)' voor-
komen en die maar eenmaal zonder meer
mogen worden verstrekt. (Voor een tweede
verstrekking is toestemming van de recht-
bank nodig.) Een dergelijke grosse kan een
rol spelen bij bepaalde rechtszaken.
Afschriften kan de notaris ook maken van
hem getoonde stukken.
Naast de door hem vervaardigde akten kan
de notaris ook andere stukken in bewaring
nemen. Dit blijven echter onderhandse
stukken.

Het werk van de notaris ligt in het bijzonder
op het gebied van ons recht dat belichaamd
is in het Burgerlijk Wetboek, en het Wet-
boek van Koophandel en de daarmee nauw
samenhangende wetgeving.
Behalve zijn eigen wettelijke werk verricht
de notaris allerlei andere juridische werk-
zaamheden, zoals de afwikkeling van nala-
tenschappen.
Notarissen (en ook kandidaat-notarissen)
staan onder toezicht van 'Kamers van Toe-
zicht', waarin onder meer notarissen en
leden van de rechterlijke macht zitting heb-
ben. De Kamers kunnen disciplinaire maat-
regelen toepassen. Een afzonderlijke rijks-
instantie oefent controle uit op de notariële
boekhouding.
Uit het verleden worden soms merkwaar-
dige zaken betreffende notarissen aange-
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dragen, zoals faillissementen van nota-
rissen, waarbij ook door hem beheerde
vermogens weg bleken te zijn. Een Friese
Ten Boom zou bijvoorbeeld na zijn
honderdste jaar alsnog zelfmoord hebben
gepleegd, omdat de notaris die zijn kapi-
taaltje beheerde, failliet was gegaan. En,
ook in Friesland, zou een jongeman een
boerderij zijn onthouden. Ook tegenwoordig
wordt er nog wel eens een heel enkele keer
een notaris uit zijn ambt ontzet.
Kwamen in de tijd van het oude notariaat
allerlei combinaties van beroepen voor, het
moderne notariaat daarentegen kent bepaal-
de onverenigbare beroepen. Zo mag een
notaris geen rechter, procureur of belas-
tingambtenaar zijn. Het maximum aantal
notarissen wordt bij Koninklijk Besluit
vastgesteld. De notaris wordt benoemd voor
het leven. Bij het bereiken van de volle
ouderdom van zeventig jaar - of voordien op
zijn verzoek - wordt hem ontslag verleend.
De rechterlijke macht kan hem op bepaalde,
in de wet genoemde gronden uit zijn ambt
ontzetten.

Archiefstukken, overgebracht naar archief-
bewaarplaatsen zijn openbaar volgens de
archiefwet. Een van de uitzonderingen
wordt gevormd door de notariële archieven,
waarvan de overbrenging na 75 jaar dient
plaats te vinden. Ook de nieuwe archiefwet
van 1995, die 1 januari 1996 in werking
moet treden, brengt hier geen verandering
in.
Onderzoek in notariële archieven kan zeer
tijdrovend zijn. Met behulp van archief-
gidsen valt na te gaan welke notarissen in
het gebied waar men onderzoek doet, actief
zijn geweest. In toenemenende mate is men
bezig de notariële archieven te klapperen op
persoonsnamen, zodat althans dat zoeken
wordt vereenvoudigd.
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Een complicatie is, dat men niet altijd Waar twee of meer partijen bij een akte
gebruik maakte van de diensten van een
notaris uit de eigen omgeving. Zo maakten
bijvoorbeeld vele Zeeuwen destijds gebruik
van notariële diensten te Bergen op Zoom en
zijn dus ook vermeld in de archieven aldaar.

betrokken zijn kan het ook voorkomen, dat
de akte verleden is voor een notaris uit de
streek van de andere partij (en), zodat ook
dan elders gezocht moet worden.

Oude termen (cond-cost)
(Genealogische, juridische, Latijnse en oud-Nederlandse termen)
H.M. Lups

condictie terugeising van het geen ten
onrechte of te veel betaald of gegeven is
conditeur stichter, maker
conditie), -onis, conditie voorwaarde
condoneeren vergeven, toegeven
conduceeren leiden, huren
confereeren een verbond maken
confesseren bekennen, belijden, biechten
confirmatus, confirmatie bevestiging
confirmeren bekrachtigen, bevestigen
confisqueeren verbeurd verklaren, aanslaan
confiteeren bekennen
conflueeren tesamenvloeien, tesamenlopen
confondeeren venvarren, beschaamd maken
conformeeren vergelijken
confringeeren verbreken
confugeeren toevlucht nemen
confuis verward, ontsteld
confusie verwarring
confuteeren weerleggen
congereeren tesamen brengen
congregatie verzameling, bijeenkomst
congrueeren gevoegen, overeenkomen
coniugatores echtelieden
coniuncti gehuwden
coniunx echtgenoot
coniunxi matrimonio heb ik in het huwelijk
verbonden
coniuncti (/iunctie) sunt zijn door het
huwelijk verenigd
conjectureeren ramen, gissen
conjugatus (gata) gehuwd
conjuncti fuerunt zijn getrouwd
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conniveeren door de vingers zien. oogluikend
toelaten, gedogen
consangineus (in de middeleeuwen) neef, die
meer dan vijf graden verwijderd was
consanguinitas bloedverwantschap
consanguiniteit bloedverwantschap,
maagschap
conscribeeren schrijven, beschrijven
consent toestemming, bewijs van vergunning
consenteren toestaan, toestemmen,
vergunning
consereren toewijzen, afstaan aan
consideren beschouwen, overwegen
consorten deelgenoten
contenderen beweren, eisen
contingent (verplicht) aandeel
contradictie tegenspraak, tegenstrijdigheid
contrahunt trouwen
contrarie in strijd met
contraxerunt matrimonium sloten een
huw.elijk
contraventie overtreding
conversatie omgang, gedrag; vleeselijcke
conversatie = geslachtsgemeenschap
copia, copiae afschrift van een afschrift
copiëlijck bij afschrift
copulatio huwelijk
copulati sunt zij zijn getrouwd
copulatis, -onis huwelijksvoltrekking
coram ten overstaan van
coram testibus ten overstaan van de getuigen
costume gewoonterecht
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ciseleren 'uitdrijven van metalen' techniek van de plaatvervaardiging (beknopt)

Deze (sterk verkleinde) afbeeldingen zijn
afkomstig uit de Encyclopedie van Diderot en
d'Alembert (1762-1777).

Literatuur:
Vakmanschap is meesterschap, pag. 46, 94. 1965,
Enschede, Groenlo.
Das grosze Lexikon der Graphik, 1984
Braunschweich.

graveren van (koper)platen
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Beroepen van toen (gr)
H.M. Lups

Graveur
In oude stukken ook graveerder genoemd.
"Kunstenaar, die in steen of metaal holle of
verhevene figuren snijdt".
Veel van wat vroeger met de hand werd
gedaan wordt nu vervaardigd met behulp
van graveermachines, maar dit is in wezen
meer freeswerk. Maar ook nu bestaat dit
eeuwen-oude ambacht nog, onder meer bij
de Rijks-munt in Utrecht, in de kunst (droge
naald gravures) en bij industrieën waar
bijvoorbeeld munten, penningen en sier-
voorwerpen worden gemaakt.

Deze beroepsuitoefening kent verschillende
vormen: zo is er de (edel)steengraveur. die
voornamelijk halfedelstenen bewerkt voor
onder meer zegel- en wapenringen. Voor
dergelijk werk staat een leertijd van tenmin-
ste tien jaar.
Hierbij worden - veelal zelfgemaakte -
uiterst fijne freesboortjes, ingewreven met
diamantslijpsel, gebruikt.
De graveur, die afbeeldingen in staal, zink,
koper of hout stak of steekt, heeft de be-
schikking over een uitgebreid assortiment
stekers (= burijnen). Zo heeft men bij-
voorbeeld een spitssteker, ruitsteker, jus-
teersteker en een bolsteker.
Graveert hij ook stempels en/of siervoor-
werpen, dan heeft hij ook nog een aantal
ponsen tot zijn beschikking. Bij het ponsen
worden motieven in het metaal geslagen om
bijzondere effecten te bereiken als stofmat,
zandmat en streepmat. Verder gebruikte
men ponsen van veel voorkomende motie-
ven als bijvoorbeeld sterretjes en heral-
dische motieven.

Het graveren zou door de edelsmeden tot
ontwikkeling zijn gebracht, die met een
burijn een tekst of voorstelling in metaal
aanbracht (ciseleren). Met behulp van een
verfmengsel maakte hij soms een afdruk,
zodat hij een voorbeeld had om dezelfde
afbeelding in een ander werkstuk te grave-
ren. Hieruit zou het drukken van gravures
als zelfstandige techniek zijn ontstaan. Vóór
1400 stak men in brons, later in koper, dat
zachter was en daardoor gemakkelijker te
graveren. Tussen 1400 en 1450 kwam als
concurrent de etstechniek tot ontwikkeling,
afkomstig van de wapensmeden. Deze
brachten versieringen aan door etsen met
zuren in onder meer klingen van zwaarden
en sabels. Men ontdekte dat dit etsen ook
heel goed mogelijk was op koperen platen.
Er ontstond een controverse tussen de gra-
veur, die een moeilijke, bewerkelijke en dus
ook tijdrovende techniek toepaste en de
etser, die alleen maar wat op een waslaagje
hoefde te tekenen, de tekening over te
'krassen' en die dan verder het zuur het
werk liet doen.

Naast de kunst- en de plaatgraveur kende
men verdere gespecialiseerde uitoefeningen
van dit vak zoals het vervaardigen van
platen voor bladmuziek: de muziekgraveur.
In Haarlem waren in het begin van de
achttiende eeuw twee broers Vincent van der
Vinne en Jacob van der Vinne actief, de
eerste als kunstschilder, graveur en lint-
fabrikant, de tweede als kunstschilder en
graveur. Jacob was in 1735 lid van het St.
Lucasgilde (schilder en plaatsnijder). l)

1) Jaarboek CBG 1987, pag. 172,173
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FaRéLis, FamilieRelatie Informatie Systeem
voor Windows.
H.M. Lups

Bijzondere aanbieding voor abonnees van Ons Erfgoed.

Het FamilieRelatie Informatie Systeem, dat
in Ons Erfgoed nr. 3, 1995 werd geïntro-
duceerd, is inmiddels operationeel en
leverbaar.
Resumerend kan worden gezegd, dat het
dezelfde gebruikersvriendelijkheid heeft als
de meeste andere Windowstoepassingen:
- selectie van programmaonderdelen via

de Windows-menubalk,
- muisbesturing,
- on-line hulpbestand waarin men op elk

gewenst moment hulp kunt opvragen
over welk programmaonderdeel dan ook,

- het overschakelen naar andere actieve
toepassingen, bijvoorbeeld een teken-
programma of een tekstverwerker,

- prima grafische mogelijkheden.

FaRéLis legt een unieke koppeling tussen
vier verschillende bestanden. In de eerste
plaats is er het personenbestand met de
gebruikelijke genealogische gegevens als
familienaam, voornaam, geslacht, geboor-
te/doop, beroep, overlijden/begraven enzo-
voort.
In het documentenbestand kan men gege-
vens invoeren van bijvoorbeeld geboorte-
akten, huwelijksakten en achtergrond litera-
tuur, maar ook (ingescande) familiewapens,
foto's, en andere afbeeldingen als stukjes uit
een doopregister, dit alles gekoppeld aan
personen. Ook adressen kunnen aan
personen worden gekoppeld, na ze eerst in
een apart bestand ingevoerd te hebben.

FaRéLis kent een voorziening, waarmee
bestanden in het zogenaamde Gedcom-
formaat eenvoudig ingelezen of wegge-
schreven kunnen worden. Zo kunnen genea-
logische gegevens met andere computer-
programma's, die Gedcom ondersteunen
uitgewisseld worden.

In de eerste versie (1.0) zijn de uitvoermo-
gelijkheden beperkt tot WordPerfect-be-
standen, of tekstverwerkers die WP-be-
standen kunnen inlezen als bijvoorbeeld
Word for Windows.
Print-outs zijn mogelijk van:
- (verkorte) alfabetische lijst van

opgenomen personen met per persoon
informatie over geboortedatum,
geboorteplaats, overlijdensdatum, over-
lijdensplaats en recordnummer van de
ouders,

- persoonsbladen (als 'formulier' of in
'tekstvorm'),

- kwartierstaat,
- stamreeks,
- genealogie,
- parenteel,
- frequentie-overzichten (alfabetische

lijsten met items, bijvoorbeeld familie-
namen, geboorteplaatsen enzovoort en
het aantal keren dat deze in het bestand
voorkomen).

Door de uitvoer naar WP-bestanden kan
men achteraf wijzigingen in de tekst aan-
brengen en de lay-out naar eigen inzicht
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aanpassen, bijvoorbeeld voor een fami-
lieboek.

De prijs van het programma bedraagt
ƒ 89,50 (voor diskette + handleiding)

De heer Berkhof, de producent van dit
programma, heeft ons in staat gesteld onze
lezers op een zeer voordelige manier met dit
programma (misschien met genealogie per
computer) kennis te laten maken.
Voor u als abonnee is de prijs tijdelijk
slechts ƒ 39,50.

Dit bedrag dient vóór 31 december
overgemaakt te zijn op postbankrekening
3058409, t.n.v. de heer F. Berkhof,
Hofkampstraat 4, 7607 NH Almelo.

Na deze datum geldt de normale prijs!!!

U krijgt de diskette en de handleiding na
betaling zo spoedig mogelijk toegezonden.
N.B. bij betalingen vanaf uw bankrekening
op de plaats van de mededelingen ook uw
adres vermelden.

Beschikt u over een modem, dan kunt u
gratis een demonstratieversie van het
programma downloaden via een van de
bulletin systems van het WGA-net. Een
demonstratieversie kan eventueel besteld
worden door ƒ 15,-- over te maken op het
voornoemde postgironummer. Voor nadere
informatie kunt u bellen (bij voorkeur na
20,30 uur): 0546-813736.

Boeken en tijdschriften

Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht
Kort na de vooraankondiging kregen wij dit
werk in handen. Het omvat bijna 600
pagina's, waarbij men zich in eerste
instantie afvraagt, hoe men dit zeer
verzorgde en op mat gestreken papier
gedrukte boek voor nog geen zeventig
gulden kan aanbieden. Achteraf blijkt dan
ook dat de uitgave gesponsord is.
De provincie Utrecht, gewest in het midden
van het land, had aan alle zijden behoefte de
grens te markeren en zich te wapenen tegen
vijanden. Lijf en goed moesten beschermd
worden en zo is Utrecht onder meer uit
noodzaak een echte kastelenprovincie
geworden.

Hoewel de belangstelling voor kastelen en
ridderhofsteden in Utrecht teruggaat tot in
de zeventiende eeuw, bleek dat veel in het
verleden verschenen literatuur onvolledig

en/of onbetrouwbaar was.
Velen hebben meegewerkt om het nu ver-
schenen boek te realiseren. Vele aspecten
kwamen aan de orde. Omstreeks het jaar
1000 was alleen in de stad Utrecht een ver-
sterkte burcht aanwezig, maar in het midden
van de dertiende eeuw stonden er door de
provincie verspreid reeds zo'n 150. De eer-
ste .vraag waarop ingegaan wordt is dan
ook: hoe is de opkomst van het kasteel te
verklaren en welke plaats had het in de
middeleeuwse politiek. Door de Ottoonse
keizers werd de bisschop ingezet bij het
landsbestuur. Toen de keizerlijke bescher-
ming wegviel, verzwakte de positie van de
bisschop. Om zich te beschermen bouwde
hij aan de grenzen een aantal kastelen. Zijn
onvrije dienstlieden, de ministeriales, ver-
kregen een steeds zelfstandiger positie en
drukten hun onafhankelijkheid na 1250 uit
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in het bouwen van eigen kastelen en
woontorens. In een volgend hoofdstuk komt
de kastelenbouw in het Sticht tot de
zestiende eeuw aan de orde. Een volgend
hoofdstuk behandelt de architectuur van
kastelen en ridderhofsteden na de mid-
deleeuwen. Het begrip ridderhofstede kwam
in Utrecht voor het eerst in 1512 aan te
orde. In dat jaar kwam een overeenkomst
tot stand, 'Verbandbrief" genoemd, waarin
werd bepaald dat 'huisgeld', een jaarlijkse
belasting op elk huis zou worden geheven,
met een regeling wie van een dergelijke
heffing vrijgesteld zou worden, waaronder
de ridderhofsteden.

Het bezit van een ridderhofstede was een
vereiste om in de ridderschap beschreven te
kunnen worden. In een statenresolutie van
1667 kwamen de voorwaarden aan de orde,
waaraan men moest voldoen om tot de
ridderschap te worden gerekend. Deze rid-
derschap ook vormde het tweede Lid van de
Stichtste staten, maar dit werd doorbroken
door koning Willem I.
In het inleidende gedeelte komen ook kas-
teelinterieurs en de tuinen en parken aan de
orde.Dit algemene deel wordt besloten met
een overzicht van topografische afbeeldin-
gen: Utrechtse kastelen in beeld.
Vanaf pagina 89 wordt stilgestaan bij de
afzonderlijke kastelen en ridderhofsteden,
waarvan er meer dan 100 worden behan-
deld. Van ieder kasteel/ridderhofstede wordt
- voor zo ver mogelijk - zowel de geschie-
denis van het gebouw als van de bewoners
beschreven. Daarna volgt de bouwgeschie-
denis en soms gegevens over de omgeving.
Het geheel is rijk geïllustreerd, zowel in
kleur als zwart-wit.

Het spreekt wel vanzelf, dat het beperkte
aantal pagina's, die voor elke kasteel of
iedere ridderhofstede beschikbaar is, slechts
een vrij summiere behandeling mogelijk
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maakt, zodat er in de toekomst nog ruimte
overblijft een en ander in aparte verhan-
delingen verder uit te diepen, voorzover dit
nog niet gedaan is. Het boek eindigt met een
overzicht van bouwkundige termen en
begrippen, noten bij de hoofdstukken, een
literatuuroverzicht en registers van per-
soons- en kasteelnamen, terwijl ook een
overzicht van de vele auteurs niet ontbreekt.
Dit werk is zeer de moeite waard voor in
historie geïnteresseerden, vooral zij die zich
op Utrecht richten, maar bevat ook zo'n
3000 persoonsnamen, die voor genealogen
met Utrechtse kwartieren interessant
kunnen zijn. (HML)

De havezaten in Twente en hun
bewoners.
De aankondiging van deze publikatie van
het Rijksarchief in Overijssel en Waanders
Uitgevers, bereikte ons te laat om onze
lezers gelegenheid te kunnen geven tot
voorintekening (ƒ 95,- in plaats van ] 125,-
na verschijnen.
In dit boek komen de havezathen uit het
Twentse landschap uitgebreid aan bod. De
auteurs zijn Jhr. A.J. Gevers en A J.
Mensema, medewerkers van het RAO. Zij
geven een uniek overzicht van de huizen
zelf, van het gebied waarin zij gelegen zijn
en van de families die de havezaten
bewoonden. In de inleidende hoofdstukken
komen verschillende thema's aan de orde,
zoals het bestuur van het gewest, de
ontwikkeling van de huizen met de daarbij
behorende tuinen. Een apart hoofdstuk is
gewijd aan de riddermatige families en hun
adellijk standsbewustzijn. Het grootste deel
van deze uitgave behandelt de historie van
de afzonderlijke havezathen vanaf de
vroegste tijden tot heden.
Het boek is rijk geïllustreerd met 360 zwart-
wit foto's van de huizen , hun bewoners en
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kaarten uit verschillende perioden.
Getekende plattegronden en doorsneden
verduidelijken het beeld van deze vroeger zo
belangrijke huizen. Een groot aantal

kleurenfoto"s geeft een goed beeld van de
huidige toestand, hun interieurs en
omgeving. (HML, naar Persbericht RAO.)

Antwoorden en vragen van lezers
Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde vragen
hebben, anders dan genealogische contacten,
kunnen die in deze rubriek aan de orde stellen.
Eventuele antworden graag naar de redactie.
Antwoorden, die alleen van belang zijn voor de
vragensteller worden direct doorgezonden. De
andere worden, al dan niet verkort of samen-
gevoegd, in Ons Erfgoed gepubliceerd.

Antwoord vraag 95502. Op de vraag wat
te doen om de leesbaarheid van oude
grafzerken te verbeteren zijn verschillende
antwoorden binnengekomen:
Soms bereikt men al bruikbare resultaten,
door met een nat gemaakt papieren zak-
doekje de letters en cijfers schoon te maken.
Liggende stenen zijn vaak leesbaar te ma-
ken, door ze na ze schoongeborsteld te
hebben, te bestrooien met wat krijt of ander
poeder, eventueel meel, om over de tekst te
strooien/wrijven. Als men het losjes weg-
veegt met een zachte borstel of een gan-
zeveer, blijft dat poeder of meel achter in de
putjes en groeven. Bovendien geldt dat
versleten inscripties beter leesbaar zijn in de
vroege ochtend of in de avondschemering
omdat het invallende strijklicht dan meer
schaduw maakt.

Bij staande stenen kan een vel wit papier
over de steen worden gehangen. Ingeval van
nood kan men dan daar met de onderkant
van een vast wel aanwezige graszode of met
stoepkrijt op de in Engeland zo bekende
manier van 'brass rubbing' over wrijven.
Zelf heb ik dat gedaan met een Kadeem
onuitwisbaar industriemerkstift, die ik bij
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een ijzerhandel kocht, wat, als de tekst niet
te ver weggesleten was, bruikbare resultaten
gaf. (HML). Te zijner tijd zal Ons Erfgoed
op dit onderwerp terug komen in een artikel
over registratie van graven.
Met dank aan de dames Aries-Rootliep en
W.M.H. v. Leeuwen-Huizer en de heer drs
R.A. Brongers.

Vraag 95601. Wie weet de betekenis van de
aanduiding 'solderwerker' als beroep in een
akte van omstreeks 1850.
Vraag 95602. Wie weet de vertaling van de
navolgende afkortingen, gevonden boven
(algemene) brieven/akten
L.S. = Lectori Salutem = den lezer heil
(Onder kopieën van akten l.s. = locus sigilla
= plaats van het zegel of lack segel)
L.B.S. = Lectori Benevolo (?) Salutem =
den welwillende (of goedgunstige) lezer heil
L.(B.)S. & O. = idem & Officia(?) = ?
L.B.S.P.DE. = idem + PD. (pro decer-
nente?)

Boeken gezocht.
Wie kan mij helpen aan de volgende boeken:
'De Overijsselsche watersnood van 1825',
door Jan ter Pelkwijk in 1826; 'Zalk en
Veecaten', door Mr. G.J. ter Kuile, Assen
1948; 'Geschiedenis van de heerlijkheid
Zalk en Veecaten, van het kasteel Buckhorst
en haar bewoners'?
Reacties met prijsopgave gaarne aan H.
Westera, Andries Snoekstraat 53 hs, 1065
TB Amsterdam, tel. 020-6154833.
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Genealogische contacten
Vragen voor deze rubriek M/orden opgenomen in
volgorde van binnenkomst en voorzover de
plaatsruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis voor
abonnees. De vragen graag in machine schrift of
blokletters.

Maatje Elisabeth van Haver, geb. 29-3-1879
te Wissenkerke Noord-Beveland. Haar ouders
waren Jacobus van Haver en Cornelia Maria
Broekhoven, wonende te Wissenkerke. Maatje
vertrekt in 1901 vanuit Wissenkerke naar Den
Haag om daar een betrekking als dienstbode te
aanvaarden. Zij huwt daarna met een Pronk,
geb. te Scheveningen. Gevraagd worden de
volledige naam van haar man en de huwe-
lijksdatum, de geboortedata van eventuele
kinderen en de overlijdensdata van Maatje en
haar man.
J. van Haver, Heer Janszstraat 13, 4493 BZ
Kamperland, tel. 0113-373408.

Haasbroek. Gegevens gevraagd m.b.t.
voorgeslacht en herkomst (Leiden?) van
Gcrrit Wiüeinzn. uit Katwijk a/d Rijn,
gehuwd circa 1639 met Trijntje Willemsd.
Hun zoon is Klaas, ged. 20-1-1656, gehuwd
1680 met Aagje de Swart.
P.H. Denk, v. Spaenstraat 8, 1181 DW
Amstelveen, tel. 020-64333226.

Jozef Franciskus Huning (Hunink/Huinink),
geb. rond 1816 was gehuwd met Gerarda
Harmelink, geb. 23 maart 1814 te Putten en
overleden te Diepenveen 2 april 1850. Uit het
huwelijk zijn drie kinderen geboren te
Diepenveen, Johanna, geb. 16-02-1842,
Elisabeth, geb. 21-07-1844 en Maria Elisabeth,
geb. 19-12-1846. Wie kan mij helpen aan
verdere gegevens over Jozef en zijn gezin?
Tevens gegevens gevraagd over de
familienaam de Lat.
G.H. Reuzel, Het Laar 6 7414 BS Deventer, tel.
0570-643895.

Van Iperen, Maria werd te Leiden geboren op
11-09-1808. Haar ouders waren Arie van
I(Y)peren, overl. Leiden 3-4-1811 en Alida
Keijzer, overleden 's-Gravenhage 24-06-1809.
Behalve de geboorte van Maria en het
overlijden van haar ouders is niets over dit
ouderpaar zoals hun herkomst, huwelijk en
eventuele verdere kinderen bekend. Wie helpt
mij verder? Iedere informatie of aanwijzing is
welkom.
Chr. Langeslag, Kievitsweg 13, 2983 AC
Ridderkerk, tel. 0180-416558.

Reynier de Jager, jongeman van Randwijk,
woonde in Vianen (1710), huwde Vianen 25-9-
1710 Merrigje Cornelis van Nieuwpoort,
jongedochter van Vianen, gedoopt Vianen 21-
1-1686. In Randwijk is echter rond 1685 geen
doop van een Reynier te vinden. Wie zijn zijn
ouders en waar werd hij geboren? Zijn er
mensen, die ook onderzoek doen naar deze
familie de Jager? Zij zouden afkomstig zijn uit
de Over-Betuwe. Zij woonden in Vianen,
Breukelen, Zuilen, Utrecht en Maarssen, vanaf
ca. 1830 in Woerden, Alphen a/d Rijn,
Leiderdorp en Zoeterwoude. Beroepen die veel
voorkomen zijn: steenbakker(sknecht),
schipper en koopman.
Annemarie Fennema, Harddraverstraat 50-B,
3O33XM Rotterdam, tel. 010-4651432.

Kamermans, Izaak, geb. 18-03-1854 te
Vlissingen, gehuwd op 20-12-1876 met
Jacoba Catharina Diipont. Kinderen: o.a.
Jacobus Leendert Kamermans, geb. 28-4-
1879 te Vlissingen. Wie kan meer gegevens
over deze familie verstrekken, in het bijzonder
over nazaten voor Ruby Wilhelmina Somers-
Kamermans, p.a. M. Kingma, Hanenburg 54,
8926 KW Leeuwarden.

Slotegraaf. Gezocht personen die net als ik
onderzoek doen naar de familie Slotegraaf om
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gegevens uit te wisselen. Jelmer Harmcns.
geb. 1748 te Suameer (Fr.) nam in 1811 deze
naam (toen Slotegraver) voor zichzelf en zijn
kinderen aan.
G. de Vries-Veenstra, De Warren 28, 9203 HT
Drachten, tel. 05120-11952.

Sullin, Soullié, Soulier, Jeulin e.d. Ik ben al
jaren op zoek zonder resultaat. Vandaar de
vraag: wie helpt mij zoeken naar de
geboorteplaats/datum van Joannes Henricus
Sullin, Soulier e.d., geboren tussen 1720 en
1731. Hij was gehuwd in Nijmegen in 1752.
maar daar geen broers, zusters of verdere
familieleden gevonden. De kinderen zijn R.K.
gedoopt en vernoemd naar getuigen (geen
familie).
T. Geurtsen-Soliën, Pavanestraat 22, 5802 LL
Venray.

Veltman, Klara Albertina, ged. 19-11-1801
te Amsterdam krijgt -ongehuwd- een zoon,
Emanuel Victor Veltman, geb. 27-10-1823 te
Gildehaus/Hannover. Waar en wanneer is
Klara overleden?
Hols(t), Arie is overleden te Amersfoort op 16-
3-1836. Hij trouwt 8-12-1776 te Amersfoort
met Margaretha Roodesteyn. Waar en
wanneer is Arie geboren en wie waren zijn
ouders? (Vader Evert?)
Balk, Cornelis, ged. 3-6-1727 te 's-Graveland,
overl. 30-10-1808 te Culemborg. Hij trouwt
met Elisabeth v.d. Graaf, begr. 13-6-1792 te
Culemborg. Waar en wanneer zijn ze
getrouwd? Waar en wanneer werd Elisabeth
geboren en wie waren haar ouders?
G.M. Aries-Rootliep, Want 13, 1276 HC
Huizen.

Visser (Winter), Pieter Theunisz en Trijntje
Jans de Groot laten te Barsingerhorn tussen
1771 en 1789 kinderen dopen (geref.),
waaronder Jiseijntje, Hillegont, Jan, Maartje,
Grietje, Neeltje en Pieter. Overlijden Pieter sr.
bekend (Barsingerhorn 1806). Waar trouwden
zij en wie waren hun ouders?
Gerrit Toonen en Hendrikje Maazen

trouwen Eemnes (Ned. Herv.) 20-12-1739. Zij
krijgen te Eemnes negen kinderen. Gerrit
hertrouwt (Ned. Hen'.) 02-09-1764 Aeltje
Hendriks Kluijver. Uit dit huwelijk acht
kinderen. Hij trouwt (3) Hendrik Hendriks
Putterboer, Eemnes 16-07-1779 (R.K.) Alle
kinderen noemen zich Van Amersfoort.
Gerrit is geb. rond 1710 (te Amersfoort?) en
overl. Eemnes 03-11-1792. Gevraagd
voorgeslacht Gerrit en Hendrikje.
Henricus Johannes Conijn geb. Edam 07-01-
1821 overl. Alkmaar 25-11-1885. Wie heeft
onderzoek gedaan naar de familie Conijn?
Mevr. P.C. Kommer, Richtersweg 68, 6865
GH Doorwerth.

Voogt. Wie kan mij verder helpen met het
voorgeslacht van Willemijntje Henrica
Frederica Voogt, geb. 10-08-1876 te
Amersfoort. Overl. 15-3-1909 te Amsterdam,
getr. 12-6-1902 te Amsterdam met Klaas van
Brederode, geb. 28-8-1877 te Amsterdam,
overl. 21-7-1929 te Amsterdam
A.W. Biewenga, Molenerf 20, 9617 BW
Harkstede, tel. na 19.00 uur 05904-2754.

Warmenho(o)ve(n). In deze familie doet het
volgende verhaal de ronde:
Na de Kruistochten (12e a 13e eeuw) heeft de
familie Warmenhoove de Zuidkant van de
Hunze-rag toegewezen gekregen om zich daar
te vestigen, als dank en beloning voor bewezen
diensten. De Noordkant van de Hunze-rug was
voor de familie Kouwenhoove. Is er iets waar
van dit verhaal en weet iemand waar ik
hierover informatie zou kunnen vinden?
M. Warmenhoven, Hoofdweg 82, 9619 PE
Froombosch.

Gezocht het boek 'Anastasia, de verloren
tsarendochter', geschreven door James Blair
Lovell. Uitgever Luitingh-Sijthoff in 1991.
ISBN 90 245 2000 2.
C.B. van der Knaap, tel. 078-6150660.
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Naamregister Ons Erfgoed 1995
Adolf van Nassau, hertog 17
Agricola 109
Agsteribbe 109
Aitton 111
Alberts 43
Alembert, d' 248
Alexandra, tsarina 24
Alexei, tsarewitch 23
Amersfoort, van 255
Ampsingius 70
Ampzing 70
Anastasia, groothertogin 23, 255
Anderson 23, 24, 204
Andriaansz 128
Ankeren, van 131
Arents 174
Aries-Rootliep 253, 255
Aries-Rotliep 253, 255
Assenberg 6
Asser 81
Assisi, van 11
Augurkiesman 109
Aytoun 111

Baan 111
Back 215
Baer, ten 189
Baerle, van 109
Bakhuizen van den Brink 234
Bakker 59, 108
Bal 174
Balk 255
Ballegoijen 132
Barleus 109
Barmentloo 131
Bartel(s)man(s) 131
Bas, de 189
Bates 6
Battenberg, van 22, 111
Beek, van 131
Beer, de 36, 108
Beets 99
Beieren, Hendrik van 98
Beinaar 110
Belgiaerts 207
Bendelow 174
Bensink 131
Berbenlll
Berelsman 131
Berenbroek 139, 172, 173
Berg, van den 15, 110, 144
Bergh, van den 59
Berkel 44
Berkel, van 171
Berkhof 127, 128, 169,251

Bernadotte 188
Bemet Kempers 211
Bertel(s)man(n) 131
Bertha38
Berthier 188
Beveren, van 86
Bieber 174
Bieva(e)r 174
Biewenga 255
Bijlhout 110
Bijne 86
Binet 63
Binvignat38
Blankenstein 109
Bleijenberg(h) 43
Bleyswijk 174
Blij, van der 87
Bo(o)y 43
Boer, de(n) 109
Bogtman 158, 159
Bohne132
Boks 44
Bombay, van 174
Bonifacius 139
Boom, ten 246
Boom, van der 159
Boomsma 172
Boon 159
Bordewijk59, 129,231
Bos 25, 131
Bos(ch) van den 34, 35
Bos-Rops 55
Bosschert 132
Bourbon, de 20, 204
Bout 132
Bouterse 110
Bouwens 220
Bouwhuis 129
Boven, van 55, 210
Bracht, van 174
Brederode, van 255
Bremmer 140
Brey, de 132
Breydel, Jan
Brisé 232
Broekhoven 254
Broekman 150
Broekuijsen tot Averden (Avering) 220
Broersma 203
Brengers 42, 93, 253
Brood 25
Brouw86
Brown 159
Bruggeman 148
Brui(ï)ne, de 109
Brune 188

Brünnlein 111
Brunswijk-Wolfenbüttel, Hertog van
223.
Bruyn, de 86
Buar 174
Bultsma 203
Buter 30, 74
Buvelmans 131

Campfens 37
Carleton 30
Cats70
Ceder 110
Chanu, (van) 132
Citroen 109
Claessen 36
Clausewitz 183
Cloots, von 148
Cock 174
Coldewey 87
Conijn 255
Corbeek 43
Corneliss 87
Corvinck 145
Coster 220
Craandijk 13
Craats 34
Craighton 111
Creveld 144
Crijnen 128
Croes 3, 6, 7, 8, 9, 47, 53
Cross 50
Crusoë 110
Crutzen38
Cuypers 11
Dalsem-Huijts, van 87
Deitmer 139, 140
Dekker 100
Dekker, den 86
Dekkers 175
Delden van 132
Delis 86
Denk, 254
Deurs(s)e(n), van 86
Diderot 39, 40, 248
Dierten 61
Dinnes 132
Disselwerff33
Doedesz. 207
Domon 179
Dooijeweerd, (van) 86
Doornbos 83, 84
Doomeburg 172
Dorot 143
Dorth,van 148
Dost 86
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Draper 209, 210
Drie, van 130
Drixdr. 132
Dru(ij)ter), van 43
Dupont 254

Ecluse, 1' 179
Eemsing 175
Eenschate, van 148
Eeuwijck van 207
Egmont, van 220
Eijken 129
Eijs, van 87
Eijtens 7
Eldinga-v.d. Zee
Elema 83
Emma, koningin 17
Emrik, van 178
Enschedé 158
Erasmus 109
Es, van 9
Evers 111

Faber80, 109
Feith209, 210
Fennema 254
Filius 43
Flinsenberg 132
FlorisV22, 41
Fontes, van 207
Fougeroux de Bondary 212
Frauenfelder 108
Frederik Hendrik, prins 11, 41, 42
Frederik, prins 224

Gaaikema 59
Galton 63
Geerts 7
Geerts 88
Geertszoon 109
Geest, van der 87
Gehlen 147, 209
Gelder, van 38
Geldorp, van 28
Geraedts 15
Gerrits 9
Gerritsz. 207
Gevers 252
Giessen, van der 175
Gill 24
Godefroy 144
Goes, van der 146, 207
Goethart 34
Gogel 25
Goldman 143
Gomes 132
Gonnet 159
Gor(r)el 87
Gorter (de) 211
Gortmaker 211

Goseling 95
Gouberge 175
Goudsmit 144
Goutbeek 58
Goutier 6
Graaf, v.d. 255
Graanoogst 110
Grasmei|er 87
Griekenland, van 22
Groen 144
Groos219
Groot, de 30, 68. 109, 174, 175. 255
Grotius 109
Grout 44, 174
Grout-Fischer 84
Grutter (de) 211
Grutterink 211
üruyter (de) 211
Gustaaf-Adolf. koning 182

Ha(e m)mers 17
Haakmat 110
Haan, de 108
Haasbroek 254
Hagen, ten 152
Haijma 175
Hals, de 44
Ham van der 213
Hamers 139, 140. 172
Hannink 129
Harkema 87
Harlaar 169
Harmelink 254
Harmens 254
Harms 7
Hartog 84
Hartog. de 144
Hasselaer 132
Haver, van 254
Havertong 110
Haye, de la 14. 38, 39. 66, 115. 139,
140
Heelu, van 16, 17
Heemskerck, van 159
Heesters 213
Hegi 220
Heijdemann 163
Heijkoop 174
Heijmans 144, 175
Hel(le)gering 34, 35,36
Helena van Nassau, prinses 17
Hendrickszd. 132
Hendrik IV 16
Hendrik V 16
Hendriks 174
Henning 115
Heppe 49
Herman 219
Hesman 203
Hessen, van 23

Heule(n) van (der) 70
Heus, de 38, 39
Heusden, van 175
Heuts 87
Heutz. van 85
Heuver(l)kamp219
Heylen 80
Hijdra 169
Ho(o)gervorst 86
Hoekstra 174
Hoeré 59
Hoeven, van der 43
Höfer 140
Hofland 219
Hofman 88
Hofsteede 166
Hogeboezem 108
Hollander 174
IIollestelle200
Hols(t)255
Hommes 6, 8
Ilondt, d'59
Honniger 176
Hooff, van 189
Hooft 70, 75
Hooge, de 46
Hoogland 166
Hoop, van der 174
Hout, van den 111
Hout(te)karre 174
Ilouting 174
Hövell 148
Hubert49, 163, 166. 167. 171
Ilubert, de 70
Hugenpoth, van 148
Hui(y)z(s)er 59
Huy(y)ts 87
Huijste(e)219
Huisman 43, 108
Huitema 132
Huizinga 44
Hullu, de 195
Hulst 132
Huning (Hunink, Huinink) 254
Huygens 43

I(Y)peren, van 254
Uden 36
IJpelaar 44
Uzer 111
Ingen, van 35
Iser 111
Ivanov 24

Jacobs 86
Jacobsen 43
Jacobsz. 213
Jager, de 254
Jans 131, 132
Jansdr. 132
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Jansen 44, 86, 108
Jansse 175
Johanna Gabriela 204
Johanna Josepha 204
Johansdotter 108
Johanson 108
Jong, de 44, 91, 108, 139, 140, 219
Jong van Rodenburgh, de 201
Jonkermans 132
Joolink 175
Joop 43
Joosten 174
Jourdan 188

Kaijzel 166
Kalff 30, 74
KalopllO
Kamermans 254
Kamp, op den 13
Kann 189
Kantens 124
Kap 6
Kaps 6
Karel (de Grote) 67
Karel Martel 98
Karel V 98, 146, 147
Katipaana 104
Keijzer 254
Keikes 80
Kelderman 172
Keilen, van der 178
Kenswil 110
Kerenski 22
Kerkhoffs 59, 63
Kerkmeijer 158
Kerssens 44
Ketelaar 237
Kind(t), (t) 87
Kingma 254
Kip 108
Kistermann 38
Klaasen 7
Klad(t)131
Klee 213
Klein 175
Kleyn, van der 44
Klöne 87
Klootwijk 109
Kluijver255
Knaap, van der 255
Knol 88, 131, 175
Knook 38
Kobossen 16, 57
Koelmans 71
Koenders 115
Koldeweij 213
Kommer 219, 255
KönigllO
Koninck, de 188
Koningin, 126

Koo(i)yman(s) 44, 209
Kool 220
Koops 107
Kootwijk 109
Kopper 44
Korff 170
Koten 10, 17, 19, 62, 76, 96, 105,
112, 124,135, 140,151, 179,215,
223
Kouwenho(o)ve(n) 255
Kraai 87
Krah87
Krayenbuhl 87
Kregten, van 111
Kruit 87
Kruk 174
Kuiken 83
Kuile,terl47,253
Kuinderse 132
Kuur 131

LaHaye, de 14,38,39,66, 115, 139,
140
Laan, van de 44
Ladomin 132
Lafontaine 111
Lamain 170
Lamme(é) 109
Lange, de 159
Langeslag 254
Lat, de 254
Latour 207
Laus 43
Leenderts 175
Leeuwen-Huizer, van 253
Leeuwenberg 99, 100
LelyveldllO
Lenin 22
Leschot 220
Leurs 110
Leycester 205
Leyden, van 158
Lieshout, van 219
Lieuwen 128
Linden, van der 44, 75, 131
Lintelo, van 148
Lodewijk Napoleon 98, 224
Lodewijk XI 181
Lodewijk XIV 181
Lodewijk XVI 20,21, 204
Loo-Ditmar, van 85
Loon, van 175
Louter 18
Lovell 255
Luiceveld 123
Luiken 156
Lups 25, 29, 33, 53, 67, 68, 70, 71,
73, 74, 83, 101, 116, 119, 120, 122,
144, 156, 161, 162, 190,201,202,
205, 211, 215, 232, 244, 247, 249,

250
Luteyn 57

Maassen38
Maat ter/van der 58
Maazen 255
Macaré 242
Mackay 111
Mackenbach 25
Madretsma 110
Maed/tter58
Maijers 132
Maire, Ie 213
Mander, van 158, 159
Mangold 24
Marchal 18
Maria Theresia 204
Marie-Antoinette 21, 204
Massie 24
Mathijs 132
Maurits, prins 182, 185, 186, 189, 205
Mazière 111
McNeill 80
Mechelen, van 111
Meester 86
Megens-Linders 54
Meijde, van der 174
Meijde-de Groot, v.d. 175
Meijer 144, 200
Meldart, van 208
Menken 95
Mens Fiers Smeding 149
Mensema 252
Merlijn 207
Merx, de 222
Meulendijks 54
Meulenhof, van de 54
Meyer 87
Michael, groothertog 22
Mij e, van der 75
Mijling 174
Minnart 43
Miranda 159
Moes 30
Mol 40
Mol, de 150
Mol van Otterlo, de 150
Mond, van den 173
Moor de 159
Moore(n), van de(r) 151, 152, 153
Mooren, van der 201
Morel 59
Morel van Mourik 58, 108, 149
Morren 147
Moses 128
Mosmuller 38
Mountbatten 111
Mourik Broekman 150
Mourik, van 131, 149, 150
Mulderij 170
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Muller 70, 179,201
Muller 201
Muntinga 104
Murat 188

Naaborg 109
Naaktgeboren 109
Nabbé219
Napoleon 109, 112, 180, 191, 193,
224, 234
Naundorff2, 20, 21, 204
Neck 131
Negebour 87
Neslo 110
Neubecker 117
Neut(dt), van der 87
Neve 220
Ney 188
Nicolaas II 22,24, 204
Nie(uw)boer 87
Nierop, van 144
Niet, de 33
Nieuwpoort, van 254
Nigeboer 87
Nijhoff234
Nijsten 87
Nomes 111
Nonnemaker 9
Noordegraaf 78, 80
Notten 18
Numan96, 97, 100

O'Connor 159
Oetgens van Waveren Pancras Clifford
149
Olafson 108
OldeMeierink218
Olmen 111
Ooij, van 172
Oppenheim 144
Otter, den 29
Otterlo, van 150
Ottervanger 85
Otto I 144
Oude, de 16
Oudman 49
O verdiep 159
Overwater 40

Palier 80
Panters 43
Pasquialini 148
Patelski 38
Paulus 140
Peeman 175
Pelkwijk, ter 253
Pengel 10
Perigonl88
Perre, vande 191
Pestman 87

Petering 88
Peters 43, 153
Petrie 204
Philip, prins 22. 23. 111
Philips II 129
Pie(ë)t 109
Pies(t) 109
Pieters(en) 108, 128
Pingen 132
Pinto 144
Plak 110
Plomp 33
Poe(ë)pjes 109
Poelstra 210
Polak 110
Popering, van 175
Poppel, van 80
Porno 109
Posthuma(us) 109
Prins 34
Privée 109
Proester 200
Pronk 254
Provoost 175
Pullen 43
Put 44
Putman(s)73, 121
Putterboer255

Quist, 86

Raa(e)ma(e)kers 87
Rachman 111
Rachmaninow 111
Rahner 140
Reaell61
Reijnders 144
Reinoldl 16
RellumllO
Relyveld 110
Renting(k) 108
Rentinga 108
Reus, de 220
Reuzel 254
Reverant 44
Rhemrev 110
Ribbe 115
Ridder, de 86
Ridenberg 171
Riemsdijk, van 132
Rienewerf 44
Rietstap 117
Rijkers 220
Rijn, van 70, 117, 118
Rijs, van 87
Rijs(e)k(c)amp 132
Rijst, van 84
Ringoir 189
Riphagen 99
Rog(h)(e)man(s)(n) 107

Romanov 22, 24
Roodsteyn 255
Roon, van 175
Roos 128
Roosmalen 33, 215
Ro(o)tmensen 109
Rotshuizen 109
Rotte van de 44
Royen, van 234
Ru ij ven van 121
Rutten, 174

Saksen, van 189
Salm, van der 87, 131
Samplonius 171
Sande van de 132
Sarphati 144
Schaar, van der 60
Schaick, van 174
Schamp 88
Scharp 90, 91,92
Schelhaas 118
Schellevis219
Scherphoff111
Schippers 230
Schmidtman 132
Schmit 132
Scholl21, 128, 168,204.216
Scholtens 87
Scholtens-Grol 43
Schoone 169
Schouwenburgh 175
Schrijver 111
Schroot 219
Schuiten 189
Schuwer 166
Sekrève 59
Shakespeare 59
Siebers 132
Sierck, van 145
Simon 176
Slegte, de 59
Sleur 110
Slicher van Bath 80
Slotegra(ver)af 254, 255
Slotemaker de Bruine 109
Sluimer-de Groot 24
Smeele 174
Smit 31, 108, 109, 123, 132
Smithjr, 3
Smits 36
Snapper 144
Soliën (Sullin, Soulié, Soulier, Jeulin)
255
Sonnevel(d)t 86
Spakman 87
Sparenburg (van) 132
Spek 9
Spinoza 140
Spruit 97-
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Staat(s)131
Stalbergen 9
Steed 169
Steegman 87
Steenwijk, van 110
Steevering, van 175
Stempels 111
Stevens 37, 86
Steverding 175
Stevin, Simon 223
Sto(c)kvis 86, 144
Storm 104, 131
Stoutenbeek 143
Strick 149

Strick van Linschoten 149
Strunk 129
Suerink-Klöne 87
Summers 24
Swan, van der 88
Swart, de 213, 254
Sweert 220
Swiebel 111

T(h)ebbe(i)(n)s 174
Takes(z) 128
Terluin 203
Theophilus 156
Thomassen 132
Thomassen a Thuesink van der Hoop
van Slochteren 149
Thuys207, 208, 210
Tietjen 128
Tillaart 44
Tinbergen 64
Toit, du 111
Tombe, de 87
Toonen 255
Tramski 50
Trani 50
Trant 50
Tromp 9, 50
Trotsky 22

Uil 200

Valk 78, 80
Valkema 176

Vaupell 175
Veen, van 87, 88
Velde, ter 6
Veltman255
Ven, van 166
Venetiën, van 201
Verbeek 149
Verbeek van Mourik 149
Verboom 44
Verbunt 174
Verburg 44, 174,215
Verhees 15
Verhoeven 40
Verm(e)ijde(n) 174
Verschuuren Maessen 56
Versluis 44
Verzijl 43
Vestdijk 110
Vigeveno 143
Vinne, van der 249
Visser 255
Visser-v.d. Salm 131
Vliet, van 9, 115, 130, 148
Vogel 139, 140
Vondeling 110
Voogt 255
Voorst, van 33
Vorsterman van Oyen 201
Vos 109
Vos, de 195
Vossius 109
Vrakking 33
Vries, de 30, 108, 132, 169, 170
Vries-Veenstra, de 255
Vromen 143
Vroomen 118

Waal, de 9, 43
Waal Malefijt, van 149
Wagemaeckers 111
Wal, van de -van Beek 131, 175
Wanger 87
Warmenho(o)ve(n) 255
Waslander 132
Wassenaar, van 220
Weele, van der 43
Weijtenburg 174

Weitzel 8
Welle(n) 174
Werf, van der 86
Werkman 80
Wertheim 144
Westera 253
Wiesenbach 88
Wijbinga 30
Wijffels 84
Wijk, van 43
Wijn, van 234
Wijnen 85, 88
Wijngaarden 220
Wijntjes 88
Wilhelm II, keizer 22
Wilhelmina, koningin 108
Wilhelmina, prinses 41
Willebrord 98
Willem I, prins 186
Willem I, koning 16, 68, 224, 228, 234,
252
Willem III, koning 17
Willem III, stadhouder 189, 223
Willem Lodewijk 185
Willem, prins 224
Willems 87, 220
Willemsd. 254
Willemsen 175, 176
Willemsz. 254
Windgassen 111
Winia 209
Winkel 143
Winkler211
Winter 255
Wismans 132
Withaar 109
Witte 200, 240
Witterick 166
Wouden, van der 219
Wouterse 110
Wubbema 175

Zeeman 152
Zelfden, van t 87
Zwaan 71, 115, 140
Zwitser 189

Zakenregister Ons Erfgoed 1995
aandoeningen, neurologische 64
aangezichtsbeenderen 23
aanverwanten 137
aanverwantschap 137
aartsbisschop 27
abdij van Echtemach 107
Abdijcomplex 190
abt 27
academie, militaire 183

acceptgiro 81, 82
accijns op thee, koffie en chocolade
199
achtergrondliteratuur 127
achternaam 35, 59, 108, 142, 149, 192
acquitten 198, 199
ActaGena 170
adel 68, 109, 149, 154
adelaar 67

aderverkalking 21
adjudant 225
adjudant-officier 187
administratie 81, 185
admiraliteitscolleges 234
adresetiketten 82
adreskaart 29
adressen 127, 250
advocaat 27, 206
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advocati 144
Afdeling 234
afschrift 33
afschrift authentiek 246
afspeelapparatuur 94
afstamming 5, 36
afstammingsbestand 6-8
afstammingstabel 6
afstandsbediening 4
afwijkingen, genetische 65
AKON 193
akte 114, 127, 198,206
akte, authentieke 245
akte, geboorte- 250
akte, huwelijks- 250
akte, notariële 209, 244
akte(n) van geboorte, trouwen,
overlijden 238
akten van overdracht 14
Akten, Duitse 91
Algemeen Dagblad 66
Algemeen Hoofdkwartier 91
Algemeen Hoofdkwartier Ordedienst in
afwikkeling 91
alimentatievorderingen 20
AllGenea 18
Allerheiligenvloed van 1675 46
alliteratie 60
Almanakken 28
Ambacht en beroep 243, 244
ambachtsheerlijkheid 149, 150
ambachtslieden 206
ambtenaren 206
ambtgeld 42
Amerikaanse leger 19
Amsterdam 238, 239, 253
Ancestral File 5-8, 47-49, 53
Andrées Handatlas 85
ANSI-bestand218
anti-incest-wetgeving 138
Antwoorden en vragen van lezers 42,
85, 131, 173,219,253
apotheker 30, 31
appellaties 146
appointes, betaling van 200
ARA 92
arbeidskosten 30
Archeion 14, 100
archief 40, 55, 56, 94, 99, 100, 195,
232, 240
archief, Hollandse provinciale 234
archief, koloniaal 234
archief, provinciale 238
Archief, Indisch Familie - 104
Archief Nationale 237
Archief van het mensdom, het 101
Archief- en Fotodienst, Gemeentelijke
97
archiefbeheer 234
archiefbeheersysteem 14, 100

archiefbescheiden 55, 229
archiefbesluit 229, 236
archiefbestanden 14
archiefbewaarplaats 93, 102,229, 233,
235, 246
archiefbezoek 130
archiefdepot 12,234.238
archiefdienst 238
Archiefdienst, Gemeentelijke 209
archiefgcbouw 97
archiefmedewerkers 40
Archiefniemvs 15, 147. 229
archiefonderzoek 190, 230. 240
Archiefonderzoek (1) 232
archiefstukken 4. 14. 26. 154, 232.
234, 246
Archieflechnieken. Workshop 148
archiefvormer 232
archiefvorming, Mormoonse 101
archiefwet 246
Archiefwet 1995 229
Archiefwet 229, 235, 236
Archiefwet van 1962 93
archieven, audiovisuele 239
archieven, gemeente 238
archieven, kapittel- 14
archieven, kasteel- 14
archieven, kerkelijke 56. 98. 235. 238.
240
archieven, klooster- 14
archieven, militaire 235
archieven, notariële 14, 121, 209, 236
archieven, particuliere 237
archieven, rechterlijke 56, 209
archieven, stadhouderlijke 237
archieven, streek 238
archieven, waterschaps 238
archieven, weeskamer 241
Archieven en archiefnieuws 54
Archieven in Utrecht, De 99
archievenoverzicht 195
archievenoverzicht, Gelders 230
Archieves Nationales 233
architect, Limburgse 11
architectuur 252
archivalia 12, 40, 25. 94. 105.
147,148,240
archivaris 235, 238, 239
archivaris der Bataafse Republiek 234
armenrekening 44
Arnhem 238
arresten 197
arrondissementen 196
arrondissementsrechtbank 192
Ars notariatus 210
arsenaal 11
artillerie 187,228
arts 27, 123, 206
ascendanten 138
ASCII-tekst 5

Ashkanasies 141, 142
Ashkanazi142
Asser Consult 83, 170
astma 21
Atari 169
Atjeh-acties 86
atlas, topografische 100
audiovisueel archief 239
auditeur-militair 188
autochtonen 188
autofabrikant 109
automatisering 14, 236
automatiseringsproj ecten 100

B'riet ha'mila 144
bajonet 228
baker 59
baljuw 27, 114
banistiek 203
banksaldi 26
bannis 112
BarMitswa 144
basisstructuur 184
Bataafse Republiek 230
Bataafse Volk 234
bataljon 181, 187, 188,227
bataljons-commandant 226
batterij 227
Bayonne 228
bedrijfsarchieven 98
begraafboek, Hilversum (oud)Katholiek
61
begraafinschrijvingen 172
begraafregisters, zie DTB
begrafenis 127, 143
begrafenisondernemer 59
begrippen, Middelnederlandse 40
begrippen, Oud Friese 40
behoud van ons geheugen, het 107
belasting op nalatenschappen 26
belastingaanslag 42
belastingambtenaar 25, 246
belastingcollecteur 206
belastingdienst 232
belastingen 130, 199
belastingen, departementale 25
Belastingheffing in Drenthe 27
belastingheffingen 25
belastingpachter 206
belediging 85
belemmering 150
beren 117
Bergen op Zoom 246
Berlicum, schepenbank 54
beroep 244
Beroep op ijdelheid entrots 151, 201
beroepen 242
Beroepen van toen (dra-dro) 29
Beroepen van toen (dro-ess) 74
Beroepen van toen (fa-ge) 122
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Beroepen van toen (glas-) 156
Beroepen van toen (glei-gou) 211
Beroepen van toen (gr) 249
beroepsbeoefenaars 207
beroepsleger 183
beroepsofficier 182, 186
beschikking, testamentaire 42
Beschryvinge ende Lof der Stad
Haerlem 70
besnijdenis 143, 144
bestiarissen 116
Bestuur, Provinciaal 231
bestuursambtenaar 74
bestuursapparaat
Bestuursdienst 230
betaling 81
betekenis van de genealogie bij het
moderne wetenschappelijk onderzoek,
De 62
bevelhebber 187
bevolkingsgroep, Creoolse 110
bevolkingsgroepen 63
bevolkingsregister 99, 147, 231
bewijskracht 233
bewijsstukken 155
Bewonerslij st stad Groningen 1710 84
bezetting 184
bezetting, Duitse 126
bezittingen, onroerende 26
bezoekersnummer 236
bibliografie 80
bibliotheek 49, 51, 52, 53, 57
Bibliotheekdienst 200
Bibliothèque nationale 134
bidprentjes 95
bijslaap 136
Binnenhof234
Bisdom 139
bisschop 27, 144,251
bloed 21
bloed en bodem theorie 63
bloeddruk, hoge 21
bloedgang 125
bloedgroeponderzoek 20
bloedloop 124, 126
bloedmonster 23
bloedverwant 82, 137, 206
bloedverwantschap 112, 137-139
bloedverwantschap, boom der 134
bodes 206
boedelbeschrijving 26
boedelinventarissen 26
boedels 25
boedelscheidingen 26
boeken, doop-, trouw-, begraaf-, zie
DTB
Boeken en tijdschriften 38, 83, 129,
171,218
boekhandelaar 59
boekhouders 206

boekhouding, hypothecaire 198
boekverkoper 172
bokkerijders 79
Boodschapstijl 41
Borgerwapenen van Hesman 203
borgerzoon 83
bouwsteen 66
braakloop 79
Brabanders gezocht 115
Brabanders gezocht. Gids voor
stamboomonderzoek in Noord-Brabant
130
Brabant, Raad van 230
Brabant-collectie 55
Brabants Heem 15
brass rubbing 253
BRCA165
breastcancer 65
Brief Laurens Reael 161
brigade 181, 188, 189,228
brigade-commandant 188
brigade-generaal 180, 188
brigadier 188,223
bronboeken 99
bronmateriaal 142
bronnen 5
bronnen, primaire 191
bronnen, secundaire 130
Bronnen, Brabantse 130
bronnenmateriaal 40
bronnenpublikatie 243
Brother's-Keeper 169
brouwerie 29
bruid 135, 192
bruidegom 192
bruidszegen 112
Brunssumse geslacht Hamers, het 140
Brussel 230, 237
buitenland 86
buitenlanders 184
burgemeesters 146, 208
burgemeesters van Delft 29
Burgerboek v.d. stad Appingedam,
1619-1811 83
Burgerlijk Wetboek 246
burgerlijke stand 35, 99, 110, 115,
191,230,231,238
burgerlijke stand na 1912 99
burgers 83
burgerwacht 223, 224

cadet 226
Caertboeck Zeeland 242-244
calamiteiten 76
Call number 47
cantor 142
capitulare van Mantua 144
catalogus, automatische 51
cavalerie 181, 186, 188,228
cavaleriebataljon 186

CBG 15, 18, 68, 91, 153, 154, 155,
235,239,245
CD-i4
CD-Rom 4, 55, 103
CD-Rom-archief3
CD-ROM's bij de Mormonen 49
Centra voor familiegeschiedenis 3, 47
Centraal Archieven Depot 91
Centraal Bureau voor Genealogie, zie
CBG
Centraal Register van Particuliere
Archieven 239
certificaat 155
charters 100
chazan 142
checklijst 82
chirurgijn 123, 172, 184, 186
cholera 77, 79, 126
cholera-epidemie 76
Christenen, Moravische 100
churches 52
cijnzen 146
ciseleren 249
Citadel, de 54, 55, 231
civielrechtelijk 114
Code Civiel 191
codeveld 82
codificatie 114
cognatio spritutalis 140
collateraal 25, 138
Collecties 98
College of Arms, The 68
commandantswoning 12
commandantuur 11
commissarissen 75
commissie registratie familiewapens
117, 118
Commissie tot het doen van aangifte
van overlijden van vermisten 92
Committimus 193
communisten 22
Compact Disk-Read Only Memory, zie
CD-ROM
compagnie 184, 185, 186, 227
Compagnieën, Oost- en Westindische
237
Company 185
comparant 42
computer 105, 230
computer-technieken 23
computerbestand 152
Computerfaciliteiten voor de genealoog
3,47
computergenealogie van de NGV, afd. -
171
Computergenealogie (Besteldiensten)
42
Computergenealogie 49
computerkennis 24
computerprogramma 4, 15, 168
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computerprogramma, genealogisch 163
computers 3
computersysteem 5, 27, 167
computertijdperk 59
concilie van Lateranen, vierde 112
concilie van Trente 113, 193
concubinaat 135
conduitestaat 85
conferencier 59
confessie 217
conscriptie 224
Conscriptio Exulum 203
consensus 112-115
conservering 105
Conservering en restauratie 105
contactdag 241
contanten 26
Coördinatentaster der Mormonen 49
cornet 223, 225
creaties 205
criminaliteit 79
CRPA 239
cruydenier 30
cultuur, Maaslandse 13
Cultuur Historisch Genootschap Raalte
129
cursussen 148

dag, genealogische 163, 230,231
dagbladen op microfilm, proefproject 57
dagtekening 26
dagvaart 146
Data Beckers Gouden Serie 216
data-verwerking 18
dataverkeer, elektronisch 62
dBase 82
Decretum Gratiani 134, 139
Deel testament mr. Cornelis Putman
121
defensie 130
deken 58
Delfland 68, 69
Delft 238
delinquenten 197
demo(nstratie)versie 83, 167, 251
Den Haag 233, 234, 238, 245
Den Haag, gemeentearchief 104
departement Utrecht 98
departement van de Rijn 98
descendancy 5
Descendancy Chart 6
descendanten 138
desponsatio 135
diamantbewerking 141
diamantgravure 159
diaspora 143
Die Haghe 147
dienstlieden251
dienstplicht 223
dierehuid 107

dierenwereld 67
difterie 126
diskette 82
dispensare 140
dispensatie 137, 139
dissertatie 60
Distribution Center 48
DNA 19-21, 23, 24, 64, 66,204
DNA-onderzoek en genealogie (2) 19
doctor in de medicijnen 207
doctoren 123
documentatie 152
documentatie, heraldische 154
documentatiecentrum 56, 239
Documentatiecentrum Nederlandse
Politieke Partijen 239
Documentatiecentrum voor de
Geschiedenuis van het Nederlands
Protestantisme 239
documenten 127
documentenbestand 127
doekscheerder 74
domeinen 198, 238
dominee 40
Domus Software 170, 216
donateur 81, 82
doodsprentjes 13
doodstraf 188
doop 127
doopboek, zie DTB
doopinformatie 9
doopinschrijving 34, 194
doopnaam 110, 149, 192
Doopsgezinden 194
dorpsgerechten 195
dossiernummer 92
dragonder 222, 228
Drapenier 29
draperie 29
Drenthe 230
Driekoningen 28
drijver 124
Drijver 75
dro(o)ger 30
drogasterij 31
droger 124
drogist 30, 31
droller31
drolmachine 31
drolster 31
drooggasterijhouder 31
droogmeester 74
droogscheerder(s) 74
droogstempel 121
drossaard 74
drossaert 74
drost 74
DTB(L)-registers 4, 13, 18, 35, 55,
56,99, 115, 147, 191, 193-195,236,
238, 241

DTB-bestand 14, 194
DTB-gegevens 130
duin-functies 75
Duitse Bond 16
Duitse Orde 39
Dure tijden en Hongersnoden 80
dysenterie 77, 78, 125, 126

e(a)ssaveur 75
echtgenoot 33
echtscheiding 94, 197
economen 64
edelsmeden 249
eedsformulier 206
eekschiller 75
Een nieuwe handreiking 37
Eerste deel testamen mr. Joan Putmans
73
Eerste Kamer 234
egtreglement van 18 maart 1656, het
114
eigendomsbewijzen 233
eigendomsoverdrachten 198
eigenschappen, erfelijke 66
eikschiller 75
eis 146
elektroforese 19
elementen, toponymische 171
emigranten 195
emigratie 226, 242
Encyclopedie 39
endogamie 140
Engeland 253
Engels Zweet 79
Engelse koorts 124
Enkele hoofdstukken uit de
geschiedenis der monumentale
glasschilderkunst in Nederland 159
epidemieën 76, 78
erelid 82
erfdelen 25
Erfelijke kenmerken 24
erfelijkheid 63, 64
erfelijkheidsvoorlichting 64
erfenis 25, 26
erfgenaam 25, 42
erflater 25, 42
erfportie 42
erfrecht 115, 123. 173
eskadron 186, 227
eskadron-opstelling 188
etstechniek 249
etstoel 58
ette58
eugenetica 63, 64
evaluatieproject 4
Evangelische Brüder Gemeinde 99
examinatie 147
extract 96
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Faciliteiten, genealogische 99
factoor 122
faillissement 94, 197
familie 143
Familie Centra 5
Familie Geschiedenis 47
Familie, huwelijk en gezin 115
Familie, Huwelijk en Gezin in West
Europa 140
Familie Stamboom 169, 170, 216, 218
Familie-Historie 169
familie-tradities 141
familiearchief 148, 239
familiebestand 81
familiebezit 113
Familieboek 'de Heus' 38
Familieboek-Wijffels 84
familiedag37
familiedata 82
familiefoto's 173
familiegeschiedenis 62, 94, 117, 171
Familiegeschiedenis, Centrum voor 48,
104
familienaam 59, 108, 109, 110, 127,
149
familieorganisaties 81
familierelaties 3, 19, 21, 40, 218
families 65
familiestructuur 112
familiestudies 63
familietakken38
familievereniging 37, 81
Familie vereniging 'de Heus' 39
familiewapen 38, 127. 128, 130, 151,
153, 154,201,203,250
familieweergave 217
Family History 47, 48
Family History Center 4
Family History Department 49
Family History Library Catalog 47, 53
FamilySearch 4, 5, 47
FaRéLis 127, 169, 170, 250
FaRéLis, FamilieRelatie Informatie
Systeem voor Windows 250
FHLC 53
fideicommis 42
fideicommissaris 42
fidespublica 146
fiduciarius 42
figuurmogelijkheden 202
filmrollen 102
floppy 5
floppy disk 4
fo(e)lieslager 122
fortificaties 223
foto's 127
fotoatelier 12
fotokopie 18,62, 105, 147
fourier 185
Foxpro 82

franciscaan 27
Frankrijk 233, 234
Franse tijd 240
Fransen 98
Fries Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde 40
Friese testamenten tot 1550 40
Friesland 230
friz(s)eerder 122
Fryske Akademy 40, 202-204
Fryske Rie foar Heraldyk 202-204

garbuleerder 122
gareelmaker 122
garenman 122
garentwijnder 122
gasfabrieken 39
gasterij, droge-31
Gasthuissteeg 76
Gave Gods. De Pest in Holland vanaf
de late Middeleeuwen, De 80
gebied, overgegeven 193
gebitsreparaties 23
geboorte 127
geboorte informatie 9
Geboorte-inschrijving met hiaten 35
geboorteakte 34, 35, 128
geboortedatum 82
geboorten 3
geboorterecht 83
geboorteregisters, zie DTB
Gedcom 5, 47, 82, 128, 165, 167, 168,
218
gedoopt 217
geelgieter 123
geestelijke 142
gegevens, geïndexeerde 13
geheimhoudingsplicht 93
geldboete 85
Gelderland 230, 234
geldschieter 27
geleerde 27
geloofwaardigheid, openbare 146
Gelre, hertogen van 238
gemeentearchief 56, 57, 73, 97, 99,
231,232,235,239,240
Gemeentearchief Amsterdam 15
Gemeentearchief, Haags 230
Gemeentearchief Nijmegen 139
Gemeentearchief Tholen 15
Gemeentearchief Zwolle 15
gemeentegrenzen 99
gemeenten 68, 238
gen 65
Genea 1 & 2 169
Geneac 81-83, 169, 170
Genealogical Computing 64
Genealogical Society 101-103
Genealogical Society Library 102
genealogie 3, 5, 6, 12, 13, 19, 26, 39,

62-65, 81, 141, 152, 153, 163, 171
Genealogie en de administratie van
familieverenigingen 81
Genealogie in Limburg 16, 57
Genealogie voor beginners 148
genealogieën 81
genealogisch onderzoek 39
Genealogisch Centrum Zeeland 242
Genealogisch onderzoek in Drenthe 58
Genealogisch onderzoek in Zeeland 240
Genealogisch Werkverband 202, 203
genealogische bronnen 3
genealogische dag 148
Genealogische bibliografie van de
provincie Groningen 84
Genealogische bronnen 54
Genealogische contacten 43, 86, 131,
174,219,254
Genealogische Data Communicatie, zie
Gedcom
Genealogische Publikaties Zeeland 243
Genealogische Werkgroep Zeeland 241
Genealogische woordenlijst (a-ae) 71
Genealogische woordenlijst (ae-bu) 119
Genealogische woordenlijst (ca-coll)
162
Genealogische woordenlijst (coll-cons)
210
Genealogische woordenlijst (cond-cost)
247
Genealogists 48
Genealogysk Wurkverban 202, 203
Genealogysk- en Heraldysk Jierboek
203
genealoog94, 152, 153
geneesheer 31, 123
generaal .187, 188, 223, 226, 227
generaal-majoor 188, 223, 227
Generale Staten 184
Generaliteit 185
generaliteitsarchieven 237
generaliteitslanden 114, 209
generatie 82
Genkwast 169
Genootschap, Limburgse
Geschiedkundig en Oudheidkundig 13
GensData49, 171
Gens Humana 171
GensNostra 189
GensData/D90 47, 82, 169
Genus Sr/Jr 169, 170

gerecht 147, 197
gerechtshof 196
Gerechtshof, Provinciaal - 197
gerechtsstukken 3
gereformeerden 73
Geschiedenis v.d. heerlijkheid Zalk en
Veecaten, van het kasteel Buckhorst en
haar bewoners 253
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geschiedenisvorsers 62
geschiedschrijving 233
geslacht 23, 127,217
Geslachten, Veluwse 189
geslachtsnaam 149, 150
getuigen 121
Geul- en Gulpdal 38
gevangenis 238
gewrochten 124
gezin 5
gezinssamenstelling 64, 82
gezinsstructuur 135
gichtregisters 14
Gids voor historisch onderzoek in
Zeeland 200
gidsen 196
gildelijsten 172
gilden 74, 85
glaasemaaker 157
glasbla(a)ser, glasblazer 156
glasenmaker 157
glasgraveur 159
glaskunstenaar 159
glasschilder 157
glasschrijver 157
glaszetter 157
glazemaker 157
glazemakers-werkplaats 150
gleiwerker 211
gletsjer 19
gletsjer-man 19
Goejanverwellesluis 41, 42
Goeree-Overflakkee 241
goldrush 65
goorspraken 58
gort- en pelmolenaar 211
gortmulder 211
Gotha, Almanach de 57
goudborduurster/der 212
goudleermaker 212
goudleerpers 212
goudpatser 212
Gouverneur(s)-Generaal 237
graafschappen 38
graden van verwantschap 139, 213
Graden van verwantschap en
huwelijksdispensatie 135
gradering, Germaanse 138
grafieken 128
Grafschriften tussen Vlie en Lauwers
203
grafzerk 253
gratificatie 40
gravengericht 144
Gravenhage, 's- 233, 234, 238, 245
graveur 249
gravure 152
grenadier 228
grensgemeenten, Belgische 57
grensregio 14

griep 126
griffie 146
GRIS, softwareprogramma 18
Groep van 72 91
Groep Westerveld 91
grondbezit 26
grondverstoringen 23
grondwet 68
Groningen 238, 239
Groninger Bronnen en Toegangen 83
Groot Placaatboek 1 31
groot-majoor 226
grutter 211
Grutterij, in en om de 211
Guldensporenslag 181

Haarlem 249
Haarlemsche glasschrijvers 159
Habsburgse hertogen 16
half-brigade 189
Hamers 17
hand-/huismerken 242
Handboek Liturgie 115
handelswaren 26
Handleiding voor Genealogisch
onderzoek in Limburg 14
handreiking 37
handschildering 152
handschriftenverzameling 55
handtasting 85
haren 20
harquebuse 184, 185
harquebusier 185, 228
harsaluin 106
haute-justitier 187
havezate Heeckeren 148
havezaten in Twente en hun bewoners,
De - 252
havezathe 252
HaZa nieuws 171
Haza-Data47, 170
HaZa-Data-gebruikers, stichting- 171
HCC-Genealogie-Gebruikersgroep
171
Hebreeuws 142, 144
heelmeesters 31, 123
heerlijkheid 149
heffingen 146, 199
hellebaard 181
helmteken 67
Heraldica, Boekhandel/uitgeverij 151,
201
heraldicus 116, 152
heraldiek 67, 68, 152, 153, 154, 202,
203, 242
heraldiek, Britse 67
Heraldiek, bronnen, symbolen en
betekenis 117
Heraldiek van de NGV, afdeling 242
Heraldisch Archief, Dienst 118

Heraldische Commissie Rapport Fryske
Flagge 202
heremiet 27
Herkomst K.W. Naundorff wordt nu
met DNA-methode onderzocht 204
Hernhutters 100
hertog 27
hertogdommen 38
Hertogenbosch, 's- 230, 235
Hervormde Gemeente 35
hervormden 73, 148
hervorming 114
Het leger in de zeventiende eeuw 189
Het notariaat in de noordelijke
Nederlanden 144, 205, 244
Het Rijksarchief in Overijssel nu
digitaal te bezoeken 200
Het Rijksarchief in Zeeland 190
Het Rijksarchief Utrecht (RAU) 96
Het schildersboek van Carel van
Mander 159
Het Staatse leger 189
Hilliger Coningendach 28
historici 40
Historische en Heemkundige Studies in
en rond het Geuldal 3 8
Historische Werkgroep Strunk 129
hoefsmid 185
Hof205
Hof van Assisen 197
Hof van Holland 146
Hoge Raad 68, 237
Hoge Raad van Adel 68, 154, 235
Hollands stadsarchief, wegwijzer tot
onderzoek, het 210
holocaust 141
home page 231
hongerjaar 125
hongerrellen 79
hongersnood 76, 79, 124
hongerwinter 126
hoofd en familiegeld 199
Hoofd-officieren der Infanterie van
1568-1813 189
hoofdofficier 73
hoofdprogramma 81
Hooggerechtshof 23
Hoogheemraadschap Amstel en Vecht
99
Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden 99
hooiberg 110
Horst, Heerlijkheid 86
houtpapier 105, 106
houtstof 106
houtvezel 106
Houwelick 70
huidziekten 64
Huisarchief, Koninklijk 235
Huiseigenaren van de stad Groningen,
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1765 83
Huiselijk en maatschappelijk leven van
Amsterdam in de zeventiende eeuw 74
huisgeld 252
huismerken 40
huizen 40
huizenbezit 26
Humanisme 61
humanist 109
huur 26
huurleger 181, 184,223
huursoldaten 184
huwelijk 3, 9, 91, 112, 113, 115, 126,
127, 136, 137, 141
huwelijksakte 192, 193, 230
huwelijksbelemmering(en) 140
huwelijksbijlagen 35
huwelijksceremonie 114
huwelijksdispensaties 62
huwelijksgegevens 127
huwelijksinschrijving 194
huwelijksklapper 13
huwelijksplechtigheid 91
huwelijksregister, zie DTB
Huwelijksregistratie 112
huzaar 228
hypercholesterol 66
Hypertext 200
hypotheekbewaarder 198
hypothesen 64

identificatie 19
identiteit, joodse 141
Iets meer over de Nederlandse Centra
van de Mormonen 53
IGI 5, 9, 49, 53
IJsselmonde 231
Illustere Vrouwe Broederschap 55
immigratie golf 141
impedimenta 137
impost 31
In Den Vreemde 243
In memoriam 314 verzetslieden van den
O.D. 91
inboedel 26
incest-taboe 140
incestverbod 137, 138
index 196,230
index, geautomatiseerde 100
index, generale 15, 193
Index resoluties Raad van State 55
indiceerwerk 56
indices 195
Indices memories v. successie Waalwijk
1818-1856 54
individuele personen 9
Indonesia, Republiek 237
industriemerkstift 253
infanterie 181, 188,228
infectieziekten 77, 79

influenza 126
Informatiebureau 92
informatiedragers 94
informatietijdperk 55
informatievoorziening 55
inkomsten 26
inkwartiering 184
Inleiding tot een oorkondenboek van
Overijssel 147
Inleiding tot het lezen van zeventiende-
eeuws Nederlands 71
inlijving, Franse 224
inschrijving, hypothecaire 245
instellingen 238
instellingen, kerkelijke 238
intelligentietests 63
International Genealogical Index 5, 53
Internationale Genealogische Index 9
Internet 200, 231
inval, Franse 224
inventaris 231
Inventaris der rechterlijke archieven
210
Inventaris Toegangsnummer 92
inventarisnummer 196, 237
Inventarisreeks 99
inventarissen 55, 196
inventarissen, provinciale 26
inzenders 8

Jaarboek van het Centraal Bureau voor
Genealogie 155, 159
jaarboeken 38
jaarstijlen 41
jaersdach 28
joden 141, 142
jodenvervolging 126
Joeb Jab Design 84
jonkvrouw 61
Joodse Genealogie, Vereniging
Nederlandse Kring voor -142
jubileumboek 242
jurisdictie 145
justitie 20, 21

kaartenbak 230
kaartmateriaal 99
kabinet 229
Kabinet der Koningin 237
kadans van de getouwen, De 74
kadaster 99, 197, 198,238
kadastrale gegevens 18
kadastrale kaart 18
Kadastrale Atlas Raalte 1832 129
KADOR 198
kalendarium41, 77, 80
Kalendarium van rampspoeden 76
kalender, Gregoriaanse - 41, 42
kalender, joodse 142
kalender, Juliaanse - 41

kalender, Oud-Nederlandse - 41
kalender, Republikeinse - 41, 191
kalender, Romeinse - 41
kalender, Wereld - 41
kamer van koophandel 238
Kamer, Eerste 237
Kamer, Tweede 237
Kamp Sachsenhausen 91
Kampen 235
kanker 65
kankergen 65
kankergevallen 66
kankeronderzoek, genetisch 65
kankertest 65
kanselarijen 40
kanton 197
kantoren, regionale 26
kanunnik 27
Kapelle 241
kapitein 184, 185,223
kapitein-generaal 187, 223, 226
kapiteinschap 184, 224
karabinier 228
kardinaal 27
Karolingische tijd 178
kartuizer 27
kaste, ridder-officier 181
kasteel 251,252
kasteelinterieurs 252
Kastelen en Ridderhofsteden in Utrecht
218,251
kastelenbouw 252
kastelenprovincie 251
Katholiek Documentatiecentrum 239
katholieken 73, 194
kazerne 11
keizer 38, 145-147
kerk 52, 238
kerk, gereformeerde 114, 194
kerk, Katholieke 62, 135
Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen 3, 163
kerkbanier 58
kerkdienst 113
kerkelijke archivalia 98
kerken 40
Kerkprovincie 139
kerkregisters 115
kerkvoogd 142
Kerststijl 41
keuren 146
kind 27, 137
kinderloosheid 140
kindersterfte 64
kindertal 64
kinkhoest 77
klappers 55, 195, 241
klappers op dtb-boeken 57
klappers op rechterlijke, notariële en
weeskamerarchieven 57
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klauwen 67
klaverbladzegelaars 58
kleermaker 74
klerk 27, 144, 206
kleuraanduidingen 155
kleurenblindheid 21
Klokslag 12 189
kloostergebouw 12
kloosterorde 226
kloosters 40
kloosterverband 136
knipseldienst 231
knipselverzameling(en) 94
Koffie Hag album 201
kohan 142

kohieren v.d. grondbelasting 18
kohieren v.h. haardstede-, dienstbode-
en karos-, wagen- en paardegeld 199
Kölner Generalvikariatsprotoeolle als
Personengeschichtliche Quelle, Die -
140
kolonel 223, 226
kolonel-generaal 224
kolonelschap 186
koloniaal 173
kolonne 186
Kommisje Fryske Flagge 1954 202
koning 27, 38
koningshuis 11, 111
Koninklijk Besluit 150, 192
Koninklijk Huisarchief 239
Koninklijk Nederlandsch Genootschap
voor Geslacht- en Wapenkunde 154
Koninklijke Bibliotheek 57
Koninklijke Marine 85
koninkrijk 224
Koninkrijk der Nederlanden 68, 229
Koninkrijk der Nederlanden in de 2e
Wereldoorlog, Het 91
Koninkrijk Holland 197
konstverkooper 46
koopakte 33
koopakte, voorlopige 244
kooplieden 29, 206
koopman 27, 254
kornet 185
korporaal 182, 184, 185, 225
Kramer(sche), inlandsche 86
krijgsdienst 36
krijgshandelingen 223
krijgsheer 188
krijgsmacht 181, 184, 187, 188
krijgswapenen 178
Kring van Nederlandse Genealogie,
Israëlische 143
kronikeurs 77
Kroon 244
kruis 67
Kruisdragers, Metalen 172
kunstschilder 249

kuras 228
kurassier 185,228
Kwartier van Nijmegen v.d. NGV, afd.
172
kwartiermeester 185
kwartierstaat 5, 81, 128, 172, 198
Kwartierstaat-tabel 7
kwartierstaatboek 242

lakenbereider 74
lakenfabrikant 29
lakenhandelaar 159
lakenmarkten 39
lakenreders 29
lakenverver 74
landman 27
Landrechtvan 1630 147
landsheer 205, 238
Landsheerlijke Leenkamer 129
landspastoor 193
landverhuizers 172
landvoogd 205
landvoogdes 146
lanspassaten 184
lastgeving 245
LDS bibliotheek 3
ledenadministratie 81
ledenlijst 38, 81
leenboerderij 39
leenprotocollen 129
leenrecht 129
leenregister 198, 230
leer 106, 107
leesbaarheid 253
leeuw 67, 68, 116
Leeuwarden 234, 235
legaat 25, 27
legataris 25. 42
leger 179, 223, 224
leger, Hollandse 184
legeraanvoerder 27
legereenheden 181
legerleider 188, 223
legerorganisatie 180
legersterkte 186
leggers 198
lelie 67
letteromzetting 110
leveranciers familiewapens 18, 151.
201
Lexicon Theologie und Kirche 140
LGOG 13
LIAS 230
Library49, 51, 52
lichaamscellen 20
lichaamshouding 68
lichamen, publiekrechtelijke 68. 154
lid 82
lidmaatlijsten 240
lidmaatregisters, zie DTB

lidmaatschap 81
lidmatenboek 114
Lieutenant Colonels Compagnie 187
lignine 106
lijfrenten 199
lijfstraffen 188
Limburg, hertogen van 57
Limburg, rijksarchief in 10
Limburg, Stichting Vrienden van het
Rijksarchief39
Limburgse Varia 16
Limburgse voorouders 115, 140
lindebladeren 202
lintfabrikant 249
literatuurverwijzingen 13
litho 152
lokbrieven 153
lompenpapier 105, 106
loon 26
loteling 224
Louter's Antiquariaat 18
Lucasgilde, St. 249
luipaard 68
luitenant 184, 185,223,226
luitenant-generaal 187, 223. 227
luitenant-kolonel 186, 223
Luthersen 194

maagdelijkheid 136
maanden, Joodse - 41
maarschalk 187,227
maarschalk van Holland 224
Maas-watersnood 12
Maasgouw, de 13
Maaskentj', Stichting Geschiedkunde
'De-
Maatschappij tot nut van 't algemeen
161
maatsoorten 39
Mac-gebruiker 215
magistraat 114, 115
magistraatspersonen 195
majoor 187, 226
majoor, groot- 186
majoors-compagnie 187
makom 142
mannenoverschot 184
manuscripten 3
maquette 10
marine 85
marskramer 86
mazelen 77, 126
medaille, bronzen 86
medina 142
meekrapproduktie 75
meekrapteelt 30
Meekrapteler en bereider, de 124
meekrapwortels 75
meer-bladeren 202
meester-generaal (groot-) 188
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memories van successie 13, 196,230
Memories van successie 25
MFA 167
microfiche 4, 18, 62, 99, 105, 236
microfilm 55, 99, 147
microfilm-camera-operators 4
microverfilming 57
Middelburg 240
middeleeuwen 28, 58, 60, 61, 67, 77,
111-113
Middelseekrite, de 203
migratie 26, 64
migratie-geschiedenis 128
militair 225
militair hospitaal 11
Militaire rangen (1) 179
Militaire rangen 223
militairen 50, 179, 189, 195
militairen, namen 172
Military Death records 53
Military Index 47, 49, 50, 53
militie 183
Militie en het Militair Bestuur 1579 -
1782 189
Militie, Nationale 192
Militie van de Staat. Het Leger der
Republiek der Verenigde Nederlanden,
De 189
Miljoenlijntje 38
minderbroeders 11
Minister van Justitie 92, 95, 150
ministeriales 251
ministerie van marine 234
Ministerie van Defensie 91
ministeries 237
minnestreel 27
minuten 121, 197
minuten, notariële 14
minuutplans 99
misdadigers 21
Misjpoge 143
misoogst 124, 126
Missie, Hollandse 100
modem 251
mondingsgebied 11
monnik 27
Moord te Hilversum 61
Moresnet Gebiet von 38
morgengaven 172
morgentalen 172
Mormonen 4, 5, 47, 65, 152
Moslim-traditie 136
MS-DOS 82
muis 4
multiple sclerose 21
muntsoorten 39
musket 228
muskettier 184, 228
My Family Ancestry 163, 170
My Family Record 163

MYRIAD 66

naam 6, 82
naamgrapjes 59
naamkunde 171
naamlijst 231
naamsverfraaiing 149
naamswijziging, verzoeken tot 94
nadere toegangen 196
nageslacht 217
nakomelingen 26
nalatenschap 25, 113, 196
namen, 'rustieke' 61
namenklappers 55
natuurkenner 116
Natuurlijke stukken: de leeuw 67
Natuurlijke stukken: overige
zoogdieren 116
Ned. Tijdschrift v. Geneeskunde 27
Nederduits gereformeerden 148
Nederduytse Grammatica ofte
Spraeckonst 70
Nederland en het water, een gevecht
van 2000 jaar 80
Nederland's Patriarchaat 81
Nederlanden, Zuidelijke 36
Nederlands-Indië 237
Nederlandsch Taelbericht 70
Nederlandsche Geslachtsnamen, de
211
Nederlandsche glasschilders 159
Nederlandsche handschrift in 1600, het
158
Nederlandse Generaals van 1568 -
1813189
Nederlandse Kring voor Joodse
Genealogie 141
Nederlandstalige genealogische
software 169
negatieve aangifte 25
Negenjarige Oorlog 38
NGV 15, 35. 53, 68, 235, 240
NGV afdeling Heraldiek 118
NGV afdeling Zeeland 193
NGV, Dienst bestellingen 170
NIDI 64, 80
Nieuw Vossemeer 241
nieuwjaar 28
Nieuwsbrief 171
Nijmegen 239
Nobelprijswinnaar 64, 66
Noodige Waarschouwinge 70
Noord-Brabant 230
Noord-Brabant, Rijksarchief in 230
Noordelijke Nederlanden 29
Norbertihessenklooster 38
Normandië, hertog van 20
notariaat 73, 130, 144, 206-209, 244
notariële akten 18
notariële stukken 25

Notariële akten uit de 17e en 18e eeuw
147
notarii 144
notaris 26, 42, 121, 145, 147, 195, 196,
205-208, 246
notarisambt, Wet op het 244
notarismerken 40
Notariswet 244, 245

OAT.'s 197, 198
Oberst 186
obligaties 199
Oedipus II 170
officialaatsgriffies 145
officialen 145
officialiteitsgerechten 145
officier 181,226
officieren, subalteme 185
officiersacademie 180
officiersklasse 185
Oktoberrevolutie 22
oligarchie 79
Onder regenten 209
onder-curatelestelling 94
onderman 124
onderofficier 187
onderofficierskorps 182
onderofficiersrang 187
onderstuurman 40
ondertrouw 127, 143
ondertrouwregister 114
onderwijs 38, 130
onderwijzers 207
onderzoek, genealogisch 11, 26, 208
onderzoek in Noord Brabant,
genealogisch 15
onderzoektechniek 21
onroerend goed 206
Onroerend Goed, Workshop 148
ontheffing 137
ontvanger-generaal 198
Ooglijdersgasthuis 96
oogziekten 64
oorkonden 144
oorlog 188
oorlogshandelingen 91
oorlogsvoering 183
oorschelp 24
oorspronkelijke aanwijzende tafels
(OAT's) 99
Oostenrijkse Nederlanden 228
Op zoek naar een overlijdensdatum 91
opperofficieren 187, 189
opstand, Belgische 229
Oranienburg, Standesambt 91
Oranje, prins van 206
Oranje-Nassau, familiearchief 239
Ordedienst 91
ordelen 58
ordonnantie 115
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organisatie, militaire 180
organisatiestructuur 181, 183, 187
orgel 38
orgelbouwer 38
originaliakte 245
Ottoons-Nassause gebieden 16
Oud schrift voor beginners 148
Oud-Bisschoppelijke cleresij, de 98
Oud-Katholieken 98, 99
Oude termen, zie Genealogische
woordenlijst
Oudgermanisten 172
Oudheid, Klassieke 61
overeenkomsten 146
overheid 238
overheidsarchief 235, 236, 239
overheidsdienst 232
overheidsheftingen 244
overheidsinstelling 232
Overijssel 231
Overijssel Digitaal 200
Overijsselse Leenkamer 129
Overijsselse watersnood van 1825, De -
253
overlijden 3, 127, 143
overlijdensakte 91, 192
overlijdensakten Nederland, Algemene
Klapper 193
overlijdensdatum 90, 91
overlijdensklapper, centrale 14
overlijdensregisters, zie DTB
overloper 198
overste 186
overste kapitein 186
overstromingen 76, 124, 125, 126
Overzicht v.d. doop-, trouw-, begraaf-
en lidmatenregisters 200
Overzicht van Archieven en
Verzamelingen 231

P.J. Meertens Instituut 95
paarfrequentie 140
Paasstijl 41
pacht 26
PAF 47, 82, 163, 167
PAF gebruikersgroep 49
PAF/MFA gebruikersgroep Nederland
163, 171
pakhuizen 40
Paleis Noordeinde 239
Paleografie (overdracht van een
obligatie) 215
papierrestauratie 106
parenteelSl, 152, 163
Parijs 233
parnas 142
partner 137
pastoor 27, 58, 113, 193
patenthouder 65
patentrechten 65

patriarch 27
patroniem 108, 109
paus 27, 145, 146
pedigree 5
Pedigree Chart 7
peloton 227
Penning, Twintigste 25
pensioenen 200
pensioenperiode 63
pensionaris 146
pensionarissen 207
perkament 106, 107
persloop 78, 126
Personal Ancestral File, zie PAF
personen 127
persoonsbestand 127, 128
persoonsgegevens 117
persoonskaart 91
persoonsnaam 196, 252
pest 77, 78, 80, 124, 125
pest in de geschiedenis, De 80
Pestilentie, hongersnood, overstroming
en andere rampen 76
Photo-CD 4
Physiologus 116
plaatsingslijsten 196
plaatsnamen 171
plaatsnijder 249
Placaatboek, Gelders 74
placaatboeken 29
Placaten van Brabant 74
plakkaat 146, 147, 205
platteland 30, 38, 108
plundering 184
pointilleren 159
pokken 77, 79
politie 20, 224
pollutio-verontreiniging 140
pompeblêden 202, 203
pool 63
poorter 27, 172
populatie 141
Prae-1600-Club 196, 209, 242-244
predikant 115, 147, 195
presentielijst 82
pretium virginitatus 140
prins-militair 223
printer 4, 5
Prisma Informatief 172
Prisma Nederlandse plaatsnamen 171
Pro-Gen 47, 82, 167, 170
Pro-Gen gebruikersgroep 171
proband(us) 140
procuraties 206
procureur 246
programma 5
projectgroepen 5
Prospérité, la 110
protestantisme 113
Protocol Draper 210

protocollen 209
provincies 147
provoost 184, 186
psychologen 64
Publications 13
publieksruimten 12
publikaties, genealogische 62

R.K. kerk 98
Raad van State 188. 229. 236, 237
Raad voor Vlaggen- en Wapenkunde
203
Raad voor wapenkunde in Friesland
202
Raadpensionaris 25
raadsheren 146
rabbi 142
raden van arbeid 238
railvervoer 99
Rampenovericht 124
Rampenoverzicht 1672 46
rangen, militaire 173. 179
rangenstelsel 183
rasveredeling 63
RAU-collectie 98
recht 138, 140
recht, Canonieke 135
recht, Romeins 135
recht van successie, ordonnantie op 25
rechtbank van eerste aanleg 197
rechtsdomein 136
rechtskringen 195
rechtspositie 244
rechtspraak 188
rechtsverhoudingen 146
recognities 146
Recueil Méthodique 197
regelingen 205
regering, Russische 23
regestenlij st 196
regiment 181, 186,222.227
Regimenten, Zwitserse 184
regimentscommandant 226
regio 5
regiokantoor 26
Regionaal Historisch Documentatie
Centrum 56
register 114,245
register, chronologisch 139
Register v.d. Burgerlijke Stand 193
register(s), doop-, trouw- en begraaf, zie
DTB
registers 3, 5,93, 172
Registers, openbare 198
registratie 113-115, 154, 155
registratiecertificaat 155
registratieformulier 117
registratieformulier familiewapen
69,70, 117
registratievoorschriften 114
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reisverslag 40
rekeningen 198, 199
Rekeningen v.d. Illustere Lieve Vrouwe
Broederschap te 's-Hertogenbosch 54
Rekenkamer 198
remplacant 224
renten 26
rentmeester 198, 199
repertorium 245
Repertorium op de Overstichtse en
Overijsselse Leenprotocollen, 1379-
1805 129
Republiek, Bataafse 224
Republiek der Nederlanden 11,25, 39,
40, 74, 78, 98, 224
Resolutie 96
Resolutie der Staten v. Holland en West
Friesland 205
Resolutie van 1594 207
restauratie 11, 105, 107
restauratie-atelier 12, 100
restauratietechnieken 105
restaureren 106
retro-acta 193, 194, 238
Reünie Familie Wijffels 84
reünieadministratie 81
Reunion 215
Reunion een goed Nederlandstalig
programma voor de Mac-gebruiker 215
revoceren 121
Revolutie, Franse 183
revolutielegers, Franse 38
Richterambt Delden 56
richters 147
ridder 27
ridderhofstede 251, 252
ridderschap 68, 252
rijk, Romeinse 180
rijksachieven, provinciale 238
rijksarchief 11, 14, 27, 55, 97, 99, 100,
105, 147, 189, 193, 197, 200, 230,
231,234,235,240
Rijksarchief, Algemeen 92, 233, 237,
239
Rijksarchief in Limburg 14, 139
Rijksarchief in Noord-Brabant 15, 54,
130, 148
Rijksarchief in Overijssel 129, 130,
148, 252
Rijksarchief in Zeeland 55
rijksarchivaris 55, 100, 231, 234
rijkscommissie 237
rijksdienst 237, 238
Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie 235, 239
Rijksmunt 249
rijkswaterstaat 238
Rijswijk Z.H. 231
RIOD 239
ritmeester 185, 223, 226

rode loop 78, 125
Rode Kruis 90, 92
Rode Kruis, Nederlandse 92
Rodenburgh, heerlijkheid 201
Romanovs geïdentificeerd 22
romans, Keltische 60
romans, ridder 60
Romeinen 135
roodvonk79, 126
Roots III 47
Roots III/IV 170
Rotterdam 231, 238
royement
ruiter 186
ruiterkarabijn 228
Russische keizerrijk 22

S. Vincentdach 28
sacrament 136
sans-culotten 224
scannerprogramma 217
scantechnieken 105
scarlatina 79, 126
schaalvergroting 181
schaduwarchieven 55
schaduwexemplaren 193
schatheffing 184
schattingsregister 172
scheidslieden 146
schenkingen 146
schepelingenboek 85
schepen 206
schepenakten 196
schepenbank 114, 115, 195
schepenen 144, 145, 146, 194, 206,
208
schild 67
schilder 249
schildhouder 67
schildknaap 27
schipper 254
schizofrenie 21
schoolinspectie 238
schout 147, 206
schrijver 144, 145, 184
schuldbekentenissen 146
schutte 58
schutterij 38, 223, 224
schutterszilver 38
scribae publici 144
scriptura minuta 121
secretaris 58, 207
Secretaris van Staat 25
Sefardi 142
sefardi-joden 141
seksualiteit 136
selectielijst 229
sergeant 27, 182, 184,225
sergeant-majoor 186, 188, 226, 223
sergeant-majoor-generaal 188

Sho'a 141
SintGerlach38
Sinte Agnietendach 28
Sinte Ponciaensdach 28
Sinte Pouwelsdach 28
skeletoverblijfselen 24
skeletten 23
slachtpartijen 188
slaghoop 187,227
slaven 110
smeerich ambt 71
smid 85
sociologen 64
soevereiniteit 224
software 4
soldaat 225
solderwerker 253
soldij 40, 225
solliciteur 185
Someren, schepenbank 54
source 5
Spaanse Successie oorlog 189
Spectrum, Het 171
speeksel 21
spellingseigenaardigheden 70
Spiegel Historiael 3 27
spies 184
sportbonden 98
St. Elisabethvloed 80
staafdiagram 128
Staats Overmaas 3 8
staatsambt 244
staatsarchief 237
Staatsblad 93, 229
Staatscourant 93, 94, 150, 229
Staatse Landen 38
Staatsregeling 25
stadhouder 146, 185, 187, 188, 205,
223, 226
stadsarchief 11
stadsbestuur 147
stadsbibliotheek 11
stadsburger 27
stadspastoor 193
staffunctie, generale 188
Stam en Wapenboek van aanzienlijke
Nederlandsche Familiën 201
stamboom 5, 6, 62, 64, 81, 85, 130
stamboombestand 5
stamboomonderzoek 84
stamboomprogramma 47
stamgebied 109
stamkasteel 189
stamper 124
stamphuis 75
stamreeks 155, 198
Stamreeks 'van Rijst' 84
standaardformulier 92
Standenvolgorde in Parijs 1485 27
staten, provinciale 68
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Staten, Algemene 185
Staten Generaal 11, 16, 185, 193. 195.
205, 206, 237
Staten, Stichtse 252
Staten van Friesland, Gedeputeerde 202
Staten van Holland 74, 205
Staten van oorlog 185
Staten van Overijssel 129
Staten van Utrecht 98
Staten van Zeeland 193, 199, 206
Statenarchief56
statenresolutie 252
steden 40, 109
steekwoorden 63
steenbakker(sknecht) 254
steengraveur (edel-) 249
Sterbeurkunde91
Sticht, het 252
Stichting Genealogisch Centrum
Zeeland 56
Stiphout, Bakel, Doome en Helmond,
1340-1639 54
stippen 159
stofwisselingsziekten 64, 65
stoker-machinist 75, 124
stoommachine 39
strafinrichtingen 197
strafregister, extract 85
streekarchief 147, 231, 23 5
streekarchief Delden 56
streekarchivariaat 54, 235, 238, 240
Streekarchivariaat Schouwen-
Duiveland 15
strijd 187
strijdmacht 186, 189
STRK 100
studiezaal 56, 98, 240
submitters 8
subwerkgroepen 242
successie, collaterale 199
successie, memories van 25,27
successierecht 25-27
successiewet 25
sudor angelicus 124
sudor Angelicus 79
suikerziekte 21
Superlabel218
syfilis 79
symbool 67
synode, provinciale 114
synode van Wezel 114
Synode v. Dordrecht 193
Synode, Zeeuwse 193

taakstelling 203
tabellione(s) 144, 145
Tafel V-bis 27
tafels, tienjaarlijkse 191
tafels, tienjarige 35
Tafels, Oorspronkelijke Aanwijzende

197
tandem repeats 19
tapper 31
Taschenbuch für Familien-
Geschichtsforschung 115
tekenprogramma 217
tekstverwerker 81, 217, 250
Telapas Software 170
telling 139
telling, Germaanse 134
telling, Romeinse 134
telwijze, Germaanse 138
telwijze, Romeins-Canonieke 138
terminologie 154
testament 25, 26. 40. 121, 146, 196.
206, 244
testament, notarieel 245
testamenten, Friese 40
testamentenboek 40
Testamentenregister, Centraal 245
testateurs 40
textielvezel 106
Thenach141
Thesaurie Ordinaris 232
tienden 146
tijd, Franse - 208
Tijdgids, zakkalender voor 16 eeuwen.
De 40
Tijdschrift voor genealogie, Limburgse
13
Tilburg 55
timmerlieden 172
To the limits of kinship 140
toevalstreffers 153
tollen 29
toneelstuk 59
tong 67
topografische atlas 99
torturen 188
Tot keringe der wateren,
dijkverkenningen langs de vaderlandse
kuststrook 80
touwslager 27
Trajectum 97
Transcriptie cijnsregister uit het archief
van de raad- en rentmeester-generaal
der domeinen inv. nr. 247:
Transcripties van cijnsregisters uit het
archief van de Rekenkamer van
Brussel betreffende de plaatsen
transportbelasting 199
transsumpten 146
troepen, communistische 22
trommelslager 184
trouwboekje 86
trouwbrief 114
trouwgeld 199
trouwring 112
tsaar 23
Tsaar van Rusland 20

tsarenfamilie 21
tsarewitsch 23
tsarina 23
tuberculose 21, 79
tutore marito 33
Twin Producties 170
U.S. Social Security Index 47
Uit de geschiedenis der Nederlandsche
spraakkunst 71

uitspraken 146
uitvoerechten 29
Unie der Verenigde Provinciën 98
Unie van Utrecht 98
unie-verdrag 98
uniform, (militair) 182, 183
universiteit 4
urbanisatie 78
VS Social Security Index 53
usurpatie 68
Utrecht 234, 249, 251,252
Utrecht, bisschop van 58
Utrecht, vrede van 223
Utrechtse kastelen, Stichting 218

vaandrigl84, 223, 225
Vademecum van de Krijgsmacht, het
Rode Kruis en de Bescherming
Bevolking 189
vaderschapskwestie 24
vakbekwaamheden 206
vaklieden 172
valsmunterij 38
valsmunterswerkplaats 38
Van Zeeuwse Stam 200, 242, 243
vaste schijf 82
vazallen 188
veevoederbedrijven 39
veldartillerie 227
veldmaarschalk 223
veldslag 183
vendel 185,227
Verbandbrief252
verdeelstoel 31
Vereniging, Nederlandse
Genealogische, zie NGV
Verenigingscentrum 118
verjaardagslijst 218
verkiezingsvoorspeller 59
verklaringen 146
verkoopakte 244
verkopingen 195
verminkingen 188
vermisten 90

vermogensoverdracht 136
vemietigingslijst 229
verpachtingen 195
verpondingen 172
vertaalmodule 163
Vertegenwoordigend Lichaam 234
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Vervolg koopakte
Dissel werft/Roosmalen (Rotterdam) 33
verwantschap 140, 155
verwantschapstabellen 81
verwekker 149
verzameling, genealogische 232
verzameling van individuele personen 9
Verzameling Genealogische Afschriften
195, 196
verzamelingen, heraldische 154
verzamelplaatsen, speciale 239
verzetsmensen 93
verzoekschrift 202
verzorgingsnetwerk 64
vestingleger 223
vestingsgeschut 227
vice-admiraal 207
vierschaar 114, 195
vingernagels 20
vlaggen 202
Vlaggenkaart van Friesland 203
Vlissingen 240
vlooien 78
vluchtelingenstroom 141
voetknecht 186
Volkscultuur 213
volksleger 183
volkstellingen 3
volksziekte 65
volmacht 172, 245
voogd 33
voogdij 137
voorganger 142
voorgeschiedenis 144
voorgeslacht 233
Voormalige gemeenten, heerlijkheden,
waterschappen en historische geslachten
201
voornaam 59, 127
voorouders 217
voorouders, Limburgse 139
voorouders, militaire 148
Voorouders en hun werk 213
Voorouders, Limburgse 39
vorst, Spaanse 205
vorstendommetjes 111
vorstenhuizen 57
vossen 117
vrede van Utrecht 189
Vrienden van het RAL, Stichting 14
vrije beroepen 206
vrijwilligersleger 188
Vroone', Gemeenschapshuis 'De 241

Waalse Garde 184
Waanders Uitgevers 252

waarnemingen, genetische 63
wachtcommandant 223
wachtmeester 223
wachtmeester-generaal 188, 223
wachtschip Willemsoord 85
Waernemingen op de Hollandsche Tael
70
Walramse Linie 16
wapen 67, 68, 117
Wapen, Friese 202
wapenblad 69, 117
wapenboeken 117
wapenfiguu r 67, 117
wapenkunde 202
wapenontwerpen 117
wapenplaat 152, 153
wapenregister 68, 118
Wapenregister Afdeling Heraldiek
NGV117
wapenregistratie 68, 118
Wapenregistratie in Nederland 68,
117,154,202
wapens 154, 172
wapensmeden 249
wapentekenaren 116, 203
wapenverbeteringen 203
waterschappen 68, 99, 238
waterschapsarchief 235
watersnood 1784, getroffenen 172
watersnood 79, 124, 125, 126
wederwoord 146
weefgetouw 30
weefsel 21
weekdag217
weerbaarheidcorps 223, 224
weerplicht 180
weeskamer 238
weeskinderen 172
Wenen, Congres van 16
Wereldoorlog, Eerste 11, 111
Wereldoorlog, Tweede 93
Werkblad Zeeuwse Kwartierstaten 243
werkgeheugen 82
werkgroep 242
Werkgroep Zeeland, Genealogische
195
werklozenproject 12
West-Europa 60
Wet Openbaar Bestuur 236
Wet persoonsregistraties 93
Wetboek van Koophandel 246
Weten en geweten, het dilemma van de
genealoog 93
Wetgevend Lichaam 25
wevers 29
What's in a name 59, 108, 149

Wijlre, heerlijkheid van 38
Wijlre, schepenbank van 38
wilsbeschikking 244
wimpels 202
Windows 4, 127,216
Windowstoepassingen 250
wingewest 29
winkelier 206
Winkwast 170
witregels 19
Witrussen 22
woekeraar 27 •
wol, Engelse 29
wollenaaister 43
wollewerck 29
wolven 117
Woordenboek der Nederlandsche taal
31
Woordenboek van voornamen 60
woordenschat 70
Word for Windows 250
WordPerfect 4, 250
workshops 148
wullewerkckers 29
Wurkverban 203

Zaanstad, gemeentearchief 104
zaken, kerkelijke 130
zeekrijgsraad 85
Zeeland 240, 242, 244
Zeeland, Genealogische Werkgroep 240
Zeeland van de NGV, afdeling 241
zeemacht 188
Zeeuwen 246
Zeeuws-Vlaanderen 238
Zeeuwse Familiepraat 242
Zeeuwse Genealogische Contactdag
241
Zeeuwse Stam, van 241
zegels 172
zegels, 40
Zeventiende-eeuws en ambtelijk
Nederlands 70
Zoeklicht 172
Zoeklicht bij zilver 172
zoekprogramma 200
Zomertijd, Midden-Europese 41
zondagsletter 28
Zuid- en Noord Beveland 240
Zuid-Holland 234, 238
Zuylichem en Munnickenland, heer van
43
zwagerschap 138
zwangerschap 137
Zwetende ziekte 124
Zwolle 231
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