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Van de redactie
Hoewel wij u als regel niet redactioneel benaderen, willen we dit jaar beginnen met een
uitzondering op deze regel. In de eerste plaats
om u allen nog een heel goed jaar toe te
wensen en u te bedanken voor de ontvangen
wensen. Verder is dit bedoeld als gedachtenwisseling. We willen graag op de hoogte
blijven van wat er onder u als lezers leeft. Zo is
er een enkeling, die vindt dat we te veel aandacht aan computergenealogie besteden. Anderzijds hebben we op verzoek van lezers
geleidelijk een paar honderd informatiepakketten toegezonden met gegevens over de
verschillende genealogieprogramma's. Ook in
de archieven worden we in toenemende mate
met de computer geconfronteerd, omdat bepaalde gegevens alleen op die manier beschikbaar komen. Hier geldt dat de computer de
mens vlugger en beter laat werken, dan met
handadministratie mogelijk is. Ook geldt dat
veel meer gegevens ten dele uitsluitend via de
computer beschikbaar komen, waardoor men
meer en beter gericht kan zoeken. Wel is het
zo dat het helaas ook technieken zijn, die bij
een aantal mensenproblemen geven. Verder
mist het de charme van het contact met het
oude document. Een doopboek, een huwelijkscontract, een inschrijving in een burgerboek, desnoods als fotokopie doet meer dan de
uitgetypte weergave op een beeldscherm.
We beseffen dit, maar we zullen er toch mee
moeten (leren) leven. Waar mogelijk poogt
Ons Erfgoed u met dit alles vertrouwd te
maken, temeer omdat deze technische ontwikkelingen ons in staat stellen indringender met
het leven van onze voorouders vertrouwd te
raken.
Voor het komend jaar blijft het stramien van
Ons Erfgoed ongeveer gelijk aan het voorgaande. Enkele van de onderwerpen, die naast
de gebruikelijke rubrieken op het programma
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staan zijn de schutterij in ons land, kerkelijke
archieven, genealogisch onderzoek naar militairen en naar voorouders uit Indié en de
opbouw, registratie en het beheer van een genealogische verzameling, terwijl we ook meer
aandacht aan regionale verenigingen en afdelingen willen besteden. Zo staan nog heel wat
onderwerpen op ons programma. Een en ander
is echter ten dele afhankelijk van de kopij, die
ons bereikt. Het spreekt welvanzelf dat we ook
van lezerszijde gaarne kopij en suggesties voor
artikelen ontvangen, temeer omdat de redactie
ook niet alles weet. Wanneer een en ander voor
een breder publiek interessant is, publiceren
we graag.
We willen niet alleen informatie geven over de
verschillende aspecten van de genealogiebeoefening,maar ook over de bronnen die voor
genealogisch onderzoek beschikbaar zijn en
komen. Veel wat regionaal gebeurt is van
waarde voor elders wonenden met wortels uit
die regio. Uit een aantal regio's en van enkele
verenigingen krijgen we informatie toegeleverd zoals bijvoorbeeld Groningen (NGV en
Westerwolde), Noord-Brabant (RA), Zeeland
(RA, NGV en Prae-1600 Club), Tweestromenland (Land van Maas en Waal, west. deel
Rijk v. Nijmegen), Gelderland (toezegg. RA),
Ned. Kring v. Joodse genealogie (Misjpoge),
en incidenteel van uiteenlopende archieven.
Waar mogelijk proberen we nieuwe verbindingen te krijgen. Wanneer er onder de lezers
mensen zijn, die bereid zijn alscontactpersoon/
informant voor bepaalde regio's op te treden,
dan houden we ons ten zeerste aanbevolen. Te
maken kosten worden uiteraard gaarne vergoed.
Het is de bedoeling dit jaar zo veel mogelijk op
genealogische dagen aanwezig te zijn, niet
alleen om aandacht voor Ons Erfgoed te vragen , maar ook als contactmogelijkheid.

What is in a name
C.A.G. van der Vlis
Genealogen onderzoeken precies en haarfijn
families in mannelijke lijn
de naam van de vader - voluit is hun maatstaf, punt uit!
terug in de tijd, steeds verder, steeds vroeger
't is interessant, maar hoe heet de moeder?
want zeg nou zelf:
die stamboom vertelt nog niet de helft!
Wie zijn de moeders die baarden en zorgden
die wiegden en borgden?
wie zijn de vrouwen die zoogden
en zwoegden en sloofden?
wie zijn de oma's en zussen
die naaiden en breiden?
en wie zette intussen
de hemden en luiers te weken?
want, - strikt bekeken hoe ze ook plassen
nat goed moet gewassen
gemangeld en bleken
versteld en gestreken
wie stookten de vuren en hebben met eindeloos geduld
't voedsel bereid en de monden gevuld?
Wie zijn de dochters die niet mochten leren
van 't geld dat bestemd was voor heren
en wat hadden ze willen weten
als ze Jan, Piet of Klaas hadden geheten?
de naam van de vader - in vol ornaat
en de moeders rest nog de vaat!
Maar kijk nou 'es aan - het paars kabinet
presenteert ons een gloednieuwe wet:
een kind draagt voortaan
de moeders - of de vaders naam!
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Uw mannelijke stamboom
was slechts een dagdroom
mijn heren genealogen
veeg het zand uit uw ogen
u kunt er niet langer omheen:
"what is in a name?"
Me dunkt - wie zijn ze, die mensen achter de namen
wat zijn hun wensen, hun daden?
waar stond hun wieg, lag zij of hij daar alleen in
of maakte toeval hen tegen hun wil tot een tweeling?
wat werd hen met de paplepel ingegoten
en was die lepel een kleine of grote?
hoe was hun leerschool en nota bene
wat was het plan van hun genen?
en uiteindelijk - wiens gedachtenis is ons tot een zegen
over welke deugnieten moet nu maar eens gezwegen?
Want 't kan in families flink spoken;
sla de bijbel maar open:
waar mannen, broeders
zich ontpoppen als loeders
zijn vrouwen - vergeten, miskend in hun naam present
Daar is Rizpa, wakend over haar dode zonen
Debora bezingt Jael, en daar komen
Zelafead's dochters en de 12 zusters van Mozes
en Rachab die doet wat beloofd is
en daar is Tamar, handelend als geen ene
en de dochter van Jefta, wie zal haar bewenen?
de naam van de vader in volle glorie
wie kent de moeders in bijbels historie?
Tenslotte nog een, wel is waar apocrief gegeven
dat iedere stamboom doet beven!
want onze oermoeder Eva
was Adam's tweede ega
zijn eerste was Lilith, ze was hem te eigenwijs
hij sloot haar buiten 't paradijs
zij en haar kinderen, waar zijn ze gebleven
zijn haar kinds kinderen misschien nog in leven?
en zijn wij dan verwant?
- genealogie wordt zo pas echt interessant! Ons Erfgoed nr 1, 1996

De schutterijen... niet alleen in Limburg (1)
JW Koten

Schuttersmaaltijd St. Joris Doelen Amsterdam (1648) naar B. v.d. Helst

Naar aanleiding van de bespreking van de verlenen. Bij processies spelen de schutmilitaire rangen bereikte ons het verzoek terijen een belangrijke rol, een traditie die
ook de ontwikkeling van de schutterijen in reikt tot het begin van de middeleeuwen.
Ons Erfgoed aan de orde te stellen omdat Belangrijk is dat bij onderlinge wedstrijden
dit onderwerp vanuit genealogisch oogpunt (schietwedstrijden, schuttersfeesten, vendelzwaaien, parades) goede contacten met de
veel belangrijker is.
omgeving worden opgebouwd en men wat
Marcherende schutterijen, die vaak door verder leert kijken dan de eigen omgeving.
uitgebreide tamboercorpsen (soms hele har- Heel wat jonge schutters danken trouwens
monieën) worden voorafgegaan, zijn mo- hun bruid aan zulke bezoeken elders. Kortmenteel overwegend een Zuid-Nederlandse om de lezer merkt dat de auteur de schuttraditie, die echter ook in de naburige grens- terijen een heel warm hart toedraagt ).
gebieden van België en Duitsland wordt Vanuit genealogisch standpunt bezien
aangetroffen. Vooral in kleine gemeen- vormen schutterijen een belangrijke bron
schappen zijn ze nog steeds een (politieke) van gegevens. Ledenlijsten van schutterijen
factor van betekenis. In essentie zijn schut- gaan heel ver terug (zie Deloughne). Vaak
terijen folkloristische broederschappen zijn er nogal wat administratieve gegevens
(vriendenverenigingen zou je nu zeggen), op het plaatselijke archief te vinden, waarbij
die voor het nodige ceremonieel zorgen bij rekeningen, vereffeningen en dergelijke voor
de grote gebeurtenissen des levens (begra- geleverde service soms vele jaren terug
fenissen, trouwen) en waarbij men verder gaan. Dan natuurlijk de fraaie zilveren
elkaar in moeilijke dagen bij staat. Daar- borst- en rugschilden, waarmee de aanziennaast geven schutterijen ook wat vertier en lijken van de streek een blijvende herinkleur aan het leven, door aan de plaatselijke nering hebben achtergelaten. Voor de
festiviteiten een extra feestelijk accent te genealoog is dit natuurlijk puur goud. Het is
Ons Erfgoed nr 1, 1996

1618. Kornelii Bleifwyk,
irtjy Jaart van Ruyven.
164c Abram de Ridder.
«641 Kornelis Uleifwyk.
«641 Abram de Ridder.
1(14} Abram de Ridder.
1644 Michicl Verdere.
i<4j L»mbert van Kuyk,
164.^ Kornelis Dlcifwyk.
1647 Irans JnnfzMeerman.

1648 Maarten Graswinkel.
164.9 Lambert van Kuyk.
irtfo I.ambcrc van Kuyk.
i<fji Uaniel vander Urugge.

Jncob Dein.
Pietcr van Ruyven.
Pieter van Ruyven.
Dirk vander Piet.
I IURO 's(Jrsvc^iiiide.
165-7 Pieter vander Meer.

Zn 1

Micbiel Vrouweling.
f9 Danicl vanderlirugge
1660 Johan llot^aart.
irtKi Aalbcrr I lodenpyl.
\66i |acob (Jraswinkel.
\\ illem v.mder Hiel.
Uaniel v n n d c r i i r u c
cge

Alb
II lodenpyl.
l d l
i<5(ij- Aalbcrt
ifidb lohan (jras*if>kct.
1667 Diniel vandcrllrugpc
16*9

Deel lijst schutterskoningen te Delft (Boitot, Beschryving der stadt Delft, pag. 519, 1729)

erg nuttig hiervan kennis te nemen. Heel
veel schutterijen geven momenteel historische overzichten uit. Niettemin bestaat er
nog een fikse achterstand in de publicatie
van her en der verspreide schuttersarchivalia.
Schutterijen ook in Noord-Nederland
belangrijk.
Het is vrijwel onbekend dat de officiële
schutterijen, die als onderdeel van de nationale burgerweer optraden, nog niet zo lang
geleden zijn ontbonden. Pas in 1907 nam
men met een kleurige en vrolijke parade van
dit merkwaardige eeuwenoude instituut
definitief afscheid. Vanaf dit tijdstip zijn de
burger-militia's opgehouden te bestaan. Opmerkelijk is dat deze schutterijen in NoordNederland vrijwel volledig zijn verdwenen,
met een uitzondering van een enkele2). In de
meer Romaans getinte Zuid-Nederlandse
provincies heeft de oude traditie zich weten
te handhaven, zij het nu als folkloristische
gezelligheidsvereniging. Dit zegt veel over
de volksaard. De zuiderling houdt van
gezelligheid, onderlinge contacten, traditie,
ceremonieel en zich in mooie pakjes hijsen.
De noorderling wantrouwt dit en zoekt zijn
gezelligheid in gezin en de plaatselijke kerkgemeenschap.
Ons Erfgoed nr 1, 1996

De gemiddelde Noord-Nederlander beseft
nauwelijks dat ook in zijn omgeving de
schutterijen een zeer belangrijke rol in de
plaatselijke geschiedenis hebben gespeeld.
Als het niet tegen zit, kan men in het
plaatselijk archief, ook in de Noordelijke
Nederlanden, nog heel wat gegevens over de
vroegere schutterijen vinden. Bovendien
zijn veel gegevens over de plaatselijke
militia's waartoe de schutterijen behoorden
(registers van officieren en dienstplichtigen)
op het provinciaal archief aanwezig.
Belangrijke genealogische bronnen dus,
waarop Ons Erfgoed u dit keer eens attent
op wil maken
In dit artikel zullen we in het kort iets van
de historische ontwikkeling van de schutterijen vertellen. Dit is een veel complexer
verhaal dan u vermoedt. Hoewel we niet
volledig kunnen zijn, menen we toch dat dit
mogelijk een eye-opener voor sommige
lezers kan betekenen.
Schutterijen een millenium-oud instituut
De schuttersgilden 3) zijn al zeer oud en
dateren vanuit de vroege middeleeuwen.
Waarschijnlijk is de oorsprong te zoeken bij
de gewone beroepsgilden, maar ook bij locale broederschappen. Deze laatste hadden

als doelstelling elkaar in nood bij te staan,
H. Missen ter nagedachtenis van de overleden broeders te regelen, te zorgen voor het
nodige ceremonieel bij uitvaarten maar ook
om eens samen lekker te eten en drinken of
een vrolijk feestje te bouwen. De zuidelijke
gilden uit het Maasland gebied (Maastricht)
zijn in Nederland waarschijnlijk de oudste 4 ). Een van de oudste en meest
prestigieuze broederschappen (Zwanenbroeders) van Nederland, die nog steeds
bestaat, is die van 's Hertogenbosch (rond
1310) ). In Holland is de schutterij van
Leiden zeer oud (vermoedelijk opgericht
voor 1300).

periode. Door de goede organisatie en
moderne uitrusting (de voetboog) van de
stedelijke schutterij kreeg de stad macht.
Dat was nodig om voldoende tegenwicht te
vormen tegen de adel, die geharnast te paard
vaak de oppermacht had.
Het is van betekenis er op te wijzen, dat het
verschijnsel schutterij, dat in Vlaanderen
opkwam, zich langzamerhand over grote
delen van Europa heeft verspreid, onder
andere naar de Duitse gewesten, de
Scandinavische landen en zelfs tot in de
Balkan. Weliswaar tekende de couleur
locale de vormgeving van het plaatselijke
schutterswezen, doch in essentie is dit
overal toch hetzelfde. Voor de sociale culBroederschappen en gilden worden tuur heeft de schutterij enorme betekenis
schutterijen
gehad, wat slechts door weinigen naar
Aanvankelijk ging alles in de wat informele waarde wordt beseft.
sfeer van burendiensten, het organiseren
van festiviteiten enzovoorts. Later kwam De schutterijen groeien uit en nemen toe
daar tevens een beschermende taak van in betekenis
have en goed bij. Een van de feestelijke Toen de steden groter werden kwamen er
activiteiten die deze gilden beoefenden was organisatieproblemen, omdat de schutterijhet vogel (papegaai)schieten6). Dit schieten en vaak honderden leden kregen. De noodkreeg steeds meer betekenis. Zo rond de zaak bestond dus zich groepsgewijs te
veertiende eeuw (vooral toen de kruisboog organiseren. Als men optrok werd als
gangbaar werd) kregen deze broeder- herkenningssymbool een vlag (in het Limschappen en gilden steeds meer het karakter burgs ook wel vaan genoemd) gebruikt,
van een echte schutterij, dat wil zeggen een vandaar dat men zo'n groep een vendel is
broederschap die zich toelegt op het schie- gaan noemen en de drager van de vlag
ten. Vandaar schutter en schutterij.7)
vaandrig. De chef van zo'n vendel werd
Ho(of)man of Hopman (vergelijk Duits:
Hauptman)
in het zuiden ook 'voogd' geVanuit Vlaanderen de hele wereld over
noemd,
later
onder invloed van van het
Rond de dertiende- en veertiende eeuw
ontstaan in Vlaanderen de belangrijke Frans tot Capiteijn (Kapitein) omgedoopt.
steden met stadsrechten. Men ziet dat de Daarnaast kende men ook nog een koning,
oude gilden en broederschappen in deze een rang die werd toegekend aan de
steden echte schutterijen werden, met enige schutter, die bij het vogelschieten de beste
militaire betekenis en ook met de functie prestatie had geleverd.
van wat men nu burgerwachten zou kunnen
noemen. De oudste charters die aan schut- De voetboog een geducht wapen
terijen werden toegekend, dateren van deze Een belangrijke kerntaak van schutterijen
Ons Erfgoed nr 1, 1996

was het oefenen met kruis- of voetboog )
een geducht wapen, dat rond de late middeleeuwen steeds meer ingang vond. In tegenstelling tot de handboog (die veel ouder is)
kon men met dit wapen op grotere afstand
goed gericht schieten. Bovendien werden de
pijlen, door de hoge spanning van de peesboog met een behoorlijke kracht weg
geschoten. De penetratie van de voetboogpijl was aanzienlijk meer dan met de handboog kon worden bereikt9). Zodoende kon
men met de kruisboog door de harnasbeschutting heen schieten, waardoor de
macht van de geharnaste edelen werd
gebroken.
In de volgende eeuwen zien wij dat er zich
een zekere symbiose tussen de plaatselijke
heer en de stedelijke militia's gaat ontwikkelen. In ruil daarvoor moest de heer zekere
privileges aan de stad toekennen, zoals
onder meer eigen rechtspraak ), eigen
belastingheffing en muntrecht.
Op den duur ontstaan uit deze op plaatselijk
niveau geregelde burgerwachten-schutterijen legereenheden die op nationaal niveau
onder leiding van de vorst gaan opereren.
Deze trend is het sterkst in Frankrijk, waar
rond de veertiende en vijftiende eeuw grote
huurlegers op de been worden gebracht. Het
militaire stelsel is dus grotendeels van Frans
van oorsprong. Veel militaire uitdrukkingen
(waaronder de militaire rangen) herinneren
aan deze Franse invloed.
Het vendel de kiem van de krijgsmacht
Het vendel wordt de kiem van wat men later
de compagnie ging noemen. Je kunt dus
zeggen dat het leger in feite uit deze plaatselijke militia's is voorgekomen en dat de
primaire organisatiestructuur een voortzetting was van wat reeds eeuwen bestond. Het
grote verschil tussen burgerwachten en het
leger was, dat de eersten plaatselijk zonder
Ons Erfgoed nr 1, 1996

vergoeding dienden, terwijl het leger een
huurleger werd dat op alle fronten kon
worden ingezet.
De globale organisatie van het vendel was
in de vijftiende eeuw een eenheid van 1000
krijgers verdeeld over 10 eskadrons. De
vendeleenheid werd gecommandeerd door
een commandant te paard die een vaandel
(van ongeveer een vierkante meter) droeg
waaraan de legereenheid kon worden
herkend. De commandantsbenoeming was
een benoeming die gewoonlijk tijdelijk van
aard was. Het was niet ongebruikelijk dat de
hoofdkleur van de kleding van de schutters
van zo'n compagnie overeenkwam met de
kleur van het vaandel.
De hoofdman van een eskader (100 personen) was een kapitein die herkenbaar was
aan de standaard van ongeveer vijftig cm in
het vierkant. Vaak had dit laatste dundoek
een gebroekte vorm (een wat uitgerekte Bvorm). Ieder eskader was verdeeld in tien
lansen, waarvan de deken (herkenbaar aan
een wimpel) het bevel voerde. Zijn plaatsvervanger was een luitenant. Een lans
bestond verder uit een page (schildknaap
van de officier) in de rang van sergeant
verder handboogschutters, voetboogschutters, een kruisboogschutter en piekeniers.
In latere fasen zijn de compagnieën steeds
kleiner geworden en werd de kapitein de
bevelhebber en de sergeant de onderofficier.
Naast vechten nog meer spelen en feesten
Een belangrijke jaarlijkse gebeurtenis bij de
schutterijen was het vogelschieten (papegaaischieten), een schietwedstrijd, waarbij
diegene die de vogel van de paal schoot
Schutterskoning van het jaar werd. Slaagde
men drie jaar achter elkaar koning te
worden dan werd men Keizer genoemd. )
Dit gebeurde echter uiterst zelden. Het is
aardig te vermelden dat de schutters te

Maastricht in 1380 te Doornik werden en uitrusting kwam de voornaamheid van de
uitgenodigd bij het vogelschieten. Vogel- schutters goed tot uiting. Zij droegen een
schieten deed men vooral in de zomer rond kostbaar hoofddeksel dat men kaproen
de Pinksterdagen, het was vaak gekoppeld noemde, zodat men goed herkenbaar was.
aan de kermis of een ander volksfeest.
Dit was dus een eerste aanzet tot
uniformering.
De schutterij in de vijftiende en zestiende De kruisboogschieters oefenden hun kunst
eeuw
in 'doelen', die door de plaatselijke overheid
Hoewel het leger de gewapende macht bij gratis ter beschikking werd gesteld 13).
uitstek werd, bleef de plaatselijke bescher- Deze kruisboogdoelen kregen vanwege de
ming c.q. de handhaving van de openbare patroonheilige meestal de naam: St
orde een taak voor de plaatselijke schutterij. Jorisdoelen. Naast het schieten werd er
De kern van de verdediging werd gevormd onder het genot van een glas wijn (de
door de eerder genoemde voetboegschutters. schutters werden door de gemeente voor
Aangezien de schutters hun eigen wapen- geleverde diensten meestal in wijn
tuig moesten bekostigen en de voetboog uitbetaald) natuurlijk ook druk over politiek
toch tamelijk prijzig was, betekende dat gepraat. Voor de publieke meningsvorming
tevens, dat deze schutterijen deftige gezel- zijn deze schuttersdoelen geweldig
schappen van kapitaalkrachtige notabelen belangrijk geweest.
waren.
Het handbooggilde St. Sebastiaan op de
Het kruisbooggilde St. Joris een deftig tweede plaats
gezelschap
Naast deze deftige voetboogschutters
Lidmaatschap van een kruisbooggilde kreeg ontstonden ook broederschappen van handdaardoor hoog maatschappelijk aanzien, boogschutters
die zich onder de
zoals nu het lidmaatschap van een 'rotary bescherming van St. Sebastiaan (feestdag
club' of 'lions club'. Meestal was men als 20 januari) 14) stelden. Zij oefenden in de
voetboogschutter tevens stadsbestuurder of (Se)bastiaandoelen, die minder uitrusting
had men een andere belangrijke admi- vroegen. De primitieve handboog was in
nistratieve functie. Politiek en macht was vergelijking met de voetboog een weinig
dus nauw verbonden. Dit kreeg ook effectief wapen. Later werd de handboog
uitdrukking in de plaatselijke processie en in weliswaar verbeterd door verlenging van de
de plaatselijke kerk waar de voetboog- boog tot 6 voeten (circa 190 cm). De pijlschutters een ereplaats hadden. Gewoonlijk kracht van de handboog bleef niettemin
deed de pastoor op gezette tijden een beperkt, het was te vergelijken met een
speciale mis, ter gedenking van de afge- handwapen
(zeg
revolver
in
de
storven schutters op een speciaal door de tegenwoordige tijd). De handboogschutters
schutters gefinancierd altaar. Hoe rijker het genoten niet het prestige van de Stgilde des te mooier de versieringen. Tot Jorisgilden en zij moesten zich tevreden
schutspatroon ) van het voetboeggilde stellen met een kleiner kapelletje achter in
werd meestal de drakenstrijder: de Heilige de kerk. Bij processies liepen zij niet achter
George gekozen, in het Nederlands Sint de monstrans zoals voor de Jorisbroeders
Joris (feestdag 23 april). Ook in de kleding
10
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Gezicht op de Hofvijver te 's-Gravenhage met op de voorgrond
St. Bastiaansdoelen (anonym schilderij 1567)

was weggelegd. De Sebastiaanbroeders
behoorden als regel tot de kleinere middenklasse, het waren de ambachtslieden bij
uitstek. Het gewone volk kon geen schutter
worden. Zodoende had de handboogschutter
toch ook enige status.
Van de Jorisgilden is gewoonlijk nog heel
wat documentatie te vinden, van de Sebastiaangilden heel wat minder. In steden zijn
de Jorisdoelen ook veel bekender dan de
(Se)bastiaandoelen. Zelfs zijn de meeste
Bastiaandoelen verdwenen zonder een duidelijk spoor na te laten.
Invoering van de vuurwapens: de
kloveniers
Inmiddels waren er vuurwapens gekomen
(rond 1520) en gingen de handbogers er
geleidelijk toe over steeds meer de zogenaamde clover (klover) te gebruiken. Men
hing als het ware de handboog aan de wilgen om die in te ruilen tegen het krachtiger
vuurwapen. De clover 15) was nog tamelijk
primitief waarom het later door musketten
16
), roeren en pistolen 17) werd vervangen.
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Naast de clover werden ook haaksen
(haexen) ook wel haakbussen 18) toegepast,
die vanwege het brede kaliber ook wel
dubbele haken of dubbele musketten werden
genoemd. De voetbogers bleven echter bij
het oude wapen, omdat de clover, zeker in
de aanvang niet veel effectiever was dan de
kruisboog ). Ook toen de jorisbroeders
later eveneens op vuurwapens overgingen
bleven zij echter toch de deftige elite groep,
die op de kloveniers neerkeken.
Het is merkwaardig dat de musketschutters
zich niet meer naar een patroonheilige
gingen noemen maar naar het wapen: de
klover, vandaar klovenier 20). De klover
werd ook wel doelbus genoemd, en de gilden
busgilden. Bij feestelijke gelegenheden werd
er flink wat geknald, een traditie, die bij het
zogenaamde 'kamerschieten' tot op heden
bij heel wat zuidelijke schutterijen is bewaard gebleven.
Een nieuw wapen vroeg om een nieuw type
doelen. Soms werden de oude bastiaandoelen, gewoon naar de nieuwe tijd
11

omgebouwd en dan de nieuwe doelen genoemd, In andere steden ontstonden heuse
kloveniersdoelen speciaal ingericht om met
dit nieuwe wapen te oefenen. Deze kloveniersdoelen kan men nog in veel steden
terugvinden. Heel wat straten of poorten
dragen die naam.
Van vele kanten werd aan de kloveniers
getrokken om aan de verdediging van het
land mee te helpen, maar als regel weigerden zij. Men was bereid huis en haard te
verdedigen, maar niet de ongewisse toekomst van het soldatenleven te kiezen. Met
name Karel V heeft vele malen gepoogd om
schutters te lijmen, zonder succes overigens.
Het gevolg was dat men op huurlegers een
beroep moest doen, Spaanse officieren en
soldaten golden als de meest verdienstelijke
vechters. Het is de verdienste van Willem
van Oranje dat hij de schutters wel wist te
mobiliseren en zij hebben een belangrijke
rol gespeeld bij de verdediging van de
steden tegen de Spanjaarden, tijdens de
beginfase van de bekende tachtigjarige
oorlog. Bekend is de heldenmoed van de
burgerwachten geweest tijdens het beleg
van Haarlem. In deze strijd stonden inderdaad de kloveniers en de St-Jorisschutters
zij aan zij. Dit was heel bijzonder in die
dagen, omdat de St-Jorisbroeders het te
vertellen hadden. Toen later de kloveniers
om zeggingschap in de stadsregering vroegen kregen zij echter nul op het rekest. De
macht bleef duidelijk in de handen van de
jorisbroeders, die reeds de stadsregenten
waren.
Om deze reden is het duidelijk dat in de
kloveniersdoelen nogal eens kritiek werd
uitgeoefend op het stadsbestuur. Dit ongenoegen kwam onder meer naar boven in de
doelisten opstootjes te Amsterdam.
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Ons Erfgoed dankt de heer Drs. E. Ramakers van de
Stadsbibliotheek te Maastricht, voor zijn kritische
opmerkingen. Van de lezing van de heer J. Oomen
(uit Eindhoven, bestuurder van het Brabantse Gilde,
en hoeder van de Gilde traditie) te Gennep heb ik
ook enkele dingen over genomen.
Noten:
1 . Met name geldt dit Schutterij Eendracht te Papenhoven-Grevenbicht
2.hi enkele plaatsen boven de grote rivieren hebben
de schutterijen zich weten te handhaven, zo schijnt
te Soest nog steeds een zeer grote, bloeiende en
welvarende schutterij (met eigen vaste goederen) te
bestaan.
3. Het woord gilde is afgeleid van het oud Germaanse woord geldan, dat vermoedelijk bijdrage
(aan de feestmaaltijd) betekent; wij zouden thans
zeggen contributie. Het is verwant aan het woord
'geld'. Het komt onder anderen voor in de uitdrukking vergelden, dat vroeger betalen betekende.
4. Het Maasland gebied was in het begin van de
middeleeuwen een belangrijke bakermat voor de
West-Europese cultuur.
5.Leden van het koninklijke huis zijn steeds lid
geweest van deze broederschap. Deze traditie
ontstond nadat Frederik Hendrik de stad in 1632
veroverd had. Ofschoon deze broederschap nauw
met de katholieke kerk verbonden was, bleef zij ook
na de Hollandse bezetting gehandhaafd. De Bossche
broederschap had zoveel prestigieuze leden, dat uit
politieke overwegingen de prins besloot er zelf maar
lid van te worden. Deze prinselijke traditie heeft
zich sedertdien weten te handhaven.
6. In archetypische zin is de vogel een bovenzinnelijk dier, nauw verbonden met de creativiteit,
de rede en het leven.
7. Met heeft de naam schutterij wel in verband
gebracht met (be)schutten. Vermoedelijk is dit onjuist.
8.De naam kruisboog duidt op de vorm van het
wapen (kruisvormig) de naam voetboog geeft aan
dat de boog, met de voet (beenkracht) werd
gespannen, waardoor de voortstuwingskracht van de
pijl aanzienlijk groter was dan met de handboog
mogelijk was.
9.De dracht van een voetboogpijl was circa 40-60
meter.
10.De rechtspraak was een belangrijke bron van
inkomsten voor de heer, omdat de opgelegde boetes
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in zijn zak vloeiden.
11. In sommige noordelijke schutterijen was het koningschieten voornamelijk voorbehouden aan officieren.
12.Patroon is het vergrotingswoord van pater =
vader, een naam die de Romeinen gaven aan de
plaatselijke beschermheer waarmee men een verbond had.
13.De doelen waren aanvankelijk in de buitenlucht,
in zogenaamde schutsboomgaarden gelokaliseerd.
Annex was vaak wel een doelhuis, waar een glas
kon worden gedronken.
14.Romeinse legersoldaat die van wege zijn
geloofsovertuiging met pijlschoten om het leven zou
zijn gebracht.
15. Ook wel koleuvrijen of slangen, afgeleid van het
Franse woord couleuvres of couleuvrines = veldslang, afkomstig van het latijnse woord colubra
(vrouwelijke slang) verwant aan ons woord cobra.
Ons woord 'kaliber' is vermoedelijk afkomstig van
dezelfde stam. Men noemde deze couleuvrines ook
wel kolven, een naam die nog steeds, maar nu als
onderdeel van het geweer, wordt gebruikt.
16. Musket is afgeleid van het latijnse musea =
vlieg. We kennen een variant van dit woord in het
Nederlands, namelijk 'muskiet'. In het Frans werd
musea 'mouche'.
17,Ontstonden rond 1540 na uitvinding van het
radslot, vooral vanwege de korte loop aanvankelijk
bij uitstek ruiterwapen. Het kaliber had de doorsnede van een bekende muntsoort: namelijk het
pistool.
18. Later verbasterd tot haakbuksen (ons huidige
woord buks) of harequebousen. Het woord bus is
afgeleid van de vorm van de loop die aan één zijde
was afgesloten en daardoor een langgerekte busvorm had. Het woord haak slaat op de vorm van de
trekker, waarmee een brandende lont in de vuurpan
werd gebracht. Vanwege de korte loop (ter vermindering van het gewicht) en betere hanteerbaarheid
werd dit het wapen van de cavalerie.
19. Dit gold stellig bij vochtig weer, wanneer dit
wapen vrijwel niet te gebruiken was. Een verdere
beperking was dat een brandende lont bij een
hinderlaag de schutter verraadde (vandaar: lont
ruiken).
2 0 . Incidenteel worden bij de Klovers wel als
patroonheiligen de H. Antonius (kluizenaar) en de
H. Barbara gevoerd.
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Archiefnieuws
Rijksarchief in Noord-Brabant
Het telefoonnummer is: 073-6818500.
Inmiddels zijn zo'n 300.000 belastingaangiftes bij overlijden, de zogenaamde memories van successie in de computer ingevoerd.
Zij zijn nu alfabetisch op naam toegankelijk. Thans is men begonnen de huwelijksakten uit de jaren 1811-1922 in te voeren.
Alle overlijdensrwegisters van Noordbrabantse plaatsen vanaf 1903 t/m 1942
zijn te raadplegen op microfiche in studiezaal 2, waar ook de microfiches zijn geplaatst van de huwelijksbijlagen 1883-1912
van een hele reeks plaatsen. Op studiezaal 1
zijn onder meer een aantal rolcassettes en
microfiches aanwezig van de memories van
successie van een aantal plaatsen.
Met ingang van 1 januari j.1. zijn de bibliotheek en de kaartenafdeling gesloten

in de tienjarige tafels op de huwelijksakten
van zestig procent van de Zeeuwse gemeenten in die periode alleen de mannen indiceerden, zijn nu ook de namen van zo'n 15.000
bruiden 'boven water gekomen'.
De verkoop van gekaapte schepen vond
plaats via veilingen door een veilingmeester.
Van elke verkoop werd een rekening opgemaakt voor het Zeeuwse Admiraliteitscollege. Via een inventaris en een nadere toegang, bestaande uit analyses van de rekeningen met een index hierop zijn deze rekeningen (1596 t/m 1713) nu toegankelijk.
Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam
Het telefoonnummer is thans 020-5720202.

Leidschendam heeft gemeentearchivaris
De gemeente Leidschendam heeft vanaf 1
december j.1. voor het eerst een eigen gemeentearchivaris: de heer Fl. Geraedts, die
Rijksarchief in Zeeland
Genealogische index huwelijken 1843- reeds enige tijd bij het archief van de gemeente gedetacheerd was. Een van de taken,
1862.
Het ra beschikt thans over een generale in- die de nieuwe archivaris zich heeft gesteld
dex op alle huwelijken die tussen 1843 en is om de archieven zo toegankelijk mogelijk
1862 in geheel Zeeland zijn gesloten. Omdat te maken voor het publiek.
Veroordeelden in Veenhuizen en
Ommerschans (1896-1901)
In het archief van de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen en Ommerschans (RA
Drenthe, inv. nr. 339) bevinden zich duizenden signalementskaarten van veroordeelden die daar in die periode verbleven. Dankzij de foto's op deze kaarten
weet men van deze mensen hoe zij er uit
zagen. Een deel van deze portretten wordt
gepubliceerd: Groningers in Gruoninga
1994, Drenten in het Drents genealogisch
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jaarboek 1 en 2 (1994 en 1995), Friezen in
het Frysk genealogysk jierboek (1995).
Omdat de meeste veroordeelden afkomstig
zijn uit de lagere sociale milieus (trouwens
ook uit families behandeld in Ned.
Patriciaat) zijn velen waarschijnlijk nooit
elders geportretteerd. De signalementskaarten bevatten uiteraard biografische
gegevens. Een en ander kan dus ook voor
niet-noordelingen interessant zijn. Dit naar
aanleiding van een publicatie van R.H.
Alma in Gruoninga 39 (1994)
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Archiefonderzoek (2)
H.M. Lups

[

ifH

Niet ieder archiefstuk kan zonder meer
worden geraadpleegd. (Foto Gem. Archief
Delft)

In archieven kunnen velerlei soorten onderzoek worden verricht. Als genealoog is
men vooral gericht op persoonsonderzoek
met de diverse aspecten daarvan. Men wil
informatie en feiten over geboorten, huwelijken, gezinssamenstellingen, familierelaties en de maatschappelijke loopbanen van
voorouders en verwanten. Daarnaast speelt
vooral de regionale geschiedenis een rol.
Deze levert de omlijsting en bepaalt - soms
in belangrijke mate het wel en wee van de
voorouders.
De bronnen die het onderzoek ten dienste
staan zijn zeer gevarieerd. Deze variatie
slaat zowel op het aantal bronnen, waartoe
men toegang zou kunnen hebben als op het
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al dan niet (in bruikbare staat) aanwezig
zijn.
Uiteraard kan men op goed geluk naar een
archief gaan waar men een aantal gegevens
\erwacht te vinden omdat voorouders of
verwanten in die regio hebben geleefd en
gewoond. De kans dat men een aantal
gegevens vindt is dan vrij groot, vooral als
men niet te ver in het verleden terug moet
grijpen. De kans is echter ook groot, dat
men veel belangrijke gegevens mist.
Om efficiënt te kunnen zoeken is een eerste
\ereiste vast te stellen waar men precies
naar wil zoeken, vooral als men naar
streken moet, die een vrij lange reistijd
\ ergen. Een tweede vereiste is het van te
\oren nagaan waar men wat zal kunnen
\ inden. Weliswaar is in de studiezalen van
de openbare archieven wel een zaalbeheerder aanwezig, tot wiens taak onder
meer het geven van voorlichting behoort,
maar de praktijk leert dat hoe vriendelijk en
welwillend deze persoon in kwestie is, de
tijd wel eens kan ontbreken om iedereen
uitputtend te woord te staan.
Er zijn echter enkele mogelijkheden om inzicht te krijgen over het al dan niet aanwezig kunnen zijn van bepaalde gegevens.
Informatie over de meeste archieven vindt
men in de serie 'Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare
archiefbewaarplaatsen in Nederland'.
Deze gidsen hebben allemaal dezelfde opzet. Van elke archiefbewaarplaats wordt
onder meer vermeld welke archieven
aanwezig zijn, welke periode het omspant
en de omvang. Daarnaast hebben verschillende grotere centra hun eigen archiefgidsen, zoals bijvoorbeeld Groningen,
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klappers bestaat. Vaak moet men zich
regionaal oriënteren om daarover wat meer
aan de weet te komen. Zo staat bijvoorbeeld
in het laatst verschenen nummer (nummer
1, januari 1996) van 'Huppeldepup' (echt
waar, zo heet het), mededelingenblad van de
afdeling Groningen en Noord-Drenthe van
de NGV, de aankondiging dat onder meer
op floppy een klapper van alle huwelijkscontractpartners in de provincie Groningen
van circa 1600 tot 1750, gesorteerd op
mannen- en vrouwen namen (23.943 personen) kan worden besteld. Een dergelijk, toch
aantrekkelijk gegeven, onttrekt zich voorlopig aan de blik van ieder, die geen lid is van
deze afdeling. In Noord-Brabant heeft men
de memories van successie van 1818-1893
met behulp van een aantal vrijwilligers 'in
de computer gestopt'. Deze memories van
successie vertellen wat de overledenen aan
bezit hadden en wie de erfgenamen waren.
Men tikt een achternaam in en op het
beeldscherm kan men in een mum van tijd
zien, of Brabantse voorouders er al dan niet
warmpjes bij zaten. Bovendien zijn de
erfgenamen veelal verwanten, zodat men,
als er tenminste geërfd werd, dikwijls ook
familieleden leert kennen, die misschien
(nog) aan de vooroudergegevens ontbraken.
Ook elders blijken vaak veel meer gegevens
beschikbaar te zijn dan degeen die in een
bepaalde regio onderzoek wil doen,
vermoedt. Helaas kan niet iedereen zich
veroorloven van elke vereniging of groep,
die in een bepaalde regio actiefis èn van het
CBG en de NGV lid te zijn.
Zo is er heel wat vooronderzoek mogelijk en
vaak ook gewenst om efficiënt aan de slag
te kunnen.
De gegevens van de burgerlijke stand en ook
doop-trouw- en begraafregisters zijn meestal zonder meer in de studiezalen aanwezig,
hetzij als fotokopie, hetzij als microfilm of
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-fiche. Andere gegevens moeten opgevraagd
worden, hetzij door het invullen van een
aanvraagbriefje, hetzij door intoetsen via
een computerterminal.
Reeds bij uw voorbereiding is het zaak zo
mogelijk meerdere 'zoeklijnen' op te zetten.
Het is sneu als men een verre reis maakt
naar een of ander rijksarchief en maar niet
het boek, de boeken of andere documenten
in handen kunt krijgen, die voor een bepaald
onderzoek nodig zijn. Soms moet er zelfs
ruimte in studiezalen worden besproken,
omdat de animo te groot is! Zo heeft het ook
zin zo mogelijk meerdere archiefstukken op
te vragen. Het duurt soms vrij lang eer men
de gewenste stukken ter beschikking kan
krijgen. Soms zijn ook hier anderen met
betrekking tot bepaalde stukken voor geweest, waardoor die niet direct zijn te
raadplegen, zodat men , als men geen
voorzieningen treft, weer met extra
wachttijd zit, en de tijd gaat zo snel. Omgekeerd moeten de dossiers, die geraadpleegd
zijn, weer zo spoedig mogelijk terug , zodat
ook een ander er gebruik van kan maken.
De wachttijden kunnen worden overbrugd
door aan de hand van klappers en dergelijke
een volgende speurronde voor te bereiden.
Wanneer stukken geraadpleegd worden,
doet men er goed aan meteen de bron
duidelijk en nauwkeurig te noteren, ook als
deze geen bruikbare gegevens oplevert. Het
is niet alleen nodig voor de bewijsvoering
bij de vondsten, maar ook om te weten,
welke dossiers men reeds onder handen
heeft gehad, zodat later nodeloos raadplegen achterwege kan blijven.
Het spreekt wel vanzelf, dat van de mensen,
die bezit hadden, veelal meer sporen in de
archieven aanwezig zijn dan van hen die om
wat voor reden dan ook minder begiftigd
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waren met aardse goederen. In het reeds
genoemde blad 'Huppeldepup' vertelt de
heer Hartog hoe hij met behulp van diaconieboeken toch een aardig beeld kreeg
van een tak van zijn familie, waarbij bij het
naspeuren grote problemen bestonden.
Bijna die hele familie werd kortere of
langere tijd door de diaconie onderhouden,

waardoor de kerkelijke administratie in dit
geval de nodige informatie bleek te
verschaffen. Dit laatste is bedoeld als een
aansporing zich niet te beperken tot de
elementaire Burgerlijke Stand en de Doop-,
Trouw- en Begraafboeken, maar zich ook te
verdiepen in mogelijke andere bronnen.

Beroepen van toen (gr-....)
H.M. Lups
Greinnering
Greinreeder
Greinwerker
Het woord grein kent men in verschillende
betekenissen. Volgens het Woordenboek der
Nederlandsche Taal is het via het Franse
grain afkomstig van het Latijnse granum,
waarvan ook het Nederlandse woord graan
afstamt. In feite is het dus een zaadkorrel
met bolster, maar het begrip werd ook
toegepast op andere structuren. Zo kent men
het greinen van lithostenen en offsetplaten
om de oppervlakte korrelig van structuur te
maken.
Het Franse woord grain werd echter op
gegeven ogenblik ook gebruikt als benaming voor het geheel van de eitjes van de
zijderups.
Van de laatste begrip is ook het Nederlandse woord (grof)grein afgeleid: een weefsel, waarvan de oorspronkelijke grondstof
althans gedeeltelijk van de zijderups afkomstig was. Later ook kregen imitaties deze
benaming. Zo kende men Turks greyn, bestaande uit een kerneis- of geitenharen
ketting met schapewol als inslag en wollen
greyn, waarbij ketting en inslag beide van
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wol waren.
Een huik, een lange vrouwenmantel, werd
vervaardigd van lichte stoffen als grein of
saai, soms ook van laken.
Het woord grein komt men in verschillende
afleidingen tegen.
De greinre(e)der was degeen die grein
reedde oftewel fabriceerde.
De greinne(e)ring omvatte de fabricage en
de handel van grein
De greinwerker was degeen, die grein weefde of vervaardigde. Zo spreekt het Utrechtsch Placaatboek 3, pag. 764 onder
meer van de Bourat- en Greynwerkers.
Ook grein moest gekeurd en gelood worden
en viel daarbij uiteraard ook onder een impost ('t Ventlood)
Naast grein als stof, die onder meer zwart
werd geverfd ('Hoe de greinen met 15 uuren
kokens, goed ende vast swart te verwen
waren') kende men ook het begrip greinverf
als een scharlakenrode kleurstof, bereid uit
de de gedroogde lijfjes van een schildluis
(Dactylopius coccus), de cochenille, die
vroeger voor bessen of zaadkorrels werden
aangezien ('schaerlaecken greyn'). Zie te
zijner tijd hiervoor ook roodwerker.
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Uitnodiging tot het bijwonen
van een begrafenis

Ccd/uki i 1 Vci O i i i ó u l ihai A. TOLK.

In het oosten van het land en ook in
Overijssel kende men deze functie als
grovenbidder. Volgens het Utrechts
Placaatboek zou de groefbidder ook
assistentie moeten verlenen bij het
vervoeren en zinken (d.w.z. het in de groeve
laten zakken) van de overledene.
In de meer gegoede gezinnen kwamen op de
eerste avond na een overlijden, de
bloedverwanten en vrienden bijeen om de
'leesceelen' of 'opleesrollen' gereed te
maken. Dit waren de lijsten met degenen die
ter begrafenisse genodigd moesten worden.
Aan de hand van deze ceelen werden de
begrafenisbriefjes
(aenspreek-brieffkens)
rondgebracht. In Amsterdam moest men
ingevolge een keur van 1667 voor iedere
honderd begrafenisbriefjes één gulden aan
de aalmoezenier van het weeshuis betalen,
Groefbidder
met
een minimum van drie gulden. De
Soms ook alleen bidder genoemd.
rekening
van de onkosten bij de begrafenis
Deze term is afgeleid van te groef bidden
oftewel ter begrafenis noden. Hij werd ook van Michiel Adr. de Ruyter vermeldt onder
wel 'bidder ter begrafenisse', 'aenspreker' meer als onkostenpost / 200,-- aan 'boeten
of 'doodenbidder' genoemd. Het is de man aan de Aelmoesseniers voor 7000 ceduls'.
Literatuur:
die ter begrafenis nodigt.
Prof.
dr. G. Kalff, Huiselijk en maatschappelijk
In de stad Utrecht kende men de officiële
leven, Amsterdam
titel 'stads groefbidder'.
H.L. Kok, Erfenis onzer voorouders, Lochem 1990
Griendbaas
Griendwerker
Grienden zijn gronden (bijvoorbeeld
uiterwaarden), gebruikt voor het telen van
rijshout (wilgenhout). Griendhout werd ook
wel hoephout genoemd en werd vroeger veel
in onder anderen de mandemakerijen
gebruikt als grondstof.
Een griendbaas was degeen die grienden
exploiteerde, hetzij als eigenaar van de
grond, hetzij als huurder, pachter, (voor
termijnen van bijvoorbeeld twintig jaar of
langer werden dan lage percelen hooiland en
uiterwaarden gehuurd, die met wilgen
werden beplant).
De griendwerker was dan in loondienst
werkzaam bij de griendbaas.
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Nogmaals

graden van verwantschap

JW. Koten

Tsaar Paul I
Helena

Anna Paviona
koning Willem Hl

H

kon. Wilhelmina

groothtg Paul Frederik van Mecklenburg
groothtg Frederik Frans H van Mecklenburg

H
prins Hendrik

Het artikel over graden van de verwantschap in Ons Erfgoed 4 van juli 1995 (pag.
135 t/m 140) heeft nogal wat vragen en
reacties opgeroepen, waarvoor wij de lezers
altijd zeer erkentelijk zijn. Met name de heer
G.H. Verbiest stuurde ons een kopie van enkele pagina's uit het bekende boek van A.S.
de Blecourt: Kort begrip van het OudVaderlands Burgelijke Recht ), waarin
deze zaak verder wordt uiteengezet.
Vragen en opmerkingen zijn reden ons nogmaals met dit onderwerp bezig te houden.
Inderdaad hebben wij in genoemd artikel,
overigens heel bewust, de kerkelijke tellingswijze wat vereenvoudigd weergegeven,
om de moeilijke zaak niet nog verder te
compliceren. De canonieke telwijze is inderdaad niet helder. Aangezien bloedverwantschap in rechte linie volgens het canonieke
recht altijd een huwelijksbeletsel vormde,
wordt de canonieke telwijze uitsluitend gebruikt voor verwantschap in de zijlinie.
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In rechte lijn is er bij de gradering ) van de
verwantschap naar Romeins recht en naar
Germaans recht geen verschil. De graad van
bloedverwantschap vindt men door het aantal geboorten te tellen, dat tussen de betreffende generaties ligt. Ook kan men zeggen,
dat er zoveel graden zijn als er personen
zijn, die de generaties verwekt hebben, min
een. Tussen vader en zoon bestaat dus een
één-graads verwantschap, tussen grootvader en kleinzoon een twee-graads, enzovoort. Het wezenlijke verschil zit hem in de
gradering als er een zijlijn 3) aan te pas
komt. Bij de Germaanse en canoniekrechtelijke telling zijn er even veel graden
als er geboorten tot de gemeenschappelijke
voorvader in de langste lijn zijn. In het Romeins en ook in het Nederlands recht worden ook de personen, waarvan men de graad
van verwantschap wil vaststellen, zelf van
beide reeksen meegeteld, maar niet de gemeenschappelijke stamvader. Dit verschil
kan het beste worden toegelicht door een
Ons Erfgoed nr 1, 1996

voorbeeld: hoe berekent men de verwantschap tussen koningin Wilhelmina en prins
Hendrik, de grootouders van onze huidige
vorstin.
Volgens de Romeinse telling zoekt men de
dichtsbij zijnde gemeenschappelijke voorouder, in ons voorbeeld tsaar Paul I, en telt
dan over de gemeenschappelijke voorouder
heen. Dus de vader van koningin Wilhelmina (1), diens moeder (2) en de overgrootvader tsaar Paul I (3), dan omlaag naar
diens dochter Helena (4), haar zoon groothertog Paul Frederik (5), diens zoon groothertog Frederik Frans II (6) en tenslotte
prins Hendrik (7). Men kan ook alle mensen
tellen, dan komt men aan acht en vervolgens
de gemeenschappelijk voorvader eraf waardoor men ook op zeven komt. Omdat zowel
in de stijgende als in de dalende lijn geteld
wordt spreekt men bij deze telwijze ook wel
van een 'dubbeltelling'.
Bij de canonieke telling telt men uitsluitend
het aantal geboorten in de langste lijn vanaf
de gemeenschappelijke voorvader. Begint
men bij tsaar Paul I dan is grootvorstin Helena dus de eerste geboorte die geteld wordt
en prins Hendrik derhalve de vierde. Omdat
nu uitsluitend in de dalende lijn geteld wordt
spreekt men ook wel van een 'enkeltelling'.
In figuur 1 wordt dit schematisch voorgesteld.
Het verwarrende is nu dat volgens de canonieke telling niet alleen koningin Wilhelmina in de vierde graad verwant is met prins
Hendrik, maar haar vader en haar grootmoeder eveneens. We tellen immers alleen
de langste lijn!
Volgens de Romeinse telling is koning Willem III echter in de zesde en konigin Anna
Pavlona in de vijfde graad verwant met
prins Hendrik.
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Voor de reikwijdte van het incest-verbod
gaf de canoniek-kerkelijke telling geen problemen. Bij de vaststelling van erfrechtelijke problemen maakt het wel degelijke veel
verschil uit of men derde, vierde of vijfde
graad verwant was. Vandaar dat dit probleem goed ging tellen toen de levensverwachting toe nam.
Volledigheidshalve ook nog even aandacht
voor de Germaans-rechtelijke wijze van
gradenberekening, die men wel een terugblijvende dubbeltelling noemt en wel omdat
deze in de zijlijn steeds één bij de Romeinsrechtelijke telling achterblijft. In figuur 2
zijn alle drie de wijzen van telling schematisch voorgesteld (naar het bovengenoemde
boek van de Blecourt).
Om een en ander nog verder te verduidelijken geven wij op het middelvel nogmaals
vergroot de 'afbeelding van stamboom'
weer zoals die bij het eerste artikel in Ons
Erfgoed op de frontplaat is verschenen. Pak
maar eens de relatie van de probandus
(kopje, zeg Johannes) en zijn (volle) nicht
(consobrina) (zeg: Jeanne) dan ziet u dat de
onderste telling (= de gerechtelijke) als volgt
gaat: pater (vader; 1), avus (grootvader; 2),
matertera (tante; 3), consobrina (4; = de
volle nicht Jeanne), terwijl bij de kerkelijke
telling (bovenste cijfer) zowel de avus, de
matertera als de consobrina alle tweede
graad verwantschap aangeven. Pas bij
dochter van volle nicht Jeanne (zeg Helena)
verspringt de gradering, omdat de opgaande
lijn vanaf Helena tot Johannes grootvader
(de avus), ergo: Heiena's overgrootvader,
nu drie generaties telt. U kunt dit spel verder
bestuderen door ook eens in de tabel de telling van bijvoorbeeld de kinderen van uw
achterneven na te gaan.
ziet dan hoe verwarrend dit allemaal is.
(Zie verder pag. 24)
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I Romeinsrechtelijk

II canoniekrechtelijk

Aód

Germaans

figuur 2

Er is in alle drie tafels geteld van A af te beginnen. De cijfers wijzen dus de verwantschapsgraad aan van
A tot de bloedverwant, die naast het cijfer door een letter aangeduid is.

We hopen met dit aanvullend commentaar
de telwijzen voldoende te hebben verduidelijkt. Volledigheidshalve geven wij hierbij
ook een lijst met een vertaling uit het Latijn
van de belangrijkste familieleden.

zijn groot gebracht
2. In de middeleeuwen sprak men niet van graad
maar van cnie of knie. Evenknie is dus een generatiegenoot (magen in dezelfde graad).
3. In de middeleeuwen sprak men van linc(k) in
plaats van lijn. Link/line = schakel of verbinding
(vergelijk met Engels)

Noten:
1. waarmee heel wat generaties rechten studenten

Advertentie uit de Telegraaf van 20-1-1996.
Gezocht: I.v.m. overlijden van Petrus Hendrikus van den Boogaard op 20-4-1993 te
Megen N.Br., worden gezocht familieleden
binnen de zesde graad van vaderszijde.
Gezocht worden de afstammelingen van Isak
de Lange, ook bekend onder de naam Isaak
de Langh en Elisabeth Reijers (erflaters overgrootouders), resp. geboren in 1805 en 1812.
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Kinderen uit dit gezin waren: Maria, Petrus,
Gerardus, Johanna Maria (geh. met Wittenberg), Adriana, Ardina (geh. met Hoefnagels) en Elisabeth. Ook afstammelingen van
overgrootouders Albertus van den Boogaard
en Elisabeth van oorschot kunnen zich
melden. Informatie met bewijsstukken zenden aan: Erven v.d. Boogaard, Postbus 7,
5370 AA Ravenstein.
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Overzicht familierelaties in het Latijn
H.M. Lups
Als aanvulling op de afbeelding van de 'boom der bloedverwantschap' op de middenpagina's
dit Ons Erfgoed volgt onderstaand een overzicht van de Latijnse benamingen van een aantal
familierelaties.
Neergaande lijn
(descendenten)

Lat.' benaming

zoon
dochter
kleinzoon
kleindochter
achterkleinzoon
achterkleindochter
betachterkleinzoon
betachterkleindochter

fiïius
filia
nepos
neptis
pronepos
proneptis
abnepos
abneptis

Opgaande lijn
(ascendenten)
vader
moeder
grootvader (bestevader)
grootmoeder (bestemoeder)
overgrootvader (aan)
overgrootmoeder (aan)
betovergrootvader (oudovergrootvader
ofoveraan)
betovergrootmoeder (oudovergrootmoeder
ofoveraan)
oudovergrootvader (betoudovergrootvader of
oudoveraan)
oudovergrootmoeder (betoudovergrootmoeder
of oudoveraan)

pater
mater
avus
avia
proavus
proavia
abavus
abavia
atavus
atavia

Zijlijn
broer
zuster
neef (zoon broer)
neef (zoon zuster)
nicht (dochter broer)
nicht (dochter zuster)
oom van vaderszijde
oom van moederszijde
tante van vaderszijde (moei)
tante van moederszijde (moei)
kleinzoon van broer
kleindochter van broer
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frater
soror
fratris filius
sororis filius
fratris filia
sororis filia
patruus
avunculus
amita
matertera
fratris nepos
fratris neptis
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kleinzoon van zuster
kleindochter van zuster
volle neef (zusterling)
volle neef
volle neef (zusterling)
volle nicht (zusterling)
volle nicht
volle nicht (zusterling)
oudoom v. grootvaders zijde
oudtante idem (oude moei)
oudoom v. grootmoeders zijde
oudtante idem (oude moei)
achterneef
achterneef
achterneef
achternicht
achterneef
achternicht
achterneef
achterneef
achterneef
achterneef
achternicht
achternicht
achternicht
achternicht
overoudoom
overoudoom
overoudtante (overoude moei)
overoudtante (overoude moei)
achterneef
volle achterneef (achterzusters kind)
volle achterneef (idem)
volle achternicht (achterzusters kind)
volle achternicht (idem)
achterneef
betoveroudoom
betoveroudoom
betoveroudtante (betoveroude moei)
betoveroudtante (idem)
achterneef (overoude moeis kind)

sorons nepos
sororis neptis
consobrinus of frater patruelis
idem of amitinus
consobrina
consobrina of soror patruelis
idem of amitina
consobrina
patruus magnus
amita magna
avunculus magnus
matertera magna
patrui nepos of fratris of patruelis filius
amitus nepos of amitini filius of fratris
patruelis filius
avunculi nepos of consobrinae filius
patrui neptis of fratris patruelis filia
materterae neptis of consobrini filius
idem
filia
propior sobrinus of patrui magni filius
idem of amitae magnae filius
idem of avunculi magni filius
idem of materterae magnae filius
propior sobrina of patrui magni filia
idem of amitae magnae filia
idem of avunculi magni filia
idem of materterae magnae filia
propatruus of patruus major
proavunculus of avunculus major
proamita of amita major
promatertera of matertera major
patrui nepos
sobrinus of patrui magni nepos
sobrinus of materterae magnae nepos
sobrina of patrui magni neptis
sobrina of materterae magnae neptis
sobrino natus
abpatruus of patruus maximus
abavunculus of avunculus maximus
abamita of amita maxima
abmatertera of matertera maxima
promaterterae filius

Overige verwantschappen, die men tegen kan komen in akten en dergelijke.
echtgenoot
vir, mantus
echtgenote
uxor, coniuix
vrijgezel
caelebs
ongehuwde vrouw
vidua
weduwe
vidua
volle broeder (beide ouders gemeen)
frater germanus
volle zuster (idem)
soror germana
halfbroer (vader gemeenschappelijk)
frater consanguineus
halfzuster (idem)
soror consanguinea
26
Ons Erfgoed nr 1, 1996

halfbroer (moeder gemeenschappelijk)
halfzuster (idem)
schoonvader
schoonmoeder
schoonzoon
schoondochter
zwager
schoonzuster
wees
onmondige wees
minderjarige
volwassene
voogd
voogdij
stiefvader
stiefmoeder
stiefzoon
stiefdochter

frater uterinus
soror uterina
socer
socrus
gener
nurus
frater uxoris, frater viri, vir sororis
soror uxoris, soror viri, uxor fratris
orbus (m), orba (v)
pupillus (m), pupilla (v)
minor natu
adultus, puber
tutor
tutela
vitricus
noverca
privignus
privigna

De Romeins-rechtelijke telling is in ons land de wettelijke.
De canoniek-rechtelijke telling is in 1215 vastgesteld op het Concilie van Lateranen.
Zie verder Ons Erfgoed nr 4, pag. 135-140 en dit nummer pag. 20 t/m 24.
Dit overzicht heeft als basis een tweetal handgeschreven overzichten van onbekende oorsprong,
die wij moeilijk volledig konden controleren op juistheid. Voor aanvullingen en correcties houden wij ons dus aanbevolen.

Belangrijk automatiseringsnieuws uit Limburg
JW. Koten
In een eerder artikel dat over het Rijksarchief te Maastricht handelde, werden in
Ons Erfgoed de specifieke problemen van
de Limburgse genealogie aangeroerd. In
veel opzichten verschilt de genealogie in
het Limburgse aanmerkelijk van wat in het
Hollandse gebruikelijk is. Een belangrijke
oorzaak voor deze complexiteit is, dat het
huidige Limburgse grondgebied destijds
uit dertig verschillende territoren bestond.
Deze werden bestuurd vanuit verschillende machtscentra zoals Berlijn, Oostenrijk,
Luik, den Haag, Horn enzovoort. De genealogische bronnen die op het Limburgse
betrekking hebben liggen dan ook verspreid van Parijs tot Keulen. Bovendien
zijn er ook veel taalkundige problemen
(denk alleen maar aan het moeilijke oude
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Duitse schrift). Verder worden genoemd
de afwijkende notariële gebruiken, problemen rond de Laathoeven, de diversiteit van
de muntsoorten en dergelijke. Anderzijds
zijn er ook voordelen zoals een goede kerkelijke administratie, die vaak tot in de
Middeleeuwen reikt.
Dit alles betekent dat de Limburgse genealogie een andere aanpak vergt, die meer
geëigend is om de lokale problemen aan te
kunnen. Een van de zaken die men lokaal
goed heeft opgelost is het kopiëren van de
vele primaire bronnen, omdat deze anders
voor de doorsnee genealoog niet bereikbaar zijn. Veel van deze gegevens zijn
ondergebracht in de Stichting Genealogisch Archief, een dochter van de sectie
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Genealogie van het Limburgse Geschieden Oudheidkundige Genootschap. Deze
dochter is gevestigd te Beek. Een overeenkomstig verschijnsel doet zich nu in het
Limburgse voor als zich eerder in Vlaanderen heeft afgetekend. Men zit met een
grote hoeveelheid ongestructureerde data,
de noodzaak van een computermatige
dataverwerking doet zich gevoelen. Het
automatiseringssysteem moet daarbij wel
voldoen aan de lokale behoeften. Het
toeval wil dat in Stein (randgemeente van
Beek) een zeer actieve groep zit (de Stichting Geschiedkunde 'de Maeskentj'),
waarbij enkele mensen, die vanuit het
eigen beroep heel veel van automatiseren
weten. Een van hen (Marchal) heeft een
genealogisch programma ontwikkeld
(GRIS), waarmee de gegevens uit de
Maaskant werden verwerkt en dat goed is
toegesneden op de plaatselijke wensen en
behoeften. Dit GRIS-systeem kan men
beschouwen als een elektronische kaartenbak ). Momenteel is er een tweede versie
(GRIS 2.0), waarin aanvullende wensen
zijn geïmplementeerd. Al een paar jaar
worden door een vijftigtal vrijwilligers
DTB-gegevens in het GRIS-systeem ingevoerd. Deze gegevens zijn afkomstig van
de documentatie in het bezit van eerder
genoemd archief. Op dit tijdstip zijn al
ruim een half miljoen DTB-records (kaarten) verwerkt. Dit aantal stijgt gestadig.
Het is niet onrealistisch te veronderstellen,
dat voor de eeuwwisseling het merendeel
van de Limburgse DTB-bronnen in het
GRIS-systeem is opgenomen.
Ondertussen zat men bij de Maeskentj ook
met de programmatuurontwikkeling niet
stil. Toen men eenmaal de DTB-gegevens
had ingevoerd, poogde men deze gegevens
te koppelen aan andere archivalia, zoals
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kadaster gegevens en notariële akten.
Hiertoe werd een nieuwe systeem ontwikkeld, dat men het SOS heeft gedoopt,
hetgeen staat voor systematische onderzoekssysteem. Om het eenvoudig te stellen: het SOS is een systeem van afzonderlijke elektronische kaartenbakken (modules) die onderling op een listige manier
aan elkaar zijn gekoppeld. Iedere kaartenbak staat op zich zelf, maar vanuit
iedere kaartenbak kunnen gegevens ook uit
andere kaartenbakken worden oproepen.
Eenvoudig gesteld, je zou het SOS als een
huis kunnen beschouwen, waar in ieder
vertrek een aparte bezigheid wordt verricht, maar waar via een telefooncentrale
vanuit iedere kamer, gegevens uit een
andere kamer kunnen worden opgevraagd.
Om het een en ander soepel te laten lopen
is er ook een centraal coördinatie punt dat
de regie voert ). Het GRIS-Systeem is nu
een aparte module in dit systeem.
Het aardige van het SOS-systeem dat
iedere module apart als een eenheid kan
functioneren, maar opgenomen in het
globale systeem ook naadloos gekoppeld
kan worden aan andere modules. Het
SOS-systeem laat verder toe om omschreven activiteiten aan bijvoorbeeld verenigingen uit te besteden. Daarvoor zijn
standaardinvoerschermen ontwikkeld, die
redelijk gemakkelijk kunnen worden ingevuld. Mits men zich aan de spelregels
houdt kan de beheerder dan de betreffende
module weer koppelen aan het globale
systeem. Relaties die zijn bewezen kunnen
dan weer worden vastgelegd in een
persoonsarchief. Dit laatste is een totaalklapper van alle namen ergens vermeld in
een of ander document.
Zoals gesteld beperkt men zich bij het
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Paleografie

Brief van Jacob van Wassenaer
H.M. Lups
Mynheer
lek heb hoop de Heren Gecom(mitteerden) Raeden onsen brieff ontfangen hebben,
waer in wy Haer Ed. Mog. berichten hoeveel Corps de guardes dat s'nachts
en daechs binnen Heusden beset werden, en dat dien volgens den Commys van torf sal werden versien, en belast die volgens Haer Ed. Mog.
vorige aenscryvens aen de selve, wt (= uit) te deylen, nu C compt der by, dat,
vermits dit harde weer, ick van mijn comp: (=compagnie) peerden, alle nacht de
helft oock laet waecken, daer dan oock noch torf voor sal moeten gelevert werden. Ick heb oock versocht aan den Heer van Heemstede
Haer Ed. Groot mog: de swackheyt van het guarnisoen te remonstreren
en te versoecken dat hetselve, door eenige binnenlantsce Comp: soude
mogen versterct werden, temeer dewyl de Spaensce in't Quartier van
Antwerpen, Graefscap Hoochstraeten, en Lant van Turnhout, haer in
winterquartier genoomen hebben, en daegelycks meer troupen by haer
crygen, en wert gemompelt dat se blyd souden syn, ons enen quaeden tour
te kunnen spelen, om haer te revengeren van het ongelyck dat se claegen, dat haer, van onsen Staet, daegelycks wert aengedaen, ick souder selver om in den Haech gekoomen syn, maer is myn iets nootsaeckelycks
voorgekoomen, waerom ick een keer naer Aernhem moet doen.
Ick bidt UEd. myn eens te willen adviseren, wat der op geresolveert wert,
en hoelang UE. meynt dat de Staeten by een sullen blyven, en wilt
toch aen de Heren Gecom. Raeden recommanderen, dat wy van torf
versien werden. Hiermede blyve soo lang ick leeff
Mijn Heer
Ued. dienstwilligen, en gans verplichten
dienaer
Utrecht, met haast, desen 10 Jan: 1652.
Jacob van Wassenaer, heer van Obdam,
was in 1652 waarschijnlijk gouverneur
van Heusden. Uit de brief blijkt dat men
vier jaar na de vrede van Munster toch nog
beducht was voor een aanval van de
Spaanse troepen.
In 1653 volgde zijn benoeming tot luitenant-admiraal. In het jaar 1665 raakte hij
slaags met de Engelsen. Hij was toen opOns Erfgoed nr 1, 1996

perbevelhebber in de rang van luitenantadmiraal-generaal. Zijn schip, de Eendragt, vloog echter door eigen buskruit de
lucht in. Het lijk van Van Wassenaer werd
niet gevonden.
Deze brief is ontleend aan de 'Algemeene
ophelderende verklaring van het oud letterschrift',
uitgegeven door de Maatschappij tot nut van t
algemeen in 1818.

31

Verenigingsnieuws
Maas en
Contactdag

Waalse

Genealogische

Zaterdag 20 april 1996 zal de werkgroep
'Maas en Waalse Geslachten' een contactdag
houden in het Streekdocumentatiecentrum
van de Historische Vereniging Tweestromenland (10.00 -16.00 uur).
Vele gasten zoals de NGV afd. Betuwe, afd.
Kwartier van Nijmegen en afd. Land van
Cuijk enRavenstein, computerinformatie, heraldiek en andere genealogische instellingen
verlenen op deze dag hun medewerking. De
bezoekers kunnen in het centrum de collecties boeken, tijdschriften, foto's, dia's, microfiches van de Mormonen, bidprentjes alsmede copieën van de D-, T- en Begraafboeken

Jubileumdag Veluwse Geslachten
Ter gelegenheid van het twintig-jarig bestaan
organiseerde deze vereniging de afgelopen
herfst een genealogische en heraldische dag
in de ruime Veluwehal te Barneveld. Te zijner tijd zal een artikel over de activiteiten van
deze vereniging in Ons Erfgoed verschijnen,
maar graag geven we enige impressies door.
Eigenlijk zou iedereen, die voorouders heeft
in Gelderland - in het bijzonder als dit Veluwse geslachten betreft - dergelijke dagen
moeten bezoeken om kennis te kunnen
nemen van de vele mogelijkheden om gegevens over de betreffende voorouders aan de
weet te komen. Zo heeft alleen deze vereniging reeds zo'n 200 publicaties uitgegeven.
Dit zijn dan voornamelijk transcripties van
Veluwse doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenboeken van de Veluwe. Een aantal daarvan is
ook op diskette verkrijgbaar, waardoor met
behulp van de computer sneller gezocht kan
worden.
Alles wat aanwezig was is niet in kort bestek
uitputtend op te sommen, dus moet het bij zo
hier en daar een greep blijven. Er waren onder meer stands van de diverse afdelingen
van de NGV, het Centraal Bureau voor
Genealogie, verschillende archieven, musea
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(1609-1811) van de dorpen uit haar werkgebied raaadplegen. Ook het unieke computerbestand van de dopen en huwelijken
(1609-1811) is aanwezig.
Het Streekdocumentatiecentrum (tel. 0246413012) is gevestigd in het souterrain van
het Gemeentekantoor van de gemeente
Wijchen, Kasteellaan 24 te Wijchen. De
toegang is via de bedieningsafrit en duidelijk
aangegeven. Er is voldoende parkeergelegenheid. De toegangsprijs is ] 2,50 p.p. Tegen
bescheiden prijzen zijn koffie, thee, broodjes
enz. verkrijgbaar.
Informatie via het genoemde telefoonnummer
of via postbusnummer 343, 6600 AH
Wijchen.
en historische- en familieverenigingen zoals
die van de familie Pater. Ook de mormonen
waren present met hun verschillende bestanden (op CD-Rom). Verschillende genealogische computerprogramma's werden gedemonstreerd, wat altijd meer leeft dan de weergave in een folder. Het Algemeen Historisch
Archief (AHA) omvat een collectie van
tienduizenden akten over vooral Gelderse
families. De gegevens zijn zowel op papier
als op diskette verkrijgbaar. Auteur en
beheerder is de heer J.H.G. te Boekhorst,
Laarweg 41, 6721 DB Bennekom, tel. 0318417633. Zo mogelijk zal Ons Erfgoed
hierover te zijner tijd iets meer publiceren.
Ook werd een drietal lezingen gehouden. Dr.
F. Keverling Buisman, rijksarchivaris in de
provincie Gelderland, sprak over de rol van
archiefdiensten bij genealogisch onderzoek.
Dr.ir. A.C. Zeven, voorzitter van de vereniging, hield een inleiding over heraldiek op
de Veluwe. Mevr. R. Uittien-Jacobs, amateurgenealoog en lid van de werkgroep genealogie van de Oudheidkundige Vereniging 'Herderewich', vertelde over haar ervaringen bij
genealogisch onderzoek.
Voor de liefhebbers waren enkele antiquariaten aanwezig. Een geslaagde dag (HML)
Ons Erfgoed nr 1, 1996

Publicaties (Aankondigingen en besprekingen)
(in druk en/of als computerbestand)
Eigendomsregistratie en ligging der percelen 1655,1700-1811.
Een vrijwilligersgroep 'Nijmegen in kaart gebracht' heeft op het Gemeentearchief Nijmegen de eigendomsregistratie van de huizen en
percelen binnen Nijmegen tussen 1650 en
1832 ontsloten en in kaart gebracht. Het betreft de huizen en percelen binnen de oude
vestingmuren.
Door gebruik te maken van de belastingkohieren van 1811 tot 1832 is de verbinding
tussen het Nieuw Protocol van Bezwaar
(eigendomsregistratie vóór 1811) en de kadastrale boekhouding gelegd, waardoor een
lijst van opeenvolgende gelokaliseerde perceeleigenaren is verkregen. Ook zijn de twee
oorspronkelijke kadastrale kaarten van Nijmegen opnieuw getekend en tot één kaart
samengevoegd, waarin de huisnummering uit
de belastingkohieren is aangegeven. Prettige
bijkomstigheid is dat het bevolkingsregister
uit de periode 1830 to circa 1880 dezelfde
huisnummering hanteert. De toegankelijk making en bewerking biedt ook weer een ingang
naar verschillende andere archieven en tal van
mogelijkheden voor historisch onderzoek.
De gehele publicatie bestaat uit zeventien
delen en een algemeen register en is uitgegeven in de NEO-reeks.
Ieder deel bevat een inleiding over de opzet
van het onderzoek en een handleiding, is voorzien van de benodigde kaarten en een index op
persoonsnaam en perceelnummer. De totale
uitgave kost ƒ 200,--, de afzonderlijke delen
ƒ 10,- of ƒ 15,-- per stuk, het register ƒ 15,-(excl. portokosten). De serie is verkrijgbaar
bij het Gemeentearchief Nijmegen, Postbus
1555, 6501 BN Nijmegen.
Informatie: Vrijwilligersgroep 'Nijmegen in
kaart gebracht' p/a Willy Niessen, Oude
Ons Erfgoed nr 1, 1996

Haven 10a, 6511 XG Nijmegen, tel. 0243601840 of Gemeentearchief Nijmegen,
tel. 024-3292303/3292280. (HML)
Genealogie Gelderblom
Genealogie Gelderblom is het resultaat van
35 jaar genealogisch onderzoek. Alle Gelderblommen blijken af te stammen van twee
stamvaders, die rond 1550 in de omgeving van
Dordrecht woonden. Alle van hen afstammende Gelderblommen - in totaal circa 2200
gezinnen - zijn vermeld met alle gevonden
wetenswaardigheden. Ook gezinnen, waarvan
de moeder een Gelderblom is, zijn verwerkt.
Het boek bevat een uitgebreide inleiding,
waarin wordt ingegaan op de eerste stamvaders, hun oorsprong, de naamgeving, het
familiewapen, onderzoeksmethoden, tal van
wetenswaardigheden en tientallen foto's,
zwart-wit en kleur, alsmede vele tekeningen
van streken en steden, waar voorouders
hebben gewoond. Het boek bevat ongeveer
380 pagina's in formaat A4, waarvan zo'n
vijftig met afbeeldingen. De prijs bedraagt
ƒ 58,50 plus ƒ 11,— verzendkosten, dus
toegezonden ƒ 69,50. Bestellingen moeten
voor 16 februari plaatsvinden door bericht
en overmaking van het bedrag op girorekening
55.81.756 t.n.v. Ph. van Oordt, Ary Koplaan
65, 3123 CA Schiedam, tel. 010-4717174.
De Griffioenen
De Griffioenen, auteur R. Griffioen, bevat de
genealogische gegevens van personen met de
familienaam Griffioen over de periode van ±
1650 tot 1892 (gedeeltelijk tot 1970),
bestaan-de uit de genealogie van Jan Cornelisz Griffioen, geb. ± 1625 (210 gezinnen,
vnl. water-molenaars) en zeven andere, kleinere, Griffioen-genealogieën (totaal 97 gezin33

nen). Meer dan 90% van de Griffioenen
woonde in het poldergebied ten noordwesten
van Utrecht.
Voor de genealoog is vooral interessant de
index op niet-Griffioenen. Deze heeft ruim
1700 ingangen op familienamen en patroniemen.
De prijs van het boek bedraagt ƒ 40,-. De
tekst van het boek is op diskettes verkrijgbaar
(WP-bestanden) voor ƒ 21,60. Een diskette
met de index op niet-Griffioenen (WPsamenvoeg-bestand) kost ƒ 11,60. De prijzen
zijn incl. portokosten.
Bestellingen door overmaking van het verschuldigde bedrag op Postbanknr. 1067093
van R. Griffioen te Heino, o.v.v. resp. 'boek',
'diskettes boek' en/of 'diskette index'. Vermeld bij bestelling van de diskettes het gewenste disketteformaat (DD/HD; 5.2573.5")
en de WP-versie (5.1/6.0). Indien gewenst
kan, na telefonisch overleg (tel. 0572391509), betaling na toezending van de
bestelling plaatsvinden. (HML)
Leidse Lasten
Twee belastingkohieren uit 1674, een bronnenpublicatie en een multimedia-programma,
ontwikkeld door drs. G.J. Peltjes, Utrecht.
Uitgave van het Nederlands Historisch Data
Archief.
Deze publicatie, bestaande uit een boek en
een computerprogramma (draaiend onder
Windows) op twee diskettes, bevat twee
bewerkte Leidse belastingkohieren uit het jaar
1674. Aan de hand van belastingkohieren
kunnen belangrijke aspecten van het stedelijk
leven in het verleden bestudeerd worden.
Naast de tekst is ook een multimediaprogramma op de diskettes meegeleverd.
Naast de gemakkelijke raadpleegbaarheid van
de gegevens is er een combinatie met plattegronden en afbeeldingen. Met deze productie is niet alleen de lokale Leidse geschiedenis gediend, maar zij biedt tevens een
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voorbeeld van hoe men voor andere steden te
werk zou kunnen gaan.
Leidse Lasten is gebaseerd op twee bronnen
van het Stadsarchief van Leiden, namelijk de
belastingkohieren van het Klein Familiegeld
en van de Tweehonderdste Penning, beide uit
het jaar 1674. De database bevat gegevens
van meer dan vierduizend personen, ruim een
vijfde van de toenmalige Leidse beroepsbevolking.
De publicatie is mede mogelijk gemaakt door
financiële steun van verschillende zijden.
Boek met programma kost ƒ 49,50 en kan
besteld worden bij het Nederlands Historisch
Data Archief, p/a Rijksuniversiteit Leiden,
Antwoordnummer 10368, 2300 WB Leiden.
(HML)
Westerwolders en hun woningbezit van
1568 tot 1829.
Het kerspel Onstwedde, deel 1: Het dorp
Onstwedde door C.J. en R.M.A. Wegman.
Het boek omvat maar liefst 624 bladzijden
tekst, foto's en tekeningen. Verder zijn in een
insteekhoes twee transparante sheets los
bijgevoegd met de huidige kadastrale toestand
op dezelfde schaal als de oudste kadastrale
kaarten, zodat nauwkeurige vergelijking
moge-lijk is. Het dorp omvat 134 woningen.
Mede door een subsidie van de Rabobank kon
de prijs bepaald worden op ƒ 150,-- + ƒ 9,~
portokosten. Bestelling door overmaking van
het totaalbedrag op gironummer 997170 t.n.v.
C.J. Wegman te Wierden.
Zoeklicht bij zilver
Zoeklicht bij zilver is een jubileumuitgave van
de NGV-Afdeling 'Kwartier van Nijmegen'
Wie het comité van aanbeveling doorkijkt,
moet wel tot de conclusie komen dat het hier
om een hele bijzondere uitgave gaat. Bij het
doorbladeren van dit werk van 263 pagina's
ziet men dit vermoeden bevestigd. Alle
pagina's stralen degelijkheid en deskundigheid
Ons Erfgoed nr 1, 1996

uit. Hoewel de redactie wordt gevormd door
Hamers, Berenbroek, Boomsma en van de
Mond, voel je (zonder de overige auteurs te
kort te willen doen) duidelijk de vaste hand
van Nico Hamers bij de tot standkoming van
dit werk. Wie meent enkele vlotte verhaaltjes
te vinden komt bedrogen uit. Het is allemaal
gedegen materiaal dat wordt gepresenteerd.
Vooral de genealogische feiten zijn het die de
aandacht krijgen. Alleen al de samenstelling
van de index (30 pagina's fijn gedrukte tekst),
moet een gigantische klus zijn geweest. Het
duizelt je van de namen. Daardoor is het voor
mensen die iets in het Nijmeegse te zoeken
hebben ongetwijfeld een rijke gegevensbron,
die jaren mee zal gaan.
Het is ondoenlijk ieder hoofdstuk hier in detail
te bespreken. Laat ik slechts een greep doen.
Allereerst is er de Gelderse afstammingstak
van de heer van Amsberg, Prins van Oranje,
die via zijn vader afstamt van de heren Van
Doornenburg, Van Doornik en Van Ooy. Dan
genealogische bijzonderheden rond Nijmeegse zilver(smeden). Vervolgens een overzicht
van recent uitgegeven bronpublicaties. Met
grote nadruk moet hier de Neo-reeks van de
Nijmeegse vrijwilligersgroep worden genoemd. Van alle panden van de binnenstad
zijn nu de vroegere eigenaren in kaart gebracht. Een gigantische klus, die onlangs werd
afgesloten en die in de lokale pers terecht veel
aandacht kreeg en hogelijk werd geprezen.
Zeer uitputtend is ook de lange lijst van
landverhuizers (1882-1900) naar Zuid Afrika
en de Nieuwe wereld (tien pagina's met
namen). De bekende familie Bijleveld, waarnaar een bekende singel is genoemd leverde

Genealogische woordenlijst
Van verschillende kanten is ons gevraagd
deze lijst als losse publicatie te laten
verschijnen. Hieraan wordt gewerkt, maar
dit vraagt vrij veel tijd, waarbij we steeds
nieuwe woorden en termen tegenkomen en,
tot onze vreugde ook van lezerszijde ontOns Erfgoed nr 1, 1996

heel wat plaatselijke burgemeesters. Een
stamreeks wordt gepresenteerd. Hetzelfde
werd ook gedaan voor die van burgermeester
Van den Steen. Nijmegen was een belangrijke
garnizoens- en havenstad. Uitgebreide lijsten
van millitairen en schippers zijn opgenomen,
niet alleen van Nijmegen maar ook van
omgevende plaatsen zoals Grave. Vervolgens
de ledenlijsten van plaatselijke gilden en
ambachten zoals de timmerlieden en de drukkers-uitgevers, chirurgijns en beroepen uit de
rekening van de luigelden. Uitvoerige gegevens worden verder verstrekt van enkele bestuurscolleges (weeshuis, Oud-BurgerenGasthuis) en geestelijke broederschappen.
Voorts lijsten van inwoners van het schependom Nijmegen, schattingsregisters, verpondingen (Weurt, Beuningen en Winssen) en
registers van morgengaven (de officiële gift
van de bruidegom aan zijn geliefde na de
bruidsnacht). Tenslotte is er ook heel wat
heraldisch werk verricht, gezien het hoofdstuk
wapens, waar een nauwkeurige documentatie
over de vele wapens gevonden te Nijmegen
wordt gegeven.
Al deze publicaties zijn verder voorzien van
nauwkeurige bronvermelding en detailleerde
voetnoten.
Ik twijfel er niet aan dat deze publicatie een
genealogisch naslagwerk zal blijven. Aanbeveling is verder overbodig. Een gigantische
klus kwam tot stand.
Dan nog een laatste opmerking. De heer Nico
Hamers heeft zijn functie bij de afdeling
'Kwartier van Nijmegen'
neergelegd. Een waardiger vale scriptum had
hij niet kunnen redigeren. (JWK)

vangen. Te zijner tijd hebben we gaarne
contact met iemand, die voor ons de
Latijnse en van het Latijn afgeleide termen
kan en wil controleren (en eventueel aanvullen
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Familiewapen Clips
W.J. Scholl

ËiliiËl iËISË

Van Data Beckers Gouden Serie bespraken
wij in Ons Erfgoed van september 1995, p.
216 het computerprogramma Familie Stamboom. Inmiddels is er, onder de naam
Familiewapen Clips, ook een computerprogramma voor liefhebbers in de heraldiek
verschenen. Het programma draait onder
Windows 3.1 en vereist een computer met
minimaal 4 Mb, maar liever 8 Mb, geheugen en een CD-ROM speler. Net als de
andere programma's uit de Gouden Serie,
wordt het geleverd in een okerkleurige doos
en is te koop voor ƒ 49,95 bij de betere
36

boekhandel en de computerspeciaalzaak. De
72 pagina's tellende handleiding is, evenals
het programma (oorspronkelijke naam:
StyleClips), voortreffelijk uit het Duits vertaald.
Werking
Aangezien het programma op CD-ROM
staat is een echte installatie niet nodig. Het
programma moet vanuit Windows gestart
worden op dezelfde wijze waarop DOSprogramma's vanuit Windows gestart kunnen worden. Een en ander staat duidelijk in
de handleiding beschreven. Het verdient
trouwens aanbeveling deze handleiding tenminste eenmaal compleet door te lezen alvorens aan de slag te gaan. Duidelijk zal dan
zijn dat het hoofddoel van het programma is
het tekenen van wapens door de diverse
onderdelen tot een geheel samen te voegen.
Voor dat tekenen is een apart tekenprogramma nodig dat niet meegeleverd wordt.
Aangezien Windows vereist is, wordt ervan
uitgegaan dat men werkt met het daarbij
behorende programma Paintbrush. Familiewapen Clips zelf is eigenlijk een bibliotheek
van wapenonderdelen met een vernuftig
programma om in die bibliotheek te zoeken.
Heeft men een keuze gemaakt door op een
afbeelding uit de bibliotheek te klikken dan
wordt automatisch Paintbrush gestart en de
betreffende afbeelding geladen. Andere
onderdelen worden geladen door in Paintbrush in het menu Bewerken te kiezen voor
Plakken vanuit. Bedieningsgemak en eindresultaat hangen dan ook voornamelijk af
van de bekendheid met en de vaardigheid in
het werken met Paintbrush.
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FamiMewap*n Clips
voor Windowstst
wapentuig, lettertypes, initialen

Overzicht
Inhoud
De onderdelen die tesamen een wapen
vormen zijn gegroepeerd in verschillende
categorieën. In het hoofdmenu moet eerst
een categorie gekozen worden, waarna een
lijst op het scherm verschijnt van alle
mogelijkheden binnen die categorie. Desgewenst kan ook een overzicht in plaatjes van
deze mogelijkheden vertoond worden. Er
zijn zeven categorieën: schilden, helmversieringen, voorwerpen, geometrie (in een
deel van het programma 'geonmetrie'
genoemd; een schoonheidsfoutje), wapentuig, planten en levende wezens.
In de vijf categorieën met stukken, of zoals
de handleiding het noemt: wapenelementen,
komt elke tekening twee maal voor, namelijk rechtop en 20 graden naar links gekanteld. Deze schuine stukken zijn bedoeld om
in een schuin geplaatst schild op te nemen.
De handleiding bevat een compleet overzicht van alle tekeningen per categorie met
een korte toelichting. Deze toelichting is
plezierig omdat daar bijvoorbeeld staat dat
de tekening ADELR2 een voorstelling
betreft uit de 12e/13e eeuw en ADELR10
een tweekoppige adelaar in de stijl van de
Ons Erfgoed nr 1, 1996
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16e/17e eeuw. Het is nu mogelijk een schild
uit een bepaalde periode te voorzien van
stukken uit dezelfde periode en zo te
voorkomen dat de amateur door stijl vermenging al meteen ontmas-kerd wordt.
De plaatjes zijn van het zogenaamde
bitmap-formaat met de extensie BMP.
Zoals in Ons Erfgoed van mei 1994 p. 124
al is beschreven, hebben dit soort plaatjes
een nadeel bij het kleuren van de
onderdelen. Een vlakdeel wordt herkend aan
de gesloten rand. Die rand is opgebouwd uit
losse punten. Wan-neer er ergens zo'n punt
ontbreekt 'lekt' de kleur via deze opening
naar buiten. Vooral na vergroten of
verkleinen van een tekening kan de rand
deze onhebbelijkheid
vertonen. De
handleiding gaat op heldere wijze op dit
euvel in, een pluspunt! Een minpunt is dan
dat bij sommige tekeningen zoals ze op de
CD-ROM staan dit euvel al voorkomt. Een
gebruiker zal toch verwachten dat tekeningen waar hij zelf nog niet aan heeft
geknutseld in ieder geval correct zijn.
Aangezien de afbeeldingen op CD-ROM
staan is het niet mogelijk ze na verbetering
op te slaan. Natuurlijk kan de verbeterde
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verbonden tekstverwerker gestart en het
betreffende bestand geladen. Dit geldt ook
voor afbeeldingen die verbonden zijn met
tekenprogramma's. Het is dus mogelijk een
ander tekenprogramma dan Paintbrush te
laten starten dat verbonden is met de BMPbestanden of dat te verbinden met de TIFbestanden. In Paintbrush zelf kunnen geen
TIF-bestanden worden geopend. Aangezien
het verbinden van programma met beExtra
Het programma bevat twee extra's: standssoort een specifieke Windowseigenschap is wordt in de handleiding van
stamboom en lettertypen.
In het overzicht is nog een achtste categorie Familiewapen Clips daar niet nader op
aanwezig, genaamd Stamboom. Deze cate- ingegaan.
gorie bevat onderdelen van een boom zoals
de voet van de boom, delen van de stam en Conclusie
zijtakken. Op dezelfde wijze als bij het Familiewapen Clips is een aardige biblio'componeren' van wapens kan een complete theek van heraldische afbeeldingen waar de
boom samengesteld worden. Voor het op- amateur veel genoegen aan kan beleven.
tuigen van de boom zijn in dezelfde cate- Jammer dat er geen eigen afbeeldingen aan
gorie vijf soorten naamplaatjes beschikbaar. de bibliotheek kunnen worden toegevoegd.
Voor het vullen van de naamplaatjes met Was dat wel het geval dan zou het
tekst kan gebruik gemaakt worden van de programma voor de gebruiker na verloop
eigen lettertypen, maar op de CD-ROM van van tijd in waarde toenemen. Anderzijds
Familiewapen Clips staan ook nog veertien nemen programma en bibliotheek, doordat
TrueType lettertypen. Om van deze meege- ze op de CD-ROM staan, geen ruimte in op
leverde lettertypen gebruik te kunnen maken de harde schijf. Voor het plezierig werken is
moeten ze eerst in Windows geïnstalleerd kennis van het eigen tekenprogramma
worden. De handleiding geeft duidelijk aan onontbeerlijk. De handleiding is bijzonder
hoe dat moet. Na installatie zijn deze letter- duidelijk, met maar één minpunt: voor de
typen uiteraard ook in andere Windows- vaktermen had beter een heraldicus
toepassingen, zoals WordPerfect, te gebrui- geraadpleegd kunnen worden.
ken.
Familiewapen Clips wordt aangeboden als
Zij tot slot vermeld dat van elke afbeelding inwijding in de heraldiek en biedt de
ook een versie in een hogere resolutie mogelijkheid zo'n vierduizend verschillende
aanwezig is, het zogenaamde TIF-formaat. wapens te vervaardigen. Het is dus duidelijk
Onder Windows kunnen bestanden verbon- niet bestemd voor de meer gevorderde heralden worden met bepaalde programma's. dicus, die een uitgebreide wapenbibliotheek
Door bijvoorbeeld te klikken op een bestand op wil slaan.
met de extensie TXT wordt de daarmee
afbeelding wel op de harde schijf of op
diskette gezet worden, maar dan kan het niet
meer via het programma Familiewapen
Clips gekozen worden De gebruiker dient
ook zijn eindresultaat niet op de gewone
wijze op te slaan, maar te kiezen voor
Bewaren als.., waarbij een pad kan worden
opgegeven.
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WINKWAST voor WINDOWS
H. de Vries
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WINKWAST is de Windows-versie van het
Atari-pakket GENKWAST en in beginsel
daaraan gelijkwaardig. Verschillen bestaan
er in de grafische functies die onder Windows (Paintbrush) ruimer zijn. De actuele
versies zijn resp. 1.30 (WINKWAST) en
4.59 (GENKWAST).
WINKWAST omvat zes deelprogramma's,
is volledig menugestuurd en kent een uitstekende muis- en functietoetsondersteuning.
Invoeren en wijzigen van gegevens gebeurt
via overzichtelijke maskers met afgebakende velden. Alle rubrieken kunnen direkt
worden benaderd, zonder eerst het hele
scherm te doorlopen. Verkeerde handelingen worden met Nederlandstalige foutmeldingen kenbaar gemaakt of genegeerd.
Voor uitvoervoorbereiding zijn er invulformulieren die de actuele instelling en de
mogelijke alternatieven aangeven. Ook worden vaak klikblokken gebruikt: dit zijn
compacte instelscherrnen, als alternatief
voor - soms lange - vragenlijsten. Macroteksten zijn in het hele pakket oproepbaar
door middel van een toetscombinatie; zij
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afbreken

besparen veel typewerk.
Hoofdprogramma WINKWAST
Het hoofprograrnma WINKWAST is voor
alle gebruikelijke genealogische in- en
uitvoer. Zowel voor persoons- als relatiebladen kent WINKWAST rubrieksopmerkingen bij alle rubrieken, algemene en extra
opmerkingen, zelfstandige noten, maar ook
noten binnen opmerkingen. Het voordeel
daarvan is dat u bij voorbeeld bronvermeldingen in opmerkingen kunt opnemen en dat
ze toch aan het eind van de tekst worden
uitgevoerd, zoals dat bij bronvermeldingen
hoort. Al deze opmerkingssoorten kunnen
bij uitvoer apart worden onderdrukt.
Verbindende teksten kunt u in het parameter-bestand, waarvan een onbeperkt aantal kan worden aangemaakt naar believen
veranderen of in een andere taal zetten.
Daarnaast is het mogelijk verbindende
teksten eventueel te vervangen door een
willekeurige eigen tekst. Alternatieven als
'geb. a/b van een Frans schip voor de kust
van Guyana 1905 of 1906', 'Uit deze relatie
39

vermoedelijk (volgorde onbekend)1 en 'ongehuwd overleden' zijn geen enkel probleem.
Er is voorzien in titels, voor- en achternamen, roepnamen, werken met zeer lange
namen en opnemen van rubrieken als alias,
adoptie, belijdenis en echtscheiding. WINKWAST produceert dan ook een zeer goed
leesbare uitvoer, omdat uitzonderingen en
aanvullingen vrijwel altijd in de lopende
tekst kunnen worden opgenomen. Verder
kunt u nog allerlei details instellen.
WINKWAST ondersteunt drie soorten
nummering in een genealogie. Zo kan
persoon IIIba.7 ook worden vermeld onder
III-53.7 of 1.1.1.53.7.
Het programma maakt uitvoerige indexen.
Eén van de bijzonderheden hierbij is dat u
een synoniemenbestand kunt gebruiken.
Daarmee kunt u bij voorbeeld in de index op
een genealogie Meijer de namen Meier,
Meijer en Meyer sorteren op voornaam. In
WINKWAST is verder nog een probandenlijst ondergebracht. Dit is een van de voorzieningen die het pakket geschikt maken
voor het opnemen van verschillende families
in hetzelfde bestandenpakket, ook met
dezelfde achternaam!

schema's van heel klein (Voor publicatie)
tot heel groot (voor demonstratie) afdrukken
en op schijf zetten voor eventuele nabewerking.
Jaar van gaboorte oidoop
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Hulpprogramma WINGRAST
Met WINGRAST kunt u plaatjes en histogrammen in BMP-formaat maken. Een
plaatje kan zijn een beknopte of uitgebreide
stamreeks, een kwartierstaat enzovoort.
Hulpprogramma WINBIJST
In WINBIJST zijn onder meer selectie, Histogrammen kunnen onder meer gemaakt
bestandsuitdraai, tabellen en diverse opties worden van leeftijden, geboorteplaatsen,
voor kwartierschema's - ook met 31 kwar- aantal kinderen en namen. Nabewerking
tieren - ondergebracht. Tabellen zijn lijsten kan met Paintbrush.
waarvan u zelfde inhoud, breedte, volgorde
van de kolommen en de sortering van de Hulpprogramma WINHLPST
regels kunt bepalen. Als bron wordt een WINHLPST is er voor het aanmaken, benummerlijst gebruikt: dit is een lijst met werken, kontroleren, reorganiseren en heruitgezochte personen, bijvoorbeeld het re- stellen van bestanden. In dit programma
sultaat van een selectie. Het pakket biedt zitten ook functies voor afsplitsen, kopallerlei mogelijkheden voor het maken van pelen, wegschrijven en terugzetten van
zulke lijsten.
bestandenpakketten. U kunt in WINHLPST
Met het menupunt 'geneaschema' kunt u eigen printerdrivers aanmaken.
40
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Hulpprogramma WINTECST
WINTECST bevat tekstverwerkingsfaciliteiten voor het werken met ASC-, TXT- en
WKW-bestanden. De eerste twee zijn alinea
en regelbestanden, de laatste is een tekstbestand met zogenaamde typogrammen: dit
zijn door WINTECST gebruikte afdrukaanwij zingen, die ook geschikt zijn voor
professioneel drukwerk. Elk van de drie
soorten kunt u naar elke andere omzetten.
Naar schijf weggeschreven genealogische
uitvoer, kwartierschema's (niet-grafisch),
maar ook andere ASCII- en gedcombestanden, kunt u volledig naar eigen inzicht bijwerken. Er zijn zoek-, vervang-,
blok-, import- en export-functies, maar ook
tweezijdig afdrukken met afzonderlijke
voetteksten voor links en rechts en het
vastleggen van afdrukstijlen.
Al met al biedt dit onderdeel u voldoende
mogelijkheden om een kompleet familieboek te maken. Het is ook mogelijk om
witruimte te reserveren voor illustraties en
daarbij een onderschrift in een eigen stijl te
plaatsen.
Hulpprogramma WINCONST
WINCONST tenslotte is er voor het omzetten van en naar GensData-bestanden en
het werken met gedcom-bestanden. Het
programma kan vooraf een logbestand
maken met niet-vertaalbare gegevens.
Handleiding
De handleiding, circa 60 blz. in A4-formaat, bevat echte scherm-afdrukken, vijf
pagina's menustruktuur, een index, een
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woordenlijst, een lijst met de grenzen van
het pakket en tabellen voor feest- en
paasdagen.
In ontwikkeling: WINKWASA
In ontwikkeling is WINKWASA. Naast een
capaciteit van bijna één miljoen personen
biedt dit pakket extra opties als: werken met
patroniemen en verzamelnamen, adressen
en vijftien soorten gebeurtenissen zowel
voor personen als voor relaties, rubrieksinhoud kopiëren, bladdatering, onzekerheidsgraden voor relaties, plaatsen en datums, en verschillende mogelijkheden voor
datumcorrectie.
Winhvast is verkrijgbaarbij H. de Vries,
telefoon (0485) 31 36 14. Het adres is J.
van Cuijkstraat 46, 5431 GC Cuijk,
postbanknummer 264741.
De prijs van het pakket, inclusief handleiding, bedraagt / 30, —
Naschrift van de redactie: een overeenkomstig artikel is verschenen in Gens
Humana nr 33 (Kwartaalblad van de HCCGenealogie-Gebruikersgroep, 9e jaargang
nr 4, december 1995. Het Atari-programma
van de heer de Vries had destijds een goede
pers, vandaar dat we dit zeer betaalbare
programma WINKWAST voor Windows
op een PC 386 of hoger gaarne onder uw
aandacht brengen.
Ons Erfgoed heeft een exemplaar van het
programma besteld en zal dit uitproberen.
Te zijner tijd zullen we u uiteraard op de
hoogte brengen. Maar ook van onz~ lezers
ontvangen we graag commentaar.

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. Antwoorden, die alleen van belang zijn voor de vragensteller
worden direct doorgezonden. De andere worden, al
dan niet verkort of samengevoegd, in Ons Erfgoed
gepubliceerd.

Antwoord vraag 95502, leesbaar maken van
grafzerken. Van de heer Mousema ontvingen
we nog een bruikbare suggestie: Op de steen
een laagje scheerzeep spuiten. Met een doek
wordt het overtollige schuim weggeveegd. In
de letters blijft het witte schuim dan achter. Foto's van zo'n steen worden dan haarscherp.
(Ook bij leesbare stenen komen de zo wit gemaakte letters zeer goed uit) De steen eventueel wel schoonmaken, maar vooraf beslist niet
wassen, omdat deze dan te vochtig wordt,
waardoor het schuim niet goed blijft zitten.
Antwoord vraag 95601, 'solderwerker'. De
heer Dantuma ziet als mogelijke oplossing dat
een solderwerker iemand is die de soldeerbout
hanteert bij het vervaardigen van orgelpijpen.
Het maken van de vele pijpen voor een pijporgel gebeurt handmatig. Het solderen was een
dagtaak, vandaar dat deze bezigheid als beroep
te boek zou kunnen staan.
Een tweede mogelijkheid kan zijn de soldeerder van glas- en loodramen.
De heer Westenbroek ziet de solderwerker als
een arbeider op een zolder, dus op een verdieping van een pakhuis.
In het Woordenboek der Nederlandsche Taal
komt het woord niet voor. In De Navorscher
van 1853, pag. 109, wordt het beroep solderwercker wel genoemd, waaronder dan vroeger
moest worden verstaan een niet in het gilde opgenomen snijdersgezel (kleermakersgezel, die
dus beunhaasde). Gezien de datering van de
akte is de verklaring van de heer Westenbroek
de meest waarschijnlijke. Misschien valt een
en ander af te leiden uit de verdere tekst van de
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betreffende akte. (Inzenders gaarne dank.)
Deelantwoord vraag 95602. (ook van de heer
Westenbroek) L.S. = 1. Lectori Salutum = den
lezer heil; 2 loco sigilli = in plaats van het zegel.
L.B.S. = Lectori Benevolo Salutum = den welwillende (of goedgunstige) lezer heil. (de
vraagteken kan dus weg)
De beide overige termen zijn zonder omlijstende tekst (nog) niet op te lossen.
Vraag 96101. Bij een ondertrouw te Amsterdam in 1720 treedt voor de bruid als getuige
haar "motje" op. In welke (familie)verhouding
staan deze twee personen tot elkaar?
Antwoord Het GWN kent kent deze term wel
en wel als synoniem van moei en meui. Eerst
is de term moei/meui/motje een naam voor de
tante die zuster is van de moeder, maar het is
daarna ook toegepast op de zuster van de vader, ten slotte ook nog op de vrouw van de
oom.
Er is dus enige variatie in de relatie mogelijk,
maar het is in ieder geval een tante en soms
-als de naam bekend is - een bruikbaar genealogisch gegeven.
Vraag 96012. Kan in Ons Erfgoed eens iets
worden gepubliceerd over de Bokkenrijders?
Antwoord: In principe zou dit mogelijk zijn.
Geïnteresseerden verwijzen wij echter naar het
boek van Anton Blok: De Bokkerijders, roversbenden en geheime genootschappen in de Landen van Overmaas (1730-1774) Uitgave van
Prometheus, Amsterdam, 2e druk 1992. In dit
boek, via bibliotheken ter lezing te krijgen,
eventueel na aanvraag, worden de bokkerijders
zeer grondig behandeld. In een van de komende nummers van Ons Erfgoed zal dit boek
worden besproken.
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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 machineschrift ofblokletters.

Bartelsman/Bertelsmann/Bartelmans/Barth
elsnian(n)/BcrtcIman(s). Al ruim vijftien jaar
doe ik aan genealogie/stamboomonderzoek
naar deze families, mede mogelijk gemaakt
door onze familieleden-donateurs. Uiteindelijk
bleek dat onze familie afkomstig is uit PruisenDuitsland. Johannes Bertelsmann (rond 1640)
was de erfgenaam van een boerderij in Eppendorf bij Borgloh. O.a. via de linnenhandel kwamen vele Bertelsmann(en) naar Nederland.
Rond 1602 wordt een Peter Bertelsman geboren in Borgloh en in 1652 eveneens een Peter
Bertelsman(n). In België huwt te Koekelberg
op 28 oktober 1918 Jean Joseph Bartelsman
met Marie Isabelle Dekeyser. Op 7 aug. 1923
wordt uit dit huwelijk Francois René Bartelsman te Etterbeek geboren en op 15 dec. 1930
afgeschreven voor Schaerbeek.
Naamgenoten, zoals bovenvermeld en zij die
meer gegevens (ook bidprentjes/doodsprentjes)
hebben of weten met betrekking tot deze naam,
gaarne contact met ondergetekende. Voor bidprentjes/doodsprentjes zijn andere ter ruiling
aanwezig.
Joop Bartelsman, Opaal 9, 3641 XH Mijdrecht,
tel. 0297-241360.
Berghuis en Nienoord. Ik ben op zoek naar
families, die deze naam dragen en eventuele
andere families, die kunnen aantonen dat zij
afstammen van Jan Sijwerts en Jantien Reyntiqns, wonende van 1690 tot 1710 op 't 'Barchuijs' onder Menkeweer (Gr.) in verband met
de oprichting van een vereniging.
C. Nienoord, Thorbeckelaan 37, 3201 WJ Spijkenisse.
Coort (Covert) Wie is in zijn of haar genealogie de naam Coort (in 1763 veranderd in Covert) te Kerkdriel tegen gekomen? Johannes
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Coort trouwt aldaar 31 juli 1763 met Anna
van Hin(x)t en overlijdt aldaar op 3-1-1784.
In het RA Arnhem heb ik in een soort bevolkingsonderzoekpublicatie over die tijd ook gelezen, dat die naam wijzigt in van Beelt of Betelt te Dreumel. Men kan die publicaties in
Arnhem niet meer terugvinden.
Is er iemand die me kan helpen meer aan de
weet te komen?
J.Th. Thelissen, Herman Moerkerklaan 47,
5246 GE Rosmalen.
Goedbelet. In Amsterdam is Jan Coedbelet
op 12 dec. 1802 aanwezig bij de doop van zijn
dochter Neeltje Goedbelet, binnen de Ev.
Luth. Gemeente. Hij is dan niet gehuwd met de
moeder Anna Catharina Gaarenstroom.
Wie was Jan Goedbelet, waar kwam hij vandaan en waar ging hij naar toe? Reacties
gaarne naar:
J.C. Bouwman, Floralaan 10. 2231 ZV Rijnsburg, tel. 071-4025845.
Haasbroek (gecorrigeerde herplaatsing) Gegevens gevraagd m.b.t. het voorgeslacht en de
herkomst (Leiden?) van Gerrit Willemzn. uit
Katwijk a/d Rijn, gehuwd circa 1639 met
Trijntje Willemsd. Hun zoon is Klaas, ged.
20-1-1656, gehuwd in 1680 met Aagje de
Swart.
P.H. Donk, van Spaenstr. 8, 1181 DW Amstelveen, tel. 020-6433226.
Van Dijk. Op 23-11-1801 huwden R.K. te Wateringen Adrianus (Arie) van Dijk en Joanna
(Jannetje) de Ridder. Jannetje overleden Hof
van Delft 29-2-1820, oud 40 jaar, ouders Jan
de Ridder en Jannetje Jansen. Arie zelfwas
toen 45 jaar en mogelijk afkomstig uit Poeldijk. Kinderen werden geb./ged. in Nootdorp/Vrijenban: Magdalena 1802, Joanna
1803 en Joannes 1807 en te Pijnacker Cornelia, 4-8-1817. Gezocht geboorteplaats/datum
Jannetje en Arie van Dijk, plaats/datum over43

lijden Arie van Dijk en gegevens ouders. Wie
helpt verder. Iedere informatie of aanwijzing is
welkom.
Chr. Langeslag, Kievitsweg 13, 2983 AC Ridderkerk, tel. 0180-416558.

Amersfoort. Zijn ouders zijn Rut Roeters en
Allegonda van Wijngaarden wonende te Nijkerk. In Hoogland en Nijkerk staat zijn vader
ook als Rut Roethof ingeschreven, net als zijn
oudste broer maar in Nijkerk kregen de andere
kinderen weer de goede naam Roeters. Abraham is vanuit Amersfoort naar diverse plaatsen
vertrokken, o.a. Hilversum en Leuven. In 1886
is hij naar Utrecht vertrokken, maar daar is hij
nooit aangekomen. Wie kan mij iets over deze
Abraham vertellen of heeft er gegevens over.
Ook gegevens over de namen Roeten, Roeters,
Rutten m/g Roethof, Roethof, Rutten, Routers, voortkomend uit een lijn vanaf 1400heden en van de naam Le Mai(e)r zijn van
harte welkom.
M.M. Routers-Lemaier, Cimbaal 19, 3766 EV
Soest, tel. 035-6010169.

Gijsbert Versteeg, geb. omstreeks 1720 te Galecop (nabij Utrecht) tr. 22-11-1746 te Maarssen met Jannigje van de Wiers, geb. na 1713
te Hagestein (nabij Vianen en Culemborg) en
enige tijd gewoond hebbende te Bunnik. Zij
was de dochter van Meerten Gerritsz van de
Wiers (overleden voor 1736) en Aeltje Cornelisse van Wayen (zij trouwden 20-1-1705 te
Bunnik en woonden in of nabij Hagestein).
Ik zoek al vele jaren naar de juiste geboortedata
van Gijsbert en Jannigje. Weet u misschien
meer?
Lammert (Lambertus) Dij(c)kers, zoon van
Bart Dij(c)kers en Hcndrika van Batenburg, Gezocht: het boekje 'De laatste windgeb. te Acquoy omstreeks 1715. Weet u de papiermolen ter wereld; het portret van een
juiste datum en plaats?
drie eeuwen oude "schoolmeester" ',door H.
Cornclis van Leeuwen, geb. omstreeks 1725, Voorn en C. Pels, Amsterdam 1976 (tweede
tr. waarschijnlijk te Aarlanderveen met Jan- druk).
nigje Verhoek (overl. na 1780). Beiden zijn in T. Nieuwstraten-Bleekhof, De Kar 2,7325 WX
1825 reeds lang overleden. Weet u meer over Apeldoorn.
hen?
Kent iemand de ontstaansgeschiedenis c.q. be- Gezocht: de boeken ' Van vruuger en nog wa,
tekenis van de naam Koekenbier? Zij woon- 400 jaar geslacht Meijs' door E.M. Meijs en
'Santegoed(t)s 1400- tot 1750, een genealogiden in Abcoude en omstreken.
J.M.Th. Versteeg, Notengaard 19, 3941 LV sche studie', door J. Santegoets. Reacties met
prijs gaarne aan
Doorn, tel. 0343-414684 (na 19.00 uur).
R. Verouden, Orvelterbrink 192, 7812 MX
Reuscher. Wie heeft/is deze naam in zijn Emmen, tel. 0591-616391.
kwartierstaat, genealogie of parenteel tegen gekomen. Met deze mensen zou ik graag in con- Verzamelbanden Ons Erfgoed,
tact willen komen om gegevens uit te wisselen. Inbindbanden ƒ 17,50 incl. verzendkosten
Tevens zoek ik gegevens betreffende de namen Naaldbanden ƒ 21,50 incl. verzendkosten
Prakken, Pegel, Brussee en Aukes. alles is Afgehaald per band ƒ5,— korting.
Vroegere jaargangen
,
welkom.
Per jaargang ƒ 25,— incl. verzendkosten
Heeft iemand het boek 'Het geslacht YBES' Zakenregister Groninger Volksalmanak
(van Bosch) en wil dit afstaan. Ik zou het graag (Periode 1837 t/m 1929). De omvang is 50 pagina's
willen overnemen tegen vergoeding.
De prijs is ƒ 11,45, voor abonnees ƒ 9,45.
Carel Pegel, Coba Ritsemastraat 33, 6717 VL
Toezending na ontvangst v/h verschuldigde bedrag.
Ede, tel. 0318-623784.
(Postb. 301108 of Rabo 31.34.11.182 (bij meded.
s.v.p. ook adres vermelden!)
Roeters, Abraham, geb. 25-05-1869 te
44
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De schutterijen ... niet alleen in Limburg (2)
JW. Koten

Schutterij Delft rond 1890 (Gemeentearchief Delft)

Het unieverdrag en de positie van de
schutterijen
Bij de Unie van Utrecht werd bepaald dat
alle bewoners van de zeven provinciën
weerplicht te vervullen hadden in de
(plaatselijke) landstorm. In feite betekende
het dat de nieuwe schutters gedegradeerd
werden tot een soort recruten die onder het
gezag van de officieren en onderofficieren
van de plaatselijke schutterijen moesten
dienen. Dus geen gemoedelijke toestand
meer, maar een gezagsverhouding. Geen
broederschap maar ondergeschiktheid. De
afstand tussen officier en de gewone
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schutter (meestal uit de kleine middenstand
gerecruteerd) werd steeds groter. Dit is de
kern geworden van veel conflicten en de
latere ondergang van dit instituut.
Met deze wetgeving kan men zeggen dat er
een breuk ontstond met het type schutterij
van vroegere generaties. Sommige van de
oudere schuttersgilden verdwenen, doch een
deel van de bestaande gilden ging in de
nieuwe stedelijke schutterijen op. De schutterij na de Unie omvatte de gehele dienstplichtige burgerij. Uit de weigestelden, het
regentenpatriciaat, werd het officierenkorps gevormd. Een consequentie was
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bovendien dat de katholieke tradities, die bij
vroegere schutterijen zo belangrijk waren,
bij de nieuwe stedelijke schutterijen geheel
verdwenen en dat een beleidend lidmaatschap van de officiële (protestantse)
staatskerk een voorwaarde was om tot de
schutterij te worden toegelaten.
De samenstelling van een stedelijk vendel
Hoe was de opbouw van zo'n schuttersvendel. Gewoonlijk had men een capiteijn
(kapitein) enkele lieutenants (luitenanten),
een vaandrig, enkele sergeanten en corporaels en tenslotte nog lansmissaten, ook
onder meer lan(d)spassaten genoemd. In de
huidige tijd zou je die soldaat eerste klasse
noemen. Het waren meestal ervaren krijgers
die met de korporaal het bevel over een rot
voerden. Globaal was de sterkte van een
vendel ongeveer honderd man, het was
verdeeld in drie korporaalschappen (wij
zouden nu van pelotons spreken) waarover
niet de 'corporael' maar de 'sergeanten' het
commando voerden. Daarnaast kende men
ook nog een kleinere eenheid: de rotten, die
uit zo'n twintig tot dertig schutters bestonden. Meestal bestond een korporaalschap
uit twee rotten. Een vendel schutters bestond dus uit drie korporaalschappen van
tezamen zes rotten. Van plaats tot plaats en
ook in de tijd varieerde dat. Zo richtte men
in 1580 in Delft een nieuwe stadsschutterij
op, bestaande uit vier vendels a zes rotten,
waarbij elk rot uit twintig man bestond.
Enige tijd later was een rot 32 man sterk.
Eind zeventiende eeuw bestond een vendel
aldaar uit drie rotten van veertig schutters.
In Amsterdam had men ongeveer 28 schutterijen, een behoorlijke strijdmacht dus als
men rekening houdt met het gegeven dat
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Amsterdam circa 100.000 inwoners telde.
De vendels of compagnieën werden tot
colonelschappen (regimenten) samengebundeld, waarover een stadscolonel het
commando voerde. De hoogste schuttersofficier te Amsterdam was de generaal
majoor. Ondanks deze organisatiestructuur
bleef het vendel een eenheid met een hoge
mate van autonomie. Iedere avond moest te
Amsterdam een kavel uit twee compagnieën ') de wacht bij de stadspoorten betrekken. Rond zeven uur 's avonds marcheerde dan een van de korporaalschappen
van zo'n compagnie af, om die functie te
gaan vervullen. Een van de officieren fungeerde als wachtmeester (wachtcommandant). Bij bijzondere gebeurtenissen (als
kermisfeesten) traden echter alle schutters
aan, waardoor de Dam vol stond met
schuttersvaandels.
Uniformering pas van latere datum
Pas tegen het einde van de zeventiende
eeuw ging men er toe over uniformen met
een zekere militaire snit te dragen. Om de
verschillende groepen uit elkaar te houden
had iedere compagnie zijn eigen kleur, zo
had men de roden, gelen, blauwen enzovoorts. Het was niet ongebruikelijk dat de
hoofdkleur van de kleding van de schutter
met deze kleur overeenkwam.2) Een marcherende schuttersafdeling, was dus een
bont spektakel van verschillende sterk afstekende kleuren, waardoor men wel eens
van bonte kraaien sprak. In het kleinere
Haarlem waren er natuurlijk minder schutters. De schutterij van St. Joris telde aldaar
drie compagnieën, met een oranje, een witte
en een blauwe uitmonstering, later werd
daar nog een gecouleurd vendel aan
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toegevoegd die de kleuren orange-blancheblue voerde. Daarnaast bestond er te Haarlem nog een even groot kloveniersgilde, met
vendels die dezelfde kleuren droegen. Te
Rotterdam had men twee regimenten
schutters, die ieder tussen de acht en twaalf
vendels telden, aangevoerd door twee
kolonels uit de vroedschap. Te Delft hield
men het schutterschap exclusief, dat wil
zeggen: alleen "uitgelezen burgers van fatsoenlijke slag" ) mochten deelnemen. Men
kende daar op gegeven tijdstip acht vendels
waarover een kapitein, een luitenant en een
vaandrig waren aangesteld.
Schuttersmaaltijden, een regentengezelschap
De schuttersofficieren werden dus een
exclusieve groep, die alleen toegankelijk
was voor regenten, de bestuurskliek van die
dagen, die door huwelijk en vriendschap een
gesloten kaste vormde. Gegoede, deftige en
intellectuele burgers, brachten het meestal
niet verder dan onderofficier. De schuttersofficieren verenigden zich soms tot een
speciale elite groep binnen de schutterij, die
de naam ridderlijke confrèrie (frère= broeder) gingen voeren. Om hun belangrijkheid
te onderstrepen hebben heel wat officieren
van de schuttersgilden zich door beroemde
zestiende eeuwse meesters laten portretteren. Alleen de rijke kapiteins konden zich
zo'n afbeelding permitteren, zij zitten op de
voorgrond. De lagere rangen konden op de
achtergrond ook worden afgebeeld als zij
aan de kosten van het schilderij bijdroegen.
Zo zakelijk was men toch. Langzamerhand
verwaterde de functie van de schutterijen.
Niet de verdediging maar de ordehandhaving werd de belangrijkste doelstelling.
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Er was weliswaar een politietaak die door
de schout en zijn dienders officieel werd
uitgevoerd, maar in de praktijk stelde dat
eigenlijk heel weinig voor. Bij branden,
bemanden de schutters de spuiten en zorgden er voor dat potentiële plunderaars in
toom werden gehouden. Bij relletjes traden
zij op als nu de ME doet. Van de exercitie
en schietoefeningen kwam weinig terecht.
Vuurwapens waren duur in gebruik. Bovendien was het de niet uitgesproken wens van
de stedelijke regenten, dat de schutters niet
al te bekwaam werden. Te veel macht van
de schutters was een bedreiging van de
regentenpositie, zoals bij herhaling bleek.
Schuttersrangen weerspiegelen de sociale
status
Voor de genealoog die de positie van zijn
voorouders bestudeert, geeft het schutterijlidmaatschap al meteen veel weg wat zijn
maatschappelijke positie in die dagen was.
De schuttersrang was een nauwkeurige
afspiegeling van het maatschappelijk aanzien. Ook in plaatselijke musea kan men
soms prachtig bewerkte schuttersvendels
bewonderen. In veel musea en stadhuizen
vindt men ook enkele schuttersstukken
waarop de pracht en praal, en het opgeblazen ego van de officieren, onmiddellijk
opvalt.
De plattelandsschutterijen
Naast deze officiële stedelijke schutterijen
was er het verschijnsel van plattelandsschutterij. Het lijkt er op dat juiste deze
schutterijen een deel van de tradities die in
de oude schuttersgilden bestond voortzetten. Deze plattelandschutterijen hadden een
veel informeler en democratischer karakter
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dan de officiële stedelijke schutterijen; men
sprak dan ook wel van broederschappen.
Hun leden werden gevormd door kleine
burgers en de eigenerfden. In de ogen van
de deftige regenten kon dit nauwelijks genade vinden. Zij werden daarom tegengewerkt, omdat meer democratisch ingestelde
bewapende landslieden een bedreiging zouden kunnen vormen van de stedelijke gevestigde orde. Vooral in het zuiden was dit
het geval omdat de plattelandsschutterijen
de katholieke tradities handhaafden; in feite
werden zij van officiële zijde met een groot
aantal venijnigheden geplaagd. Dit laatste is
een bron voor aardige lokale geschiedenis.
Verval van de stedelijke schutterijen
Het ondemocratische gehalte van de schutterijen betekende uiteindelijk de ondergang.
Af en toe liep de zaak wel eens uit de hand,
zoals rond 1672, dat in de geschiedenisboekjes als het rampjaar be-kend staat. De
schutterijen zagen kansen en vroegen meer
invloed in het stadsbestuur. De kleine man
hoopte op hervormingen door Prins Willem
III, die door druk van publieke opinie tot
stadhouder was aangesteld. Willem III heeft
de zaken wel wat weten te sussen, doch hij
was in feite nog veel autocratischer dan zijn
voorgangers. Zodoende veranderde er in
feite niet veel. Toen de olichargische regenten met behulp van huurlegers (rond die tijd
had men 100.000 man huurtroepen in Holland onder de wapens) de schutterijen weer
in de tang hadden, werden de geringe veranderingen die Willem III had moeten doorvoeren, weer teruggedraaid. Ontevredenheid alom.

nam, en men allerlei methoden moest bedenken om de zaak op sterkte te houden.
Knoeierijen en corruptie waren niet ongebruikelijk.
Kloveniers worden zeer ontevreden
Tussen 1740-1748 werd Europa geteisterd
door de Oostenrijkse successie-oorlog,
waarbij de Fransen de Zuidelijke Nederlanden binnen vielen. Daarbij kwam bovendien
nog dat Nederland te zelfder tijd werd
geplaagd door watersnoden, gevolgd door
misoogsten en voedseltekorten. Daarnaast
was er ook een ernstige dysenterie epidemie onder de bevolking. De graanprijzen
stegen sterk en er werd honger geleden.
Toen de belastingen nog verder werden
opge-schroefd braken er onlusten uit. Het
politieke ongenoegen concentreerde zich te
Amsterdam in de Kloveniersdoelen. Het
staat bekend als het Doelistenoproer. Bij dit
oproer weigerden de gewone schutters zich
tegen het volk te keren maar richtten hun
wapens tegen de eigen officieren. Door het
inzetten van huursoldaten kon het geweld
(tijdelijk) worden gekeerd. Er vloeide 'burgerbloed'. Doch er lag nu wel een tijdbom
onder het bestel die later zou ontploffen.

Het ontstaan van vrijkorpsen
Omstreeks 1784/1787 na de rampzalige
laatste Engelse oorlog dreigde de zaak weer
uit de hand te lopen omdat men een opstand
van het grauw (volksmassa) vreesde dat
nog oranje-gezind was. Om de rust en orde
te garanderen ontstonden er naast de
officiële schutterijen, exercitie genootschappen die men als vrijkorpsen zou kunnen
betitelen. De vrijkorpsen waren tevens
Het is duidelijk dat de lust om nog aan de
een
uiting van verzet tegen de vermolmde
schutterijen deel te nemen hiermee sterk af
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structuur van de oude schutterijen onder het dant van de Amsterdamse Plaatselijke Naoranje-regenten-regime4). Zo werd de basis tionale Garde de naam van deze organisatie
gelegd voor een volksleger dat bij de Franse in schutterij gewijzigd en de schutters gerevolutie zou worden ingevoerd.
last de Franse sjako-platen van hun hoofddeksel af te rukken. De meeste werden
De schutterij tijdens de Franse bezetting vertrapt.
Nadat de Fransen in 1795 Nederland waren binnengevallen, bestond er aanvankelijk De schutterij na het vertrek der Fransen
weinig verzet. Sterker nog de schutterijen, Na het vertrek van Napoleon werden door
zeg maar de vrijkorpsen van 1784/7, zagen Willem I de bestaande Napoleontische milikansen en inderdaad hebben zij een tijdje taire organisatie grotendeels overgenomen.
een belangrijke rol gespeeld, zeker toen er De burgerbewapening werd geregeld door
kleine revolutionaire opstandjes in de steden het Reglement van Algemene Volksbewauitbraken. Reeds in 1797 besloot de na- pening van 20 december 1813. De diensttionale vergadering tot oprichting van een plicht bleef bestaan alhoewel de eisen wat
gewapende burgerwacht der Bataafse Re- werden verzacht. Alle weerbare mannen
publiek. Deze wet consolideerde als het van 17 tot 50 jaar zouden landstormware de positie van deze vroegere vrij- plichtig zijn. Voor de landelijke militie die
korpsen. Langzamerhand kwamen de plaat- de taak van de nationale verdediging kreeg
selijke schutterijen dus onder een nationale toebedeeld, werden meestal vrijwilligers
paraplu. Het werd geleidelijk een nationale gerecruteerd, maar als hun aantal onvolmilitie. Toen Lodewijk Napoleon hier ko- doende zou zijn, moest er uit de landning werd, benoemde hij zich tot kolonel- stormplichtigen worden geloot. Daarnaast
generaal van deze strijdmacht. Toen Napo- bepaalde artikel 24 van het Reglement ' In
leon Nederland officieel inlijfde werd het steden, alwaar tot dusverre, eene gewaschutter-systeem ondergebracht in het Fran- pende burgermagt bestaan heeft, zal een
se militaire apparaat. In feite ontstond hier- gedeelte der mannen, welke den landstorm
bij het dienstplichtleger waaraan niemand uitmaken in schutterijen georganiseerd worzich meer kon onttrekken. Het was duidelijk den'. In deze opbouwperiode bleven allerlei
dat de vroegere schutters hierbij Napoleons oude schutterskorpsen nog gewoon bestaan
voorkeur hadden.Veel van deze militairen en vormden de basis voor veel schutterijen
zijn aan Napoleons veroverzucht ten offer van na 1815. In 1814 werd de Duitse naam
gevallen. Omtrent de lotgevallen van de veranderd in de oer-Hollandse naam schutsoldaten tijdens de Franse tijd is een deel terij.
van de documentatie bewaard gebleven,
Op veel plaatsen was men niet zo gelukkig
veel is echter verloren gegaan. Men is
met de oprichting van deze schutterijen.
momenteel regionaal doende zoveel moVooral te Maastricht leidde dit tot openlijk
gelijk feiten uit die trieste Napoleontische
protest tegen de koning Willem I. Een aanperiode boven water te krijgen.
tal processen werden gevoerd, waarbij de
Op 15 november 1813 heeft de commanlegaliteit van de officiële schutterijen sterk
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werd aangevochten. Een en ander is uitgegroeid tot een meer landelijke controverse
die de geschiedenis is ingegaan als de
Maastrichtse schutterijkwestie (mondelinge mededeling van de Heer E. Ramakers,
stedelijk archief Maastricht).
Op 15 februari 1815 kwam een belangrijke
reorganisatie van de strijdkrachten tot stand
door het uitvaardigen van twee wetten. De
landmilitie werd tot Nationale Militie, die
nu niet langer voortkwam uit de landstorm.
De gewapende macht op strikt lokaal niveau werd geregeld bij de wet op de schutterijen, die het handhaven van de openbare
orde tot taak kregen. In oorlogstijd dienden
ze als landsstorm. In dit laatste geval kon
ook de rustende schutterij worden gemobiliseerd. De omvang van de schutterij werd
bepaald op drie procent van de bevolking
van de gemeente en de diensttijd bedroeg
zeven jaar! Wapens en munitie werden
geleverd door het rijk, maar de schutters
moesten zelf voor onderhoud en uniform
zorgen. Was dat om financiële redenen niet
mogelijk, dan moest de gemeente bijspringen. In de praktijk gebeurde dit laatste in 90
procent van de gevallen. De muzikanten
kregen hun kleding gratis van de gemeenten.
Een krijgsraad, waarin alle rangen vertegenwoordigd waren, kon in vredestijd zowel
arreststraffen als boetes opleggen.
Ondanks de officiële status had het schutterijwezen, ook door lokale tegenwerking, een
wat moeilijk bestaan. April 1827 kondigde
de regering de Wet op de Schutterijen af,
die van kracht bleef tot tachtig jaar later de
schutterij opgeheven zou worden. Daarin
werden de organisatie en de functie van de
schutterijen herzien. Deze schutterij had
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niets meer te maken met de vroegere
schutters, maar waren een aanvulling op het
beroepsleger.
Onduidelijke status van de schutterijen
De uitgangspunten van de wet bestonden uit
een vreemd mengsel van traditie, dreiging
met de krijgsraad en een poging zich aan te
passen aan de nieuwe verhoudingen. De
diensttijd voor de actieve schutterij werd op
vijfjaar gesteld. De verdeling in dienstdoende schutterijen in gemeenten met 2500 of
meer inwoners en rustende schutterijen in
kleinere plaatsen bleef gehandhaafd. De
grootte van de actieve schutterij was bepaald op 2% van het inwonertal van de
gemeente. In principe werden alle personen
tussen de 25-35 tot dienstname verplicht,
tenzij om redenen aangegeven in de wet,
van deze taak ontheven. Men kon zich van
schutterijplichten vrijkopen, door iemand in
te huren (het zogenaamde remplacanten- of
nummerwisselingssysteem). De schutterijen
werden verder verdeeld in een dienstdoende
(mobiele) en een rustende schutterij, afhankelijk van de grootte van de plaatselijke
gemeente. Kleine gemeenten hadden slechts
een rustende (niet actieve) schutterij, een
bepaling die nog uit de pre-Napoleontische
tijd stamde, toen een zekere weerstand
bestond tegen de plattelandsschutterijen. De
rustende schutterij bestond als organisatie
vrijwel uitsluitend op papier. Na een vijfjarige dienst ging men naar de reserveschutterij over. Eigenaardig in onze ogen is
dat de schutterijen in drie bans werden
verdeeld. De eerste ban was gereserveerd
voor de ongehuwden en de gehuwden
zonder kinderen, terwijl de tweede en de
derde ban respectievelijk voor gehuwden
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met kinderen en weduwnaars met kinderen
was bestemd. De facto werden de tweede en
derde banners dan ook tot de reserve gerekend.
Voor de schutters van het actieve deel van
de schutterij was bepaald dat zij van 1 april
tot 1 oktober iedere zondag om de twee
weken gedurende twee uur moesten oefenen in schieten en exerceren.
De krijgsraad werd vervangen door een
schutterij raad en bestond ook uit vertegenwoordigers van alle rangen, maar mocht
echter geen arreststraffen opleggen.
De oude schuttersorganisatie deed verder
sterk denken aan de militaire organisatie in
de achttiende eeuw, met zeer kleine staven.
Kern van de organisatie was het bataljon
dat een twintigtal officieren telde waarvan
de majoor de hoogste was en die verder een
1000-1200 schutters omvatte. Alleen in de
provincie Noord-Brabant had men ongeveer
twaalf bataljons. Ieder bataljon omvatte vijf
compagnieën en iedere compagnie bestond
uit twee pelotons, vier secties en twintig
rotten.

De schutterij gemobiliseerd
Toen in augustus 1830 de Belgische Opstand uitbrak besloot koning Willem I op 5
oktober het leger en de schutterij te mobiliseren. Samen met het leger bereidde de
schutterij zich voor op de strijd tegen de
Belgen. Doordat ze niet direct in actie behoefden te komen kon de geoefendheid tot
een hoog peil worden opgevoerd. De verschillende schutterij formaties kregen ook
vaandels uitgereikt.
Bij Tiendaagse Veldtocht weerden de schutters zich op voortreffelijke wijze. Door hun
houding bleven ze ook daarna eerst een
zeker prestige genieten. Een uitzondering
geldt natuurlijk de Maastrichtse schutterij,
die in deze periode werd opgeheven, omdat
men aan de loyaliteit van de Limburgers erg
twijfelde.
Onder invloed van de verschillende oorlogen die in de jaren vijftig en zestig in
Europa woedden werd de getalsterkte van
de schutterijen opgevoerd. In 1868 was het
aantal schutterijen opgevoerd van 60 naar
89, dat wil zeggen van 16.392 naar 25.294
actieve schutters.
Het actieve deel vain de rustende schutterij
werd van 30.069 naar 39.994 gebracht.
Ook tijdens de Frans-Duitse oorlog van
1870 werden de schutters gemobiliseerd,
maar het kwam toen niet tot gevechtshandelingen.

De negentiende eeuw was merkwaardig
genoeg de tijd van de officiële uniformen,
lintjes en andere onderscheidingen. Men
kan rustig zeggen dat er toen een uniformenrage heerste. Ieder die enige aanspraak
op een autoritaire positie claimde stak zich
in een uniform. Daarnaast hadden veel
beroepsgroepen officiële pakken en petten. Organisatie en uitrusting
Iets van de uniformenrage kon men enkele De oefening van de schutterij bestond in
jaren terug nog beleven bij een bezoek aan normale tijden voornamelijk uit schijfschieOost-Europa. Vooral in het schutterijwezen ten en exerceren. Naar gelang de kwaliteit
heeft men zich in diverse zeer fraaie van het kader ontstonden grote verschillen.
uitmonsteringen uitgeleefd.
Sommige korpsen hadden een uitstekende
naam, andere niet. Zo heette het in RotOns Erfgoed nr 2, 1996
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terdam dat de officieren 'ontbloot (waren)
van iedere militaire vorming en nog
antimilitaristisch ook'!
De officieren werden benoemd door het
staatshoofd op voordracht van de gemeentebesturen, die er vooral op toezagen dat de
kandidaten uit de gegoede burgerstand
kwamen.
Uniformen en bewapening zijn in de loop
der tijd nogal eens veranderd. De officieren
hadden slechts een sabel.
De schutters werden al naar hun vaardigheid met hun geweren, ingedeeld in een
drietal klassen. Bovendien kon men vanaf
1875 scherpschutter worden. Bij de schutterij behoorde ook een groot aantal compagnieën vestingartillerie met vuurmonden
van verschillend kaliber.
Schutterijen vaak bron van spot
Na de onafhankelijkheid van België was het
snel met de schutterij als verdedigend instituut gedaan. De Schoolmeester, de bekende negentiende eeuwse dichter, schreef
spottende versjes op de schutterijen. De
voorplaat van het vorige nummer van Ons
Erfgoed is daar ook een voorbeeld van. De
schutterij werd in feite een soort Bescherming Bevolking, die bij brand of relletjes geacht werd op te treden. In de meeste
steden werd de schutterijplicht als hinderlijk
ervaren en als het kon afgekocht.
In Amsterdam hielpen ze mee bij het
onderdrukken van de oproer van 1848, de
onlusten na de afschaffing van de kermis in
1876 en het Palingoproer van 1886.
In Enschede werden in de schutterij slechts
mensen op genomen die 'tot de fatsoenlijke
burgers' werden gerekend. Daar had de
schutterij destijds de status van de golfclub
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nu. Voor deze deftige mensen gaf de
schutterij af en toe eens de gelegenheid om
zich in een mooi officiers-uniform te hijsen
en hun status bevestigd te zien.5) In feite
was de schutterij tegen het einde van de
negentiende reeds geëvolueerd tot een soort
schiet- en exercitiegenootschap, waar men
graag een glas dronk en waar heel veel
gezongen werd (talrijke bundels met schuttersliederen zijn in de loop der jaren verschenen). De schuttersmuziek kreeg zelfs
een grote vermaardheid. Een serieuze defensietaak was echter niet meer weggelegd.
De latere ontwikkeling van de plattelandsschutterijen
Naast deze officiële schutterijen, waren er
nog steeds verspreid de vroegere plattelandschutterijen, die een langdurige traditie
konden nawijzen en die meer evolueerden
tot folkloristische gezelligheidsverenigingen. Hoewel velen de Napoleontische tijd en
de economische recessie van de vroege negentiende eeuw niet hebben overleefd kunnen een aantal plattelandsschutterijen toch
op een lange traditie bogen. Doordat het
militair karakter van de officiële schutterijen min of meer was verdwenen, was het
verschil tussen de officiële stedelijke en niet
officiële plattelandschutterijen niet zo heel
groot meer.
Omdat de burgers in de tweede helft van de
negentiende eeuw over wat meer vrije tijd
konden beschikken en bovendien de economie wat aantrok heeft men een aantal uitgedoofde plattelandsschutterijen 'heropgericht'. Dit vond overwegend in het Limburgse maar ook in Brabant plaats, Verder
werden er ook veel nieuwe folkloristische
schutterijen opgericht, waar men voor het
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genoegen schietwedstrijden hield ). In 1870
verenigden deze verschillende groepen
schutterijen zich in het Limburgse tot een
Federatie. Vanaf 1905 organiseert deze
Limburgse bond het Oud-Limburgse-schuttersfeest, een belangrijke provinciale gebeurtenis waaraan ettelijke honderden
schutterijen met een grote parade en
schietwedstrijden deelnemen.
Studentenweerbaarheid
Aan de universiteiten, hogescholen en athenea ontstonden vrijwillige jagerkorpsen en
schutterijen waar studenten in plaats van in
hun geboortestad hun schutterijverplichting konden voldoen. Vaak hadden deze
verenigingen nauwe banden met de plaatselijke studenten corpora. Deze verenigingen kun je wel als historische verlengstuk van de achttiende eeuwse studentenschutterijen beschouwen. Met name in
Leiden kan deze studentenweerbaarheid, die
onder de naam 'Pro Patria' optreedt op een
lange traditie bogen 7 ). Zoals bekend verzorgt dit studentengezelschap nog altijd regelmatig ceremoniële optredens.
Informatie in archiefbronnen
Veel informatie over de pre- en postNapoleontische schutterijen is vrij gemakkelijk te vinden in plaatselijke en rijksarchieven. Genoemd worden bijvoorbeeld
de mutatielij sten, controle boeken en de
correspondentie van de commandanten. De
wet op de schutterij van 1827 verplichtte
bovendien iedere gemeente tot aanleg van
een register waarin alle potentiële kandidaten moesten worden ingeschreven. In
1830 werd een volledig overzicht gepubliceerd van aantallen schutterij detacheOns Erfgoed nr 2, 1996

menten en de namen van de dienende officieren. ) Verder bestaat er een inventaris
van het archief van de nationale militie en
schutterijen. (Centrale archief selectiedienst 1985.)
Ondergang van de schutterij als rijksinstituut
Er werden van alle kanten in de negentiende eeuw herhaalde voorstellen gedaan
om de schutterijen beter te organiseren en
nog enige zin te geven. Doch goed kader
ontbrak en de politiek zag het evenmin
zitten. Veel potentieel zinvolle taken waren
bovendien reeds door de politie en de
gemeentelijke brandweer overgenomen.
Tekenend was de poging van Willem III die
op het Loo in 1851 een scherpschuttersconcours organiseerde.
Veel gemeentebesturen vonden het in
standhouden van de schutterij eigenlijk
maar een extra kostenpost en pure geldverspilling, zodat alom bezwaren werden
geopperd. Ook was de politieke wind uit
een wat andere hoek gaan waaien. Op vele
plaatsen werd, zoals reeds werd opgemerkt, behoorlijk de spot gedreven met de
schutters. In de Wet op de opheffing van de
schutterijen en de oprichting van de
Landweer van 1901 werd bepaald dat de
schutterijen opgeheven zouden worden.
Vanaf 1903 zouden er geen nieuwe
schutters aangetrokken worden. Uiteindelijk stierf de officiële schutterij op 1
augustus 1907 een natuurlijke dood. De
wapens moesten bij het rijk ingeleverd
worden en de uniformen werden vaak als
lompen verkocht. De schutterij is overgegaan in de nationale Landweer, die een veel
meer militair karakter kreeg. Als begra55

fenisplechtigheid werd een feestelijke parade gehouden te Amsterdam. Daarna werd
de zaak opgedoekt. Alleen in het Zuiden
bleven de schutterijen, zij het als gezelligheidsverenigingen voortbestaan. Daardoor is men schutterijen gaan associëren
met 'Bourgondische feesten'9) en de zuidelijke provincies. De rijke schutterij traditie
van de noordelijke provincies is daardoor in
vergetelheid geraakt.
Overziet men het verschijnsel 'Schutterijen',
dan kan men zeggen dat zich onder dit
begrip in de loop der eeuwen een breed
scala aan verenigingstypen heeft voorgedaan met een verschillende staatsrechtelijke en maatschappelijke achtergrond.
Het gemeenschappelijk kenmerk van al deze
schutterijen en schuttersgilden was echter,
dat men zich geüniformeerd en met wapens
voorzien in het openbaar manifesteerde. In
de meeste gevallen was het lidmaatschap
min of meer vrijwillig, anderzijds waren er
ook tijden dat de schutterij complementair
was aan de nationale militie en hiervoor
dienstplicht bestond. Naast de officiële status had de schutterij ook de functie van
broederschap en vrijetijdsbesteding. Deze
laatste functie is in de huidige schutterijen
bewaard gebleven. Het is goed stads- en
plattelands schutterijen te onderscheiden,
waarbij de eerste een meer officiële status
hadden. Veel van deze stedelijke schutterijen zijn na 1907 als gevolg van het opheffen van de schutterijwet van 1827 verdwenen.
In Limburg ligt deze zaak veel complexer.
Limburg was voor Holland buitenland,
waar dus een andere wetgeving gold. In de
Staatse gebieden waren er religieuze controversen waardoor er weinig officiële
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schutterijen bestonden, maar wel plattelandsschutterijen die de tradities van de
vroegere schuttersgilden trachtten voor te
zetten. Verschillende hebben de tijden
(soms met kortdurende hiaten) overleefd. In
1870 hebben zij zich in een provinciale
federatie verbonden. Deze schuttersbond
organiseert vanaf 1905 het zogenaamde
'Oud Limburgs Schuttersfeest'.
Ons Erfgoed meende goed te doen om aan
het complexe maar zeer belangrijke verschijnsel schutterij aandacht dit besteden.
Hierbij werd niet naar volledigheid gestreefd. De doelstelling was meer als 'eyeopener' te fungeren. De geschiedenis van de
schutterijen is rijk en veelvormig en een
belangrijke genealogische bron, die voor
welkome aanvullende gegevens kan zorgdragen. Pas de laatste jaren krijgt deze de
aandacht die zij verdient. In veel opzichten
mogen de schutterijen als een karakteristiek element van ons cultuurgoed worden
beschouwd, met een betekenis die verder
reikt dan onze landsgrenzen. Dit belangrijk
facet van ons erfgoed verdient dan ook hier
besproken te worden.
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Ons Erfgoed dankt de heer drs. E. Ramakers van de
Stadsbibliotheek te Maastricht, voor zijn kritische
opmerkingen. Van een lezing van de heer J. Oomen
(uit Eindhoven, bestuurder van het Brabantse
Gilde, en hoeder van de Gilde traditie) te Gennep
heb ik ook enkele dingen overgenomen.

Noten:
1. De groep die de toerbeurt toeviel werd wel kavel
genoemd.
2. In vele oude schuttersportretten dragen de schutters wel overeenkomstige kleren met karakteristieke kleuren, doch van een 'militair uniform, zoals
wij thans kennen was geen sprake. Vaak was de
kledij een mooie deftige tabberd en droeg men op
het hoofd een soort brede baret, zoals thans hoogleraren en dominees gebruiken.
3. 'In deze maatschappij der schutters worden niet
dan zulke toegelaten, die van hun eige goedt,
beroep of hantwerk kunnen bestaan. Ook mag
niemant tot de veertigraad verkoren worden of hij
moet lid van de acht vaandelen zijn'.
4. Vooral in Utrecht ontstond een krachtige patriottenbeweging, die werd aangevoerd door een Ceylonese student P. Ondaatje, die er in slaagde in 1786
de stadsregering over te nemen.
5. Dat week als regel nauwelijks af van het gewone
militaire uniform. Zomers droeg men meestal een
witte broek, in de wintermaanden een blauwe.
6. Een belangrijke impuls tot schietwedstrijden was
de uitvinding door Robert Flobert van een klein
kaliber geweer waarbij gebruik werd gemaakt van
slaghoedjes, waarmee men met niet al te veel
kosten goed gericht kon schieten.
7. De naamlijst van deze Leidse studenten schutterij
(weerbaarheidscorps) is zeer de moeite waard. Veel
personen die later in de Nederlandse politiek
belangrijk werden zijn daar te vinden.
8. Dagorders en Legerberichten gedurende den
Tiendaagse Veldtocht (1831), waarin zowel een
volledige opsomming van de legerorganisatie van
het staande leger als van de schutterijen inclusief
studentenweerbaarheidscorpsen. Hierin opsomming
van alle officieren en bij de studenten ook alle
onderofficieren en manschappen.
9.De schuttersschilderijen van onze grote meesters
hebben hiertoe bijgedragen.

Legermuseum, Armentarium Delft, Korte Geer 1,2611 CA Delft
Dagwacht van Delft. Schuttersstuk en Prenten
30 maart t/m 15 september 1996
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Archiefnieuws
Gemeentearchief Amsterdam

In het verleden zijn deze gemeenten ook al
uit een aantal andere gevormd. Bath, Krabbendijke, Maire, Nieuwland en Rilland zijn
ooit zelfstandige gemeenten geweest, evenals Valkenisse en Waarde.
De archieven die elke gemeente in zijn bezit
had kwamen uiteindelijk in Kruiningen
terecht. Sommige daarvan waren in het
bezit van een inventaris, andere niet. De
inventarissen welke waren opgemaakt waren sterk verouderd en liepen tot 1940. In
1992 viel dan ook het besluit om de archieven te voorzien van een nieuwe inventaris.
Deze inventarisatie werd in beginsel door
twee parttimers uitgevoerd, later kon ook
nog een stagiaire aan het werk gezet
worden.

In januari werd begonnen met een nieuw
systeem van bezoekersregistratie. Deze
geschiedt met behulp van een archiefpas.
Dit is een persoonlijk document en dient
tevens als een soort klantenkaart. Op deze
pas staan naast de geldigheidsduur naam en
barcode. Ter plekke wordt een pasfoto
vervaardigd, die op de pas wordt bevestigd.
De pas is gratis, maar bij verlies wordt
ƒ 5,~ in rekening gebracht. Voor het aanmaken zijn zijn nodig een rechtsgeldig
identiteits-bewijs, zoals een paspoort of een
rijbewijs, en een recent bewijs, waarmee het
woonadres aangetoond kan worden, zoals
een bank- of giroafschrift (niet ouder dan
drie maanden). Indien men niet de juiste
gegevens bij zich heeft kan voor één dag De inventarisatie ging als volgt in zijn werk:
kosteloos een dagpas worden aange-maakt als eerste werd van alle stukken een
beschrijving op fiches gemaakt. Vervol(De volgende kost ƒ2,50).
gens werden deze beschrijvingen in een
bepaalde volgorde geplaatst. SomGemeentearchief Reimerswaal vooraf
mige stukken konden worden samengeAnnette Kuiper-Timmerman.
voegd, andere beschrijvingen van stukken
bleven zoals ze waren. Vervolgens werden
Inventarisatie van de archieven van de
deze beschrijvingen met behulp van een
voormalige gemeenten Kruiningen,
tekstverwerker verwerkt tot een inventaris.
Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Tot slot werd deze inventaris nog voorzien
Yerseke.
van een inleiding en een index op perIn het jaar 1970 werd een groot aantal soonsnaam.
kleine Zeeuwse gemeenten bij elkaar ge- In de inventarissen kan men het archief van
voegd. Op Zuid-Beveland ontstonden er op de gemeente vinden maar ook de bij de
deze manier vier, namelijk Goes, Kapelle, verschillende gemeenten gedeponeerde archieven zoals bijvoorbeeld een archief van
Reimerswaal en Borsele.
De gemeente Reimerswaal ontstond uit de het plaatselijk armbestuur, van de gasfavoormalige gemeenten Krabbendijke, Krui- briek, de woningbouwvereniging enz.
ningen, Rilland-Bath, Waarde en Yerseke. Een gemiddelde gemeenteinventaris bevat
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globaal de volgende onderwerpen:
Ten eerste stukken van algemene aard,
zoals de raads- en B&W notulen, de
correspondentie, de jaarverslagen.
Ten tweede de stukken betreffende
bijzondere onderwerpen. Deze stukken
kunnen worden onderverdeeld in stukken
aangaande de organisatie van de gemeente, het grondgebied, de financiën, de
eigendommen, het personeel en de taken.
Eigendom openbare werken en belastingen (kadastrale registers hoofdelijke
omslag)
De openbare orde (burgelijke stand en
bevolkingsregisters)
De openbare gezondheid (hinderwetvergunningen, bouwvergunningen, gezondheidszorg)
De openbare veiligheid
Verkeer en vervoer
Economische aangelegenheden (handel en industrie)
Arbeid
Maatschappelijke zorg
Volksontwikkeling en -opvoeding,
religie (onderwijs, monumenten)
Landsverdediging (inschrijvingsregisters van de nationale militie)
Justitie
De inventarissen omvatten de volgende
tijdvakken: Krabbendijke (1703-1969),
Kruiningen (1583-1969), Rilland-Bath
(1782-1969), Waarde ( 1649-1969) en
Yerseke( 1715-1969).
Het materiaal dat men in deze inventarissen aantreft kan men bijvoorbeeld gebruiken om het tijdsbeeld waarin voorouders
leefden beter tot uiting te laten komen.
Na de inventarisatie besloot de gemeente
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Reimerswaal om bij wijze van proef het
archief onder begeleiding van een archivaris voor het publiek 8 uur per week open
te stellen.
Momenteel betekent dit dat het archief op
woensdagochtend, het liefst na afspraak te
bezoeken is. Ook kunnen er eventueel afspraken gemaakt worden op maandag en
dinsdag. Dit dient dan minimaal een week
van te voren worden afgesproken wegens
het verzetten van andere werkzaamheden.
De inventarissen zijn nog in beperkte mate
verkrijgbaar a ƒ 5,~ per stuk of ƒ 20,—
voor de gehele serie.
Indien de inventarissen zijn uitverkocht kan
men op een lijst voor belangstellenden
worden gezet. Helaas zullen de inventarissen dan verder tegen kostprijs moeten
worden verkocht (= kopieprijs),
Heeft u belangstelling dan kunt u zich wenden tot Annette Kuiper telefoon 0113595202.

Gemeentearchief Zaanstad
Hoogstraat 34, 1541 KZ Koog aan de
Zaan, tel. 075-6552233.
Het archief is gesloten op de volgende data:
vrijdag 5 April t/m maandag 8 April (Pasen)
maandag 29 April t/m woensdag 1 mei
(Koninginnedag + dag van de arbeid)
donderdag 16 mei en vrijdag 17 mei (Hemelvaart)
maandag 27 mei en dinsdag 28 mei (Pinksteren + Pinkster-drie)
Tevens is het archief in de maanden juni,
juli en augustus op de maandagavond gesloten.
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Rijksarchief in Zeeland
Provisionele Burgerlijke Stand
In Zeeuwsch-Vlaanderen werd de Burgerlijke Stand reeds ingevoerd met ingang van
22 September 1796, de eerste dag van een
nieuw jaar volgens de toenmalige Republikeinse kalender. Omdat de nieuwe administratie niet de beschikking had over de
gegevens van voor die tijd moesten kerken
en parochies hun registratie van doop,
huwelijk, overlijden en begraven bij de
burgerlijke overheid voor 24 juni 1796
inleveren. In de tijd tussen deze twee data
werden de maires en de ambtenaren van de
Burgerlijke Stand opgedragen de aantekeningen betreffende geboorte, huwelijk en
overlijden achterin de kerkelijke registers
op te tekenen. Deze registratie, die helaas
niet voor alle plaatsen volledig is, wordt de
Provisionele Burgerlijke Stand ge-noemd.
Omdat de gegevens niet altijd zijn opgemerkt bij indiceringsprojecten van Doop-,
Trouw- en Begraafboeken en zij ook niet
voorkomen in de tienjaarlijkse tafels van de
Burgerlijke Stand zijn al deze inschrijvin-

gen bij elkaar gebracht en geïndiceerd.
Opmerkelijk is dat de registratie tot en met
mei 1797 doorloopt. Met behulp van deze
index kan men gegevens vinden over personen, die men tot op heden gemist heeft.
De kopieën van de inschrijvingen en de
index zijn opgenomen in Genealogische Afschriften nr. 193.
Nieuwe folder
Met ingang van 1 januari jl. is de Rijksarchiefdienst een verzelfstandigde rijksdienst. Voor haar bezoekers wil de Rijksarchiefdienst nieuwe produkten en diensten
aanbieden om hen nog beter te kunnen
helpen. Plannen zijn een archievenoverzicht
op diskette, genealogische gidsen en informatiebladen. Er is een nieuwe folder gemaakt waarin de Rijksarchiefdienst zich
presenteert als beheerder van het geheu-gen
en geweten van de samenleving. Bij deze
folder is een tarievenlijst gevoegd van alle
diensten die momenteel worden aangeboden. De folder is verkrijgbaar bij de
receptie van het Rijksarchief.

Aanvulling op brief Jacob van Wassenaer
J. Ligterink
Bij nauwkeurig nalezen van de tekst uit het In regel 5 is een losstaande C door de
vorige nummer van Ons Erfgoed, pag. 31 schrijver doorgehaald. Het in regel 15 als
lijkt me in de in de transcriptie in regel 18 'revengeren' gelezen woord is 'revangeren'
als 'Arnhem' weergegeven plaatsnaam niet en het woord in het onderschrift als 'haast'
juist. Er lijkt 'Cernhem' te staan en dit is moet gelezen worden als 'haest'.
ook waarschijnlijk, omdat het landgoed
Kernhem (bij Ede) in 1651 door vererving Uit het voorgaande blijkt wel dat men altijd
in het bezit kwam van Jacob van Wasse- zeer voorzichtig moet zijn met een trannaer-Van Obdam.
scriptie, vooral als het schrift onduidelijk is.
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Kan de heraldiek eigentijdser?
J.P.C. Hoogendijk
Bij het doorbladeren van boekwerken over
wapenkunde valt de bonte verscheidenheid
aan wapenfiguren onmiddellijk op. Een verscheidenheid van vormen die samen met de
kontrastrijke kleuren zo'n levendig geheel
opleveren.
De wapenfïguren verschaffen ons enig inzicht in de belevingswereld van onze verre
voorouders. Het gebruik van familiewapens, overheidswapens en corporatiewapens heeft zich tot in onze tijd voortgezet.
Regelmatig worden nog nieuwe wapens
ontworpen. De gebruikte wapenfïguren zijn
in grote lijn dezelfde als die van de genoemde verre voorouders. Is dat wel zo
vanzelfsprekend? Laten we de zaken eens
nader bezien en bij de oorsprong beginnen.
Het voeren van een wapen in een zegel of
op een schild is zeker al achthonderd jaar
een bekend verschijnsel in Europa. Ook
Nederland kent een groot aantal wapens die
worden of werden gevoerd door onder meer
personen, families, corporaties (universiteiten, bisdommen) en overheden (gemeenten, waterschappen en tegenwoordig
ook zuiveringschappen).
Veel kennis over het hoe en waarom van
wapens is ons overgeleverd via een uitgebreide literatuur. Kortom, de wapenkunde
behoeft voor de werkelijk geïnteresseerde
maar weinig geheimen te hebben. Maar
voor wie belang stelt in de gedachtenwereld die ten grondslag ligt aan het
waarom van een bepaalde wapenfiguur of
de combinatie van meerdere wapenfiguren
zijn er nog vele onbeantwoorde vragen. Het
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is vooral de grote groep van oudere
familiewapens die ons in het ongewisse laat
omtrent de motieven bij de keuze van een
wapenfiguur. Zou hier een analogie zijn aan
te wijzen met de principes die speelden bij
het ontstaan van een familienaam ? Hoe dit
ook zijn moge, wanneer wij trachten de
historische achtergronden tijdens de periode van het ontstaan van wapens te achterhalen, dan vallen een aantal van de zojuist
genoemde onbeantwoorde vragen af.
Toen de Europeaan had gezien hoe hij zich
van anderen kon onderscheiden door afbeeldingen in kleur, rees voor hem de vraag
met welk symbool hij zichzelf kenbaar zou
maken. Het diende in elk geval een figuur te
zijn, die voor al zijn tijdgenoten duidelijk
herkenbaar moest zijn. Daartoe waren de
volgende groepen van voorwerpen zeer
geschikt:
hemellichamen: zon, maan en sterren,
strijdwapens: hellebaarden, lansen, strijdbijlen, bogen, pijlen e.d.
gereedschappen: hamers, bijlen, scharen,
ploegen, passers, lancetten, roskammen e.d.
dieren: landdieren, vogels, waterdieren,
schelpen, reptielen e.d.
fabeldieren: eenhoorns, griffioenen, harpijen e.d.
planten: bomen en bloemen,
huisraad: kookpotten, kannen, kussens, kelken, kandelaars e.d.
gebouwen: torens, burchten, bastions, huizen, kerken e.d.
Deze en vele andere zoals herautstukken,
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huismerken en schepen vormden een groot
reservoir waaruit hij kon putten. Over de
motieven voor een keuze tasten wij vaak in
het duister. Toch zijn er enkele voor de
hand liggende motieven eenvoudig af te
leiden uit de combinatie van familienaam
en wapen.
Direct dringt zich het veelvuldig voorkomende z.g. sprekend wapen op bij familienamen die een diersoort of een hemellichaam aanduiden. Een paar voorbeelden
uit velen zijn: De Wolf, De Leeuw, De Vos,
De Mol, Van Son en Van Wassenaar. Ook
bij familienamen die aan de plantenwereld
zijn ontleend vindt men hiervan in het
wapen vaak de neerslag. Bij namen waarbij een beroep wordt aangeduid komen
herhaaldelijk gereedschappen en voorwerpen voor, die daarmee nauw verband
houden.
Eén ding hebben al die wapenfïguren gemeen; ze zijn ontleend aan de eigentijdse
vormenwereld van de middeleeuwers. Binnen de strakke regels van de heraldiek
hebben zij de aanzet tot een rijke traditie
gegeven. Een traditie die onder praktisch
ongewijzigde regels tot in onze tijd is
voortgezet. Toch is er een duidelijk verschil. Onze voorouders gebruikten voor hen
eigentijdse voorwerpen als wapenfiguur. In
onze tijd wordt, bij het ontwerpen van een
nieuw wapen, veelal teruggegrepen op de
wapenfiguren die onze voorouders reeds
gebruikten. Enerzijds onderstreept dit de
uitdrukkingskracht van de oude vormen.
Anderzijds is het jammer dat het eigentijdse
van onze voorouders niet is doorgezet naar
onze tijd. Het zou interessant zijn de oorzaak daarvan te achterhalen. Verbinden wij
bewust of onbewust heraldiek met oude
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vormen? Onze voorouders zeker niet. Is het
zinvol een nieuw ontworpen wapen, eind
twintigste eeuw, te voorzien van attributen
van honderden jaren geleden? Missen wij de
fantasie of de artisticiteit om nieuwe eigentijdse vormen te creëren? Door deze vraag
met 'ja' te beantwoorden zou een aantal
goede eigentijdse wapen-tekenaars onrecht
worden aangedaan, dus 'nee'. Is het misschien een zeker snobisme om een nieuw
ontworpen wapen een oud aanzien te geven? In de moderne wapen-registers is van
de geregistreerde wapens onder meer vermeld wie het heeft ontworpen en wanneer
dat is gebeurd. Het waarom van het een en
ander is misschien door een psycholoog te
verklaren, de heraldicus zou waarschijnlijk
in vage hypotheses vervallen. Laten we ons
daarom verdiepen in het hoe.
Voor een goed begrip is het nuttig twee
zaken te onderscheiden:
1. de stijlveranderingen die een wapenfiguur in de loop der tijd ondergaat.
2. de toevoeging van een totaal nieuwe
figuur aan de reeds bekende figuren.
Als voorbeeld van het eerste valt te wijzen
op de klimmende leeuw. Aanvankelijk
woest en dreigend afgebeeld, soms met
dubbele staart. En via de bekende vorm,
zoals in de negentiende eeuw in gebruik,
naar de gestileerde vorm (afbeelding 4), die
in onze tijd opduikt. Het blijft niettemin
dezelfde klimmende of liggende leeuw. De
stijlperiode en het talent van de wapentekenaar kunnen er in meerdere of mindere
mate uit worden afgelezen.
Vergelijk de afbeeldingen 3 en 4. Van de
toevoegingen uit het verleden zijn legio
voorbeelden te geven. Houden we ons bij de
dierfiguren. Dieren uit de directe omgeving
Ons Erfgoed nr 2, 1996

zullen als eerste in de diverse wapens zijn
opgenomen. We kennen ze uit talloze
voorbeelden: paarden, koeien, hazewindhonden, hazen, schapen, bokken, vogels,
zalmen, snoeken, haringen.
Toen door handel en scheepvaart zich
nieuwe horizonten openden, verschenen ook
uitheemse diersoorten in wapens: olifanten,
schildpadden, dolfijnen, walvissen, papegaaien.
De ontwikkeling in de krijgskunde is in de
wapenschilden terug te vinden: knotsen,
strijdbijlen, zwaarden, lansen, hellebaarden,
harnassen, helmen, handbogen, kruisbogen,
kanonnen, zeilende oorlogsbodems, burchten, bastions, en dan houdt het op.
In de afbeeldingen van schepen zien we de
ontwikkeling van rivierschepen, via het
koggeschip tot aan driemast zeilschepen,
géén stoomschepen of trawlers.
Bij de landbouw reikt de neerslag op wapenschilden niet veel verder dan de bekende zeisen, ploegen, eggen, hooibergen en
een houten boerenwagen ).
Het moet niet zo moeilijk zijn een algemeen
herkenbaar silhouet van bijvoorbeeld een
tractor of stoomlocomotief te maken. Op
Ons Erfgoed nr 2, 1996

onze verkeersborden staan goed bruikbare
voorbeelden.
De afbeeldingen 5 t/m 8 geven enkele
suggesties voor nieuwe wapenfiguren. Alle
afbeeldingen zijn getekend door de heer
Peter Troost.
Heel spaarzaam zijn er voorbeelden te
vinden van eigentijdse zaken op wapenschilden, zoals een ja-knikker ) voor de
oliewinning (afb. 2) en symbolen voor een
atoom en voor radiogolven bij universiteitswapens )
De heraldiek blijkt bij velen nog springlevend te zijn. Wil dit zo blijven dan zijn
verfrissende eigentijdse elementen van groot
belang om niet te vervallen in een spel van
eindeloze combinaties van steeds dezelfde
figuren. Dit vanzelfsprekend wèl onder de
van oudsher strakke heraldische regels, die
hun waarde ruimschoots hebben bewezen.
Dit stuk is mede bedoeld om een discussie
op gang te brengen. Reakties van zowel
voorstanders als van tegenstanders van deze
vernieuwingsgedachte worden door schrijver dezes op prijs gesteld .
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Noten:
1. De boerenwagen (afb. 1) komt voor in het wapen
van de vroegere gemeente Kamperveen.
2. Dit wapen staat in Genemuiden op een
monument, geplaatst voor het gemeentehuis.
3. Wapen van de universiteit van Warwick
(Engeland) in: Heraldry, sources, symbols and
meaning blz 241, door Ottfried Neubecker.

4. Reacties gaarne naar het redactieadres van Ons
Erfgoed, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft.
Zo mogelijk komen we naar aanleiding van deze
reacties verder op dit onderwerp terug.
Dit artikel verscheen eveneens in het Heraldisch
Tijdschrift van de afdeling Heraldiek van de NGV.

De Brugwachter
(gedicht van oma)
Op een brug liep een man en bleef mijmerend staan,
en met somb're blik zag hij het watervlak aan.
En hij had - dat was klaar - niet veel goeds in den zin
want hij lichtte al een been en hij sprak: 'k spring erin.
Maar de brugwachter, die het zag, greep bijtijds nog hem beet
en hij sprak: Je was gek, stapelgek als je het deed
Ja, zei de man: Ik ben gek, daarom juist wil ik weg
en dat vat je terstond als ik alles je zeg.
Hoor. De trouwde een vrouw, de partij was niet slecht;
maar, ze had nog een kind uit de vorige echt.
Toen dat kind had bereikt haar twintigste jaar,
kreeg mijn vader haar lief en .... hij trouwde met haar.
Zij is nu moeder van mij en mijn vader mijn zoon.
Vaders moeder, mijn vrouw. Ja, het is wel zeer ongewoon.
En mijn vader is broer - voel je wel - van mijn kind
dat op zijn beurt in hem weer zijn grootvader vindt.
En mijn moeder...
Maar neen, ik denk datje gelooft
Zoiets slaatje in 't hoofd.
En de brugwachter riep:
Heremens, lieve man
wat een toestand is dat, ik duizel ervan.
Mijn hersens, mijn hoofd !!!
En verward en verwoed loopt de brugwachter weg
En ...., die springt in de vloed.
En die eerst had verlangd
naar der wat'ren gebruis
was iets kalmer dan straks.
Die ging weer naar huis.
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Het nevenstaand gedicht is opgetekend naar een cassetteopname van
de succesvolle voordracht op 5 december 1981 van de onlangs overleden moeder van de heer F.A. Hermans uit Geldrop. Zij was toen bijna
86 jaar.
Hoewel wij uiterst summier zijn wat
betreft het plaatsen van gedichten,
wilden wij u dit niet ontthouden. Het
past bij pagina 29 van ons vorig
nummer en laat tevens een uniek
stukje zien, thuishorend in een genealogische verzameling. Wel is het
zaak, de cassette om de zoveel tijd af
te spoelen, zodat de kwaliteit goed
blijft
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De Indische Genealogische Vereniging (IGV)
Daarbij heeft tot op heden het zwaartepunt
op Nederlandsch-Indië gelegen. Haar doel
tracht de vereniging in de eerste plaats te
bereiken door het bestuderen van thema's,
waarbij het onderzoek zich niet beperkt tot
één bepaalde familie. Het gaat om bijzondere facetten van de Europese samenle-ving
in de Nederlandse koloniën. Voor wat
betreft Nederlandsch-Indië valt bijvoorbeeld te denken aan de Vorstenlandse
landhuurders op Java, perkeniers op Banda,
Europese handelshuizen op Java en de
'koloniale elite'.
Daarnaast geeft de IGV de serie Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging uit. Deze is bedoeld
om relevante bronnen voor genealogen, hisWaarom is de IGV opgericht?
torici, andere wetenschappers en geïnteresDe initiatiefnemers konden voor hun vra- seerden toegankelijk te maken. Het betreft
gen met betrekking tot het genealogisch zowel archiefmateriaal dat in Nederland
onderzoek naar Europese families in de aanwezig is, als materiaal dat in buitenNederlandse koloniën niet afdoende terecht landse, lees Indonesische, archieven berust.
bij de bestaande landelijke instellingen op Binnen haar financiële mogelijkheden stelt
genealogisch gebied.
de vereniging alles in het werk om in Indonesië
aanwezige archiefbronnen in kopie of
Daarom werd besloten tot het oprichten van
een onafhankelijke instelling die op een op microfilm naar Nederland te halen.
verantwoorde wijze bezig wil zijn met Van groot belang is tenslotte de uitgave van
Indisch genealogisch onderzoek. Daarbij een driemaandelijks tijdschrift, waarin ledwil de IGV samenwerken met een ieder die en en andere geïnteresseerden hun onderzich bezig houdt met de geschiedenis van de zoeksresultaten kunnen publiceren.
Nederlanders overzee.
Tot nu toe verschenen bronnenHet doel van de IGV
publikaties
De IGV richt zich op het historisch- 1. Genealogische bronnen betreffende
genealogisch onderzoek betreffende EuroEuropeanen te Ambon ('s-Gravenpeanen in de Nederlandse koloniën in Azië,
hage 1991)
het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika. 2. Genealogische bronnen betreffende
Inleiding
De Indische Genealogische Vereniging bestaat bijna tien jaar. Zij werd opgericht op
2 juli 1988. De initiatiefnemers hadden hun
belangstelling voor de eigen Indische familiegeschiedenis gemeen. Inmiddels hebben
reeds velen de weg naar de IGV gevonden.
In haar nog korte bestaan heeft de IGV zich
ontwikkeld tot een instelling die richting
geeft aan het historisch-genealogisch onderzoek naar Europese (Nederlandse) families
in Nederlandsch-Indie, het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika. Het publiceren van
onderzoeksresultaten wordt gestimuleerd
door de uitgave van een driemaandelijks
tijdschrift.
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Europeanen te Cheribon ('s-Gravenhage 1992).
3. Het gereconstrueerde huwelijksregister van Djokjakarta 1817-1905 ('sGravenhage 1994).
4. Het Protestants Doopboek van Semarang 1849-1862 (Nog niet verschenen).
5/6 Grafschriften van Europeanen in
Nederlandsch-Indie naar de originele
aantekeningen van P. C. Bloys van
Treslong Prins 2 dln. ('s-Gravenhage
1993). Deze beide delen (5 en 6) vormen het vervolg op P.C. Bloys van
Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java 4 dln.
(Batavia 1934-1939).

vorscher (nieuwe serie) een vaste plaats in
de genealogische literatuur verworven. In
het blad worden genealogieën en kleinere
bronnen gepubliceerd. Belangrijk is ook de
rubriek Vragen en Antwoorden. Met ingang van 1994 is het derde nummer van elk
jaar gereserveerd voor de behandeling van
een bepaald thema.

In voorbereiding zijn delen over:
het Rooms-Katholiek doopboek (18091840) van Semarang; het Rooms-Katholiek
doopboek (1812-1943) van Djokjakarta;
het Luthers doopboek (1757-1825) van
Curacao;
het Waals doopboek (1695-1730, 17701790), het Waals trouwboek (1696-1730)
en het Luthers doopboek (1743-1809) van
Paramaribo.

Gepubliceerde genealogieën (o.a.)
Abell, Abrahami de Melverda, Altheer, van
Angelbeek, Barkey, Baron, Bethbeder,
Blanckers Pasqué, de Chauvigny de Blot,
Clifford Kocq van Breugel, Du Cloux (Alting du Cloux, Lalause du Cloux, Lincklaen
de Cloux), Coblijn, Cordesius, Couperus,
Dessauvagie, Dormieux, van Dort, Droop
(Vacquier Droop), van Gelder, van Ginkel,
van Groll, Hummelgens, Israël, Kal,
Klokke van Steenwijk, Krimer, Lammers
van Toorenburg, Lapré, Le Rutte, Martens,
Maurer, von Michalofski, Nauta, von der
Oelsnitz, Ondaatje, Palm, Pasques de Chavonnes, van der Poel, Prins (Bloys van
Treslong Prins), Quast, Rosenquist, Rijkschroeff, Schmidgall, Selleger, Sleebos,
Stap, Stemfoort, Streithorst, Terwogt, Tobias, Ungerer, Varkevisser en Vincent (van
der Parra Breton Vincent).

De Indische Navorscher
Het driemaandelijks tijdschrift van de vereniging draagt de naam De Indische Navorscher en kan worden beschouwd als de
opvolger van het gelijknamige tijdschrift dat
in de jaren 1934-1941 te Batavia onder
redactie van Mr. P.C. Bloys van Treslong
Prins en anderen verscheen. Mede door de
actieve inbreng van zowel de redactie, als
enige IGV-Ieden heeft De Indische Na-

Gepubliceerde bronnen
Europese inwoners van West-Java in 1813;
Personalia in de tijd kort na het vertrek van
de Engelsen in de residentie Bantam 18161821;
Migratie naar Oost- en West-Indië;
Naamrol van Christenen te Djokjakarta
anno 1804;
Huwelijken gesloten in de kolonie Demerary 1758-1804;
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Inwoners van Cochin op de westkust van
India in april 1814;
Registers van de burgerlijke stand van de
assistent-residentie Koeningan (residentie
Cheribon) 1867-1906;
Register van de 25e penning op Curacao
1797;
Stamboek van West-Indische ambtenaren
over de periode 1815-1844;
Kohier van de 20ste penning over vaste
goederen te Makasser 1783/1784;
Politiek soldijboek van 1803 van St.
George d'Elëna;
Patentregister van Curacao;
Soldijboek van civiele en militaire
ambtenaren aan de kust van Guinea 18151836;
Overlijdensakten van te Deshima overleden
Nederlanders;
Relaas der gebeurde zaken te Batavia in
1800;
Het geboorteregister van Padang 1830.

P.A. Christiaans, Loosduinse Hoofdstraat
342, 2552 AP 's-Gravenhage, tel. (070)
3979798.
Drs. R.G. deNeve, Melis Stokezijde 189,
2543 GL 's-Gravenhage, tel. (070)
3214228.
Ing. G.A. Steenpoorte, Florence
Nightingalestraat 83, 6543 KV Nijmegen,
tel. (080) 771752.
Lidmaatschap.
U wordt lid van de vereniging door overmaking van ƒ 45,- per jaar op postbank nr.
146032 t.n.v. de penningmeester van de
Indische Genealogische Vereniging te Nijmegen.

Naschrift van de redactie:
Naast de IGV bestaat sedert 1972 het
Indisch Familiearchief, een privé colle-ctie
die genealogische gegevens omvat van
duizenden Nederlandse families uit het
voormalige Nederlands-Indië. Dit particuliere archief heeft enige tijd huisThemanummer
vestingsproblemen gekend, maar is thans
1994:
De vrijmetselarij in Oost-Indië.
1995:
Personalia van en historisch- weer bezig naar Den Haag terug te keren.
genealogische bronnen betref- Zodra deze collectie weer toegankelijk is,
fende Europees personeel in In- hopen wij u over dit initiatief en de
dië tijdens de Bataafs-Franse tijd. geschiedenis er van iets meer te kunnen
vertellen.
Waar kan informatie worden ingewonnen?
Voor informatie over de vereniging kunt u
bij de volgende bestuursleden terecht.
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-A

Algemeen Rijksarchief, Paspoort van 19 dec.1639
Archief Raad van State, inv. nr. 2486.
68
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Paleografie
H.M. Lups en W.. J. Scholl

Een paspoort uit 1639, verlengd in 1641, 1642, 1643.
De Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden
Allen Gouverneurs, Admiraelen, Oversten, Collonnellen, Lieutenants ende Vice-Admiralen/
Capiteinen, officieren ende gemeene soldaten te peerde, te voete, te water ende te/ Lande. Voorts
allen anderen in onsen dienst ende onder onse gehoorsaemheijt wesende saluijt/ doen te weten dat
wij geaccordeert hebben ende accorderen bij desen aen Anthonie Couvereur/ bode van Antwerpen
op A Leuven woonende tot Antwerpen, Andries Crabbe bode van Mechelen/ op Antwerpen,
woonende tot Mechelen, Heyndrick Idens bode van Antwerpen op Leuven A Lucas vanden
Brouck, bode van Lier op Brussel woonende tot/ LierF omme respectievelijck te mogen reysen op
de voors(eyde) stede ende plaetsen over ende weer met heure bij hebbende brieven ende bagagie
in heur ordinaris/ meersche soo groot als een man can dragen te peerde te voete te wagen offe/ te
water, alwaert oock dat sij mede waren in een schuijt off schepen daer convoy/ op was mits hen
daerin onpartijdigh houdende - ende voorts oock ten platten lande ende/ neutrale plaetsen te
mogen gaen passeren -ende repasseren omme hunne particuliere/ affairen te verrichten A
behoudelijck dat onder decxsel van desen bij hun niet en sal worden/ geattendeert, dat tot nadeel
deser Vereenichde Landen soude mogen strecken, waaeromme/ wij ontbieden - ende beveelen
uluyden samentlijck - ende besonderlijck de voorschreven posten en/ boden - ende - elck van hun,
het effect van desen rustelijck - ende vredelijck te laten genie-ten/ -sonder hen daer in - enich
hinder ofte beletsel te doen, maer veeleer allen behulp/ - ende bijstant des versocht sijnde geduijrende dese voor den tijt van een geheel jaer/ waaernaer weder nieuwe paspoorte van ons sal
moeten versocht worden, soo sij desen vrijdom/ langer begeren te genieten- Ende sal de copie
autentijcq deser bij onsen secretaris van Staten/ geteeckent - ende anders geene, strecken Ende
sulcke waerde sijn als de principale,/ gedaen in 's-Gravenhage den 19d december XVT negen en
dertigh .
S.V. Haersolte v.b.
den IX february 1641
S.Scotte v.b.
den xen ma.. 1642
Bij mijn Heeren
den meert 1643 S. Scotte vb
.... solatie
M. Huijgens
(doorgehaald:) Per ordonnantie van de hoochgemelte
Heeren Staten Generaal/Corn. Musch/1639
A
bij deliberatie van Staeten der voors.n vereenigde landen
A
Philips Lardinoys bode van Leuven op Antwerpen
dese
bijge aug 1642
F
Artur Bartelens bode van Diest op Antwerpen, ende Artur van Herqui bode van Diest op Brussel
A
oock met en jacht
de jacht mogen excerceren
Voor aanvullingen en correcties van deze niet overal even duidelijke tekst houden wij ons
aanbevolen.
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Genealogische Contacten
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen in
volgorde van binnekomst en voorzover de plaatsruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis voor abonnees. Vragen graag in machineschrift ofblokletters.

Gebe, Giebe, Göbe. Wie heeft naspeuring
gedaan naar of beschikt over informatie betreffende deze families?
W.G. Gebe, Treubstraat 9, 2041 VG Zandvoort.

Van der Beek/Van Geervliet. Gezocht de Klad/Klat.Wie heeft informatie over deze nadoop van Jacobus van der Beek, geboortig men en/of weet iets over nagenoemde persovan Wassenaar, tr. (1) 's-Gravenhage (geref.) nen: Klaas Klad(t), geh. met Janna Kuur,
15-8-1751 met Antje van Vastrik (1730- Jan Klad(t), geh. 3-3-1853 te Zuidbroek met
1764), tr. (2) aldaar (Hoogduitse kerk) 23-1- Geessien Duister, Pieter Klad(t), geh. 7-71765 met Fransina Bertié; hij overl. aldaar 1888 te Zuidbroek met Geessien Bos, Jan
2-7-1801. Bij de doop van de kinderen (o.a. Klad, geb. op 24-9-1888 te Zuidbroek en geh.
Kornelis, Pieter, Alida) zijn getuigen: Kor- met Aaltje Buitenkamp.
nelis van der Beek en Alida van Geervliet Mevr. L. Visser-v.d. Salm, John Woodruimte
(laten in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage op 39, 2728 NC Zoetermeer, tel. 079-3410550.
1-7-1729 dopen: Alida en Cornelia). Zijn zij
de ouders van Jacobus? Zo ja, dan ook over Van Santen(Zanten)/Bakker. Arie van U
hen graag gegevens. Ook getuigt deze Alida Santen, tr. 24 nov. 1799 te Naarden met Marvan der Beek (bij huwelijk in 1751 eveneens ritje Bakker, dochter van Bessel Bakker en
Dirkje van der Pauw. Uit dit huwelijk 7
geboortig van Wassenaar).
kinderen, waarvan de gegevens bekend zijn,
Dr. P. Bos, Vuurvlinder 3, 8016 HR Zwolle
allen geboren te Naarden.
Bongers. In 1749 huwt te Hellendoorn een Arie was van 16-01-1800 tot 02-10-1801
Jacob Jans Bongers. Jacob is hovenier op 't 'Ruyter bij de eerste Compagnie van het 2e
Huys Egede. Hij kwam van elders, maar van- Regiment Bataafse Cavallerie'. Gegevens uit
waar? Waar werd hij geboren? Gezien de na- 'Militairen in de Franse tijd' (RA-Den Haag)
men van zijn kinderen veronderstel ik dat zijn vermelden als geboortejaar 1782 te Buuren.
moeder Maria heette. Wie weet een echtpaar Later is hij Dienaar der Justitie te Naarden. Op
Bongers uit ongeveer 1710-1720 met de na- grond van door hem als zodanig ondertekende
akten komt ongeveer 1765 als geboortejaar te
men Jan en Maria?
voorschijn.
Een verschil van 17 jaar! Hij moet
G.P. Bongers-Brouwer
zijn
overleden
tussen 1833 en 1848. Gezocht
Leegeweg 40
zijn
werkelijke
geboortedatum (en plaats)
9746 TC Groningen, tel. 050-5566233.
alsmede datum en plaats van overlijden. Zo
Pieter Floriss (van der Salm) geb. ca. 1600 mogelijk ook nadere gegevens betreffende zijn
werd in 1635 aangesteld als 'geswooren land- ouders.
meter' van Delfland. Vooral gegevens betref- Marritje Bakker is gedoopt te Naarden op
24-03-1774. Gezocht datum en plaats van
fende zijn nageslacht zijn van belang.
Andere informatie over de naam Van der overlijden.
Puy. Tevens gezocht naar de eventuele verSalm is uiteraard ook welkom.
Mevr. L.M. Visser-v.d. Salm, John Wood- wantschap tussen Anna Puy,( begraven te
ruimte 39, 2728 NC Zoetermeer, tel. 079- Naarden op 29-03-1782 of 1783, gehuwd 0311-1761 met Leendert van Hamert) en Styn
3410550.
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tje Puy, gedoopt te Muiderberg op 21-041709, begraven te Naarden op 10-04-1739,
gehuwd te Naarden op 07-04-1735 met Bessel
Bakker geboortig 'onder de Ambte van Putten'.
G.P. van Zanten, Penning 1, 3641 LP Mijdrecht, tel. 0297-283052.

Aardewijn. Zij was gehuwd.met en gescheiden vanJacobus Johannes Mesker, geb. rond
1867. Verdere gegevens over deze man ontbreken. Gezocht worden plaatsnamen, en geb.huw.-, scheidings- en overlijdens data van
deze man en gegevens van eventuele kinderen
uit dit huwelijk. Van Helena is bekend dat zij
op 23-8-1894 van Den Haag naar Amsterdam
kwam en op 2-8-1905 weer naar Den Haag
vertrok. Of zij daar gehuwd is, is mij onbekend. Iedere informatie is welkom.
J.W. Verhoeven, Katrijpstraat 244, 1024 TD
Amsterdam.

(van) Stipdonk, Antonie, gehuwd te Zoetermeer op 31-10-1779 met Agatha van der
Meer, wordt geboren in de Meierij van 'sHertogenbosch. Hij overleed te Zoeterwoude
op 25-06-1782. Wie weet waar en wanneer
Antonie werd geboren?
Hogenboom, Hendricus, geboren Alkemade Oproep:
30-04-1818 huwt met Mulder, Berdina Onderzoek Groningen/Den Haag
Georgina, geboren 23-07-1828 te Arnhem. Graag zou ik in contact komen met iemand die
Wie weet waar en wanneer?
voor mij wat onderzoek zou willen doen in
E. Steinvoort, Vriesdonk 9, 4907 XR Ooster- Groningen. In ruil daarvoor kan ik onderzoek
hout, tel. 0162-454483.
doen in het Centraal Bureau voor Genealogie
en/of het Gemeente Archief te Den Haag.
Helena Susanna Verhoeven, geb. Nieuwer- Mevr. L.M. Visser-v.d. Salm, John Woodamstel 15-05-1886, dochter van Hendrik Jo- ruimte 39, 2728 NC Zoetermeer.
hannes Verhoeven en Anna Wilhelmina
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Door onderstaande kaarten aan genealogisch geïnteresseerden te verstrekken helpt u
hen hun liefhebberij te beoefenen en ook Ons Erfgoed. Het maakt ons sterker.
De eerste kaart is bestemd, voor hen, die eerst geïnformeerd willen worden, de tweede
is voor degenen, die Ons Erfgoed reeds gezien hebben en die abonnee willen worden.

Aanmeldingskaart
Ik wil vrijblijvend een exemplaar van Ons Erfgoed ter inzage ontvangen. Bevalt
het tijdschrift mij, dan maak ik het verschuldigde bedrag (binnenland ƒ 25,—)
binnen twee weken over. Anders zend ik het toegezonden exemplaar retour afzender.
Naam:

m/v

Adres:
Postcode:

Woonplaats

Ik wil • nr 1 van de lopende jaargang ontvangen
D het eerst verschijnende nummer ontvangen
Handtekening:

Aanmeldingskaart
Ik wil abonnee worden op Ons Erfgoed.
Wilt u mij D nr. 1 van de lopende jaargang toezenden
D het eerst verschijnende nummer toezenden
Ik betaal ( binnenland ƒ 25,—) na ontvangst van het eerste nummer.

Naam:

m/v

Adres:
Postcode:
Handtekening:

Woonplaats:

Uitgeverij Alvo
(Ons Erfgoed)

Antwoordnummer 10201
2600 WB DELFT

Uitgeverij Alvo
(Ons Erfgoed)

Antwoordnummer 10201
2600 WB DELFT

Beroepen van toen (gro... - han ...)
H.M. Lups
Grofschilder
Huisschilder, verver (in tegenstelling met
fijn- of kunstschilder) (WNT)
Grofsmid
Een smid (zowel baas als knecht), die
grove, grote, zware ijzeren voorwerpen
vervaardigt, zoals ankers, grote bouten en
hangijzers.
' 'Dat van nu voortaen geen Grof smeden
des avonts na seven uren en sullen mogen
smeden, dan alleenlick alle Kleene Smeden
sullen mogen smeden tot acht uren'' {Hand.
v. Amst. 1248a), WNT.

aan: een net grootwerker of een grootwerker-pompier (= hier kleermakersknecht
voor kleine herstellingen).
Anders dan de pompier werkt de grootwerker meestal thuis.

Grosseerder
Een ambachtsman, die fijn goud tot grove
gouden werken verwerkt
"Soo sullen alle Meesters, Goud en Silverdraat-Trekkers .... moeten beloven, van
geen andere Goude of Silveren Ringen aan
de Trekkers te sullen geven om te trekken,
als die alhier door de Geauthoriseerde
Grosseerders [van Lingotten (= staven goud
of zilver, in de vorm waarin het uit de oven
Grofwerker
Suikerraffinadeur, die alleen de grovere komt) uyt de Wisselbank deser Stede gehaalt] zijn gegrosseert (Handv. v. Amst.
suikersoorten in de handel brengt.
De raffinadeur, die alleen broodsuikers pro- 1095 a)
duceert noemt men fijnwerker. Daarnaast
Gruiter, gruyter, grutenare, gruutkent men ook de kandijwerker. (WNT)
meester
(soms ook grutter)
Grootknecht
In sommige delen van het land, voor- Oorspronkelijk was de gruiter degene die
namelijk Drente en Groningen, wordt de het gruit in het bier deed (plantaardig,
oudste, de voornaamste knecht/arbeider op kruidend toevoegsel, gebruikt voor hop in
de boerderij grootknecht genoemd. (WNT) zwang kwam. Noch in het Middelnederlandsch Handwoordenboek van Verdam,
noch in het WNT wordt een verklaring
Grootwerker
Bij sommige ambachten, degene die een gegeven van de samenstelling van gruit en
bepaald deel vervaardigd, vooral bij kleer- de eigenlijke functie in het brouwproces).
makers. Degene die bijvoorbeeld alleen Later was de gruiter degene , die de gruit
jassen of rokken vervaardigt. In adverten- voor het bier verschafte. In de middeleeuties uit het eind van de vorige eeuw, begin wen was het de persoon, die in opdracht van
de heer of als diens pachter van de gruit het
deze eeuw, komt men deze term geregeld
tegen, bijvoorbeeld: Gevraagd of biedt zich gruit leverde. Vervolgens de inner/pachter
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van het recht op de gruit of van de onder die
naam voort bestaande belasting op het
brouwen van het bier. Zo zou gruitgeld in
Breda nog tot 1810 te Breda zijn betaald.
Het was een knevelachtige belasting geworden op het brouwen van allerlei soorten
bier.
Grutmolenaar
Grutter
De molenaar, die graan, hoofdzakelijk
boekweit, tot grut of grutten maalde werd
grutmolenaar genoemd. Zie verder gort- en
pelmolenaar, Ons Erfgoed 3e jaargang nr.
5, pag. 211. In een aantal gevallen werden
ook nevenactiviteiten verricht. Voor het
malen van boekweit tot boekweitmeel (dat
onder meer voor pannekoeken werd gebruikt) was een maalstoel aanwezig. Daarnaast werd ook wel graan gebroken voor
veevoer en in een kleine maalstoel mosterdzaad gemalen voor de mosterdfabricage.
De grutter was degene, die het produkt
verkocht. Grutterijen waren in de praktijk
buurt verzorgende bedrijfjes, waar men zowel de grutten vervaardigde als verkocht,
met andere woorden grutmolenaar en
grutter waren meestal één en dezelfde
persoon. De eigenaar werkte meestal met
een zoon of een hulp. Tot ongeveer 1800
heeft men vele honderden grutterijen in ons
land gekend.
Guichelaar = goochelaar
Handschoenmaker
Handschoenen werden voornamelijk door
de hogere standen gedragen. Zij reikten tot
de pols. In de meeste gevallen waren ze
72

Gereedschap
handschoenmaker
(Diderot en d 'Alembert

voorzien van een kap, die in de tweede helft
van de zeventiende eeuw uitbundiger van
vorm werd.
In de riddertijd kende men de met metaal
beklede handschoen om zich tegen wapengeweld te beschermen.
De latere handschoenen werden onder meer
van dun leer gemaakt, bijvoorbeeld van
geiteleer en in verschillende kleuren geverfd. De kap werd dikwijls van fluweel
gemaakt, versierd met edelstenen, parels en
franjes. De handschoenen van de aanzienlijke vrouwen werden van mooie stof of dun
leer vervaardigd, eveneens versierd met
edelstenen en parels, maar ook versierd met
borduursel.
Volgens een beroepstelling, ontleend aan
het Registre Civique van 's-Gravenhage
van 1811 waren in dat jaar aldaar negen
handschoenmakers en een handschoenmakersknecht werkzaam (0,14 % van de
toen geregistreerde 7064 mannelijke kiesgerechtigde personen).

WNT = Woordenboek der Nederlandsche Taal
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Een man zonder paspoort is als een mens zonder ziel
Russisch spreekwoord

Paspoorten en andere reisdocumenten als
genealogische bron
JW. Koten
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Paspoort van de Staten-Generaal voor neutrale landen
(Algemeen Rijksarchief, ArchiefRaad van State, inv. nr. 2486)

Vrijwel iedere Nederlander (ca 90%) be- tionaliteitsdocument niet eerder werd toeschikt momenteel over een identiteits- gepast:
document. Hierin staat het staatsburger- • Voor een deel kwam dit omdat het nationaliteitsbeginsel nog niet zo helder
schap vermeld en het wordt primair gewas geformuleerd als nu algemeen gebruikt als identificatie-document bij het
bruikelijk is. Pas in het begin van de
overschrijden van de landsgrenzen. De pas
negentiende eeuw kwam het begrip
heeft dus een dubbele functie, nl. het dient
nationaliteit tot ontwikkeling. Langzavoor legitimatie, maar het is te gelijker tijd
merhand
werd dit begrip in de wetgeook een bewijs van een staatsburgerschap.
ving uitgewerkt. Een belangrijke aanzet
voor de wettelijke verduidelijking van
Het 'paspoort' in de betekenis zoals wij nu
het nationaliteitsbeginsel was de Franskennen is een betrekkelijke nieuwigheid.
Duitse oorlog van 1870. Daarna werd
Globaal werd dit document in deze betehet begrip 'nationaliteit' zoals wij thans
kenis pas bij het begin van deze eeuw
Voor
een deel kwam dit omdat het
geïntroduceerd. Er zijn enkele redenen
kennen
algemeen gangbaar.
waarom het paspoort als identiteits- en naOns Erfgoed nr 2, 1996
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•

•

•

De technische uitvoering van de paspoorten was aanvankelijk betrekkelijk
eenvoudig en dus niet geschikt om als
algemeen identificatiemiddel te worden
gebruikt. Aanvankelijk moest men zich
behelpen met een geschreven signalement, waar de belangrijkste lichamelijke kenmerken (en gebreken) ongegeneerd werden vermeld. Toen de fotografie algemeen gebruikelijk werd,
verdween de noodzaak van dit signalement. In Nederland werd reeds in
1916 de pasfoto ingevoerd.
Tot het midden van de vorige eeuw
kwam het reizen en trekken op slechts
zeer beperkte schaal voor. Toerisme
was voorbehouden aan een elite. Door
de hoge kosten lag (toeristisch) reizen
buiten het bereik van de doorsneeburger ). Na de invoering van de spoorwegen gingen de vervoerkosten geleidelijk omlaag, zodat ook de doorsnee
burger van het openbare vervoer gebruik kon maken. Buitenlandse reizen
kwamen toen binnen het bereik van de
middenklasse.
Tenslotte was door de rudimentaire
grensbewaking en de hoge kosten
daaraan verbonden, een effectieve
grenscontrole nauwelijks uitvoerbaar.

Globaal kan men stellen dat in de negentiende eeuw het paspoort uitsluitend aan
welgestelde of belangrijke personen werd
toegekend. Het paspoort had in vele opzichten (ook al vanwege de leges) het
karakter van een statussymbool. Het werd
vooral gebruikt voor reizen naar verre
streken. Voor het gewone regionale grensverkeer was meestal geen nationaal iden74

tificatiedocument vereist.
Bij de eeuwwisseling liepen de politieke
spanningen binnen Europa geleidelijk aan
op. Men vreesde migratiestromingen en
infiltratie met ongewenste vreemdelingen.
Niet voor niets dat rond de eerste wereldoorlog het paspoort zoals wij thans kennen
algemeen gebruikelijk werd.
Het is hier goed er op te wijzen dat paspoorten niet de enige documenten zijn geweest die voor grensoverschrijding of voor
binnenlandse migratie werden toegepast.
Andere vormen van persoonsgebonden
documenten zijn het diplomatieke of dienstpaspoort, de toeristenkaart, paspoorten gericht op bepaalde beroepen (luchtvaartpersoneel, zeelieden), de laissez-passer en
diverse paspoorten voor buitenlanders die
in Nederland verbleven. Daarnaast kent
men de laatste tijd ook boven-nationale
paspoorten, zoals voor UNO-personeel,
ambtenaren van de Europese gemeenschap.
Hoewel het huidige paspoort een betrekkelijke nieuwigheid is, zijn er vele voorvormen geweest die voor de genealoog interessant zijn. In feite gaat er aan de ontwikkeling van het huidige paspoort een ingewikkelde historie vooraf. Deze wordt nu in
hoofdtrekken samengevat.
Reisdocumenten ouder dan de weg naar
Rome
Het gebruik van paspoorten en andere
reisdocumenten is ouder dan de weg naar
Rome. Reeds in de klassieke oudheid werd
veelvuldig gebruik gemaakt van documenten die wij nu als paspoorten zouden betitelen. In de Romeinse tijd diende het 'pasOns Erfgoed nr 2, 1996

poort' in eerste instantie om van de heer/
postwegen (cursus publicus) gebruik te
mogen maken, c.q. gastvrijheid te mogen
vragen bij de imperiale verblijfplaatsen en
paardeposten. Zij hadden daarnaast tevens
de functie van officiële bescherm- of aanbevelingsbrief. In geval van nood kon men
bovendien een beroep doen op de plaatselijke machthebbers om bijstand of rechtsbijstand. Het bezit van een paspoort was
een groot voorrecht dat slechts aan een
beperkte groep van personen werd verstrekt, zoals hoge regeringsfunctionarissen,
diplomaten of groothandelaren.
Een tweede rol van paspoorten, die vermoedelijk nog ouder was dan die van het
hiervoor genoemde reisdocument, was het
paspoort als document van vrijgeleide.
Tijdens oorlogssituaties gebruikte men documenten, om onderhandelaars of andere
gesprekspartners vrijgeleide te geven bij het
passeren van de vijandelijke grenzen. Dit
type document had dus het karakter van een
"saulfconduyt of souvegarde" (vrij-geleidedocument) om het vijandig gebied te mogen
betreden en te verlaten.

op uit om de bevolking uit te persen, te
brandschatten of mensen in gijzeling te
nemen. De meeste ridders waren niet zelden roofridders, een deftige vorm van banditisme zoals nu de maffia ).
Gold deze gelegaliseerde vorm van roof
reeds de eigen bevolking, nog slechter waren de reizenden er aan toe. Het plunderen
en uitschudden van reizigers werd als een
soort natuurrecht beschouwd. De bekende
ridder Goetz van Berlingen, vereeuwigd
door Goethe in een van zijn bekende
drama's, zag er dan ook geen been in zowel
de reizende bisschop, als de koopman of
keizerlijke diplomaat uit te persen, te verminken of te doden. Het reizen buiten de
steden werd daarmee een zeer hachelijke
aangelegenheid, zeker als men geld of kostbaarheden te vervoeren had. Wie het zich
kon permitteren en noodzakelijker wijze
toch op stap moest, liet zich vergezellen
door een stevige lijfwacht.
Maar aangenomen dat men veilig de
eindbestemming bereikte dan was men het
vege lijf nog niet zeker. Onderlinge stedelijke conflicten werden vaak afgewenteld op
onschuldige burgers. Passerende ingezetenen van een rivale stad waren een
gemakkelijk doelwit. Represailles waren
niet ongebruikelijk. Zonder pardon kon men
dan als onschuldige bezoeker gevangen
worden gezet en slechts tegen losgeld vrijkomen. Afpersing was ook niet ongebruikelijk. Wie tot de late middeleeuwen op
stap ging was zich geen dag van zijn leven
zeker. Zowel onderweg als bij het bereiken
van het reisdoel.

De post-Romeinse periode
Na de Romeinse tijd ontstond een centraal
gezag vacuüm waarin het paspoort in onbruik raakte. Lokale machthebbers kregen
het voor het zeggen. Dat betekende heel
concreet dat de gewone man in het
machtsgebied van de lokale potentaat zodanig werd gekneveld en uitgezogen dat deze
amper voldoende middelen overhield om
zich en zijn gezin in leven te houden. Het
verschil tussen belasting betalen en beroven was slechts gradueel. Op gezette tijden Situatie middeleeuwen
stuurden de machthebbers hun troepen er Toen het centrale gezag zich steeds meer en
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meer deed gelden veranderde de positie van
de reizigers. Ook de positie van de steden
werd sterker en hun invloed reikte soms tot
ver buiten de landsgrenzen. De almacht van
de ridderklasse werd gebroken. Het verkeer
en transport van personen en goederen kon
nu beter worden gereglementeerd. Een van
de methoden was zich te voorzien van reisdocumenten. Om zich voor uitschudding te
vrijwaren kocht men zich als het ware van
te voren vrij. Men ontving dan een document dat men onderweg moest tonen als
men het territoor van de machthebber
passeerde. Het paspoort was een vorm van
een betalingsbewijs van de afkoopsom om
zich tegen afpersing of beroving te vrijwaren. Het paspoort werd dus een soort
vrijbewijs of een vorm van tolheffing
alvorens op weg te gaan. In plaats van
onderweg beroofd te worden kocht men zich
van te voren vrij, door een vast of door
onderhandeling vastgesteld bedrag te
betalen. Toch was de deugdelijkheid van het
document niet altijd zo overtuigend. Het
beste paspoort was dan ook een lege
geldbuidel.
Niettemin bood de invoering van het paspoort de zakenman en de schipper de mogelijkheid om van haven tot haven te gaan, of
via de handelswegen van stadspoort tot
stadspoort koopmansgoederen te vervoeren.
Paspoorten gaven bovendien het recht om
bepaalde goederen in te voeren. Het
paspoort werd daarmee steeds meer, wat we
nu een fiscaal instrument zouden noemen.
Het werd dus een bewijs dat men de
invoerrechten had betaald.

verzoek van de ene autoriteit aan de andere
om de houder van het paspoort voor roof en
plundering te vrijwaren en in geval van
nood bij te staan. Het paspoort kreeg
daarmee tevens het karakter van een soort
aanbevelingsbrief. Uiteraard moest voor dit
document veel worden betaald. Wie zich
een paspoort kon aanschaffen was een
welgesteld persoon.
Ambtenaren in dienst van de machthebbers
kregen paspoorten uit hoofde van het beroep uitgereikt. In dit document stond de
positie van betrokkene vermeld en tevens de
aard van de missie. Zulke paspoorten hadden dus het karakter van een dienst- of
diplomatiek paspoort.
Een overeenkomstige positie hadden ook de
personen die met het posttransport en
bestelling waren belast. Het vervoeren van
post was namelijk sterk aan banden gelegd,
en een rijke geldbron voor de machthebbers. Zonder een geldig paspoort mocht
men dus geen post vervoeren.
Een derde groep die beroepshalve passen
kreeg uitgereikt werd gevormd door de
militairen. Deze pas was nodig als men van
onderdeel veranderde, op verlof ging of uit
het leger werd ontslagen. Op vertoon van
deze pas konden zij dan proviand van de
plaatselijke overheden eisen.

Het woord paspoort wordt geïntroduceerd
Rond het einde der middeleeuwen wordt het
paspoort, als reisdocument geleidelijk aan
gangbaar. In deze periode wordt het woord
'paspoort' dan ook regelmatig in docuDaarnaast werd het paspoort ook een menten vermeld. Dit woord is afgeleid van
document van aanbeveling. Het werd een het woord passer (ons woord passeren) en
76
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het woord porta, ons woord poort (la porte)
maar ook het woord haven (Frans: Ie port),
Vanaf de vijftiende eeuw kan men een
analoog woord (in de lokale versie) in
vrijwel alle Europese talen in officiële
stukken terugvinden. Omdat het paspoort
zoveel verschillende doeleinden kon dienen,
was de betekenis die aan het woord
'paspoort' werd toegekend, niet overal
gelijk. De betekenis varieerde van taal tot
taal. Het betekende soms vrijgeleidedocument soms importpermissie en soms
een vorm van aanbeveling.
In Holland aanvaardde de Staten-Generaal,
nog voor de officiële erkenning van de
republiek een feit was, een wetgeving die
leidde tot de totstandkoming van het Hollandse paspoort. Wie de paspoorten mocht
uitreiken was ook destijds een punt van
discussie en controverse. Paspoorten brachten immers veel geld op. Aanvankelijk
kreeg de Raad van State deze bevoegdheid
(1588), later (1596) de Staten-Generaal en
de stadhouder. Tevens werd toen de verplichting ingesteld, dat wanneer men het
vijandelijke Spaanse gebied betrad c.q. er
vandaan kwam, men over een geldig
paspoort moest beschikken. Paspoorten
waren dus primair bedoeld om zich op
vijandig gebied te kunnen begeven, een
soort laisser-passer, te vergelijken met een
in- en uitreisvisum, zoals gold bij reizen
achter het ijzeren gordijn.

mogend was om de reisuitgaven (hotels) te
betalen. Geleidelijk aan kregen paspoorten
dus de functie van aanbeveling dat men tot
de deftige stand behoorde en dat men in
geval van nood beroep mocht doen op de
plaatselijke autoriteiten. De kosten van een
Hollands paspoort bedroeg in 1596 ongeveer 18 gulden, hetgeen met een jaarinkomen van een arbeider overeen kwam.
Hoewel volgens het statuut van de republiek het paspoort was bedoeld voor 'omnes populos' (=voor alle mensen), betekenden deze hoge leges in feite dat het
document uitsluitend door de zeer welgestelde elite werd aangevraagd.
De vrijbrief-functie van het paspoort heeft
tot het midden van de negentiende eeuw,
vooral buiten Europa, stand gehouden. Wie
naar een haven in het Middellandse Zeegebied voer en in de Levant handel dreef,
diende een flinke som geld te betalen om
zich tegen roverij van de Barbarijnse
zeerovers te vrijwaren. Dit type paspoorten
noemde men Turkse paspoorten. Zij werden
door de Nederlandse regering nog tot circa
1850 door de Directeur der In- en Uitgaande Regten en van de Accijnsen hier te
lande uitgereikt. Zeker in de zeventiende en
achttiende eeuw was het paspoort een
belangrijk document waaraan vele privileges werden verbonden. Geen wonder dat
paspoort-kwesties vaak een punt van onderhandeling waren bij vredesbesprekingen, pacten tussen staatshoofden of
steden, enzovoort.

De primaire functie van het gewone
paspoort had dus geen identificatie doel, het De vorm van deze oude paspoorten was
was meer een bewijs dat men aan zekere veel eenvoudiger dan de uitvoering van nu.
financiële verplichtingen had voldaan (het Het bestond uit een pagina groot document
fiscale aspect) of dat men voldoende ver- waaraan vaak een zegel was bevestigd en
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dat opgerold in een speciale koker kon
worden vervoerd. Het had daarmee de uitvoering van een deftige aanbevelingsbrief.
Op deze brief werd gewoonlijk de naam van
de drager vermeld. Naast het individuele
paspoort kende men ook het collectieve
paspoort dat aan groepen werd uitgereikt
die de 'grand tour' (bezoek Italië, Frankrijk,
Zwitserland in de zeventiende en achttiende
eeuw) maakten, ter afsluiting van hun
studies soms in gezelschap van de leermeesters.
Omtrent de paspoorten in Archieven 15881795 is een niet gepubliceerde studie van
C.J.M. Bakker in het Rijksarchief Den
Haag te vinden.
De functie van het paspoort krijgt een
andere betekenis
Paspoorten werden dus vooral gebruikt in
de zakenwereld, door diplomaten en door
soldaten. Het verlenen van paspoorten werd
daarmee een welkom instrument van de
machthebbers om de eigen zak te vullen.
Men zocht naar nieuwe toepassingsgebieden. Geleidelijk aan worden nieuwe
functies aan het paspoort toegekend, n.1. die
van een repressief instrument, voor de
handhaving van macht en veiligheid.
In de tijden toen hongersnoden nog gewoon
waren, was het niet ongebruikelijk dat de
nood tot gedwongen migratie leidde. Dit
verschijnsel deed zich in de periode rond
1700 voor, toen Europa in een ellendige
situatie verkeerde door hongersnoden,
epidemiën en vooral oorlogen. Ook midden
achttiende eeuw waren er na de oorlogen
flinke migratie stromen. Vooral op het platteland werd deze stroom migranten als een
plaag ervaren. Er ontstond iets wat men
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thans wel agressief pauperisme noemt.
Plaatselijke overheden trachtten de vestiging van minvermogendheden tegen te
gaan. Het plaatselijke bestuur was bij armoede verplicht hen te onderhouden en dat
kostte veel geld. Vandaar dat men overging
borgbrieven te eisen alvorens men zich in
een plaats kon vestigen. Met andere woorden de plaats van herkomst moest garanderen dat betrokkene niet op enigerwijze
armlastig was. Men wilde niet voor onvoorziene kosten op draaien. Een flink deel van
deze borgbrieven zijn bewaard gebleven en
in te zien in verschillende archieven.
Daarnaast zijn veel van deze borgbrieven
gepubliceerd.
Vooral in Duitsland ging men er toe over
om paspoorten aan deze migranten voor te
schrijven. Een geweldige stroom van pasvoorschriften ontstonden. Een bijzondere
nadelige positie hadden de Joden, omdat zij
voor het verkrijgen van dit document flink
extra moesten betalen.
Het was niet ongebruikelijk dat paspoorten
slechts voor een enkele reis werden verleend. Op het document stond dan nauwkeurig de route die men diende te volgen en
uiteraard ook de vertrek- en aankomst
datum. Verder werd ook het doel van de reis
aangegeven.
Rondtrekkende kooplieden en marskramers
Dan was er ook nog het verschijnsel 'Teuten' (elders ook wel 'poepen' genoemd)
vooral in onze grensstreken. In Zuid-Limburg waren hele gemeenschappen die zich
op dit type handel stortten en die later nauw
bij de bokkerijders betrokken waren. Hierbij waren echter ook handelaren die tot de
Ons Erfgoed nr 2, 1996

hogere beroepslagen mochten worden
gerekend. Men onderscheidde onder meer
textielteuten, lubbers ), koperteuten en
haarteuten. Verder waren er ook teuten die
zich op de kleine negotie wierpen (marskramers met spelden, naalden, linten enzovoort ) en onder meer blekers. In tegenstelling tot de semi-criminele leurdersgroepen, waren de teuten bonafide. Zij waren
georganiseerd in compagnieën, soms wel
kramersgilden genoemd, die ook culturele
activiteiten steunden. (Zie ook Ons Erfgoed, 2e jaargang, pag. 79: Berben en Teuten.)

een soort laisser passer kunt beschouwen.
Dan waren er nog de losse landarbeiders
die, wanneer het oogsttijd was, welkome
hulpkrachten waren om de oogst binnen te
halen. Verder de eerder genoemde leurders.
De teuten kregen tijdens de Napoleontische
tijd paspoorten uitgereikt.
Namenlijsten, doel van de bestemming en
de aard van de negotie zijn in de archieven
te vinden. Een aantal van deze teuten-lijsten
zijn vooral in de Limburgse en Brabantse
genealogische bladen gepubliceerd. Recent
is zelfs een uitgebreide studie hieromtrent
verschenen 'Handel en wandel van de
teuten' 5). Tenslotte bestond er in Duitsland
Een bijzondere vorm van passanten waren nog het verschijnsel Wanderburschen
de 'reizende meesters'. Dit waren mobiele (Wander studenten).
personen die tot de beroepsgroepen behoorden die zich met geneeskundige en farma- Frankrijk was het land met een bij uitstek
ceutische diensten bezig hielden en die vaak centralistisch bestuur. In Frankrijk evoluwaren verenigd in een kramersgilde. eerde het paspoort dan ook tot een hulpAangezien het platteland min of meer van middel bij uitstek om de bevolking te
medische zorg verstoken was, bood de knevelen, het was een belangrijk instrument
jaarmarkt voor rondreizende genezers de tot uitpersing, omdat men geleidelijk aan
mogelijkheid hun beroep uit te oefenen. voor alles zo'n document nodig had. Geen
Over de betekenis van deze rondreizende wonder dat een van de eerste bepalingen na
meesters is veel kwaads gezegd, omdat zij de Franse revolutie was om het paspoort af
een danige concurrentie betekende voor de te schaffen (3 sept. 1791). Enkele jaren
in de steden gevestigde gildebroeders. Het is later echter werd het paspoort weer
wel zeker dat er - naast malafide figuren - ingevoerd, met nog meer restrictieve
toch ook heel wat bekwame personen bepalingen dan tijdens de koninklijke
waren, die zich meestal specialiseerden op periode. Zelfs voor het verlaten van het
één, of enkele kwalen (onder meer lede- eigen kanton werd een paspoort vereist,
zetters, occultisten, chirurgijns en steen- hiermee kon de overheid de migratiestromen
snijders). Vanwege de concurrentie met de reguleren, ongewenste reizigers het leven
officiële gilden is er nogal wat documentatie lastig maken en daarbij ook nog een aardige
over deze groepen te vinden 4). Om tot de winst maken.
jaarmarkten te worden toegelaten moesten
de reizende meesters een soort vergunning Invloed van de Franse bezetting op de
hebben, een toelatingsbewijs dus, dat je als
Nederlandse paspoorten
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Het reeds genoemde Hollandse paspoortsysteem bleef globaal gesproken gehandhaafd tot de Bataafse tijd. Het centrale
gezag werd versterkt en de nationale overheid kreeg op dit punt een monopoliepositie.
Ook de vorm van het paspoort veranderde
meer in Franse zin. Het paspoort kreeg een
meer individueel karakter dan voorheen en
kreeg trekken van een soort legitimatie- of
identiteitsbewijs. Het document kwam de
naam te staan en in het paspoort werd
tevens een signalement opgenomen, waarmee het document enigermate het karakter
van primitief legitimatie-instrument kreeg.
Na 1806 stonden op het paspoort de lichaamslengte, het beroep, en de ouderdom,
maar ook het lichaamsgewicht, de gestalte,
haren, wenkbrauwen, voorhoofd, ogen
neus, mond, baard, kin, aangezicht, kleur en
bijzondere kenmerken zoals littekens, opvallende gebreken enzovoort. In een tijd dat
er nog veelvuldig pokken waren die littekens achterlieten en dat kleine en grote
gebreken (scheelzien, hazelip) niet medisch
werden gecorrigeerd, kon voor veel personen toch een onmiskenbare persoonsomschrijving worden gegeven. Na 1810 gaan
wij het Franse systeem volledig volgen.
Vooral in Limburgse heeft de Franse bezetting veel invloed gehad. In het Franse
Archief te Maastricht bijvoorbeeld vindt
men lijsten van vreemdelingen en lijsten van
paspoorten.

gepast aan de nieuwe situatie. In 1813
wordt de paspoort-uitgifte via het Souverijn
besluit van 12 December van dit jaar
geregeld en als taak aan Buitenlandse
Zaken opgedragen.6) Dit betekende dat
men binnenlands vrij kon reizen, maar dat
bij grensovergang van burgers c.q. bezoekers een document kon worden geëist. De
kosten aan dit paspoort verbonden waren
niet gering. Zij varieerden tussen de 3,25 en
6 gulden, zeer grote bedragen voor die tijd.
Het betekende dus een welkome aanvulling
van de koninklijke schatkist.

Andere reisdocumenten in de negentiende eeuw
Naast dit paspoort dat vooral bestemd was
voor het bezoek van het buitenland kende
men ook voor bepaalde personen en diensten diverse binnenlandse paspoorten, onder
anderen voor het transport van goederen en
levensmiddelen. Buitenlanders die in Nederland reisden kregen een Nederlands binnen
paspoort, dat tegen inlevering van het eigen
nationale paspoort door de plaatselijke
burgemeester kon worden uitgereikt. Vanaf
1863 ging het (gratis) binnenlandse paspoort ook als goedkoop buitenlands paspoort dienen.
In het midden van de negentiende eeuw toen
het Roergebied in opkomst kwam, zijn heel
wat bouwvakkers (brikkenbakkers) en stukadoors vanuit Limburg naar Duitsland
gaan
werken. Deze arbeiders kregen geen
Na vertrek van Napoleon, werd natuurlijk
de Franse paspoortregelingen buiten wer- paspoorten maar gebruikten 'nationaliteitsking gesteld, doch deze toestand heeft niet bewijzen', waarvan in de archieven nog wel
lang geduurd, vooral omdat de ons omlig- gegevens zijn te vinden.
gende landen de pasdwang handhaafden. In
feite heeft men in grote trekken de voorheen Veel emigranten trokken in de negentiende
geldende regelingen gehandhaafd, c.q. aan- eeuw naar Amerika, de zogenaamde land80
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verhuizers. Vooral uit het Limburgse zijn
veel mensen naar de overkant van de grens
gegaan. Bovendien werd in het Limburgse
ook flink geronseld. De economische
toestand was na vertrek van Napoleon,
vooral in de zuidelijke provincies dan ook
erbarmelijk. Er was eerder van achteruitgang dan van vooruitgang sprake. Vanaf
1 jan 1848 moesten de gemeenten jaarlijks
een overzicht bijhouden van de personen
(gezinnen) die waren geëmigreerd. In deze
emigratielij sten vindt men talrijke details
zoals beroep, godsdienst, mate van welstand en gezinssamenstelling. Veel van deze
gevallen zijn goed gedocumenteerd en in de
rijks- en gemeentearchieven terug te vinden.
Dank zij het werk van een Amerikaanse
hoogleraar R.P. Swieringa zijn computeruitdraaien van duizenden namen van
emigranten beschikbaar onder meer in het
Rijksarchief te 's-Hertogenbosch.
In het algemeen kan worden gesteld dat
voor het jaar 1865 de pasverplichting, zo
deze al bestond, in West-Europa tamelijk
soepel werd gehanteerd. Daarna werd het
paspoort geleidelijk aan gangbaar. Doch
ook in de hierop volgende periode stelde
men zich soepel op, maar toch minder
vrijblijvend dan in de voorgaande. In 1861
zijn in de Kamer vragen gesteld om het
paspoort maar helemaal af te schaffen. Uit
het antwoord van de minister blijkt duidelijk
dat de pasdwang weinig stringent werd
toegepast. De uitvoering van een strikte
naleving zou immers op te veel problemen
stuiten. De grensbewaking was vrij primitief, het ambtelijke apparaat onvoldoende
om de wet doelmatig uit te voeren. Veel
veranderde echter toen de rivaliteit tussen
Duitsland en Frankrijk weer toenam, het-
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Paspoort uit 1889 (Mej. M.S.J. Alewijn)
(Algemeen Rijksarchief, Arch. ConsulaatGeneraal Bern, inv. nr. 52)

geen in de beruchte Frans-Duitse oorlog
(1870) uitmondde. Het probleem nationaliteit deed zich toen recht goed gevoelen.
Vanaf deze periode Dit leidde tot allerlei
wettelijke bepalingen en regelingen.
Het paspoort wordt een identiteitsdocument waarop de nationaliteit wordt
vermeld
Na de Frans-Duitse oorlog werd ook in
Nederland het nationaliteitsbeginsel aangescherpt. Niet de geboorteplaats, maar de
afstamming werd het richtsnoer of men
Nederlander of buitenlander was. Dit beginsel ligt ten grondslag aan de paspoortwet
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van 1892. De wereldoorlog bracht sterke
migratiestromen. De toenmalige documenten konden gemakkelijk worden vervalst. In
1916 werd een nieuw paspoort ontwikkeld,
het handzame (blauwe) boekje, zoals wij tot
voor kort kenden. Tevens werd de pasfoto
ingevoerd. In dit nieuwe paspoort waren de
vermelding van de nationaliteit en vertaling
van de tekstinhoud in de vier moderne talen
opgenomen. Daarmee was de pas een ideaal
legitimatie instrument geworden dat tevens
de nationaliteit van betrokkene ondubbelzinnig aangaf. Aanvankelijk bleef in het
nieuwe paspoort het signalement nog enige
tijd naast de pasfoto gehandhaafd. Met
stukjes en brokjes is deze laatste informatie, om diverse redenen, na de tweede
wereldoorlog verdwenen. Het laatste de
beroepsaanduiding.

poort. Er werd gestreefd om het een zo
democratisch mogelijk uitvoering te geven
en zo weinig mogelijk (financiële) barrières
te creëren. Daarom werd de prijs van het
paspoort verlaagd tot ƒ 1,— en de geldigheidsduur tot twee jaar verlengd.

Tot 1920 bevatten de Nederlandse paspoorten ook een aanbeveling aan de
vreemde staat om in nood de houder hulp
bij te staan.7) Door een vonnis van de
Haagse rechtbank is deze frase uit het
paspoort echter verdwenen. Het toen ingevoerde paspoort heeft zich tot na de bezetting weten te handhaven. Vanaf 1929
bestond echter de mogelijkheid om een
gezinspaspoort te nemen, waarop man en
vrouw en de minderjarige kinderen werden
opgenomen. Ondanks het wegnemen van de
financiële belemmeringen bleef voor de
oorlog
het paspoort toch nog een tamelijk
Vooral de eerste wereldoorlog heeft er veel
elitaire
zaak. Had in 1915 1,3% van de
toe bijgedragen dat de pasdwang regel
werd. Toen de internationale spanning voor Nederlanders een paspoort, in 1935 was dit
de eerste wereldoorlog opliep, gingen veel slechts tot 2 % gestegen..
landen paspoorten eisen. Na de eerste wereldoorlog is er sprake geweest dat het Na de tweede wereldoorlog kwam in
paspoort weer zou worden afgeschaft. Nederland een nieuwe paspoortinstructie in
Binnen de Volkenbond is hierover destijds 1952, die jaren, zij het met aanpassingen,
uitvoerig gediscussieerd. Men vond het geldig is gebleven. Dank zij het massapaspoort in feite immoreel, omdat het de toerisme nam en neemt het aantal pasvluchtelingen tegen hield. Doch het pas- poorthouders sterk toe. Werden in 1954 de
poort werd een blijvertje. Mede door de kosten van een paspoort van ƒ 10,-- tot
revolutie in Rusland was er een (ongewil- ƒ 2,50 gulden teruggebracht, al snel daarna
de) geweldige migrantenstroom op gang werd het paspoort een bron van inkomsten
gekomen richting West-Europa. Het pas- voor 's rijks schatkist, welke vele tientallen
poort bleek een effectief middel om deze miljoenen opbrengt. Op de misère van de
migrantenstroom te reguleren. Wel werden laatste tijd rond het paspoort wordt hier niet
in een Internationale conferentie in 1920 nader ingegaan omdat deze weinig met
internationale afspraken gemaakt over genealogie van doen heeft.
vorm, uitvoering, enzovoort van het pas- Samenvattend: Paspoorten en andere reis82
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documenten zijn een waardevolle bron voor
genealogisch onderzoek, omdat in de
stukken niet alleen namen, maar ook
beroepen, reisdoelen en andere meer persoonlijke gegevens zoals het signalement
zijn gedocumenteerd. Deze bron is vooral
belangrijk om landverhuizers en emigranten
op te sporen. Vooral wat betreft persoonsgegevens vanaf de Franse tijd zijn nog veel
archiefstukken beschikbaar.
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Noten:
l.Een ritje met de postkoets van Den Haag naar
Amsterdam kostte gauw al een paar gulden, in een
tijd dat de werkman minder dan een gulden per
week verdiende was dit natuurlijk al een hele som.
2. De bekende 's-Hertogenbosche familie "de Roover" dankt haar naam aan deze roverpraktijken.
3. dierensnijders
4. Zie de discussie over reizende meesters in de
dissertatie van Huisman (dissertatie VU 1992: 20).
Stelling 7 (verkort weergegeven) luidt: De reizende
meesters, uit beroepsnijd vaak als kwakzalvers
aangeduid, hebben bij de medische zorg in de
16-19de eeuw een belangrijke taak gehad.
5. Te bestellen bij Museum Kempenland.
6.In de considerans van de wetgeving komt de
bedoeling van de paspoortenregeling goed tot
uiting:
"In aanmerking nemende de noodzakelijkheid om in
tijdstip dat de Nederlanden wederom, zoo als van
ouds, door den Koophandel verlevendigd worden en
door vele vreemdelingen bezocht zullen worden,
vaste bepalingen te maken omtrent het werk der
paspoorten, en willende bij deze regeling daarvan,
eensdeels in acht te nemen wat de veiligheid van
den staat en de goed orde eisen, maar ook aan de
andere kant alles te vermijden wat enigszins
zweemt naar dien geest der kwelling en inquisitie,
die de overheersing der laatste jaren heeft
gekenmerkt"
7.In de naam van Hare Majesteit de Koningin der
Nederlanden verzoekt de minister van Buitenlandse
zaken, allen burgerlijke en militaire overheden van
vreemde staten, vrijen doortocht te geven en zo
nodig hulp en bijstand te verschaffen aan

Met dank aan mevrouw C.J.M. Bakker van
het Algemeen Rijksarchief, die zo vriendelijk was ons aan de gebruikte voorbeelden van passen te helpen.
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Verenigingsnieuws
H.M. Lups
Centrum voor familiegeschiedenis
(Mormonen) te Apeldoorn
In het maartnummer van Ons Erfgoed, pag.
48 verscheen een overzicht van de adressen
en openingstijden van de centra. In de ons
verstrekte opgave is een kleine onjuistheid
geslopen. Het Centrum te Apeldoorn is niet
van dinsdag t/m vrijdag geopend, maar op
dinsdag en vrijdag.
Genealogische Werkgroep ZeeuwsVlaanderen
Afdeling Sas van Gent
Op zaterdag 13 april wordt een open dag
gehouden in het Cultureel Centrum 'De
Speye', Wilhelminalaan 1 te Sas van Gent.
De zaal is open van 9 tot 12 uur en van 13
tot 1600 uur. De toegangsprijs bedraagt
ƒ 5 , - (incl. koffie).
Op deze dag vindt u onder meer de V.V.F,
van Oost-Vlaanderen, de afdeling Heraldiek en microfilms van de parochieregisters van de Nederlands-Belgische grensstreek, terwijl ook, naast diverse andere
gegevens, talrijke stamreeksen ter inzage
zullen liggen.
Maas en Waalse Genealogische
Contactdag
De werkgroep 'Maas en Waalse Geslachten' van de Historische Vereniging Tweestromenland organiseert op zaterdag 20
april van 10.00 tot 16.00 uur haar tweejaarlijkse genealogische dag, die voor iedere
belangstellende toegankelijk is. De bezoe84

kers kunnen in het centrum de collecties
boeken, tijdschriften, foto's, dia's, microfiches van de Mormonen, bidprentjes, alsmede copieën van de Doop-, Trouw- en
Begraafboeken (1609-1811) van de dorpen
uit haar werkgebied raadplegen. Ook het
unieke computerbestand van de dopen en
huwelijken (1609-1811) is aanwezig.
Het Streekdocumentatiecentrum is gevestigd in het souterrain van het Gemeentekantoor van de gemeente Wijchen, Kasteellaan 24 te Wijchen, tegenover het kasteel
(tel. 024-641 30 12). De toegang is via de
bedieningsafrit en is duidelijk aangegeven.
Er is voldoende parkeer gelegenheid. Toegangsprijs bedraagt ƒ 2,50 p.p. Tegen
bescheiden prijzen zijn koffie, thee, broodjes enz. verkrijgbaar.
Ook Ons Erfgoed zal aanwezig zijn.
Genealogische adviesdag 11 mei
De Nederlandse Genealogische Vereniging viert op 11 mei haar vijftigjarig
bestaan met een grote manifestatie in de
Expohal te Utrecht. Naast voorlichting,
lezingen en uitwisseling van gegevens
worden diverse demonstraties verzorgt.
Ook zijn tientallen historische verenigingen
uit het hele land vertegenwoordigd, evenals
diverse Rijks- en andere archieven. Ook het
CBG zal aanwezig zijn. De entree bedraagt
ƒ 5,— per persoon. Ope-ningstijden van 10
tot 17 uur. Een unieke dag die beslist de
moeite waard is, waar zowel de beginnende
als de meer gevorderde genealoog wel iets
van haar of zijn gading zal vinden!
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Bronverwerking in Haza-Data
J. Diebrink
Iedere serieuze beoefenaar van genealogie
zal de bronnen van zijn gegevens willen
registreren en vaak ook kopieNn van allerlei
documenten maken en die bewaren. De
meesten zullen zo in de loop der tijd thuis
een archief met een aardige omvang hebben
verzameld. Sommigen zullen hun persoonlijke archief netjes geordend en toegankelijk
hebben; bij anderen ligt alles nog in enkele
schoenendozen te wachten tot er misschien
ooit tijd gevonden wordt om het te ordenen.
Hoe verder u in de tijd terug gaat, hoe
schaarser uw bronnen worden. Dan zult u
soms hypotheses moeten opstellen en familierelaties moeten bewijzen. De computer
kan u daarbij van veel nut zijn.
Standaard mogelijkheden
Het Nederlandse genealogie-programma
Haza-Data heeft sinds versie 7.1 alle mogelijkheden om de bronvermeldingen vast te
leggen en weer te geven. Zowel bij de
personen als bij de relaties kan bij iedere
gebeurtenis (zoals bij voorbeeld geboorte,
doop en huwelijk) een vrije tekst van
onbeperkte lengte worden vastgelegd. Binnen iedere tekst kunnen delen als bronvermeldingen worden gemarkeerd. Deze bronvermeldingen kunnen bij ieder overzicht
naar keuze binnen de lopende tekst, of als
eindnoten worden afgedrukt. Bij uitvoer via
een tekstverwerker is het ook mogelijk om
voetnoten te laten genereren in plaats van de
eindnoten.
Deze wijze van bronvermelding is in veel
gevallen voldoende, zo kunt u bijvoorbeeld
eenvoudig de aktenummers vermelden.
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Maar ook kunt u op deze manier uw bewijs
of hypothese onderbouwen, er is namelijk
geen enkele beperking in de omvang van uw
tekst.
Verder kunt u op deze wijze eventueel complete documenten vastleggen. Maar dat document is dan wel vast verbonden met de
persoon of relatie waarbij het is vastgelegd.
Module Bron-Documenten
Bij Haza-Data kan sinds versie 7.1 ook de
uitbreidingsmodule 'Bron-Documenten' geleverd worden. Met deze module kunt u
gegevens over documenten (in de ruimste
zin des woords) vastleggen en het document vervolgens koppelen aan alle betrokken personen. Hiermee kunt u uw eigen
archief automatiseren.
Per document kunt u de gegevens vastleggen over het document zelf en over het
archief waar het zich bevindt. Over het
document zelf: de naam of omschrijving,
datum, plaats, soort document, onderwerp
en de tekst of een samenvatting. Over het
archief: de archief-bewaarplaats, dé naam
van het archief of de verzameling, het
inventarisnummer en het folionummer of
een nadere aanduiding; verder heeft u de
beschikking over de rubriek 'eigen code',
waarin u bijvoorbeeld uw eigen archiefcode
kunt opnemen. Ieder document kan aan een
onbeperkt aantal personen worden gekoppeld, bij iedere koppeling kan een datum,
een paginanummer en een hoedanigheid
worden vermeld.
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Volledige integratie
Natuurlijk zou u gegevens over documenten ook in een apart systeem kunnen opslaan, in een tekstverwerker of in een
database. In Haza-Data zijn personen en
documenten geheel geïntegreerd. Dat biedt
veel voordelen, vooral als alle in het document genoemde personen worden gekoppeld; dus ook getuigen enzovoorts. Nog niet
in het systeem aanwezige personen kunnen
vanuit het document worden toegevoegd
aan het personen-bestand. Bij de personen
kan op het scherm een lijst met betrokken
documenten worden getoond (met vermelding van datum, documentnaam, hoedanigheid en leeftijd), met één toetsaanslag kunt
u vanuit die lijst in de documenten kijken of
naar het document zelf gaan. Vanuit het
document kunt u op het scherm de lijst met
betrokken personen oproepen en ook hier
met één toetsaanslag vanuit die lijst in de
per-soonsgegevens kijken of naar de
persoon zelf gaan.

op datum (ook: voor, na, rond of een periode) en op de hoedanigheid van de personen in de documenten.
De uitvoer
Het invoeren van documenten kan aanzienlijk veel tijd kosten, het dwingt de
gebruiker namelijk om ieder document nog
eens kritisch te lezen en alle relevante
informatie vast te leggen. Maar het resultaat is dan ook de moeite waard. De
gegevens uit de bron-documenten kunnen
op de volgende overzichten worden getoond:
- Bij alle tekstuitvoer. De weergave optie
om bron-documenten weer te geven geeft de
gebruiker de mogelijkheid tot nadere
selectie van documenten op onderwerp en
documentsoort. Van alle op deze wijze
geselecteerde documenten worden per
persoon en per relatie eindnoten gemaakt.
In die eindnoten worden de afkortingen
gebruikt, zoals die zijn ingevoerd voor de
namen van de archief-bewaarplaats en het
archief. Het programma maakt per overzicht automatisch een lijst met verklaringen
van gebruikte afkortingen. Nadat het overzicht is gegenereerd, wordt op het beeldscherm een lijst getoond met alle genoemde
documenten. Op deze lijst kan de gebruiker
aangeven welke documenten als bijlage
moeten worden afgedrukt. Het programma
zal daarna in de betreffende eindnoten een
verwijzing opnemen naar het bijlage-nummer. In de bijlagen kunnen naar keuze per
document alle aan dat document gekoppelde
personen worden afgedrukt.

Veel gebruikers hebben de meerwaarde
hiervan al ontdekt. Het is meer dan enkel
een registratie van gegevens. Het is een
extra bron van informatie, waarmee verbanden kunnen worden ontdekt, die voorheen verborgen bleven. Haza-Data heeft
standaard al heel veel mogelijkheden voor
het zoeken naar personen volgens allerlei
criteria. Dat is nu nog verder uitgebreid met
selectie via de documenten waarin personen
worden genoemd. In eerste instantie kunt u
de documenten zelf selecteren via al hun
kenmerken; deze geselecteerde documenten
kunnen vervolgens weer gebruikt worden
als basis om personen te selecteren. Uit- - Bij personen-tabellen. Alle mogelijke
gaande van de geselecteerde documenten gegevens van bron-documenten kunnen hier
(of allemaal) kan nader worden geselecteerd worden getoond, inclusief de namen van de
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overige aan een document gekoppelde
personen. (Als u nog niet bekend bent met
Haza-Data: met de tabel-functie kunt u zelf
naar eigen behoefte de gewenste gegevens
weergeven in maximaal 64 kolommen per
tabel. Op iedere kolom of combinatie van
kolommen kunt u sorteren, u bepaalt zelf
per kolom de breedte en het weergave
formaat. Per persoon heeft u de keuze uit
meer dan 400 gegevens.)
- Bij document-tabellen (nieuw). Een
nieuwe tabel, uitgaande van de documenten. In deze tabel kunnen uiteraard alle
gegevens van de documenten worden getoond, maar ook alle gegevens over de
betrokken personen, inclusief over de overige aan die persoon gekoppelde documenten. Haza-Data heeft een zeer krachtige
sorteerfunctie: het programma ontdekt zelf
numerieke delen binnen een te sorteren kolom. Dat betekent, dat die numerieke delen
binnen de tekst automatisch goed worden
gesorteerd, ook zonder 'voorloop'-nullen.
Probeert u maar eens met een ander programma adressen te sorteren, dan komt
huisnummer 10 tussen 1 en 2 in. Bij HazaData komt 10 gewoon achter 2! Met name
bij inventarisnummers enz. is dat erg handig.
- Bij documenten-overzicht (nieuw). Een
nieuw overzicht om (een selectie van) de
documenten integraal weer te geven, met als
optie een index van alle betrokken personen.
Toepassingen
Uit een gebruikers-enquête noemen we hier
enkele voorbeelden van toepassingen: dtbboeken, akten Burgerlijke Stand, bevolkingsregister, bidprentjes, boeken en tijdOns Erfgoed nr 2, 1996

schriften, cijnsregisters, condoléanceregisters, correspondentie, familiedrukwerk, fotoarchief, genealogische publicaties, huwelijksbijlagen, huwelijkscontracten, kaarten,
kerkelijk drukwerk, kiezerslijsten, kranteknipsels, logboek archiefbezoeken, memories van successie, militaire documenten,
notarieel archief, openbare registers, oud
notarieel archief, oud rechterlijk archief,
paspoorten, persoonskaarten, rampen tijdens de zeevaart, rechterlijk archief, rouwadvertenties, schepenprotocollen, tekeningen, testamenten, trouwboekjes, weeskamerarchief.
De meeste toepassingen waren te verwachten. Enkele zijn wat bijzonder: het
fotoarchief, de correspondentie en het logboek voor archiefbezoek. Aan documenten
kunnen namelijk ook afbeeldingen worden
gekoppeld en op het scherm getoond. In het
bron-document kunnen alle gegevens over
de foto worden opgenomen, ook bijvoorbeeld trefwoorden. Zo wordt Haza-Data
een ideaal foto-archief. De correspondentie
en het logboek lijken wat oneigenlijke
toepassingen, maar kunnen wel erg nuttig
zijn. Door de selectiemogelijkheden op
documentsoort en onderwerp kunnen deze
documenten eenvoudig worden gescheiden
van de echte bron-documenten.
Nadere informatie
Telapas Software
Postbus 8203 9702 KE Groningen
tel: (050) 527 73 60
fax:(050)527 81 61
e-mail: telapas@noord.bart.nl
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Haza-Data-nieuws
Een toenemende vraag van gebruikers heeft
geresulteerd in twee nieuwe producten:
Haza-Plus en Haza-Mega. Beide programma's zijn functioneel gelijk aan Haza-Data,
maar zijn technisch nieuw ontworpen om
efficiënt met zeer grote bestanden te kunnen
omgaan. Haza-Plus wordt geleverd met een
basis-capaciteit voor 50.000 personen, naar

behoefte uit te breiden tot 500.000 personen. Dit programma vereist minimaal een
386-processor met 4 Mb werkgeheugen,
maar voor grote bestanden is een 486 met 8
Mb toch wel gewenst. Haza-Mega is een
netwerkpro-gramma voor archieven met
beperkte functies voor het publiek. De
capaciteit hiervan is 1.000.000 personen.

Reunion, een goed genealogisch programma voor
de Mac (en Windows)
JW. Koten
Genealogie en computer raken steeds meer kan men op een snelle wijze invoeren.
met elkaar verweven. Vooral in de klassieke Bovendien is een snelle generatiewisseling
DOS-omgeving is veel programmatuur on- mogelijk door de velden van de ouders of
twikkeld, maar voor de MAC ') bestaat van de kinderen aan te klikken. Het invoamper goede, niet al te kostbare genealogis- erdeel werkt dus als een soort bestandswanche software. Reunion nu voldoet aan alle delaar. Naast de gebruikelijke datavelden
eisen die men aan een goed genealogisch (geboorteplaats, beroep, geboortedatum,
programma mag stellen. Bovendien is de overlijdensdatum enzovoort kan men zelf
prijs naar verhouding niet al te hoog. Van- naar keus nog drie speciale velden definiNren. Verder kan men vrij lange tekstvelden
daar een wat uitvoeriger beschrijving.
invoeren en referenties aangeven voor de
bronvermelding. Zelfs kan men aan het
Invoerscherm
Het invoerscherm is buitengewoon prak- record een afbeelding koppelen, die men
tisch ingedeeld en toont beide echtgenoten, gescand heeft. Bronnen kunnen worden inde huwelijksplaats en datum en tevens de gevoerd via een gekoppelde en genummerde
namen van de ouders van beide partners, literatuur/bronnen-lijst. Reeds eerder opgenomen verwijzingen in deze lijst kunnen met
(zie afbeelding)
Aardig is dat de namen van mannen in een een klik aan het nieuwe record worden
rechthoek] e worden geplaatst en die van de gekoppeld. Uiteraard is er een speciaal mevrouwen in een ovaaltje. In het zelfde nu om deze bronnenlijst nog verder te bescherm kan men ook de kinderen direct aan werken.
een ouderpaar koppelen en na een klik
tevens de persoonlijke gegevens van het
betreffende kind invoeren. Ook de huwelijksdatum en verdere huwelijksgegevens
88

De gebruiksvriendelijkheid bij de invoer is
de grote kracht van dit programma. Het
invoerscherm is immers voorzien van 'pulldown submenu's (zoals bij verschillende
Ons Erfgoed nr 2, 1996
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Het venster

andere programma's) waardoor men uit een
groot aantal aanvullende mogelijkheden nog
verder kan kiezen. Verder kan men functies
als file, edit, font, style, view en create snel
oproepen. Met view kan men snel personen
opzoeken en selecteren. De opbouw van het
scherm is visueel aan-trekkelijk. Men heeft
de mogelijkheid om een inkleuring naar
wens in te stellen. Veel typewerk wordt
bespaard omdat automatisch bij aanklikken
van een kind de familienaam verschijnt.
Familienamen kunnen ook in het familienaamveld worden ingevoerd door uit de automatisch aangemaakte indexlij st een naam
aan te klikken. Voor het vinden van een
naam uit deze index is het voldoende de
eerste letters van de naam in te tikken.

eerste letter van de achternaam met de muis
aan te klikken kan men snel een persoon
vinden; het programma geeft dan bovendien
aan hoeveel records in de database zitten
met dezelfde letter van de achternaam. Erg
praktisch bij het printen van naamlijsten.

Output
De output biedt vele mogelijkheden zoals
men bij een pakket van deze prijs mag
verwachten. Een aantrekkelijke faciliteit is
dat men bij de data-uitvoer meteen de programmanaam van de tekst verwerkende
software kan aangeven, waarna men de
data exporteert. De meeste moderne tekst
verwerkende programma's worden ondersteund. Wil men in de tekstverwerker de
gegevens verder bewerken dan zit men niet
met de conversie en andere aanpasprobleUtilities (hulpprogramma's)
Zeer praktisch zijn ook de lijst-, sorteer- en men. Zeer handig is dat men vanuit het
zoekfuncties. Een aardigheid is dat op de programma de tekstverwerker kan oproemenubalk een alfabet is afgebeeld. Door de pen en hierin naar wens een bepaalde tekst
Ons Erfgoed nr 2, 1996
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kan verbeteren of aanpassen.
Een aardigheid is ook dat men de aard van
de familierelatie tussen twee personen kan
aangeven en deze relatie-stappen in een
handig kaartje kan afdrukken.
Reunion heeft ook een goede superchart
uitvoermogelijkheid, waarmee men de genealogische gegevens op alle mogelijke wijzen kan opsieren. Zo kan men de genealogische gegevens bijvoorbeeld in kaartvorm
presenteren, zodat zelfs zeer complexe
stambomen overzichtelijk kunnen worden
weergegeven. Stambomen kunnen drieduizend namen bevatten. Ook zijn er allerlei
grafische toeters en bellen. Praktisch is ook
de inzoom-mogelijkheid tot 1 : 10. Reunion
heeft verder een goede en snelle Gedcommodule en indruk-wekkende back-up en restore funkties, inclusief een goed compressieprogramma. Ook is er een faciliteit
om (licht) beschadigde bestanden te repareren.
Bij het programma wordt een uitstekende
Engelse handleiding van vierhonderd pagina's meegeleverd, die zeer goed leesbaar en
fraai geïllustreerd is. Bij de inmiddels verschenen Nederlandse versie is een uitgebreide help-functie in het programma
opgenomen, terwijl ook een verkorte Nederlandse handleiding aanwezig is.
Hardware eisen
Om het programma goed te laten lopen
wordt een MAC Centris of Quadra processor van het type 605 of hoger aanbevolen,
verder 4 Mb-RAM, een behoorlijk grote
hard-disk en systeem software hoger dan
7.0. Het programma is tamelijk snel. Opname van ongeveer 4000 personen vergt
ongeveer dertig minuten.
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Het Reunionprogramma komt op een 800
Kb Mac-disk, waarop een enkele file staat,
een 368 Kb Install Reunion File. De installatieprocedure neemt enkele minuten in
beslag en levert geen bijzondere problemen
op. Gedcom-files kunnen zonder bezwaar
worden opgenomen.
Inlichtingen en bestellingen bij de dealer,
C.Q. Consultancy in Quality (de heer P.
Verburg), Karwijdreef 1, 3204 GJ Spijkenisse, tel. 0181-646223
1) Voor de niet ingewijde: Iedere computer heeft
een besturingssysteem nodig, zodat de opdrachten,
die men de computer via het toetsenbord ingeeft,
worden uitgevoerd. Men zou zo'n besturingssysteem
kunnen vergelijken met een afstandsbediening van
de t.v. Zo heb je in de stuurprogramma's ook verschillende typen. Momenteel zijn er vier varianten,
te weten DOS (=disk operating system) Atari
(software uit het "stenen tijdperk", genoemd naar de
fabriek), MAC (afkorting van Maclntosch), de
naam van het bedrijf) en het onlangs ingevoerde
Windows 95. Het ellendige is dat deze systemen
dus niet op elkaar aansluiten, alhoewel er wel
koppelingsmogelijkheden bestaan zoals van DOS
en MAC, die dan eikaars bestanden aan kunnen.

Reunion in het Nederlands voor Mac en
Windows.
H.M. Lups
Het Amerikaanse programma Reunion
bestaat zowel voor de MAC als voor Windows. De MAC Werkgroep, een sectie van
de afdeling NGV-afdeling Computergenealogie heeft dit programma in het Nederlands vertaald en met succes verkocht.
In september jl. heeft het bestuur van de
genoemde afdeling besloten een aparte Reunion Werkgroep op te richten. Deze heeft
inmiddels ook het Windows-programma in
het Nederlands vertaald.
Ons Erfgoed nr 2, 1996

Degenen, die bij de leverancier de Engelstalige versie bestellen, kunnen het Nederlandse supplement bestellen bij de Dienst
Bestellingen NGV, Adriaan Dortsmanplein
3a, 1411 RC Naarden.

De prijs van dit supplement bedraagt voor
leden van de NGV-afdeling Computergenealogie ƒ 30,—, voor niet-leden ƒ 35,—.
Dit bedrag komt dus bij de aanschaffingsprijs van het programma.

Antwoorden en vragen van lezers
Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde vra- ber 1576. Wat zijn nu de goede data?
gen hebben, anders dan genealogische contacten, kunnen die in deze rubriek aan de orde Opsporing gezocht
stellen. Eventuele antwoorden naar de redac- 1. Wie kan de redactie helpen aan het adres
tie. Antwoorden, die alleen van belang zijn van drs. A.E. van Puffelen, destijds woonvoor de vragensteller, worden direct doorge- achtig in Den Haag. Drs. Van Puffelen pubzonden, de andere worden al dan niet verkort liceerde onder meer over emigratie. Een laatste
of samengevoegd in Ons Erfgoed gepu- schriftuur dat bekend is, zou in 1995 in Maasbliceerd..
tricht zijn gedrukt.
Antwoord 95502, leesbaar maken van grafzerken. Volgens de heer Eleveld levert de
firma Wiro te Almelo een product om teksten
op grafstenen leesbaar te maken. De kosten
zouden ƒ 30,— bedragen, exclusief portokosten. Het adres van de firma is Kesselersweg 5, 7608 RD Almelo. Een telefoonnummer
hebben we niet kunnen vinden. Wie weet
meer?

2. In het begin van de jaren vijftig van deze
eeuw zou een ingenaaid boekwerkje
geschreven zijn over vreemde oude beroepen.
De informant heeft het in zijn bezit gehad,
maar weet helaas de titel niet meer. Via het
zoeksysteem van de bibliotheken was het ook
niet te achterhalen. Wie is in staat de redactie
verder ter helpen? Zowel de titel als het boek
zijn zeer welkom.

Vraag 96201. Over twee dagomschrijvingen
in mijn kwartierstaat blijkt verschil van
mening te bestaan over de herleiding tot onze
huidige datumbenoeming. De ene dagomschrijving betreft een huwelijk in Leeuwarden op
'Groot Vastenavond' 1595, naar mijn berekening is dat dan 4 maart 1595. De andere betreft
een geboorte, eveneens in Friesland, '1 XA week
voor Allerheiligen op een woensdag' in 1576.
De kom uit op 20 oktober 1576. Andere bronnen noemen resp. 8 februari 1595 en 17 okto-

Genealogie Gelderblom
Rectificatie.
In de aankondiging van de verschijning van
deze genealogie in het vorig nummer van
Ons Erfgoed is helaas een zeer storende
fout geslopen. Als gironummer werd vermeld 55.81.756 t.n.v. Ph. van Oordt. Dit
moet zijn 55.81.76. Wij hopen, dat de
bestellers toch de Genealogie Gelderblom
alsnog in hun bezit kunnen krijgen. Onze
excuses.

Ons Erfgoed nr 2, 1996
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Van redactie en uitgever
Ons Erfgoed heeft momenteel meer dan
2000 abonnees. Voor redactie en uitgever
een uitdaging ons tijdschrift in samenspel
met u zo mogelijk nog beter te maken. Het
gaat er om dat u uw hobby, de genealogie,
zo profijtelijk mogelijk kunt beoefenen met
zo weinig mogelijk teleurstellingen. Het
spreekt wel vanzelf dat ook uw inbreng
daarbij ten zeerste op prijs wordt gesteld.
Commentaar, artikelen en suggesties zijn en
blijven welkom. En - kennelijk onvermijdelijk zoals onlangs weer eens bleek - ook
blijven we graag op de hoogte met betrekking tot malafide praktijken, zodat we
tijdig kunnen waarschuwen.

ten. Als compensatie bieden wij u deze keer
6 pagina's extra, waarvan twee in het middenvel. Dit is incidenteel toegevoegd. U
kunt het desgewenst verwijderen. Het bevat
twee aanmeldingskaarten voor (beginnende)
genealogen uit uw omgeving, waardoor u ze
in staat stelt kosteloos van Ons Erfgoed
kennis te nemen. Op dit binnenvel zijn deze
maal ook de genealogische contacten opgenomen.

De oorspronkelijke vervaardiger van de
verzamelbanden liet het afweten. Mee, omdat daar ook de cliché's onvindbaar waren,
heeft het lang geduurd eer weer nieuwe
banden aanwezig waren. Helaas kwam er
Dit nummer heeft helaas door allerlei om- ook een ander prijskaartje aan te hangen,
standigheden weer lang op zich laten wach- zodat we de prijzen moesten verhogen.

Verzamelbanden Ons Erfgoed (Nieuwe druk duurder!)
zijn in twee uitvoeringen leverbaar:
a.
Ten behoeve van de (zelf)boekbinder. De prijs is nu ƒ 19,50 inclusief verzendkosten.
b.
Naaldbanden. Hierin kan men de zes nummers van een jaargang zelf aanbrengen.
Deze kosten nu ƒ 24,50 inclusief verzendkosten.
Afgehaald per band ƒ 5 , — korting.
Oude jaargangen
Gezien de vele aanvragen zijn deze jaargangen her-, respectievelijk bijgedrukt; van 1993 is de
voorraad zeer beperkt.
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 - vooral bij bankoverschrijvingen - bij de mededeling ook uw adres vermelden!

92

Ons Erfgoed nr 2, 1996

k

Z
o
o

in

n

3

a
2

era

trs
sa

£ Genealogie en familiegeschiedenis

Colofon

Inhoud

Redactie:
JW. Koten
H. M. Lups
W.J. Scholl
Redactieadres
Buitenwatersloot 142
2613 SV Delft
Tel. 015-214 69 63

De bokkenrijders (1)
Archiefhieuws
Kwesties rondom een grafstede
Termen van vroeger (co-deb)
Bonhaesers (paleografie)
Beroepen van toen (haring-)
Een wondervolle genezing
Een genealogische verzameling
beheren
Nauwkeurige bronvermelding bij
schrijven publicatie of boek

126

Verenigingsmeuws
Boeken en tijdschriften
Computergenealogie
Genealogische contacten

128
131
134
135

Vormgeving
Alvo-Delft
Uitgever, abonnementenadministratie,
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2613 SV Delft.
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Druk
Drukkerij Alevo, Lagosweg 11,
2622 CZ Delft.

© 1996 ALVO. Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever en de auteur.
Het tijdschrift Ons Erfgoed verschijnt zes keer per jaar. Een abonnement kan te allen tijde ingaan. Een
jaarabonnement kost ƒ 2 5 , - , 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 f 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 transferbedrag te worden verhoogd.)
Nazending van reeds verschenen losse 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 abonnementsjaar.

Een mogelijke indeling van de toekomstige studiezaal van de Groninger archieven. Zie de
pagina 's 104/105.
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De bokkenrijders
Mythe en werkelijkheid
JW. Koten
Vraag 96012 in Ons Erfgoed verzocht een den, die zich van de duivel en duivelse
publicatie over het moeilijke onderwerp 'de krachten bedienden. Deze benden hebben
Bokkenrijders'.
gedurende de achttiende eeuw in het gebied
dat ruwweg als de 'zak van Limburg' wordt
Wie en wat waren de 'Bokkenrijders'. Deze betiteld, in verschillende golven de bevoleenvoudige vragen hebben al bijna 200 jaar king geterroriseerd. Ook het Gulikse gebied
niet alleen vele Limburgers maar ook an- (nu midden-Limburg rond Sittard) heeft van
deren bezig gehouden. Over dit onderwerp de bokkenrijders veel te lijden gehad. Op
is een omvangrijke literatuur verschenen, het hoogtepunt van de bokkenrijderperiode
waarbij zich onder het vele kaf slechts wei- werd ook midden-Limburg getroffen tot aan
nig waardevol koren bevindt. In Ons Erf- de horizontale lijn Weert-Roermond. Tot
goed wordt gepoogd dit complexe ver- het Bokkenrijders territoir behoorde ook een
schijnsel zo eenvoudig en objectief mogelijk aantal gebieden die nu tot Duitsland behote belichten. Niettemin zal hier en daar toch ren (omgeving Herzogenrath, bij Rol-duc en
de privé mening van de auteur wel door- Kerkrade). Vandaar dat nogal wat bronnen
klinken.
en literatuur in het Duits zijn gesteld. Tenslotte waren kortdurend ook Bokkenrijders
De naam bokkenrijder duidt al op mythe- actief aan de westelijke zijde van de Maas,
vorming. De oorsprong van deze naam is in het gebied dat nu Belgisch Limburg is.
niet geheel duidelijk, maar zij wijst op een We concentreren ons hier echter op het
archetypisch folkloristisch beeld, waarbij Nederlandse Limburgse gebied.
de bok symbool is voor de duivel. In het
Duitse taalgebied was Bockreiter of ook Bokkenrijder-geschiedenis: een historiwel Bockreuter een veel ouder begrip. In sche vervalsing
een gebied waar Duits en Nederlandse De bokkenrij der-zaak werd in het begin van
dialecten zo in elkaar overlopen kan dit dus de negentiende eeuw buiten de proporties
zeer wel een vernederlandsing van een fol- van de werkelijkheid geplaatst door onderkloristisch begrip zijn, wortelend in het meer de schrijver P. Ecrivisse, die een boek
Rijnland. ) Tegen het einde van de acht- publiceerde "De bokkenrijders in het land
tiende eeuw vindt men deze naam plotseling van Valkenburg" dat in Brussel 1845
opduiken zowel in de volkstaal als in verscheen. Voor veel Hollanders is deze
verschillende in het Limburgs-Nederlands Ecrivisse een onbekende grootheid. Hij
gestelde publicaties. Men gebruikte het be- wordt meestal als Vlaamse auteur betiteld
grip bokkenrijder om een aantal (vermeen- uit het begin van de negentiende eeuw. Dit
de?) criminele organisaties mee aan te dui- is begrijpelijk omdat de plaats waar hij in
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1804 geboren was (Obbicht, Ned. Limburg) cultureel tot Vlaanderen behoorde 2 ).
De boeken van Ecrivisse hebben door hun
quasie realistische stijl (Ecrivisse wordt wel
de Limburgse Concience genoemd) sterk tot
de verbeelding gesproken. Ecrivisse schreef
echter een gefingeerd verhaal, maar gebruikte heel knap elementen van Limburgse
folklore, waardoor zijn roman een levensecht karakter kreeg. De verwarring werd
nog groter toen men in publicaties beweerde
dat deze verhalen op werkelijkheid berustten. De boeken van Ecrivisse waren uitgesproken geliefd in de Limburgse patronaats
bibliotheken. Daardoor heeft het begrip
'bokkenrijders' een geweldige impact gehad. Tot in het begin van de twintigste eeuw
werd hij nog gelezen. Zodoende had zijn
pseudohistorie een lange nawerking van
quasie echtheid.

in de Landen van Overmaas' (ruwweg
overeenkomende met het gebied ZuidLimburg) (1992) en F.L. Augustus: 'Vervolgingsbeleid en procesvoering tegen de
Bokkenrijders' in de Publications van
1991. Deze laatste publicatie heeft als ondertitel 'het ontstaan van een waandenkbeeld'. Het is goed om beide studies naast
elkaar te lezen omdat zij als complementair
kunnen worden beschouwd.
Wie op een wat oudere publicatie wil
teruggrijpen kan ook nog het boek van Dr.
W. Gierlichs: 'De geschiedenis der bokkenrijders in het voormalige land van 'sHertogenrode 3) (oorspronkelijk uitgegeven in 1939, fotomechanische herdruk
1972) raadplegen. Hoewel niet helemaal
betrouwbaar, is het toch een goede studie.

Het zijn alle doorwrochte studies op hoog
niveau met een eigen invalshoek die elkaar
goed aanvullen. Beide modernere publicaties geven bovendien nog een uitmuntend
beeld van de sociale achtergronden die tot
het lokale banditisme hebben geleid. Of dit
banditisme nu wel zo erg is geweest als de
geschiedenis doet geloven, is twijfelachtig
zeker in het licht van de moderne geschiedenis. Om de reeds in 1777 geuite opmerking maar eens te citeren 'tant de bruit et si
peu de mal1 ). Sommigen zien dan ook de
bokkenrijder als een mannelijk achttiende
eeuws equivalent voor de Middeleeuwse
heksen, die men vervolgen en vernietigen
moest. Wie de heksenprocessen uit de zesRecente en oudere publicaties
tiende
eeuwse Limburgse geschiedenis beDe laatste jaren poogt men driftig de bokkenrijders te ontmythologiseren. Twee pu- studeert wordt getroffen door de grote
blicaties moeten hierbij vooral worden ge- overeenkomst met de proces-, de bewijs- en
noemd: Anton Blok: 'De Bokkenrijders, de strafuitvoering bij de bokkenrijderproroversbenden en geheime genootschappen cessen.
Latere auteurs hebben aan de 'bokkenrijders' de status van vrijheidsstrijders toegekend of misschien juister 'Robin Hood'achtige kenmerken toegedicht: zij stalen van
rijken om onder de armen de buit te verdelen. Zodoende kwam er rond de bokkenrijders niet alleen een waas van geheimzinnigheid maar ook een romantische notie van
heidendom en sociale bewogenheid. Op den
duur ging de werkelijkheid gebukt onder het
gewicht van fantasie, mythevorming en
bedrog. Het was moeilijk waarheid en verdichting nog te scheiden.
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Als afsluiting van deze paragraaf kan ik
niet nalaten prof. dr. Jansen te citeren. Hij
wijst op een merkwaardige afwisseling van
de thematiek waarmee men over de bokkenrijders heeft geschreven.
Aanvankelijk werd het probleem van uit een
bestuurlijk-politieke en juridische invalshoek beschreven, de laatste tijd wordt de
zaak in een sociaal- en economisch historisch kader geplaatst. Doch ook deze
methodiek heeft zijn grenzen.
Het minitieus onderzoek heeft tot nu toe nog
niet alles kunnen ophelderen. Veel is nog
altijd mistig gebleven, niet alleen wat betreft de oorzaken maar ook naar de werkelijke toedracht. Het relaas roept dus nog
altijd vraagtekens op. Vandaar dat Jansen
concludeert dat het een maatschappelijk
diffuus proces is.
Betekenis voor de genealogie
Om de bokkenrijders uit te roeien zijn
uitgebreide processen gevoerd, met familieachtergronden, bloedverwantschappen, beroepen en gildelidmaatschap, enzovoorts.
Voor genealogische speurders in het ZuidLimburgse zijn de bokkenrijdersstudies een
ware goudmijn, die bovendien wat couleur
locale geven. Door de vele persoonsgegevens omtrent geboefte, slachtoffers en
de rechters (schout en schepenen)5) zijn zij
een zeer rijke bron aan genealogische
details. In deze context kan ook de studie
van Ramaekers en Passing worden genoemd, met uitgebreide namenlijsten van
Bokkenrijders. De meest saillante details
vindt men in de eerder genoemde studie van
Blok. Tijdens mijn jeugd kon men in sommige dorpen nog vertellen welke families
bokkenrijders hadden geleverd. De afstamOns Erfgoed nr 3, 1996

melingen van een bokkenrijder hebben tot
aan het begin van deze eeuw nog een sociale
stigmatisering gehad. De laatste jaren kan
men echter de indruk hebben dat dit negatieve stigma juist in het tegendeel is omgeslagen. Je bent geen echte Limburger als je
niet een paar Bokkenrijders in je accendentie kunt aanwijzen.
Sociaal-historische en economisch-historische achtergronden
Na deze wat lange inleiding nu ter zake.
Belangrijke voor-opmerking is dat het
verschijnsel 'bokkenrijder' niet kan worden
begrepen als niet in het kort de sociale
achtergrond van het achttiende eeuwse
Limburg in het kort wordt geschilderd.
Hierbij zijn de volgende steekwoorden op
zijn plaats: 'militaire plunderingen', 'lokale
gezagsterreur', het ontbreken van een overkoepelend gezag door 'gebiedsverbrokkeling', 'honger', 'wateroverlast', 'armoede', en 'besmettelijke ziekten' (o.a. de rode
buikloop: 'dysenterie'). Kortom een zeer
ongunstig leefklimaat en een goede voedingsbodem waarin zulk een verschijnsel
zich kon voordoen. Daarbij moet misschien
ook nog de slechte ontwikkeling van de
overwegend zeer arme plattelandsbevolking
worden gevoegd en de fantasierijke volksaard waardoor spookverhalen goed kunnen
gedijen, vooral tijdens de bange avonduren
wanneer men bij schaarse verlichting als
gezin bij de haard zit. Mogelijk hebben
bestuurders van deze psychologische ondergrond nog ge(mis)bruik gemaakt
waardoor de mythe werd bevestigd, zodat
machtsmisbruik en terreur mogelijk werd.
Ik maak hier graag gebruik van een opmerking van dr. Philips te Maastricht. Al97

lengs begint duidelijk te worden dat niet werd. Deze wegen boden dus ruime moalles aan sociale determinanten is toe te gelijkheid tot snelle verplaatsingen en
schrijven, maar dat het bokkenrij ders- vluchtpogingen. Helaas was de invloed van
probleem evenzeer het gevolg is van het de centrale overheid gering. In het algemeen
tekortschieten van het plaatselijke bestuur kan gesteld worden dat er een sterk versnipbijvoorbeeld van de belastinginning en van perde gezagsstructuur was. Door het gebrek
aan een stevige leiding ontstonden er talde rechtspraak.
rijke lokale potentaatjes met een groot ego,
die
graag de touwtjes in handen hielden en
Limburg na de vrede van Utrecht (1713)
zich
graag lieten gelden. Door de armoede
Keerpunt in de Limburgse geschiedenis is
ongetwijfeld de Vrede van Utrecht geweest, was de populatie klein en zij groeide naudie het einde van de Spaanse successie- welijks gedurende eeuwen. Rond 1700 telde
oorlog inhield en waarbij het Spaanse deel het Limburgse gebied waar de bokkenvan Limburg Oostenrijks werd. Daarnaast rijders actief zouden zijn ruwweg 50.000
werden ook regelingen getroffen voor personen met als stadskernen, Maastricht,
Gelder dat ten dele Oostenrijks, Guliks, Sittard, Heerlen en Herzogenrath (KerkStaats (Holland) en voor het overgrote deel rade-Rolduc). Het gemiddelde gezin telde
Pruisisch werd. Een groot deel van Lim- twee a drie kinderen. De bevolkingsaanwas
burg komt daarmee rond 1716 in Oosten- was slechts gering. De scholing van de
rijkse handen. Daarnaast waren er hier en meeste personen was beperkt, een groot
daar nog wat vrije heerlijkheden, zodat het deel kon nauwelijks lezen en schrijven.
Kortom cultureel gezien kon men het gebied
huidige Limburgse gebied wel 32 verals vrij arm en achterlijk beschouwen.
schillende bestuurlijke gebieden omvatte.
Het Oostenrijkse interregnum was een
betrekkelijk rustige tijd. Het aantal door- Economie van het platteland
trekkende en plunderende troepen was De economie was heel klein en overwegend
geringer dan voorheen. Omdat Limburg agrarisch van aard, behoudens dan in het
Oostenrijks was geworden betekende dit Kerkraadse waar op zeer bescheiden schaal
wel dat de Oostenrijkse successie oorlog wat mijnbouw bestond. De meeste boeren
(1740-48) 6 ), besloten met de vrede van hadden maar kleine stukjes land (om en bij
Aken) en de Zevenjarige oorlog(1756- een hectare) dat ze zelf met hun gezin
1763)7) de gang van zaken zowel direct als bewerkten en dat nauwelijks voldoende
opleverde voor een behoorlijk dieet van vier
indirect in Limburg hebben beïnvloed.
Vooral het bestuur onder Keizerin Maria a vijf personen. Met de introductie van
Theresia was niet ongunstig voor Limburg. nieuwe landbouwmethoden en de aardNa 1750 was er een duidelijke opleving van appel, kon de landopbrengst in energie en
de economie en viel een toename van de eiwitten worden opgevoerd, zodat tegen het
inwoners waar te nemen. Ook werd veel einde van de achttiende eeuw de bevolking
aandacht besteedt aan het wegennet, zodat met 25% was gegroeid. De meeste groei
de mogelijkheid tot verplaatsing groter was in de steden, er was dus een trek van
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het platteland naar de stad, omdat het platteland geen verdere emplooi bood. Van een
uitgebreide landarbeidersgroep was geen
sprake, omdat de bedrijven slechts werkgelegenheid boden voor een familie.
Marskramers
In grote trekken was het platteland selfsupporting, d.w.z. slechts voor buitengewone zaken moest men op hulpkrachten
een beroep doen. Trouwens er was onvoldoende geld op het platteland in omloop.
Voor de kleine handel zorgden gilden van
rondtrekkende vaklieden (metaalbewerkers)
en vilders (verwerkers van dierlijke karkassen o.a. voor de leerindustrie). Later leurde
men ook met kleding en textiel. Deze kleinhandel was naast de agrarische sector de
enige mogelijkheid om te overleven, wanneer het aantal kinderen te groot was voor
het beschikbare land op de boerderij. Voor
velen was de marskramerij dan ook een
welkome aanvulling op het karige boerenbestaan in tijden dat het boerenbedrijf wegens het seizoen stil lag. Vooral in het
gebied rond Herzogenrath waren er nogal
wat dorpen van waaruit de marskramerhandel (in het spraakgebruik: hoddelen)
werd gedreven.
De economisch machtigen
In de drie steden (samen niet meer dan
10.000 inwoners) was er een kleine bovenlaag van bestuurders, juristen, intellectuelen en ambachtenslieden.
Er was slechts een bescheiden niet-stedelijke bovenklasse die uit een soort kleine
landadel bestond en verder waren er de
beheerders van de laatboerderijen 8 ), die
zeer omvangrijk konden zijn, en soms tienOns Erfgoed nr 3, 1996

tallen hectaren besloegen.
Grootste agrarische machthebber was
evenwel het klooster Rolduc, dat vele grote
laathoeven in de omgeving bezat. Ook grote
kapittel- of koorkerken (met een kanunnikenkapittel), hadden uitgebreide bezittingen. Hiervan werden de priesteropleidingen
gefinancierd en tevens waren dit lokale
centra van cultuur en wetenschap die raad
en advies gaven aan bestuur en plaatselijke
bevolking. Trouwens wie tot de groep van
kanunniken wenste te worden toegelaten
moest een flinke zak geld meebrengen.
Verder hadden de plaatselijke kerken ook
nogal wat grond in eigendom, meestal uit de
dode hand verkregen. Hiervan werden de
kerk en de pastoor onderhouden. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat, wanneer er gestolen moest worden, men zich vooral richtte op de kerk en de grote boerderijen.
Wie bevolkten de rechtbanken
Het is er goed op te wijzen, dat juist personen die behoorden bij genoemde plattelandselite in de bestuurlijke functies zaten, zoals schout en schepenen. Naast wetgevende en bestuurlijke functies had de
schepenbank tevens een zekere rechterlijke
macht. Door het ontbreken van een sterk
centraal bestuur en de geringe controle van
boven had deze zojuist genoemde bestuursklasse vrijwel onbeperkte macht.
Omdat deze laatste groeperingen tevens de
welgestelden waren ligt het voor de hand
dat deze roverij met alle macht en alle
kracht werd bestreden. Het wordt dus
duidelijk dat de rechtspraak tevens een bescherming van het eigen bezit inhield.
Daarnaast waren verbeurdverklaringen, die
bij executie meestal plaats vonden, een zeer
99

profitabele inkomstenbron. De schout werd
meestal wel wat gehonoreerd, maar hij
kreeg tevens een deel (als regel 1/3) van de
boetes als extra-vergoeding. Het eigen
voordeel kan dus tevens bij de procesgang
een rol hebben gespeeld. Ziehier genoeg
redenen voor het barbaarse optreden van
justitie.
Omvang van het bokkenrijdersprobleem
Om de draagwijdte van het probleem bokkenrijder te waarderen, moet men met het
gegeven betrekken dat de Limburgse bevolking in deze periode slechts rond de
50.000 personen telde. In een periode van
rond vijftig jaar zijn tussen de 600-1000
mannen geëxecuteerd. De opgaven variëren,
omdat wie wel en niet tot de bokkenrijders
kon worden gerekend (bijvoorbeeld 'gewone criminelen') niet altijd duidelijk was.
Blok benoemt ongeveer 630 personen bij
naam, Ramaekers telt 800 en later zelfs
1030 bendeleden. Hoe dan ook, deze aantallen mag men gerust 'gigantisch' noemen.
Bedenk dat er van de 50.000 inwoners
ongeveer 25.000 vrouwen waren en van de
resterende mannen ruim de helft jongeren,
kinderen en ouderen. Dan kan men zeggen
dat uit globaal 10.000 volwassen mannen
vele honderden geëxecuteerd werden, zeg
maar rustig de dood in zijn gemarteld. Dat
is dus een groot percentage van de gehuwde
mannelijke populatie. Rekent men daarbij
de van hem afhankelijke personen, dan ziet
men onmiddellijk hoe groot het leed is geweest dat Limburg heeft getroffen. Betrekt
men daarbij tevens de families die door de
criminaliteit zijn getroffen dan is de misère
te vergelijken met een burgeroorlog. In vrijwel alle families komen bokkenrijders voor.
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Daar in de gerechtelijke stukken de familiebetrekkingen meestal aan bod komen is dit
een buitengewoon belangrijke genealogisch
bron. Vandaar dat de studie van de bokkenrijders voor de mensen met Zuid-Limburgse
kwartieren haast een must is.
Criminaliteit door bokkenrijders niet zo
erg als wordt aangenomen
De omvang van het aantal criminele delicten is minder dan men gewoonlijk aanneemt. Het aantal inbraken bedraagt enkele
honderden, het aantal roofmoorden naar
schatting hooguit tien tot twintig. Zet men
tegenover het aantal criminele delicten het
aantal executies dan is het duidelijk dat er
van een wanverhouding sprake is geweest.
In de volgende pagina's zal worden toegelicht hoe het zo ver heeft kunnen komen.
Een van de belangrijkste redenen is de
mythevorming die zich betrekkelijk snel
rond de bokkenrijders heeft gevormd in de
hoofden van de eenvoudige boeren en die
werd versterkt door het gedrag van de benden zelf en later door de verkregen uitspraken tijdens het scherpe verhoor (officiële
woord voor het verhoor met gebruikmaking
van tortuur) bij het gerechtelijk onderzoek.
Wie waren de bokkenrijders
Omdat de bokkenrij dersperiodes ongeveer
samenvielen met de Oostenrijkse oorlogen,
is er lange tijd gemeend dat de meeste
bok-kenrijders ex-militairen waren die uit
het leger waren gevlucht. Dit paste zeer wel
in het concept dat men van de bokkenrijders
had, n.1. goed geleide, en haast op militaire
leest geschoeide, organisaties. Dat het overwegend militairen waren is door het werk
van Bolk voldoende ontzenuwd. Als men de
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historische feiten kritisch overdenkt is het
zelfs de vraag of er van een grote alles
omvattende organisatie sprake is geweest.
Veel van wat men aan bokkenrijdersgeweld
toeschreef is waarschijnlijk gewone criminaliteit geweest, in sommige gevallen zijn er
duidelijke familieverbanden. Soms denkt
men wel eens dat een deel van de bokkenrijdersdaden ordinaire familieruzies waren. Waarschijnlijk stammen een aantal
bendes uit de gilden van reizende ambachtslieden en marskramers. Hieronder
vielen o.a. de rond reizenden metaalbewerkers (denk aan de slotenmakers). Een
bijzondere groep hierbij waren de vilders,
die zeer laag op de maatschappelijke ladder
stonden. Zij hielden zich bezig met het villen van dode beesten en het opruimen van
de cadavers. Zij behoorden tot de geringste
kaste en werden daardoor dusdanig in de
hoek gedrongen dat zij zich bij elkaar aansloten. Huwelijken binnen de vildersfamilies (endogamie) kwam vrij veel voor.
Geen wonder dat zij vaak voor leden van de
bokkenrijdersbenden werden aangezien.
Een groep die eveneens veel voorkomt in de
bokkenrijdersprocessen zijn de herbergiers,
die vermoedelijk als helers van het gestolen
goed hebben gefungeerd.
Het is onjuist te denken dat uitsluitend de
lagere klassen de bokkenrijders leverden. Er
waren ook professionals en overheidsdienaren bij. De bekendste figuur is natuurlijk
Joseph Kerckhoffs (ook wel Kirchhoffs) 9)
Hij kwam van een welgestelde familie en
had als legerchirurgijn in het Oostenrijkse
leger gefunctioneerd. Na zijn gedwongen
demobilisatie vestigde hij zich te Herzogenrath. Van hem werd beweerd dat hij
de hoofdman van de bokken-rijders zou zijn
Ons Erfgoed nr 3, 1996

geweest. Dit is echter nooit bewezen. Daarom wordt wel het vermoeden geopperd dat
niet, hij maar jonker Von Glasenap van het
kasteel Holtmühlen de centrale leider was.
De jonker beschikte immers over voldoende
financiering voor wapenaankopen. De jonker was niet de enige bokkenrijder die men
tot de adel mocht rekenen. Aan andere
bekende adellijke figuur was De Caravelle.
Binnen de groep van bokkenrijders waren
ook enkele vrouwen. Zij werden als regel
'slechts' gegeseld en daarna verbannen.
Perioden van de bokkenrijders
Het is niet ongebruikelijk om twee perioden
van bokkenrijdersactiviteiten te onderscheiden en wel van ruwweg 1730 - 1752 en
1760 - 1777. Van de eerste periode is de
'bende met de dode hand' onder leiding van
G. Daniels de bekendste 10). Uit de tweede
periode doet de chirurgijn Joseph Kerckhoffs uit 's-Hertogenrade van zich spreken.
Sprak men tijdens de eerste periode nog
overwegend van schelmen en misdadigers,
tijdens de tweede periode wordt het begrip
bokkenrijders bij de bevolking gebruikelijk.
Genoemde tijdperken vallen ongeveer samen met de Oostenrijkse successie oorlog
en de Zevenjarige oorlog.
Om deze bokkenrijdersperioden in een
juister perspectief te plaatsen volgt hier de
beschrijving van de sociaal economische
toestand van het gebied waarin de bokkenrijdersmythe tot stand kwam.
De eerste bokkenrijdersperiode
De situatie rond 1740
Zonder twijfel geldt de periode rond 1740
als een economisch dieptepunt in de Limburgse economie. In deze periode werd het
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platteland geteisterd door slecht weer en
herhaalde misoogsten met honger (zie kalendarium van rampen in Ons erfgoed nr
3/1995, pag 124), overstromingen en een
ernstige dysenterie epidemie. Daarnaast
waren er nog de extra heffingen vanwege de
Oostenrijkse successie-oorlog en als klap
op de vuurpijl de doortrekkende troepen en
bezetting u ) . De handel en de economie
stagneerden ernstig. De keuterboeren (en
dat was toch de meerderheid van de
bevolking) konden op hun bedrijfjes onvoldoende voedsel halen. Inderdaad waren de
jaren 1746-51 rampzalig toen de agrarische opbrengst gemiddeld 34% achterbleef en de graanprijzen tot een kwart
boven het gemiddelde stegen. Daarnaast
was er bovendien een ernstige veeziekte,
zodat ook de vlees- en zuivelproductie te
kort schoot. Men ging dus steeds meer over
op de kleine negotie (marskramers), de ontsnappingsmogelijkheid voor veel kleine
bedrijven. Doch zelfs de marskramerij
bracht door de slechte economische verhoudingen nauwelijks meer wat op. De
koopkracht was zo laag dat men op
duurzame goederen en kleding ging bezuinigen, waardoor ook de tweede inkomstenbron van veel plattelanders (de textiel
en ijzerbewerking) opdroogde en het hele
economische bouwsel min of meer in elkaar
stortte. Het gebied werd op den duur
overstroomd door bedelend hongerig volk
van allerlei slag. Er ontstond een situatie die
met agressief pauperisme gepaard ging en
die tot sterke repressieve maatregelen van
de overheid leidde. Het is in dit klimaat zeer
begrijpelijk dat de criminaliteit toenam en
dat men op vrij grote schaal aan het inbreken ging. De beveiliging op het platteland
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was uiterst pover en veel meer dan de
klokken luiden en hulp roepen was niet
mogelijk. Een centraal gestuurde politie
ontbrak. Het gebied was versnipperd, waardoor rovers zich snel van het ene rechtsgebied naar het andere konden begeven en
dan buiten de jurisdictie van de plaatselijke
schout vielen. Tegen groepen rovers die
enigermate bewapend waren hadden de
boeren geen kans. Een belangrijk punt was
bovendien dat de heren inbrekers er geen
zachtzinnige methoden op na hielden en op
zeer wrede wijze, o.a. door marteling de
boeren hun geld en goederen afhandig
maakten. Soms werden als slot en besluit de
vrouwen nog onteerd (wat niet altijd zonder
gevolgen bleef). Omdat op vele plaatsen
bijna nagenoeg tegelijk benden met dezelfde
methoden opereerden, veronderstelde men
dat deze lieden over duivelse machten
moesten beschikken, om op al deze plaatsen
tegelijk te zijn. Dit was nu het kernpunt van
een mythe die langzamerhand verder werd
uitgebouwd. Naast boeren plunderden men
ook kerken, waarbij deze heilige plaatsen
vaak duidelijk werden gedesacreerd (ontwijd). Ook dat werd als een teken van
duivelse invloed beschouwd. Kortom de
goe-gemeente begon te geloven dat benden
met duivelse plannen de bevolking terroriseerden. Om in moderne termen te spreken er ontstond iets wat men nu een rage of
massa-hysterie zou noemen, maar dan wel
op veel bescheidener schaal.
Inderdaad begon het banditisme zo'n vorm
aan te nemen dat langzamerhand de rechtsorde in gevaar kwam en de zaak volledig uit
de hand dreigde te lopen. Op den duur
kwam de geloofwaardigheid van de autoriteiten (lees adellijken en grootgrondbezitOns Erfgoed nr 3, 1996

ters) in het geding. Dat is gevaarlijk voor de
rechtshandhaving. Bovendien werden ook
zij zelf door het banditisme bedreigd. De
plaatselijke overheden gingen steeds drastischer plakkaten opstellen tegen zwervers
en vooral tegen het geboefte omdat voorgaande maatregelen niet effectief bleken.
Men raakte in een vicieuze cirkel, waarbij
de zaken buiten-proportionele vormen
begonnen aan te nemen en de redelijkheid
uit het oog verloren raakte.
(slot volgt)
De auteur is de heren dr. R. Philips en prof.
dr. J.C.G.M. Jansen (beide te Maastricht)
bijzonder dankbaar voor hun aandacht en
opbouwende opmerkingen.
Literatuur:
L. Augustis (1992) Vervolgingsbeleid en procesvoering tegen de Bokkenrijders. Het ontstaan van
een waandenkbeeld. Publications HAL 69 (nieuwe
maar uiterst acceptabele visie over de bokkenrijders)
F.C.B. Avé-Lallement (1880) Die Mersenen Bockreiter des 18. und 19. Jahrhunderts: Ergünzender
Beitrage zur Geschichte des Deutschen Gaunertums. Leipzig, Brockhaus (klassiek 19de eeuws
werk, 4 delig hoofdwerk met addenda, voor wie
Hebreeuws studeert iets bijzonders)
A. Blok (1991) De Bokkenrijders. Roversbenden en
geheime genootschappen in de Landen van Overmaas (1730-1774). Amsterdam Prometheus (uiterst
gedegen en wetenschappelijke studie, bijna het
einde)
L. Dresen-Coenders (1983) Het verbond van Heks
en Duivel. Baarn, Ambo (voortreffelijke zeer
leesbare studie over de heksenvervolgingen in het
Limburgse)
B. Dumont (1994),4H* origines des communes. Les
communautés villageoises dans les Pays de Dalhem
et de Limbourg XVIe-XVIIIe siècle. GenPse, structures, évolution. Brussel, Creditit Cummunal,
collection histoire no 89 pagina 627 (aardig beeld
van het locale bestuur in het Limburgse en het
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aangrenzende Dalhem)
P. Ecrivisse (1845) De Bokkenrijders in het land
van Valkenberg. Brussel. Herdruk Maastricht Veldeke 1943 (klassieke bokkenrijdersroman)
Gierlichs (1972) De geschiedenis der Bokkenrijders
in het voormalige land van 's-Hertogenrade, Maastricht, Schrijen. (Herdruk van 1939) (Een van de
betere studies van voor de tweede wereldoorlog)
R. de la Haye (1989) Duizend jaar beoefening
genealogie in Limburg. Publications HAL 211
(aardig verhaal over de vervalsing van de stamboom
van van de Kerckhoff)
J.C.G.M. Jansen (1979) Landbouw en economische
golfbewegingen in Zuid Limburg, 1250-1800. Assen, Van Gorcum pagina 176
J.J. Michel (1905) Die Bockreiter von Herzogenrath, Valkenburg und Umgebung. Aachen, Schmidt
(bevat tevens een namenlijst van bokkenrijders,
door Daniels)
H. Pijls (1924) De bokkenrijdersbende met de doode hand. Sittard, Missiehuis (vooral over de eerste
bokkenrijders periode)
G. Ramaekers, Th. Passing (1972/1975) De woeste
avonturen van de bokkenrijders. Heerlen (goed en
genealogische interessant voor het critisch doornemen van de tekst en tevens voor het waardevolle
aanvullende commentaar).
Noten
1. In de late middeleeuwen dacht men dat de
heksen op bokken naar de heksensabath vlogen.
Voor een fraaie afbeelding zie frontblad van het
boek van Mevrouw Dresen-Coenders.
2. In zijn familie waren plaatselijk bekende bestuurders, daarnaast bezat de familie tevens een
papiermolen.
3. vernederlandsing van Rolduc en Herzogenrath.
4. veel kabaal, weinig wol
5. Ik ben het eens met Dorren die stelde dat
mogelijk de eigenlijke boeven in de schepenstoel
zaten
6. Frederik de Grote claimde onterecht, dat door
de vrouwelijke opvolging van de Oostenrijkse kroon
onterecht was en hij en niet Maria Theresia de
meeste rechten had. Tijdens deze oorlog vielen de
Fransen, het Oostenrijkse Zuid-Nederland binnen.
Vlak voor de vrede van Aken was er nog een beleg
van Maastricht.
77. Een feitelijk vervolg op de Oostenrijkse

103

successie oorlog, waarbij de strijd vooral ging om
de dreigende hegomonie van Pruisen te breken.
Franse legers doorkruisten Limburg op weg naar
Pruisische gebieden.
8. een soort uitvloeisel van de Romeinse kasteelboerderijen, met de klassieke 4-vleugelvorm en een
centrale binnenplaats), die vaak tot in de vroege
middeleeuwen teruggingen.
9. De figuur Kerckhoffs is vele malen in de bokkenrijdersverhalen geromantiseerd. Een betrouwbaar verhaal is dat van Ramaekers en Augustus.
Land van Herle 1986, 36, 66-73. Hij was geboren
omstreeks 1720. Ondanks herhaalde torturen heeft
hij echter nimmer een bekentenis afgelegd. Hij

werd niettemin in 1772 opgehangen. Van de familie
Kerckhoffs is onlangs een uitvoerige genealogie
verschenen, welke in Naarden is te vinden. De
familie Kerckhoffs is ook bekend vanwege een
klassieke genealogische vervalsing waarvan ook de
auteur last heeft. In België heeft deze familie zich
een adellijke titel weten te verwerven. Om de
sporen van hun oorsprong weg te wissen hebben ze
zelfs in doopboeken gegevens vernietigd.
11. Er was van 1741-1774 een interim bestuur door
een graaf en van 1746-1748 een Frans tussenbestuur. Beroemd is de belegering van Maastricht
bij deze oorlog. Door de vrede van Aken ontsnapte
deze stad aan een catastrophe.

Archiefnieuws
Nieuwbouw voor de Groninger
archieven
A. Beuse
Naar alle verwachting zullen Gemeente- en
Rijksarchief in Groningen in het voorjaar of
de vroege zomer van 1997 hun nieuwe
onderkomen in het Cascadeproject bij de
Emmasingel betrekken. Het bijzondere hieraan is niet het feit dat beide diensten gaan
samenwonen (dat hebben ze tot 1968 altijd
gedaan), maar dat bezoekers met één instelling te maken krijgen, die als voorlopige
naam de Groninger Archieven heeft meegekregen.
Dit is het gevolg van overleg tussen Algemeen Rijksarchivaris Ketelaar en burgemeester Ouwerkerk van Groningen, die een
meerwaarde wilden toekennen aan de nieuwe huisvesting. Deze meerwaarde moest
gevonden worden in het gemeenschappelijk
beheer van het gebouw en op het gebied van
de dienstverlening. Beide diensten zijn daar104

om uitgenodigd om te bezien hoe die meerwaarde op het gebied van de dienstverlening
gestalte zou kunnen krijgen. Medewerkers
van de beide archieven hebben toen de koppen bij elkaar gestoken en zijn tot de volgende uitwerking gekomen:
* Er komt een gemeenschappelijke entree
voor beide diensten met een gezamenlijke receptie, waar een bezoeker zich
maar éénmaal hoeft in te schrijven.
* Beide diensten zullen dezelfde openingstijden aanhouden, naar alle waarschijnlijkheid dinsdag van negen tot 's
avonds half tien, woensdag tot en met
vrijdag van negen tot vijf en zaterdag
van negen tot half een. Dinsdagavond en
zaterdagochtend zullen een volwaardige
openstelling kennen, wat betekent dat
dan ook stukken kunnen worden aangevraagd.
* Beide diensten zullen gelijke tarieven
hanteren en gelijke faciliteiten bieden,
bijvoorbeeld op het gebied van de foOns Erfgoed nr 3, 1996

tografïe.
De manier waarop stukken worden
aangevraagd zal niet afhankelijk zijn van
de vraag of het gemeente- of rijksmateriaal betreft.
* Vergelijkbare bestanden zullen op gelijke wijze toegankelijk zijn: Er zal één
bibliotheek-catalogus zijn, één archievenoverzicht en één serie toegangen.
* Materiaal in zelfbediening zal op een
eenduidige manier gepresenteerd worden. Te denken valt hierbij aan bestanden op microfilm en -fiche, gekopieerde
archiefstukken en naslagwerken en literatuur.
* De dienstverlening voor beide diensten
zal zich afspelen in één studiezaal

verdeeld kunnen worden. Bovendien zal de
bewegwijzering de nodige aandacht krijgen.
Gedurende het eerste jaar zal de studiezaal
dubbel bezet zijn, met zowel medewerkers
van Gemeente- als van Rijksarchief. Na dat
jaar zal de bezetting worden teruggebracht,
waarbij afwisselend medewerkers van beide
diensten zullen zijn ingeroosterd. Dit betekent natuurlijk dat medewerkers zich de
bestanden van de 'andere' dienst eigen zullen moeten maken. Daarmee is al een begin
gemaakt en dit proces zal zich voortzetten
wanneer het nieuwe gebouw is betrokken.

Op enig moment zullen aan de Viaductstraat en de Sint Jansstraat de deuren gesloten worden, waarna ze in het nieuwe
gebouw zullen worden geopend.
In het afgelopen jaar zijn medewerkers van Hoeveel tijd tussen sluiting en opening zal
Gemeente- en Rijksarchief doende geweest liggen is nog onbekend; er zal uiteraard
de samenwerking en de indeling van de naar gestreefd worden om deze periode zo
studiezaal vorm te geven.
kort mogelijk te laten zijn.
De studiezaal zal plaats bieden aan circa
135 bezoekers. Om een indruk van de Op het voorblad van dit nummer van Ons
grootte te geven: het huidige Rijksarchief Erfgoed is de nieuwe studiezaal in vopast qua oppervlakte gemakkelijk in de gelvlucht, met een voorbeeld van een indenieuwe studiezaal.
ling afgebeeld. De ellipsvorm midden onder
Om te voorkomen dat deze ruimte onover- is aan de ene kant receptie en aan de andere
zichtelijk wordt, zijn een aantal sectoren kant studiezaalbalie. Het Emmaviaduct
gecreëerd, die vanuit een centrale balie be- loopt parallel aan de wand rechtsboven.
diend worden. Onderscheiden worden de
sector genealogie (85 zitplaatsen), atlas (15 (De heer Beuse is hoofd Studiezalen en Inlichtingen
van het rijksarchief Groningen.
zitplaatsen) en originelen (35 zitplaatsen). Dit artikel werd ontleend aan HuppelDePup, april
Op dit moment buigt een binnenhuisarchi- 1996)
tect zich over de vraag hoe deze sectoren zo
functioneel mogelijk over de totale ruimte

Ons Erfgoed nr 3, 1996

105

Samenwerking archief en bibliotheek te
Winterswijk
10 jaar Collectie Das
In december 1985 kreeg de bibliotheek te
Winterswijk de beschikking over kopieën
van de genealogische aantekeningen van de
heer J. Das, voormalig huisarts te Winterswijk.
Dit betekent dat de genoemde aantekeningen nu als collectie 10 jaar in de bibliotheek
ten gebruike van de geinteresseerden staat.
De heer Das heeft gedurende veertig jaar
zijn waarschijnlijk schaarse vrije tijd (naast
zijn drukke dokterspraktijk) besteed aan
genealogisch onderzoek in verschillende
archieven van kerk, gemeente, provincie en
rijk.
Hij verzamelde overal 'Winterswijkse namen', maakte notities van Winterswijkse
gebeurtenissen in 't verleden uit diverse
archiefstukken en kreeg op deze manier een
indrukwekkende genealogische verzameling. Al deze gegevens werden door hem
geordend, uitgetypt en enkele jaren voor
zijn dood gekopieerd en aan de bibliotheek
te Winterswijk geschonken.
Waarom aan de bibliotheek te Winterswijk
en niet aan bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Genealogie, de Nederlandse Genealogische Vereniging of het Winterswijkse Gemeentearchief?
De heer Das vond allereerst dat zijn collectie in Winterswijk thuishoorde (omdat deze
Winterswijk betrof) en in de tweede plaats
omdat de bibliotheek een openbaar gebouw
is en voor iedereen vrij toegankelijk met
uitgebreide openingstijden, voldoende ruimte heeft en veel achtergrondliteratuur over
Winterswijk bezit.
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Waaruit bestaat de Collectie Das?
De heer Das heeft volledige doop-, trouwen begraafboeken van de kerkelijke gemeente te Winterswijk overgeschreven en voorzien van aantekeningen en hierop een register gemaakt. Vervolgens kombineerde hij
diverse gegevens tot overzichten waarop
men kan zien welke bewoners in de loop der
tijden (1650-1820) op de verschillende
huis/boerderij adressen in Winterswijk en
buurtschappen woonden. De heer Das heeft
ook veel genealogisch geïnteresseerden in
en buiten Winterswijk veel zoekwerk bespaard door uitgebreide aantekeningen en
verwijzigingen in zijn levenswerk.
Door publicaties in enkele genealogische
bladen over het bestaan van de collectie
Das werd de bibliotheek overstelpt met bezoekers uit 't gehele land en zelfs uit het
buitenland, o.a. Duitsland, Canada, Amerika en Australië.
Het aantal schriftelijke aanvragen betreffende kopieën uit 't werk van de heer Das
werd dermate groot, dat de bibliotheek
helaas heeft moeten besluiten met de honorering hiervan te stoppen. Beantwoording
van de vragen vergde zoveel tijd van de
bibliotheekmedewerkers, dat de gewone
werkzaamheden in 't gedrang kwamen.
De grote belangstelling voor genealogie
(vooral voor de collectie Das) had tot
gevolg dat er langzamerhand verschillende
publicaties kwamen van stambomen, genealogieën, kwartierstaten en familieboeken.
De bibliotheek te Winterswijk kreeg dikwijls een exemplaar ten geschenke of
probeerde een pas verschenen titel aan te
kopen.
De plaatsing van de collectie Das in de
bibliotheek had grote gevolgen.
Ons Erfgoed nr 3, 1996

Door de genealogische publicaties werd de
afdeling 'Documentatie Winterswijk' - met
een kollektie boeken, tijdschriften, tijdschriftartikelen, brochures, enzovoorts uitgebreid. De gemeente Winterswijk plaatste
- wegens ruimtegebrek in 't gemeentehuisarchief te Winterswijk - de microfiches van
de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister van Winterswijk eveneens in de bibliotheek. De collectie Das en de microfiches van de gemeente zijn een goede
aanvulling op elkaar en bestrijken samen
gegevens in de periode 1650-1940.
Vervolgens werden microfiches van ver-

schillende Winterswijkse kranten door de
bibliotheek aangekocht.
Van enkele leden van de Mormoonse kerk
uit Duitsland kreeg de bibliotheek de Internationale Genealogische Index (I.G.I.)
bestaande uit microfiches met totaal 120
miljoen namen over de gehele wereld.
Door al deze materialen heeft de bibliotheek
te Winterswijk een unieke kollektie ter
beschikking niet alleen voor de geïnteresseerde genealoog, maar voor iedere
liefhebber van de Winterswijkse geschiedenis.

Kwesties rondom een grafstede
W.H. Morel van Mourik
Zoals bekend is, is het tot in het begin van
de negentiende eeuw gewoonte geweest,
dat de aanzienlijken hun doden in de kerk
konden begraven (de gewone man was
aangewezen op de kerkhoven). Mede vanwege de onhygiënische toestanden werd
aan deze gewoonte een eind gemaakt. In
oude kerken zien wij vaak prachtig versierde zerken, al zijn de wapens er veelal
in 1796 uitgehakt, omdat deze tekens van
rang en stand niet pasten bij het beginsel
van de Franse revolutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap.
De plaats van de zerken is meestal niet
dezelfde als de oorspronkelijke. De graven
zijn bij restauraties geruimd en de grafstenen hebben - voor zover ze inpasbaar in de
nieuwe vloer waren - een andere plek
gekregen. Soms is de oorspronkelijke
plaats nog te achterhalen. Dat is het geval
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bij de zerk van Johan Nicolai Rentinck in
de Grote kerk in Vollenhove. Het daarbij
behorende verhaal is te belangwekkend om
aan de vergetelheid prijs te geven.
De hoofdpersoon van het verhaal is niet
Johan Nicolai Rentinck, maar een verwante
in de zijlijn, Susanna Rentinck; hij is evenwel de aanleiding voor alle verwikkelingen
rond zijn grafstede. Johan Claesz Rentinck,
zoals hij ook wordt genoemd, was commissarius in Overijseï. We treffen hem in de
archieven voor het eerst aan op 1 juli 1581
in Zwolle. In deze stad trouwt hij in januari
1583 als weduwnaar met Gerritjen Wolters,
weduwe van Georg Thermaet. In 1583
wordt hij burger van Zwolle genoemd. Hij
en zijn vrouw blijken in 1586 goederen in
en onder Zwolle te hebben. In april 1593
trouwt hij daar, voor de derde keer, met
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Margaretha Hoppers. Veertien jaar later is vrouw, weten we, dat hij een broer had, die
hij gestorven en in de Grote Kerk van Vol- ook Johan Claes Rentinck heette. Het kwam
lenhove bijgezet. Op zijn grafsteen, die nog in het verleden wel meer voor, dat er in één
steeds aanwezig is, staat: Op 13 Augusti gezin twee kinderen dezelfde voornaam
1607 starf Johan Rentinck Clasen, gewe- droegen. De een werd (soms!) dan 'de oude'
sene commissarius in Overijssel.
genoemd en de andere 'de jonge'. De Johan
Uit de stukken van een proces uit 1611, Claessen Rentinck die in februari 1591 tot
gevoerd door de erfgenamen van zijn derde schepen en in augustus van dat jaar tot
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burgemeester van Vollenhove werd gekozen, zal dan ook wel 'de jonge' zijn geweest. Waarom de commissarius in Vollenhove begraven is en niet in Zwolle, is niet
bekend. Mogelijk sleet hij zijn laatste levensjaren bij zijn familie, waarvan de leden
eveneens belangrijke bestuursfuncties bekleeddden.
Het gaat hier inderdaad om een geslacht
van aanzien. Daarvoor zijn diverse aanwijzingen. Zo bevindt zich in het Rijksarchief in Overijssel de Collectie-Koets,
waarvan met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid kan worden gesteld dat
de meeste stukken afkomstig zijn uit het nu
niet meer bestaande 17e-eeuws familiearchief-Rentinck. Een ander punt is, dat
mannelijke verwanten een huwelijksverbintenis hebben aangegaan met telgen uit adellijke geslachten: Grevinge, Van Ensse. Van
andere mannelijke Rentincks kunnen we dit
vermoeden: hun vrouwen dragen mannennamen, een gewoonte die in de veertiende en
vijtiende eeuw in de hogere kringen opkwam. Zo was Johan Claessen Rentinck 'de
jonge' getrouwd met ene Herman. Dat gebruik werd in zoverre door lagere standen
nagevolgd, dat men voor vrouwen de
verkleiningsvorm ging gebruiken.
Er zijn aanwijzingen, dat er zich bij de
Rooms-katholieke parochie in Vollenhove
een paneel bevond, waarop een Rentinck
staat afgebeeld. Dat zou bovengenoemde
Susanna kunnen zijn, dan wel haar vader.
Van Susanna is bekend, dat zij in het inmiddels naar de nieuwe leer overgegane Vollenhove zeer prominent katholiek was en ook
financieel de oude leer bijzonder was toegedaan. Het is echter helaas niet gelukt, het
Ons Erfgoed nr 3, 1996

paneel, dat inmiddels uit twee stukken zou
bestaan, te achterhalen.
Zoals bekend, mochten na invoering van de
Hervorming overheidsfuncties alleen door
aanhangers van de nieuwe leer bekleed worden. In het oosten van het land werd met
deze regel creatief omgesprongen, zodat in
voorkomende gevallen een bepaalde persoon in functie kon blijven. Zo was dat het
geval bij de grootvader van Susanna
Rentinck, Egbertus Rentinck, die secretaris
van Vollenhove was en bleef. Een nieuwe
functionaris moest de Hervorming zijn toegedaan. Het vasthouden aan het oude geloof
is er de oorzaak van geweest, dat de overheidsfuncties voor de Rentincks taboe werden. Toen later een Vollenhoofse tak van de
familie tot de Hervorming overging, was het
aanzien van dit geslacht al dermate getaand,
dat de overgang wel met overtuiging en niet
met hoop op gewin te maken gehad moet
hebben: dat laatste zat er niet meer in.
Terug evenwel naar het graf. Naar het graf,
nl. dat van Johan Claes Rentinck. Zoals op
bijgaande tekening die door een familielid,
Egbertus Goltbeeck, is gemaakt, te zien is,
zijn er drie Rentinckgraven geweest. Links
boven heeft hij geschreven: Specificatie van
de 3 onder ons mandelige (= gemeenschappelijke) graven in de karck van St.Nicolaus
tot Vollenho. Het eerste graf (nr.7) ligt
tegen de muur, nog net in het schip van de
kerk, tegen de treden van het koor aan;
opschrift Rentinck. Het tweede graf, (nr.6),
ligt in het verlengde van het eerste, maar op.
het koor. Daarop staat Egbertus Rentinck,
secretaris der Stadt Vollenho. Naast dit
tweede graf ligt de blauwe zerk die nu nog
aanwezig is, die van Johan Rentinck
Clasen, de commissarius van Overijssel.
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Het betreft hier één grote zerk; de andere
graven werden gedekt door 6 resp. 5
kleinere stenen (zie de stippellijnen op de
tekening).
Kennelijk werd het graf van Johan Claes
Rentinck als het belangrijkste beschouwd,
want tot tweemaal toe zijn er met betrekking tot dit graf problemen gerezen.
Omstreeks 1677 had Engbert Struive, een
achterneef van Susanna Rentinck, zijn
vrouw en zijn dochter er in laten begraven.
Hij had echter voordien zijn deel van de
kosten voor de steen (die dus kennelijk
tientallen jaren na de teraardebestelling van
de commissiarius geplaatst was) niet willen
betalen en heeft toen - volgens Susanna vrijwillig van zijn rechten afstand gedaan.
Ook zou de moeder van Engbert Struive,
Trijne Rentinck, gezegd hebben, dat zij
geen rechten meer op het graf deed gelden.
Mogelijk was Engbert Struive zowel het een
als het ander 'vergeten', want vrouw en
dochter werden in het graf ter aarde besteld.
Hoe dit verder is afgelopen, is nu niet meer
na te gaan.
Het bovenstaande diende als 'randvermelding' bij het proces dat Susanna in
1696/7, een paar jaar voor haar eigen dood
(in 1701), aanspande tegen een achterkleinzoon van haar oud-oom Geert Rentinck
(dus nóg verder weg), Hermen Jans Bourtien. Diens vader, Jan Hendriks Bourtien,
was op 8 of 9 mei 1693 overleden en zijn
nabestaanden hadden besloten dat hij zou
worden begraven in het Rentinckgraf. Er
was echter een probleem. Assuera Rentinck, de zuster van Susanna, was daar in
oktober 1692 bijgezet. Volgens Susanna
hadden de nabestaanden van Bourtien het
graf laten openen, "haer vurnoemde verstur110

vene suster daer uit doen smijten" en Jan
Hendriks Bourtien daarin laten begraven.
Zij eiste nu verwijdering van dit lijk, herbegrafenis van haar zuster, alsmede een betaling "ten profijte van de armen dezer stede,
wegens geleeden affrond en smart, een
somma van 100 daalders". De beklaagde
verweerde zich: hij wees op de familieverhouding met Johan Claes Rentinck en op
het feit dat de grafstede tot heden onder zijn
erfgenamen ongedeeld was gebleven en
waarin voorouders van beide partijen ter
aarde besteld waren. In mei 1693 kon Jan
Hendriks Bourtien niet begraven worden,
omdat Assuera Rentinck er nog in lag. De
doodgraver heeft haar toen 1 1/2 voet terzijde "verzet", in een graf dat alleen toebehoorde aan de erven Rentinck. Assuera was
dus niet uit het graf gesmeten.
De klacht van Susanna Rentinck werd nietontvankelijk verklaard. Hoewel de familie
Bourtien weinig fris had gehandeld, was de
voorstelling van de gang van zaken door
Susanna Rentinck te veel gekleurd. Het
bovenstaande is - met de tekening - te
vinden in het Rijksarchief in Overijssel
(Stadsgericht Vollenhove, procesdossiers
nr. 325).
m het archief van de Stad Vollenhove, aanwezig in het gemeentehuis van Brederwiede, bevindt zich een Staat van graven in
de Grote kerk, anno 1791. Aan de zuidzijde
van de muur na de pilaren waren de graven
nr 6 en nr 7 nog eigendom van de erfgenamen van juffrouw Rentinck (waarmee Susanna bedoeld is). Over het graf van Johan
Nicolai Rentinck, waarover zoveel te doen
is geweest, wordt dan niet meer gerept....
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Termen van vroeger (co-deb)
H.M. Lups
cour het hof
couragie moed, lust, wakkerheid
couragieux moedig
courant gereed, vaardig, nieuwe tijding
courier lopende bode, loper
courrage makelaardij
cours loop, trant
courtisaan een hoveling
courtois hoofs, heus, beleefd
courtoisie beleefdheid
cousin neef
cousinage neefschap
couvert, couverture dekzeil, overdek, omslag
creantie, credentie geloofbaarheid, geloofsbrief
createur schepper, maker
creatuur schepsel, maaksel
credit geloof, inschuld
crediteeren geloven, borgen, vertrouwen
crediteur schuldeiser, die aan een ander
uitleend, gelover
creëren scheppen, maken, verkiezen
crimen schuld, misdaad
crimen laesa majestatis hoogste
machtschending, gekwetste hoogheid
crimineel dat de hals aangaat
crimineel proces halsrecht
crimineele justitie bloedrecht, halsgerecht,
recht van het hoogste
crimineele zaak halszaak
crimineeren beschuldigen
criminele rollen rechterlijke stukken die de
voortgang bevatten van de gerechtelijke procedures in de vorm van attestaties
(verklaringen), interrogaties(ondervragingen),
confessies (bekentenissen) en sententies
(vonnissen).
critice nauwkeurig
cronijk tijdboek, historie
crudeliteit wreedheid
cruel wreed, hard
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cuius loco in wiens plaats
cuius vicem supplevit in wiens plaats optrad
culpabel schuldig, strafbaar
culpeeren beschuldigen, betichten
cultiveeren bebouwen
cum met
cum dispensatione met dispensatie
cum dispensatione impedimenti consanguinitas met vrijstelling van het huwelijksbeletsel van verwantschap
cumulatie ophoping, vermeerdering
cumuleeren ophopen, samenhopen
cum totali relaxatione met volledige vrijstelling
cupiditeit begeerlijk
curateele bezorging, regering, redding
....in curateele onder toezicht van een ander
gesteld worden, als men in verloop van
schulden geraakt is
curateur, curator toeziender, regeerder, bezorger, voogd
curieus net, nauwkeurig, nieuwsgierig
curieusheid zorgvuldigheid, kieskeurigheid,
weetgierigheid, merkwaardigheid,nettigheid
custod(i)e bewaring, hoede; kas, koker,
gevangenis
custos koster, hoeder, opziender, wachter, bewaarder
custosgerechtigheid, bepaalde tiendvorm
D
damnabel verdoemelijk
damneeren doemen, verwijzen
damnatie verdoeming
dangereux gevaarlijk
dangier gevaar
debarqueeren ontschepen, ontladen
de rato caveeren zeker stellen
debet schuld, schuldig
debattant wederspreker, tegenspreker
debiet verkoop in het klein, afzet van waren
111
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Paleografie

Bonhaesers
J. Ligterink
Burgermeesteren Schepenen ende Raedt der
Stadt Doetinchem/ laten hiermede alle
Borgeren ende Inwoonderen deser Stadt weeten
ende waerschouwen/ dat niemant voortaen
sich sall onderstaen ^/binnen in sijnen huijse
neder te setten ofte to holden enige Cledermakers gesellen/ om van enige nije stoffen
clederen to maecken/ als de geene/ die
alhier hare borschap ende volgens het
Cleermakers Gilde hebben gewonnen/ in
gevolge vanden Gildebrieff ant voorschreven
Gilde verleent/ Ende bij so verre iemant
bevonden worden hiertegens/ tot nadeel van t
voorw. Gilde/ gedaen to hebben/ sullen niet
alleen de Bonhaesers 2 )/ die daerover betrapt
worden/ gebroeckt 3 ) worden/ na inholt des
Gildebrieffs/ maer sullen daerneffens/ die
nije stoffen/ die sij onder handen hebben om
to verarbeijden/ vervallen 4 ) sijn ende anden armen
gegeven worden/ waerna een ijder hem can
reguleren ende sijnen schade vermijden/ In
oircondt 5 ) der Stadt Doetinchem secret segel 6 )
hieronder gedruckt/ Actum Doetinchem den
4en Decembris 1646
') zich onderstaan = zich aanmatigen
) Bonhaesers = beunhazer.
Een bon of beun was een zolder. Beunhazen werkten
zonder daartoe bevoegd te zijn; bij controle door het
gilde vluchtten ze als een haas naar de zolder
3
) gebroeckt worden = beboet worden (broecken, brooken, bruecken, breuken = straf
bestaande uit de betaling van een geldsom)
4
) vervallen = in beslag genomen
5
) in oircondt = als bekrachtiging
) secreet segel = van een vorst of een stad.
secreet = geheim; secretaris = geheimschrijver
2
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Beroepen van toen (haring-)
H.M. Lups

(haring)buis op weg naar de haven

HaringIn de zeventiende eeuw werd met de "groote
visscherij" de haringvisserij bedoeld. De
walvisvangst, waarbij het om veel grotere
dieren ging heette de "kleine visscherij". Er
is dan ook geen vissoort, die in het verleden
van zoveel economisch en politiek belang
geweest als de visserij op haring. Deze
haringvisserij bezorgde vele tienduizenden
werk, niet alleen als visser, maar ook omdat
talrijke toeleveringsbedrijven nodig waren.
Haringvisserij werd met behulp van drijf114

netten uitgeoefend. Deze wijze van vissen is
waarschijnlijk in Vlaanderen ontwikkeld,
waarna Zeeuwen en Hollanders deze methode overgenomen en geperfectioneerd
hebben. Het is een manier van vissen geweest, die zich tot in de twintigste eeuw
gehandhaafd heeft.
De Nederlandse haringvisserij is al zeer
oud. Op grond van charters en vrijbrieven
weet men dat het haringvissen met behulp
van drijfiietten reeds in de dertiende eeuw
werd toegepast.
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Naarmate de haringvisserij en haringhandel
belangrijker werden groeide ook de bemoeienis van de overheid, ten dele om door
beschermende maatregelen de kwaliteit te
waarborgen, ten dele ook ten behoeve van
monopolievorming.
Het is hier niet de plaats om in te gaan op
de discussie, wie het haringkaken heeft uitgevonden. Wel is van belang dat dit systeem de mogelijkheden voor export sterk
bevorderd heeft. Een goede matroos verwerkte per uur ruim twee kantjes oftewel
800 - 1000 haringen. Hierbij werd en wordt
met een kaakmesje de gal (= gelletje) plus
bijbehoren uit de haring gehaald.
De haringvissers behoorden in onze landen
tot de eersten, die ook koopvaart bedreven:
zij vervoerden de haring naar andere landen
en al gauw ook andere producten als zuivel
en textiel en brachten andere producten
terug. Het waren ook vermoedelijk ook de
eerste strijders op zee, zowel tegen kapers
als tegen schepen van concurrerende
organi-saties en staten (bijvoorbeeld de
Hanzesteden), waarbij nog aan de wal een
van de schippers, tot admiraal werd
gekozen en dus het opperbevel voerde. Zo
waren de eerste vlootvoogden van origine
haringvissers, bijvoorbeeld Tromp.
Het haringkaken was slechts voorbehouden
aan de bedrijven van de steden "van de
Maze" en van "Hollands noorderquartier".
De belangrijkste plaatsen waren Enkhuizen,
De Rijp, Brielle, Delfshaven, Rotterdam,
Schiedam en Vlaardingen. Deze privileges
bleven bestaan tot 1857.
In 1652 werd het "Collegie van de Grote
Visscherije van Holland ende Westvriesland" opgericht dat zich een zekere
wettelijke macht toeëigende en de belangen
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van een betrekkelijk kleine groep haringgroothandelaren veiligstelde. Het kaakprocédé moest gekoppeld worden aan de
vermaardheid die de uit deze gebieden afkomstige producten in het buitenland genoot. Ook moesten er brandmerken op de
tonnen komen om de verschillende biologische stadia van de haring aan te geven.
Zo was het keurmerk 'cirkelbrand' voor
haring die gevangen was in de periode van
Sint-Jacob tot Sint Bartholomeus (25 juli
tot 24 augustus); 'kleine brand' was voor
haring uit de periode van Sint Bartholomeus tot Kruisverheffing (14 september).
'Kruisbrand' haring bestond uit volle hommers en kuiters. Dit was de beste haring
voor de export. Van 1 januari tot 1 juni
mocht niet op haring worden gevist.
Ondanks alle voorschriften waren er toch
geregeld klachten uit het buitenland.
In het "Groot Placaetboek II van 1613 tot
1652" werden de haringvissers beschouwd
als goede vaklieden, die uitblonken in het
kaken en pakken van haring. Deze vissers
werden dan ook als een soort 'nationaal
bezit' beschouwd. Er was voorgeschreven
dat ze zich niet in dienst mochten begeven
van koopvaardij- of vissersschepen buiten
de Verenigde Nederlanden.
De bloeitijd van de grote visserij lag in de
eerste helft van de zeventiende eeuw toen de
Republiek verreweg het grootste deel van de
markt in handen had.
De bewerkingen aan de wal stonden onder
toezicht van keurmeesters. Om knoeierijen
tegen te gaan moesten de pakkers hun
werkzaamheden op de openbare weg verrichten.
De vissers die niet woonden in de steden
gelegen aan de Maas of in het Hollands
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Noorderkwartier mochten dus tot 1857
geen gekaakte haring aanvoeren en moesten
hun aanvoer of direct voor de consumptie
verkopen of op andere manier verduurzamen (bijvoorbeeld steurharing, die tot
bokking werd gerookt.
Aan de kust van Holland (= de Zijde), waar
havens ontbraken (bijvoorbeeld Scheveningen en Katwijk) maakten de schippers
gebruik van platboom schepen (boom =
bodem). De meest bekende strandschuiten
zijn de bommen, die bij hoog water op het
strand gezet werden. (Goed te bekijken in
het Panorama Mesdag in Den Haag). Voor
de drijfhetvisserij maakte men vooral
gebruik van buizen, kielschepen. Op de
Zuiderzee kende men de botter en de
schokker, ook platbodemschuiten.
De bemanning van een buis telde 1 2 - 1 4
man: de kapitein, de stuurman en de matrozen, die ten dele verschillende funkties
hadden als wantaannemer, wantstaander,
reepschieter en jongste.
De afhouder trekt langzaam de reep (kabel,
waarmee een aantal netten met het schip
verbonden is) van de winch en 'paait' hem
in het reepruim
Haringkaker is degeen, die de haring ontdoet van kieuwen en gelletje (gal).
De jongste de oudste van de [drie] jongeren
aan boord.
De reepschieter vangt de reep op en schiet
deze al ronddraaiende 'in ronde slagen' op.
De spilloper is degeen die aan het spil
(werktuig bestaande uit een cylinder voorzien van een kop met gaten waarin spaken
om het geheel rond te draaien) draait. "De
stuurmansmaat is een der vier spilloopers
bij het inwinden van het vischtuig".
Wantaanhaalder (of dombeest)/want116

aannemer bemanningslid, belast met het uit
het ruim halen van de netten.
Wantheffer de persoon die de bulk van het
want (= net) in de schuit hijst
Wantstaander haalt de netten binnen
boord.
De wijze waarop de verschillende toeleveraars actief waren komt bij hun specifieke beroepsuitoefening aan de orde.
Rechtstreeks met de haring hadden, naast
de bemanning van de schepen onder meer
de navolgende beroepen (ten dele als
seizoenwerker) te maken :
Haringdroger = bokkingdroger.
Haringjager = jager/ventjager, vervoerder
of koopman die verse vis van de varende
visserschepen op de markt brengt om te
verkopen. Haringjager was ook een schip,
uitgerust door de gezamenlijke haringreders
tot vervanging en onderdrukking van deze
vroeger gebruikelijke ventjagerij.
Haringko(o)per verhandelt de haring,
hetzij als groothandelaar, hetzij als winkelier.
Haringpakker/pakster pakt de haringen
uit de (zee)tonnen in voor de handel
bestemde vaten. Vroeger was dit een door
de overheid beëdigd persoon.
Haringre(e)der rust de schepen voor de
haringvangst uit. Hij is dus de eigenlijke
ondernemer
Haringteller telt de haringen
Haringtrekkers waren vissers uit Den Helder, Nieuwediep en Texel, die in februari
met de zegen soort net)visten op jonge
haring die via het Marsdiep de Zuiderzee
introkken. Ten dele gebeurde dit vanaf het
strand, ten dele met behulp van vletten,
bemand door een schipper en tien roeiers
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Haringwerker verrichtte het bewerken van
de haring aan de wal (sorteren, inzouten,
inpakken enzovoort).

den, Bussum, 1976-1978.
H.A.H. Kranenburg, De zeevisscherij van Holland
in den tijd der Republiek, Amsterdam 1946.
Dr J.P. v.d. Voort, Vissers van de Noordzee, 's-Gravenhage 1975
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Een wondervolle genezing.
G.E.Spies
Toen ik onlangs het R.K. doopboek 18121856 van de St.Dionysiusparochie te Rijssen (Ov.) bestudeerde vond ik een opmerkelijk verhaal. Het doopboek is voor niet
meer dan de helft volgeschreven met
dopen. Toen ik echter de talloze lege paginas doorbladerde (je weet maar nooit)
vond ik een paar bladzijden voor het einde
er opeens vier beschreven. Daarin stond
onder andere een prachtig verhaal over
een wonderbaarlijke genezing. Hierna
volgt de letterlijke tekst van dit verhaal.

acht geneesheeren konden hiervoor als getuigen optreden , wanneer zij noch allen in
leven waren, als: Kirch te Oldenzaal, Essink te Delden, Kriegesman te Rijssen,
Temminks te Deventer, de oude en de jonge
Geze te Raalte, Smits te Rijssen , Schönink
te Ootmarsum , Glabbeek te Almelo. Hierbij kwamen noch eene menigte door
proefondervindingen voor deze kwaal nuttig
bevondene recepten, zo dat zij ten allen tijde
een gedurig gebruik der medicijnen heeft in
acht genomen. Somtijds scheen het wel dat
zij van de toevallen genezen was, welke
eenige weken uitbleven; ten blijke, dat zij
Ad Memoriam rei perpetuam
echter hiervan niet genezen was barstten zij
Rijssen 3tia Februarii 1825
Euphemia Koedijk, geestelijke dochter, oud dan wederom op eenmaal los. Schokten het
ruim 27 jaren, wierd voor zes jaren en lichaam heviger en maakten den laatsten
negen maanden, van hevige zenuwtoevaïlen staat van de lijderes erger dan den ersten.
aangetast. Somtijds achtervolgden zich de In de eerste jaren was de kracht en werking
toevallen wel 13 maal op eenen dag; tus- der zenuwtoevaïlen meer uiterlijk, en de
schen een ijsselijk geschreeuw en geraas lijderes gevoelde zoo zeer geen innerlijke
rolde en wentelde zich de lijderes in het bed, benauwdheid, dan wel het uiterlijke geof op de vloer, en het zweet brak alsdan in schreeuw en geraas aanduidde. Sedert twee
groote hoeveelheid uit. Na het eindigen dier en een half jaar was de werking der toetoevallen, was zij welgemoed, gevoelde vallen zoo hevig in borst en lijf, dat een der
bijna geen ongemak, en verrigtte hare kundigste geneesheeren eene aderbarsting
gewoonlijke bezigheden. Geene geneesmid- vroegde. Nu werd de maag verzwakt, het
delen bleven echter onbeproefd om haar van onderlijf zoodanig aangetast, dat zij, om
deze rampvolle kwaal te genezen. Meer dan eenigen steun te hebben, een riem om het lijf
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dragen moest.
Deze bijzondere toevallen konden , volgens
het oordeel der kundigste geneesheeren niet
genezen worden, dan door een aanhoudend
gebruik van medecijnen en in allen opzigte
versterkende spijs en drank; ook dit werd
nauwkeurig in acht genomen; men gebruikte te dien einde wederom 7 maanden
van den Heer Schönink te Ootmarsum, en
daarna 6 maanden van den Heer Glabbeek
te Almelo de voorgeschrevene medecijnen,
echter werd deze zwakte niet genezen, noch
de zenuwtoevallen verminderd. In september 1824 wederom door hevige zenuwtoevallen aangetast, mattede zulks het ligchaam zodanig af , dat zij op den 12nd
December 1824 in en uit het bed gedragen
moest worden.Op den laatsten van genoemde maand hielden de vlagen op; nu
scheen alle veerkracht als op eenmaal uit
het ligchaam verdwenen te zijn en de
geheele natuur was werkeloos. Het wateren
als ook de stoelgang erst na het zetten van
lavementen te weeg gebragt, moesten door
hevig drukken op het lijf bewerkt worden;
alle ledematen schenen niet met pezen en
zenuwen , maar met een draad aan eikanderen te hangen. Zij moest worden gelaafd
als een nieuwgeboren kind, en van vier
personen in en uit het bed gedragen worden.
In dezen akerligen toestand gebruikte zij
noch medecijnen van den Heer Glabbeek
echter vrugteloos, en op den laatsten van
januari 1825 wierp de maag de medecijnen
uit.
Den 3n en 12n Februarij 1825 waren door
Zijne hoogheid de Eerw. priester en Prins
van Hohenlohe bepaald om voor de lijderes
te bidden. Teglijkertijd was de geheele familie in de kerk, ontving de H.H. sacra118

menten en was volhardend in het gebed.
Op den 2n Februarij hoorde ik haar des
avonds de biegt af, en vond haar in uiterste
zwakte. Ik moest boven het bed luisteren
om hare woorden te verstaan. Op den 3n
Februari des morgens, kwartier voor negen
ure, bragt ik haar de H. Communie, vond
haar in dezelfde zwakte, bad haar de gebeden uit het boekje van den Prins von Hohenlohe voor, tevens haar opwekkende tot
geloof, hoop , liefde , berouw en betrouwen
op God. In dit oogenblik gevoelde zij eenen
schok in de ingewanden, en daarna eene
koude trekkinge door het geheele ligchaam;
doch deweil het in een ootmoedig hart niet
konde opkomen, dat zij juist op den 3den,
en alzoo op den ertsen bepaalden dag van
Z.Hoogh. den Pnins van Hohenlohe, zoo
wonderwel zoude genezen worden, maakte
zij aan mij dit gevoel niet bekend, en ik
verliet haar omtrent tien ure. Om half een ,
den 3 den Februarij kreeg ik aanzoek om
haar te bezoeken; daar komende hief zij de
handen omhoog, en tilde zich met betvatsel
op, ik raadde haar rustig te blijven liggen
tot twee ure des namidags, op welken tijd
zij het gaan beproeven zoude; laat ik het
gelijk maar proberen, was haar antwoord,
en ziet zij kleede zich alleen. Stapte in mijne
tegenwoordigheid uit haar ziekenbed en
wandelde alleen op haar kamertje; na eenige ogenblikken ging zij van haar kamer in
de keuken, schreef tegen den avond twee
brieven aan hare vrienden, wegens hare
wondervolle genezing, en wel tusschen het
gevoel van gelukwenschen, van catholijken, acatholieken en joden , die alle haren
ellendigen toestand gekend hadden. Op den
4den Februarij des morgens niet tegenstaande het gure weer, storm en sneeuw,
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was zij de eerste in de kerk, bedankte God
voor hare wondervolle genezing ontving de
H. Communie en was volledig genezen aldus
getuige ik ondergeteekende,
S:Volmbroek pastoor te Rijsssen 1825

Euphemia Koedijk was na deze wonderbaarlijke
genezing nog jarenlang actief, ook binnen de R.K.
parochie St.Dionysius. We weten dat ze in ieder
geval tot en met 1851 regelmatige getuige was bij
huwelijksluitingen.

Stephanus Volmbroek was van 1824 tot en met 1852
pastoor Ie Rijssen.

Een genealogische verzameling beheren
H.M. Lups en W.J. Scholl
Wat is een genealogische verzameling?
Wanneer men genealogisch aan de slag
gaat, beseft men dikwijls nauwelijks waar
men aan begint.
Al spoedig komt men tot de ontdekking, dat
alles wat men vindt hard gemaakt moet
worden, dat wil zeggen: men moet de bronnen noemen, zodat een en ander controleerbaar is.
Nu het kopieerapparaat bijna overal beschikbaar is, wordt er waar het mogelijk is
en mag, druk gekopieerd. Voor men het
weet heeft men zo een allegaartje aan
stukken: fotokopieën van doopinschrijvingen, van akten, van testamenten, van familieadvertenties, kortom een verzameling
stukken van uiteenlopende aard. Daar
komen dan, vooral als de verwante families
mee gaan doen, allerlei andere (ook originele) stukken bij, zoals foto's, brieven,
bidprentjes, familiedrukwerk, krantenknipsels, trouwboekjes, originele akten en
andere stukken, en soms ook voorwerpen,
als onderscheidingen en gewonnen medailles. Tegenwoordig ook vaker geluidscassettes, films en videobanden.
Daarnaast krijgt men te maken met publicaties, waarin verwanten worden genoemd,
zoals tijdschriften en (familie-)boeken,
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gegevens die men zonodig terug moet kunnen vinden, evenwel zonder dat die publicaties deel uitmaken van onze genealogische verzameling.
Vaak wordt deze verzameling omschreven
als familiearchief, maar als naar de verschillende definities wordt gekeken, blijkt
dat deze omschrijving verkeerd is.
In het Lexicon van Nederlandse archieftermen ) komen we de volgende definities
tegen:
'Archiefbescheiden (archiefstukken) 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
vervulling van zijn/haar taken.'
'Een archief is het geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door
een instelling, persoon, of groep personen.'
'Een persoonlijk archief is het geheel der
bescheiden, ontvangen of opgemaakt door
een bepaald persoon, handelend als particulier en naar hun aard bestemd om onder
hem te berusten.'2)
'Een familiearchief is een overgeleverde
combinatie van archieven van personen die
tot elkaar in familiebetrekking staan.'
119

Achternaam (patroniem)
Voorna(a)m(en)
Datering
Plaats/regio

:
:
:
:

He(e)res
Jacobus
1768-1838
Bellingwolde/Oudeschans

Codering stuk

Omschrijving

05.01.001
05.01.002

Oudeschans. Div. auteurs, zonder jaart. pag. 22,36,38
De Bellingwolderschans in derselver oorsprong en lotgevallen, J. Heres 1820
Geschiedenis van Bellingwolde dl 5 Bestuur en Rechtspraak, J.G. Kampen enP. Brood, Groningen 1995, pag.
104, 106 incl. afbeelding

05.01.003
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Gezien deze definities zijn de documenten
en andere zaken, die binnen het kader van
een genealogisch onderzoek worden vergaard niet als familiearchief te beschouwen.
Wij kiezen daarom voor de benaming 'genealogische verzameling', eventueel aangevuld met de naam van de persoon of de
familievereniging die de verzameling beheert.
Belangrijker dan de kwestie van de benaming is echter de organisatie van het geheel.
Wat komt men tegen en hoe wordt de
verzameling opgezet?
Wanneer men met genealogische onderzoekingen begint is meestal de eerste 'ontdekking' dat men twee stel grootouders
heeft, die geen familie van elkaar zijn en
toch familie van jou. Men zou de bescheiden dus kunnen sorteren naar de verschillende familietakken, maar er komen steeds
meer families bij, vooral als men in de
breedte verder gaat en ook het voor- en
nageslacht van bijvoorbeeld broers en zusters of ooms en tantes bij het onderzoek
betrekt. Verder komt men allerlei personen
tegen, waarmee men niet direct uit de
voeten kan, bijvoorbeeld naamgenoten in
advertenties, tienjarentafels van geboorten,
overlijdens of huwelijken, peters, meters en
getuigen. Ook zij kunnen op gegeven ogenblik van belang zijn bij het onderzoek, soms
zelfs onmisbaar om langs een omweggetje
verder te komen.
Een systeem, waarbij men de stukken op
persoon gaat bewaren, werkt niet. Er zijn te
veel documenten, waarin meerdere personen worden genoemd. Bovendien moet men
ook rekening houden met de aard van de
stukken, die zoveel mogelijk gaaf en goed
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geconserveerd dienen te worden bewaard.
Wanneer men de personen en de documenten bekijkt, komt men al gauw tot de
conclusie, dat er in de eerste plaats behoefte
bestaat aan een kaartsysteem, van de personen, die men tegen komt en die van belang
kunnen zijn bij het onderzoek, zodat zij zo
gemakkelijk mogelijk zijn te lokaliseren. In
principe zou men de documenten 'op kunnen hangen' aan de in de genealogie of
kwartierstaat genoemde personen, maar
men heeft dan niet alle personen, zoals de
nog niet plaatsbaren en eventuele getuigen.
Voorkeur verdient het dus een aparte
kaartenbak tot ontwikkeling te brengen van
alle personen, die men in de van belang
zijnde stukken tegenkomt en die mogelijk in
enigerlei relatie tot de familie kunnen staan.
Een dergelijke kaartenbak kan met de hand
worden bijgehouden en/of met behulp van
een computer worden gerealiseerd. Wil men
het met de hand doen, dan kan men een
echte kaartenbak maken met behulp van
systeemkaarten, maar men kan het ook op
multobladen (17-gaats) aanleggen, waarbij
de 'kaarten' in één of enkele banden zijn
opgeborgen. Als handsysteem verdient dit
wellicht de voorkeur:
a. de blaadjes kunnen behoorlijk wat gegevens bevatten;
b. anders dan een 'echt' kaartsysteem,
neemt het betrekkelijk weinig plaats in;
c. het is gemakkelijk transporteerbaar;
d. als een 'moederblad' ontworpen is met de
gewenste liniatuur, kan via het kopieerapparaat of een (snel)drukkerij betrekkelijk
goedkoop een flinke stapel geliniëerde multovellen worden afgedrukt. Desnoods kan
men met alleen geliniëerde bladen volstaan,
omdat de inrichting betrekkelijk eenvoudig
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kan zijn, zodat er weinig kans is op verwarring. Eventueel maakt men een maskertje
uit karton met daarop de vaste tekst.

b. de datering van het document,
c. document en hoedanigheid waarin de
persoon in kwestie in het betreffende document voorkomt.
Wat moet een genealogische kaartenbak Figuur 1 geeft de voorzijde van een ingevulde kaart weer. Na afdekken van de ingebevatten?
Het kaartsysteem moet enerzijds voldoende vulde gegevens kan het vel eventueel zo
gegevens bevatten om de bewuste personen gekopieerd worden op multobladen.
met aan zekerheid grenzende waarschijn- Het kaartsysteem wordt dan gesorteerd:
lijkheid te lokaliseren en anderzijds plaats- 1. op achternaam/patroniem, per gelijke
ruimte bieden om voldoende documentge- achternaam
2. op voorna(a)m(en), per gelijke voorgevens op te kunnen nemen.
De inrichting van de 'kaart', hetzij met de na(a)m(en)
hand, hetzij met de computer (waarbij de 3. op periode en per gelijke periode
kaartenbak als toepassing van een databa- 4. op plaats/regionaam.
sesysteem gegenereerd moet worden 3)),
moet het mogelijk maken de persoon zo Een van de voordelen van een goed opgezet
goed mogelijk te bepalen. Daarom zullen de systeem met een computer is dat zo'n
volgende persoonsgegevens vermeld dienen (electronische) kaartenbak heel gemakkelijk
in allerlei volgorden te sorteren is of dat er
te worden:
eenvoudig selecties te maken zijn. BijvoorAchternaam/patroniem
beeld alle personen in het bestand waarvan
Voorna(a)m(en)
de voornaam minstens bestaat uit Willem
Periode, waarin de persoon leefde
Plaats of regio, waarin de persoon leefde, en die leefden in de periode 1750-1820.
eventueel plaats in het document genoemd.
Het is, ongeacht het gevolgde systeem, beBij handadministratie kunnen de vaste langrijk enkele regels vast te stellen, zoals
gegevens met de pen worden ingevuld. Het die ook elders worden toegepast. Juist omis raadzaam de andere gegevens met pot- dat men in vroeger eeuwen geen vaste
lood te verwerken omdat dan gemakkelijker spellingsvoorschriften had, wordt zelfs eeneen wijziging kan worden aangebracht zon- zelfde persoon op verschillende manieren
der dat de hele kaart moet worden over- omschreven, bijvoorbeeld Claesen, Claessen, Klaaszn en Klaassen en dat niet alleen
geschreven.
De rest van het vel (inclusief de achterzijde) door derden, maar ook door de persoon zelf.
is dan beschikbaar voor de registratie van Verder komt men mensen tegen, die eerst of
de documenten. In dit restdeel kunnen dan soms via een patroniem bekend waren,
in willekeurige volgorde de documenten maar elders (onder meer na invoering van
worden genoemd, waarbij vermeld moet de Burgerlijke Stand) met een achternaam
of bijnaam bekend waren. Klaas Hendriks
worden:
werd bijvoorbeeld Klaas (Hendriks) van der
a. het documentnummer,
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Schuur of Klaas Roothaer. Trouwens,
vooral in de beginperiode waren de ambtenaren die geboorten, huwelijken en overlijdens registreerden niet altijd even accuraat. En in stukken van voor de Burgerlijke
Stand komt men achternamen tegen, die
elders en/of gedurende kortere of langere
tijd, soms zelfs gedurende verschillende
generaties onzichtbaar waren, bijvoorbeeld
Geert Geerts en Geert Geerts van der
Haven. Namen van mensen, die immigreerden, werden soms ongewijzigd gelaten,
soms ook verbasterd of vertaald. Chevalier
werd bijvoorbeeld De Ridder. Iets overeenkomstigs geldt voor voornamen, die
vaak op verschillende wijze werden geschreven. Zelfs plaatsnamen ontkomen niet
altijd aan variaties. Zo is de Bellingwolderschans identiek met Oudeschans.
Misschien is het mogelijk - ook ten behoeve
van eventueel samen te stellen naamregisters bij onder meer genealogieën en kwartierstaten - in de toekomst in een apart
artikel op dit onderwerp terug te komen.
Al deze variaties brengen de wenselijkheid
naar voren, dat men vooral in het begin het
beste een 'hoofdkaart' aan kan houden met
de officiële naam of de meest gebruikte
spellingsvariant, waarop alle gegevens
voorkomen en verwijskaarten van de andere
namen, die mogelijk verwarring kunnen
veroorzaken, zonder vermelding van de
documentatiegegevens, maar met de opmerking: Zie de kaart
met omschrijving
van de daarop voorkomende (sorteer- en
localiseer)gegevens.
De opbouw van de eigenlijke documentatie (de wijze van bewaren)
De opbouw van de documentatie zelf vraagt
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om een zekere systematiek, waarbij met
verschillende gezichtspunten rekening moet
worden gehouden:
a. Het raadplegen moet zo gemakkelijk mogelijk zijn;
b. Het toevoegen van stukken dient mogelijk te blijven;
c. De documenten dienen in goede staat
gehouden te worden .
Men beschikt in de praktijk over materiaal,
dat afhankelijk van hoedanigheid en formaat zijn eigen problematiek inzake bewaring kent.
Het zou bijvoorbeeld gemakkelijk geweest
zijn, als alles tot het A4 formaat (21,0 x
29,7 cm.) herleidbaar was, omdat voor dit
formaat velerlei opbergmogelijkheden bestaan, als bijvoorbeeld afsluitbare ordners,
waarin de stukken dus stofvrij kunnen worden bewaard.
De praktijk leert dat (kopieën van) oude
akten dikwijls groter zijn.
Daarnaast vereisen diverse stukken speciale
zorg om ze in stand te houden. Wie wel eens
een fotokopie in een niet zuurvrije map
bewaard heeft, weet dat het meeste van de
kopiëersubstantie na verloop van tijd op de
binnenzijde van de map zat en niet meer op
het papier. Oudere fotokopieën hebben
weer de neiging te verbleken of te verkleuren, zodat het zaak is die tijdig te
vernieuwen.
Ook bij de bewaarduur van de nieuwere
beelddragers kan men vraagtekens plaatsen.
Zo zou iemand eens de video-opname van
het huwelijk van zijn dochter laten zien,
maar toen deze werd afgespeeld, bleken
hele delen van het beeld verdwenen te zijn.
Iemand anders had lange tijd enkele casset123

tebandjes bewaard met stemmen van familieleden, maar ook die bleken na verloop
van tijd niet meer bruikbaar, misschien door
verkeerd bewaren. Over de bewaarduur van
de cd-rom is het vermoedelijk moeilijk een
uitspraak te doen (40 jaar?). Wel blijken
filmpjes van zo'n honderd jaar geleden nog
bruikbare beelden op te leveren en op cd
kan men zo bijvoorbeeld de stemmen van
mensen, die een rol in de Tweede Wereldoorlog speelden, beluisteren. Houtvrij papier en perkament blijken honderden jaren
mee te gaan, maar met het houthoudende
papier uit de negentiende eeuw en de
nieuwere beelddragers is voorzichtigheid
geboden.
Een deel van de verzameling kan men in de
genoemde afsluitbare ordners bewaren,
eventueel in zuurvrije hoesjes.
Kleinere stukken als familieadvertenties kan
men op grotere vellen vastlijmen (even aantippen) met zuurvrije fotolijm (zoals van
Lero of Talens).
Voor foto's en bidprentjes zijn zuurvrije
plastic hoezen te koop, waarin bijvoorbeeld
vier exemplaren passen.
Samenhangende stukken, zoals het oude
fotoalbum van een grootmoeder, mag daartoe niet uit elkaar worden gehaald, maar
dient als één stuk in tact te worden
gehouden. Hetzelfde geldt voor samenhangende documenten, waarbij het aanbeveling verdient metalen 'handigheidjes'
als nietjes en paperclips te vermijden of in
voorkomende gevallen voorzichtig te verwijderen. Stukken die met een nietje of
paperclip bij elkaar werden gehouden gaan
zonder deze atributen in een losse omslag of
voldoende grote enveloppe bewaard, jaren
langer mee. (niet vouwen!)
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De stukken, ook de foto's, maar niet op de
foto's, kunnen met zacht potlood hun documentennummer krijgen. Soortgelijke documenten kunnen dan in uit zuurvrij stevig
papier gevouwen mappen stofvrij en
beschermd tegen licht worden bewaard. Op
de map kan dan een overzicht worden gezet
van de documentnummers.
Om de verzameling te bewaren zijn stapelcassettes, die men los of in setjes van vijf
stuks kan kopen, erg aantrekkelijk. Deze
cassettes zijn er voor A4 documenten (21 x
29,7 cm) maar (aantrekkelijker) kunnen ook
bestaan uit dozen, waarin laden met een
binnenmaat van 25,2 x 34,5 cm, zodat bijna
alle voor genealogen van belang zijnde documenten er liggend in passen en, goed
beschermd, overzichtelijk bewaard kunnen
blijven. Op de afsluitklep is plaats voor een
kaartje waarop de inhoud vermeld kan worden.
Helaas is deze bewaarwij ze geen garantie
tegen overstromings- en brandschade, want
de meeste mensen kunnen nu eenmaal niet
over een tegen brand en water beveiligde
kluis beschikken. Waar mogelijk zou men
dus eigenlijk elders in het land een duplicaatarchief van althans de belangrijkste
stukken moeten aanhouden.
De ordening en registratie van de stukken
Na de wijze van bewaring is de ordening en
registratie van belang. In de praktijk zal dit
er bij voorkeur op neer komen, dat de
verkregen en te verkrijgen stukken in gelijksoortige groepen verdeeld gaan worden.
Een ordening zou kunnen zijn:
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01

Stukken, die betrekking hebben op
geboorten
01.01 Kopieën doopboeken
01.02 Kopieën geboorteakten
01.03 Geboortekaarten/-advertenties
01.08 Publicaties
02

Stukken, die betrekking hebben op
ondertrouw/huwelijken
02.01 Kopieën inschrijvingen in ondertrouw en trouwboeken
02.02 Kopieën huwelijksacten
02.03 Verlovings7ondertrouwaankondigingen en advertenties
02.04 (Kopieën) trouwboekjes
02.05 huwelijkscontracten/-voorwaarden
2.08 Publicaties
03

Stukken, die betrekking hebben op
overlijdens
03.01 Kopieën inschrijving in begrafenis-/
luidboeken
03.02 Kopieën overlijdensakten
03.03 Overlijdensaankondigingen/-advertenties
03.04 Vermeldingen in Memories van Successie
03.05 Testamenten/boedelscheidingen
03.08 Publicaties
04
04.01
04.02
04.03
04.08

Gezinsgebeurtenissen
Persoonskaarten
Weeshuisopnames
Voogdijstellingen
Publicaties

05 Maatschappelijke ontwikkeling
05.01 Benoemingen/ Openingen zaak e.d.
05.03 Jubileumaankondigingen/-advertenties
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05.04 Onderscheidingen e.d.
05.08 Publicaties
06 Heraldische gegevens
06.08 Publicaties
07 Foto 's/afbeeldingen
07.01 Portretten
07.02 Graven/grafstenen
07.03 Boerderijen/bedrijven/huizen
07.04 Wapenafbeeldingen
07.05 Overigen
09

Overig materiaal (voorwerpen/ audio-visuele zaken en dergelijken)

Het bovenstaande is als suggestie te zien.
Het staat uiteraard een ieder vrij zijn eigen
indeling te maken, die aangepast is aan de
eigen behoeften. In ons schema is getracht
de gelijksoortige gebeurtenissen van eenzelfde volgcodenummer te voorzien (zie de
advertenties en publicaties)
Als men een systeem voor de rubrieks- en
subrubrieksnummering heeft opgezet, kan
men beginnen de verzameling in te delen en
op of voorin de mappen te registreren (soort
inventaris), bijvoorbeeld:
02.02.016 huw.c. v. zuster Pietertje Pieters
(1725)
08.01.001 foto Lanting, Anje (1899)
08.01.002 foto gezin Venhuis, Alje (1890)
enzovoort.
Telkens als men een stukje van de genealogische verzameling heeft gedaan, kan men
de stukken in het kaartsysteem verwerken.
Eventueel maakt men aan de hand van de
reeds in de genealogie verwerkte personen,
een aantal kaarten vooruit met de bekende
125

persoonsgegevens, waarop later de documentregistratie wordt toegevoegd.
Al bij al lijkt dit alles vrij bewerkelijk,
vooral als men al langere tijd bezig is en
over veel documentatie beschikt.
Deze tijd spaart men echter later bij het
gebruik van het systeem ruimschoots uit.
Men kan gemakkelijk bij twijfel, of om wat
voor reden dan ook teruggrijpen als men
iets wil controleren. Verder blijken er dikwijls gegevens aanwezig, die eerst later
actueel zijn. Ook worden zo minder snel
bronnen vergeten als publicaties waarin
voor het onderzoek van belang zijnde personen genoemd worden. Vaak blijken in de
documentatie al bronnen aanwezig om de
eigen genealogie verder uit te bouwen, maar
die bij het verkrijgen van het betreffende
document niet actueel waren, bijvoorbeeld
in kopieën van een gedeelte van een doopof trouwboek.
Een bijkomstig voordeel van een geordende

verzameling is dat wanneer er onverhoopt
iets gebeurt met degeen die het systeem
bijhoudt, het gemakkelijker aan iemand anders wordt overgedragen, vooral als daartoe
een opdracht is vastgelegd. Een paar dozen
'troep' verdwijnen als men moet ruimen nu
eenmaal gemakkelijker naar het oud vuil.
Nabestaanden zullen een verzameling waaraan kennelijk (veel) zorg is besteed, minder
snel ter vernietiging aanbieden.
1) Lexicon van Nederlandse archieftermen,
's-Gravenhage 1983.
2) Definitie Nederlandse Archiefterminologie
(N.A.T.), vermeld in bovengenoemd Lexicon.
3) Verschillende genealogieprogramma's voor de
computer kennen de mogelijkheid tot registratie
van een genealogische verzameling.
N.B.
Voor een beter systeem houden wij ons aanbevolen.
Uw eventuele (aanvullende) suggesties ontvangen
we graag.

Nauwkeurige bronvermelding bij het schrijven van
een publicatie of boek.
H. Erkelens
Het zijn in hoofdzaak woorden of beNoten
grippen die een verklaring nodig hebben.
In een genealogische of historische publicatie is het zeer storend, om alle verwijzin- 2. De z.g. eindnoten: (deze worden met een
cijfer tussen rechte haken aangegeven).
gen of bronvermeldingen, volledig op te
Eindnoten zijn literatuurverwijzigingen
schrijven. Het verhaal wordt er te lang en
en bronvermeldingen.
onduidelijk van. Daarom is het noodzakelijk
dat er gebruik wordt gemaakt van z.g. Daar er van de voetnoten in de regel niet
'noten'. Er zijn verschillende soorten noten. zoveel zijn, is het aangeven met een super1. De z.g voetnoten: (deze worden met een script cijfer niet al te bezwaarlijk. Zij worsuperscript cijfer of symbool aangegeden namelijk per bladzijde genoteerd. Het
ven). Voetnoten behoren dan ook onder
tussenvoegen van een vergeten noot is niet
aan de bladzijde weergegeven te worden. moeilijk en te overzien.
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Anders is het bij eindnoten. Daar zijn er wel
(1995) dl.50, 586-587.
veel van. Ze staan aan het einde van een 2. J.C.M. Hoornik, "Genealogie Menhoofdstuk of aan het einde van het boek of
heere", Van Zeeuwse Stam, (1995), blz.
publicatie. Een noot die vergeten is moet er
203-212.
tussengevoegd worden.
- bij dag~ en weekbladen:
Nu is het niet meer overzichtelijk doordat 1. auteur. (Indien bekend)
zij niet op dezelfde bladzijde worden bij- 2. 'kop / titel'[ tussen aanhalingstekens].
geschreven, maar aan het einde. En er kan 3. Naam krant / blad [cursief]. n.b. met
ook meerdere keren naar dezelfde noot verdatum en bladzijdenummer(s)
wezen worden. Dit 'nootnummer' kan zo- Voorbeeld:
doende op meerdere bladzijden gebruikt 1. K. Jansen, "Het maken van een stam
zijn. ')
boom is een interessante hobby", Het
Volks Dagblad, 27 januari 1999,blz.8.
Als u gebruikt maakt van literatuur, is de
bruikbaarheid het grootst als u ordent op Bronvermelding
verschillende ingangen:
Als het om bronvermelding gaat, is het in de
- bij boeken:
eerste plaats voor u zelf van belang de bron
1. auteur.
van gevonden stukken nauwkeurig te ver2. titel (zonodig met deelnummer) [curmelden.
sief].
Het is dan mogelijk in geval van twijfel over
3. uitgeverij, plaats en jaar van uitgave.
de juistheid van de notities die u gemaakt
(Jaar tussen haken).
heeft, de informatie in het betreffende boek,
tijdschrift of akte snel terug te vinden.
Voorbeelden:
In de tweede plaats geeft u dan anderen de
1. H.W.J.Volmuller, Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België, blz. 26- mogelijkheid uw gegevens te controleren.
U toont hiermee ook aan dat uw gegevens
28, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhageop waarheid berusten.
Antwerpen, (1981).
Bij het vermelden van de bron hanteert u
2.W. Jappe Alberts, AG. van der Steur,
ook een vaste volgorde:
Handleiding voor de beoefening van
lokale en regionale Geschiedenis, blz.
1. Archiefbewaarplaats.
127-131, 2e druk, Fibula-Van Dishoek,
2. Soort archief.
Weesp, (1984).
3. Inventarisnummer (indien geïnventariseerd), bladzijdenummer(s)
- bij tijdschriften en periodieken:
4. Onderwerp (aard van het stuk), [akten,
1. auteur.
(b.v. de naam van notaris, soort akte en
2. "titel" [tussen aanhalingstekens].
datum akte.)
3. periodiek [cursief], met deelnummer en
(jaar) van uitgave en bladzijdenummer(s)
correspondentie, verslagen, notulen, re[jaar tussen (haken)].
keningen, bestekken, enzovoort].
Voorbeelden:
Daarna kunt u een korte beschrijving
1. H.C. Zorn, "over notaties", Gens Nostra,
geven van de inhoud van de akte.
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Voorbeelden:
1. Gemeente Archief Gorinchem, Oud-notariëel archief van Gorinchem, inven
tarisnummer 4022, folio 156.
En tot besluit:
Bron vermelding en of literatuurverwijzing
is erg belangrijk als u bij uw onderzoek
kopieën maakt of laat maken. Een kopie is

snel gemaakt en u weet aan het einde van
uw onderzoek nog waar, wie, wat en wanneer.
1) Voor computeraars: Op de rechte haken is nu
een goede 'Find' actie uit te voeren. Als een vergeten noot is tussengevoegd moeten de daarop volgende noten met het getal één worden opgehoogd.
Dat is met de 'Find' actie op een rechte haak een
fluitje van een cent.

Verenigingsnieuws
H.M. Lups
Stichting HaZa-Data-gebruikers
12 oktober wordt in het Ryksarchyf Fryslan
een gebruikers bijeenkomst gehouden. Nadere
bijzonderheden over tijdstip en aanmelding
worden gepubliceerd in de nieuwsbrief van het
Ryksarchyf. Jan Diebrink zal bij wijze van
proef iedere eerste dinsdagavond aldaar
'spreekuur' houden vanaf drie uur 's middags.
In de regio Zuid zijn bijeenkomsten gepland op
15 juni, 5 oktober 1996 en 11 januari 1997
steeds van 14.00 tot 17.00 uur. Plaats Engelenburcht, Heuvel 18 te Engelen (Gem. 'sHertogenbosch. Contactpersoon voor deze regio is Henk van Beurden, tel. 073-6312818.
HCC Genealogie Gebruikersgroep
Zaterdag 8 juni wordt in 'De Baten', Dukatenburg 1 te Nieuwegein de achtentwintigste landelijke bijeenkomst gehouden. De zaal gaat
10.00 open. 11.00 uur houdt drs C.P. Spits een
voordracht over Kadastrale atlassen en hun
betekenis voor genealogen. Na de lunchpauze
houdt om 13.00 uur de heer J.P.H. Daverveld
een voordracht over Maten, gewichten en afstanden in de 18e en negentiende eeuw.
Van 10.00 tot 11.00 uur en na de middagvoordracht is er gelegenheid bij de besteldienst
genealogische software te kopen. In deze tijd
en ook gedurende de lunchtijd is er gelegen128

heid voor demonstraties van computerprogramma's en onderlinge uitwisseling van
gegevens. Ook voor degenen, die eens kennis
willen maken met het gebruik van de computer
bij de verwerking van genealogische gegevens
is dit een aantrekkelijke mogelijkheid.
Stichting Indisch Familie Archief
In ons vorig nummer (pag. 67) vermeldden we
dat het 'Indisch Familie Archief huisvestingsproblemen had, maar weer naar Den
Haag terug zou keren. Deze informatie blijkt
niet juist te zijn. De voormalige particuliere
collectie het 'Indisch Familie Archief is sinds
juni 1995 overgegaan in de 'Stichting Indisch
Familie Archief (SIFA)'.
Vooruitlopend op een in de nabije toekomst te
plaatsen informatief artikel over de SBFA, die
over talrijke gegevens betreffende het Indisch
erfgoed beschikt, volgt hier al vast het adres:
Stichting Indisch Familie Archief
Bergstraat 27, 3811 NE Amersfoort
Tel.: 033-4611611, tst 21
Fax: 033-4655208
Open elke maandag en woensdag van 10 14.00 uur.
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Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
In het verenigingsblad Misjpoge 96/2 staat een
interessant artikel 'Bronnen voor joodse genealogie in de Nederlandse archieven', waarbij
in dit nummer het Rijksarchief in Friesland
uitgebreid wordt besproken.
Voor degenen, die kwartieren in Oost-Europa
hebben, geeft dit nummer van Misjpoge enkele
tips, die wij gaarne herhalen:
'Polen heeft het best georganiseerde archiefsysteem in Oost-Europa voor genealogisch onderzoek. Het Staatsarchief in Warschau (Naczelna Dyrekcja Archiwow, Panstowowych,
SKR Poczt 1005, 00-950 Warszawa) verricht
nu algemeen, zowel als specifiek acte onderzoek. Het Archief berekent US$ 15,— per uur
en vraagt een deposito van US$ 30,—. Antwoord kan binnen zes maanden worden
verwacht. Er is geen mogelijkheid voor Galicië, nu Zuid-Polen.
Tsjechië. Goede onderzoek service. Statni Ustredni Archiv v Praze, Malastrana, Kermeletski2, 11801 Prahal.
Letland idem, Central State Historical Archives, Slokasiela 16, 226007, Riga.'
Het secretariaatsadres van de vereniging is:
Buurweg 24, 2203 CL Noordwijk, tel. 0713613414.
PRO-GEN Gebruikersgroep
Deze gebruikersgroep onder voorzitterschap
van Frans Manche, groeit voorspoedig. Er zijn
momenteel 5 regiogroepen:
1 omvat Noord-Holland, Utrecht en Flevoland,
2 Zuid-Holland, Zeeland en Westelijk NoordBrabant
3 Gelderland, Oost Noord-Brabant en Limburg,
4 Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel,
5 België met een Limburgse, een Leuvense en
een Tongerense gebruikersgroep.
Secretaris van de PRO-GEN Gebruikers Groep
is Evelien van Ruitenbeek, Liendenhof 142,
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1108 HH Amsterdam, tel. 020-6964892.
Familievereniging van het geslacht Smakman.
Het verenigingsblad 'Toen en Nu' (nr 2) is op
verzoek van de leden verschenen in een grotere
letter, wat de leesbaarheid vergroot heeft. Het
familieboek 'Van Heeg tot Heden', dat de
geschiedenis beschrijft van het Geslacht Smakman van 1650 tot 1985, is bijna uitverkocht.
Het boek beslaat 248 pagina's en is geïllustreerd met vele oude foto's.
De prijs bedraagt ƒ 87,50 incl. verzendkosten.
Secretaris/penningmeester is R.Th. Smakman,
Markeweg 67, 8398 GL Blesdijke, tel. 0561441746.
Gouden Jubileum NGV
Van deze genealogische adviesdag op 11 mei
te Utrecht zijn in kort bestek slechts summiere
indrukken te geven.
Reeds vanaf het begin was het zeer druk en dat
terecht.
In de vijftig jaar dat de NGV bestaat is zij
uitgegroeid tot een krachtige boom met vele
vertakkingen zoals de voorzitter, de heer ir.
R.A.J. Dix opmerkt in het voorwoord van de
op die dag verkrijgbare catalogus. De NGV
omvat nu 14 diensten, die omvangrijke collecties beheren, 31 regionale afdelingen en 3
functionele. Aan deze opbouw hebben in de
loop van de tijd vele vrijwilligers meegewerkt
en ook op deze dag waren velen van hen actief.
Ik heb ze niet allemaal geteld, maar alle afdelingen leken mij aanwezig, waardoor in verschillende richtingen goede informatie ter beschikking was. Dit temeer omdat naast de
NGV zelf ook vele anderen aanwezig waren.
Zo waren voor informatie met betrekking tot
Groningen en Drente naast de afdeling
Groningen en Noord-Drenthe en de afdeling
Drenthe ook de Rijksarchieven in Groningen
en Drenthe, het Gemeentearchief van Groningen, het Veenkoloniaal Museum in Veendam,
het Openlucht museum 'De Zeven Marken' en
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aanwezig, met als thema's 'Vervening en
koloniale industrialisering', 'Boerderij onderzoek' en 'de archieven van de Maatschappij
van Weldadigheid en de Rijkswerk-inrichtingen Veenhuizen en Ommerschans'. Ook
kwamen belangrijke maar minder bekende
bronnen aan bod.
De afdeling Friesland presenteerde zich in
samenwerking met het Rijksarchief in Friesland, het Streekarchief Noordoost Friesland,
het Gemeentearchief Leeuwarden, het Genealogysk Wurkferban fan de Fryske Akademy en
de Stichting Vrienden van de Archieven in
Friesland, die gezamenlijk een genealogisch
totaalbeeld gaven van de provincie Friesland.
In Overijssel wilde men vooral het thema met
betrekking tot het industrieel erfgoed beklemtonen. Voor de genealoog kunnen de industriële archieven vaak dienen als hulpmiddel bij
de aankleding van de kale genealogie. Ook
was er aandacht voor de mogelijkheden van
het Internet voor het Rijksarchief in Overijssel.
Gelderland werd vertegenwoordigd door een
twaalftal informatiestands, waaronder de Bezirksgruppe Kleve der Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde "Mosaik" Familienkundliche Vereinigung für das Klever Land
Bij Utrecht (+ Het Gooi) waren vele representanten, die tezamen informatie gaven over onbekende archiefbronnen uit de stad en provincie Utrecht. Ook werd getracht wegen aan te
geven hoe vastgelopen genealogisch onderzoek
weer op gang te helpen.
Over Noord Holland, waar de waterhuishouding oorzaak was van veel archiefvorming
werd in verschillende opzichten voorlichting
gegeven. Tegen betaling van een gering bedrag
was een nieuwe publicatie te koop: Vindplaatsen van de archieven van de Noordhollandse
polders en waterschappen..
Het licht in de bedoeling in de nabije toekomst
in Ons Erfgoed een artikel te wijden aan de
Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam, immers het grootste gemeentearchief van Europa.
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Daarna zal verder worden ingegaan over de
mogelijkheden en problemen bij genealogisch
onderzoek in deze provincie.
Zuid-Holland werd niet alleen vertegenwoordigd door de regionale afdelingen. Hier
waren eveneens weer andere instellingen aanwezig, waaronder bijvoorbeeld het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie,
waar genealogen belangwekkende gegevens
kunnen aantreffen.
Zeeland, waar men vaak langs een omweg
naar het doel moet komen, Noord Brabant en
Limburg, een lappendeken voor genealogisch
onderzoek, kwamen met de mogelijkheden en
problemen de afgelopen tijd in Ons Erfgoed
aan de orde, zodat ik deze nu slechts noem.
Maar ze waren er wel. De functionele afdelingen, Familieorganisaties, Heraldiek en Computergenealogie waren uiteraard eveneens uitgebreid aanwezig. Van de diensten noem ik
nog even de Contactdienst. Anders dan eerder
vermeld in Ons Erfgoed kunnen ook niet-leden
van deze NGV-dienst gebruik maken. Ook
hierover hopen we in de nabije toekomst meer
te berichten. Van de overige diensten wil ik de
Onderzoekruildienst noemen. Deze coördineert vraag en aanbod van zoekmogelijkheden,
waarbij leden uit de ene regio onderzoekingen
doen voor de ander, die op zijn beurt in de
eigen regio onderzoek verricht. Zo kan men
beiden (met gesloten beurzen) verder komen.
Het zou gemakkelijk zijn verder op de mogelijkheden van de NGV in te gaan, maar dan is
er geen ruimte voor de anderen. Zo maakte de
Rijksarchiefdienst attent op de Memories van
Successie, de notariële en de rechterlijke
archieven. Ook de collecties van het Algemeen
Rijksarchief komen in Ons Erfgoed aan de
orde. Uiteraard zagen we het Centraal Bureau
voor Genealogie, bijna een noodzaak.
Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap
voor Geslacht- en Wapenkunde is zonder twijfel de oudste van alle nog bestaande Nederlandse genealogische verenigingen en stichtinOns Erfgoed nr 3, 1996

gen. Op 24 januari 1883 werd het Genealogisch-Heraldiek genootschap De Nederlandse Leeuw in 's-Gravenhage opgericht. Het tijdschrift De Nederlandse Leeuw bestaat nog
steeds.
Over de Indische Genealogische Vereniging
werd nog in het vorig nummer van Ons Erfgoed gepubliceerd.
Verder noem ik de Genealogische Vereniging
Prometheus, dochtervereniging van de Centrale Personeelsvereniging Prometheus van de
T.U. te Delft, de Zuidhollandse Vereniging
voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht', The
Caledonian Society, een Nederlands-Schotse
genealogische en culturele vereniging en de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
(WF). Met beide laatstgenoemde verenigingen had ik een prettig contact, dat eveneens tot
artikelen in Ons Erfgoed zal leiden.
Tot besluit noem ik nog de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, de heer P.A.
Harthoorn voor genealogisch onderzoek in Engeland, de Arbeitskreis Familienförschung der
Emslandischen Landschaft, de Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der laatse dagen (de
Mormonen), Mars et Historia (de Ned. Ver. ter
beeoefening van de Militaire Historie), het
Landelijk Overleg Regionale Geschiedbeoefening (LORG), het Familie-archief Zum

Vorde - Vortman(n) - Voortman, de heer
A.C.M. Gouverneur, die het resultaat van meer
dan 15 jaar klapperen van huwelijksgegevens
uit Brabantse plaatsen ter inzage had, verschillende genealogiegebruikersgroepen (HaZaData en PRO-GEN) en de Geschiedkundige
Vereniging Oranje-Nassau. Verder zag ik een
boekenantiquariaat, het Bureau voor Voorouderonderzoek DE STAMBOOM dat in samenwerking met Geerke Meijerink (o.m. heraldisch schilderes) genealogische onderzoekingen verricht. Uiteraard was ook Krips Repro (+
Datawyse Maastricht), de sponsor van de catalogus aanwezig. Ons Erfgoed was helaas
alleen welkom als adverteerder in deze catalogus. Alle leden van de NGV konden gratis een
dubbele diskette ontvangen met daarop een
index van alle vijftig jaargangen van Gens
Nostra. En voor slechts ƒ 10,— kon men op
CD-rom de historische gemeente-atlas van omstreeks 1870 verkrijgen. Van alle toen bestaande 1197 Nederlandse gemeenten is een kaartje
aanwezig. Het programma draait niet zonder
meer op alle computers, maar daar doet men
iets aan. Hierover in ons volgend nummer.
Naast dit alles werden zes lezingen gehouden,
helaas in porties van twee tegelijk, zodat men
moest kiezen. Over deze lezingen een volgende keer iets meer. (HML)

Boeken en tijdschriften
Mr J.G. Hibbeln, Wilhelm Hibbeln (18471903), de Glasmof. Utrecht, van Arkel 1995
(90 pag. geïllustreerd)
Dit is een korte familiegeschiedenis. Het betreft het levensverhaal van W. Hibbeln die
binnen enkele jaren van een eenvoudige
boerenjongen uit Westfalen tegen het einde
van de negentiende eeuw tot een van de belangrijkste Amsterdamse industriëlen werd.
Hibbeln behoorde tot de Westfaalse Hollandganger. Enkelen van deze groep waren
marskramers in stoffen. Uit deze groep, van
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overwegend Katholieke Westfalen, zijn enkele
bekende (kleding)-concerns gegroeid zoals
Vroom en Dreesman, Peek en Cloppenburg,
Lampe, Förster, Bahlmann en Schröder, waarvan sommige momenteel in nog weer grotere
concerns zijn opgenomen. Tot deze groep van
energieke Westfaalse zakenlieden behoorde
ook Wilhelm Hibbeln.
Zijn zakelijk concern concentreerde zich niet
op kleding maar op verlichtingsartikelen en
verpakkingsglas. Vandaar dat hij te Amsterdam als de 'Glasmof bekend stond. Zijn on131

derneming telde 1400 werknemers. Naast en- lie van deze allure vind men weinig. Vandaar
kele fabriekscomplexen bezat hij in de Sparen- dat wij in Ons Erfgoed voor dit interessante
dammerbuurt gehele huizencomplexen om zijn verhaal gaarne uw aandacht vragen. (JWK)
arbeiders te huisvesten. Vandaar dat men hem
wel eens de koning van de Sparendammer- Geschiedenis van de familie Mathijsen, 325
buurt noemde. Naast een imperium van ver- jaar smeden in de Betuwe, samensteller
schillende fabrieken had Hibbeln ook binnen J.G.A. Mathijsen, met medewerking van drs J.
zijn onderneming het etablissement de IJsbre- van Loo (De Profundus, bureau voor histoker, een badhuis en een Kurhotel. Alles wat de riografisch onderzoek), Herveld 1996.
Dit zeer verzorgde boek is zowel een speurman aanraakte veranderde in goud.
Dit boek verhaalt hoe Hibbeln van kleine jon- tocht naar de wortels van de BV Metalen
gen een van de belangrijkste Nederlandse in- Ramen MHB te Herveld en naar alle (mandustriëlen werd. Daarbij wordt de sociaal-eco- nelijke) nakomelingen van de gezamenlijke
nomische context waarin dit plaats vond uit- stamvader van deze familie Mathijsen. Hierbij
voerig belicht. De auteur van dit boek, Mr J. gaat de aandacht in de eerste plaats naar de
Hibbeln (een kleinzoon) is een vooraanstaand voorvaderen van de huidige eigenaars van de
jurist en een topexpert op het gebied van de MHB. Dit stramien vinden we in het boek
sociale verzekeringen. Vandaar dat juist dit terug. Bij de oudste generaties worden ook
broers en zusters uitgebreid beschreven.
aspect goed uit de verf komt.
Nog interessanter dan de opkomst van dit Vanaf de vijfde generatie vindt echter een
concern is de beschrijving van de ondergang. driedeling plaats: de takken Jan Mathijssen,
Je zou het boek dan ook de titel "de opkomst Gerlach Mathijssen en Frederik Mattijsse.
bloei, en verval van een Amsterdams glascon- Gerlach was degeen die zich in 1779 te
cern" hebben kunnen geven. Slechts enkele Herveld vestigde en wel op de plaats waar zich
kleine onderdelen van dit machtige zakelijke nu de MHB bevindt. Aan hem en zijn naimperium hebben het kunnen uithouden tot komelingen is uitvoerig aandacht besteed. De
1970. De belangrijkste neergang vond eigen- takken van de broers Jan en Frederik zijn meer
lijk al rond de Eerste Wereldoorlog plaats. De summier behandeld, waarbij voornamelijk de
stichter was toen amper tien jaar dood. Door gebruikelijke DTB-gegevens, het beroep en de
een complex van oorzaken kan deze onder- woonplaats aan de orde komen. Er is steeds
gang verklaard worden. Belangrijkste is even- bijzondere aandacht voor het beroep van smid,
wel dat geen van zijn kinderen het uit- de beroepsstak die aan de basis ligt van de
zonderlijke zakengenie van de vader had ge- MHB. Naar de vrouwelijke Mathijsen's en hun
ërfd. Bovendien duldde de oprichter weinig nakomelingen is niet uitputtend gezocht en de
tegenspraak en schoot hij tekort bij de uitwerking betreft in de regel niet meer dan de
geestelijke uitrusting en scholing van zijn kin- gebruikelijke DTB-informatie. De dochters
hebben echter wel een 'stamboomnummer'
deren.
Het aantrekkelijke van deze levensbeschrij- gekregen en nakomelingen in de vrouwelijke
ving is dat het een eerlijk, onbesmukt verhaal lijn zijn, voor zover aangetroffen, toch vermeld
is geworden, dat in goed leesbaar Nederlands, in de noten, inclusief de bronvermelding. De
de opkomst en ondergang van een Westfaals naam Mathijssen kan opgevat worden als een
industrieel concern beschrijft. Zeer leerzaam patronymicum van Matthias of Matthijs. In het
en voldoende stof om eens over na te denken, verleden werd geen vaste schrijfwijze toedacht ik. Een geschiedschrijving van een fami- gepast zodat alle mogelijke varianten in de
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talrijke bronnen werden aangetroffen. Soms weergave van de meest belangwekkende of
blijkt dat een en dezelfde persoon zijn eigen kenmerkende informatie.
naam steeds anders spelt. Ook is gebleken, dat Gegevens zijn aanwezig over Mattijssen's uit
er meerdere naamgenoten bestaan, die tot an- Friesland, Overijssel (Diepenheim), Gelderdere families behoren. Het aantal vondsten land (Arnhem, Barneveld, Dodewaard, Nijhiervan was zo groot, dat deze gegevens in een megen, Valburg [Peter Mathijssen]), Zeeland,
aparte brochure zijn samengevat (zie hierna).
Noord-Brabant (Halsteren, Rijsbergen, SteenBij de tak Gerlach Mathijssen staan in een bergen, Zundert), België, Nederlands-Indië en
apart hoofdstuk de twee familiebedrijven, Schotland.
MHB en Mathijssen Herveld, beide gevestigd Ook hier een literatuuroverzicht en een lijst
te Herveld, centraal.
van geraadpleegde archivalia.
Het boek bevat tot slot naast een beknopte Het geheel omvat 60 pagina's A4. De prijs is
verklarende woordenlijst een uitgebreid naam- afgehaald ƒ 20,-- en toegezonden ƒ 25,--.
register, een stamboomregister, een register
overige personen, een overzicht van de (vele) De Leek, deel I, II en III.
geraadpleegde archivalia, een lijst van aange- Deze boeken gaan over de huizen en hun
haalde literatuur en een schematisch stam- bewoners en eigenaren op De Leek van 1775
boomoverzicht.
tot 1830. Deel I is inmiddels verschenen.
Het is een goed gedocumenteerd en verzorgd Beschreven worden: de Bosweg, Tolberteringebonden boek (A4 formaat, 246 pagina's). straat en het Boveneind t/m huis 79, de PulverDe kostprijs is afgehaald ƒ 75,-- en toegezon- toren genaamd. Dit deel kost ƒ 35,—,
den ƒ 85,--. Het kan besteld worden bij de heer eventueel verhoogd met ƒ 5,50 verzendkosten.
J.G.A. Mathijssen, Hoofdstraat 177, 6674 BC Deel II verschijnt najaar 1996 en beschrijft de
huizen aan: het Boveneind vanaf huis 80, de
Herveld (tel. 0488-451519).
Schreiershoek en de Kerkweg + de beide
scheepswerven,
het veer- en vrachtschip en de
Op ditzelfde adres kan de brochure Verzameschippers
die
op
hun schepen woonden.
ling aantal families Mat(t)(h)ijs(s)e(n) worDeel
III
verschijnt
voorjaar 1997 en bevat
den besteld.
naast
de
beschrijving
van de kapel op de Dam,
Ten behoeve van het hiervoor beschreven fagegevens
uit
het
Lidmatenregister
tot 1800, de
milieboek is er archiefonderzoek gedaan en
predikanten,
de
schoolmeesters
en
hun leerstof
zijn er lijsten met gegevens ingevuld door
en,
aansluitend
op
de
eerste
twee
delen, de
Mathijssen's. Alle gegevens daarvan, die niet
huizen
met
bewoners
en
eigenaren
van
1830
thuishoorden in het familieboek, zijn in deze
tot
1916.
brochure vermeld. Waar mogelijk zijn verbanden gelegd en gegevens aan elkaar gekoppeld. (Tevens worden ter inzage gezocht heemsteEr is hier dus sprake van een beperkte verza- denpachtboekjes betreffende de genoemde strameling informatie betreffende verschillende ten Op de eerste pag. staat bijv. Folio 49, jaar
families afgeleid van het patroniem Matthijs of 1839, een behuisd heem, huursom ƒ 1,50,
Matthias waarvan het onderzoek niet volledig kadastraal bekend en gemeten als volgt: Sectie
is.
D, genaamd Leek, nr. 71, groote 1 roede en 44
In verband met de omvang is het niet mogelijk ellen.)
geweest om ingestuurde genealogieën en uit- Inl. Mevr. E.C. Geerdink-v.d. Worp, Groevegewerkte stambomen of kwartierstaten volle- laan 15, 9351 DXLeek, tel. 0594-512735.
dig weer te geven. Er wordt volstaan met de (Postbank 331934, bank 475915046.)
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Computergenealogie
gebruikers biedt dit laatste programma
Update WINKWAST
reeds voldoende mogelijkheden.
H. de Vries
De huidige versie van WINKWAST is ver- Inlichtingen bij H. de Vries, tel. 0485sie 1.34, waarin een aantal veranderingen 313614. Voor adres zie hiervoor.
zijn aangebracht. De belangrijkste zijn wel
de uitvoer van een geneaschema (een ge- Ervaringen met GENKWASU/WINnealogie of parenteel in schemavorm), de KWAST
uitvoer van een verzamelindex (waarin L.P. van Kessel
maximaal vijftien gewone indexen opge- GENKWASU is een genealogisch pakket,
nomen kunnen worden) en de omzetting van dat vanuit het in 1989 speciaal voor
een WKW-bestand in een RTF-bestand.
ATARI ontwikkelde programma GENNa overmaking van ƒ 15,— op giroreke- KWAST is gemaakt. Inmiddels is ook het
ning of bankrekening 110514564 t.n.v. H. programma WINKWAST geïntroduceerd,
de Vries, Jan van Cuijkstraat 46, 5431 GC dat draait onder WINDOWS 3.1. Ik ben als
Cuijk, wordt de update toegezonden.
bezoeker op een computergenealogiedag begonnen met GENKWAST en inmiddels
Het plan bestaat weer eens een gebruikers- overgestapt op GENKWASU, dat iets meer
dag te mijnen huize te organiseren voor de faciliteiten heeft dan GENSKWAST. Er
gebruikers van de programmapakketten waren toen nog niet veel gebruikers die een
WINKWAST werkende onder WINDOWS ATARI-computer èn genealogie als hobby
en GENKWAST en GENKWASU voor de hadden. In al die jaren daarvoor waarin ik
ATARI. Dat zal dan nog dit jaar zijn, na de de gegevens wegschreef in een tekstverzomer. Het is de bedoeling dat er dan ook werker, moest een index met de hand aangeeen nieuwe versie van WINKWAST zal maakt en bijgehouden worden. Ook de gezijn, nl versie 2. Verder wordt er ook ge- nealogische nummering van personen moest
werkt aan een nieuw programmapakket, nu opgewaardeerd worden naar een ander gevoorlopig GENKWA genaamd (en eerder neratienummer, als een gezin of zelfs een
ook als WINKWASA aangeduid). Dit pak- generatie tussengevoegd moest worden. Het
ket, net als WINKWAST draaiend onder is overigens de bedoeling dat de gezinnen
WINDOWS, is deels te beschouwen als uit mijn woonplaats Ter Aar tot en met
opvolger van GENKWASU dat op de 1945 in dit programma hun plaatsje zullen
ATARI draait, maar zal in feite belangrijk krijgen.
uitgebreider zijn. Zoals blijkt uit de aankon- In april 1994 is er ten huize van de auteur
diging van een nieuwe versie van WIN- van het programma, de heer H. de Vries een
KWAST is overigens GENKWA niet be- genealogische dag met allerlei programdoeld als een nieuwe versie van matuur geweest, waarbij er voor de eerste
WINKWAST. Voor verreweg de meeste keer in Nederland een genealogie-pro134
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gramma werd geïntroduceerd, dat onder
WINDOWS draaide: WINKWAST. toen
versie 1.0. Inmiddels zijn er veel vernieuwingen geweest.
De communicatie met de heer H. de Vries
uit Cuyk is opmerkelijk goed en bijzonder
vriendelijk te noemen.
Een voorbeeld uit de praktijk: in juni 1994
werd WINKWAST versie 1.0 gepromoot
ten huize van de auteur. Ik erheen (trouwens een uitstekend verzorgde dag op de
locatie in Cuyk) en ik kocht naast een
nieuwe versie van GENKWAST het splinternieuwe WINKWAST (diskette en handleiding). Dit laatste programma, overigens
uitstekend draaiend onder WINDOWS,
maar (op dat moment) nog niet via 'netwerk'-applicaties beschikbaar, werd op
aangeven van mij diezelfde week nog
aangepast. Over service gesproken! Van

grote opwaarderingen van alle genealogische pakketten krijgen geregistreerde gebruikers bericht.
De handleiding is in goed Nederlands geschreven en niet 'behangen' met Engelse
kreten. Het boekje heeft ongeveer 60 A-4
bladzijden en er zijn tal van voorbeelden
afgedrukt inclusief schermlay-outs. Een
complete menustructuur van vijf pagina's,
een index, een woordenlijst, een overzicht
van de begrenzingen van de pakketten, tabellen van vroegere feestdagen en tijdtabellen zoals Gregoriaanse- en Juliaanse
data vormden een aanvulling op de eigenlijke handleiding.
In verband met de plaatsruimte en de
snelle
programmatuur-ontwikkelingen,
hebben we dit artikel sterk beknopt weergegeven.

Genealogische contacten
Contactzoekers worden opgenomen in volgorde
van binnenkomst en voorzover de plaatsruimte
dit toelaat. Plaatsing is gratis voor abonnees.
Vragen graag in machineschrift ofblokletters.
In het verleden hebben wij er al eens op attent
gemaakt, dat het niet meer dan billijk is dat
contactzoekers degenen, die informatie verstrekken op zijn minst via een bedankbriefje of
telefoontje de ontvangst bevestigen. Dezer dagen
belde de heer Den Boer op om zijn hart te luchten
over eenzelfde klacht. De opzet van deze contactservice is dat lezers elkaar kunnen helpen, maar
niet om gebruikt te worden om op een gemakkelijke manier aan gegevens te komen zonder dat de
verstrekker meer iets hoort. Hij of zij immers
getroost zich moeite en maakt soms naast de
porto- andere kosten als bijv. kopieerkosten. De
redactie zal daarom degenen, waarover ons klachten bereiken, van verdere deelname aan deze
Ons Erfgoed nr 3, 1996

rubriek buiten kunnen sluiten.
Blankers/Rangé. Willen zij, die onderzoek doen
naar deze families contact met mij opnemen?
F.W. Blankers, Van Reesstraat 117, 2593 PP Den
Haag.
Huijlng. Wie kan mij helpen aan gegevens over
deze familie, die oorspronkelijk uit de omgeving
van Arnhem kwam, maar later op verschillende
plaatsen elders in ons land woonachtig was. Alle
gegevens zijn welkom. Ik wil graag hetgeen ik
heb in ruil ter beschikking stellen.
H.M. Schouten, Olof Palmehof 86, 1314 WE
Almere, tel. 036-5339451.
De Koning/Conjongh. Roedolf de Koning (geb.
Hardinxveld 3-8-1845 en overl. Shedrecht 20-111869) was een zoon van Pieter de Koning en
Elisabeth Conjongh (geb. Giessen-Nieuwkerk 4135

8-1808, overl. Sliedrecht 23-1-1883). Van dit
echtpaar zoek ik huwelijksplaats en -datum en
beider voorgeslacht.
Verder ben ik op zoek naar foto's van de navolgende personen: Anna Kranendonk, geb. en
overl. R'dam 30-1-1900/6-6-1983, geh. m. Leendert Pieter Cornelis Hijweege, geb. Dubbeldam
15-5-1900, overl. Rotterdam 3-3-1955, Margaretha Elisabeth van Bronkhorst, geb. Semarang 5-2-1838 en overl. 's-Gravenhage 19-111916, o.a. gehuwd m. Carl Conrad Schaftlein
(Frankfort a/d Mam 4-2-1829, overl. v. 1929,
Cornelis Hij-weege, geb. Dubbeldam 22-1-1877
en overl. R'dam 17-11-1954, geh. met Cornelia
van der Stel, geb. Puttershoek 18-12-1877, overl.
R'dam 24-7-1947, Anna Vermaas, geb. Barendrecht, 5-2-1861, overl. R'dam 22-6-1939, geh.
m. Leendert Kranendonk, CatharinaHoogerwerf, geb. Charlois 16-12-1877, overl. R'dam
25-3-1921, geh. met Pieter Verhoef en Johanna
Kamerman, geb. Veen 1-9-1855, overl. R'dam
4-6-1939, geh. met Gerrit Verhoef. Pogingen om
via familie e.d. deze foto's te verkrijgen zijn tot op
heden op niets uitgelopen. Bij voorbaat mijn
dank.
H.E. Lapré-Hijweege, Walnootstraat 44, 2461

DV, Ter Aar.
Offers, Max, speelde in 1903 in het (officieuze)
Nederlandse Voetbalelftal. De K.N.V.B. kon mij
niet verder helpen. Wie heeft informatie over deze
speler. Ook iedere informatie over de familie Offers is welkom.
H.H. Brinks-Offers, Jan Luykenstraat 17, 2741
AZ Waddinxveen, tel. 0182-618984.
Van der Torre. Ik ben op zoek naar de ouders en
eventuele broers en zusters van Willem van der
Torre, geb. 6-61757 te Kralingen, overl. 12-71850 te Hilligersberg. Hij was gehuwd met Grietje Buitenweg, geb. rond 1754 te Kralingen, overl.
17-2-1834 te Hilligersberg. Zijn ouders waren
Cornelis van der Torre en Maria Verhart.
Verdere gegevens ontbreken. Wie kan mij meer
informaties verschaffen? Ook suggesties over de
herkomst van de naam Van der Torre zijn welkom.
A. van der Torre, Nesciohove 101, 2726 BK
Zoetermeer, tel. 079-511794.

Verzamelbanden Ons Erfgoed (nieuwe druk duurder) zijn in twee uitvoeringen leverbaar:
a.
Ten behoeve van de (zelf)boekbinder. Deze kosten ƒ 19,50 inclusief verzendkosten.
b.
Naaldbanden. Hierin kan men de zes nummers van een jaargang zelf aanbrengen.
Deze kosten ƒ 24,50 inclusief verzendkosten.
Afgehaald per band ƒ 5,— korting.
Oude jaargangen
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. (incl. verzendkosten)
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 -vooral bij bankoverschrijvingen- 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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De bokkenrijders (slot)
JW. Koten
1741 een kentering in de rechtshantering
en de procesvoering.
Om de verdere gang van zaken te begrijpen
moet het in het zuiden gangbare rechtssysteem in het kort worden toegelicht. In
tegenstelling tot het noorden werd in het
gebied van de bokkenrijders nog grotendeels de criminele ordinantie van Filips de
tweede (1570) gevolgd. Deze ordinantie
was in het Eeuwige Edict l) (1611) nog
verder aangescherpt. Bij de overgang van
het Spaans-Habsburgse bewind naar het
Oostenrijks-Habsburgse na de Spaanse
Successieoorlog (vrede van Utrecht 1713)
bleef het vigerende rechtssysteem gehandhaafd.
De rechtsvinding was zodanig dat als regel
slechts de gewone procedure (ordinaire
phase) werd gevolgd. Bij deze procedure
was geen scherpe ondervraging (pijnbank).
Slechts in bijzondere omstandigheden en na
consultatie van hogere instanties mocht de
extra-ordinaire fase worden toegepast
waarbij tortuur wel was toegestaan. Na de
tortuurfase, kwam dan de recollectie.
Daarbij werd betrokkene vrij van banden
nogmaals ondervraagd en werd van hem
verwacht dat hij voor de bank zijn verklaring gedaan op de pijnbank zou bevestigen. Daarna werd het vonnis uitgesproken. Wie zijn bekentenissen herriep
kon wederom op de pijnbank worden
gelegd. Het is duidelijk dat men (als men de
pijnbank overleefde) bij de recollectie de
dood verkoos boven nogmaals te worden
gepijnigd.
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Bij de meeste bokkenrijders processen
werd van gebruikelijke rechtsprocedure afgeweken. In concreto werd de ordinaire fase
eenvoudig overgeslagen en de betrokkene
werd vrijwel onmiddellijk, zonder consultatie van hogere colleges, naar de pijnbank
gebracht en scherp verhoord. Voor de gang
van zaken is voor een deel de schout van
Kerkrade, Poyck verantwoordelijk. Vooral
de verschrikkelijke kerkdiefstallen waren
oorzaak. In achttien maanden werden twintig kerken overvallen waarbij het heilige
vaatwerk met de hosties werd ontwijd.
Gods toorn zou het land treffen, wanneer
geen drastische maatregelen werden genomen. Kerkdieven moesten geradbraakt worden of levend verbrand en hun goederen
verbeurd verklaard. Datzelfde moest ook
met helpers, medestanders en helers worden
gedaan. Daarmee was het hek van de dam.
Aanvankelijk werden de voorstellen van
Poyck verworpen, maar hij kreeg steun van
een bekend jurist A.W. Limpens die op de
herenhoeve Lückerheide woonde en die er
voor pleitte dat een "uytmuntend exempel
gestatueert wordt, opdat die bestraeffmgen
van den een die anderen daervan afhoudt
ende aeffschrickt". De pijnbank werd daarna zonder pardon ingezet.
Tijdens de verhoren op de pijnbank, bekenden de ongelukkigen namen van medeplichtigen, die op hun beurt weer werden
getortureerd. Het vervolgingsproces breidde
zich als een olievlek uit. Ondanks protesten
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van kerkelijke zijde waren de autoriteiten
blind voor rede. Hermans spreekt van "Folterfreudige Rechtsplege". Ook petities
gericht aan Brussel om de vonnissen te
herzien bleven zonder effect, omdat de
aanwijzigingen uit Brussel gewoon werden
genegeerd ). Het centrale bewind had in die
tijd van de Oostenrijkse Successieoorlog,
ook nog andere zorgen aan het hoofd.
De executies
In de nu volgende monsterprocessen werd
een groot aantal mensen getortureerd,
waarbij ze allerlei bekentenissen produceerden met een fantastisch karakter zoals,
eden met de duivel, afzweringsrituelen
enzovoorts 3). Het is zeer waarschijnlijk dat
het merendeel van deze bekentenissen door
de autoriteiten tijdens het verhoor op de
pijnbank werden ingegeven en dat deze dan,
door gepijnigden werden bekend. Tijdens de
recollectie (als ze de pijnbank al overleefden) verkozen velen de dood. Slechts
Kerckhoff, doorstond drie torturen, zonder
te bekennen, maar hij werd niettemin
opgehangen. Een aantal van deze gegevens
werd tot een lied verwerkt ) dat voor
propagandadoelen werd gebruikt, waardoor
de magistraten hun daden rechtvaardigden.

met de justitieroede, gevolgd door een
boerenkar waarop de veroordeelden gebonden zaten. De betrokkenen kregen meestal
geestelijk bijstand door een priester. Daarna
volgden de leden van de schepenbank, de
schutterij met muziek en trommel. Tijdens
de executies was er veel publiek op de been.
De doodsstrijd en de pijnlijke mishandeling
werden vaak zo lang mogelijk gerekt. Soms
kregen de familieleden het lichaam terug om
te begraven, maar meestal bleven de lichamen aan de galgen totdat het lijk totaal
vergaan was. Personen die tijdens het
proces zelfmoord hadden gepleegd werden
aan één been aan de galg gehangen.

De massa-executies rond 1745 waar
schuldigen maar ook veel onschuldigen
door marteling bekenden hadden evenwel
het gewenste effect. Het banditisme verminderde. Het is echter ook mogelijk dat
door de aanwezigheid van veel troepen, het
banditisme in de laatste fase van de oorlog
weinig kansen kreeg. Dat bleef zo tot enkele
jaren na de Vrede van Aken (1748) toen
zich een nieuwe inbraakgolf voordeed.
Vooral de inbraak in de kerk te Grevenbicht ) met de dood van Pastoor Joannes
Denijs heeft veel indruk gemaakt ). Ook nu
vonden enkele bokkenrij derexecuties plaats
De executies waren, ter afschrikking, een zij het op kleinere schaal dan in de begin
publieke zaak. Het ging met het nodige periode.
ceremonieel gepaard. Doel was de infamering van de veroordeelden. Vingers De tweede bokkenrij dersperiode
waarmee betrokkene op de duivel zou De tweede bokkenrij dersperiode valt min of
hebben gezworen werden afgehakt. Vaak meer samen met het einde van de Zewerd het gezicht zwart gemaakt om de venjarige Oorlog (1756-1763). Ook in deze
persoon te dehumaniseren.5) De stoet die de periode bezetten buitenlandse troepen het
veroordeelde naar het schavot geleidde Limburgse gebied. Tegen het einde van de
werd aangevoerd door de gerechtsdienaar oorlog is er een hongerperiode waardoor
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waarschijnlijk de armen tot criminaliteit
worden gebracht. De graanprijzen waren
onwaarschijnlijk hoog, voor een vat rogge
moest men tien schellingen betalen terwijl
het gemiddelde dagloon een schelling bedroeg. Daarnaast was er de demobilisatie,
ex-militairen die weer een bestaan in de
gewone maatschappij moesten terugvinden.
Geleidelijk aan nemen de aantallen inbraken
weer toe. In Stockem en Maaseyck werden
vanwege de honger winkels geplunderd
(1774). De zaak dreigde dus weer uit de
hand te lopen. Doch de kaarten lagen toen
iets anders dan bij de eerste bokkenrijdersperiode omdat nu het Oostenrijkse gezag
zich beter kon laten gelden. De lawine van
processen werd in gang gezet toen men een
jonge paardendief arresteerde die bij tortuur
een groot aantal namen van 'medeplichtigen' noemde. Dit was het startpunt van
enkele monsterprocessen. Alleen al in de
bank Heerlen werden in zes maanden tijds
35 personen geëxecuteerd. Ook nu werd
weer grote betekenis gehecht aan het
duivelsverbond. Het was de legitimering
voor een barbaarse aanpak. Nadat de bokkenrijdersprocessen enige tijd hadden geduurd kreeg men er in Brussel lucht van dat
er rare dingen gebeurden. Karel van Lotharingen gaf aan de procureur-generaal G.J.
de Limpens opdracht tot onderzoek. Zijn
informatie kreeg hij van twee achterneven
De Limpens (onder andere A. de Limpens,
schout van Ubach) die beide schout waren.
Op aandrang van deze procureur-generaal
werd nu de procesgang beter in het oog
gehouden. De zaak werd echter pas goed
geregeld toen A. Pélerin tot luitenant-voogd
werd aangesteld. De harde vervolging werd
afgezwakt en de bokkenrijderszaak ebde
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langzamerhand weg. Een deel van de vervolgden die nog in detentie werd gehouden
liet men vrij. Een belangrijk punt bij de
slotfase van de bokkenrijders was, dat de
economie in het gebied duidelijk aantrok, de
communicatie beter werd en lokale machthebbers niet meer autonoom waren. De
sociaal-economische context is dan veranderd, waarin de bokkenrijder-mythe minder
goed past. Een laatste ophoesting van de
bokkenrijders-periode was de moord op de
schout A. de Limpens in 1784. Met deze
moord sluit men gewoonlijk de Bokkenrijdersgeschiedenis af.
Na deze periode zijn er nog wel boevenbenden geweest (o.a. van Meersen).
Sommige spreken wel van de derde bokkenrij dersperiode, doch het waren geen
'echte' Bokkenrijders meer omdat toen al de
mythe was verbleekt. Na het vertrek van
Napoleon, bij het begin van het Nederlandse koninkrijk, kende Limburg een diepe
economische terugval. Ook toen is er een
periode van verhoogde criminaliteit geweest, die ook nog wel (mijns-inziens ten
onrechte) tot de Bokkenrijdersperiode wordt
gerekend.
Conclusie
Wat mag men concluderen. Het verschijnsel
bokkenrijder en de reden waarom vele
honderden mensen in een betrekkelijk korte
tijdspanne zijn geëxecuteerd blijft nog altijd
boeien. Wie zich uitsluitend op schriftelijke
bronnen baseert en daarbij niet de sociaalpsychologische dimensie betrekt komt
verkeerd uit, vooral omdat de meeste schriftelijke bronnen slechts zijn gebaseerd op
gerechtsprotocollen die door tortuur werden
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verkregen. Gesteld kan worden dat de
hardheid van het justitiële optreden in wanverhouding staat tot de objectieve feiten.
Naast rationele elementen hebben ongetwijfeld ook irrationele archetypische 8)
gevoelens en overwegingen een rol gespeeld. In moderne termen zou men van een
'hype' of een 'rage' kunnen spreken. Men
kan bij de bokkennjdersprocessen een parallel zien met de heksenjacht, waarbij irrationele sentimenten, waanideeën en angst
de mensen tot waanzinnige dingen dreven.
Waarschijnlijk hebben sommige benden op
deze mythe-vorming ingespeeld. Dit dreef
de bestuurders tot draconische maatregelen.
Op deze manier vielen vermoedelijk heel
veel onschuldige slachtoffers. Als regel
werden de goederen van de slachtoffers
verbeurd verklaard en kwamen de verbeurde middelen in de handen van de
machthebbers. Denk daarbij ook nog aan
het leed dat de gezinnen trof waarvan de
vader als bokkenrijder was omgebracht. Zij
vervielen in diepe armoede en grote schande, die zich in volgende generaties nog
voortzette. Deze secundaire schade (armoede, kindersterfte), hoewel nog niet goed
geëvalueerd, zal waarschijnlijk aanzienlijker zijn geweest dan de executie van de
echtgenoot.
Er is dus in de bevolking veel onnodig leed
gekomen. Wat nu als een genealogische
curiositeit geldt was in feite een zeer donkere bladzijde in de Limburgse geschiedenis.
Wel een leerzame bladzijde overigens, met
name met betrekking tot de vraag hoe zulk
een merkwaardig proces zich in korte tijd
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kon ontwikkelen.
Nog steeds dus de moeite waard om verder
te bestuderen.
Noten:
1. edictum perpetuum
2. Door de Oostenrijkse Successieoorlog bestond er
een machtsvacuüm, waardoor de lokale bestuurders
hun handen vrij hadden en konden doen wat in hun
ogen goed was.
3. De meest fantastische verhalen werden bekend,
zoals duivelsmissen, afzweringen, en allerlei
lugubere dingen zoals het plaatsen van een kaars in
een dode hand. Mogelijk dat bij sommige benden
wel een inwijdingsritueel met een anti-kerkelijk
karakter werden uitgevoerd, doch waarschijnlijk zal
dit hooguit incidenteel zijn geweest. De meeste
bokkenrijders waren eenvoudige lieden en zeker
niet in staat om de complexe rituelen te verzinnen
die in de processen vermeld staan.
4. Het bokkenrij derslied, in het Duits, later ook in
het Limburgs-Nederlands gepubliceerd.
5. Dabey auch wie viel im leben
Wurd geschwartzt ihr Angesicht
Um das auch am Tag zu geben
Eh' sie wurden hingericht
Man that die zwei Finger brennen
Dessen der geschworen hat
(Uit het Duitse Bokkenrij derslied (1744)
6. In de volksoverlevering van Grevenbicht wordt
nog altijd het verhaal verteld, dat de koster in het
complot zat. Hij versprak zich bij het onderzoek,
waardoor vrij snel de daders konden worden opgepakt.
7. Pastoor Denijs werd in zijn huis aan de
Pannesheuvel op 28/29 Januari 1751 geworgd. Het
kerkelijke zilverwerk dat hij in zijn huis bewaarde
werd meegenomen.
8. Archetype = Het volgens de psycholoog Jung in
een bevolking aanwezig zijn van een aangeboren
collectief ge-dachtengoed. In sprookjes en mythen
wordt dit gedachtengoed vorm gegeven en tot
uitdrukking gebracht.

Ons Erfgoed nr 4, 1996

Archiefnieuws
Groningen
Rijksarchief in Groningen.
In de studiezaal ligt een lijst van alle
toegangen, die in 1995 beschikbaar zijn gekomen. Ten dele zijn dit nieuwe toegangen, ten
dele ook vernieuwingen.
In 1995 kwam de inventaris van de archieven
van de Provinciale Waterstaat te Groningen
gereed (deel 12 in de reeks Publicaties van het
R.A. in Groningen). Deze inventaris is onder
toegangsnummer 742 opgenomen in de reeks
inventarissen in de studiezaal, maar kan ook
besteld worden:
Hoogstins, J.J., Inventaris van de archieven
van de dienst Provinciale Waterstaat Groningen (1850) 1865-1955. Prijs afgehaald ƒ 29,95.

Limburg
Door de gezamenlijke Limburgse archiefdiensten is een brochure uitgebracht met de titel
'Hoe vermeld ik archiefbronnen'. Bezoekers
vinden in deze brochure in beknopte vorm
nuttige tips voor het vastleggen van de in de
archieven gevonden gegevens. Aan het slot
worden de tips samengevat in acht gulden
regels. Wie zich deze regels eigen maakt en
toepast zal niet gauw verrast worden door een
teruggevonden aantekening of fotokopie
waarvan de herkomst niet meer te achterhalen
is. De brochure wordt gratis uitgereikt aan
bezoekers van Limburgse archieven maar men
kan ook een exemplaar bestellen en wel bij het
gemeentearchief in Venlo, Dokter Blumenkampstraat 1, 5914 PV Venlo, tel. 0773548590, fax 077-3519072.

Noord-Holland
Amsterdam
Dave Verdooner die al eens zes jaar heeft
gewerkt aan een boek over alle joodse huweOns Erfgoed nr 4, 1996

lijken in Amsterdam, is ook reeds zes jaar
bezig met vijftig vrijwilligers een eerste
'volkstelling' samen te stellen over de periode
1851-1864, waarvoor zo'n 1,6 miljoen namen
in de computer ingevoerd moeten worden en
verwerkt.

Utrecht
Gemeentearchief
Pas onlangs werden 58 akten uit de periode
1783-1795 geïdentificeerd als ( een groot deel
van) het protocol van de in 1782 geadmitteerde
notaris Jan Carel Bruyn. Het protocol is inmiddels bij de overige protocollen van Utrechtse notarissen gevoegd.
Tevens zijn via ARIS twee belangrijke nadere
toegangen voor het publiek raadpleegbaar:
- In december 1995 zijn de uittreksels van
5100 notariële akten toegevoegd aan het bestand dat door het publiek geraadpleegd kan
worden.
- Index van namen van lidmaten van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Utrecht die
op belijdenis zijn aangenomen of met attestatie
zijn ingekomen, 1619-1650, door A. Mulder.
Streekarchief Rijnstreek
Onlangs heeft het Algemeen Bestuur van het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te
Nieuwegein besloten deel te nemen aan de
gemeenschappelijke regeling Streekarchief
Rijnstreek te Woerden. Als gevolg daarvan
worden de archieven van de voormalige hoogheemraadschappen Kromme Rijn, Leidse Rijn
en Lopikerwaard (waarbij zich onder andere
de archieven van de Hoogheemraadschappen
van de Lekdijk-Bovendams en de LekdijkBenedendams bevinden) vanuit het R.A. in
Utrecht naar Woerden overgebracht. Het
archief van het voormalig Groot-Waterschap
van Woerden, dat eveneens in het Hoog143

heemraadschap De Stichtse Rijnlanden is opgegaan bevindt zich eveneens in de Woerdense
archiefbewaarplaats.
Met ingang van 1 juli j.1. zijn alle oude
archieven van het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden in de studiezaal van het
Streekarchief, De Bleek 2, te Woerden te
raadplegen. Voor meer informatie tel. 0348428846.

Zeeland
Gemeentearchief Goes
Medio juli geeft de Heemkundige Kring De
Bevelanden in samenwerking met het gemeentearchief in Goes de Toponymie van de gemeenten Borssele en Oudelande uit (tweede
deel van de doctoraalscriptie van J. Boonman).
De geografische en historische overzichten,
bronnen-, kaarten- en literatuurlijst omvatten
onderzoek van persoons- en plaatsnamen en
zijn van belang voor de historische taalkunde
en cultuurgeschiedenis. Circa 60 pagina's,
prijs ƒ 22,50, verkrijgbaar bij het gemeentearchief te Goes, Wijngaardstr. 3, 4461 DA
Goes, tel. 0113-249787.

Gemeentearchief Middelburg
In verband met de indeling van gemeenten op
Walcheren worden Middelburg en Arnemuiden per 1 januari 1997 samengevoegd, waarbij
de archieven van Arnemuiden overgedragen
worden aan het gemeentearchief Middelburg.
Voordat de officiële overdracht plaats vindt
worden de archieven geïnventariseerd. Het
deel over de periode 1857-1951 is reeds
voltooid. (Zie Ons Erfgoed 1996 nr. 2, pag.
58).
Rijksarchief in Zeeland
In de studiezalen is sinds kort een vernieuwde
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geprinte versie van het archief te vinden,
waarin alle aanvullingen en verwijzingen zijn
verwerkt.
Onlangs is in het archief van het Provinciaal
Bestuur een lijst van de Gouverneur van Zeeland teruggevonden, die de namen bevat van
873 vermiste Zeeuwse militairen, die tussen
1806 en 1813 in Franse krijgsdienst waren,
met, zo mogelijk, aanvullende gegevens. Als
'Overzicht van Zeeuwse militairen vermist in
Franse krijgsdienst' is dit geheel opgenomen
in de Verzamelingen Genealogische Afschriften nr 775, ter inzage in studiezaal 2 .
(Aanvullende informatie over vermiste, maar
ook teruggekeerde militairen uit Zeeland is,
voorzover ze tussen 1808 en 1813 als dienstplichtigen werden opgeroepen, te vinden in het
archief van de Kapitein van Recrutering in het
Departement der Monden van de Schelde, op
naam toegankelijk via de index in Genealogische Afschriften nr 352).
Wanneer men geïnteresseerd is in de geschiedenis van een huis kan men tot verrassende
gegevens komen via: Sturm, L.J., Inventaris
Rekenkamer D. Rekeningen en bijbehorende
stukken ingebracht ter Rekenkamer van
Zeeland door de ontvangers van de heffing op
het transport van onroerende (40e (50e) en
80e penning) 1599-1625, 1757-1805 en
roerende goederen (100e (80e) penning),
1703-1706, 1757-1805, toegangsnummer 511.

Streekarchivariaat S chouwen-Duiveland
Als gevolg van de gemeentelijke herindeling
per 1 januari 1997 zullen de zes gemeenten op
Schouwen-Duiveland worden samengevoegd.
Het streekarchivariaat wordt per die datum
opgevolgd door het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.
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De weeskamerarchieven
H.M. Lups
'Borgemeister und Raedt sampt Taelmans
und Ghesworen Meinte / siende dafghelicks d'abuysen ende gebreecken soo int
administreren van olderloose kinder goederen by velen worden ghepleget / daer
door de voorsz. kinder grootelicks verkortet und vernaedelet worden / door dien
hair gheen gheboirlick bewijs van haer
overleden olderen / toegevallen goederen /
arffemssen und anders / wort ghedaen /
waeruyt dan voortz vele questien und
querelen entspruten und errysen / om
sulcks te remedieren / und te corrigieren /
hebben niet alleine goedt unde raetsaem /
maer oock seer heechnoodig erachtet / op
te richten een weeszcamer / binnen deser
stadt / versien mit drije weeszmeisters als
opperste voorstanderen der minderjarighen / onmondighen und onnooselen
persoonen sampt een schryver unde
boede. '
(Ordinantie op het stuck vande weeskamer..., Groningen den 19. Maij 1613)
Belangen van wezen en halve wezen
Wanneer men de resultaten van zijn genealogisch onderzoek bekijkt valt niet alleen
het grote aantal kinderen op dat veelal geboren werd (en ten dele vroeg overlijdt),
maar ook het aantal volwassenen, dat niet
oud werd. Vele vrouwen stierven in het
kraambed. Weduwes en weduwnaars zochten dan ten behoeve van hun kinderen en
zichzelf een nieuwe partner, vaak ook uit
economische noodzaak. Er moest brood op
de plank komen en/of een betaalde hulp was
Ons Erfgoed nr 4, 1996

te duur. Soms ziet men op die manier uitgebreide ketens van verbintenissen ontstaan.
Als voorbeeld Anke Dries, waarschijnlijk
kort voor 1600 geboren in of bij Scheemda,
die driemaal een huwelijkscontract sloot
met partners, die weduwnaren waren. Daar
bovendien het huwelijk van haar ouders bij
herhaling werd voortgezet met een nieuwe
ouder ontstond een ingewikkelde familiesituatie. Behalve haar ouders zijn er minstens
veertien echtparen gevormd door combinaties van ouders, stiefouders, schoonouders, schoonouders van echtgenoten en hun
partners. Verder had haar eerste man een
stiefmoeder. Dit levert met het feit dat al
haar mannen weduwnaren waren nog weer
zeven echtparen op. ') Nu lijkt dit wel een
extreem voorbeeld, maar het illustreert dat
men dikwijls met soms vrij ingewikkelde
regelingen van erfenissen te maken had als
er tenminste iets te erven viel. En ook
vroeger kende men de zegswijze 'het hemd
is nader dan de rok'. Vooral jonge minderjarige wezen en halve wezen waren niet in
staat hun belangen zelf te behartigen. Zonder hulp van hun natuurlijke beschermers
waren de wezen veeltijds een van alle zijden
belaagde prooi van baatzoekende familieleden, die bovendien in het algemeen gebruik
vaak steun voor hun gedrag vonden. Tegen
plundering en verwaarlozing waren zij
slechts beschut door de kerk en de plaatselijke overheid, die beide echter niet tot serieuze hulp in staat bleken. Soms eiste de
rentmeester van de graaf ook nog een aandeel op, als regel eigende de voogd zich de
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inkomsten van de wezen toe, ook dat deel
dat niet voor het onderhoud werd aangewend. ) Tegen het einde van de middeleeuwen stond de kerk, die toen zelf kampte
met verval en ontaarding, machteloos, terwijl de wereldse overheid te kampen had
met een economische inzinking, van volksberoeringen en maatschappelijke verwildering. Men had in feite te waken tegen het
geslepenste raffinement, waarmee de wezen
werden belaagd, tegen onverschilligheid
omtrent hun lot, tegen mishandeling en
tegen geweld. In het algemeen kan men wel
stellen, dat deze toestanden zich tot in de
zestiende eeuw voortzetten. Dit ondanks het
feit dat er (soms reeds lang) toezicht van de
overheid bestond, ten dele in handen gesteld
van speciale functionarissen, de weesmeesters, die zitting hadden in een weeskamer.
Zo bepaalde Karel V bij plakkaat van 4
oktober 1540 dat weeskinderen beneden de
25 jaar - de leeftijd waarop zij in die dagen
meestal als meerderjarig werden beschouwd
- niet mochten testeren ten behoeve van hun
voogden of kinderen ervan. Het zal dan ook
geen verwondering wekken, dat naarmate
de burgerlijke controle toenam, deze zaken
in toenemende mate (beter) geregeld werden
door de overheid. De klachten die vóór de
opstand tegen Spanje bestonden bleven ook
in de eerste jaren van verwarring bestaan,
maar allengs werd hier meer orde geschapen.
Dit alles betrof de groep wezen en halfwezen, die althans enige eigendommen bezaten, hetzij in geld of geldvorderingen,
hetzij in land of ander bezit. Deze kwamen
dus onder toezicht en eventueel voogdij van
de overheid.
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Het ontstaan van weeskamers
Tot het eind van de middeleeuwen was deze
belangenbehartiging van wezen en halfwezen een taak van de lokale overheid,
veelal burgemeesters en schepenen. De
naaste familie of andere daarvoor in aanmerking komende personen moesten voor
de burgemeesteren verschijnen om bewijs
van al de bezittingen van de wees of wezen
te doen, dat wil zeggen dat ze een inventaris
van de bezittingen op moesten maken en
overleggen, waarna deze in een wezenboek
werd ingeschreven. Op gegeven ogenblik
werd deze belangenbehartiging dusdanig
omvangrijk, dat men deze taak in een aantal
plaatsen na verkregen toestemming van de
toenmalige hogere overheid, toedeelde aan
een of meer door de schepenen gekozen
weesmeesters, die daartoe een aparte ruimte
kregen toebedeeld, de weeskamer (WeesCamer). Dit werden colleges, waarbij het
geheel de naam 'weeskamer' kreeg, in
Utrecht momboirskamer.
De organisatie en de werkwijze van de
weeskamers waren niet gelijk en konden
van weeskamer tot weeskamer verschillen.
Sommige hadden veel te zeggen, andere
weinig. Ook dit instituut heeft, mede om
zich te ontworstelen aan de hiervoor geschetste ongewenste situaties, een ontwikkeling doorgemaakt via allerlei resoluties.
In het algemeen kan gesteld worden dat als
één van de ouders overleed de overgebleven
ouder moest laten weten wat er ten behoeve
van beider achterblijvende minderjarige
kinderen was geregeld. De weeskamer hield
toezicht op de benoeming van de voogden
en op het door hen gevoerde beheer van de
nalatenschap.
De oudste weeskamers zijn van Delft, Dor-

Ons Erfgoed nr 4, 1996

drecht en Nieuwpoort, die in de veertiende
eeuw zijn ontstaan.
In een aantal gevallen wensten de ouders
geen inmenging van de weeskamer maar
zorgden er voor dat één en ander al geregeld
was, bijvoorbeeld in een testament. Men
kon dan een 'akte van seclusie' (= uitsluiting) laten opmaken, waarbij de weeskamers van voogdij werden uitgesloten. Een
voorbeeld, deze keer uit een Rotterdams
testament van 23 oktober 1679, waarin
Hendrick van Raet en Marytje Herdinck
onder meer laten vastleggen: 'Eligerende
ende constituerende
wijders sijluyden, testateuren, elckanderen
over ende weder over tot vooght ofte
vooghdesse respective over de minderjarigen in desen begrepen, ende administrateur
ofte administratrice derselver goederen in
krachte deses te erven, met macht omme
een toesiende medevooght neffens hem ofte
haer te mogen assumeren, ende bij overlijden van denselven weder een ander in des
afgestorvens plaetse te stellen; ende dat soo
dickmaels sulcx noodigh sijn sal. Secluderende ende uytsluytende oversulcx uyt
heurluyder testateuren na te laten boedel
ende goederen de edele heeren Weesmeesteren ofte Weeskamer deser stadt ende
van alle andere steden, dorpen ende plaetsen
waer dat het sterfhuys van de eerstaflijvige
van heurluyden beyde soude mogen komen
te vallen ofte ofte eenige harer goederen
gelegen sijn....' Deze uitsluiting vond om
verschillende redenen plaats bijvoorbeeld
als de ouders aannamen, dat de naaste familie een en ander goed zou regelen. Ook
bestond bij rooms-katholieken wel de angst
voor een te veel aan protestantse bemoeienis.
Ons Erfgoed nr 4, 1996

De akten van seclusie werden door de
weeskamers bijgehouden met vermelding
van de notaris bij wie het testament was
opgemaakt. Waar (nog) geen ingang op
notariële archieven is gemaakt, kan deze
registratie dus een prettig hulpmiddel zijn
om een testament te localiseren.
De weeskamers hebben gefunctioneerd tot
1811. In dat jaar werd in ons land de Code
Civil van kracht omdat het koninkrijk Holland bij Frankrijk werd ingelijfd. Door de
invoering van deze Code Civil met alle
andere van kracht zijnde wetten werd op 1
maart 1811 een nieuw voogdij recht van
kracht, waarbij het beheer van de vermogens, toebehorend aan vader- en/of moederloze minderjarigen een zaak was van de
door de familieraad aangewezen toeziende
voogd. Op dat tijdstip verloren de weeskamers in feite hun werkgebied, maar toch
bleek deze instelling voor de lokale overheden in eerste instantie onmisbaar, onder
meer daar niet direct een ander lokaal, regionaal of centraal orgaan al de taken kon
overnemen. De weeskamers hadden op 1
maart 1811 veelal bezittingen van vele minderjarigen in beheer, waarbij zelfs goederen
die in een (veel) vroeger tijdperk niet waren
opgeëist.
Spreiding van de weeskamers
Niet overal in de Noord-Nederlandse
gewesten is het instituut van de weeskamers
van de grond gekomen. Ten dele bleef de
lokale overheid zelf belast met het toezicht
op de wezen en halfwezen.
In Friesland, Drenthe en op het Groningse
platteland bijvoorbeeld ontbreken ze geheel.
In de Groningse Ommelanden en tot 1678
in de stadsjurisdicties en Westerwolde was
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het toezicht niet geregeld. Ook in Friesland
en Drenthe kende men geen verplichte controle op het beheer van weesboedels door de
overheid. Wel was het in Friesland gebruikelijk dat de voogden eens in de drie
jaar vrijwillig voor het plaatselijk gerecht
verschenen om rekening en verantwoording
van hun beheer af te leggen.
In Gelderland hadden Culemborg, Doesburg en Zutphen weeskamers. In Brabant
vindt men ze in Bergen op Zoom, Breda,
Grave, Klundert, Prinseland. Steenbergen,
Willemstad en Zevenbergen. Ten dele zijn
de archieven aanwezig in het Rijksarchief in
's-Hertogenbosch, ten dele in de betreffende
gemeentearchieven. In Limburg kende
Maastricht een weeskamer. In Utrecht zijn
onlangs de archieven van de wees- of momboirkamer (momboir = voogd) geïndiceerd.
In Holland en Zeeland hadden de meeste
steden en sommige regio's weeskamers.
Organisatie en taakomschrijving
De organisatie en de taakomschrijving werden geregeld door weeskeuren.
Meestal bestonden de functionarissen van
een weeskamer uit weesmeesters, een secretaris en dienaren (bodes of deurwaarders).
Genealogisch zijn deze alleen interessant als
men ze tot zijn of haar voorouders kan
rekenen.
In een aantal steden en dorpen ging de
bescherming zover, dat alle kapitalen, kostbare voorwerpen en aankomsttitels van onroerende goederen, die aan minderjarige
kinderen toebehoorden bij de betreffende
weeskamers in bewaring moesten worden
gegeven en door hen werden geadministreerd. Elders ging men (veel) minder
ver. Alvorens in een bepaald weeskamerar148

chief op zoektocht te gaan is het daarom
wenselijk eerst na te gaan hoe deze haar
werkzaamheden verrichtte.
Archieven
Helaas werd er niet altijd even secuur geadministreerd, terwijl in de loop der tijden
door verschillende oorzaken naast andere
ook vele weeskamerarchieven verloren zijn
gegaan. In Delft bijvoorbeeld gebeurde dit
de eerste keer bij de stadsbrand van 1536
waarbij het gehele archief van voor die tijd
verbrandde. Daarna werd in de nacht van 3
op 4 maart 1618 het grootste deel van het
Delftse stadhuis in de as gelegd. Toen de
zoldering van de weeskamer instortte kreeg
het vuur vat op "oude gedachtenisse, aenteyckeningen, registeren en memorien,
misschien oock eenige uyt den eersten algemeenen brandt van de Stadt noch overgebleven, waer uyt wy noch eenigh licht
souden hebben konnen scheppen, 't welck
wy nu ontberen moeten ...".
Hoewel er direkt maatregelen getroffen
moesten worden om de weesmeesters in
staat te stellen hun werk zo goed mogelijk te
hervatten vaardigde het stadsbestuur eerst
op 23 december 1618, dus ruim negen
maanden later, een keur uit aangaande de
vernieuwing van de registratie van wezen en
hun goederen bij de weesmeesters, die tijdelijk elders zitting hadden. Door een dergelijke brand liepen de rechten van vele
Delftse wezen gevaar.
Ook later was men niet altijd overal even
nauwkeurig met het archief-beheer. Zo constateerde rond 1860 de eerste Delftse
gemeente-archivaris, mr. J. Soutendam, dat
sommige archiefkasten leeggeroofd waren,
zodat de kans groot is dat ook stukken van
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Restant van een brief (uit 1561?) van
Joest Cornelisz., student in het buitenland aan zijn voogden in Delft,
over de ellendige toestand van hem en
zijn zieke broer Jacob, die hij eveneens buiten Holland (mogelijk in
Brussel) had getroffen (Uit de boedelpapieren van Cornelis Jacobsz.)
(Gemeentearchief Delft)

de Delftse weeskamer of (extra) beschadigd
waren of zelfs geheel verloren zijn gegaan.
In 1929 besloot de Rijksarchiefdienst, vooral in verband met de slechte kwaliteit van de
meeste toenmalige Nederlandse archiefbewaarplaatsen, alle Weeskamerarchieven
over te laten brengen naar zijn bewaarplaatsen in de provincies. Later zijn de weeskamerpapieren ten dele weer aan gemeentelijke of regionale archiefdiensten in bewaring gegeven.
Ondanks restauratie en conservering zijn
originelen niet altijd voor inzage beschikbaar. Als regel beschikt men dan wel over
duplicaten bijvoorbeeld in de vorm van microfiches. De beschikbare hoeveelheid
weeskamerarchieftnateriaal verschilt van
archief tot archief. Soms is nog veel aanwezig, soms slechts weinig. Het Delftse
materiaal omvat zo'n drie, het Amsterdamse
tweehonderd meter.
Ons Erfgoed nr 4, 1996

Het raadplegen van weeskamerarchieven
Wat voor informatie kan men aan de
weeskamerarchieven ontlenen? Dit is zeer
verschillend. Als voorbeeld een contract,
dat opgemaakt is voor de weesmeesteren
van Amsterdam, dat de zoon van de
overleden boekverkoper Cornelis Carelszoon, de negenjarige Christoffel Corneliszoon, die zich later Van Sichem noemde, bij
Jan Ewoudtsz., destijds boekdrukker en
beeldsnijder te Amsterdam, in de leer is
geweest. Dit contract over de opleiding van
Christoffel enzovoorts, vastgelegd in het
Weesboek VI ,luidt als volgt: "Opten 5e
Aprilis anno 1555 is op de Weeskamer
gecomen Jan Eeuwoutsz, figuersnyder,
ende heeft angenoomen ende aennam mits
desen te onderhouden in cost ende cleederen
ende zynen ambacht van figuersnyden, lettersnyden ende prenten te leeren, Stoffel, de
zoone van Cornelis Kaerlsz. voorn., ende
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dit tot dat de voorn. Stoffel tot zynen
achtien jaren gecomen sal wesen, 's jaers
omme de somme van vyffkarolus guldenen,
die de voorn. Stoffel aan een brieff van 15
ca. guldenen 's jaers spreeckende heeft ende
hem voor zyne moeders erfve bewesen is,
blyckende by 't voorgaende registre fo. 218
in de 2e syde.
Ende hier en boven zal de voorn. Jan Eeuwoutsz noch hebben ende ontfangen, ende
hy mits desen bekende uyt handen van Henriek Elbertszoon, boeckvercoper, ontfangen
te hebben, de somme van vyftich karolus
guldenen, wel verstaende, indien de voorn.
Stoffel quame te overlyden voir zynen
achtien jaren voorn, zo zal de voorn. Jan
Eeuwoutsz de voorn, vyftich karolus guldenen behouden sonder gehouden te wesen
den erfgenamen van de voorn. Stoffel dair
off yet te restitueren, mair zullen de voorn,
vyff guldenen sjaers, inden voorn, gevalle
van sterven, comen ende erfven op des
voorn. Stoffels broeders ende zusters;
welverstaende oft gebeurde, dat de voorn.
Jan Eeuwoutsz quame te overlyden voor
ende aleer by de voorn. Stoffel tot zijnen
achtien jaren gebracht zal hebben, zullen
alsdan des voorn. Jan Eeuwoutsz erfgenamen de voorn. Stoffel houden tot zyn achttien jaeren voorn, ende 't voorn, ambacht in
maniere voorn, te leeren ofte doen leeren,
ofte by gebreecke van dien zullen gehouden
wesen de voorn, vyftich karolus guldenen,
by de voorn. Jan Eeuwoutsz hier vooren
ontfangen, tot proffyt van de voorn. Stoffel
alleene te restitueeren.
Omme te volcomen tgundt voorscr. is heeft
de voorn. Hendrick Elbertsz, boeckvercoopere, hem borge gestelt ende stelt hem
borge mits desen voor den voorn. Jan Eeu150

woutsz onder verbant van alle zynen goede
roerende ende onroerende, tegenwoordige
ende toecomende.
Ende dit all by consente van Henrickgen
Goodschalcx, mit Barent Elbertsz, haren
man ende voocht, moije van 't voorn, kindt.
Presentibus beyde de Weesmeesteren".
Noten:
1) Gruoninga', 23e jaargang 1978, p. 21-24.
2) 'Ook vindt men in middeleeuwsche rechtsbronnen, dat de legitieme voogd dit recht van het vruchtgebruik van het vermogen van den pupil had... De
landsheer en vaak de voogd, al was hij bloedverwant van den pupil, zal de voogdij meer met het oog
op het voordeel, dat het vruchtgebruik opleverde,
dan ter bescherming en verzorging van den pupil
waargenomen hebben. In de stadsrechten van Zutphen uit de 14e eeuw vindt men bepalingen, waarbij verboden werd de voogdij te verkopen. Doch in
diezelfde eeuw verdwijnt het vruchtgebruik van den
landheer en van den voogd.' (Blécourt, A S . de, '
Kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk
recht', 1939, blz. 126-127.)
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tot 1618', Leeuwendeel, Delft 1992.

Een el is geen el
H.M. Lups
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Ouder certificaat Nationale Militie

voorbeeld laat zien, is de lengte op de certificaten uitgedrukt in termen die bij oude
maten horen namelijk E l , Pm = palm, Dm.
= duim en Str. = streep.
Maar men hanteerde in werkelijkheid wel
het metrieke stelsel, waarbij de el, palm,
duim en streep respectievelijk meter, decimeter, centimeter en milimeter tot uitdrukking brachten. In het gegeven voorbeeld was Alje Remmerts Venhuizens lengte l El, 7 Pm. 2 Dm. l Str., dus l meter, 7
decimeter, 2 centimeter en l milimeter oftewel 1,721 meter. De 1 was voorgedrukt,
dus mannen van 2 meter kwamen toen kennelijk niet voor (of werden ze afgekeurd bij
voorbeeld in verband met gebrek aan passende uniformen?).
Bij een eerder huwelijk van Remmert
(1823) werd op het certificaat in plaats van
7 palm 5 palm genoteerd. Gezien de
nauwkeurigheid bij het het meten (tot in
milimeters) zal een van beide keren een
stevige verschrijving zijn geweest. Het is
onwaarschijnlijk dat Alje als 27-jarige man
nog twee decimeter is gaan groeien. Het zal
daarom wel een raadsel blijven wat zijn
juiste lengte was.

Een van de bijlagen bij de huwelijksakten is
het certificaat waaruit blijkt dat de bruidegom voldaan heeft aan zijn verplichtingen
ten aanzien van de Nationale Militie. Als hij
niet vrij lootte, vrijgesteld werd wegens
broederdienst of afgekeurd werd, werd bij
de oudere certificaten ook het signalement
opgenomen, zodat men althans enigszins
een indruk kan krijgen hoe de persoon in
De term 'ordinair' (bij de beschrijving van
kwestie er destijds uit zag.
Het blijkt meer dan eens, dat men moeite de mond) betekent 'gewoon'.
heeft met de uitleg van de lengte. Zoals het
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Beroepen van tQen (haa..-heu..)
H.M. Lups
Haakbusschutter, ook har(c)kebusier genoemd.
Van haakbus, harkebuse (Fr. arquebuse)
Destijds militair die gewapend was met een
haakbus.
Deze wapens werden niet alleen in de strijd
gebruikt maar ook om mensen te doden
(fusilleren). :'..Van de 300 overigen werden
de meesten, die in handen der overwinnaars
vielen, geharkebuseerd of vonden den dood
aan de galg'. ')
Wegens te gering doordringingsvermogen
werd de haakbus na 1625 afgeschaft (Zie
Ons Erfgoed, 3e jaargang, pag. 228)
') Woordenboek der Nederlandsche Taal, kol. 2230.

Harnasmaker. Oorspronkelijk vervaardiger van wapenrustingen. Later werd dit tot
wapensmid.
'De Harnas-makers sullen opreyden een
Rappier metten heft'1)
') Bij gilde-proef. Handv. v. Amster. 1246 anno
1530.

Harnasveger, ook harnasvager is degeen,
die voor het onderhoud van de harnassen en
bijbehorende wapenrusting zorgdraagt.
Harpenist, harp(en)slager. Harpspeler
Harpoenier. Degeen die op een walvisvaarder bij het jagen op walvissen, de harpoenen (later harpoenen schieten) en lensen
werpen. Zodra een walvis werd gesignaleerd, roeide men uit alle macht naar het
dier. De stuurman probeerde de sloep zo te
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manoeuvreren dat hij recht voor of pal
achter de walvis uitkwam omdat hij dan
buiten het beperkte uitzicht van de walvis
bleef. Nadering van voren had de voorkeur
omdat men dan buiten het bereik van de
machtige staart bleef. Was de afstand voldoende verkleind dan nam de harpoenier de
harpoen en probeerde deze in het lijf van de
walvis te werpen. Deze harpoen bestond uit
een schacht met een ijzeren van weerhaken
voorziene punt. Het was de kunst de walvis
dusdanig in zijn speklaag te raken, dat de
harpoen goed vastzat. Als dat gelukt was en
de walvis vluchtte, dan vierde men de lijn
die aan de harpoen bevestigd was en liet de
sloep halend en vierend meeslepen. Door
middel van vlaggeseinen op het moederschip werden andere sloepen ter assistentie
naar de getroffen walvis gedirigeerd,zodat
extra harpoenen in het walvislij f gegooid
konden worden om de kans op ontsnapping
zo klein mogelijk te maken.Eenmaal stevig
verbonden met de walvis was het de bedoeling het dier uit te putten. Uiteraard probeerde het in doodsangst verkerende dier
zijn belagers van zich te schudden door
onder te duiken en weg te vluchten, zodat de
sloepen met grote snelheid door het water
werden getrokken. Dit noemde men wel
"Op de Spaanse kruiwagen zitten" Ondertussen moest de lijn soms zeer snel) gevierd
worden om te voorkomen, dat de sloep niet
onder water werd getrokken. Soms liep de
walvis meer lijnen uit dan de zeven die aan
boord van een sloep waren. Andere boten
moesten dan te hulp komen om extra lijnen
Ons Erfgoed nr 4, 1996

Het Harpoeneren van de walvis (S. v.d. Meulen/A. v.d. Laan)

te leveren. Als de walvis eindelijk uitgeput
was, begon het eigenlijke doden, het gevaarlijks deel. Het dier moest nu zeer dicht
benaderd worden, zodat de harpoenier de
doodsteek kon geven, bij voorkeur in het
hart of de longen. Dit gebeurde met behulp
van lensen. Een lens is een spies van bijzondere vorm. 'Sy hebben piecken of lancen,
dese sijn tweederley, werp-lancen sijn vast
aen een Lijn, gelijck de Pijlen, worden oock
so gebruyckt, alleen datse geen weerhaacken hebben, waerom die ook niet blijven steken, maer konnen weer uyt getrocken
worden, en worden gebruckt om de Visch
door veel wonden en arbeyt moede te
maken, totdat men met de stootlancien kan
Ons Erfgoed nr 4, 1996

daerby komen...'2)
'Als dan begint men te lenssen, en men
tracht de Visch met Lenssen van zes voet
lang, in welker koker een stok van agt
voeten lengte steekt, tusschen zyne ribben
tot in't ingewand te treffen en dus te dooden. De punt of schaft van de Lens, op de
ribben krom of stomp gestooten, roept de
Harpoenier weer om een andere, vermits
zes Lenssen, te weeten, drie aan ieder zyde
van de Sloep, tot dit werk aldaar gereed
leggen
Deeze Lens is een yzere Spies,
voor breed en scherp met een spitse punt, en
achter met een holte of koker verzien, waar
om de zelve te bestieren, een stok steekt.'
Om de Visch zoo verre te doen kenteren, dat
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men er de harpoenen uyt snyden kan, en knallen. Ook was het een gebeurtenis als de
teffens de noch in steekende Lenssen uit- laatste paal de grond in ging, vooral als het
trekken, door den Visch in 't Lenssen uit de om een groter publiek gebouw ging zoals
hand gewrongen, of met voordacht tot bij de fundering van een kerk, een stadhuis
meerder quetzing daer in gelaaten...' )
of een poort. Deze laatste paal werd eerst
')C.G. Zorgdrager 'Bloeyende opkomst der aloude versierd rondgedragen waarna bij het heien
en hedendaagsche Groenlandsche Visschery', Ams- daarvan men een 'menichte van burgers
terdam 1720, pag. 283, 350, 253.
kinderen, so groot als kleyn, tot gedachtenis
2
) Muller, 'Noordsche Compagnie, pag. 379, rond
mede aan de heij trecken'. Zelfs Constantijn
1640.
Huygens wijdde hier enkele gedichtregels
aan:
'Elk stelde er roem in, kind en maagd en
jonge man,
Najaren nog te kunnen zeggen:
Voor dat Stadhuis - die Kerk - of voor die
Lange Jan
Heb ik de grondslag helpen leggen'.')
') Ons Amsterdam, sept. 1956, pag. 124.

Hengstensnijder is degeen die hengsten
castreert, tot ruin maakt.
;"* j Hengstmenner. Hengstenkoopman

Heier, handheier.
Anders dan tegenwoordig werden bij het
heien de (toen) houten palen vroeger met
handkracht de grond ingedreven. Dit gebeurde niet alleen als fundering voor
gebouwen, maar ook bij de aanleg van
verdedigingswerken en bij het maken van
dijkbeschoeiingen. In de loop der tijd is er
een heel repertoire aan 'hei-liedjes' ontstaan, die gezongen werden op de maat van
het eentonig werk. Meestal 'zong' de heibaas het heierslied en zorgden de heiers
voor de regelmatige cadans.
Bij het slaan van de eerste paal was het
dikwijls gebruik om wat los kruit te laten
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Hennepklopper.
De bastvezels van hennep dienden als
grondstof voor allerlei touwwerk als kabelgaren en stroppen en voor weefsels als
zeildoek en zeelen. Dit onder meer ten behd^"
eve van de scheepsbouw , de scheepsvaart
en de visserij. Na het roten en braken werd
hennep met de hand geslagen oftewel gebeukt. Later gebeurde dit door hennepklopper-windmolens. Dit kloppen of beuken
was de eerste bewerking die hennep voor de
touwslagerij en zeildoekweverij onderging,.
In Amsterdam wordt bijvoorbeeld genoemd
Aymon Payen, hennipclopper in de Nyeuwe
steech. In 1585 betaalt hij ƒ 1,—belasting.
Dat henneptouw niet altijd voor mensvrienOns Erfgoed nr 4, 1996

delijke bezigheden werd gebruikt weten we venter of kramer (Drenthe), hetzij als windoor de term 'hennepenvenster' oftewel kelier in 't klein in kruidenierswaren (Grostrop. Vroeger sprak men dan ook wel van ningen), hetzij en graan en meel (Noord'hij is met een hennepzeel geboren', met Holland).
andere woorden: voor de galg geboren.
Heukeren is dan veelal scharrelen om aan
de kost te komen, een armelijk leven lijden.
Heu(c)ker/hoe(c)ker, vr. heu(k)(ster,
hoe(c)ster, hokester.
Iemand, die in het klein verkoopt, hetzij als

De ontwikkeling van de geschreven familiegeschiedenis in ons land in de loop der eeuwen
A.G. van der Steur
In vroeger eeuwen diende een gezinshoofd
met enig vermogen of aanzien op de hoogte
te zijn van zijn familiebetrekkingen. Voor
de regeling van erfenissen (het erfrecht ging
heel ver), voor de handhaving van bepaalde
rechten, voor benoeming in bepaalde
ambten enzovoorts, was het van belang iets
te weten over het voorgeslacht en over de in
leven zijnde - verre - familieleden. Aanvankelijk zullen deze gegevens mondeling zijn
overgebracht op jongere generaties, maar al
in de middeleeuwen werd het gebruikelijk
dat het gezinshoofd een geschreven kroniek
bezat, die gedurende zijn leven werd bijgehouden en doorgegeven aan zijn oudste
zoon. Voor jongere zoons werden er afschriften gemaakt, al dan niet geheel gelijkluidend aan het origineel. Oude, ons overgeleverde, genealogieën in handschrift dragen er dan ook meestal de sporen van dat ze
diverse malen van vroegere exemplaren
werden afgeschreven, met aanvullingen aan
begin en eind. Aan het eind, zoals gezegd,
met gegevens betreffende de latere generaties, aan het begin met gegevens die de
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afkomst nog verder moesten opvoeren en
die het geslacht nog 'roemrijker' moesten
maken. Een goed voorbeeld van zo'n oude
familiekroniek is de Historie van 't leven en
de feijten der Edele ende Hoochgeboorne
Heeren van Brederode in Holland, geschreven door Johannes a Leydis tussen
1482 en 1484: ondanks het feit dat er uit de
periode vóór 1244 geen oorkonde of kroniek is waarin de naam Brederode voorkomt, construeerde a Leydis een afkomst
die vanuit Troje via de Merowingers en de
graven van Holland op de Brederode's uitkwam!
In de zestiende eeuw werden van enkele
vooraanstaande geslachten deze geschreven
genealogieën ook wel eens in gedrukte vorm
uitgegeven, een praktijk die in de zeventiende en achttiende eeuw op bescheiden
schaal werd voortgezet. Voorbeelden van
die oude gedrukte genealogieën treft u onder meer aan bij de geslachten Van Amstel,
Booth, Brederode, Van Wassenaer en Witsen. Een enkele maal werd ook aan een niet
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'vooraanstaand' geslacht een monografie
gewijd. Zo publiceerde Maria van Geleyn,
weduwe van Jan Teyler in 1728 een monografie over het geslacht Teyler (Stamboom
der Teylers; of geslacht-register der nakomelingen van Thomas Teyler en Prijntje
van de Kerkhoven, beginnende met het
jaar 1562 en strekkende tot den jaare
7728, Amsteldam 1728, folio, 40 p.). Dit is
waarschijnlijk wel de vroegste monografie
van een 'gewone' familie. De monografie
over de familie Pelt, in 1755 verschenen, is
een ander voorbeeld van zo'n vroege genealogie van een familie die geen echt belangrijke leden telde.

behoren. Wel kwam er in de tweede helft
van de negentiende eeuw een andere belangrijke ontwikkeling: de mogelijkheid tot publicatie van genealogisch materiaal werd
aanzienlijk ruimer. Er ontstonden diverse
jaarboeken en tijdschriften en in de tien
jaren tussen 1880 en 1890 verschenen de
twee grote delen van Rietstaps Wapenboek
van den Nederlandschen Adel en de drie
grote delen van het Stam- en Wapenboek
van aanzienlijke Nederlandsche familiën
van Vorsterman van Oyen. Tezamen vormen deze vijf delen een momentopname van
wat er in ons land bekend was over adel en
patriciaat aan de vooravond van de meer
wetenschappelijke beoefening van de genealogie. Genealogische periodieken als De
Navorscher (sedert 1851), De Nederlandsche Leeuw (sedert 1883), het Algemeen
Nederlandsch Familieblad (sedert 1883)
en Nederland's Patriciaat (sedert 1910) en deze opsomming is nog lang niet volledig
- borduurden voort op het basismateriaal
dat Vorsterman van Oyen en Rietstap
tussen 1880 en 1890 verstrekten.

In de zestiende, zeventiende en achttiende
eeuw begonnen enkele auteurs van historische werken zich ook op genealogieën
toe te leggen: Bockenberg, Van Buchell,
Van Gouthoeven, Butkens, de gebroeders
Booth, Van Atteveld, Smallegange, Simon
van Leeuwen, Cornelis van Alkemade met
zijn schoonzoon Pieter van der Schelling,
Van Spaen en anderen. Hun genealogisch
werk is öf in verzamelwerken gepubliceerd,
öf bleef slechts als handschrift bewaard. Tegelijk met de tijdschriften kwam in de
Kritisch bronnenonderzoek deden zij wei- tweede helft van de negentiende eeuw ook
nig, overschrijven zonder bronvermelding de stroom genealogische monografieën goed
des te meer.
op gang. Behalve de al genoemde A.A.
Vorsterman van Oyen verzorgden auteurs
Archiefstukken waren in die tijd voor een als Wittert van Hoogland, de gebroeders
historicus slechts bereikbaar wanneer deze Van Epen, Schimmelpenninck van der Oye,
bekend was met de archiefbeheerder. Vanaf Van Beurden, Albarda, Scheffer, Polvliet
1829 werd het echter mogelijk om als be- en Anspach tal van monografieën. In de
langstellende te werken in de overheids- eerste helft van de twintigste eeuw werd
archieven van vóór 1795, maar daar deze deze tendens in nog sterkere mate voortnog gebrekkig ontsloten waren, bleef ge- gezet door genealogen als Wijnaendts van
nealogisch archiefonderzoek ook in de ne- Resandt Sr., Wildeman, Bloys van Tresgentiende eeuw nog tot de uitzonderingen long Prins, Honig, Regt en vele anderen.
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Vanaf de jaren dertig begonnen steeds meer voorgeslacht. Als een der eersten die zich
mensen uit liefhebberij met een onderzoek van de zuivere 'genealogie' naar de
naar de geschiedenis van de eigen familie. 'familiegeschiedenis' bewoog, wordt wel de
Lang niet ieder resultaat hiervan werd ge- Amsterdamse archivaris jhr. dr. EJ. Elias
publiceerd, maar het aantal monografieën, genoemd, die in zijn Vroedschap van Amvervaardigd door onderzoekers die uitslui- sterdam' (1903-1905), maar vooral in het
tend voor de eigen familie belangstelling boek dat hij over zijn eigen familie schreef,
hebben, begint dan te groeien. Deze tendens 'De geschiedenis van een Amsterdamse
zet zich nog steeds voort en zal in de regentenfamilie. Het geslacht Elias'
toekomst, dank zij tekstverwerkers en goed- (1937), duidelijk in deze richting werkte.
kope reproductiemethoden, ongetwijfeld Maar ook de genealogieën van de families
nog verder toenemen. Het wordt moeilijk Merens, Holleman, Van der Hoop, Van den
namen te blijven noemen; veel regio's krij- Boetzelaar, Honig en diverse andere zijn
gen hun eigen specialisten en veel genealo- goede voorbeelden van familiegeschiedenisgen die zich met andere families dan hun sen.
eigen bezighouden, publiceren de resultaten
van hun onderzoekingen in periodieken en Van een familie met eigen familiearchief,
niet meer als monografie. Dr. A.W.E. Dek een portretgalerij en familieleden met inteis misschien het beste voorbeeld van een ressante bezigheden, is het natuurlijk gegenealoog die ook in de laatste decennia nog makkelijker een 'familie-geschiedenis' te
de resultaten van zijn werk in aparte boek- schrijven dan van een gemiddelde boerenwerkjes uitgaf.
of arbeidersfamilie. Maar ook op deze regel
zijn uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de
genealogieën
Raven, Heringa, Kaldenbach
Tot zover de kwantitatieve ontwikkeling
van de genealogische monografie. Er valt en het boek van Rien Poortvliet over zijn
echter ook wel iets te zeggen over de voorgeslacht, dat zowel door een goede
kwaliteit. De oudste genealogieën beston- benadering van het onderwerp als - uiterden eigenlijk alleen uit namen en data. De aard - door de speciale illustratieve vaarlijstvorm waarin traditioneel een genealogie digheden van de auteur waarschijnlijk wel
werd gepubliceerd - een verticale opstelling de meest verkochte familiegeschiedenis
met geheel links de stamvader, in de kolom werd. Sprekend over illustraties mogen hier
rechts ernaast de kinderen, in de derde ook enkele genealogieën genoemd worden
kolom de kleinkinderen, enzovoorts - leende die bijzonder rijk zijn aan illustraties:
zich ook nauwelijks tot vermelding van portretten van familieleden, afbeeldingen
meer gegevens. In de negentiende eeuw van de kastelen en landhuizen die men bewordt een genealogische publicatie lang- woonde, enzovoorts. Het grote tweedelige
zaam wat meer 'aangekleed', bijvoorbeeld werk uit 1914 over het geslacht Wittert, de
met beroepen en woonplaatsen, maar het genealogie Van Beresteyn - met in het
was nog geen gewoonte de lezer verder te tweede deel een iconografie van deze famiinformeren over doen en laten van het lie - en de genealogie Reepmaker zijn
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slechts enkele voorbeelden van de raakpun- Delft, Leiden en Haarlem. Zij werden in de
ten tussen genealogie en iconografie. In dit negentiende eeuw in de Nederlandse adel
verband mag ook nog wel even het Franse verheven en bleven tot in de twintigste eeuw
boek over het geslacht Frotier worden ge- hun 'gesellschaftliche Starke' behouden.
noemd, waarin maar liefst ruim tweehon- Schmidt beschrijft daarnaast het 'maatderd tekeningen van voorvaderlijke kastelen schappelijk vermogen' van de verschillende
zijn afgebeeld. Zeer fraai ook is de pu- familieleden - waarmee hij een synthese van
blicatie over de familie Schwartzenberg und geld, politieke macht en culturele ontwikkeHohenlandsberg uit 1659 door M. Busch, ling bedoelt - en laat dan zien dat dit
die voorzien is van een tiental portret- maatschappelijk vermogen vanaf circa
gravures. De grootste en zwaarste genealo- 1850 langzamerhand teloorging. Deze begische publicatie in ons land is waarschijn- nadering, nog eens expliciet aangegeven
lijk wel de 'BönhofF-doos': 191 katernen, door een 'vermogensstamboom', bevat veel
groot folio, met gegevens over het voorge- mogelijkheden voor een toekomstige ontslacht van Catharina Ida Cornelie Bönhoff. wikkeling van de genealogische monografie.
Dat de door Elias c.s. geïntroduceerde
'familiegeschiedenis' onder de invloed van
sociologische en antropologische methodieken zich verder zou ontwikkelen, lag
voor de hand, Tal van kleinere aanzetten
hiertoe zijn in de laatste decennia al gedaan,
maar waarschijnlijk zal de publicatie in
1986 van het boek over het geslacht Teding
van Berkhout door toekomstige auteurs
over de geschiedenis van de genealogiebeoefening wel een nieuwe mijlpaal worden genoemd. Uitgangspunt van deze dissertatie van C. Schmidt, Om de eer van de
familie. Het geslacht Teding van Berkhout
1500-1950, een sociologische benadering,
was de vraag 'hoe bepaalde families erin
slaagden om gedurende enige eeuwen tot de
maatschappelijk sterkste groepering van
hun samenleving te behoren'. De stamvader
te Hoorn was aan het begin van de zestiende
eeuw tot welstand gekomen en in de stadsregering van Hoorn doorgedrongen. Zijn
nakomelingen behoorden tot de regenten
van Monnikendam, Den Haag, Brielle,
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Van welke benadering een auteur echter
ook uitgaat: de genealogische monografie
die verder gaat dan namen en jaartallen
blijft boeiende lectuur. De lezer beleeft er
bijvoorbeeld de op en neergang in van families en kan veelal de oorzaken daarvan
bespeuren. Heel boeiend is ook hoe de
auteur - in de meeste gevallen zelf lid van de
beschreven familie - eventueel afwijkend
gedrag van bepaalde familieleden beschrijft
(of verzwijgt!). Ook de motivering van het
genealogisch onderzoek is soms heel typisch tijd- en milieugebonden. Zo begint
jhr. mr. W.H. Hoeufït in 1905 zijn familieboek met de zinsneden: 'Wij beleven ernstige tijden. De vierde stand komt op, breekt
zich baan en eene revolutie is uit de nevelige
verte in aantocht. [... ] Wat echter in vervolg van tijd ook moge worden afgeschaft
en vernietigd of voor immer verdwijnen,
men kan iemand zijne voorouders niet ontnemen'! In dit kader kan ook de opmerking
van D. Buddingh' worden aangehaald, die
zijn familieboek alleen te koop aanbood aan
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meerderjarige naamgenoten 'die zich het (Met toestemming van de auteur overbezit van zulk een boek waardig betoonen' genomen uit catalogus 17 van het Hisen het als geschenk uitloofde aan naam- torisch Antiquariaat A.G. van der Steur.)
genoten die de 'onderwijzers- of leraarsstand' verkozen.

Termen van vroeger (deb-def)
H.M. Lups
debil zwak
debiliteit zwakheid
debiteur schuldenaar
debitrice schuldenares
decadentie nedergang, ondergang, verloop
van zaken
decapiteeren onthoofden
decem tien
decembris december
decerneeren onderscheiden, bestemmen, verlenen
decess overlijden
dechargeeren ontlasten, bevrijden
decideeren vellen, beslechten, vonnissen
decimo tiende (dag van de maand)
derimo nono negentiende (dag van de maand)
decimus tiende
decipieeren bedriegen, uitstrijken
decissie vonnis, gewijsde, uitspraak
decitereeren afschilderen, betekenen
declarans se scribere non posse verklarende
niet te kunnen schrijven
declaratie verklaring, aanwijzing, rekening
declaratie debatteeren een rekening tegenspreken
declareeren aanwijzen, verklaren, rekening
maken
declinatie buiging, afwijking
declineeren afwijken
declinatoire exceptie hulpmiddel om van de
rechter af te gaan
decreet besluit, gebod, last, ordonnantie,
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voornemen, rechtsgebod; is de toestemming
van een rechter nopende de verkoping van
vaste goederen, een onmondige toebehorende
decreet van apprehensie besluit van de
rechter om iemand gevangen te nemen
decreteeren besluiten, bevestigen
dedicatie toeêigening, opdracht, opoffering
dediceeren toeëigenen
de dolo van niet ter kwader trouwe te handelen
deduceeren verhalen, verklaren
deductie verhaal, begeleidend bericht; is een
geschrift waarbij een verhaal van de zaak
wordt gedaan en deze met redenen en middelen van rechten worden gesterkt
dedigsluden zie dadungsluden
deelman rechter of scheidsman bij een boedelscheiding
defaljant die in gebreke blijft te komen
defaljeren missen, in gebreke blijven,
bankroet gaan
defalqueeren, defalceren wegnemen, afsnijden, korten
default gebrek, als men bij een rechtszaak niet
verschijnt
defectueus defect, gebrekkig
defendeeren beschermen, beschutten, verweren, bepleiten, voorstaan
defensie verdediging, bewering, bescherming
defensyf weerbaar, beschermbaar
defereeren aanbrengen, overgeven, opdragen,
verklikken
159
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Paleografie
J. Ligterink
Deventer Archief 896

Declaration van de tegenwordige sieckte ende Swackicheit van
S[eigneur] Claes Meiners Muntemeister/
Hie Leit bevallen mit eine Cranckheit genamet die teringe/ in continuele Hitte ende Febri
Hectica/ welckes hem also heefft angetast/ nu over vijff weken durende/ dat sijn vleiss bijnaest ganss verteret iss/ ende hie selven iss so schwack ende crachtloss/ dat hie hem selven ganss niet verleggenn kan/ hie heefft in dre wecken tijts geen spise konnen genietenn/
behalven bier gedroncken van einige cromen broots/ om sijn groten dorst ende continuellen Brandt t'lossen/ hie heefft alss nu in 6 nachten ende dagen geen ruste gehaet/ noch
den Slaap mit Medicinen verwecken (hoewel dieselve gebruickt) ende causeren konnen/
Hie kan dat jenige wat hie gebruicket tot sijn v[er]sterckinge niet lang bi hem holdenn/ die
voetenn doen hem Swellenn/ welckes ein teicken van groote Swackicheit iss ende de prognosticatie dat den doot nadert/Etc./ dit hebbe wi onderschrevenen/ gesien ende bevonden
an S[eigneur] Claes Meiners Muntemeister/ hem visitirende uth Last ende befeehl Onser
Ed[ele] hochg[elerte] wollwise Heeren de Magestraet tot Deventer/ den 8sten Augusti
1626.

Bernardus Roerinck Antonius De Grave
M[edicinaal] D[octor]
N.B. De afgekorte woorden zijn tussen [ ] aangevuld.
De heer J. Ligterink, die ons reeds enige malen behulpzaam was bij het ontraadselen
van paleografische puzzles en die onder meer les geeft in oud schrift, is bereid voorlopig de rubriek paleografie te verzorgen, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.

Geld- en rekengeld in de Republiek
Men kende, vooral in de begintijd van de Republiek, vele geldsoorten. Hoe men daarmee
rekende komt in het volgend nummer van Ons Erfgoed aan de orde.
Ons Erfgoed nr 4, 1996
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Algemeen Rijksarchief, Paspoort van 19 dec. 1639.
Archief Raad van State, inv.nr. 2486.
De Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden/
Allen Gouverneurs/ Admiralen/ Oversten/ Colonnellen/ Lieutenanten- ende Vice-Admiralen/
Capiteinen/ Officieren/ ende gemeene Soldaten te peerde/ te voete/ te water ende te Land/ Voorts
Allen anderen in onsen dienst ende onder onse gehoorsaemheijt wesende/ Saluijt/ Doen te
weeten/ dat wij (Marge A: bij deliberatie van de Rade van State der voors. vereenichde landen)
geaccordeert hebben ende accorderen bij desen aen Anthonij Couvereur/ Bode van Antwerpen op
Leuven/ woonende tot Antwerpen/ Andries Crabbe/ Bode van Mechelen op Antwerpen/ woonende tot Mechelen/ Heijndrick Idens/ Bode van Antwerpen op Leuven/ (Marge A: Philips Lardinoys/ Bode van Loven op Antwerpen)/ Lucas van den Brouck/ Bode van Lier op Brussel/ woonende tot Lier/ (Marge F: Dese 2 bijgevueget Anno 1642: Artus Bertelens/ Bode van Diest op
Antwerpen/ ende Artus van Hecque/ Bode van Diest op Braessel)/ omme respectivelijck te mogen
reijsen op de voors. Steden ende plaetsen/ over ende weder/ met heure bijhebbende brieven ende
bagagie in heur ordinaris Meersche/ soo groot als een man can dragen/ te peerde/ te voete/ te wagen ofte te water/ al waer 't oock dat sij mede waren in een Schuijt off Schepe daer Convoij op
was/ mits hen daerin onpartijdich houdende/ ende voorts oock ten platten Lande ende neutrale
plaetsen/ te mogen gaen/ passeren/ ende repasseren/ omme hunne particuliere affairen te verrichten (Marge A: Oock met Roer ende jachttuijch de jacht mogen exerceren)/ behoudelijck dat onder
decxsel van desen bij hun niet en sal worden geattenteert/ dat tot nadeel deser Vereenichde Landen soude mogen strecken/ waeromme wij ontbieden ende beveelen uluijden samentlijck ende
besonderlijck de voorschreven posten ende Boden ende elck van hun het effect van desen rustelijck/ ende vredelijck te laten genieten/ sonder hen daerin eenich hinder ofte beleth te doen/ maer
veeleer allen behulp ende bijstant des versocht sijnde/ Geduijrende dese voor den tijt van een
geheel jaer/ waernaer weder nieuwe Paspoorte van ons sal moeten versocht worden/ soo sij desen
vrijdom langer begeren te genieten/ ende sal de Copie autentijcq deser bij onsen Secretaris van
State gheteeckent/ ende anders geene/ strecken/ ende van sulcke waerde sijn als de principals/
Gedaen in 's Gravenhage den 19den december XVI C negen en dertich.
S. van Haersolte v[idi]t (=gezien)
den IXden februarij 1641 S. Scottevidit
den Xden mei(?) 1642
den ... meert 1643 S. Scottevidit
Bij mijn Heeren ter relatie van den Raedt/ get. N. Huijgens
Doorgehaald:
Ter Ordonnantie van de hoochgemelte Heeren Staten-Generael
Corn[elis] Musch
1639
Aangevulde en gecorrigeerde afschrijving van het paspoort uit Ons Erfgoed 1996 nr 2, pag.s 68
en 69 met dank aan de lezers voor de bijdragen daartoe, die wij ontvingen.
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Daar heb je weer zofn oplichter
Gedachten rondom het Nederlands Genealogisch Bureau
N. Bosma
Al jaren lang verzorgden wij (als amateurs)
genealogisch onderzoek voor allerlei families die via het principe 'hoort zegt het voort'
bij ons terecht kwamen. Tot de aanvragen
zo talrijk werden, dat de wachttijden opliepen tot enkele jaren en we besloten een
professioneel bureau op te zetten.
Na de eerste advertentie waarin wij onze
diensten aanboden, kregen we behalve honderden aanvragen, de complete Nederlandse
pers over ons heen. Bijna alle kranten van
Nederland, zowel nationaal, regionaal als
lokaal, brachten een redactioneel artikel
over ons bureau, dat een "gat in de markt
had gevonden". De radio, (NCRV Hilversum), vele regionale omroepen en zelfs de
televisie (AVRO) besteedden aandacht aan
dit nieuwe fenomeen.
Wij stelden 130 gerenommeerde genealogen
aan, die voor ons gingen werken, verdeeld
over alle archieven van Nederland. De
meeste van hen zijn afgestudeerde historici.
Er is een oud-officier van justitie bij en een
mede-oprichter van één van de grootste
genealogische verenigingen. Het merendeel
beoefent de genealogie al meer dan 25 jaar.

werden we uitgemaakt voor oplichters. Een
zich 'historicus' noemende figuur uit Geldrop (Eindhoven) bijvoorbeeld maakte ons
publiekelijk belachelijk in een plaatselijke
krant. Hij was namelijk de enige waar men
voor onderzoek terecht kon, zoals hij betoogde, want hij stond in de gouden gids....
Gelukkig was het een nette krant, die ons
weerwoord gaf. Van de 'historicus' hebben
we dus nooit meer iets gehoord.
Van een 'heraldicus' met een zwarte raaf in
zijn logo, kregen we zelfs een dreigbrief.
Het (zelf verzonnen) logo op ons briefpapier, bleek toevallig heel in de verte te lijken
op het wapen van een Luxemburgse
(uitgestorven) adelijke familie. (Hij moet er
nachtenlang voor zijn opgebleven om het te
kunnen vinden.) 'Dat was voor hem hèt
bewijs dat het geen zuivere koffie was! We
zouden er nog wel van horen!'
Van de Nederlandse Genealogische Vereniging en het Koninklijk Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde (waar we al lid
van waren lang vóór we met het bureau
begonnen), kregen we via het Centraal Bureau voor Genealogie een brief op poten,
waarin ons uitdrukkelijk werd verzocht dit
'Genealogisch Nederland' zag dit alles ken- lidmaatschap niet te vermelden...
nelijk met afgrijzen aan, want genealogie en Aangezien de meeste van onze klanten niet
commercie gaat niet samen vond men. Dat historisch onderlegd zijn, geven we in onze
is erger dan vloeken in de kerk. Men ging onderzoeken, naast de genealogische gegeer per definitie vanuit dat het onze bedoe- vens, ook uitleg over oude beroepen en de
ling was zo snel mogelijk rijk te worden ten leefomstandigheden van de voorouders.
koste van het onwetend publiek. Zonder dat Volgens het Limburgs Tijdschrift voor Gemen ooit iets van ons werk had gezien, nealogie was dit niet professioneel en hadOns Erfgoed nr 4, 1996
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den we deze wijsheid gewoon uit ge- officiële stambomen. Ze hebben van
schiedenisboeken. Waar we die dan anders iedereen op de wereld gegevens. Je hoeft
vandaan hadden moeten halen werd niet maar te schrijven ...
vermeld.
Is uw bureau wel officieel erkend door het
De auteur van het artikel is er misschien
C. B. G. ?....
zelf bij geweest. Wij niet.
Het aantal tevreden families dat in het bezit
was van een door ons uitgevoerd onderzoek
groeide intussen gestaag. Daarbij bevonden
zich bekende Nederlanders zoals: Erik
Breij, cabaretier (Purper), Jos Brink, cabaretier, Prof. Dr. P. de Chateau, hoogleraar/psychiater, Fam. van Doorne, DAF
automobielfabrieken, Prof. Dr. Pim Fortuijn, Mr. M. van der Gaag, Consul Generaal in Spanje, Fam. de Gruyter, kruideniersketen, Dhr. E.W. van der Lee, Dir.
Nederlandse
Veiligheidsdienst,
Fam.
Vroom, Vroom Dreesman, e. a. We zijn
daar best trots op.
Inmiddels hebben we duizenden stamreeksen, kwartierstaten en genealogieën verzorgd, tot grote tevredenheid en vaak blijde
verrassing van de opdrachtgevers.
Door de jaren heen hebben we heel wat
vreemde ideeën en misverstanden te horen
gekregen. Over genealogie, maar vooral
over heraldiek.

Bij mijn stamreeks heeft u geen broers,
zusters, neven en nichten vermeld. Ik ga u
rapporteren bij het C. B. G ....
Een familiewapen moet eerst bij het C. B.
G. geregistreerd worden, anders is het niet
officieel....
Voor alle duidelijkheid: het Centraal Bureau voor Genealogie is kort na de oorlog
ontstaan doordat een aantal amateurgenealogen ieder voor zich zoveel materiaal
had verzameld dat het zinvol leek dit op een
centrale plaats te bewaren. Vandaar de
naam. Er kwam een kantoortje in een
gebouwtje. De collecties groeiden. Het gebouw ook. Toen maakte men er een stichting van. In het bestuur zaten een aantal
jonkheren en baronnen, met connecties.
Later kregen ze zodoende ook het beheer
over de genealogische collecties van de
Staat en nog later over de persoonskaarten,
zodat deze voor amateur-genealogen toegankelijk werden.
Maar dat maakt van het C. B. G. - hoe
nuttig overigens ook - nog geen overheidsinstantie.

Het publiek denkt bijvoorbeeld vaak dat het
allemaal 'officieel' moet zijn. De Nederlandse overheid bemoeit zich echter niet met
stambomen en burgerwapens. Er is op dit
Ook over de registratie van familiewapens
punt wettelijk niets geregeld.
Enkele van de hardnekkigste misverstanden bestaan evenzo vele misverstanden. In de
Nederlandse wet staat niets over het voeren
willen we u niet onthouden:
van een familiewapen, laat staan over het
Bij de Mormonen in Amerika liggen alle registreren ervan. Er zijn in Nederland or164
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ganisaties die de moeite nemen bij te door enige kennis van genealogie of
houden wie welk burgerlijk wapen voert en heraldiek, kocht hij de drie 'plaatjesboeken'
vanaf wanneer: het Centraal Bureau voor (met alle respect) van Rietstap, noemde
Genealogie, de Nederlandse Genealogische zich 'Armorial', vertaalde zijn eigen naam
Vereniging, de Fryske Rie foar Heraldyk in: 'Langue de Terre' en ging adverteren:
(Raad voor wapenkunde in Friesland ), ter- "Heeft uw familie al een familiewapen?
wijl ook het Nederlands Genealogisch Bu- Uw familiewapen op naam voor fl. 299,="
reau dit doet. Bij alle genoemden zijn de Wij lieten onze secretaresse haar wapen bij
registers openbaar en dus opvraagbaar ). hem bestellen. Familienaam: Stavast. Ze
Deze registratie biedt echter geen enkele had bij ons haar eigen stamboom uitgezocht
bescherming.
en er was beslist géén wapen. Als Rietstap
een wapen Stavast zou hebben gekend, dan
Al die publiciteit had voor ons bureau voor- had het alfabetisch lexicografisch tussen
delen, maar ook nadelen. Er kwamen lieden 'Stavani' en 'van Stavele' gestaan.
die dachten: dat moet makkelijk geld verdie- Na een week kreeg ze haar wapen toegestuurd. Schild, helm en helmkleden waren
nen zijn; dat kan ik ook!
Onze eerste advertentie bijvoorbeeld toonde voorgedrukt en daarna zeer morsig ingeeen vrouwtje in achttiende eeuwse kleding kleurd. Het helmteken ontbrak. In het schild
met de tekst: "Wie kent deze vrouw? Het bevond zich: de helft van het wapen Stavani
en de helft van het wapen van Stavele!
zou uw betovergrootmoeder kunnen zijn!"
Een meneer Leuw vroeg onze brochure aan. Onze secretaresse reclameerde. Ze had verEen week later solliciteerde hij als ge- stand van zaken en daar schrok men van.
nealoog. Wij zonden hem werkformulieren Het geld werd pijlsnel terug gestort.
voor de eerste opdracht en hoorden daarna "Foutje van één onzer medewerkers" heette
het. We hebben met tussenpozen nog twee
niets meer.
Toen verscheen er een advertentie in een keer een willekeurig wapen besteld, maar
landelijk dagblad: een mannetje in achttien- die medewerker bleef foutjes maken...
Louter's Antiquariaat en Boekhandel te
de eeuwse kleding met de tekst:
"Wie kent deze man? Het zou uw bet-over- Rotterdam was in het bezit gekomen van
Vorsterman van Oyen's Stam- en Wapengrootvader kunnen zijn!".
Bij interesse kon men bellen naar een me- boek en van Rietstap's Wapenboek van de
neer Leuw.... Onze advocaat maakte hier Nederlandschen Adel. Men ging adverteren:
"Voor fl. 44,95 uw familiewapen en een
snel een einde aan.
Na een jaar of zo, maakten we een andere korte geslachtsbeschrijving".
advertentie: "Heeft uw familie een fami- De opdrachtgever ontving dan een kleuliewapen? Door middel van genealogisch renkopie uit één van de bovengenoemde
boeken, waar de gewenste naam onder werd
onderzoek kunnen wij dit voor u nagaan."
Een hobbyist uit Tiel, ene G. v.d. Nes, vond gezet. De geslachtsbeschrijving bestond uit
ogenschijnlijk dat hij ook wel aardig met een aantal getypte velletjes met namen en
plakkaatverf overweg kon. Niet gehinderd data. Volgens dhr. Plomp, adjunctdirecteur
Ons Erfgoed nr 4, 1996
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van het C.B.G., die zich net als wij nogal
kwaad maakte over deze beunhazerij en ons
daarover schreef, is het als volgt gegaan:
Louter heeft een willekeurige naam opgevraagd bij de Mormonen. Zoals bekend
krijgt men dan een computeruitdraai, met
daarop een aantal van de gevraagde namen,
en data in willekeurige volgorde, zonder
enig verband.
Zoals zovelen dacht Louter dat dit het genealogisch gezien helemaal moest zijn!
Echt professioneel! Hij stopte het lijstje
standaard in zijn computer. Heette de opdrachtgever nu Bontenbal, dan werden alle
namen veranderd in Bontenbal en heette hij
Smit, dan werd alles veranderd in Smit. De
data en plaatsen bleven gewoon staan.
Nadat er een aanklacht was ingediend veranderde Louter zijn bedrijfsnaam in "Heraldica" en ging gewoon door ). Inmiddels
is hij door justitie veroordeeld, maar duizenden mensen zijn op deze manier
opgelicht.
Dan was er nog een uitgever genaamd
'Halbert's Family Heritage' uit Weesp, die
mensen aanschreef dat binnenkort
"Het wereldwijde familieboek van uw familie" zou verschijnen voor fl. 99,95.
Bij bestelling kreeg men iets dat nog het
meest leek op kopieën uit een telefoongids:
Enige algemene informatie, tezamen met
lijsten adressen van naamgenoten.
In de kranten verschenen artikelen die het
publiek waarschuwden niet in te gaan op
aanbiedingen voor familiewapens en stambomen. De consumentenbond waarschuwde
in haar blad en zelfs het TV-programma
'Ook dat nog' wijdde er een item aan.
Alle bovengenoemde zwendelaars - en er
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waren er nog meer - bestaan inmiddels niet
meer, of zullen binnenkort niet meer
bestaan.
Voor een serieus bureau is het niet leuk
natuurlijk, al die negatieve publiciteit. Adverteren wordt steeds moeilijker. Wanneer
het publiek het woord 'stamboom' of
'familiewapen' ziet wordt er meteen gedacht: "daar heb je weer zo'n oplichter!"
Maar gelukkig bestaat het merendeel van
onze opdrachtgevers nog steeds uit mensen
die bij vrienden of kennissen hebben gezien
hoe nauwgezet wij een genealogisch onderzoek doen en hoe wij de resultaten afleveren.
En dus, zijn wij er na ruim 15 jaar nog
altijd, want eerlijk duurt altijd het langst!
Ieder onderzoek wordt nog steeds met evenveel zorg en plezier uitgevoerd. Dat heb je,
als je van je hobby je beroep maakt!
Nederlands Genealogisch
Bureau Nelly Bosma
Tiendeveen
Noten:
1) In 1814 werd bij besluit van de vorst de "Hoge
Raad van Adel" opgericht. Bij soeverein besluit van
februari 1815 werd bepaald dat verder niemand zou
worden benoemd in de ridderschap voordat hij was
erkend, verheven of ingelijfd bij de Nederlandse
adel. Vanaf die tijd worden wapens van de adel en
van publiekrechtelijke lichamen als gemeenten en
waterschappen door de Kroon verleend, die dit doet
na ontwerp en advisering van de Hoge Raad.
Zie voor wapenregistratie ook Ons Erfgoed, derde
jaargang de pagina's 68-70, 117-118, 154-155en
202-204
2) Zie Ons Erfgoed, 3e jaargang, pag. 151-153 en
201 (V.d. Mooren/Heraldica)
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Naschrift van de redactie:
Hoewel dit artikel niet veel vertelt over de eigenlijke werkzaamheden van het Nederlands Genealogisch Bureau, hebben we het toch graag opgenomen, mede omdat het ons onder meer confronteert
met twee voor genealogen belangrijke problemen:
1. De ongecontroleerde vestiging en praktijkuitoefening van commercieel werkende genealogen en
heraldici, vooral ten opzichte van het grote en niet
ter zake kundige publiek.
2. Het niet beschermd zijn van het burgerwapen,
tenzij men het als zakelijk merk laat registreren.
Ad 1. Enkele van de 'betere' heraldici, die onder
meer voor de Hoge Raad van Adel werken, hebben
een poging tot organisatie gedaan onder de naam
'De Kraanvogels', maar door leeftijd en stoppen met
de uitoefening van hun vak, zijn er nauwelijks
Kraanvogels overgebleven. Bovendien was niet
iedere 'goede' heraldicus lid.
Ook kan iedereen zich voor genealoog uitgeven.
Zij, die iets meer van genealogie afweten en van
wat in deze wereld speelt, weten waar ze voorlichting kunnen krijgen, maar nog steeds is het overgrote deel van de Nederlandse bevolking volkomen
leek op dit terrein en dus werkterrein voor malafiden. Op landelijk niveau zou het toch mogelijk
moeten zijn via de 'grote organisaties' een organisatie van praktiserende (semi-)professionele ge-

nealogen in het leven te roepen, waarbij de kandidaten aan bepaalde vereisten moeten voldoen, met
andere woorden een praktijkbevoegdheid krijgen,
desnoods op enige niveau's. Lijsten kunnen dan bij
de archieven, verenigingen en het Centraal Bureau
ter inzage liggen. Dit alles niet om de individuele
onderzoeker of de onderzoekers die op ruilbasis
voor elkaar werken het leven moeilijk te maken,
maar om bij de professionele onderzoekers het kaf
van het koren te scheiden.
Ad 2. In georganiseerd genealogisch en heraldisch
verband zal men met betrekking tot de aanname of
een nieuwvorming van een familiewapen niet zo
gemakkelijk blunderen en geeft de registratiemogelijkheid een reële zekerheid dat men zijn
wapen niet ten onrechte voert. Helaas weet ook hier
de meerderheid van ons volk niets.
Voor de toekomst:
Of men blijft heraldiek zien als een uiting van
ijdelheid met alle vervalsings- en misleidingsmogelijkheden of men erkent de heraldiek als uniek
symbool voor de familie en/of persoon, dat evenals
een merk of een uiting van muzikaal- of literair
kunnen beschermd is. Centraal Bureau en N.G.V.
(eventueel aangevuld met andere registrerenden)
bezitten tezamen toch voldoende potentieel om
gezamenlijk daartoe een wettelijk gesanctionneerd
orgaan in het leven te roepen, dat regels en registratie verzorgt met bindende kracht.

Adellijke perikelen
H.M. Lups
Volgens een bericht in de Haagsche Courant
van 19 april j.1. lijft minister Dijkstal van
binnenlandse zaken wel buitenlanders in in
de adelstand, maar weigert hetzelfde te doen
bij nazaten van Nederlandse moeders. Zo
liep de heer J. Taets van Amerongen een
adellijke titel mis, omdat zijn ouders zijn
gescheiden. Hij draagt de naam van zijn
moeder, maar tot nu erkent de Hoge Raad
van Adel alleen de mannelijke lijn. Mr.
Schutte van deze Raad ontkende dat dat in
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strijd met de wet was.
Een amendement om in de wet op de adeldom
de vrouwelijke lijn op te nemen is toen door
de kamer verworpen.
Inmiddels is, mee en vooral dank zij de
gewijzigde wetgeving inzake de naamgeving,
ook in dit opzicht een kentering in de opvattingen gekomen.
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer deed begin juli het verzoek een aanzet te
geven tot het overerfbaar maken van adel via
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de vrouw.
Volgens de vier grote partijen is het huidige
adelrecht, dat voorschrijft dat titels uitsluitend via de mannelijke lijn kunnen worden
doorgegeven, in strijd met de gelijke behandeling van man en vrouw zoals dat in de
Grondwet vervat is. Daar de Kamer heeft
besloten dat voortaan ouders bij de geboorte van hun eerste kind mogen uitmaken
of de familienaam van de vader of de
moeder wordt gedragen, is er een reden te
meer het adelrecht aan te passen. Dit houdt
in dat straks de moeder een adel-lijke titel
kan overdragen op haar kinderen.
De adel zelf zou erg gelukkig zijn met de
komende wijziging. Sedert 1815 is al bijna
de helft van het aantal adellijke geslachten
in de mannelijke lijn uitgestorven.
Los hiervan blijft een interessant punt van
discussie of men het begrip adel al dan niet
moet handhaven. Momenteel is de bestaande Nederlandse adel voor Nederlanders een
gesloten kaste, waartoe men alleen kan worden toegelaten, wanneer men aantoonbaar
m het buitenland tot de adel heeft behoord.
Het van adel zijn is, wat de Nederlanders
betreft, een situatie, die bij het hier te lande
gevolgde systeem langzaam tot een einde
voert, gezien de halvering sedert 1815. Op
gegeven ogenblik zijn er geen adellijke geslachten meer, zoals ook de oude adel uit de
middeleeuwen en daarvoor praktisch uitgestorven is.
Inmiddels zijn er ook verschillende adellijke
geslachten, die hun titel zouden mogen voeren, maar dat niet meer doen. Men kan zich
dan ook afVragen of het instituut adel nog
van deze tijd is. Met betrekking tot de
lintjesregen ter gelegenheid van de ver168

jaardag van de koningin heeft men de
richtlijnen bijgesteld. Op de gang van zaken, zoals die zich ontwikkeld had, was veel
aan te merken.
Redelijk is, dat iemand, die zich op persoonlijke titel extra verdienstelijk heeft
gemaakt daarvoor op gegeven ogenblik in
de een of andere vorm een tastbaar blijk van
waardering krijgt. En voor sommigen betekent dat toch veel. Als voorbeeld: militairen, die in Indie dienst hebben gedaan,
kregen een onderscheiding 'Orde en Vrede'
met een gesp voor ieder jaar dat ze in
Indonesië dienst deden. Ik heb destijds twee
militairen een hele nacht horen bekvechten
over de vraag of ze nu drie of vier van die
gespen zouden krijgen (op een onderscheiding die in de praktijk eigenlijk alleen maar
op de bodem van een geldkistje ligt). Zo
belangrijk was dit voor hen.
Terug naar het begrip adel. Ik kan me
voorstellen dat men zoals in Engeland
mensen op grond van hun prestaties een
adellijke titel toekent en zo adel levend
houdt. Een instituut handhaven, dat geleidelijk aan voor de meeste Nederlandse geslachten vroeg of laat een aflopende zaak is,
lijkt zinloos en zuur voor de Nederlanders.
Weliswaar zegt het spreekwoord 'noblesse
oblige' oftewel 'adel verplicht', maar men
zou zich ook iets meer moeten verdiepen in
het ontstaan van die adel. Men kan zich
afvragen of alle adellijke families tegen de
achtergrond van het denken van nu, zo trots
op hun adellijk ontstaan kunnen zijn, al
moet men daar wel de opvattingen en normen van toen bij betrekken.
Misschien is het interessant hier eens een
korte gedachtenwisseling over dit onderwerp op gang te brengen.
Ons Erfgoed nr 4, 1996

Verenigingsnieuws

Organisatie Pater (F.O.P.)
Bram Pater

Pater
Anno lass

stamboomonderzoek over de familie Pater.
Hij stuitte echter steeds weer op de naam
Neeltje Pater. Hierover bleek veel geschreven te zijn. Reeds eerder waren er al Paterverenigingen geweest, dus moest er al het
een en ander beschreven zijn. Als hij nou
kans zou zien, al die mensen met de naam
Pater en/of De Pater en/of Paters bij elkaar
te krijgen, dan zou hij wel eens een vracht
aan informatie kunnen krijgen.
Samen met de Federatie van Nederlandse
Familieorganisaties (FNF) (thans opgenomen binnen de NGV) heeft hij die bijeenkomst georganiseerd.

"OUAD NON EST IN ACTIS
NON EST IN MUNDO "

De eerste bijeenkomst
Op 9 maart 1985 was het zo ver. Meer dan
vijfhonderd
mensen met de naam Pater, in
LEIDEN - Ver vóór maart 1985 wist ik, dat
ik een ome Gijs en een ome Johan Pater welke vorm dan ook, al dan niet vergezeld
had. Mijn vader heette ook Pater dus ik van hun nazaten, kwamen daar bijeen.
ook. Dat waren er al 4. Mijn opa heette Na de nodige uitleg over het hoe en het
ook Pater, dat waren er al 5. Nou had ome waarom, bleek al snel dat de naam Pater
Gijs één zoon en ome Johan had er zes min of meer al berucht was vanwege een
waarvan er twee jong zijn overleden. Zo erfenis, die nooit zou zijn uitgekeerd. Veel
komen we al op 10 mensen met de familie aanwezigen waren hierover al op de hoogte.
Ik niet. Ooit had mijn moeder wel eens
naam Pater.
verteld, dat er een erfenis stond te wachten.
Toen we die dan ook kregen, bleek het
De Flevohof
De post bracht begin 1985 een brief met de ƒ 23,95 te zijn en nog afkomstig van haar
mededeling dat er een reünie gehouden zou kant. We hebben er een taart van gekocht,
worden in De Flevohof te Biddinghuizen in een zeldzaamheid in de jaren vijftig, maar
waren toch gelukkig. Tijdens die bijeende Flevopolder.
Ene meneer Jan van Doorn, wiens groot- komst sprak men echter over miljoenen
moeder ook Pater heette, was bezig met guldens!!!!
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169

Vereniging
De FNF zou de FNF niet zijn als ze niet
zouden spreken over het organiseren van
een aantal mensen met dezelfde naam. In de
middag werden er dan ook een aantal personen uitgenodigd, die zich geroepen voelden
een dergelijke organisatie voor de familie
Pater tot stand te brengen.
Nadat er een aantal tafeltjes bij elkaar
waren gezet, plaatsten zich zo'n vijftien
mensen daar omheen.
Na de nodige uitleg over het hoe en het
waarom begon zich al een beetje een
bestuur te vormen. Voorlopig nog als ad
interim, maar het werd al duidelijk wie wat
zou gaan doen.
Als voorzitter kondigde zich een wat oudere
man aan, die meerdere voorzitterfuncties
had, Cees Pater uit Bunnik. Als secretaris
kwam mevrouw Riet de Pater-Kool uit
Breda naar voren, die al lang als secretaresse werkte. Een andere mevrouw, die ook al
eens penningmeester was geweest, wilde dit
hier ook wel doen en zo kreeg Bernadet van
der Vliet-Pater uit Vuren ook een functie.
Jan van Doorn uit 't Goy (bij Houten), de
organisator van die dag, zou de Genealogie
gaan doen. Ik heb mezelf als redacteur
aangeboden. Gewoon om dat ik dat wel
leuk vond en omdat het zgn. nul-nummer
van 'Het Patertje\ zoals Jan van Doorn
zijn introductie noemde, een vervolg moest
hebben. Met nog een vijftal personen werd
er een bestuur gevormd.

Meerdere Paters
De vereniging bestaat en komt vier keer per
jaar uit met 'Het Patertje'.
Jan van Doorn had al veel gegevens over de
familienaam Pater. Veel behoorde bij zijn
eigen stamboom. Die begon omstreeks
1600 in Amerongen aan de Dwarsweg. Hij
had echter ook veel gegevens over andere
Paters die hij met geen mogelijkheid ergens
aan kon sluiten. Zo had hij namen uit
Noord-Holland, Groningen, Drenthe, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.
Langzaam maar zeker bleek dat er meer
stambomen van de familie Pater ontstonden. Het bleek dus om meerdere families te gaan.
De familie De Pater is een zelfstandige
familie, afstammend van ene Willem uit
Bergambacht. Echter van die Willem stamt
ook een tak De Bruin af!
Met de naam Paters (met een 's') ligt het wat
anders. Er is een groep in Limburg en
Brabant en een groep in Overijssel.

Neeltje Pater
Telkens weer, waar je ook zoekt in de
Nederlandse archieven, steeds kom je de
naam van Neeltje Pater tegen. Vaak gaat
het om processen, die ooit gevoerd zijn, ter
bepaling dat men familie zou zijn van die
Neeltje.
Waar gaat het dan om?
Op 8 maart 1789 overleed te Broek in
Waterland Neeltje Cornelisdr. Pater, 59
jaar en 1 maand oud. Ze stierf kinderloos
De naam van de organisatie werd de maand als weduwe van Cornelis Cornelisz.
daarop, op 13 april tijdens de eerste be- Schoon, nalatende een grote som aan fistuursvergadering bepaald. Het werd "Fa- nanciële middelen, goud, zilver, kant,
porselein, pakhuizen, enz.. In haar testamilie Organisatie Pater", een vereniging.
ment, dat op haar sterfbed werd opgemaakt,
Ja, zo gaat dat dan.
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zou de beroemde zin staan: "... zij die
bevonden zullen worden erfgenaam te
zijn....". Dat heeft namelijk heel wat in
beweging gebracht. Men moest vijf generaties terug om erfgenamen te kunnen bepalen. Echter er zijn mensen die beweren vier
of drie generaties terug afstammeling te zijn
van die familie Pater. Er zou een zgn.
P-boek (Paterboek) zijn met gegevens over
de familie van Neeltje. Hiermee zou tot
uiting kunnen komen wie 'bevonden' wordt
erfgenaam te zijn.
Helaas is dit boek op een of andere duistere
manier verloren gegaan. Niemand kan dus
bewijzen erfgenaam te zijn. Maar, zult u
denken, er zijn toch kerkelijke archieven?
Ja, mits men alles bewaard heeft, is dat
weer terug te vinden. Laten nu precies de
belangrijkste stukken ook verdwenen zijn!
Maar goed. Een aantal mensen heeft in
ieder geval wel geërfd, waaronder géén
mensen met de naam Pater: Trijntje
Schoon; Aaltje, Niesje, Klaas en Trijntje
Voogt en Sijmon Jansz. Bakker.
Nieuw gebit
Maar er zou toen nog een bedrag van zes
miljoen gulden op een bank in Engeland
hebben gestaan, als een verzekering voor
haar schepen. Die zouden nooit zijn uitgekeerd. Door de rente op rente zou dat nu
enige miljarden zijn.
Nog zijn er mensen die denken 'zeker te
weten', dat ze daar recht op hebben. Op die
dag in de Flevohof waren er zelfs mensen
met plastic zakken bij zich omdat ze
dachten, dat nu het geld uitgekeerd zou
worden.
Er was daar zelfs een mevrouw, die hoopte
dat ze nu eindelijk een nieuw gebit kon gaan
Ons Erfgoed nr 4, 1996

kopen. Helaas is er niets van gekomen.
Inmiddels, elf jaar verder, is Neeltje voor de
F.O.P. niet meer dan 'ook één van onze
voorouders'.
De F.O.P. gaat verder
Thans weten we dat er meer bekende Paters
waren. Zo kennen we een Lukas Pater
(1707 - 1781) uit Amsterdam, een schrijver
die ook vele toneelstukken vertaalde. Dirk
Adriaansz. Pater, schout van Amsterdam en
Naarden. Adriaan Jansz. Pater (1590 1631) een admiraal die tijdens een zeeslag
tegen de Portugees d'Oquendo een 'heldendood' sneuvelde bij de westkust van
Brazilië. Verder kennen we nog Walter Horatio Pater, (1839 - 1894) een Engelse
(mogelijk uit Nederland afkomstige) schrijver en Jean Baptiste Pater, een in Parijs
wonende schilder.
Vijf bestuursleden en vijf steunpunten van
de F.O.P. zijn nu bijna dagelijks bezig alle
gegevens, wat-dan-ook over Pater, te verzamelen en aan elkaar te breien aan 16
(zestien) stambomen.
Ze gebruiken allen het genealogische
computerprogramma Pro-Gen, zodat er ook
een goede onderlinge uitwisseling is.
De Pater (± 1650); Pater-Alkmaar (±
1580); Pater-Amerongen (± 1600); PaterAmsterdam (± 1500); Pater-Durgerdam (±
1690); Pater-Groningen (± 1610); PaterLeeuwarden (± 1700); Pater-Nunspeet (±
1690); Pater-Staphorst (± 1750); PaterSuriname (± 1700); Pater-Westerkwartier
(± 1740); Pater-Zierikzee (± 1660); PaterZuid-Holland (± 1550); Pater(s)-Den Ham
(± 1710); Paters-Limburg (± 1700) en Paters-Noord-Brabant (± 1620). (De getallen
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tussen de haakjes zijn de begin jaartallen.)
Het oudste stukje met de naam Pater is van
1248.
Met meer dan tienduizend namen (getuigen
zijn niet meegeteld), 2200 adressen zowel
binnen als buiten Nederland en een kleine
270 leden (die ook regelmatig informatie
aandragen) is de F.O.P. de grootste familie
organisatie van Nederland (bron: FNF/
FOP).

vader.

Stichting Haza-Data gebruikers

1996 en 11-1-1997 bijeenkomsten gepland
in de Engelenburcht, Heuvel 18 te Engelen
(Gem. 's-Hertogenbosch) van 14.00 tot
17.00 uur).
In het programma Haza-Data is een bug
geconstateerd. Onder de beheer-functies
werkt bij 'bestandsonderhoud' de optie
'verwijderen lege records' iets te goed en
wist soms ook een deel van het bestand. Tot
nader order is het dus beter deze functie niet

Internet
De techniek staat niet stil. Gebeurde
vroeger alles nog met de hand op zgn.
familiebladen, de pc is niet meer weg te
denken. Vele soorten programma's helpen
de genealoog om de families aan elkaar te
knopen.
Zo heeft inmiddels ook Internet zijn intrede
bij de F.O.P. gedaan. Uitwisseling met bijv.
Jaarlijkse ledendag
Amerika, gebeurt nu sneller en is veel goedOmdat de F.O.P. een vereniging is, moet zij koper. Er zijn ook al genealogische 'sides',
jaarlijks verantwoording afleggen aan de of pagina's ter inzage op het Internet. Zeker
leden. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse Al- aan te bevelen, waarbij een goede modem
gemene Ledenvergadering, die telkens in (zgn. 28Kb) onontbeerlijk is.
een andere plaats in Nederland wordt
gehouden. Eigenlijk is het meer een bijeen- Genealogen
komst, een reünie, waarbij 's morgens een Ieder jaar komen weer vele Paters bijeen,
stukje 'formeel zijn'. Na een uitgebreide helaas echter niet meer zoveel als toen in De
koffietafel kan men 's middags de over- Flevohof. Wij zijn niet direct met Neeltje
zichten en andere zaken, die het afgelopen bezig; wij zijn geen 'premie-jagers'. Wij zijn
jaar zijn binnengekomen, bekijken.
genealogen!
Afgelopen april zag de eerste genealogie
'Pater Westerkwartier (Noord-Nederland)' Contactadres: Bram Pater, Pr. Frederikhet levenslicht. Froukje Ekelmans-Pater uit straat 17, 2316 CH Leiden Tel. 071Assen bood het eerste boek aan, "aan de 5216987.
man, die haar de naam Pater gaf', haar

Het secretariaat van de stichting is verhuisd. Het nieuwe adres is: Kerkeweg 16 e
9917 PH Wirdum (Gr.), tel. 0596- 571039.
De redactie van Haza-Nieuws is nu ook
bereikbaar via Internet:
e-mail adres:
andrys.stienstra@net.HCC.nl.
De werkgroep regio Zuid heeft op 5-10172
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te gebruiken. Dit laatste wijst op de
noodzaak geregeld een backup te maken,
want er kan altijd iets mis gaan en niet
alleen door deze bug. Een kleine stroomstoring kan, welk programma men ook gebruikt, reeds veel schade berokkenen.
De kwartierstaat van Henny Huisman, die
in de 5-uur Show op R.TL4 door de NGV
werd gepresenteerd, was met Haza-Data
gemaakt.
Momenteel wordt druk gewerkt aan versie
7.2 met als motto 'eenvoudiger voor de
eenvoudige gebruiker en meer mogelijkheden voor de gevorderde gebruiker'.

Pro-Gen Gebruikersgroep
Begin mei werd de 4000ste gebruiker van
dit programma ingeschreven. Op 11 mei j.1.
tijdens de manifestatie 50 jaar NGV werd
het 1000ste lid van de gebruikersgroep ingeschreven.
Secretariaat en ledenadministratie:
Evelien van Ruitenbeek Liendenhof 142,

1108 HH Amsterdam, tel. 020-6964892.
Redactieadres van het tijdschrift is
Henk Unij, Taunus 1, 5706 PC Helmond.
Met de NGV is overleg gestart over een
regeling, die het mogelijk maakt dat alle
leden van de PRO-GEN Gebruikersgroep
gebruik kunnen maken van de Contactdienst als ware de vereniging een afdeling
van de NGV.
Regio 1 (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) organiseert op 26 oktober a.s. een
contactdag in Diemen, Regio 2 (ZdHolland, Zeeland en Westelijk NoordBrabant) op 2 november in het gemeenschapshuis 'Geeren-zuid' te Breda, Regio 3
(Gelderland, Oost-Nrd-Brabant en Limburg) 5 oktober a.s. in het Rijksarchief
Gelderland, Markt 1, Arnhem (inclusief
rondleiding door het RA voor beginners en
gevorderden), Regio 4 (Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) zaterdag 31
augustus a.s. in Restaurant 'Onder de
Luifel', Stationsweg 6, 8911 AG Leeuwarden.

Boeken en tijdschriften

Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden
1572-1795, Een institutionele handleiding.
Redactie W.A. van Ham, J.G.M. Sanders In 1980 publiceerde het Rijksarchief in
(tevens eindredactie) en J. Vriens, uit- Noord-Brabant de Historische Kaart van
gegeven door het Rijksarchief in Noord- NoordBrabant 1795. De gebieden van de
Brabant en uitgeverij Verloren in Hilver- schepenbanken binnen de huidige provinsum (575 pag., 110 illustraties waarvan 17 cie Noord-Brabant omstreeks 1795'. Dit
in kleur, schema's, kaartjes, losse over- boek vormde de handleiding bij een kaart
zichtskaart van de staatkundige indeling waarop de schepenbanken ingetekend wavan de provincie in 1795)
ren. Boek en kaart zijn inmiddels al een
aantal jaren uitverkocht. In 1986 is van de
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kaart een verbeterde versie als wandkaart
verschenen.
Samen met Uitgeverij Verloren bracht het
Rijksarchief in 1993 een boek op de markt
getiteld Noord-Brabant in de de negentiende eeuw. Een institutionele handleiding '. De auteur behandelt hierin de belangrijkste institutionele aspecten van provincie
en rijk vanaf 1813 tot 1900 met verwijzing
naar de belangrijkste literatuur en archieven. Per plaats wordt een aantal institutionele gegevens verschaft waardoor de historische onderzoeker basisgegevens in handen krijgt die zijn onderzoek vereenvoudigen. Dit boek gaat vergezeld van een kaart
met de negentiende-eeuwse gemeentelijke
indeling van de provincie. Omdat dit concept goed bleek te voldoen en er steeds maar
vraag bleef naar de Kaart 1795, heeft het
Rijksarchief besloten de toestand in NoordBrabant tijdens de Republiek op eenzelfde
wijze te beschrijven.
Als uitgangspunt worden de grenzen van de
provincie Noord-Brabant per 1 januari
1996 aangehouden. In de tijd wordt het
boek begrensd door de jaartallen 1572 en
1795. Veel van hetgeen behandeld wordt
vindt echter zijn oorsprong in de middeleeuwen. Zo nu en dan is het daarom nodig
in te gaan op de middeleeuwse situatie. Het
beginjaar 1572 is gekozen omdat toen de
eerste krijgshandelingen in het onderhavige
gebied plaatsvonden. Dit jaartal is voor het
hele gebied gehanteerd. Het eindjaar is
1795. het jaar waarin de oude regering, het
Ancien Régime, definitief het veld moest
ruimen. Tot dat jaar was er nog geen sprake
van een eenheid. Het behandelde gebied
bestond uit territoria die, afgezien van hun
174

geografische ligging, een geheel eigen bestaan leidden.
Het boek valt uiteen in drie hoofdstukken.
In het eerste hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de verschillende territoria geschetst
die in de periode 1572-1795 op het hedendaagse Noordbrabantse grondgebied lagen.
Het tweede hoofdstuk behandelt verschillende instituties van de wereldlijke overheid. Als eerste komen de heerlijkheden en
domeinen aan bod. Verbonden aan de heerlijkheden (in leen uitgegeven onderdelen van
het domein) zijn verschillende vormen van
rechtspraak en de inrichting van het bestuur. Samen met het notariaat worden ze
in het tweede onderdeel van dit hoofdstuk
besproken. De organisatie van de belastingheffing en -inning en van het leger en de
verdediging vormt het onderwerp van de
twee volgende bijdragen tot dit hoofdstuk.
Ten slotte worden in dit hoofdstuk de waterstaat en de gemene gronden beschreven.
Ze hadden los van en dwars door andere
structuren en organisaties eigen instellingen
en eigen rechten en plichten. Ieder onderdeel
wordt afgesloten met een beredeneerde literatuurlijst en een overzicht van de belangrijkste archieven met hun bewaarplaats en
uitgegegeven toegangen.
Het leeuwendeel van het boek wordt gevormd door hoofdstuk 3. Per plaats worden
hierin de staatkundige positie in 1795 en de
hedendaagse aangegegeven. Van iedere
heerlijkheid worden de heren en vrouwen
opgesomd. Tevens worden de instellingen
genoemd op het gebied van bestuur, rechtspraak en waterstaat, waarmee de bewoners
in aanraking kwamen, alsmede verwijzingen naar archieven. Indexen op persoonsOns Erfgoed nr 4, 1996

namen en geografische namen besluiten het
werk.

welke informatie kunnen bevatten.

Dit werk is onmisbaar voor allen die met
hun historische naspeuringen in aanraking
komen met de plaatselijke en regionale
geschiedenis van Noord-Brabant. Voor genealogen is het werk bovendien van belang
wegens de grote hoeveelheid namen van
heren en vrouwen, die voor het eerst voor
zo'n omvangrijk gebied in kaart zijn gebracht. Velen van hen behoren tot Zuidnederlandse of Hollandse families. Daarnaast
krijgt men inzicht in een aantal bronnen

Het boek is te koop bij het Rijksarchief in
Noord-Brabant, Zuid-Willemsvaart 2, 5211
NW 's-Hertogenbosch voor slechts ƒ 39.90.
Wanneer u het thuisgestuurd wilt krijgen
dient u ƒ 49.90 over te maken aan het
Rijksarchief in Noord-Brabant te 'sHertogenbosch, giro 1076790, onder vermelding van 'Republiek'.
Beslist een aanrader voor genealogen met
Noord-Brabantse wortels. (HML)

Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur
Catalogus 17, genealogieën van - voornamelijk - Nederlandse geslachten
Deze catalogus is een geheel bijgewerkte
versie van catalogus 10 uit 1990, die ook
uitsluitend aan genealogieën was gewijd.
Genealogie en heraldiek vormen twee van
de specialiteiten van dit antiquariaat en binnen het terrein van de genealogiebeoefening
vormen de monografieën over bepaalde
families een belangrijke sub-groep. Het is
het enige antiquariaat met een dergelijke
uitgebreide voorraad en men hoopt de komende jaren op deze weg voort te gaan. Dat
betekent dat als een bestaande monografie
over een bepaald geslacht niet in deze catalogus is vermeld, de kans bestaat dat deze
over enige tijd wel geleverd kan worden.
Het antiquariaat houdt daartoe een zoeklijst
bij, waarop het graag ook uw wensen noteert. Dat betekent ook dat men steeds geïnteresseerd is in inkoop van monografieën op
dit gebied.
Behalve genealogische monografieën treft
men ook inventarissen van familiearchieven
Ons Erfgoed nr 4, 1996

aan en de zogenaamde familie-uitgaven:
boeken of periodieken in kleine oplage vermenigvuldigd, voornamelijk geschreven
voor gezins- en familieleden. Ten slotte
heeft het ook publicaties over genealogische
mystificaties als het Oera Linda Boek (familie Over de Linden) en de Clapper der
Calkoens in deze catalogus een plaats gegeven.
Een echte bibliografie van genealogische
monografieën bestaat niet, maar het Genealogisch Repertorium van Van Beresteyn (2 delen, Den Haag 1972; lopend tot
en met 1969), met Supplement 1970-1984
(Den Haag 1987), Supplement 1985-1989
(Den Haag 199 1) en Supplement 19901994 (Den Haag 1995), geeft zowel in het
alfabetische deel als in het bibliografische
deel toch wel bijna alles wat op dit gebied
bekend is. Bij zelfstandig verschenen publicaties (dus niet bij overdrukken en
dergelijke) waarin van Nederlandse families
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drie of meer generaties behandeld worden,
zijn in kleine letter onder de vermeldingen in
de catalogus verwijzingen opgenomen naar
het Genealogisch Repertorium en zijn supplementen. Dit geschiedt óf door middel
van het nummer van de achterin de delen
van het Repertorium opgenomen 'Lijst van
boeken', óf door middel van een paginanummer. Bij overdrukken is deze vermelding om praktische redenen achterwege
gelaten, omdat die over het algemeen zeer
volledig in het Repertorium zijn opgenomen. Bij familieperiodieken is de vermelding van de vindplaats in het Repertorium eveneens achterwege gelaten, omdat
deze niet compleet in het Repertorium vermeld worden.
Het antiquariaat beschikt ook over een

enorme voorraad afbeeldingen van familiewapens, gegraveerde of gelithografeerde
portretten van Nederlanders en personalia
betreffende Nederlanders in het verleden.
Deze personalia omvatten ruim vijftienduizend op naam toegankelijke publicaties
betreffende Nederlandse personen: onder
meer dissertaties, huwelijkszangen, levensberichten en artikelen door of over bepaalde
personen. Hieronder bevinden zich ook veel
handschriften als brieven, akten en aantekeningen. Verder is het Genealogisch Repertorium leverbaar.
Het antiquariaat is van woensdag t/m zaterdag van 11.00 - 17.30 uur geopend. Het
adres is: Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem,
tel. 023-5311470/5324237, fax 0235420670.

Kuper, Harm, Genealogie van de familie Kuper van Veele.
Exloo 1996.
De sub-titel is 'Een boerenfamilie uit Wes- rechte lijn beschreven, vaak met aardige
terwolde'. Beide omschrijvingen dekken in bijzonderheden. Zo was Harm Kuper deurfeite de lading niet. Wanneer men dit - waarder (pensioen in 1883 ƒ 77,50 per
overigens keurig verzorgde - boek door- kwartaal) en daarnaast de eerste boer in de
bladert, doet het in eerste instantie rom- familie. In 1841 werd hij olderman, oftewel
melig aan, maar al snel komt men tot de wijkmeester over het 'Veelder Gilde', welk
ontdekking, dat die ogenschijnlijke romme- gilde in een later hoofdstuk (7) over Veele,
ligheid is ontstaan omdat de inhoud veel voorlopig vooral de bakermat van de famimeer geeft dan de titel vermeldt. De familie lie, uitgebreider aan de orde komt.
Kuper zelf is maar een kleine familie. In het In hoofdstuk 3 wordt de familie benaderd
boek worden 70 naamdragers beschreven. vanuit de parenteel van de stamvader,
In rechte lijn teruggaande woont de familie waarbij de oudste voorvader Harm Hineind achttiende eeuw in Blijham. Het boek deriks (overl. 1772) de waarschijnlijke
begint met enkele beknopte overzichten voorvader is en Harm Harms Kuper eerst
(families Kuper, Bossen, Joling en Sextro) enkele maanden na het overlijden van Harm
en de kwartierstaten van Harm Kuper en Hindriks werd geboren. Ook de gezinnen
van de dochters komen aan de orde,
zijn echtgenote Geertruida Halmingh.
Vervolgens worden vier gezinnen in de waarmee in feite verschillende andere fami176
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lies worden geïntroduceerd. Ook van deze
gezinnen wordt het voor- en nageslacht behandeld. Uitgaande van de kinderen van
Harm Kuper en Geertruida Halmingh volgt
in hoofstuk 4 een kwartierstaat. In hoofdstuk 5 vinden we beknopte stambomen van
de families Aeilkema, Bleeker, Bossen,
Bruining, Dijkmeijer, Edens, Halm(ingh),
Ten Have, Horlings, Huls, Joling, Neimeijer, Sextro, Tammes en Velema.
Hoofdstuk 6 geeft de beschrijving van de
achtergrond van een aantal typische achteren voornamen in de families. Hoofdstuk 7
werd reeds genoemd. Hoofdstuk 8 gaat in
op godsdienst, demografie en is tevens
naschrift. Hoofdstuk 9 behelst een overzicht
van de gebruikte documentatie. Het laatste

hoofdstuk (10) geeft een lijst van namen
met het geboortejaar en het nummer van de
persoon. Het geheel is aangevuld met vele
illustraties en enkele kaartjes, zodat men
zich over plaatsen en buurten kan oriënteren. Op pag. 25 is bij Harm een kleine
slipper gemaakt: Het jaartal 1926 moet
gezien het certificaat 1826 zijn en 1 el is bij
de keuring voor de Nationale Militie geen
68 cm. maar 1 meter.
Er zijn nog enkele exemplaren te koop bij
de auteur, de heer H. Kuper, Meidoornlaan
1, 7875 BM Exloo, tel. 0591-549694. De
prijs bedraagt ƒ 75,— (afgehaald), respectievelijk ƒ81,-- (toegezonden per post).

Computergenealogie

Family Tree Maker
The best way to organize your family information
H.M. Lups
Hoewel wij voornamelijk geïnteresseerd
zijn in Nederlandstalige genealogieprogramma's, omdat deze optimaal op Nederland zijn gericht, is het toch interessant een
enkele keer over de grens te kijken. Al
weten wij in Nederland aardig wat, we
weten uiteindelijk niet alles.
Toen ik de kans kreeg dit Amerikaanse
programma voor Windows enkele dagen te
proberen, heb ik de gelegenheid daarom met
beide handen aangegrepen.

luidskaart, hoofdtelefoon of geluidsboxen,
DOS 5.0 of hoger, Windows 3.1 of hoger,
CD-ROMspeler.

Globaal overzicht van de mogelijkheden
Men voert namen en basisfeiten in over
ouders en kinderen op een gezinsblad (Family Page).
Als men eenmaal een aantal namen ingevoerd heeft, kan men door het klikken van
de muis bijvoorbeeld stambomen of een
verjaardagskalender bekijken en afdrukken
De systeemvereisten voor het pro- en adresetiketten vervaardigen.
Family Tree Maker (verder F.T.M, gegramma
noemd)
beroept er zich op bij het invoeren
IBM-pc of compatible, 386 SX of hoger, 4
Mb RAM geheugen, VGA monitor, ge- tijd te sparen door automatisch herhaald
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gebruikte feiten in het geheugen op te nemen zoals namen van plaatsen en deze
terwijl men tikt in te voeren. Ook vindt het
direct personen of feiten wanneer een enkel
woord ingetypt wordt.
Men kan tot 2.000.000 verwanten invoeren
en er is geen begrenzing aan dat wat men
met betreking tot een persoon vast wil leggen.
Het slaat de basisfeiten op in het gezinsblad, inclusief meerdere huwelijken en niettraditionele gezinnen.
Het organiseert dozijnen aanvullende feiten
met betrekking tot iedere persoon in de
'meer over' pagina's (More About Pages)
zoals scholing, liefhebberijen en de medische geschiedenis.
In het notitieboek van iedere persoon kunnen foto's opgenomen worden.
Voor iedere persoon zijn vijftien pagina's
beschikbaar voor de persoonsgeschiedenis
(vrije vormgeving).
Voor meer gevorderde gebruikers is een
aantal verdergaande mogelijkheden ingebouwd. Men kan bijvoorbeeld multimedia
dia-shows op het computerscherm laten
zien.
Verder kunnen grafische bestanden
(BMP's, TIF's enzovoort) zoals gescande
foto's of krantenknipsels worden ingevoerd
en z.g. OLE objecten als home video's en
audio clips kunnen worden vastgelegd.
Er wordt een compressieprogramma toegepast, waardoor schijfruimte gespaard
wordt. Gedcom bestanden kunnen worden
geïm- en geëxporteerd.
F.T.M, is er niet alleen om stambomen e.d.
te produceren. Men kan er ook een collectie
van familiefoto's geordend bewaren. Daar178

toe is het nodig de foto's, ook de oude, op
Kodak foto-cd's te laten zetten.
Door deze foto-cd in de drive voor de CDROM te plaatsen, kan men de foto's binnen
F.T.M, toegankelijk maken.
Er is een grote verscheidenheid aan 'bomen'
en overzichten mogelijk, zowel uitgaande
van voorouders als van de afstammelingen.
Ook kan men automatisch allerlei graden
van verwantschap vaststellen.
Met behulp van F.T.M, kunnen vanaf een
'plakboek', honderden vormen van verslagen en overzichten, geboorte- en verjaardagskalenders, adresetiketten, kaarten
en naamkaartjes tot en met een familieboek
worden samengesteld.
Ook uitgebreide zoekbestanden
De Deluxe Editie is tevens behulpzaam bij
het vinden van verwanten met behulp van
de FamilyFinder = 'familievinder'. Op de
CD-ROM staan de namen van 100 millioen
overleden Amerikanen, die voorkomen in
staats- en federale bestanden. Omdat het
geen actuele bestanden bevat wordt exact
aangegeven waar men informatie kan vinden met betrekking tot iedere persoon die in
deze lijst voorkomt. De FamilyFinder verwijst naar dozijnen belangrijke bronnen van
genealogische bibliotheken uit het hele land
inclusief de U.S. Census Records Indexes
1790-1880 (= Indexen van Amerikaanse
volkstellingsbestanden), geselecteerde indexen van huwelijksbestanden (16001950), geselecteerde indexen van bestanden
van transacties van staatsgrond (State Land
Records Indexes), Social Security Death
Benefit Records ten dele verkrijgbaar op
CD-ROM.
(wordt vervolgd)
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Genealogische Contacten
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen
in volgorde van binnenkomst en voorzover de
plaatsruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis
voor abonnees. Vragen graag in machineschrift ofblokletters.
Arlar/Alrer, Nicolaas, spinder, geb. 5-101744 en ged. 9-10-1744 (Amersfoort), overl.
29-1-1812 (Amersfoort), weduwn. v. Hanna
Hamersveld, trouwde te Amersfoort 14-5-1786
met Kreyermaat, Johanna, geb. 4-9-1763
Amersfoort. Gezocht de voorouders van Nicolaas (Claas). Ze kregen 4 k. uit 1ste en 8 uit 2e
huw. allen ged. i.d. Joriskerk (Amersfoort)
Aller. Kan iemand mij in contact brengen met
Hendrik Lambertus Aller, geb. Zeist, 21-121902, die in 1962 publ. over dit geslacht in
Gens Nostra. Hierbij was ook dhr Keenink uit
Putten betrokken. Een nakomeling is Hendrik
Aller, geb. Alkmaar, geh. te Amersfoort met
Wilhelmina Noorman. Ze woonden rond
1950 in Amersfoort.
H. Weijtenburg, Sophiastr. 32, 3314 ZV Dordracht, tel. 078-6318002
Beening(e). Jan Beening junior, geb. Beilen
7-9-1831, landbouwer, overl. waar en wanneer?, huwt te Beilen op 23-4-1857 met Annichje Bakker, geb. Beilen 8-6-1838, overl.
waar en wanneer ?
Hun ouders zijn Jan Otten Beening(e), geb.
Beilen, 18-10-1807, deurwaarder, overl. waar
en wanneer?, geh., waar en wanneer ?, met
Hillechien Jan Leunge, geb. Beilen 20-1-1798,
overl. waar en wanneer? en Harm Lensis
Bakker, schoolonderwijzer, geb./overl. waar
en wanneer? geh., waar en wanneer? (voor
1838 te Beilen?) met Hendrikje Schuring,
overl. Beilen 23-3-1855.
Voor elke informatie bij voorbaat zeer bedankt.
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A.J. Godrie, Doornakker 5292 PP Boxtel, tel.
0411-672914.
Hendrijks. 18-03-1694 gingen in ondertrouw
te Drempt Aelbert Hendrijks, j.m. uit Zelhem
en Jenneke Jansen j.d. uit Keppel. Gevraagd
de voorouders van dit paar.
Hendriks. 03-04-1756 huwden te Hoog Keppel Roelof Hendriks en Agnita Meulenkamp, dochter van H. Meulencamp uit
Keppel. Wie kent de familie Meulenk(c)amp?
Reijndsen. Jan Reijndsen huwde 03-07-1729
te Steenderen met Aaltje(n) Hengevelds. Jan
Reijndsen was smit van het dorp en overleed
te Steenderen 22-03-1773. Gaarne informatie
over de families Reijndsen en Hengevelds.
M. van Iersel, Fazantstraat 24, 5301 SC Zaltbommel.
Kesting. Wijntje Kesting, geb. 7-12-1864 te
Ter Aar als dochter van Johannes Kesting en
Evertje van 't Woud, huwde 3-6-1887 met
Jan Jacob van der Lee. Scheiding 19-4-1926
te Nieuwveen. Wijntje woonde toen in Amsterdam. Waar is zij overleden en wanneer?
Jaapje Kesting, geb. 4-4-1823 te Aarlanderveen als dochter van Johannes Fredrik
Kesting en Apelonia Wies, was gehuwd met
Marinus van Leeuwen (overl. 1854 Ter Aar).
De laatst bekende woonplaats van Jaapje was
Leersum. Waar is zij overleden en wanneer?
W. Kesling, 't Roems 4, 1616 PN Hoogkarspel,
tel. 0228-563590
Schopman(s). Op 2 ljuli 1786 ging Anna
Schopmans te Voorburg in ondertrouw. De
akte vermeldt, dat zij woonde in Voorburg en
als Jonge Dogter was geboren:'tot Raijen'. Zij
trouwde RK te Voorburg op 6 augustus 1786
met Arij van Veen. Volgens aangifte in de
overlijdensakte overleed zij te Voorburg op 21
179

augustus 1831, 70 jaren oud en zou ze geboren
zijn te Hellevoetsluis, ouders onbekend. In de
(streek)archieven Hellevoetsluis is niets te vinden. Wat kan 'tot Raijen' betekenen?
Wie weet in welke plaats en op welke datum
(rond 1761?) Johanna (Anna) Schopman (s)
werkelijk is geboren?
J.C. van Veen, De Bree 22, 7772 KA Hardenberg, tel. 0523-261161.
Valensa (Valenca). Waar is Sara Abraham
Valensa, weduwe Willem Burger, overleden?
Zij is geboren te Amsterdam 28-8-1814 en
volgens het Bevolkingsreg. van Amsterdam op
5-3-1878 naar Loenen vertrokken.
Breyaen. Waar komt Pieter Breyhaen vandaan? In 1730 gehuwd te Tiel. Is soldaat in de
Comp. van Kapt. Spengler in het Regt v.d.
Prins van Oranje en lag in garnizoen te Nijmegen.
Wolper. Waar is Hendrik Steven geboren?
Overl. 54 jaar oud in 1826 te Amsterdam. Zijn
ouders zijn Johann Christiaan Wolper en
Elisabeth Ketelaar. (Op Hendriks huw.
aankondiging verklaart zijn moey Johanna
Ketelaar dat zijn ouders in het buitenland zijn
overleden.)

Salomons, Willem huwt in 1788 te Amsterdam (29 jaar oud) met Diena Havekes (oud 30
jaar). Hij is afkomstig van Velthuysen in het
Graafschap Bentheim en zij is van Nieuwenhuijsen. Wie kan mij hier verder mee helpen?
C.J. Kesting-Jansen, 't Roems 4, 1616 PN
Hoogkarspel, tel. 0228-563590.
Vahrmeijer. Baltasar Hendrik Vahrmeijer,
geb. 1754 in het Braamsche. Weet iemand
waar het Braamsche ligt, zodat ik zijn exacte
geb. datum en zijn ouders kan vinden. Ook evt.
verdere informatie is welkom.
Mevr. M.Th. van Lienden, Wedderborg 36,
1082 TA, Amsterdam.
Zagers/Sagers. Ik ben op zoek naar de
voorouders van Evert Zagers geboren in
Drenthe of Overijssel in het jaar 1801. Evert
was gehuwd met Hendrika Douwes de Jong.
Ook ben ik op zoek naar de nakomelingen van
Jan Zagers, geb. Den Helder op 20-11-1838.
Alle informatie of aanwijzingen betreffende de
familienaam Zagers zijn welkom.
R. Zagers-Tilborghs, Berkenring 111, 4881
HX Zundert, tel. 076-5974633.
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Over schout, schepenen en nog veel meer (1)
De belangrijkste bestuursfuncties voor 1795
JW. Koten
In bijna iedere historische beschrijving van bers in onze gebieden hadden bij de beeen dorp of een stad kan men een opsom- stuursinrichting vaak uiteenlopende intenming vinden van vroegere bestuurders, vaak ties. Bovendien verschilden de rechtsopvataangevuld met hun verschillende helden- tingen destijds sterk van wat nu gangbaar
daden. Vandaar dat men in heel wat stam- is. Vandaar dat eerst een klein stukje rechtsbomen of kwartierstaten, de bijvoegingen, geschiedenis als inleiding wel gewenst is.
schepen, schout, burgemeester, baljuw en
dergelijke ziet opgenomen.
Inleiding
Momenteel kennen we een onafhankelijke
Herhaalde malen werd ons reeds verzocht rechterlijke macht, een onafhankelijke wetiets te schrijven over hoe deze bestuurs- gevende macht en een onafhankelijke uitfuncties tot stand kwamen en tevens te voerende macht. Deze drie onafhankelijk
verduidelijken wat die functies nu destijds van elkaar opererende machten controleren
precies inhielden. Als men bijvoorbeeld elkaar en houden elkaar in evenwicht. Dit
burgemeester vermeld ziet, had dan de acht- systeem is gebaseerd op het beroemde jutiende eeuwse functionaris met die naam ridische concept: de trias politica. We
dezelfde bevoegdheden als de burgemeester danken deze trias aan de beroemde Franse
thans?
rechtsgeleerde Charles Louis de Secondat,
Baron de La Brede, beter bekend als MonIn dit artikel wordt geprobeerd het ontstaan tesquieu1). Deze baron publiceerde in 1748
en de ontwikkeling van enkele veel voor- een beroemd boek l'Esprit des lois (vertaald
komende ambtelijke functies te traceren. in het Engels als The spirits ofLaw )). Hij
Hoewel deze functies bij de verschillende propageerde hierin de scheiding van de wetgewesten (staten) nogal wat uiteen liepen, gevende, de rechtsprekende en de uitvoezijn toch globale trends aanwijsbaar, die rende macht. Montesquieu leefde van 1689voor alle golden. Overeenkomstige ont- 1755 en veel van zijn opvattingen werden
wikkelingen vindt men ook in Vlaanderen uitvoerig gepubliceerd ). Zijn visie had
en de ons omliggende Duitse gebieden. In daardoor een geweldige invloed. Veel van
dit artikel zullen wij slechts hoofdtrends het gedachtengoed van deze denker is onder
schetsen. Dit impliceert dat hier en daar de meer in de Amerikaanse grondwet terug te
zaak wat moest worden gestroomlijnd. We vinden. Natuurlijk waren de principes van
menen er goed aan te doen de hoofdrichting Montesquieu ook het uitgangspunt voor de
vast te houden, omdat men anders gemak- nieuwe Franse staatsinrichting tijdens de
kelijk in een moeras van details verdrinkt. revolutiejaren (rond 1795). Na de NapoDeze opgave op zich is reeds moeilijk ge- leontische overheersing hebben ook wij de
noeg. Immers de verschillende machtheb- verdeling van de macht als uitgangsprincipe
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voor onze staatsinrichting aanvaard.
Montesquieu heeft zich vooral laten inspireren door het in Engeland gangbare bestuurlijke systeem, waar deze verdeling in
drie machten al in de achttiende eeuw min
of meer een realiteit was. Door de invoering
van het parlementaire stelsel was de wetgevende macht van de koning al in grote
mate beknot. Verder groeide er in Engeland
in de verschillende rechtsscholen (Inns =
herberg genoemd) een onafhankelijke beroepsklasse van juristen. De verantwoordelijke ministers hadden een grote uitvoerende macht, al had de koning nog veel
invloed. Veel punten van het gedachtengoed
van Montesquieu vindt men overigens al bij
John Locke, de grote Engelse wijsgeer4).

rechtssysteem ) Dat neemt niet weg dat
door de ontwikkeling van nieuwe rechtsopvattingen toch geleidelijk aan de rollen van
de verschillende bestuurders een ander accent kregen. Op lokaal niveau was het college van schout en de schepenen zowel
wetgever, wetsuitvoerder als rechter tegelijk. Op den duur zien we ook in Nederland
dat de plaatselijke bestuurders de rechtersfunctie steeds meer aan een vaste groep van
deskundigen gaat overlaten. De interpretatie
van keuren, concessies, privileges e.d.,
vooral in grote steden, was zo complex
geworden, dat men dit aan specialisten
moest overlaten. Hetzelfde geldt voor de
dagelijkse uitvoerende macht, voor de financiële administratie, die meer professionaliteit vroeg. Anders gezegd, de vroedschappen gingen zich meer met het plaatselijk bestuur en de politiek bemoeien en zij
lieten het justitionele en het uitvoerende deel
geleidelijk aan deskundigen over. Zo was de
eenheid van macht op den duur meer theorie
dan praktijk.
Een belangrijke keerpunt in de ontwikkeling
van onze staatsinrichting is zoals wij zagen
de Frans-Napoleontische bezetting geweest.
Daarin werd ons bestuurlijk systeem meer
gecentraliseerd en werd de scheiding van
machten doorgevoerd. De plaatselijke politieke hiërarchie ) van eeuwen her werd
daarmee verbroken. In Engeland heeft men
deze Franse invloed niet gekend, zodat in
menig opzicht ons oude systeem meer lijkt
op het huidige Engelse dan op het moderne
Nederlandse rechtssysteem.

De eenheid van de macht: het leidende
rechtsprincipe
De verdeling der machten contrasteert met
wat destijds in Frankrijk en tot op zekere
hoogte ook in (Zuid) Nederland gangbaar
was. In feite was de koning de alleenheerser. Hij had zoals dat heet de eenheid
van macht. Tot op zekere hoogte stond de
konmg zelfs boven de wet. Hij bepaalde niet
alleen de wetsinrichting en de wetsuitvoermg maar hij had ook nog een flinke stem in
de rechtshandhaving ). Het is merkwaardig
dat toen de Verenigde Nederlandse Provincies als republiek zelfstandig werden, de
wetgeving, de wetsuitvoering en de wetshandhaving toch lang in één hand bleef. In
de hogere regeringscolleges bijvoorbeeld
vindt men deze eenheid van macht lange tijd
bewaard. Veel colleges hadden daardoor
diverse rollen. Ondanks de ernstige bezwa- Vlaanderen, de wieg van het staatsbestel
ren van machtsmisbruik was deze eenheid van de Lage Landen
van de macht gedurende vele eeuwen (zeg De Vlaamse gebieden hadden reeds vroeg
van 1300 - 1800) lang toch ons bestuurs- en een hoge vorm van ontwikkeling bereikt,
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waarbij het Noorden toen nog tamelijk
achter liep. Het is duidelijk dat bij de bestuurlijke ontwikkeling de Vlaamse steden
dan ook het voortouw hadden. Men kan
grofweg zeggen dat Vlaanderen en Brabant,
op de Noord-Nederlandse instituties rond
100-150 jaar voor lagen. Het is ook
duidelijk dat de rechts- en bestuursvormen
in de zuidelijke gebieden, ten dele (maar
zeker niet integraal) door de noordelijke
provincies werden overgenomen. De invloed van het Romeinse recht was in het
zuiden echter wat sterker. Bovendien werden veel bestuursvormen regelrecht overgenomen vanuit het Canonieke recht). Een
goed voorbeeld is de hiërarchische structurering van de rechtbanken, en de mogelijkheid om in beroep te gaan. Dat stamt
duidelijk uit de kerkelijke bestuursinrichting.

omdat het in de dagelijkse rechtspraktijk
(z.g.n. jurisprudentie) redelijk functioneerde. Bovendien sloot dit nauw aan bij de
lokale behoefte. Bedenk echter wel dat door
de versnippering van het gezag in ons land
de bevoegdheden van de diverse bestuurders nogal verschilden. Een baljuw in de
zuidelijke gebieden had vaak wat andere
bevoegdheden dan zijn collega in het noorden.
Een belangrijk punt bij de rechtstraditie
was, dat slechts (stands)gelijken elkaar
mochten berechten. Dus edelen konden
slechts door edelen worden berecht. Daardoor zien wij voor de verschillende bevolkingsklassen ook verschillende rechtscolleges tot ontwikkeling komen. Omdat er
toch nationale eenheid moest zijn, ontstonden onder leiding van de vorst diverse
rechtscolleges waarin zowel edelen als
burgers (zeg in Holland: de steden) als
Bijzondere aspecten van de Nederlandse groep vertegenwoordigd waren. In Holland
bestond echter een duidelijke democratisebestuurscultuur
Toch volgt Nederland niet geheel het sys- ringstendens waardoor deze onderscheidene
rechtsstromen voor de verschillende klassen
teem dat in de zuidelijke provincies gold.
vroeg
zijn weggevallen.
Een punt dat Holland tamelijk bijzonder
maakte was de sterke decentralisatie van de • De strijd tegen het water heeft ook een
macht. Voor een groot deel komt dit door de belangrijke specifieke Nederlandse rechtsterritoriale situatie in Nederland. Onze ge- impuls gegeven. Naast stedelijke en platteografie wordt immers gekenmerkt door bre- landsbesturen, bestonden hier al vroeg
de rivieren en uitgebreide moerassen die (rond de dertiende eeuw) bijzondere
woongebieden omsloten. Ieder gebied had rechtscolleges die zich met het water- en
zo zijn eigen tradities en gewoonten, die dijkbeheer bezighielden. Ongetwijfeld heeft
grotendeels op een mondelinge overlevering ook deze rechtsvorm op onze bestuursberustten. Meer dan elders werd hier dus de filosofie grote invloed gehad.
Oud-Vaderlandse rechtstraditie gehandhaafd. Een belangrijk aspect bij het oud- De ontwikkeling van de rechtsstaat
vaderlands recht was dat men zich vooral Aanvankelijk, zeker in het beging van de
liet leiden door de feiten. Men spreekt dan Middeleeuwen, was er van een centraal
van empirische rechtsvinding. Men liet dus gezag nauwelijks sprake. De macht was
de oude gebruiken niet zo gemakkelijk los sterk verbrokkeld en men was in feite aan
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de willekeur van rovende ridders of plunderende vikingen overgeleverd. Geleidelijk
aan stabiliseerde de macht zich op een wat
hoger niveau. Er ontstonden grotere bestuurlijke eenheden onder gezag van een
plaatselijke edelman, zoals een graaf of
hertog. Zij hadden in het begin geen eigen
staf maar leunden voor het handhaven van
hun positie op leenmannen die een eed van
trouw hadden gezworen. In ruil daarvoor
kregen deze leenmannen een gebied toegewezen maar zij hadden wel de verplichting de heer bij te staan ten tijde van de
krijg. Zulke leenmannen (ridders of edelen)
woonden op plaatselijke vestigingen (castella of burchten). Zij traden als lokale
plaatsvervanger (vicaris) van de graaf of
hertog op. In het Frans werden zij vicomte,
maar in Nederland burggraaf genoemd.
Deze functies waren in de aanvang volledig
van de plaatselijke soeverein afhankelijk.
Geleidelijk echter werden functies, die aanvankelijk per benoeming plaats vonden,
steeds meer erfelijk. Dit leidde tot verzelfstandiging en onafhankelijkheid. Deze beleidsvrijheid van de plaatselijke machthebbers werd een doorn in de ogen van de
leenheer. Het was duidelijk dat deze lokale
'goden' (want zo gedroegen ze zich vaak),
niet zonder meer konden worden onttroond.
Zij bleven dus wel maar in feite werden zij
op den duur 'kaltgestelt'.
Geleidelijk aan zien wij (rond 1200) een
verdere centralisatie van de macht binnen
het hof van de soeverein. Aanvankelijk
beperkt dit zich tot een college edelen dat
met de vorst overlegt, waaruit zich de Grote
Raad ontwikkelt. ) Daarnaast komt een
meer gespecialiseerd college (vorstelijke
rechtbank) dat zich met de rechtspraaak
bezig houdt. Op den duur groeit er rond de
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vorst een uitgebreider ambtelijk bestuursapparaat dat zich met de financieën gaat
bezighouden. De belangrijkste ambtenaar
was de kanselier ), hij was het hoofd van
de kasselarij11). Deze instelling krijgt als
primaire taak de koninklijke inkomsten te
bewaken. Een spilfunctie hadden verder de
notari die de inkomsten afkomstig van de
diverse leenmannen noteerden. Deze notari,
de vorstelijke ambtenaren bij uitstek, werden gerecruteerd uit de lagere adel12). Zij
werden administratief ondersteund door
lagere geestelijken (clerici, de latere klerken) die immers de schrijfkunst beheersten.
De baljuw, de schout, en de drossaard:
lasthebbers van de vorst of soeverein
Binnen het spel van krachten verloren de
burggraven geleidelijk aan hun macht. De
machthebber stuurde liever een van zijn
vorstelijke ambtenaren op pad, om een constante geldaanvoer te waarborgen. Doel van
dit geld was de in standhouding van zijn
hofhouding maar meer nog het op de been
houden van een bewapend leger. Dit leger
en de kracht van brutaliteit en vernuft, was
immers de grondslag van de macht van de
vorst. Vandaar dat een constante geldstroom een voorwaarde werd, want geen
geld, geen 'soldaten' ). De vorst verkoos
deze manier van geldinning boven de
omweg via de burggraven die een deel van
de inkomsten liever in eigen zakken stopten.
Dit nieuwe type vorstelijke ambtenaren
kreeg de naam van baljuw (naam afkomstig
van het woord Baiulare=lastdrager, wij
zouden zeggen zaakgelastigde). Elders werden deze functionarissen schou(d)t (aan wie
men schulden moest betalen) ), vilicus
(opzichter of rentmeester van een staatsboerderij=villa), meier (maior=meerdere),
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mayeur, maire, drossaard, pro(v)oost
(pre-ponere = vooraangeplaatste) of am(t)man genoemd. In Engeland kreeg deze
functie de naam "sherif ), zijn ambtsgebied noemde men een shire. Veel counties )
hebben de naam shire als achtervoegsel,
zoals Lancashire, Oxfordshire enzovoort.
De functie van deze hertogelijke, grafelijke
of koninklijke ambtenaren evolueerde op
den duur van de combinatie van supervisorrentmeester tot wat wij nu de officier van
justitie zouden noemen. Wanneer er in zijn
ban (= ambstgebied) niet genoeg werd
opgebracht, of de gang van zaken niet naar
zijn zin liep, kon hij de rechtbank bij elkaar
roepen. Men noemde dit oproepen 'bannen'
of 'manen'. Bovendien had de schout de
bevoegdheid de strafvordering op te stellen
en deze straf ten uitvoer te brengen. Een
belangrijk aspect was het innen van de
boeten die door de rechtbank waren
opgelegd. Dit was niet alleen een welkome
geldbron voor zijn baas maar ook voor hem
zelf. De schout kreeg geen salaris maar
moest zien rond te komen met een deel van
de boetes die de rechtbank oplegde. Vandaar dat hij het grootste belang had bij het
goed renderen van het justitiële systeem.
Uiteraard leidde dit tot machtsmisbruik en
ernstige corruptie. Een van de vormen van
corruptie was dat de schout - buiten de
rechtbank om - de zaak met de beklaagde
financieel probeerde te regelen. Het werd
dan een loven en bieden en mondde vaak uit
in regelrechte knevelarij. Sommige rijke
mensen konden op die manier hun straf
wegkopen, hetgeen tot klasse-justitie en nog
erger leidde. De kans op machtsmisbruik
werd nog groter wanneer de soeverein het
schoutambt tegen opbod verpachtte. Dit
euvel deed zich vooral voor in de BourOns Erfgoed nr 5, 1996

gondische gebieden, omdat deze vorsten
voortdurend in geldgebrek zaten.
Het machtsgebied en verdere functies
van de schout
Het ambtsgebied van de baljuw, schout,
drost enzovoorts noemde men een 'ban'
(machtsgebied17)) of in Noord-Nederland
een baljuwschap en later ook wel ambacht18). Deze ambachten of bannen kwamen in grote trekken overeen met de
gouwen (pagus=gouw) die destijds al door
Karel de Grote waren geformeerd. Omdat
de schout of baljuw niet altijd permanent in
zijn ban aanwezig kon zijn, had hij een
vertegenwoordiger nodig vanuit de plaatselijke bevolking die namens hem het centrale gezag uitoefende. Deze plaatsvervanger werd stadhouder (stedehouder) genoemd. Deze laatste functie zou in de loop
der jaren vooral op nationaal niveau tot een
belangrijk ambt uitgroeien. Op lokaal
niveau kreeg gewoonlijk de belangrijkste
schepen (president-schepen) deze titel. Hij
zat rechts naast de schout bij de schepenraad. Bij afwezigheid van de schout zat de
stadhouder de schepenraad voor. Hij had
tevens een beperkte opsponngsbevoegdheid
en hij kon de bevolking voor heerdiensten of
voor verdediging mobiliseren. Zo had de
stadhouder tevens de leiding bij de bescherming van have en goed. Verder kon hij als
een soort hulp-officier van justitie fungeren.
Voor de rechtshandhaving kon de schout
een beperkt aantal mensen aanstellen zoals
'gezworen knapen', sergeanten19) of 'vangers', dienders20) of rakkers21) aangevuld
met enkele klerken. Zij hadden de taak van
onze huidige politie-functionarissen. Het is
duidelijk dat de steden de uitbreiding van dit
apparaat niet zelden trachtten te beteugelen.
187

Men zag niet graag te veel macht bij de gint rond 1300 met de bekende Floris V.
schout, die immers de vertegenwoordiger Het Hollandse territoor werd verdeeld in zes
van de soeverein was. Verder speelden baljuwschappen en vier rentmeesterschapnatuurlijk kostenoverwegingen een rol.
pen. Deze verdeling heeft met kleine wijBovendien hadden de steden voor de ge- zigingen tot aan het Franse regime voort
zagshandhaving nog een schutterij, die, geduurd. Het verschil tussen baljuw en
buiten de verantwoordelijkheid van de rentmeester was, dat de laatste zich uitsluischout, voor de bewaking 's nachts verant- tend met het financiële beheer van de
woordelijk was.
domeingebieden bezig hield terwijl de
baljuw tevens met het voorzitten van de
Invloed van schout verminderd gelei- baljuwvierschaar was belast. Deze vierschaar bestond verder uit weigeborenen )
delijk
Mede vanwege de corruptie probeerden de en leenmannen. Deze baljuwvierscharen
plaatselijke autoriteiten de macht van de (ook wel districtsgerechten genoemd) hadschout te kortwieken. Een van de mogelijk- den de hoge jurisdictie, maar tevens
heden was dat zij de schout door omkoping berechtten zij ook zaken die de hogere
aan zich bonden. Op den duur gingen de klassen aanging. Baljuws hadden het gezag
steden zelf het ambt van de heer pachten. over 'Baljuwschappen', men onderscheidde
Amsterdam lukte dit in het midden van de stadsbaljuwschappen en landsbaljuwschapvijftiende eeuw. In Friese gebieden lag het pen. Stadsbaljuws hadden gewoonlijk meer
nog wat anders, daar was het centrale gezag prestige en inkomsten. De titel van stadsaltijd zwak geweest. Sedert onheuglijke tij- baljuw wordt later schout. Schout en
den had men altijd mensen gekend die een schepen worden dan de functionarissen van
belangrijke rol speelden bij de rechtsvinding de vierschaar. Bij de landbaljuwschappen
namelijk de asega's. In deze gebieden was noemt men deze functionarissen baljuw en
de schout al helemaal niet welkom. Kortom 'mannen'. Sommige baljuwschappen waren
er werd op vele manieren geprobeerd de weer verder verdeeld in schoutambten,
invloed van de schout te marginaliseren. waarover schout en schepenen de lage jurisZijn belangrijkste taak werd de combinatie dictie hadden. De Hollandse baljuw had als
van opsporingsambtenaar en officier van taak toe te zien op de naleving van keuren
justitie. Steeds meer kwam de macht bij het en ordinanties en hij was uiteraard verantcollege van schepenen te liggen. Op het woordelijk voor de heervaatcontingenten
platteland bleef echter de invloed van de (belastingen aan de graaf). Vaak waren de
schout groot omdat hij meestal een baljuws tevens dijkgraaf in hun district.
academisch geschoold jurist was, terwijl de Later werden baljuws ook wel drossaard
meeste schepenen, slechts een betrekkelijk genoemd. Andere grafelijke ambtenaren
waren kastelijns van de grafelijke burchten,
eenvoudige scholing hadden genoten.
de houtvesters en de tolgaarders.
Het lokale bestuur van het graafschap
De vrije heerlijkheden
Holland
De bestuurlijke organisatie van Holland be- Naast deze gebieden die formeel onder het
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grafelijke beheer vielen, waren er ook ambachtsheerlijkheden, waarvan een 'edele' of
'ridder' de lage jurisdictie voerde. Dit voorrecht werd toegekend aan een edelmanontginner van een stuk veen tot polder. In
dit gebied kon de ambtsheer jacht-, wind )of visrecht opleggen, tol, tienden en zwaandrift24) heffen. De functie van ambachtsheer had ook een keerzijde, men moest een
ridderlijke status voeren, d.w.z. men mocht
niet boeren of een kleinhandel (wel
groothandel !) voeren. Verder moest men de
beschikking hebben over paard en harnas
om ten strijde te trekken. Een harnas was
echter zeer duur en in huidige begrippen
mischien wel een miljoen gulden waard. Dit
was dus niet voor iedereen weggelegd. Veel
ridders verkozen daarom hun oude positie
van heerboer ). Een ander deel trok naar de
stad waar men zich op de groothandel ging
toeleggen. Vaak trouwde men dan aanzienlijke poortersdochters. Zie hier de reden
waarom in Holland adel en stedelijk patriciaat naar elkaar toegroeiden en tot een
olichargische 'bovenklasse' evolueerden.
Anderzijdse kochten aanzienlijke stedelijke
burgers soms een heerlijkheid op en verwierven zo, de hierbij horende adellijke titel. Een heerlijkheid werd daarmee een duur
statussymbool, dat weinig inkomsten genereerde, maar wel veel verplichtingen creëerde.
Literatuur:
Beekman A.A., Dijk- en Waterschapsrecht in Nederland voor 1795. Den Haag, Martinus Nijhof,
1905. (twee-delige encyclopedie die nauwelijks
meer kan worden overtroffen)
Brokken H.M., Het ontstaan van de Hoekse en
Kabeljauwse twisten. Zutphen, de Walburg pers
1982. (magistraal werk, leest moeilijk, veel genealogische details)
Cerutti F.F.X., De schepenbank in de Brabantse
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stad en de overdracht en bezwaring van onroerende
goederen. Verslag Tweede colloquium: de Brabantse stad, 1969. (uitmuntende studie door een
kenner bij uitstek.)
Duinkerken J., Schepenen aan de Zuiderzee, de
magistraat van Harderwijk (1700-1750). Walburg
pers, 1990. (dit is een vlot geschreven boekje dat
goed is te lezen en dat een goede kijk geeft op het
geknoei van plaatselijke bestuurders, bovendien
lezenswaardig vanwege de uitvoerige genealogische
details).
Dumont R., Aux origines des Communes. Brussel,
1994. (geeft goed overzicht van de bestuurlijke
ontwikkeling van de Zuid Nederlandse plattelandsgebieden)
Dijk F. v., Goes in de Patriottentijd. Spiegel der
Historie 4: 2/3, 1969. (zeer onderhoudend geschreven toestandsbeeld van het landelijk en locale bestuur)
Eibrink Jansen E.A.M., De opkomst van de vroedschap in enkele Hollandse steden. Haarlem, Amicitia, 1927. (nog steeds aardig proefschrift)
Fruin R., (1922) Scabinium. Tijdschrift v Rechtsgeschiedenis 31, 1922. (goed verhaal over de
gerechtelijke procesvoering, reactie op boek van
Gosses)
Fruin R., Geschiedenis der staatsinstellingen in
Nederland tot de val van de Republiek, 's- Gravenhage, 1900. (klassiek werk)
Gorissen P., Raadkamer van de Hertog van Bourgondie te Maastricht (1473-77). Leuven, Nauwelaers, 1959. (goede documentatie omtrent de
ambtelijke functionarissen en de procesvoering)
Gosses I.H., Weigeborenen en Huislieden, 1926
(Gosses de oude Utrechtse hoogleraar was een kenner van de historische ontwikkelingen van het plaatselijke bestuur. Van hem verschenen ook diepgaande studies over dit onderwerp van Zeeland en
Drente)
Jacobs B.C.M., Neve P.L., Hoven en Banken in
Noord en Zuid Assen, 1994, v. Gorcum (Dit is een
bundel van een congres met enkele voortreffelijke
studies over de dagelijkse werkwijze van de justitie
in het tijdperk voor Napoleon. Er is een studie van
de Hoofdbank Valkenburg met zeer veel genealogische details, o.a. een lijst van namen van personen die bij processen van af 1600 zijn betrokken
geweest, ook in andere studies zijn genealogische
details)
Jappe Alberts W., Jansen H.P.H., Welvaart in
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Wording, sociaal economische geschiedenis van
Nederland van de vroegste tijden tot het einde van
de middeleeuwen, 's Gravenhage, 1964. (klassiek
boek, prof.dr. W. Jappe Alberts (Utrecht) is een van
de vooraanstaande onderzoekers op dit gebied geweest)
Jong J. de, Een deftig bestaan. Utrecht/Antwerpen,
1987, Uitgeverij Kosmos (instructief en goed leesbaar boek over het regentenbestaan, aardige literatuurlijst)
Kuys J., De Gelderse ambtsorganisatie in het
Kwartier van Zutphen. Hilversum, 1994 (geeft goed
beeld van de complexe bestuurlijke toestand in het
Achterhoekgebied en de invloeden van uit het omliggende Duitsland)
Monte Ver Loren, J.Ph. de, (1967) Hoofdlijnen uit
de rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot aan de Bataafse omwenteling. Utrecht,
Vroede (Schoolboekjesachtige publicatie, leest niet
lekker, maar wel degelijk, wat saai en voor een
snelle oriëntatie geschikt)
Nève P., (1972) Het Rijkskamergerecht in de Nederlanden. Assen, van Gorcum (zeer degelijke en uitmuntende studie, met ook goede beschrijving van
de diverse rechterlijke functies, leest niet als een
roman)
Redactie (1981) Algemene geschiedenis der Nederlanden. Haarlem Fibula-Dishoek (standaardwerk,
de delen 2 en 3, onmisbaar voor de historische
situering van de bestuurlijke ontwikkelingen)
Schepper H.C.C, de, (1981) Rechter en administratie in de Nederlanden tijdens de 16de eeuw.
(goed leesbare inaugurale rede) Alphen aan de Rijn,
Tjeenk Willink
Smit J., (1957) Een regentendagboek uit de Achttiende eeuw, van Gorcum historische reeks no 50,
Assen, van Gorcum. (goed leesbaar boek dat uitvoerig het levenslot van een Goudse regent volgt)
Tempaly J. v., (1967) Het grafelijke baljuwgerecht
in Vlaanderen tijdens de Bourgondische periode.
Brussel, Palais des Academiciens. (een uitputtende
studie, die ook nog aantrekkelijk leesbaar is)
Veen H.Th. van, (1989) Van Babyion tot Brugge
(de middeleeuwse stad). Heerlen, Open Universiteit
(Goed overzicht van de ontwikkeling van de middeleeuwse stad, in het bijzonder het hoofdstuk over
Brugge lezenswaardig)
Noten:
1. Hij zat vanwege zijn titel en zijn rechtsgeleerd-
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heid in het Parij se parlement, een hoog college van
vooraanstaande juristen, dat van grote invloed is
geweest op de europese rechtsontwikkeling. Een
belangrijk punt van zijn opvoeding was dat hij 2,5
jaar in Engeland studeerde.
2. de geest van de wet
3. speciaal vermeldenswaard is de publicatie van
zijn gedachtengoed in de bekende Encyclopedie van
Diderot en dAlemenbert.
4. zie Bertrand Russell: Geschiedenis der westersche filosofie. John Locke (1632-1704)
5. In die tijd heetten de drie machten op zijn Frans:
'police', 'gracie', 'justice'.
6. I n d e oudere tijden beperkte de rechtbank zich
uitsluitend tot het beoordelen van de bewezen
feiten. Het natrekken van de gegevens, c.q. het
opbouwen van de bewijslast vond hoofdzakelijk
buiten de rechtbank plaats. Hiertoe werd meestal
een speciale commissie van schepenen benoemd die
de waarheid moesten achterhalen. Hierbij was de
tortuur vaak een middel. Deze schepenen brachten
dan tijdens het proces deze bewijslast tegen betrokkene als extra gegeven in.
7. De facto was het gezag van de regenten nomenclatura, na 1741 (rond de Oostenrijkse successieoorlog, met de aanstelling van Willem IV als stadhouder en het doelisten oproer) reeds tanende
8. Het kerkelijke recht, ondermeer het deel dat de
relaties tussen de kerkelijke bestuurders onderling
regelt.
9. Deze hoge edelen werden daarmee binnen de
hofcultuur opgenomen, waardoor zij beter konden
worden gecontroleerd.
10. Vaak waren deze kanseliers hoge geestelijken
zoals bisschoppen. Door de ongehuwde status van
de clerus, waren zij geen rivalen van de machtshebber. Bovendien werkte het kerkelijke selectie- en
benoemingsysteem zo goed, dat zij slechts de
(meest) competente mensen in de hogere kerkelijke
rangen bracht. Vandaar dat als men een bisschop tot
kanselier-raadgever benoemde men er vrij zeker
van was dat men met een competente persoon te
doen had.
11. Kasselarij is afgeleid van het woord kasteel,
later evolueerde dit woord tot kanselarij.
12. De positie van lagere adel die van de opbrengsten van leen moesten leven, werd delicaat toen de
opbrengen van hun lenen, door de grote economische recessie in de dertiende en veertiende eeuw
terugliepen. Het ophouden van de ridderlijke status
Ons Erfgoed nr 5, 1996

werd onbetaalbaar. Zij zochten dus voor inkomsten
naar andere wegen. Een deel van hen vond emplooi
als officier in het leger, een deel trachtte zich in het
koninklijk of hertogelijk ambtelijke apparaat op te
werken. Een deel ging weer op hun (kasteelachtige)
boerderijen een boerenbedrijf (met enkele knechten) voeren. Zij verloren daarmee echter wel hun
ridderlijke status.
13. Men kende uitsluitend huurlegers
14. in het Limburgse dialect is schou(d)t nog steeds
het woord voor schuld
15. verwant aan ons woord schaar, zie hierover later
16. county is afgeleid van het Franse woord comte =
graaf, vandaar graafschap
17. Het woord ban is verouderd, doch het komt nog
voor in woorden als verbannen en ook in de uitdrukking "in de ban zijn van", "in de ban doen" e.d.
18. Germaans-Latijns hybridewoord dat bediening
of ambt betekent
19. Sergeanten werden beëdigd en waren verder
verplicht een ambtscostuum (nu zeggen we uni-

form) te dragen. De status van deze sergeanten, was
destijds niet erg hoog, omdat ze zelf vaak als halve
boeven werden beschouwd. Sergeanten waren vaak
in privé dienst van de schout, de betaling was matig
en men moest wel eens wat aan de kant doen om
zelf het hoofd boven water te houden.
20. Diender, afgeleid van dienaar of bediende, het
oude woord voor ambtenaar, vergelijk met het Engelse ei vil servant, of bediende in België)
21. afkomstig van het woord "rekken": de tortuur
die beschuldigden moest ondergaan om een bekentenis af te dwingen
22. edelen
23. belasting op windkracht, d.w.z. op windmolens
24. het recht om zwanen te houden
25. Men moet zich trouwens van de gemiddelde
ridder in de Middeleeuwen geen al te rooskleurige
voorstelling maken. Vaak waren het grotere boeren,
ze beschikten over een stenen huis met twee of drie
vertrekken, met daarom heen enkele houten hutten
waar het dienstpersoneel woonde.

Het Rijksarchief in Noord-Holland
H.M. Lups
De ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie
Noord-Holland is niet steeds een bestuurlijke eenheid geweest. Het maakte vanaf de
Middeleeuwen tot 1799 deel uit van het
gewest Holland. Omdat dit ook van invloed
is op de archiefvorming is het daarom
wenselijk beknopt in het verleden terug te
kijken.
In 889 vond een schenking plaats van koning Arnulf aan graaf Gerulf. Dit was het
begin van de vorming van een grafelijk
domein, hoewel graaf Floris II (1091-1121)
zich pas graaf van Holland (comes de Hollant) noemde. In de dertiende eeuw verwierven de graven Waterland, Zeevang, WestFriesland, Wiermgen en Texel alsmede Amstelland en het land van Woerden. In de
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veertiende eeuw vonden verdere gebiedsuitbreidingen plaats: Zeeland bewesten de
Schelde, de heerlijkheid Altena en stad en
land van Heusden. Begonnen door graaf
Floris V en verbeterd en uitgewerkt door
graaf Willem III kwam een bestuurlijke
indeling tot stand, waarbij het graafschap
Holland verdeeld werd in zes baljuwschappen: Kennemerland- (West-) Friesland, Medemblik, Amstelland-Waterland, Rijnland
met het land van Woerden, DelflandSchieland en Zuid-Holland. De baljuw hield
zich bezig met gerechtelijke en bestuurlijke
zaken. Daarnaast waren er vier rentmeesterschappen: Kennemerland-(West)Friesland, Amstelland-Waterland, NoordHolland met het land van Woerden en ZuidHolland. De rentmeesters hielden zich
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registers aangelegd, waarin de oorkonden
van de graaf, meestal naar landstreek
ingedeeld, werden afgeschreven. Oorspronkelijk werd een tresorier aangesteld, aan
wie de rekenplichtige ambtenaren ondergeschikt waren, maar die geleidelijk aan
ook de leiding kreeg over het grafelijk hof
en de klerken van de kanselarij. In 1432
werd dit ambt opgeheven en kreeg een
rentmeester-generaal het rekenplichtig beheer toebedeeld. Na de oprichting van het
Hof van Holland in 1428 en de Rekenkamer
in 1446 werd de taak van de kanselarijklerken beperkt tot de leenadministratie en
het beheer van het archief, ondergebracht in
de Leen- en registerkamer van Holland.
Deze organisatie fungeerde tot de opheffing
van het leenstelsel in 1795. Het Hof had
onder meer een rechtsprekende taak. Het
betrof zaken die voorheen door de grafelijke
rechtspraak werden berecht zoals inbreuken
op de rechten van de landsheer en het landsheerlijk gezag, misdrijven en correctie van
landsheerlijke ambtenaren en muntzaken.
Manuscriptkaart Heerhugowaard met de
In hoger beroep oordeelde het Hof over de
verkaveling. (Antonius Metius, 1631)
uitspraken van lokale rechtbanken in burhoofdzakelijk
met
fïnancieel-admini- gerlijke zaken. Van het Hof kon men in
stratieve zaken bezig. De archieven van de beroep gaan bij het Parlement, later de
baljuwvierscharen beginnen eerst in het Grote Raad van Mechelen. Daarnaast werd
midden van de zestiende eeuw, de rekenin- de afhoring van de rekeningen, die door de
gen van de rentmeesters, baljuwen en an- Staten werden opgemaakt over de middelen,
dere rekenplichtige grafelijke ambtenaren die de Staten ter beschikking hadden door
berusten tot 1446 in het archief van de onder meer toeslagen op beden, omslagen
graven van Holland (889-1581). Vanaf op schilttalen en morgengelden alsmede de
1446 tot 1728 werden deze rekeningen be- imposten op wijnen en bier.
waard in het archief van de Grafelijkheids- Door inperking van de bevoegdheden van
rekenkamer of Rekenkamer der Domeinen. het Hof vooral na de Opstand, bleef als
Den Haag werd vanaf het laatste kwart van hoofdtaak de rechtspraak over.
de dertiende eeuw het regeringscentrum van
het graafschap. Hier was dan ook de kanse- In de tweede helft van de dertiende eeuw
larij gevestigd. Onder meer werd een serie ontstond een grafelijke raad, later door
192

Ons Erfgoed nr 5, 1996

graaf Willem III gereorganiseerd tot een
gewone raad. Hierin hadden enkele edelen,
ambtenaren en klerken van de graaf zitting,
terwijl vanaf 1346 ook enkele afgevaardigden van de steden tot deze raad werden
toegelaten. Vanaf 1352 gingen edelen en
steden elkaar in z.g. dagvaarten ontmoeten.
Deze standenvergaderingen, die plaats vonden buiten de grafelijke raad om, zouden
uitgroeien tot de Staten van Holland. Onderwerpen op deze vergaderingen waren de
belangrijkste bestuurszaken en de heffing
van de beden. De edelen vormden de z.g.
Ridderschap, die in de loop van de vijftiende eeuw tot een gesloten college van
ongeveer twintig leden werd, die ook de
kleine steden vertegenwoordigden. Steden
dat aan de Statenvergaderingen deelnamen
waren aanvankelijk vooral Delft, Dordrecht, Haarlem en Leiden. Na 1477 werden Gouda en Amsterdam tot de grote steden gerekend.
De eerste landsadvocaat werd in 1480 door
de Staten van Holland benoemd. Hij was
tevens ambtshalve pensionaris van de Ridderschap. Voor zijn aanstelling werden de
stukken, bestemd voor de Staten, bewaard
in de stadsarchieven van Leiden en Delft,
later vormden de Staten hun eigen archief.

wicht van Holland speelde hij ook een overheersende rol in deze Staten-Generaal.
De invloed van de Ridderschap werd overigens sterk ingeperkt. Tegenover de achttien
steden, die na 1572 hun stem uit mochten
brengen was de Ridderschap slechts met
een stem vertegenwoordigd.
In Holland werd overeengekomen, dat naast
de stadhouder, Willem van Oranje, één college de gemenelandszaken zou behartigen:
de Gecommitteerde Raden. Hun taak omvatte onder meer het toezicht op de geconfisceerde kerkelijke goederen, op de Rekenkamer der Domeinen, verder op het (doen)
uitvoeren van de besluiten van de Staten,
het zorgdragen voor de financiën, het bijeenroepen van de Statenvergaderingen en
het opstellen van de beschrijvingen.
De dagelijkse bestuurszaken boven het IJ
berustten bij een afzonderlijk college van
Gecomitteerde Raden. Dit college noemde
zich Gecommitteerde Raden in WestFriesland en het Noorderkwartier en zetelde
in Hoorn.
In 1582 werd de Rekenkamer ter Auditie
opgericht voor de controle van de gemenelandsrekeningen onder toezicht van Gecomitteerde Raden van het Noorder- en
Zuiderkwartier, die de dagelijkse leiding
over de Hollandse financiën kregen.
De Opstand maakte veranderingen in de Naast de Grafelijkheidsrekenkamer en de
organisatie van het landsbestuur onvermij- Rekenkamer ter Auditie was er ook nog de
delijk omdat de Staten in de rechten van de Financie van Holland, die rechtstreeks onlandsheer traden en de verantwoordelijkheid der de Gecommitteerde Raden ressorteerde
en er de boekhouding voor voerde. Deze
van het landsbestuur op zich namen.
De landsadvocaat, vanaf 1621 raadpension- omvatte de administratie van lijf- en losaris genoemd was als pensionaris van de renten, obligaties, ambtsgelden, loterijen,
Ridderschap tevens voorzitter van de Staten heffingen en verpondingen en de controle
van Holland. Als zodanig leidde hij ook de van de ontvanger-generaal, de kwartierontafvaardiging van zijn Gewest naar de vangers en de gaarders van de gemene midStaten-Generaal. Door het bestuurlijk over- delen.
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In de Franse tijd vonden zowel op landelijk
als op gewestelijk niveau verschillende wijzigingen plaats. Zo werden de ambten van
stadhouder en raadpensionaris afgeschaft.
Ook werden de colleges van Gecommitteerde Raden en andere gewestelijke instellingen opgeheven. In 1796 trad een
nieuw bestuursreglement voor Holland in
werking. In 1798 werd een eind gemaakt
aan de soevereiniteit van de gewesten. Er
kwam een eenheidsstaat, waarbij grondig
gebroken werd met de oude gewestelijke
begrenzingen. Holland werd verdeeld over
een aantal departementen. Bij de Staatsregeling van 1801 werd bijna geheel Holland weer verenigd tot een departement
Holland, onder een bestuur dat weer enige
zelfstandigheid kreeg. In 1807 werd Holland weer verdeeld, nu in de departementen
Amstelland en Maasland, het begin van een
blijvende bestuurlijke scheiding van van
Noord en Zuid.
Vanaf 1814 tot 1840 kende de grondwet
weliswaar één provincie Holland, maar
deze was in twee bestuurlijke eenheden
verdeeld, met twee gouverneurs en twee
colleges van Gedeputeerde Staten. Er was
nog wel één college van Provinciale Staten,
maar dat kwam slechts enkele dagen per
jaar bijeen, beurtelings in Haarlem en Den
Haag. Tot 1850 lag het zwaartepunt van
het provinciaal bestuur bij de gouverneur.
Door de grondwetsherziening van 1848 en
de daaruit voortvloeiende Provinciale Wet
van 1850 nam die overwegende invloed
sterk af. Ook heette de gouverneur verder
Commissaris des Konings.
De gevolgen voor de archiefvorming
Zoals reeds werd vermeld, maakte Noord194

Holland tot 1799 deel uit van het gewest
Holland. De bestuursarchieven van dit gehele gewest berusten dan ook in het Rijksarchief van Zuid Holland, gevestigd in het
Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Als
voorbeeld kunnen genoemd worden de
archieven van:
de Graven van Holland, (889)1195-1581
Ambtenaren van het Centraal Bestuur ca.
1500- 1550
Staten van Holland vöör 1572 (1445 1572)
Staten van Holland en West-Friesland,
1572-1795
Notulen en Rapporten van de Gedeputeerden ter vergadering van de Staten van Holland en West-Friesland, 1584-1795
Gedeputeerden van Haarlem ter dagvaart,
1585 - 1795
Leen- en registerkamer van Holland, 15811795.
Van een aantal bescheiden, die NoordHolland betreffen zijn kopieën en afschriften gemaakt, die in het Rijksarchief in
Noord-Holland (verder RANH te noemen)
berusten. Het archief van de Gecommitteerde Raden in West-Friesland, globaal het
gebied boven het IJ, bevindt zich in het
RANH, Noord-Holland beneden het IJ
vindt men weer in het Rijksarchief in ZuidHolland (RAZH). Wel heeft het RANH
zeventiende en achttiende eeuwse afschriften van de resoluties van dit college
met indices daarop. Ook zijn de archieven
van de Westfriese Munt en van Commissarissen van de pilotage (loodswezen) benoorden de Maze aanwezig.
De bestuursarchieven uit de Franse tijd uit
de periodes 1795-1799 en 1802-1807 berusten in het RAZH, die uit de periodes
1799-1802 en 1807-1814 in het RANH.
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Uit de periode na de Franse tijd berusten de
archieven van de gouverneur (sinds 1850
Commissaris des konings), de Gedeputeerde Staten en de gedrukte notulen van de
vergaderingen van de Provinciale Staten in
het RANH.
Uit het voorgaande blijkt dat genealogen
met Noord-Hollandse kwartieren in een
aantal gevallen niet alleen in Haarlem, maar
ook in Den Haag zullen moeten zoeken.
(Het spreekt wel vanzelf dat ook de overige
archieven, die in Noord-Holland aanwezig
zijn ), niet verwaarloosd mogen worden.)
Het rijksarchief in de provincie NoordHolland
Het RANH als zodanig ontstond in 1886.
C.J. Gonnet was de eerste rijksarchivaris.
Wel was er een voorgeschiedenis, die laat
zien, dat dit archief niet zo maar tot stand
kwam. Reeds vanaf 1817 waren de archieven van de Gecommitteerde Raden
(1574 - 1795) en van de daarop volgende
departementale besturen tot 1814 in Haarlem geconcentreerd in het gebouw aan de
Jansstraat, waar het provinciaal bestuur
zijn zetel had. In 1850 werd dr. P. Scheltema, gemeentearchivaris van Amsterdam,
tot provinciaal archivaris benoemd. Een
door hem samengesteld overzicht van alle
aan zijn zorgen toevertrouwde archieven,
kaarten en boeken werd in 1873 gepubliceerd. Dat die beginperiode geen
rozegeur en maneschijn was en hemelsbreed
verschilt van de situatie nu, moge uit een
deel van zijn Voorrede bij bovengenoemde
Inventaris blijken:
'Naar waarheid mogt ik derhalve in mijn
eerste jaarlijksche verslag over den toestand
van het Provinciale Archief, uitgebragt den
21sten Mei 1850, aan Heeren Gedeputeerde
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Staten schrijven: „Heb ik eenige zwarigheid
gemaakt, het werk, mij door U opgedragen,
om het Archief van Noord-Holland na te
zien en in orde te brengen, op mij te nemen,
hoe vereerend ook die opdragt voor mij
was, de uitkomst heeft mij doen zien, dat de
bezwaren aan de volvoering dezer taak verbonden , door mij niet te groot geacht of
overdreven voorgesteld zijn. In welke
wanorde dit Archief zich bevond, toen het
aan mijne zorg werd toevertrouwd daarvan
zal iemand naauwelijks zich een denkbeeld
kunnen vormen, die niet met eigene oogen
dien chaos van verwarring heeft aanschouwd. Verbeeldt u eene groote massa
boeken en papieren loopende over een tijdruimte van bijna drie eeuwen, waarvan de
laatstgenoemde , uit de doozen gerukt en uit
de portefeuilles gesleurd, waarin zij vroeger
ge-borgen waren, achteloos en ordeloos
daar heen zijn geworpen. Daarbij is dit alles
onder het stof als 't ware bedolven en met
eene menigte stroo vermengd. En wat nog
het ergste is en de regeling der papieren het
meest belemmerde, was de treurige ervaring, dat Hollanders en Franschen dit
Archief, als om strijd, hebben geplunderd,
waardoor het onvolledig en eene volmaakte
schikking daarvan bijna eene onmogelijkheid geworden is. Voorwaar! er was moed
noodig, om zulk een werk met lust op te
vatten, en kracht, om het met ijver voort te
zetten." Aan het einde van hetzelfde verslag
verzocht ik aan Heeren Gedeputeerde
Staten, om te mogen aangesteld worden tot
Archivaris der Provincie Noord-Holland.
Het gevolg hiervan was, dat ik den 12den
November 1850, op hunne voordragt, door
de Staten van dit gewest, als zoodanig,
werd benoemd. Daarop heb ik den begonnen arbeid voortgezet ter zelfder
195

plaatse, waar het archief aanvankelijk door
mij gevonden was en gebleven is tot het jaar
1855, toen het op mijn verzoek naar vijf,
naast elkander gelegen, vertrekken aan de
achterzijde van het Gouvernementsgebouw
overgebragt is en eene alleszins voegzame
en veilige plaatsing bekomen heeft.
Het Provinciale Archief van Noord-Holland
bestaat uit verschillende bestanddeelen
welke niet alle, zoo als verder door mij zal
aangetoond worden bij mijne eerste komst
te Haarlem daar aanwezig waren. Het
Bestuur van Holland en West-Friesland
was eertijds gevestigd te 's Gravenhage,
waar Gecommitteerde Raden hun verblijf
hielden. Bij de scheiding van Holland in
twee gedeelten, het Noordelijke en Zuidelijke , ten jare 1814, is het Archief van Holland en West-Friesland tusschen deze twee
gewesten verdeeld. Het eene gedeelte van
het Archief, voor Noord-Holland bestemd,
werd toen naar Haarlem overgebragt, terwijl het andere en wel het grootste gedeelte,
aan Zuid-Holland toegewezen, bij het Archief van het Rijk te 's-Gravenhage is gevoegd. Het is dan ook omtrent dezen tijd dat
ik gemeend heb de afscheiding van het
Oude en Nieuwe Archief der Provincie te
moeten vast stellen, daar op den derden
October 1814 het Collegie der Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geïnstalleerd is en zich geconstitueerd heeft. Het
Oude Archief eindigt derhalve hier in den
regel met dat jaar, ofschoon ik het raadzaam heb geoordeeld, nu en dan op dezen
regel eenige uitzondering te maken en daarbij ook stukken van lateren tijd op te nemen,
wanneer het belang der zaak dit vorderde,
zooals vooral bij de afdeeling betreffende
den waterstaat geschied is.
De vergaderplaats der Gecommitteerde
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Raden van West-Friesland en het NoorderKwartier bevond zich weleer in de stad
Hoorn. Ten jare 1817 is door de Staten der
Provincie besloten, om dit Archief van daar
te verplaatsen naar Haarlem en te vereenigen met het Provinciale Archief van NoordHolland. Nog voor de verplaatsing heeft
men echter goedgevonden, al wat nutteloos
of als van geene waarde geoordeeld, publiek
te verkoopen. Dien ten gevolge heeft er op
den tweeden Februarij 1818 in het gebouw
der voormalige Gecommitteerde Raden aan
den Rooden Steen te Hoorn eene verkooping van die stukken plaats gehad door
den Notaris Claas Boldingh, waarbij deze
niet minder dan eene som van nagenoeg
tweeduizend gulden hebben opgebragt. Het
grootste gedeelte der papieren is toen, als
scheurpapier, door eenen Amsterdamschen
Jood, genaamd Foltijn, gekocht en zeker
vernietigd, terwijl de perkamenten, gelijk
later blijken zal, gedeeltelijk buitenlands
vervoerd zijn. Daarenboven schijnt er bij
het verplaatsen der overige boeken en papieren naar Haarlem nog vrij wat verloren
te zijn gegaan. Althans blijkt uit eenen nog
bestaanden Inventaris, dat van het uitgebreide Archief van West-Friesland en het
Noorder-Kwartier, zooals het weleer te
Hoorn bestaan heeft, betrekkelijk slechts
een klein gedeelte in het Provinciale Archief
van Noord-Holland is opgenomen.
Niet veel beter is het gesteld met het Archief
van de Préfecture der Zuiderzee. Waarschijnlijk komt het mij voor, dat vele stukken, tijdens het Fransche bestuur, daaruit
geligt en naar Parijs opgezonden zijn, daar
deze thans hier gemist worden. Buitendien
heeft gemis aan toezigt bij het vervoer van
dit Archief uit Amsterdam naar Haarlem en
gebrek aan zorg voor eene goede plaatsing
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en bewaring in de laatstgenoemde stad
zeker ook veel schade daaraan toegebracht.
Vollediger zijn de Archieven der Souspréfectures van Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Hoorn tot ons gekomen, ofschoon
zij vroeger in eenen gelijken staat van verwarring, als het Archief der Préfecture,
verkeerd hebben. Ik heb getracht deze papieren, zoo veel mogelijk, in dezelfde orde,
waarin zij eertijds geplaatst waren, terug te
brengen, zoodat het Archief der Souspréfecture van Alkmaar alphabetisch en dat
van Hoorn chronologisch is gerangschikt...'
Wanneer men dit leest komen twee
gedachten naar voren: Enerzijds het bewustzijn, dat er ook hier, zoals op vele
plaatsen elders, veel verloren is gegaan.
Anderzijds bewondering voor de archivarissen en hun medewerkers als men naar de
archieven van nu kijkt. Wanneer men een
oudere inventarisbeschrijving vergelijkt met
een meer recente blijkt dat er niet alleen veel
nieuws bijgekomen is, maar ook dat vaak
nog het een en ander van verloren archieven
op de een of andere manier toch achterhaald
is. En waar dat niet mogelijk was, heeft men
in een aantal gevallen vervangende informatie weten te verwerven. Dit laatste ook
door de inzet van vele vrijwilligers.
Hieruit blijkt, dat een oude inventaris 'aardig' is om door te zien, maar dat men voor
eigen onderzoek beter kan nagaan wat het
meest recente archievenoverzicht is.
In de fondscatalogus van het Algemeen
Rijksarchief, zomer 1996, worden vermeld:
Onderzoek in het Rijksarchief in NoordHolland, door H.J.A.H.G. Metselaars,
herziene druk 1985. Dit werkje is een handleiding voor degenen die in het RANH onOns Erfgoed nr 5, 1996

derzoek willen verrichten.
De archieven in Noord-Holland, (behalve
Amsterdam), red. L.M.Th.L. Hustinx,
F.C.J. Ketelaar, H.J.H.A.G. Metselaars,
J.J. Temmick, H. Uil, deel 7, 1981. Deze
uitgave is inmiddels sterk verouderd.
Recent en dus het meest buikbaar, maar
niet in de fondscatalogus opgenomen:
Rijksarchief in Noord-Holland, Overzicht
van de archieven. Deze publicatie is bij het
RANH verkrijgbaar.
Er verschijnt geen nieuwsbrief, zodat men
voor de laatste nieuwtjes bij het archief zelf
moet zijn. Het adres is:
Rijksarchief in Noord-Holland, Kleine
Houtweg 18, 2012 CH Haarlem, tel. 0235319525.
Openingstijden: ma. 13.30-17.00, di. t/m
vrijd. 9-17.00 en zat. 9-16.00 uur (behalve
april-september)
1) Overige archiefmstellingen zijn:
Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam, Amsteldijk 67,1074 HZ Amsterdam, tel. 020-6646916;
Gemeentearchief Haarlem, Jansstraat 40 a, 2011
RX Haarlem, tel. 023-5319337;
Gemeentearchief Haarlemmerliede en Spaarnwouden, Jansstraat 40 a, 2011 RX, tel. 0235319337;
Gemeentearchief Naarden, Cattenhagestr. 8, Postbus 5000, 1410 AA Naarden, tel. 021-6957811;
Gemeentearchief Velsen (Velsen, Uitgeest), Plein
1945, Postbus 465, 1970 AL Ijmuiden, tel. 0255561708;
Gemeentearchief Weesp, Nieuwstraat 41, Postbus
5099, 1380 GB Weesp, tel. 0294^76911;
Gemeentearchief Zaanstad, Hoogstraat 34,1541 KZ
Koog a/d Zaan, tel. 075-6552233;
Regionaal archief Alkmaar (gem. Akersloot, Alkmaar, Bergen, Castricum, Egmond, Graft-De Rijp,
Heiloo, Langedijk, Limmen, Schermer, Schoorl,
Zijpe, Waterschap Lange Rond ged.), Hertog Aalbrechtweg 5, Postbus 9232, 1800 GE Alkmaar, tel.
072-5662626;
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek
(gem. Blaricum, 's-Graveland, Hilversum, Laren,
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Loosdrecht, Nederhorst den Berg), Oude Enghweg
23, Hilversum, Postbus 9900, 1201 G Hilversum,
tel. 035-6292646/6292560;
Streekarchief Waterland (gem. Beemster, Edam Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland,
Wormerland, Zeevang, Waterschap De Waterlanden, Hoogheemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen), Waterlandlaan 63, Postbus 188, 1440 AD
Purmerend, tel. 0299-434407;
Archiefdienst Westfriese Gemeenten (gem. Andijk,

Drechterland, Enkhuizen, Hoom, Medemblik,
Noorder-Koggenland, Wognum, waterschap Westfriesland), Nieuwe Steen 1, Postbus 603, 1620 AR
Hoorn, tel. 0299-452200.
Verder zijn er bezoekmogelijkheden in: Aalsmeer,
Amstelveen, Bloemendaal en Ouder-Amstel.
(Gezien de veelvuldige wijzigingen in de gemeentelijke indeling is het echter mogelijk dat het voorgaande niet overal meer correct is.)

Archiefnieuws
Rijksarchief in Drenthe
Met ingang van juni j.1. kunnen de bezoekers
een groot deel van de akten raadplegen op
microfiches in plaats van op films. Alle akten
van de Burgerlijke Stand van de periode
1811-1902 zijn op microfiche overgezet. De
huwelijksakten van 1903-1912, de overlijdensakten 1903-1942 en alle huwelijksbijlagen blijven als vanouds op microfilms te
bekijken.
Het archief is nu ook via Internet bereikbaar
via het internetadres van de Overijsselse Bibliotheek Dienst: http://www.obd.nl..
Vragen
en
verzoeken
via
E-mail:
radr@bart.noord.nl
Ieder eerste maandag van de maand van 10.00
- 12.00 uur is het RA speciaal geopend om
beginners wegwijs te maken. Maar ook
gevorderde genealogen met problemen zijn
welkom. Een afspraak maken is mogelijk,
maar hoeft niet.
Rijksarchief in Gelderland.
Genealogische dag 23 november 1996.
Op zaterdag 23 november wordt het boek
'Geldersen gezocht' ten doop gehouden en
aan een bekende Geldersman of -vrouw aangeboden. Deze genealogische gids voor
Gelderland belicht alle facetten van het
voorouderonderzoek in de provincie.
Ook zullen verschillende genealogische in198

stellingen, waaronder Ons Erfgoed, acte de
précense geven, zodat men zich op velerlei
wijze kan laten informeren. Deze zaterdag is
het archief geopend van 10.00 - 16.00 uur.
Het adres is:
Markt 1, 6811 CG Arnhem.
Rijksarchief in Limburg
Op vrijdag 8 november 1996 zal Z.K.H, de
Prins van Oranje de officiële opening verrichten van dit Rijksarchief. Na een periode
van tien jaar van verbouwingen, restauratie en
nieuwbouw wordt het een van de meest modern uitgeruste archieven ter wereld.
Het adres is:
Sint Pieterstraat 7, 6211 JM Maastricht.
Rijksarchief in Overijssel organiseert
Open Dag 5 oktober 1996
Op zaterdag 5 oktober organiseert het Rijksarchief in Overijssel (RAO) een Open Dag.
Ter gelegenheid van de uitbreiding en vernieuwing van het gebouw stelt het Rijksarchief van 10.00 tot 17.00 uur iedereen in de
gelegenheid een kijkje achter de schermen te
nemen. Er wordt een historische informatiemarkt georganiseerd. Deze dag is voor
iedereen gratis toegankelijk van 10.00 tot
17.00 uur. Het adres:
Rijksarchief in Overijssel, Eikenstraat 20,
8021 WX Zwolle, telefoon (038) 4540722.
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ces op naam en op geschilpunten in de procesGemeentearchief Weert
In de studiezaal zijn sinds kort de volgende sen, opgenomen in de inventaris J.F.A. Wasnadere toegangen op het Oud-Rechterlijk sink, Inventaris van het Oud-Rechterlijk
Archief Weert, 1400 - 1796, beschikbaar Archief van Weert, 1400-1796.
voor de onderzoeker:
De inventaris kan ook besteld worden bij J.A.
* vrijwillige rechtspraak: indices op naam in Bongaarts, Gemeentearchief Weert, Postbus
het computerbestand;
950, 6000 AZ Weert, tel. 0495-575364. Prijs
* criminele en burgerlijke rechtspraak: indi- ƒ 4 0 , - .

Met synen teecken gestelt
H.M. Lups
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Germaanse runenreeks of futhark genoemd naar de eerste zes letters. De tekens komen slechts
bij benadering met de Romeinse letters overeen.
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Enkele Germaanse symbolen

Enkele willekeurige huismerken

In de loop van de negentiende eeuw
ontstond aandacht voor de Germaanse cultuur, een belangstelling, die toenam en in de
tijd rond de periode van Hitler tot een soort
ideologie werd verheven. In die tijd werd in
ons land genealogie tot sibbekunde. In die
tijd ook raakte genealogie en wat daarmee
samenhing in discrediet. Met de oorzaak
Ons Erfgoed nr 5, 1996

wordt men geconfronteerd als men bij het
Centraal Bureau voor Genealogie of in archieven persoonsdossiers natrekt. Als men
in de bezettingstijd naar overheidsfuncties
als bijvoorbeeld politieagent solliciteerde,
moest de sollicitant een kwartierstaat inleveren om aan te tonen, dat hij geen Joodse
voorouders had. Bevolkings- en genealogi199

sche gegevens werden gebruikt om een deel
van de bevolking op mensonterende wijze
uit te roeien.
Geleidelijk zijn genealogie en randgebieden
weer ontdaan van die ideologische smetten
en binnen de interessesfeer van velen
gekomen. Een van die randgebieden wordt
gevormd door de hand-, huis-, hof- en beroepsmerken, die velen in hun familiestukken (kunnen) tegenkomen.
In de eerste jaargang van Ons Erfgoed, nr
2, pag. 54-56 hebben we voor het eerst bij
deze merken stilgestaan. Het is de bedoeling
dit geleidelijk iets verder uit te bouwen.
Men komt ze tegen in drieërlei functie:
a. als eigendomsmerk op gereedschappen,
huizen, landscheidingen en handelsgoederen;
b. als teken van de maker, bijvoorbeeld
steenhouwers en timmerlieden;
c. in akten en contracten als 'handtekening',
waarbij dan dikwijls geschreven staat 'met
synen teecken gestelt', 'dit merck is gestelt
met de eygen hant van ...' of een tekst met
soortgelijke strekking, plus de naam van
degeen, die het teken plaatste.

speculatief moeten zijn. Een logische vraag
lijkt: wanneer kreeg men behoefte aan deze
tekens? Een voor de hand liggend antwoord
is dan: deze merken zijn ontstaan, toen men
eigendomsrechten ging claimen. Met andere
woorden toen men zijn bezittingen begon af
te palen.
Hoewel men zich ook in de Romeinse tijd in
ons land bezig hield met landbouw, veeteelt,
visserij en handel, moet vermoedelijk aan de
vroege middeleeuwen gedacht worden als
ontstaansperiode. Na de volksverhuizngen
waren de Friezen actief tot aan het Zwin in
Vlaanderen. Friese kooplieden handelden in
allerlei producten zoals zout, huiden, vis en
wollen weefsels, maar handel en scheepvaart waren seizoen gebonden, gecombineerd met het argrarisch bedrijf. Toen het
gebied, dat nu het huidige Nederland omvat
daarna onderworpen werd aan de Frankische of Karolingische koningen, werd het
hofstelsel geïntroduceerd. Hieronder verstond men de exploitatie van grootgrondbezit. In verschillende delen van ons land:
Oost- en Midden-Nederland, Zuid-Friesland en in delen van Noord-Brabant waren
esdorpen ontstaan, boerengemeenschappen,
Voor genealogen komen dan drie vragen die in de loop van eeuwen evolueerden.
Door de bevolkingsgroei moest men tot
naar voren:
strenger reglementering overgaan. Zo moes1. Hoe oud zijn deze tekens?
ten onder meer in de omringende woeste
2. Wat is de oorsprong?
3. Is het merk bruikbaar als een genealo- gronden de grenzen tussen naburige negische determinatiemogelijkheid? Met an- derzettingen worden vastgesteld, terwijl ook
dere woorden: kan men er gegevens aan de regels voor de exploitatie van eigen en
ontlenen die voor genealogisch onderzoek gemeenschappelijk bezit (nauwkeuriger)
werden vastgesteld. De ontwikkeling van
bruikbaar zijn?
het (grond)bezit ligt buiten het bestek van
dit artikel en zal daarom te zijner tijd apart
1. Hoe oud zijn deze tekens?
Als men voor ogen houdt, dat ze ontstaan aan de orde komen. In deze vroege Midzijn vöör en op plaatsen, waar het schrift deleeuwen moet in ieder geval een grotere
nauwelijks werd gebruikt, zullen theorieën behoefte aan merken zijn ontstaan.
200
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Hierbij zal men onderscheid dienen te
maken tussen beschermende tekens en
eigendomsmerken. Beschermende merken
hebben reeds zeer lang bestaan. Men komt
ze al ver voor het begin van onze jaartelling
tegen. Het ontstaan van eigendomsmerken
zou men kunnen koppelen aan de ontwikkeling van het runenschrift. Het runen'alfabet'
de z.g. futhark zou in een eerste versie
omstreeks het begin van onze jaartelling
zijn ontstaan; een nieuwe versie deed omstreeks 650 zijn intree ). In de Frankische
tijd was er sprake van een behoorlijke
bevolkingsgroei; tegen het jaar duizend
werd die groei zelfs stormachtig, zodat men
min of meer 'dicht' op elkaar kwam te
zitten, waardoor meer behoefte ontstond om
naast beschermende tekens ook eigendomsmerken in gebruik te nemen.
Het lijkt dus niet onredelijk het begin van de
eigendomsmerken ergens tussen 650 en
1.000 te plaatsen, ten dele in de voorchristelijke tijd.
In de Sachsen Spiegel, het oudste Duitse
rechtsboek, waarin omstreeks 1220 het
bestaande overgeërfde recht werd vastgesteld, is sprake van het 'hantgemal' van de
schepenbare vrije man ), kennelijk dus van
het handmerk.
2. Wat is de oorsprong?
Evenals het runenschrift is het eigendomsmerk (gemakshalve voorlopig verder
de aanduiding van alle merken, die in het
begin van dit artikel werden genoemd) een
kerfschrift, dat wil zeggen dat het niet in de
eerste plaats via een schrijfstift tot stand
kwam, maar met behulp van een mes of iets
dergelijks werd ingekrast. Dit hield wel in,
dat de expressiemogelijkheid beperkt was
en zoveel mogelijk tot rechte lijnen beperkt
Ons Erfgoed nr 5, 1996

bleef. Daarnaast dient voor ogen te worden
gehouden, dat deze merken min of meer
gelijktijdig in gebruik kwamen in verschillende delen van ons land, waar men ten dele
een tamelijk geïsoleerd bestaan leidde. De
beperktheid van uitdrukkingsmogelijkheid
en die zekere mate van geïsoleerdheid zijn
oorzaak, dat de merken geen unica konden
worden. Met andere woorden: met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid komen gelijke merken op verschillende plaatsen voor. Dit houdt dus in, dat de meeste
merken door de genealoog regionaal bekeken moeten worden. Een uitzondering

Steenhouwersmerk gevelsteen molen te Singraven (Denekamp)

daarop vormen de merken van reizende
beroepsbeoefenaars. Een zelfde steenhouwersmerk bijvoorbeeld kan op verschillende
plaatsen voorkomen, namelijk daar waar
bouwwerken als kerken en andere grote
gebouwen in eenzelfde beperkte periode
werden opgetrokken, waarbij de steenhouwer van werkplek naar werkplek trok.
Hoe de vormgeving tot stand is gekomen, is
een vraag waarop tot nu toe geen uniform
en goed door bewijzen gesteund antwoord is
gegeven.
We kunnen er van uitgaan, dat het schrijven
ten tijde van het ontstaan van de merken een
kunst was, die alleen de monniken (nog)
verstonden, ook voor het christendom ons
land bereikte. Het begin van de huismerken
kunnen we plaatsen in een periode, die
201

zowel een voorchristelijke is, als een,
waarin de kerstening van onze voorouders
die destijds in Nederland leefden, plaats
vond. Met andere woorden in een periode,
waarin ze nog ten volle te maken hadden
met voorchristelijke religieuze opvattingen
(waarvan tegenwoordig ook nog steeds
uitingen bestaan zoals de oeleborden in
Friesland, al is het besef over de oorsprong
vaak verloren gegaan).
Onze voorouders kenden niet alleen allerlei
afweer- en beschermtekens, maar een aantal
van hen beheerste ook het runenschrift,
vooral in streken waar gehandeld werd. Zo
zijn van de Friezen - en hun handelsgebied
omvatte destijds een groot deel van ons land
- teksten bekend van voor de zevende eeuw,
terwijl de jongere vermoedelijk uit de achtste of negende eeuw afkomstig zijn. Als
schrift werd dit runenschrift gebruikt. Het
oud-Engelse woord voor het produceren
van runenschrift was 'writan', wat graveren
betekende. Het oud-Engels 'raedan' betekende zoiets als uitleggen. De vroegste vormen van schrift waren bestemd voor inscripties, die aanvankelijk in hout werden
aangebracht. Op zich een gemakkelijke methode, temeer omdat de meeste mannen
ongetwijfeld met een mes hebben rondgelopen. Zo zijn in Bergen in West-Zweden
bij opgravingen tientallen stukjes hout met
runische opschriften te voorschijn gekomen,
sommige als naambordjes, om bijvoorbeeld
in pas gekochte balen of goederen te steken.
Ook werden ze gebruik om bijvoorbeeld
sieraden te merken. Hoewel het hoe en
waarom van het runenschrift een interessante problematiek te voorschijn brengt, ligt
deze buiten het bestek van dit artikel.
Wanneer men een verzameling huismerken
bekijkt en daarnaast de futhark, het ru202

nen'alfabet' en een aantal van die oude 'bezwerings'symbolen, zal men weinig moeite
hebben om overeenkomsten te ontdekken.
Eigenlijk ligt het voor de hand, dat men ook
gebruik maakte van de magische tekens,
waaraan in die tijd waarde werd gehecht
Mede omdat men in die tijd nog geen
achternamen kende, lijkt het niet onredelijk
aan te nemen, dat men mogelijk ook de
letter uit die futhark, die met de beginletter
van de (voor)naam overeenkwam, als eigendomsmerk gebruikte. In afbeelding 1 is het
futhark afgebeeld, in afbeelding 2 enkele
symbolen en in 3 enkele voorbeelden van
huismerken.
De grote vraag blijft: hoe maakt men
dergelijke veronderstellingen hard, temeer
omdat er geen verklaringen op schrift door
tijdgenoten die konden schrijven bestaan.
3. Het eigendomsmerk als genealogisch
determinatiemiddel.
In het voorgaande werd reeds opgemerkt,
dat er in verschillende delen van ons land
bijna zeker gelijke of nagenoeg gelijke huismerken voorkwamen. Daar waar huismerken worden verzameld, zal men deze dan
ook naar regio verdeeld moeten bewaren.
Soms kan een groepje huismerken een determinatiemogelijkheid vormen: dr. ir. A.C.
Zeven vertelt hoe dr. Kletter aan de hand
van de erop voorkomende huismerken de
herkomst van een gildebeker wist te traceren, zij het na twintig jaar speurwerk. 2),
maar aan een enkel merk zonder meer kan
men weinig gegevens ontlenen.
Wanneer men naar gelijke merken zoekt
valt het toch op dat dat nog geen eenvoudige zaak is. Het blijkt dat die beperktheid
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van lijntjes een zeer uitgebreide variatiemogelijkheid biedt. In sommig boeken
ontbreekt daarbij bovendien een gemakkelijk lokaliseerbare koppeling tussen persoon
en merk. Het zou prettiger zijn geweest als
iedere auteur zoals bij Van Gent )ook een
naamregister aan de merken had toegevoegd, zodat huismerk en persoon gemakkelijker zijn te koppelen.
Verder komt als problematiek naar voren:
hoe komt men tot een systematisch registratiesysteem. Een vaste terminologie, zoals
die in de loop van de tijden voor de
heraldiek ontstaan is, ontbreekt bij huismerken.
In Duitsland is 'Der Herold', een vereniging
die zich bezighoudt met heraldiek, genealo-

gie en verwante wetenschappen, reeds langere tijd met deze systematisering van de
huismerkenbeschrijvingen bezig 5 ), maar
hier te lande heeft dit of een alternatief
systeem (nog) geen ingang gevonden.
Noten (tevens literatuur):
1) Marlies Philippa, Aad Quak, Runen, een helder
alfabet uit duistere tijden, Amsterdam 1994.
2) Drs. S.E. Pronk, Jaarboek Centraal Bureau voor
Genealogie, Deel 55, Over huismerken, pag. 245266, 's-Gravenhage 1981
3) Dr. ir. A.C. Zeven, Heraldisch Tijdschrift, jg. 2,
nr. 3, pag. 39-41, Handmerken op een Emmerikse
gildebeker uit 1675.
4) L.F. van Gent, Een wereldreis van 2000 huismerken, Arnhem 1944
5) Wappenfibel, Handbuch der Heraldiek, Neustadt
an der Aisch 1991

Beroepen van toen (hoe- )
H.M. Lups

De viltmaker bij het 'couchen '. Hierbij mocht
geen tocht ontstaan, dus werd in een benauwde en stoffige ruimte gewerkt!

Hoedenmaker
De hoedenmaker van vroeger begon met het
vervaardigen van vilt. Dit proces noemt
men ook vollen of walken en komt ook
bijvoorbeeld voor bij de lakenfabricatie. Te
Ons Erfgoed nr 5, 1996

dien einde nam men van enige wolsoorten,
krimpwol genoemd, 'dunne lagen of vlokken, doet dezelve in eene met heet water
gevulde kuip, waarin zamentrekkende stoffen gedaan zijn, werkt deze vlokken door
kloppen en slaan nog meer in elkander, doet
over deze eerste vlok nog eene tweede,
derde, enz., tot dat de hoede eene behoorlijke dikte gekregen heeft. Dan wordt alles
weder door klopping in elkander gewerkt,
waarna de laatste laag, welke gemeenlijk
van de fijnste wolsoort, of wel van het haar
van konijnen, hazen, of bevers wordt vervaardigd, er over gelegd wordt.
"Eene zaak die men niet wel kan gelooven
en echter zeer waarachtig is, is dat de Bevervellen waar op de Negers een tydlang
geslaapen hebben .... meest geacht worden.
Het lange hair is door dit middel uitgevallen, en het dons dikker geworden en
203

Hoedenmakers bij het 'clochen'. Meerdere arbeiders werken rond een ketel met warm water, waarin ze de 'couche vochtig houden. Ze
kneden en rollen de 'couche rond een mal
geleidelijk in model

bevochtigt door de uitwaasseming, bequaamer om gewalkt en verwerkt te worden" )
Dan wordt alles nog weder in elkander
gewerkt, met lijm of andere stoffen tot
meerderen zamenhang en stevigheid gebragt
en door den vorm het bepaalde fatsoen
gegeven. Hierna wordt zij zwart geverwd,
gedroogd, geschuijerd, verder gevormd,
wordt het leder en de voering er in gemaakt,
en nu is de hoed tot het gebruik gereed.'2)
Voor elke hoed werden de benodigde hoeveelheden (oorspronkelijk) beverdons, later
ook otterhaar, hazedons, konijnehaar en
haar van de bisamrat en lamswol afgewogen, gemengd en tot een lichte couche
gemaakt met behulp van een gespannen
boog. In enkele minuten werd zo een gelijkmatige laag van ongeveer 40 bij 60 cm
verkregen. Die laag werd weer met de han204

den bewerkt om de haren te vervlechten. Dit
gebeurde eerst met de blote handen, daarna
met een leren lap. Deze couche werd bevochtigd en dan rond een mal in klokvorm
gebracht. De uiteindelijk gevormde cloche
werd binnenste buiten gekeerd zodat ook
het dons voor de onderzijde van de rand kon
worden aangebracht. Na terugdraaien werd
de cloche op een mal gebonden, opnieuw
vochtig gemaakt en net zo lang gefatsoeneerd tot hij er overal goed uitzag. De hoed
werd op de vorm gedroogd, geruwd en in
een bad geverfd. Daarna volgde het verven
(in een oplossing van ijzersulfaat, kopergroen en lakmoes), waarna de nabewerkingen konden beginnen.
In Alkmaar had Adriaan Carlier, getrouwd
met Maartje Glas, een hoedemakerij. Zijn
jaarinkomen werd in 1742 geschat op ongeveer ƒ 600,--3)
Volgens een beroepentelling uit het Registre
Civique van 's-Gravenhage van 1811 werden toen aldaar 1 hoedenfabrikant, 10 hoedenmakers, 1 hoedenreparateur en 3 hoedemakersknechts geteld.4)
In 1816 had David Boon in Doesburg twee
knechts in dienst, die ieder ƒ 3,~ a ƒ 4,~
per week verdienden. )
1) Le Clercq, Schouwtoneelen 2, pag. 131, 1739
2) Korte en eenv. beschrijving van de voornaamste
standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de
menschelijke maatschappij, Groningen, 1843.
(Herait-gegeven door Grolsch in 1973)
3) Alcmaria, pag. 14
4) Die Haghe Jaarboek, 's-Gravenhage 1913.
5) J.W. v. Petersen, W. Zondervan, Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel, Zutphen
1972.

Hoekwever
Wever van hoek, een ruig soort weefsel,
(verdere gegevens over hoek ontbreken)
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Hoepelmaker
(veelal in combinatie met reepschrapper)
Het beroep vinden we bij de lagere delen
van de rivieren, zoals bijvoorbeeld in het
land van Maas en Waal, Oost-Brabant en
rond de Biesbosch.
In Oost Brabant (Schijndel en Oss) werd dit
vak veelal als thuiswerk beoefend. Zowel
het klaarmaken van de hoepels (daar 'reep'
genoemd) als het schillen van het hoepelhout ('reepschrabben'). Elders werd ook bij
de hoepelmakerijen zelf gewerkt.
Bij het kappen of snijden werden het griendhout in dunnere en dikkere soorten verdeeld
en tot bossen gebonden. Deze bossen werden naar de hoepelmakerij of de thuiswerkers gebracht en daar in sloot of berm naast
elkaar gezet en stevig geschraagd tot ze
verwerkt konden worden. De stokken werden daarbij, nadat ze van de bast waren
ontdaan, met de dissel op het kloofblok
eerst in tweeën gespleten, een enkele maal
in drieën met behulp van een kluft. De
gekloofde stokken werden bijgesneden op
de snijbank en tenslotte tot hoepel gebogen
op de buigbank en hengst. Op de schijftafel
werden de hoepels samengebonden via
schijven tot een bos hoepels.
De hoepels kregen naar bestemming of
afmeting verschillende benamingen. Men
onderscheidde bijvoorbeeld kitteband, karreband, haringband, gewone tonnenband en
zware rode tonnenband.
Per week vervaardigde een bekwame hoepelmaker 140 bos haringband of 120 bos
tonnenband of 100 a 120 bos vierlingen.
In Oss deden vrouwen en meisjes het reepschrabben, elders werd dit als mannenwerk
gezien.
Maatschappelijk stonden de hoepelmakers
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op de grens van huisindustriëel en kleine
ondernemer.
Hoepelmaken gebeurde in sommige streken
vooral in de winter. In de zomer werd dan
doorgaans in de grienden gewerkt of polderwerk gezocht. Elders (langs de dijken van
de Merwede) ging het hoepelmaken het
gehele jaar door behalve als het langdurig
hard vroor, omdat dan het hout niet te
bewerken was. Het blijkt dat in dit gebied
de kleinste soorten hoepels zelfs door
kinderen gemaakt werden. Vooral voor het
buigen was bij de langere stukken nogal wat
kracht nodig, zodat dit het werkje voor de
sterksten onder de mannen was.
In het streekmuseum in Beneden-Leeuwen
is een grote verzameling met betrekking tot
oude ambachten aangelegd. De manden en
hoepelmakerijen nemen daarbij een ruime
plaats in. Ze zijn verrijkt met de nodige
lokale originele benamingen en een aantal
foto's. Ook in het Sliedrechts Museum en
het Nationaal Baggermuseum te Sliedrecht
kan men de gereedschappen bekijken.
Dit vak heeft twee bijna vergeten spreekwoorden opgeleverd, beide op opvoedkundig terrein:
"Men moet een rijsje buigen als het nog teer
is " en "'t Moet vroeg krommen, zal het een
goede hoepel worden". Te oude tenen waren
niet meer bruikbaar.
N.B.
Voortdurend ben ik op zoek naar beroepen van
vroeger en documentatie over die beroepen. En
steeds kunnen toch weer nieuwe aan de verzameling worden toegevoegd. Het blijkt dat de
namen gemakkelijker worden gevonden dan de
documentatie, waardoor de toelichting wel
eens summier moet blijven.
Gaarne blijf ik daarom informatie en documentatie, zo mogelijk met bronvermelding,
205
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Paleografie
J. Ligterink
Archief Doetinchem
Sollicitatiebrief Henricus A. Zeist
Ahn De Edele Burgemeesteren
Scheepenen ende Raedt der
Stadt Doetinchem
Gebiedende Heeren,
Alsoo het Godt heeft belieft den Rectorem
deser Schooien - Petrum Eltinck - uijt desen
jamerdall t ' haelen ende dat door dien den
Schooldienst vacant geworden, soo versoeck
lek - Henrick van Zeist - onderschreven dat ick
daer thoe door U.E.E. geacceptiert ende
geadmitteert(l) moge werden, als sijnde van olts
een Ingeboren borger kindt, ende vertrouwende dat Ick dit officium(2) tot dienst
van U.E.E. ende der geheeler Borgerijen
ende Studierende Jeughdt well sall waernhemen ende daer thoe door Godts hulpe
bestendich genoech weesen, daar thoe
Ick mij mits desen promptelijck erbiede
ende verblijve,
U.E.E. dienstwillighe
Henricus A. Zeist
1.
2.

Geadmitteert = toegelaten
Officium = ambt

Deze sollicitatiebrief is waarschijnlijk in de tweede helft van de zeventiende eeuw
geschreven, tijdens de overgangsperiode van het gotische naar het humanististische
(Latijnse) schrift. De sollicitant laat duidelijk zien dat hij beide schriftvormen beheerst,
door de aanhef en de persoonsnamen in het 'nieuwe' schrift te schrijven. Opmerkelijk is ook
dat de brief slechts uit één zin bestaat.
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Reactiefs van lezers
H.M. Lups
Daar heb je weer zo'n oplichter
Dit artikel van mevrouw Bosma heeft
uiteenlopende reactie's opgeroepen. Zelfs
merkwaardige. Zo was er een telefoontje
van een lezer, die helemaal niet blij was met
het bureau van mevrouw Bosma. Op mijn
verzoek de klachten schriftelijk in te dienen,
zodat we tot een objectieve uitspraak
zouden kunnen komen, werd gereageerd
met een zekere angst. Men was bang voor
repercussie's. Een lezeres vertelde over haar
slechte ervaringen met een bureau dat destijds in Oosterhesselen was gevestigd. Haar
eindconclusie was: voor veel geld ben ik een
beetje op weg geholpen. Een zinsnee uit het
artikel: "Een zich 'historicus' noemende
figuur uit Geldrop (Eindhoven) maakte ons
publiekelijk belachelijk in een plaatselijke
krant" veroorzaakte twee reacties. De ene
zei: 'Deze man is niet een 'historicus' maar
een historicus en heeft al vele publicaties
van formaat op zijn naam staan.
Dan is er een brief van de heer Piet Sanders,
redacteur van het Genealogisch Tijdschrift
voor Midden- en West-Noord-Brabant, die
het beste in zijn geheel kan worden
weergegeven.

noemende figuur uit Geldrop etc." Graag
hier even een naam bij vermelden omdat al
snel deze zin kan slaan op mij of een ander
persoon '). De stijl van schrijven lijkt mij
meer ingegeven als een reclamestunt waarin
zij poogt aan te geven dat het Nederlands
Genealogisch Bureau de enige is die alles
kan oplossen. Namen noemen van bekende
Nederlanders lijkt mij erg zwak.
Ik durf te stellen dat een goed en degelijk
onderzoek jaren duurt. Je kan niet in een
paar maanden een komplete genealogie opstellen. Daarvoor zijn de valkuilen veel te
talrijk. Het is wat anders als iemand tevreden is met een stamreeks die werd opgebouwd via DTB en B.St. gegevens.
Verder is het zo dat je nooit kan spreken
van betrouwbaarheid. Ik heb in de praktijk
ervaren dat bepaalde gegevens, die zo juist
leken, later onjuist bleken te zijn. Welke
bronnen vond je wel, welke niet!
Genealogie is dan ook niet het werk van één
mens of van een bureau maar moet gedragen worden door een aantal mensen die
gezamenlijk willen werken aan projekten.
Je kan onmogelijk in je eentje alles uit
spitten! Ik ben al 25 jaar bezig met het
geslacht Treffers uit te zoeken, en ben er
nog niet helemaal mee klaar!
Verder geef ik al 20 jaar het Genealogisch
Tijdschrift voor Midden-en West NoordBrabant en de Bommelerwaard uit, heb
ruim 600 publikaties op mijn naam staan en
ondersteun diverse tijdschriften, en dat alles
pro deo!

"Nelly Bosma publiceerde in Ons Erfgoed,
4e jaargang nummer 4, juli 1996 een artikeltje onder de kop 'Daar heb je weer zo'n
oplichter'.
Ik ben het met haar eens dat er veel
oplichters rond lopen maar dit alles is al zo
vaak aan de kaak gesteld dat dit artikel Daarnaast bezitten we een gedegen dokutotaal overbodig is.
mentatie wat onontbeerlijk is bij dit werk.
Op blz. 163 noemt zij "Een zich 'historicus' Dit zijn niet uitgewerkte bestanden van an208
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deren maar kopieën van N.A. en R.A. +
DTB-registers etc. uit ons werkgebied. Dit
alles doen we in samenwerking met een
grote groep mensen,die mee willen werken,
uit liefde voor de genealogie.
Goede wijn behoeft geen krans en daarom
timmeren wij niet aan de weg.
Mijn slotconclusie is: het is onmogelijk om
in korte tijd duizenden stamreeksen, kwartierstaten en genealogieën uit de grond te
stampen.
Dit is geen kritiek maar slechts een konstatering uit ervaring. Het heeft niets te maken
met oplichting of wat dan ook, maar dit
kan niet! Ieder onderzoek kost tijd, heel
veel tijd! Het lijkt mij zinvol om dergelijke
artikelen buiten de kolommen van Ons Erfgoed te houden. Dit heeft niets te maken
met genealogie zoals de meeste mensen dat
willen beoefenen. De NGV en het CBG
staan borg voor de juiste berichtgeving rond
de beoordeling wat wel en niet betrouwbaar
is. Deze instellingen kunnen u ook vertellen
wie wel en wie niet betrouwbaar zijn.
Geldrop 1.8.1996
Piet Sanders.

land te houden. Zie ook ons artikeltje over
'De Heraut Antiquariaat', dat hierna volgt.
Juist de beginnende genealogen en zij die
dit (nog) niet zijn lopen door hun onwetendheid het meeste risico omdat zij de
haken en ogen (nog) niet voldoende kennen. Het is uiteraard vervelend, wanneer
er door een mogelijk insinuerende opmerking in een publicatie misverstanden
ontstaan met betrekking tot bepaalde personen, maar in de praktijk zal dat helaas
niet altijd voorkomen kunnen worden. Dit
is jammer, maar vanzelfsprekend bestaat
de mogelijkheid van het weerwoord, al
heeft niet iedereen daar behoefte aan.
De Heraut Antiquariaat
Een van onze lezers ontving een brief van
"De Heraut Antiquariaat". Het adres,
Schieweg 80 A te Rotterdam, is hetzelfde
als dat van Boekhandel/Uitgeverij Heraldica, welk bedrijf gezien de publiciteit onlangs, nu direct niet zo'n goede naam had.
Onderstaand volgt het voornaamste deel
van deze brief.

Datum postmerk
Naschrift van de redactie: De heer Sanders "Geachte Heer,
reageerde omdat hij als Geldropse genealoog van diverse kanten werd gebeld. Hierbij een gratis opgave betreffende geHij is van mening, dat men artikelen als nealogische gegevens welke wij leverbaar
dat van mevrouw Bosma beter niet op kan hebben uit eigen 'GROOT ARCHIEF'.
nemen, omdat men bij NGV en CBG te
rade kan gaan, wie al dan niet betrouw- AANTAL GEGEVENS: ca 40"
baar zijn als informatieverschaffer. Echter (= naam geadresseerde)" e.v
lang niet alle lezers zijn lid van de NGV of
vriend van het CBG en weten niet altijd SOORT GEGEVENS: geboortes doop
wat zich in de genealogische wereld af- trouw
speelt. Het lijkt ons daarom goed ten behoeve van onze lezers een vinger en liefst HET TIJDVAK DER GEGEVENS: ca
twee aan de pols van genealogisch Neder- 1691-1880
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TOPOGRAFISCH GEBIED DER GEGEVENS: Ned
Mocht u deze gegevens uitgewerkt willen
bestellen dan kost u dit fl 45.U krijgt deze gegevens dan zorgvuldig en
handmatig uitgewerkt franco thuisgestuurd
in een mapje.Uiteraard stevig verpakt.
Bovenstaand bedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Houd u a.u.b rekening met een levertijd van ca drie weken na
ontvangst v/h bedrag. E.a is afhankelijk van
de omvang v/d bestelling en het feit dat dit
handmatig wordt uitgewerkt.
Bij de uitwerking leveren wij u ook de
verschrijvingsmogelijkheden welke er zijn
op deze naam, deze zijn onmisbaar bij on-

derzoek zoals u weet.
Deze gegevens zijn zeer waardevol voor
onderzoek en zeer zeker als richting bepalende factor.
MOCHT U BOVENSTAANDE OPGAVE
WILLEN BESTELLEN DAN KUNT U
CONTACT MET ONS OPNEMEN.
TEL. 010-4.67.67.97"
Wanneer men de inhoud van de brief bekijkt, krijgt men de indruk, dat het eigen
'GROOT ARCHIEF' wel eens aan Mormoonse bronnen ontleend zou kunnen zijn.
Wat wordt het deze keer voor handel?
Voorzichtigheid lijkt gezien de voorgeschiedenis geboden en elke informatie ten behoeve van onze lezers is welkom.

Geld en rekengeld
H.M. Lups
Beknopt overzicht ontwikkeling van het
geld
'Ik geef er geen duit voor, laat staan een
dubbele duit, dat ze, nu ze hun laatste
oordje hebben versnoept, een stoter bij
elkaar kunnen krijgen om nog een pondje
boter te kopen'. De woorden uit deze zin
worden nog steeds gebruikt en velen weten,
dat er hier onder meer sprake is van oude
geldswaarden. Vaker hoort men in het
spraakgebruik van nu over een piek of een
pop spreken. De meeste mensen weten wel
dat men het dan over een gulden heeft al
ontgaat een aantal de oorsprong van deze
termen. De waarde van die eerstgenoemde
munten is voor velen echter een onbekende
grootheid.
210

Voor het gewone betalingsverkeer zijn de
geldswaarden in ons land tegenwoordig geüniformeerd, maar daarvoor kende men een
grote verscheidenheid van muntsoorten,
waaronder de hiervoor genoemde. Enig inzicht in die veelheid kennen we door de
muntvondsten, die bij tijd en wijle worden
gedaan.
Ontleend aan de tijd van de tachtigjarige
oorlog is de uitdrukking: 'als men een boer
pijnigt, zweet hij goud'. Dit komt omdat
destijds het bankwezen, zoals we dat nu
kennen, nog niet bestond. Men kon het geld
niet veilig in bewaring geven. Het meeste
geld werd thuis opgeborgen en veelal verstopt. Ook toen waren er dieven. In onzekere tijden (oorlog) werd het soms onder de
Ons Erfgoed nr 5, 1996

Schatvondst Zutphen 1958
188 goud- en 2358 zilverstukken uit het begin
van de vijftiende eeuw (cat. 233 Schulman)

perioden waarin ze werden gebruikt. Bij
deze vondsten moet men weer onderscheid
maken tussen die van spaargelden, de
spaarschat, zoals men deze thans wel
betitelt, en het geld dat men voor dagelijks
gebruik in zijn bezit had, maar dat plotseling verborgen moest worden,bijvoorbeeld
in een tijd van oorlogsdreiging, de omloopschat. Voor het spaargeld gebruikte men
vooral 'goed' geld, dat wil zeggen geld,
waarbij men zeker was van de waarde. De
spaarschatten bestaan als regel uit goede
gouden en zilveren munten. Bij de omloopschatten treft men ook allerlei minder goede
munten aan. Ook in die tijd kende men
inflatie. Daarnaast was het zilvergehalte
van de kleinere munten lager, dan dat van
de hogere waarden, omdat de productiekosten van dat kleinere geld hoger waren.
Vooral deze spaarvondsten geven een beeld
van het geld dat in het dagelijks leven circuleerde. Bovendien krijgt men een vrij
goed inzicht in de ontwikkeling van het
geldwezen, omdat de meeste muntsoorten
van het jaartal zijn voorzien, waarin ze
geslagen werden.
Het is nu niet de bedoeling alle muntsoorten
te beschrijven, die in de loop van de
geschiedenis in ons land hebben gecirculeerd. Op dit gebied bestaan verschillende
informatieve publicaties, terwijl ook over de
schatvondsten aardige werkjes bestaan.
Voor genealogen begint het met de ontwikkeling vanaf de Karolingische tijd belangrijk te worden, waarbij de schatvondsten vanaf de vijftiende eeuw, vooral de
spaarschatten, inzicht geven in het geld dat
onze te traceren voorouders gebruikten.

haardstenen, soms op moeilijker te vinden
plaatsen en ook wel buiten het huis begraven. Daardoor kwam men bij overlijdens, zoals ook nu nog wel, allerlei vreemde
bewaarplaatsen tegen. Het spaargeld van
een Delftse vrouw vond men bijvoorbeeld in
haar bedstro toen haar lijk werd gekist. Bij
een overleden zeekapitein bleek dat deze
niet alleen zijn geld onder zijn bed had
verstopt, maar ook in een papegaaienkooi,
onder de vloer en in een linnenkast (zoals
ook nu nog dikwijls, zoals ook de inbrekers
weten). Het geld van deze voorbeelden
kwam alsnog te voorschijn, maar gezien de
schatvondsten, die men tot in deze tijden
doet, zijn er ook heel wat, waar de vroegere
eigenaar zich niet over heeft kunnen ontfermen. Het waarom ontgaat ons. Misschien
overleed hij aan de pest, misschien werd hij
gedood, misschien ook overleed hij plotseling door een ongeluk.
De schatvondsten geven ons inzicht in de Karel de Grote (768-814) hervormde het
geldsoorten, die destijds circuleerden en de muntwezen in zijn rijk. Overal werd de
Ons Erfgoed nr 5, 1996
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(zilveren) denarius geslagen, die in onze
landen de reeds gebruikte naam 'penning'
kreeg. Het gewicht van deze penningen
werd zodanig vastgesteld, dat er 240 in een
Karolingisch pond (afgekort tot £ de
hoofdletter L van het Latijnse woord voor
pond = Libra) gingen. Ze wogen ongeveer
1,7 gram. Het pond was onderverdeeld in
12 solidi, die in de Nederlanden 'schelling'
en in Engeland 'shilling' werden genoemd.
Men kreeg dus een nieuw samenhangend
muntstelsel," waarbij 1 pond gelijk aan 20
schellingen oftewel 240 penningen was.
Misschien is het meer rekengeld dan betaalmunt geweest. Hoe dan ook, dit rekenstelsel
is in West-Europa gedurende de gehele
Middeleeuwen van kracht geweest. Wel
ging de samenhang in de tiende eeuw verloren tussen 'pond' als bepaald gewicht en
pond als naam voor 240 penningen. Pond,
schelling en penning werden tot begrippen,
waarmee aantallen werden aangeduid. Het
muntrecht, dat in de Karolingische tijd
strikt aan de vorst was voorbehouden,
kwam in de loop van de elfde eeuw steeds
meer in handen van plaatselijke machthebbers. Het gevolg was, dat er in de munthuizen van bisschoppen, hertogen, graven
en later ook van steden, vele variaties in
gewicht en gehalte ontstonden. Het ene
pond penningen was veel meer waard dan
het andere.
In de Nederlanden begon eerst in de veertiende eeuw de grote groei van de geldeconomie. Er ontstonden meer muntsoorten
en ook het aantal denominaties (dat wil
zeggen, het binnen één geldsoort bestaande
aantal samenhangende muntwaarden) nam
toe. Door het toenemende handelsverkeer
gingen er ook meer buitenlandse munten
212

circuleren, terwijl munten uit onze gebieden
naar het buitenland werden geëxporteerd.
In Italië verschenen munten ter waarde van
12 penningen, die de naam grosso = groot
kregen. Daarnaast begon men ook gouden
munten te slaan, de gulden van Florence,
die de waarde had van 240 (= 1 pond)
zilveren (Florentijnse) penningen. Via
Frankrijk circuleerden al spoedig Franse
groten in ons land. Allengs ontstonden ook
in de Nederlanden groten, later ook
dubbele. Het is dit muntstuk geweest dat
men stuiver ging noemen en dat de basis
van het muntstelsel in de Nederlanden werd.
In die tijd was de stuiver dus zowel werkelijke munt als rekeneenheid. (Aan de
dubbele stuiver hebben we de naam van het
dubbeltje te danken.)
'Onze' groot was acht penningen waard en
werd de basis van het toenmalige geldstelsel.
Aan het ontstaan van een denominatie ging
een muntordonnantie van de vorst vooraf
(met bijbehorende instructie voor de muntmeesters). Dit gebeurde in 1433 door Philips de Goede. De ordonnantie bevatte onder meer:
de naam van de munten,
de waarde uitgedrukt in Vlaamse groten
(destijds voor de boekhouding de voornaamste rekeneenheid),
het uiterlijk van de munten,
de sleischat (= de door de muntmeester af te
dragen belasting),
de vastgestelde verkoopprijs van goud en
zilver,
de controlebepalingen op gewicht, gehalte
en het aantal geslagen munten.
Dit systeem is in principe eeuwen van
kracht gebleven tot het recht van aanmunOns Erfgoed nr 5, 1996

de vijftiende eeuw zo'n beetje de standaard
munt, maar ook hier ontstond al snel variatie. Zo deed het Gentse schild 49 Mechelse
en 45 Hollandse groten. Omdat de handel in
de Zuidelijke Nederlanden sneller op gang
kwam dan in de Noordelijke kwam ook de
differentiatie van het geldstelsel daar sneller op gang.
In 1466 ging Philips de Goede er toe over
de gulden als grondslag van het muntwezen
te nemen, waarbij de waarde gelijk werd
gesteld aan 21 stuivers (= 42 groten).
Allengs werd ook hiervan de goudinhoud
verminderd. Zo ontstond in 1521 de Carolusgulden, overeenkomende met 20 stuivers.
Geldwisselaar en zijn vrouw
In 1543 werd naast de kleine gouden
(naar M. v. Reymerswael, rond 1500)
Carolus-gulden een grote zilveren Carolusgulden ingevoerd.
ting exclusief aan de staat viel.
Door de ontwikkeling van de tachtigjarige
De muntordonnantie van 1433 liet de vol- oorlog behoorden de Zuidelijke Nederlangende munten toe:
den tot vijandelijk gebied. Daardoor ook
de dubbele groot met 1,63 gram zilver, de heeft het begrip gulden zich in beide delen
groot, de palier, een kwart groot, plus van de Nederlanden anders ontwikkeld.
enkele kleinere denominaties zoals de Hollandse penning met een ruilwaarde van een De inhoud van de schatvondsten laat zien,
achtste groot.
dat er een grote variatie aan buitenlandse
circulerende munten bestond naast die van
Door de voortdurende inflatie in de vijf- vaderlandse bodem. Vooral tegen het eind
tiende eeuw ging het kleine geld steeds van de zestiende en in de eerste helft van de
minder zilver bevatten, en in 1543 vond de zeventiende eeuw zijn lange reeksen tarieoverstap naar koperen munten plaats.
ven gepubliceerd, waarin de toegelaten
Die inflatie ontstond door gebrek aan edele munten met hun koersen waren vermeld. Zij
metalen, zodat om nieuw geld te maken, droegen in ons land de naam: 'Beeldenaer
oude munten omgesmolten moesten worden, ofte Figuerboeck'. Daarnaast bestonden
wat muntloon kostte en waarbij de sleischat ook, speciaal ten behoeve van wisselaars,
die de muntheren wensten, extra aan de 'Manualen', waarin de niet normaal toegeinflatie heeft bijgedragen.
laten soorten stonden. Op schilderijen ziet
In de Zuidelijk Nederlanden begon men men ook geldwisselaars met hun goudomstreeks 1330 met de aanmaak van gou- gewichtdozen met daarin een weegschaal en
den munten. Het schild (Frans écu) werd in diverse speciale gewichtjes, waarvan de afOns Erfgoed nr 5, 1996

213

Beeldenaer (Figuerboeck) gedrukt door Aelbrecht Heyndricsz, Den Haag 1604

oord (eigenlijk kwart)
IA
duit (1/4 groot)
78
Verder kende men onder meer:
piek (ook pop) Het gewest Holland begint
in 1680 met het slaan van provinciale
guldens, die op de voorzijder het wapen van
Holland vertonen en op de achterzijde Minerva, later beschouwd als de Nederlandse
maagd, met in de rechterhand een speer met
vrijheidshoed, met de linkerhand rustend op
de bijbel en verantwoordelijk voor de benamingen piek (van de speer) en pop
(zijzelf).
pond (oorspr. 240 penningen). Sedert de
zestiende eeuw vooral in vaste combinaties
gebruikt. 1 pond Vlaams = 6 gl. = 20
schellingen = 240 groten = 1920 penningen;
1 pond Artesisch = 1 gl. = 20 stuivers =
320 penningen;

In 1586 en 1606 ontstonden in de Noordelijke Nederlanden eenparig aanvaarde
muntreglementen, waarin bepaald werd dat Rekengeld
de muntslag door ieder gewest afzonderlijk In de boekhoudingen ten tijde van de Rezou zijn, maar dat in ieder gewest dezelfde publiek hebben we dus te maken met twee
munten geslagen zouden worden, maar toch verschillende notatiesystemen:
waren er afwijkende soorten. Ook waren er In Zeeland was het pond gebaseerd op het
pond Vlaams van de Zuidelijke Nederlannog stedelijke aanmuntingen.
den, een eenheid ter waarde van 240 groten
Enkele muntsoorten na 1606 in de Re- = 6 gulden. Wanneer men Zeeuwse berekepubliek geslagen (waarde in stuivers, even- ningen ziet dan moet men zich realiseren dat
1 pond Vlaaams (1 £) gelijk is aan ƒ 6,—.
tueel in het genoemde jaar)
202 (1606) In het overige gebied van de Republiek was
de gouden dukaat
gouden rijder
76 (1606) het stelsel gebaseerd op het pond Artesisch,
'Nederlandse' rijksdaalder
47 (1606) waarbij 1 pond (1 £) gelijk is aan ƒ 1,—.
leeuwendaalder
florijn
zilveren rijder
gulden
schelling
dubbele stuiver (naamgever
voor ons dubbeltje)
stuiver
214

38 (1606)
28
63
20
6

2
1

Drs H.W. Jacobi gaf tijdens een lezing over
dit onderwerp een overzichtje, ontleend aan
een achttiende eeuws koopmansboekje:
'Nelckenbrechers Taschenbuch der Münz,
Maaji- und Gewichtskunde für Kauflaute
(Berlin 1799, 8e druk), waarbij de waarden, die als munt bestonden, cursief zijn
Ons Erfgoed nr 5, 1996

gulden
pond
1 (Vlaams) 6
1 (Artes.) 1

schelling
20

3V3
1

stuiver
120
20
6
1

afgedrukt.
Enigszins aangepast is dit overzicht hierboven weergegeven.
Een notering in Holland van £ 2 . 16 . 4
betekent dus 2 gulden, 16 stuivers en vier
penningen. De vier (reken)penningen konden dan worden betaald met 2 duiten.
In een Zeeuwse notering van £ 1 : 13 : 4
betekent dit 1 pond van 240 groten + 1 3
schellingen (a 12 groten) + 4 penningen (a
1 groot) is tezamen 400 groten oftewel 400
:40 = / 10,—.
In Hollandse noteringen wordt dus met stuivers gewerkt, in de Zeeuwse met schellingen.

groot
240
40
12
2
1

duit
960
160
48
8
4

penning
1920
320
96
16
8

dagen per jaar kon werken en geen delen
van het jaar werkeloos was.
Daar tegenover stond bijvoorbeeld het
inkomen van Cornelis Musch, griffier van
de Staten van Holland, die eenjaarinkomen
had van ƒ 2.100,-- en die een kapitaal wist
te vergaren van zo'n 2 miljoen (uiteraard
niet alleen door van zijn salaris geld over te
houden).

Tegenover de inkomsten staan de uitgaven.
Zo kostte in de zeventiende eeuw op gegeven ogenblik een paar schoenen bijvoorbeeld 28 stuiver, een 12 ponds roggebrood
10 stuiver, een pond boter 4 stuiver en een
ei 1 duit.
Een eenvoudige woning kon men voor
De koopkracht
Met gebruikmaking van het voorgaande enkele honderden guldens kopen, voor een
schema kan men een inzicht krijgen in aller- herenhuis in de stad betaalde men zo'n
lei soorten rekeningen, maar bijvoorbeeld zeven duizend gulden, een bedrag, waarook hoeveel geld een boedel uit een boe- voor ook een flinke boerderij gekocht kon
delbeschrijving waard was. Het is daarbij worden. De pacht voor een Rijnlandse moruiteraard vooral de moeite waard, te weten gen (8515,79 m2) weiland bedroeg
wat die bedragen voorstelden, met andere afhankelijk van de kwaliteit, 5 tot 50
woorden, wat was de reële koopkracht.
gulden. Gesteld kan worden, dat in de
Enerzijds hebben we dan te maken met het zeventiende eeuw zestig tot tachtig procent
inkomen. Het uurloon van een vakman van het inkomen van arbeiders aan voedsel
bedroeg zo ongeveer een dubbele stuiver, werd besteed. Van het restant moesten dan
wat bij een tien-urige werkdag neerkwam nog onder meer huur, vuur, licht, kleding en
op ƒ 1,-- per dag = ƒ 6,~ per week = huisraad worden betaald. Geen wonder dat
ƒ 300,- per jaar.
het dubbeltje nog wel eens moest worden
Het loon van een ongeschoolde arbeider omgedraaid voor het besteed werd. Een
bedroeg 12 stuivers per dag, wat neerkwam goed overzicht van het bestedingspatroon is
op ƒ 180,- per jaar, aannemend dat hij 300 binnen het kader van dit artikel echter
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1984.
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Verenigingsnieuws

"Quod non est in actis.
Non est in Mundo."

Familie Organisatie Pater.
B. Pater.
Er waren verschillende positieve reacties op
het artikel in het voorgaande nummer van
Ons Erfgoed. In het credo is een klein foutje
geslopen. 'Quad' moet zijn 'Quod'. Er was
ook veel vraag naar het hoe en waarom van
dit logo en de betekenis van het credo.
Daarom hier boven een nieuw logo met de
juiste tekst en een korte uitleg.
Het logo van de Familie Organisatie Pater
geeft een wapenschild waarover een boom,
die buiten het schild groeit, ten teken dat er
meer kan zijn dan we vermoeden. Ook het
credo duidt daarop: "Wat niet beschreven
is, bestaat niet." Dat maakt het juist voor
genealogen zo moeilijk.
De Nederlandse Genealogische Vereniging/Gens Nostra
H.M. Lups
Reeds jaren loop ik rond met een probleem
Ons Erfgoed nr 5, 1996

(naast diverse andere): de inhoud van het
verenigingsblad.
Op grond van uitlatingen, die ik in de loop
van de tijd opving, had ik de indruk gekregen, dat de redactionele formule voor Gens
Nostra zo vast als een huis was. Iets waar
ik mij niet zo gelukkig bij voelde. Zo'n
twintig jaar lees ik als hoofdschotel allerlei
genealogische overzichten, zonder dat ik
daar zelf ooit iets aan kon ontlenen. Als
uitgever van Ons Erfgoed bereikten mij
diverse malen overeenkomstige uitingen van
onze lezers.
Onder meer uit een enquêteformulier in het
afdelingsblad HuppelDePup bleek mij dat
er kennelijk naar wegen wordt gezocht om
de inhoud van Gens Nostra op de helling te
zetten. Wat daar de oogmerken van zijn,
weet ik niet precies, maar ongetwijfeld
zullen meerdere NGV-leden zich over de
inhoud uitgesproken hebben. Ik kan mij
voorstellen, dat in de beginjaren van de
vereniging de redactionele formule goed
was. Inmiddels zijn er vele manieren om
genealogische overzichten op betaalbare
wijze te publiceren, zodat Gens Nostra
daartoe geen noodzakelijk intermediair behoeft te zijn. Een rubriek als 'Wegwijs' is
reeds een vooruitgang. Dit te meer omdat
er, mede door de grote interesse in onze
liefhebberij en de vele daaruit voortkomende kennis, momenteel versnippering van
die kennis dreigt. Uit diverse contacten,
mede door het aanwezig zijn van Ons Erfgoed op verschillende genealogische dagen
blijkt dat er in vele afdelingen ontzettend
veel lokale en/of streekkennis aanwezig is,
die in de praktijk ontsnapt aan degenen die
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geen lid van de betreffende afdelingen zijn.
Dat lidmaatschap wordt op gegeven ogenblik een struikelblok voor een aantal mensen. Zelf behoor ik bij Delft en omgeving,
maar daar heb ik geen enkele voorouder.
Wel in Groningen, Drente, Friesland, Overijssel, Noord-Holland en Duitsland. Lid zijn
van al deze regionale clubs plus de afdeling
Computergenealogie plus de afdeling Heraldiek zou een wat kostbare zaak worden.,
terwijl men ook de veelal 's avonds gehouden contactbijeenkomsten van al die
afdelingen niet bij kan sloffen (ook al om de
reis- en verblijfkosten). Men gaat niet even
een avondje vanuit Delft naar Groningen of
Leeuwarden of van Groningen naar Maastricht.
De meeste regionale afdelingen en ook het
Verenigingscentrum te Naarden beschikken
over ontiegelijk veel gegevens, op zich een
groot goed, dat alle steun verdient, maar dat
door de leden vaak niet in voldoende mate
wordt gekend. Het nut voor alle leden zou
men aanzienlijk kunnen vergroten door de
opzet van Gens Nostra iets bij te sturen.
Wat minder genealogische overzichten,
waarvoor misschien een andere wijze van
publiceren gevonden zou kunnen worden.
Dan veel meer afdelingsnieuws: Meer aandacht voor het reilen en zeilen van die
afdelingen en 'Naarden' en de daar aanwezige kennis: tips voor regionaal onderzoek en aanwezige regionale bronnen. Niet
alleen als infornatie over wat er via die
afdelingen kan worden gerealiseerd, maar
tevens als inspiratie voor de anderen, want
lang niet iedere afdeling is even actief.
De computer grijpt steeds meer in ons leven
in. Voorlichting over mogelijkheden is
vooral voor (nog) niet computeraars actueel, temeer omdat dit apparaat met ver218

schillende programma's ook in de archieven
steeds verder oprukt, zodat het onvermijdelijk is dat iedere genealoog daar iets van
af gaat weten en niet alleen de gebruikers
van genealogische programma's.
Een ander aspect, dat vooral binnen het
verband van de NGV van belang is, is dat
van de mogelijke samenwerking met de diverse archieven. Op verschillende plaatsen
is er al een samenwerking, maar niet overal.
We zien bijvoorbeeld regionaal NGV-leden
als vrijwilliger studiezalen bezetten om advies te kunnen geven. Groepen vrijwilligers
houden zich bijvoorbeeld ook bezig met
klapperen. Vooral nu de gewetensbezwaarden door het wegvallen van de dienstplicht
binnenkort niet meer voorkomen, zodat men
in de archieven op hen geen beroep meer
kan doen, wordt dit actueler.
Zo zijn er verschillende aspecten, waar de
leden baat bij hebben als ze het wisten.
Zowel Gens Nostra, de NGV en vooral de
leden zouden er, lijkt mij, bij winnen.
Uiteraard is dit een persoonlijke mening.
Het is aan het bestuur al dan niet van deze
suggesties gebruik te maken. Een enquête
als uit HuppelDePup, maar dan landelijk,
zou een geschikt uitgangspunt kunnen zijn
om bij de leden eens naar hun gedachten te
informeren.
De NGV is voor genealogen een groot goed,
opgebouwd en in stand gehouden door de
activiteiten van veel leden. Dit moet zo
blijven. Ook via Gens Nostra.
NGV afdeling Zuid-Limburg
De bidprentjes verzameling van het
gemeentemuseum Echt.
Deze bidprentjesverzameling is in de computer 'gestopt' door leden van de Werkgroep Genealogie van de Heemkundekring
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'Echter Landj' uit Echt Limburg.
Wie is er al bezig?
Totaal zijn er gegevens van 9000 bidprent- De NGV afdeling Zuid-Limburg wil gaan
jes vermeld. Met aangetrouwden samen starten met een werkgroep die de famiongeveer 16000 namen.
lieberichten (overlijdens- geboorte- en huDe gegevens zijn verkrijgbaar in het for- welijksaankondigen) uit de Zuid-Limburgse
maat van het bidprentjesprogramma van de bladen en kranten in de computer gaat inNGV BPR 3.10 (=dBase) op 3 1/2 inch voeren. We hebben nog knipsels liggen van
floppydisk voor PC computer.(min. 3 93-94 en 95 om mee te beginnen. Is er al
Mbyte vrij op HD nodig).
iemand daarmee (of met iets soortgelijks)
bezig? Zo niet dan zoeken we vrijwilligers
Prijs van deze floppy is ƒ 10,- plus ƒ 2,40 (met een computer en veel vrije tijd) die
verzendkosten.
daarbij willen helpen.
De floppy is te verkrijgen door overmaking Aanmelden s.v.p bij H.Beulen, secretaris
van ƒ 12,40 naar postbank 3403228 van NGV Zuid-Limburg, Peter Schunckstraat
A.J. Griens Bnkkebekker 32 te 6372 DP 53, 6418 XB Heerlen, tel. 045-541.69.20
Landgraaf. Informatie 045-5319529.
tussen 19.00 en 20.00.

Het reproduceren van oude verbleekte foto's
H.M. Lups
In Ons Erfgoed jg. 3, nr 4 ,pag. 173 is een
vraag gesteld over het verbeteren van oude
verbleekte foto's. Destijds konden wij geen
bevredigend antwoord geven. Later kregen
we een boek in handen van Kodak.
Dit boek dateert echter uit 1980. Of de
genoemde chemicaliën die daartoe nodig
zijn, nog steeds gemakkelijk zijn aan te
schaffen en betaalbaar zijn, is mij niet bekend. Verder is het de bedoeling dat de foto
zelf een behandeling ondergaat met het
risico, dat als het niet goed gaat, de foto
misschien definitief beschadigd of onbruikbaar raakt al werd wel aangeraden eerst een
duplicaat te maken. Een en ander leek mij
een beetje riskant.
Ondertussen maakte ik kennis met een reproductiefotograaf. Peter Leeman, geen onbekende in CBG-kringen, die zich speciaal
op de behandeling van oude foto's heeft
gericht. Het blijkt dat van verbleekte foto's
Ons Erfgoed nr 5, 1996

sterk verbeterde opnames kunnen worden
gemaakt, zonder dat er iets met het origineel
gebeurt. Daarbij kunnen ook beschadigingen vrijwel onzichtbaar worden weggewerkt. Sepiakleuring is mogelijk, waardoor
het authentieke karakter intact blijft.
Via een grafische reproductiekamera worden eerst vergrootte negatieven gemaakt,
waarvan goed afdrukken kunnen worden
gemaakt die uitmunten door contrast en
scherpte. Voor de reproductie's wordt fotopapier gebruikt, dat practisch onbeperkt
houdbaar is.
De negatieven worden meegeleverd, zodat
deze als dubbelen bewaard kunnen worden
(voor alle zekerheid niet bij de foto).
De prijsstelling ligt natuurlijk op een ander
niveau dan de, overigens goed bruikbare,
duplicaten van duidelijke foto's van fotohandels enz., waarbij men geen negatief
krijgt, maar lijkt mij alleszins redelijk."
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Het adres is:
Peter Leeman (Repro De Horn), reproductiefotograaf
Vogelweg 113, 1826 HK Alkmaar.
Tel./fax 072-5618423

Wanneer u beslist zelf wilt experimenteren,
dan vindt u een aantal gegevens in de
hiervoor genoemde Time-Life uitgave:

Verzorging van foto's, met als ondertitel: Presenteren, Archiveren, Restaureren. 1980 (ISBN90-618-2019-7)

Boeken en tijdschriften
CL. Broekkamp, Drie eeuwen familieleven
Dit boek gaat over de geschiedenis van vele
families gedurende vorige eeuwen. Vooral de
veranderende tijden komen karakteristiek tot
uiting, gezien de vele gebeurtenissen in allerlei
milieus.
De achtergronden van welvarende agrariërs en
kooplui staan naast die van werkelijk arme
mensen waarvan eind vorige eeuw nog kinderen op 8- en 9 jarige leeftijd als dienstknecht of -meid elders gingen werken.
Het gaat in dit boek niet om mensen van
adellijke afkomst of hooggeplaatste gezagsdragers (met een enkele uitzondering in de
kerkelijke hiërarchie), maar om hoofdzakelijk
eenvoudige hardwerkende mensen die het
leven in al zijn facetten hebben meegemaakt.
De omlijstende gegevens bieden derhalve veel
lezenswaardigs. Vermoedelijk om de kosten
binnen de perken te houden is helaas wel van
een tamelijk kleine letter gebruik gemaakt.
Geografisch bekeken komen de behandelde
families uit het hele land, de Zuidelijke Nederlanden en een gebied in West-Duitsland
(Munsterland, Pruisen) waar een verre voorvader vandaan komt.
De verhalen over de families concentreren zich
voornamelijk in de volgende gebieden:
Noord-Holland (Amsterdam, Texel en Beverwijk), Zeeuws-Vlaanderen, Rotterdam, de stad
Groningen, Overijsel, Gelderland (Over-Betuwe en Nijmegen) en Noord-Brabant.
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De ongeveer 950 families, in totaal 3.000 personen, zijn met het oog op de verwijzingen
binnen de verhalen, zodanig genummerd dat
ze allen daarin zijn terug te vinden. De daarbij
gebruikte nummering wijkt af van de gebruikelijke. In hoofdstuk 1 wordt ze nader verklaard.
Na vier jaar is de doelstelling minstens tien
generaties van de betreffende families te
achterhalen gelukt met het zojuist genoemde
resultaat. Er komen twee families Broekkamp
aan de orde, een uit Oost-Nederland en een uit
West-Nederland, die later naar Nijmegen trok.
Aan deze laatste familie zijn verwant de families: Logman, Bakker, Kuip, Melis, Palme,
Lamark, Mattern, Van Elferen Sluiter (Schlüter), Martens, Veroude, Burgmans, Van de
Pas, Van den Boer, Van Laarhoven, Bergmans, Schuiling, Dute, Thissen, Kitjens, Van
Lent en Scheeren.
Men kan niet verwachten dat in dit boek, dat
234 pagina's omvat alles uitvoerig wordt behandeld, maar er wordt wel veel gegeven.
Een alfabetisch register ontbreekt, maar kan
door geïnteresseerden apart besteld worden,
evenals een vijftal tekeningen op A 0-formaat
waarop de familieverbanden schematisch zijn
weergegeven.
Het boek kost ƒ 44,--, verzendkosten ƒ5,--, te
bestellen bij de auteur:
CL. Broekkamp, Nijhoffgaarde 10,
7414 WG Deventer, tel. 0570-642630,
postbank 1303778, ABN-AMRO 438198018.

Ons Erfgoed nr 5, 1996

Expositie over heraldiek
Onder de titel 'Merck toch hoe sterck' vindt
van 6 oktober '96 tot 1 januari '97 in kunstgalerij 'Ars Aetheria', Lievevrouwestraat 19
te Bergen op Zoom een bijzondere expositie
over heraldiek plaats. De heraldicus Peter
Koster, die onlangs een proeve van zijn
kunnen heeft aangeboden aan ZHK Prins
Willem-Alexander, organiseert in samen-

werking met onder meer de gemeentelijke
archiefdienst Bergen op Zoom en kunstenaar/galeriehouder Frans van den Boom
deze bijzondere, goed gedocumenteerde en
kleurrijke expositie.
De galerie is geopend van vrijdag t/m
zondag van 14.00 tot 19.00 uur en op
afspraak.

Computergenealogie
de NGV afdeling Computergenealogie.
Programma-informatie
Ons Erfgoed heeft het laatste halfjaar nauwelijks informatie ontvangen over een aan- HCC Genealogie Gebruikersgroep.
tal genealogieprogramma's.
Rondom deze groep, die anders actief geWij verschaffen graag een uitgebreid en noeg is, is het enigszins stil geweest. Na een
recent voorlichtingspakket, zodat een poten- fraaie uitvoering van het mededelingenblad
tiële gebruiker informatie heeft over een Gens Humana bleef een volgend nummer
breed scala. Nu dit niet gaat, stoppen wij tot achterwege tot september, toen een mager
onze spijt voorlopig met deze voorlich- dubbelnummer verscheen, waarin de vortingsmogelijkheid. Wel zullen wij tot nader ming van een redactiecommissie werd
order nieuwtjes over programma's die wij aangekondigd. De HCC dagen worden
ontvangen op deze pagina's doorgeven.
gehouden op 22 t/m 24 nov. in het Jaarbeursgebouw te Utrecht, waar ook deze
Van FaRéLis, het genealogisch program- Genealogie G.G. aanwezig zal zijn.
ma, dat onder Windows draait, zullen geen
verbeterde versies volgen. De heer Berkhof De NGV afdeling Computergenealogie
vindt de omlijstende activiteiten te tijd- houdt op zaterdag 9 november 1996 in De
rovend en is een samenwerkingsverband Reehorst te Ede de negende Landelijke Geaangegaan met de NGV afdeling Computer- nealogische Computerdag. Het thema is
genealogie. Het programma zal met enkele 'Genealogie buiten de platgetreden paden'
aanpassingen verder verschijnen als Gens- Op deze dag kan de bezoeker kennis maken
Data/Win. Het programma zal op de met het grootste deel van de op de Nedereerstkomende Landelijke Genealogische landstalige markt verkrijgbare genealogiComputerdag (zie in de volgende kolom) sche programmatuur. Zowel een nieuwe
gedemonstreerd worden. Ook niet-leden versie van GD/D90 als GD/Win zullen die
zullen het kunnen kopen, maar het is nog dag voor het eerst te koop zijn. De moeite
niet bekend hoe en of de service aan de waard om geïnformeerd te raken. Wel hangt
huidige FaRéLis-gebruikers gecontinueerd er een vrij prijzig prijskaartje aan deze
zal worden, voor zover zij geen lid zijn van ontmoetingsgelegenheid, nl. ƒ 35,— voor
Ons Erfgoed nr 5, 1996
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leden en abonnees van Gens Data ( ƒ 40,—
voor de overigen).
HaZa-Data - gebruikers kunnen op 12
oktober in het RA te Leeuwarden een instructiebijeenkomst bijwonen. Er is echter
slechts plaats voor een beperkt aantal deelnemers (Opg. bij het Ryksargyf (0582127103. Het secretariaat van de Stichting
is Rudie Ridenberg, Kerkeweg 16 e, 9917
PH Wirdum (Gr.), tel. 0596-571039.
De PRO-GEN- gebruikersgroep houdt op
zaterdag 23 november een algemene ledenvergadering en contactdag in CaféRestaurant "De Faam" te Hoogland, aanvang 13.00 uur. Na de algemene vergadering vinden diverse demonstraties plaats en
zullen onderwerpen uit PRO-GEN worden
toegelicht. Ook staan verschillende regionale bijeenkomsten op het programma.
Secretariaat en inlichtingen: Evelien van
Ruitenbeek, Liendehof 142, 1108 HH Amsterdam, tel. 020-6964892.
De VVF-Genealogie & Computer is een
organisatie binnen de Vlaamse Vereniging
voor Familiekunde (WF).
Van de W F kan men lid worden door
betaling van 1000 B. fr. Daarnaast kan men
abonnee worden op Genealogie & Computer. Abonnementsgeld vanuit Nederland:
ƒ21,—, niet-leden W F ƒ 27,—, te storten
op rek. 14.05.34.555 bij de Rabobank te
Ossendrecht of op postbanknr 1107397 van
deze bank t.g.v. het voornoemde nummer
van WF-Genealogie & Computer (ook
adres bij mededelingen opnemen).
Postadres: H. Goegebeur. Abonnementendienst G & C, Provinciestr. 24, B-2018
Antwerpen.
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Het Genealogisch Informatie Systeem ARIADNE is een grote verzameling van computerbestanden, vooral bestaande uit genealogische bronnen, naamindices, bibliografieën enz. met betrekking tot Vlaanderen
en aangrenzende gebieden. Dit project, dat
in 1993 van start ging telt thans zo'n 3,65
miljoen gegevens. In Vlaanderen is het
raadpleegbaar op Personal Computers, opgesteld in centra voor familiegeschiedenis
van de W F te Merksem, Oostende, Melle,
Tongeren en Leuven. Gedeelten zijn ook
raadpleegbaar via het genealogisch BBS
van de vereniging.
Voor Nederlanders zijn deze raadplegingsplaatsen wellicht te ver en modemconnectie
over de grens misschien duur. Om daarin
tegemoet te komen biedt WF-Genealogie
& Computer de mogelijkheid een bepaalde
familienaam op te laten zoeken. Voorwaarde is, dat men op het ogenblik van de
vraagstelling abonnee is op Genealogie &
Computer. Men moet dan de volgende
gegevens verstrekken:
Per familienaam of variant van en familienaam dient men drie internationale antwoordcoupons bij te sluiten (te verkrijgen in
elk postkantoor). Dit als kostendekking omdat het blad zichzelf moet bekostigen, zonder enige subsidie. Abonnees van 1996, ook
nieuwe, kunnen als bijzondere introductie
gratis 5 familie-namen (of varianten van
een familienaam) verkrijgen.
Bij elke raadpleging worden alle bestanden
doorzocht. Beperking tot een bepaalde familienaam/voornaam is niet mogelijk. Het
gevonden resultaat wordt in de regel op
DOS-diskette in de vorm van een tekstbestand (ASCII formaat) opgezonden, tenzij
nadrukkelijk om een uitdraai wordt
gevraagd.
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Genealogische contacten
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen in
volgorde van binnenkomst en voorzover de plaatsruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis voor abonnees. Vragen graag in machineschrift of blokletters

Van Alphen. Op 11 April 1812 werd in Rijswijk (Gld.) geboren Gerrit Johannes van
Alphen. Moeder: Johanna van Asch. gedoopt
13-3-1791 in Maurik. Vader: Dirk van Alphen. Hij zou in 1791 zijn geboren in Amsterdam als zoon van Geertrui van Alphen. Hij
is daar echter niet bekend. Ook datum en
plaats van het huwelijk tussen Dirk van Alphen en Johanna van Asch zijn niet te vinden.
Voor elke informatie bij voorbaat dank.
J.G. van Alphen,Ernst Casimirstraat 42. 2713
B G Zoetermeer. tel. 079-3165571
Van Bavel. Gezocht: ouders/voorouders van
Jan Andriessen van Bavel die te Gilze en
Rijen RK huwde op 22 November 1693 met
Anna Jan Robbrachts (alias Roberti,
Rubben of Robben)
W.L.C, van Bavel. Koetlaan 48. 2625 KT
Delft. tel. (015)2562755
Van Bree. Wie heeft gegevens of weet waar
deze zijn te vinden inzake Jurrien (Georgius)
van Bree, geb. rond 1670 te Balgoy/Keent of
Herwen/Aert?
E.A. van Bree, Mozartlaan 72. 2625 CJ Delft.
tel. 015-2611582.
De Cock(q) (van Dehvijnen)
Bij de Volkstelling van 1947 kwamen in Delft
ondervermelde geslachtsnamen voor:
De Cock
aantal 55 personen
De Cocq
aantal 10 personen
Het is alleszins mogelijk dat enkelen van hen
afstammelingen kunnen zijn van het geslacht
De Cock(q) van Delwijnen.
Dirck de Cock(q) van Delwijnen was borger te
Driel (nu Kerkdriel). Hij huwde (otr. 8-7) 23
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juli 1684 in de Nieuwe Kerk te Delft (DTB
nr.76) Aaltje de Bloys (Blois), (dochter van
en
weduwe van Cornelis Block),
geboren
overleden
? (na 1729).
Dirck is in augustus 1726 vleeshouwer te
Delft. Uit bovenvermeld huwelijk twee kinderen, t.w., Angenieta de Cock(q) van Delwijnen, geb
? Gedoopt Delft 28-9-1687. t ?
Huwt ? (Doopget. Joost van Dijk (hij was
gehuwd met Aarchie de Blois) en Katharijna
van Dam).
Wouter de Cock(q) van Dehvijnen, geb. ...?
Gedoopt te Delft 16-7-1690, t
?
Huwt
? (Doopget. Pieter de Blois en
Claasie Jans van Oosterwijk).
Daarna raakt het spoor zoek, want verdere
gegevens ontbreken. Het is echter niet uitgesloten dat er nog nakomelingen van de stamvader Wouter in Delft wonen Zij noemen zich
'de Cock(q)' (zonder toevoeging).
Denkt u van Wouter af te stammen en kunt u
dit aantonen, dan heeft u recht op de naamstoevoeging 'van Delwijnen' en in dat geval
hoor ik graag nader van u.
J, de Cocq van Delwijnen, Haardstedelaan 84,
1271 NN Huizen.
Co(o)lijn. Gezocht de ouders van Jan Coolijn.
geb. te Dordrecht 31-10-1756. Hij tr. 03-081794 te Dordrecht met Engeltje de Groot.
Ouders van Jan geboren te Deventer? Tevens
gezocht datum + plaats van geb. van Engeltje.
Tevens zijn alle gegevens betreffende de familie's Colijn en Okkerse welkom.
N. Colijn-Okkerse. Mariannestraat 36, 3314
JP Dordrecht.
Grietje Hayema, huwde 11.5.1767 Buitenpost
(Fr.) met Durk Gales Zijlstra. Zij werd verin,
geb. ca. 1745 en overleed verm. vóór 1806.
Haar vader was verm. Cornelis Hayema. of
Halbe Hayema. De achternaam ook: Haijema en Hajema. Gevraagd: 1. de ouders van
Grietje (+ geb. plaatsen en - data en huw.
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datum); 2. haar grootouders van moederszijde
( + geb. data en - plaatsen indien mogelijk).
M. Lamens, Archipel 34-14. 8224 HH
Lelystad, tel. 0320-249734.
Hendriks. Wie kan mij helpen aan gegevens
betreffende Meindert Hendriks overleden 1807-1809 te Tjummarum. begraven RK
Gemeente Franeker. Gehuwd met Oentie
(Antje) Jans op 16-05-1796 te Tjummarum en
RK gehuwd te Franeker op 26-06-1796. Oentje
(Antje)Jans overlijdt te Franeker op 14-121811. Ouders resp.: Hendrik (Mijnderts)
met Lijsbeth (Jans) en Jan Gerrits met Jeltje
Wijbes
Hun overgebleven zoon heette: Gerardus
Meinderts de Jong, Tjummarum geboren: 1201-1803. gedoopt 12-01-1801 RK Gemeente te
Franeker
Mut. Gegevens betreffende de familie Mut.
m.n. Miente Eelkes Mut. gehuwd met Bouktje Willems de Vries. 5-10-1794 te Zevenhuizen/Leek-Gr. Miente geboren vermoedelijk
te Sushuisterveen/Fr.en Bouktje mogelijk te
Zevenhuizen/Leek?''
Naam van wederzijdse ouders ontbreekt en
zodoende loop ik hier vast!
Hetgeen ik heb wil ik graag in ruil ter
beschikking stellen.
M. de Jong-van der Ceelen. De Molenwiek 13.
5554 KK Valkenswaard-Noord Brabant, tel.
040-2042443.
Hofman-/Hofman-Peerlkamp. Anna Catharina Hofman, doop N.N. lidmaat Groningen
1678. Zij was gehuwd met N.N. Peerlkamp.
Bekend: zoon Petrus Peerlkamp. Hij huwde
Groningen in 1725. J.M. v.d. Bourtange met
Grietien Simonius. ged. Groningen 13-101700. Anna Cath. Hofman hield school in het
Hoogstraatje te Groningen en is overleden aldaar op 7-4-1740.
Gevraagd doopdatum en voorgeslacht van
Anna Cath Hofman en N.N. Peerlkamp.
T. Geurtsen-Soliën. Pavanestraat 22. 5802 LL
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Venray, tel. 0478-588942.
Hogenes/Hoogenes. Willen zij, die deze
familienaam (vooral de vrouwelijke naamdragers) in hun stamboom hebben contact
met mij opnemen? Ik zal u zeer erkentelijk
zijn. Ook adressen van deze naamdra(a)g(st)ers ontvang ik graag.
M.A.S. Hogenes, Schouwenselaan 39,
1181 KA Amstelveen, tel. 020-6430028.
Lingbeek/Lijmbeeck. Jan Anton(Antony) tr.
voor 5-11-1732 met Bieke Jans. Hij overlijdt
tussen 30-5- en 26-10-1737, waarschijnlijk te
Zuidbroek.
In een eerder huwelijk was hij getr.met Engel
Alberts. Kinderen uit het huwelijk van Jan en
Engel waren Talie Jans en Antoony Jans
Lijmbeeck. In 1737 was Talie reeds gehuwd
met Jan Hindriks.
Graag gegevens over deze personen en wie
weet waar en wanneer ze zijn getrouwd? Niet
in de prov. Groningen.
Uit het huwelijk met Bieke Jans in ieder geval
3 kinderen: 1. Albert, geb.pl.onbekend,
2.Hindrik, geb.23.5.1734 Zuidbroek. 3.
Jochem, geb.7.2.1738 Zuidbroek,
Ook over Albert graag meer gegevens.
H. Delies-Nie, Jac.van Ruysdaelstraat 38, 9718
SG Groningen
Vervoorn. Ik ben op zoek naar gegevens van
Christina Vervoorn, gedoopt op 20 maart
1740 te Herwijnen en van Walraven Vervoorn, gedoopt op 6 augustus 1741 eveneens te
Herwijnen. Zij hadden één broer namelijk
Gijsbert Vervoorn die getrouwd was met
Sara Catharina van Kerkwijk. Zij waren
kinderen van Jan Vervoorn en Maaijke
Peereboom. Eventuele verdere gegevens van
het geslacht Vervoorn zijn hartelijk welkom.
Reeds bij voorbaat mijn oprechte dank.
A.Vervoorn, Jul. van Stolbergstraat 25, 5307
HH Poederoven, tel. 0418-672351.
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Voorzijde:
The 93rd Regiment Highlanders (zie pag. 241)
Naar houtgravure (Illustrated London News, 1857)
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Over schout, schepenen en nog veel meer (2)
De belangrijkste bestuursfuncties voor 1795
J.W. Koten

Schepenbank te Nijmegen

onderwijs in stand hielden. Belangrijk eleDe opkomst van de steden
Van een feodale naar een urbane samen- ment hierbij was dat de ruilhandel plaats
maakte voor een geld-economie. Vandaar
leving
De vroege middeleeuwen worden geken- dat het lokale muntrecht) een belangrijke
merkt door een machtsverschuiving van de motor was bij de stedelijke ontwikkeling.
feodale') machtshebber naar de stedelijke Tenslotte was er naast het stedelijke ambelite. De steden werden steeds machtiger, telijke apparaat vaak ook een militair garnivooral economisch. Kleine rurale2) gemeen- zoen5). Uiteraard bleven boeren en vooral
schappen die door boeren en handwerks- grote landeigenaren deel van de stedelijke
lieden werden bevolkt, groeiden uit tot om- bevolking uitmaken. De eersten vanwege de
muurde steden waar markt en kooplieden, voedselvoorziening, de grote landeigenaren
het commerciële hart vormden en kloosters vanwege de grotere veiligheid die de stadsen kanunikken') de stedelijke cultuur en het muren boden. Vaak had de stad een domiOns Erfgoed nr 6, 1996
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nante positie over het omgevende platteland. Voor het in stand houden van de stad
was een goede voedselaanvoer vanuit de
directe omgeving nodig. Daardoor waren
veel mensen werkzaam in de transportsector, voor de markt, maar ook voor de
energievoorziening van de stad. Zonder een
goed transportsysteem zou de stad tot ondergang zijn gedoemd. In Nederland waren
er gelukkig voldoende natuurlijke waterwegen, waaraan zich steden konden ontwikkelen. Deze verkeerswegen waarborgden een voldoende aanvoer van voedsel en
energie. Vooral deze gunstige voorwaarden
leidden er toe dat zich reeds vroeg machtige
steden in onze gebieden konden ontwikkelen. De stedelijke veiligheid was natuurlijk een belangrijke aangelegenheid. Voor
het bouwen en onderhouden van de stadsmuren waren verder bekwame handwerkslieden een voorwaarde ) en tevens vergde
dit een goede stedelijke organisatie.
Een goed bestuur, een voorwaarde voor
stedelijke overleving
Wilde een stad naar behoren functioneren
dan waren er strakke regels nodig, al was
het alleen maar om de brandveiligheid te
handhaven en besmettelijke ziekten buiten
de muren te houden. Veel waarde werd
gehecht aan een goede controle van de aangevoerde voedingsmiddelen. Ook was bijvoorbeeld de zorg voor de wezen een brandend probleem, omdat de ouders vaak jong
stierven. Voor het overleven van de stad
was het van essentieel belang dat deze burgerwezen goed terecht kwamen. Veiligheid
was eveneens een belangrijke stedelijke
zorg. Meer dan tegenwoordig waren de
poorters ook wel bo(u)rgers (zo noemde
men de stedelingen) voor de veiligheid op
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elkaar aangewezen. Ontbrak deze stedelijke
beveiliging dan waren de burgers aan
brandschatting en plundering door locale
machtshebbers of rondlopend geboefte
uitgeleverd. In dit systeem past dat men
plaatselijke milities opzette (denk aan de
schutterijen) en daaraan als burger ook
actief deel nam.
Wilde een stad overleven dan was een goed
georganiseerd bestuur van ter zake
kundigen een voorwaarde. Het volgen van
onderwijs om deze professionele status te
bereiken was echter voor weinigen weggelegd. Veel kennis en wetenschap was in
kloosters geconcentreerd. Een klooster
vormde daarmee een welkome aanvulling
op de denkkracht van het plaatselijke bestuur. Door het openen van de Latijnse
school verschaften deze kloosters niet te
duur onderwijs. Zij vormden daarmee de
stedelijke elite. Bedenk wel dat stedelijke
bestuurders veel meer zaken aan de hand
hadden dan de gemeentelijke functionarissen vaéïliu. De grote steden, men kan beter
van stadstaten spreken, zoals bijv. Gent en
Brugge en later Amsterdam, werden zo
machtig, dat zij veel zaken regelden die nu
tot de competentie van de centrale overheid
worden gerekend, zoals onder meer de
militie, het muntrecht, het ijken van maten
en gewichten en de afgifte van reisdocumenten. Een zeer belangrijk aspect was
bovendien de diplomatieke vertegenwoordiging naar verwante stadstaten. Aanvankelijk beschouwden de steden elkaar als
concurrenten, later zochten ze samen meer
een harmoniemodel waaruit beide voordeel
konden putten. Wat dit laatste betreft wordt
gewezen op de stedelijke bondgenootschappen zoals het hanzestedenverband
(hanze=schaar of club) hetgeen een inten-
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sieve politiek-economische diplomatie vergde. Daarnaast hadden de plaatselijke bestuurders ook de opdracht als gedeputeerde
(afgevaardigde) op te treden in hogere
bestuursorganen, d.w.z. zij moesten de
belangen van hun stad in de hogere bestuurscolleges zoals bijvoorbeeld de Provinciale Staten, de Staten Generaal (ook wel
de Algemene Staten genoemd) verdedigen.
Men kan best zeggen dat onze vroegere
bestuurders erg reislustig waren en bijna de
helft van hun werktijd op stap waren. Vaak
werd men in de vreemde steden met grote
staat ontvangen en het ontbrak de heren
bestuurders niet aan alle geneugten des
levens omdat de meeste steden ook een
stadsbordeel hadden.
Door de grotere economische macht konden
de steden, mede door betere bewapening
(kruisboogschutters) en goede milities, een
stevige vuist tegen de soeverein maken. Het
is duidelijk dat een graaf of hertog, ja zelfs
een koning, met de macht van de steden
danig rekening moest houden. Op den duur
maakten de machtige steden zich geleidelijk
los van de plaatselijke machthebber en
verwierven in grote mate autonomie.
Binnen deze steden ontstonden colleges van
vertegenwoordigers van de diverse machtsblokken in de stad die in het stadpatriciaat
en vroedschappen (vroed - verstandig ))
een gespreksforum hadden.

slimme politiek, huwelijken en oorlogen
wisten zij hun gebied uit te breiden. Voor de
gezagsuitoefening steunde de graaf op een
raad van leenmannen. Dit college werd door
graaf Willem III in 1330 omgevormd tot de
gemene raad waarin adelen, ambtenaren en
clerici zijn opgenomen. Deze raad werd op
den duur de Staten van Holland (1425)8).
Na de Hoekse- en Kabeljauwse Twisten
hadden de steden zoveel aan invloed gewonnen dat vertegenwoordigers van de steden
zoals Leiden, Delft, Dordrecht9), Haarlem
en later ook nog Amsterdam en Gouda in
dit college werden opgenomen. Na de dood
van graaf Willem VI verwierven deze
stedelijke afgevaardigden het recht om
buiten de machthebber om ongevraagd te
vergaderen. Dit was dus een belangrijke
stap op de weg naar onafhankelijkheid,
Daarmee bevestigen de steden in hoge mate
hun soevereiniteit. Zij konden dus zaken
onderling regelen. Nu de leenmannen en
ridders in de staten van Holland het gezag
moesten delen met de steden, verenigden zij
zich tot een apart college: de ridderschap.
Tot deze ridderschap behoorden de
baanderheren (barones) ), de ridders (milites) en de knapen (armigeri). In de ridderschap gaf vooral de hoge adel de toon aan.
Zij hadden op die manier vooral via de
soeverein toch veel invloed op het bestuur,
omdat zij vaak als persoonlijke raadgevers
(consiliarii) van de soeverein optraden. De
soeverein en deze hoge adel waren meestal
verwant.

Het grafelijke hof in Holland
Rond de twaalfde eeuw ontstaat in Holland
een centrale overheid onder leiding van de Toen de soevereiniteit over Holland uiteinmachthebbers die zich op den duur de delijk bij de Bourgondiërs kwam te liggen
graven van Holland (Comes de Hollant) werd in Holland, als vertegenwoordiger van
gingen noemen. Hun territoir omvatte de nieuwe machthebber, een stadhouder of
rondweg gesproken de provincie Noord- en gouverneur aangesteld. Aangetekend wordt
Zuid Holland en verder Zeeland. Door een dat de Bourgondische invloed in onze gebieOns Erfgoed nr ó, 1996
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den niet zo intens was als in Vlaanderen
waar men de hete adem van de Bourgondische macht vrijwel dagelijks in de nek
voelde. Voor de financiën werd een
rentmeester-generaal verantwoordelijk gesteld. Bovendien werden twee nieuwe colleges gevormd n.1. het Hof van Holland
(1428) en de Rekenkamer (1446). De
klerken van de grafelijke kanselarij gaven
de administratieve ondersteuning. In eerste
instantie kreeg de Rekenkamer de beheeropdracht van de lenen, maar kon in fiscale
zaken ook wel als gerechtelijke instantie
fungeren. Later werd de functie uitgebreid
en kreeg zij ook een meer controlerende
functie. Het Hof van Holland verwierf naast
de gerechtelijke taken geleidelijk meer
bestuurstaken. Deze raad zou later een
belangrijke rol bij het bestuur van de
Republiek krijgen en soms als tegenpool
van de stadhouder optreden.

Als gevolg van het almachtig optreden van
de plaatselijke heersers, was de invloed van
de schepenen in het lokale bestuur rond het
begin van de middeleeuwen vrijwel nihil.
Toen echter de steden machtiger werden
herkreeg het schepenambt in toenemende
mate weer zijn vroegere waardigheid. Deze
oude bevoegdheden werden stapsgewijs
door aankoop of onderhandeling met de
lokale vorst terugverworven. Dit betekent
dat het schepencollege in het stedelijke
bestuur steeds meer invloed kreeg, zij het in
de beginfase in samenwerking met de
vorstelijke ambtenaren (schout, rentmeesters) ). Rond 1150 was de positie van de
schepenen in het zuiden tot het oude niveau
hersteld, in het noorden zag men dit pas
circa 100 jaar later. Het dagelijkse stadsbestuur: de stadsmagistratuur (ook college
van wethouders of het wethouderschap
genoemd12)) kreeg daarna zijn definitieve
vorm. Hierin zaten naast de schepenen verder nog enkele hoge stedelijke functionarissen zoals de burgemeesters en de
stadspensionaris, en tenslotte de schout of
baljuw als de vertegenwoordiger van de
lokale machthebber. De stadsmagistratuur
had bevoegdheden die wel doen denken aan
het huidige college van B&W. Daarnaast
echter had zij ook wetgevende en rechtelijke
bevoegdheden.

De belangrijkste bestuurslichamen
De schepenen, de spil van het stedelijke
bestuurlijk systeem
De belangrijkste functionarissen bij het
stedelijke bestuur waren aanvankelijk de
schepenen. De origine van deze functie en
ook de naamgeving is niet duidelijk. Het
vermoeden bestaat dat het een zeer oude
naam is, die mogelijk teruggaat op een
Keltische oorsprong (Keltische wortel:
schwijn = rechtspreken). Vast staat dat het De stadsmagistratuur
woord schepen in de Karolingische tijd De stadsmagistratuur vaardigde politie(rond 800) reeds werd gebruikt. Waar- reglementen uit. regelde het poorterschap,
schijnlijker is het dat het woord schepen een hief belastingen, zorgde voor de openbare
afleiding is van het woord 'scheppen', orde, deed openbare werken uitvoeren en
namelijk het scheppen van recht. Het is tenslotte hadden de schepenen een belangmerkwaardig dat dit woord in geen andere rijke rechterlijke rol in de schepenbank of
taal wordt gevonden dan in de Germaanse vierschaar (zie later). Schepenen werden
taalfamilie.
aanvankelijk voor het leven benoemd, doch
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tussen de twaalfde en de zestiende eeuw
gold een gelimiteerde periode van één jaar.
Rond de zeventiende-achttiende eeuw
herstelde men hier en daar weer de traditie
van de levenslange benoeming. Vaak werd
na de dood het schepenschap op de zoon
overgedragen, zodat de positie quasi-erfelijk was geworden. Schepenen genoten geen
salaris maar wel vacatiegeld en een bescheiden onkostenvergoeding. Een belangrijke eis voor een schepenbenoeming was
dat men poorter (stedeling en inwoner) was
en een leeftijd van rond de 25 jaar had
bereikt. Herbergiers waren vaak van het
schepenambt uitgesloten. Schepenen van de
grotere steden voelden zich zeer gewichtig
en beschouwden zich als seigneuren. Ze
droegen net zoals ridders een steekwapen.
Zij waren soms van bepaalde belastingen
vrijgesteld. Het beledigen van een schepen
werd door het gerecht hoger aangerekend
dan eenzelfde belediging van een doorsnee
poorter.

zaten.
In sommige staten had de landsheer invloed
op de benoeming van schepenen. Deze
benoeming had meer een formeel dan een
feitelijk karakter. De magistratenfamilies
waren zo invloedrijk dat de stadhouder er
gewoonweg niet om heen kon. Bovendien
was het ook in zijn belang dat bevriende
invloedrijke personen op de fluwelen kussens zaten. Daarenboven was het ook zo,
dat de schepenen buiten hun eigen stad,
onder anderen in de centrale regeringscolleges grote invloed hadden. Hierdoor
werden de handen van de soeverein verder
gebonden. In deze hoge colleges zien we
eveneens belangen-verstrengelingen. Veel
van deze bestuurders waren onderling
vermaagschapt en zodoende bestond er een
fijn netwerk van contacten en familiecontracten waar je als buitenstaander, ja
zelfs als machthebber, nauwelijks greep op
had. Van de andere kant was de veiligheid
van de stadsbestuurder voor een deel toch
Het aantal schepenen in stedelijke besturen afhankelijk van de stadhouder. De patriciër
wisselde sterk en schommelde tussen de leefde toch met de vrees voor opstand van
zeven en twaalf mannen. De oudste of het grauw. In de achttiende eeuw zijn op
meest vooraanstaande schepen had de titel gezette tijden inderdaad plunderingen van
van meesterschepen of president-schepen. patriciërswoningen voorgekomen. De relaIn hoofdzaak werden personen die tot het tie patriciër en soeverein is dan ook altijd
patriciaat behoorden aangezocht, daarnaast wat tweeslachtig geweest.
moest men ook bemiddeld zijn. Nieuwe
leden werden door coöptatie13) benoemd. Stedelijke besturen, een regentenkliek
Vaak waren de regenten aan elkaar door De stedelijk bestuurlijke colleges waren dus
huwelijk verwant, zodat in feite het stads- zeker niet democratisch, integendeel. Om in
bestuur in handen kwam van enkele aan moderne termen te spreken was er een soort
elkaar verwante patriciersfamilies. Door locale regenten 'nomenclatura'. Omdat de
middel van geheime contracten verdeelde macht door de opkomst der steden sterk
men de macht onder de regentenfamilies was gedecentraliseerd en de soeverein
dan verder. Zo waakte men er voor dat nauwelijks meer invloed op lokaal niveau
binnen de besturen geen rechtstreekse kon doen laten gelden, leidde dit al snel tot
familieleden (bijvoorbeeld twee broers) een oligarchie van kleine potentaten, die
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de plaatselijke politieke gebruiken. Vaak
waren het vertegenwoordigers van de
gilden. Later corrumpeerde ook dit systeem
en werden oud-schepenen of bestuurders
benoemd die door de zittende schepenen als
adviseurs werden aangetrokken. Soms benoemde de landsheer enkele gezworenen.
Stadsorganen die bij het bestuur invloed
hadden waren de gilden. Vaak hadden zij
het recht om schepenen of raadsleden te
benoemen. In veel gevallen hadden de
'overmannen' of 'dekens' van de ambachtelijke gilden rechtstreeks zitting in het
stadsbestuur. Niet alle gilden werden als
gelijk beschouwd. De textiel-, de bouwgilden en de brouwers hadden vaker een
hogere status dan bijvoorbeeld de vilders18).
Dit kwam tot uiting in de stemverhoudingen
binnen de vroedschap,
Als regel kan men stellen dat de kleine
burgerij weinig invloed had op de verkiezingen van deze raden. In het gebied van
Luik, en dat geldt ook vcor het zuidelijke
deel van de provincie Limburg hadden de
gezworen en ook de kleine lieden meer
invloed. Tenslotte had men daar nog de
jaarlijkse volksraadplegingen waar de geerfden hun stem konden uitbrengen ten
aaanzien van bijvoorbeeld dijkverbetering
en belastingen. Duikwijls werden deze vergaderingen door het schepencollege op een
vaste dag in het jaar, meestal rond Pasen
uitgeschreven. Niet iedereen had bij deze
zittingen evenveel stemrecht. Vaak werd de
zwaarte van de stem bepaald door de hoeveelheid land dat men bezat. Hier groeide
de tendens dat de schepenen zich meer op
het werk in de vierschaar gingen toeleggen
en dat de bestuurlijke functie meer en meer
door de raadsleden werd waargenomen.
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De werkwijze van de vroedschap
In de grote steden in Holland ontstond
geleidelijk aan de situatie dat de vroedschap
bezet werd door een combinatie van raadsleden en schepenen. Gewoonlijk kwam dit
college enkele malen per maand bij elkaar.
Een formele agenda was er niet en evenmin
raadsstukken die men voor de vergadering
zou kunnen bestuderen. Veel zaken werden
ad hoc behandeld en besloten. De gang van
zaken was gewoonlijk dat een van de
burgemeesters een voorstel deed, waarop de
raadsleden, naar anciënniteit ad hoc hun
visie moesten geven. Wie interrumpeerde
riskeerde een boete. Een echt debat was er
dus niet en een handige burgemeester kon
de zaken aardig goed naar zijn hand zetten.
Besluiten (resoluties genaamd) werden bij
meerderheid genomen en door de pensionaris in de vroedschapboeken genoteerd.
Van een echte vrije discussie was dus
nauwelijks sprake. Raadsleden mochten
zelf geen thema's aan de orde stellen. In
feite waren de meeste besluiten voordat zij
in de raad kwamen al voorgekookt.
Hoe werd men stadsbestuurder
Ook al was men afkomstig uit een patriciërsfamilie, dan nog werd men niet
onmiddellijk een hoge regent. Men moest
zich in de loop van de jaren bewijzen door
in opvolgende rangen capabel te zijn. Een
eerste eis was een goede opleiding, eerst
wanneer de Latijnse school ontstaat, vanaf
1580 ziet men een duidelijke academisering
optreden, zodat de meeste bestuurders een
juridische meestertitel hadden. Gewoonlijk
begon een goed geschoolde patriciërszoon
als schutterijcommandant, een functie
waarbij hij als wachtmeester 's nachts voor
de veiligheid aan poort en in de straat
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verantwoordelijk was. Een volgende functie bestuurscolleges komen in ons volgend
was die van supervisor van een godshuis of nummer nog enkele belangrijke bestuursandere liefdadigheidsinstelling, scholarch functies aan de orde.
(onderwij sinspecteur), thesaurier-ontvanger
of thesaurier-fabryck (hoofd openbare wer- Noten:
ken), waarbij de potentiële candidaat zijn 1. .feodaal, vermoedelijk verwant aan het Latijnse
woord fenus (rente), hiervan is o.a. ook afgeleid,
administratieve en bestuurlijke kwaliteiten ons woord vee en het engelse woorden fee (betakon bewijzen. Deze sub-alterne functies ling, contributie) en fief/ feof (gepacht)
brachten weliswaar weinig op (een jaarlijks 2. rurale, afgeleid van rus = platteland
dineetje), maar zij hadden wel prestige en 3. Kanunniken waren priesters die bij een Dom of
zij waren vaak een oefenschool voor toe- collegiale kerk ingeschreven waren. Zij vormden
komstige bestuurders. Ook het commis- samen een college maar woonden meestal zelfstandig in huizen die vaak annex aan de kerk waren
sarisschap van vredeszaken (een soort gebouwd (kanunnikenhuizen). Zij verzorgden in de
bemiddelaar en beslechter van buurtcon- kerk het koorgebed, waarbij ze in de koorbanken
flicten) was zo'n opstapfunctie. Vaak keken vlak bij het altaar plaats namen. Vaak waren het
de oudere bestuurders over de schouder van afstammelingen van belangrijke families. Om als
kanunnik te worden toegelaten moest men over een
de aankomende generatie mee, om te voor- redelijk eigen vermogen beschikken zodat men in
komen dat men brokken maakte. Daarna zijn eigen levensonderhoud kon voorzien. Kanunkon men, als men capabel was gebleken, niken gaven vaak middelbaar onderwijs en
een raadschap of schepenfunctie gaan am- vormden daarmee a.s. priesters. Daarnaast behoorbiëren. Je moest dus over geld beschikken den zij tot de stedelijke intellectuele elite, wiens
raad gezocht werd. Omdat zij ongehuwd en
wilde je financieel gezien zo'n carrière kun- tamelijk zelfstandig waren, traden ze nogal eens als
nen uitzitten voordat je aan een lucratieve arbiter op. Zij hadden geen rechtstreeks bemoeiebaan toekwam. De hogere functies zoals nis met de pastorale zorg. Het woord kanunnik is
burgemeester, schout, gecommitteerde e.d. afgeleid van canon = inschrijvingsregister
waren slechts voor enkelen weggelegd en 4. munt afgeleid van de naam van de romeinse
vergden een carrière van 15-20 jaar. Heel tempel 'Juno Moneta' waar het geld geslagen werd
wat potentiële kandidaten waren dan al 5. Meestal werd in de grotere steden de bewakingstaak gewaarborgd door plaatselijke schutterijen.
gestorven. De gemiddelde levensduur was Garnizoenen waren dikwijls meer bedoeld voor
in die periode rond de veertig jaar.
onderdrukking van de plaatselijke bevolking dan
Ondanks vriendjespolitiek en een zekere voor de beveiliging. Zij hielden de lagere bevolmate van corruptie functioneerde ons be- kingsgroepen in de tang, zodat de patriciërsstuur toch redelijk goed. Het stadspatri- families die de bovenlaag vormden toch een zekere
veiligheid gewaarborgd werd.
ciaat zag wel degelijk het belang in van een 6. Een belangrijk gegeven was, dat in deze periode
goede openbare orde die door bekwaam en de houten omwalling werd vervangen door een
redelijk beleid werd gehandhaafd. Ons re- stevige stenen ommuring. Om deze werken uit te
publikeins bestuur gold als zeer tolerant en voeren had men vakbekwame mensen nodig. Wie
stak, ondanks bovengenoemde bezwaren op de fraaie bouwstijl van veel stadsmuren let, ziet
dat er heel wat vakmanschap is gestoken in bouw
toch zeer gunstig af bij de omgevende en ontwerp. Om de stenen te produceren hadden
landen.
sommige steden eigen steenfabrieken, die voldoenNa deze beschrijving van de diverse de aanvoer van brandstof vereisten. Dit alles vergde behoorlijk wat management.
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7. Voor de woordafleiding denk aan ons woord
bevroeden
8. Het woord 'staten' is afgeleid van 'standen', dat
wil zeggen de vergadering van de drie standen n.1.
de geestelijkheid, de adel en de burgerij. De facto
werden de staten op den duur beheerst door de
gevolmachtigden van de steden.
9. de grootste belangrijkste stad van Holland, met
ca 10.000 inwoners. De Dordtse tollen (o.a. door
goederenhandel uit Keulen) waren een zeer belangrijke inkomstenbron.,
10. Baanderheren ontleenden hun naam aan het
recht om als ridders banieren te mogen dragen,
deze naam banierheren of baanderheren zou later
tot de titel baron evalueren.
11. Op den duur verschraalde de macht van de
schout, in feite werd hij op den duur meer een
ambtenaar van de stad dan de vertegenwoordiger
van de soeverein.
12. De term wethouder dateert uit het begin van de
16de eeuw en wordt het eerst in vertalingen van
bijbelteksten aangetroffen. Het gaat hierbij om de
vertaling van het woord "sgnim" (spreek uit als
siganiem) dat als synoniem voor plaatsvervangers,
stadhouders, vorsten, volkshoofden geldt (In het
moderne hebreeuws wordt SGN gebruikt voor
luitenant in het leger). Ook Vondel gebruikt het
woord 'wethouder' in zijn drama's in deze zin. Men
kan dus stellen, dat het begrip wethouder
aanvankelijk werd gebezigd voor (plaatsvervangend) bestuurder in het algemeen, en stellig niet in
de betekenis, die men nu aan een wethoudersfunctie toekent. In latere fase gebruikte men de
naam wethouder voor de wat lager geplaatste bestuurders-raadsleden als tegenhanger van de hoger
geplaatste schepenen. Ofschoon wethouder de officiële titel was, werd dit vaak in de volksmond tot

'de wet' afgekort.
13. Geen democratische procedure dus, maar de
leden van schepencollege bepaalden zelf wie het
nieuwe lid zou worden. Vaak waren dat natuurlijk
vrienden en lotgenoten.
14. afgeleid van nepos = neef
15. Uiteraard hadden de regenten het helemaal te
vertellen tijdens de stadhouderloze tijdvakken. Bij
de benoeming van prins Willem IH als stadhouder
kwam er een rimpeling in deze rustige regentenvijver. Een aantal regenten verloor hun macht,
maar enige tijd later herkreeg het oude systeem zijn
vroegere invloed zodat in feite de oude situatie
werd hersteld. De democratisering kreeg geen kans
omdat prins Willem LI, later de Engelse koning,
nog autocratischer was dan zijn voorgangers
16. Het was niet ongebruikelijk dat eenzelfde
persoon uiteenlopende functies bekleedde zoals
schout hier, rentmeester daar en secretaris op een
nog andere plaats. Het is duidelijk dat hij deze
functies niet zelf kon waarmaken. Hij stelde dan
een substituut aan die hij tegen een lager salaris
dan hij zelf ontving liet werken. Deze substituten
deden dus in feite het werk. Het was niet
ongebruikelijk dat zulke substituten door de
magistratuur beëdigd werden.
17. Gruiten waren kruiden voor het op smaak
brengen van het bier, maar dienden ook als
conserveringsmiddel. Gruiten werden ook wel kuiten genoemd. Later werden de gruiten door hop
vervangen. Op gruiten werd graag belasting geheven, om de heffing op bier niet te ontlopen was
men verplicht de gruiten van de gruitmeesters te
kopen. Wie clandestien gruiten zocht of kweekte
was zeer strafbaar.
18. vilders waren personen die dode dieren vilden
en tevens opruimden.

Wigbolt (Wijboudt) Ripperda van Winsum,
hevelhebber van Haarlem tijdens het beleg,
(zie pag. 244)
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De taak van de archivaris
H.M. Lups
In het voorgaande nummer van Ons Erfgoed (nr 5), pag. 191 kon iets verteld worden over de problemen die dr. P. Scheltema
ondervond toen hij als provinciaal archivaris het Provinciale Archief te Haarlem van
de grond mocht tillen. Dat het ook elders
niet van een leien dakje ging bewijst de
vraagstelling, die in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 29 september 1900 aan
de orde kwam: 'Is de taak van de archivaris
een wetenschappelijke taak?'
Dit was een vraagstelling naar aanleiding
van de opvattingen van de Leeuwardense
gemeenteraad uit die tijd. Trouwens, ergens
anders zou dat ook gebeurd kunnen zijn.
De beantwoording van deze vraag is te
vinden in het jaarverslag van de voorzitter
der Vereniging van Archivarissen in Nederland, (mr. S. Muller Tz.) uitgebracht in de
jaarvergadering van de zestien juni 1900.
Nu onder meer het Rijksarchief in Limburg
een geheel vernieuwd en gemoderniseerd
depot heeft gekregen als één van de blijken,
dat men tegenwoordig de archieven - toch
onze banden met het verleden - van essentieel belang acht, is het toch wel eens interessant bij de opvattingen uit het verleden
stil te staan. Graag wordt daarom een en
ander uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant verwoord:
"Nadat mr. Muller in den aanvang zijner
kernachtige rede er op gewezen had, hoe
bedroevend het feit is, dat in het afgeloopen
jaar twee malen tevergeefs sollicitanten
werden opgeroepen voor een vaceerende
archiefbetrekking, tracht hij daarvan de reden te ontdekken en meent die gevonden te
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hebben in de uiterst weinige gelegenheid tot
bevordering en de langzame stijging der
traktementsverhoogingen. En daarnaast
misschien het gebrek aan waardeering van
de taak der archivarissen, die zich nu hier,
dan daar openbaart. Zoo bijv. in Dordrecht,
waar een gemeenteraadslid in allen ernst
heeft voorgesteld, als bezuinigingsmaatregel den archivaris naar huis te zenden, in
de verwachting dat zulk een bekwaam man
stellig iets anders, iets beters, zou vinden.
Het ergst maakte het evenwel de gemeenteraad van Leeuwarden. Daar kwam 13
Maart 1.1. aan de orde de vervanging van
den gemeente-archivaris. Uitvoerig werd de
zaak besproken. Vooraf hadden B.en W.
als hun meening het volgende aan den raad
medegedeeld: „Tot nog toe was de meer op
zichzelf staande positie van de archivarissen oorzaak, dat zij zich in hoofdzaak toelegden op de wetenschappelijke zijde van
hun werkkring en daardoor aan het administratief gedeelte van hun taak minder
recht lieten wedervaren. Dit moet veranderen; en daarom bestaat op dit oogenblik
dringende behoefte aan een ambtenaar, die,
al zou hij geen academischen graad bezitten, genoeg vakman is, om onder den secretaris zelfstandig al den administratieven arbeid -het maken van registers, indices, klappers, enz.- te verrichten".
Deze uitspraak bepaalde den toon van het
debat. Bovendien bleek dat het Dag.
Bestuur een algemeen zaakregister op het
geheele archief wenschte, een eisch waar
van de afgetreden archivaris verklaard had,
dat een menschenleeftijd er mede gemoeid
zou zijn.
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„Daar staan wij derhalve voor het verpletterende feit," zei mr. Muller. „De gemeenteraad van Leeuwarden heeft het uitgemaakt: het hoofd van een archief behoort
geen wetenschappelijk man (vooral geen
gepromoveerde!) te zijn; veel beter is men
gediend van een eenigszins ervaren administrateur, die werkt volgens de instructiën
van den gemeentesecretaris. Men is wel
zoo goed er bij te voegen, dat ook iemand,
niet onbekend met archieven, ja zelfs een
beambte bij de rijksarchieven, voor een
benoeming in aanmerking mag komen; en
waarlijk, er bestaat geen bezwaar, dat de
archivaris zich incidenteel als het dagwerk
is afgeloopen, wijdt aan de wetenschap!".
Met bijtenden spot wijst mr. Muller er op
hoe een wetenschappelijk archivaris wel
degelijk doordrongen is van de noodzakelijkheid om „registers op het Archief' aan te
leggen en hoe de nieuwe titularis naar zijn
meening zijn werk zal moeten beginnen: „Ik
stel mij den gedroomden titularis reeds
voor, den dag na zijn aanstelling zich aanmeldende bij den gemeente-secretaris om
zijn instructiën te ontvangen. Het recept is
eenvoudig: er moet zijn een algemene index
op het archief. Dit vereenvoudigt de zaak
zeer; want het komt er dus niet op aan met
welk stuk hij begint. Laat ons hopen, dat de
Heer den greep zegenen zal! De nieuweling
zet zich en tijgt aan het werk. Het eerste
stuk (en ook het tweede, derde en vierde) zal
voorloopig ter zijde gelegd moeten worden;
want de arme kan het niet lezen, en als hij
zich tot den gemeente-secretaris om hulp
wendt, zal deze hem waarschijnlijk doen
opmerken, dat dergelijke vragen eene onbetamelijke weetgierigheid aan den dag leggen, die naar wetenschap riekt. Doch ten
slotte wordt een stuk gevonden, dat voldoet.
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Hoe moet nu de index aangelegd worden?
Chronologisch, of alphabetisch volgens de
namen? Wel neen, want de burgemeester
heeft openlijk verklaard, dat dit de moeilijkheid slechts verplaatst, om zulke indices
te gebruiken moet men de namen en de
jaartallen kennen. En dit is wetenschap,
waarmede een „administratief man" zich
niet ophoudt! Een zaakregister dus. Alphabetisch of systematisch? Geen antwoord.
Dus een zaakregister zal het zijn, en de
klerk, wat uit het veld geslagen, zet zich
zuchtend aan den arbeid. Maar nog is hij
geen uur aan het werk, of hij stuit op een
oud woord, dat hij niet verstaat. En nu hij
het woord niet verstaat, is de zin hem ook
niet geheel duidelijk; ja als hij eindelijk met
veel moeite het gezochte woord in een lexicon heeft ontdekt, dan plaagt die drommelsche zin hem nog, want hij kan er zich
geen denkbeeld van maken, dat er ooit in
zijn goede stad Leeuwarden zulke onbegrijpelijke zaken zijn voorgevallen, als hier
verhaald worden. Het duizelt hem en op
goed geluk af kiest hij maar het een of ander
woord, om in het zaakregister neer te
plakken. Zoo gaat het voort alle dagen zes
uren lang (zoo is in den gemeenteraad verklaard). En na een paar jaar zullen de
gemeenteraadsleden zich verbazen, dat het
algemeene register nog altijd niet af is.
Want „wat kan een mensch, die slechts
eenige werkkracht en werklust bezit, niet in
zes uur daags werken afdoen!" En als de
nood aan den man komt, als een proces over
oude rechten der stad de gemeente bedreigt,
zullen de gemeente-secretaris en zijn
ijverige ondergeschikte staan met de handen
in het haar en zij zullen, als dan het eigenlijke werk van den archivaris aan de orde
komt, zich radeloos wenden tot een
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deskundige, en met stomme verbazing
vernemen, dat zelfs deskundigen geen adviezen kunnen geven uit een archief, waarin
zij niet thuis zijn."
Na deze uitweiding komt mr. Muller tot de
werkelijkheid terug. De zaak is te treurig
voor scherts, want is het niet treurig ernstige mannen met de meeste deftigheid over
ernstige zaken te hooren redeneeren, onbekommerd om het feit dat zij al dadelijk
van hunne onbevoegdheid de meest doorslaande bewijzen geven? Redeneeren over
een algemeenen index op het archief, zonder
eenig vermoeden dat zoo iets in de verste
verte niet uitvoerbaar is, niet in één, maar in
tien menschenleeftyden.
Tenslotte wijst mr. Muller er op, dat in het
betoog van den burgemeester iets ontbrak.
Hij resumeert dit zelf aldus: „Ben ik wel
ingelicht, dan hebben bij de laatste vacatures telkens mannen gesolliciteerd, die hart
voor hun vak hadden en er zich ook
eenigszins voor hadden voorbereid. Maar
zij zijn voorbijgaan voor personen, in onzen
kring geheel onbekend, maar des te bekender in dien van den Leeuwardenschen
gemeenteraad. Niet wij dus zijn het die de
verantwoordelijkheid der keuze behooren te
dragen, maar de leden van den raad, die,
aan de benoemden verwant, hen persoonlijk

kenden en voor hen instonden. Welnu, het
werk dat zij geleverd hebben, bevalt den
Leeuwardschen heeren niet. Hoe luidt nu
hun oordeel? Verklaren zij, erkennende dat
zij zich vergist hebben (en het waren toch
uw eigen familieleden, mijne heeren?) zich
onbevoegd, om voortaan de belangen van
haar archief te behartigen zonder deskundige voorlichting? Integendeel!,, De ondervinding leert", dus klinkt het wijze advies, „dat archivarissen onpractische menschen zijn! Laat ons dus geene personen
aanstellen, die dit vak verstaan. Wij weten
het beter: iemand, dien wij geheel naar onze
hand kunnen zetten, zij onze man. Dan zal
alles goed gaan!" En aldus is geschied."
Tot zover de NRC. Gelukkig heeft zich een
en ander uiteindelijk ook in Leeuwarden ten
goede gekeerd. Geleidelijk is op de meeste
plaatsen het besef doorgedrongen . dat een
goed geordend archief in velerlei opzichten
van essentieel belang is in de samenleving
van vandaag. Het is niet de bedoeling hier
uitgebreid op in te gaan. Wel past ons een
woord van dank aan de vele archivarissen,
die dit mogelijk hebben gemaakt, ook door
het te verwoorden naar de politiek, wat
soms geen eenvoudige zaak was en is. Ook
wij genealogen plukken er de vruchten van.

dinsdag
09.00 - 21.30 u.
woensd. t/m vrijdag
09.00 - 17.00 u.
zaterdag
09.00 - 13.00 u.
Gemeentearchief Zaanstad.
De dinsdagavond- en zaterdagopenstelling
Dit archief is van woensdag 25 december
vervalt in de maanden juli en augustus. Op
1996 t/m woensdag 1 januari gesloten.
zaterdag is er beperkte dienstverlening. Er
kunnen geen stukken worden opgevraagd.
Rijksarchief in Noord-Brabant
Wel zijn ze te reserveren, telefonisch op
Met ingang van 1 januari 1997 gelden de
vrijdag voor 12.00 uur of via de aanvolgende openingstijden:
vraagterminals tijdens een eerder bezoek.
maandag
13.30 - 17.00 u.

Archiefnieuws
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Een oud familiewapen, kans 1 op 3?
E. van Driesum
Als we bij wijze van steekproef uitgaan van
negen jaarboeken, 1983 t/m 1991 , zien we
dat in die periode 252 wapens zijn geregistreerd. Jaarlijks ruim 25 wapens. De
verdeling oud-nieuw is dan:
nieuwe familiewapens 175x
oude familiewapens
77x

69%
31 %

252x 100%
Veel genealogen zijn leden van de N.G.V.
en/of vriend van het Centraal Bureau voor
Genealogie in Den Haag. Hoewel beide aan
wapenregistratie doen, zullen we ons voor
ons onderzoek beperken tot het C.B.G.
Als vriend krijgt men jaarlijks het jaarboek
toegestuurd, dat naast allerlei andere informatie, achterin de in dat jaar geregistreerde
familiewapens publiceert. Sinds het C.B.G.
deze registratie in 1971 begon, zijn er tot en
met 1995 meer dan 700 wapens vastgelegd.
Het daarbij gevolgde systeem van registratie is in Ons Erfgoed, derde jaargang,
pag. 154, 155 reeds uiteengezet. Nu gaat
het er om of er wat grote lijnen zijn te
ontdekken bij die geregistreerde familiewapens.
Deze familiewapens zijn te verdelen in twee
groepen: de wapens ontleend aan het wapen
van een voorouder en de nieuw ontworpen
familiewapens. We mogen dan veronderstellen dat degenen, die een nieuw wapen
(laten) ontwerpen, eerst gezocht hebben
naar zo'n wapen bij de voorouders, doch
zonder afdoende resultaat, al blijkt er af en
toe toch nog wel een oud wapen te
voorschijn te komen.
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De eerste conclusie lijkt te zijn dat, als deze
registratie een afspiegeling is van de werkelijkheid, u een kans heeft van ongeveer 30
% om een familiewapen te vinden, dat volgens de regels van het C.B.G. door u gebruikt zou mogen worden.
Nieuwe wapens
Bij de beschrijving van nieuw ontworpen
wapens is in de jaarboeken meestal
aangegeven door wie het wapen ontworpen
is. Er zijn dan drie groepen te onderscheiden:
a. het wapen is ontworpen door de aanvrager of een familielid van de aanvrager;
b. bij het ontwerpen is een heraldicus ingeschakeld. Dit kan zowel een heraldisch
geschoold iemand zijn als iemand, die daarnaast ook heraldisch tekenaar is. Binnen
onze steekproef is het iemand die in de
periode 1983 t/m 1991 twee of meer malen
is genoemd als ontwerper.
c. de derde groep bevat de makers, die niet
zo maar zijn onder te brengen bij de eerste
twee groepen, bijvoorbeeld als er bij de
beschrijving alleen sprake is van het jaar
van ontwerp maar niet van een maker.
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plaatselijk deden wat goed was in hun ogen.
Aangezien slechts de welvarende koop- en
ambachtslieden tot de vroedschap werden
toegelaten, leidde dit als snel tot een hechte
regentenkliek die zich steeds meer ten koste
van de onderlaag ging verrijken. Enige
invloed op het stadsbestuur hadden nog de
gilden. Dit waren verenigingen van de ambachtslieden zoals de lakenwevers, de
bouwmeesters, de metaalbewerkers e.a. Deze gilden hadden vaak geld en daarbij nog
krachtige besturen. De primaire taak was de
kwaliteitscontrole en het handhaven van een
goedlopende productie en afzet. De gildemeesters hadden er groot belang bij dat de
vroedschap die maatregelen trof die de
plaatselijke handel bevorderde. De stedelijke besturen bewaakten dus nauwkeurig
de economische positie, waarbij men vooral
oog had voor handelsbelangen naar buiten.
Daarbij moest men intern er voor zorgen,
dat de monopoliepositie van de gilden, de
afgrenzing van de gildebevoegdheden onderling en vooral het toelatingsysteem van
nieuwe leerlingen aan nauwkeurig gestelde
bepalingen voldeden.
De Nederlandse politiek van de zeventiende
en achttiende eeuw wordt daarom getekend
door ergerlijke vriendjespolitiek en nepotisme ). Er waren nogal wat corruptieschandalen bij deze stadsmagistraten met
name bij de benoeming en verdeling van de
ambten ). Op den duur werden veel magistratenfuncties bijna erfelijk en vanaf de
wieg verdeeld onder enkele magistratenfamilies die onderling familie waren ).
Voor' de genealoog is dit een belangrijk
aanknopingspunt bij het onderzoek.
In grote steden was het niet ongebruikelijk
dat de schepenen (meestal tegen vette (?)
betaling) een aantal taken overdroegen aan
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meer gespecialiseerde functionarissen. Verder was er een aantal functies die vaak ook
door schepenen werden beheerd zoals het
optreden als keurheren, marktmeesters,
gasthuismeesters, weeshuisopzichters, weidegraven, watergraven (inspectie op de wateraflopen), straatmeesters (opzichters van
de stratenmakers), wijn- en gruitheren").
Een zeer belangrijke functie met prestige en
ook inkomsten was het postmeesterschap.
De postmeester had min of meer een
monopoliepositie en beheerste niet alleen de
post maar ook een deel van het openbare
vervoer. Maar zelfs het stovenzetten in de
kerk was een aantrekkelijk (neven)ambt, dat
dan voor een zacht prijsje aan een of ander
oud vrouwtje werd uitbesteed.
De rol van gezworenen en raadsleden
Naast en soms tegenover de schepenen
stonden de raadsleden, die ook wel gezworenen, consul(e)s of jurati werden genoemd.
Meer dan de schepenen waren zij de
vertegenwoordigers van burgerij en ambachtslieden (gilden) bij rechtszittingen
maar ook in bestuurlijke lichamen. Het aantal gezworenen liep bij de verschillende
steden nogal uiteen, van vier tot enkele
tientallen. In de meeste steden zijn de
raadsheren duidelijk ondergeschikt aan de
schepenen. Geleidelijk aan worden deze
verschillen echter kleiner. Men kan zeggen
dat in de zuidelijke (Oostenrijkse) gebieden
de invloed van de gezworenen groter was
dan in de Republiek. De hoofdtaak van de
raadslieden was 'raad' (advies) te geven
zodat het bestuur van de stad soepeler liep,
vooral ten aanzien van de financiën.
Raadslieden hadden vaak een grote stem bij
de benoeming van de burgemeesters. Wie
tot raadslieden benoemd werden hing af van
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Overigens geldt bij alle tellingen in dit ar- 1900-heden
3x
4%
tikel dat er op onderdelen wel twijfel was of 1600-1900
20x 26%
een gegeven precies in die ene groep thuis 1700-1800
28x 36%
hoort. Er is dan een keuze gemaakt.
1600-1700
20x 26%
In tabelvorm krijgen we dan het volgende voor 1600
6x
8%
beeld van de nieuw ontworpen familiewapens, onderscheiden naar de maker, in de totaal
77x 100%
periode 1983-1991:
Een conclusie kan dus zijn dat ongeveer 2/3
aanvrager/familie
60x 34%
van degenen die bij hun voorouders een
heraldicus
76x 43%
'bruikbaar' wapen aantreffen dit vinden in
overige makers
de periode tussen 1700 en nu.
39x 23%
totaal

175x 100%

Een conclusie zou kunnen zijn dat zeker 1/3
deel van de aanvragers zo ingevoerd is in de
materie dat zij op eigen kracht een familiewapen hebben weten te ontwerpen volgens de regelen der kunst. Iets minder dan
de helft van de aanvragers heeft op enig
punt van het trajekt een heraldicus in de
arm genomen.
Oude wapens
Dit zijn wapens die gebruikt werden door
een voorouder en waarvan de toets van de
heraldische commissie van het C.B.G. zo
uitviel dat de huidige generatie met recht en
met reden dit wapen mag voeren. De vraag
is hoever men terug heeft moeten (willen\kunnen) gaan om tot het passende wapen en de bijbehorende voorouder te geraken.
De bronnen zijn verschillend in de zin van
dat de één een zegelring van een grootvader
als bron heeft en een ander terecht komt bij
een wapenvoerder uit de middeleeuwen. In
het volgende staatje is te zien hoever men is
moeten teruggaan tot de 'eerste wapenvoerder' was gevonden:
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Mogelijke eindconclusies
Als het geen onzin is om deze cijfers te
transformeren op de vele duizenden actieve
genealogen, dan geldt voor een derde van
hen dat ze, als ze voldoende interesse
hebben, een oud familiewapen kunnen vinden. Ook de anderen zullen, als zij hun
onderzoek breed opzetten, wel familiewapens vinden (via vrouwelijke lijnen),
maar zij mogen dat wapen niet zelf voeren.
En om zelf een verantwoord familiewapen
te ontwerpen moet men wel het één en ander
in huis hebben. Past men dit toe op bijvoorbeeld de Nederlandse Genealogische Vereniging met zo'n 11.000 leden dan zouden
31% = 3400 leden een oud wapen kunnen
vinden, 34 van de resterende 69% = bijna
2600 leden zouden voldoende kennis hebben om zelf iets te doen en 43 van 69%
zouden daarbij een heraldicus nodig hebben. De afdeling Heraldiek van deze vereniging zou hier dus heel stimulerend kunnen werken. Als iedere genealoog voldoende
interesse in het familiewapen heeft als symbool van de familie waarvan hij of zij deel
uitmaakt ligt hier dus nog een groot werkterrein braak.
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Schotse voorouders ?
H.M. Lups
Er zouden in ons land tenminste zo'n
400.000 mensen leven, die onder hun
voorouders Schotten tellen.
Er zijn in de loop van de eeuwen dan ook
vele Schotten naar ons land gekomen. Vermoedelijk vestigden zij zich reeds in de
twaalfde eeuw als kooplieden in onze handelssteden. In latere jaren werd bijvoorbeeld
Veere een belangrijke vestigingsplaats. Met
enkele onderbrekingen heeft deze stad van
1541 tot 1792 een stapelcontract met
Schotland gehad, dat de zich daar vestigende Schotten allerlei privileges verschafte. Zij stonden onder een 'conservator',
die de bevoegdheid had over hen recht te
spreken, ze hadden een eigen kerk, gevangenis, herberg en jachtgebied. Ook behoefden
ze bijvoorbeeld geen accijns over bier en
wijn te betalen.
Schotten kwamen naar ons land om verschillende redenen: economische (de oudste
zoon bijvoorbeeld erfde alles), godsdienstige, politieke en ook wel criminele.
Naast de kooplui werd een tweede groep
gevormd door militairen. De meeste Schotse immigranten kwamen als militair in
Schotse brigades, particuliere regimenten,
ingehuurd door de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Anders dan de huurlingenlegers, die alleen in geval van oorlog
(sdreiging) werden aangetrokken en na afloop weer werden afgedankt, bleven de
Schotse regimenten een vast onderdeel van
het Staatse leger. Schotse edelen, die zich
met een eigen leger aansloten bij Willem
van Oranje in diens strijd tegen Spanje
waren het begin. Na het overlijden van de
prins kwam in 1585 Leicester met drie
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Engelse en drie Schotse regimenten. De
Engelsen werden al spoedig teruggeroepen,
maar de Schotten maakten tot 1782 deel uit
van het Staatse leger.
Deze soldaten verbleven niet in kazernes,
maar werden ingekwartierd bij burgers. Het
zal geen verwondering wekken, dat hieruit
vele huwelijken zijn ontstaan. Om de kosten
van het leger te spreiden werden de regimenten regelmatig door het land verplaatst.
De huwelijken moeten dus gezocht worden
in de plaatsen, die aangedaan werden. De
vrouwen trokken doorgaans met hun mannen mee, maar voor geboortes gingen de
Nederlandse vrouwen dikwijls terug naar
hun plaats van herkomst. Schotse vrouwen
moesten wel bij hun mannen blijven. In het
algemeen hadden deze vrouwen sociaal
gezien een laag aanzien, wat vooral blijkt
bij het overlijden van hun echtgenoot of bij
het onderbrengen van een Schots weeskind.
De Nederlandse vrouwen voelden er over
het algemeen niet voor om aan het eind van
's mans diensttijd mee te gaan naar Schotland. De praktijk is dus, dat veel van die
Schotse mannen zich hier permanent vestigden en hier een bestaan probeerden op te
bouwen, hetzij zelf, hetzij in het bedrijf van
hun schoonvader. Na de dood van hun man
keerden de Nederlandse vrouwen veelal
terug naar hun familie. De Schotse vrouwen
waren dikwijls aangewezen op liefdadigheid.
Dat de Schotse 'import' niet gering is geweest, vooral in de eerste helft van de
zeventiende eeuw blijkt uit een onderzoekje
dat R.K. Vennik in Rotterdam verrichtte.
Het bleek dat daar in de tweede helft van de
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zeventiende eeuw in sommige jaren bij meer
dan 25% van de gesloten huwelijken één
van de huwelijkspartners uit Engeland of
Schotland afkomstig was. In de periode
1651-1660 vonden van de 295 huwelijken
er 185 in de Schotse kerk plaats.
Niet altijd echter leidde een relatie tot een
huwelijk. Zoals ook later vele malen is
gebeurd, liet ook een Schotse militair wel
eens een aankomend bruidje zwanger achter
(soms omdat hij in Schotland reeds een
vrouw had).
Genealogisch onderzoek
Het zoeken naar Schotse voorouders zal
gezien het voorgaande zelfs in ons land niet
altijd even eenvoudig zijn. Ook blijken
Schotse namen in een aantal gevallen zo
vernederlandst, dat men die Schotse
afkomst er niet aan herkent. Bij het huwelijk wordt de herkomst van een Schotse
bruidegom dikwijls omschreven als 'jongeman van Schotland'. De kinderen van militairen werden vaak gedoopt door de regimentspredikant.
Niet alleen de Schotten in ons land kunnen
voor het voorouderonderzoek belangrijk
zijn. Vroeg of laat zal men zo mogelijk toch
ook het een en ander willen weten over de
Schotse voorouders in Schotland zelf. Wat
vinden we daar en hoe?
De burgerlijke registratie begon daar eerst
in 1855, de kerkelijke reeds vanaf 1616,
maar de registers zijn helaas ver van volledig.
Afgezien van de afstand spelen ook de kosten van het onderzoek ter plekke een rol.
Deze kunnen behoorlijk oplopen. Zij die
bijvoorbeeld genealogisch onderzoek in Edinburgh willen verrichten, kunnen dit doen
in the General Register (New Register
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House) en the Scottish Record Office maar
moeten 17 pond per dag of 10 pond per
halve dag (vanaf 13.00 uur) betalen. Als
men tenminste veertien dagen van te voren
bericht stuurt is het tarief per dag 13 pond
en per week 65 pond. Het is te hopen, dat de
Nederlandse overheid hieruit geen inspiratie
put voor het vaderlandse archiefwezen.
Dergelijke tarieven werken toch wel remmend op degenen, die in Schotland willen
zoeken. Soms is het gelukkig veel voordeliger: in de zomermaanden (eind mei tot
in de tweede helft van september) is het
mogelijk een bezoek te brengen bij de afdeling Genealogical Research, Iverness Library, Farraline Park te Iverness. Er zijn
daar onder meer microfilms beschikbaar
van Caithness, Sutherland, Ross and Cromarty, Iverness Nairn en Argyll, van
geboorte- doop- en trouwregisters uit de
periode van voor 1855 en tevens twee alfabetische indexen van de oude kerkelijke
registers. Het betreft 'The International Genealogical Index', welke heel Schotland
beslaat en de andere, die uitsluitend de
Highlands behandelt. De eerstgenoemde is
gemakkelijker door iedereen te raadplegen,
maar is niet compleet en bevat onnauwkeurigheden, de laatstgenoemde is nauwkeuriger en vollediger maar lastiger in het
gebruik. Behalve de genoemde onderzoeksbronnen liggen er ook vele gedrukte Schotse
familie- en Highland Clans genealogieën ter
inzage, evenals emigrantenlij sten, een collectie grafopschriften van meer dan 150
begraafplaatsen in de Highlands, de volkstellingen van alle Highland Counties uit de
jaren 1841, 1851 en 1861, alsmede plaatselijke kranten-collecties (waarvan sommige zijn geïndexeerd) en veel achtergrondinformatie over de geschiedenis van de
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Highlands. Ook is er de gelegenheid om te
fotokopiëren en afdrukken te maken van
microfilms.
Gelukkig voor de onderzoekers werd in
1973 in Nederland 'The Caledonian Society'
opgericht. De doelstellingen van deze vereniging zijn volgens de statuten:
De Society stelt zich tot doel het beoefenen
van de Genealogie en Heraldiek, het wekken
van interesse voor de geschiedenis en de
culturele aspecten van Schotland, het verstevigen van banden tussen leden van hier
levende families van Schotse herkomst en
de in Schotland levende geslachten van
dezelfde naam.
De Society tracht dit doel te bereiken door:
a. het bijeen brengen van gegevens uit
gedrukte en geschreven bronnen;
b. het verstrekken van inlichtingen aan de
leden en het bevorderen van contacten
tussen haar leden;
c. het beleggen van bijeenkomsten en het
doen houden van voordrachten;
d. het tot stand brengen van contacten in
het gebied van het onderzoek;
e. het tot publicatie brengen van door eigen
leden verricht onderzoek;
f. het leggen van contacten met 'Schotse
culturele groepen';
g. het genealogisch en/of heraldisch onderzoek naar Nederlandse geslachten van
Schotse afkomst in Nederland en de
voortzetting van dat onderzoek in Schotland
en eventueel elders door bundeling en ordening van de opgedane ervaringen en resultaten verkregen door de inspanning van
de leden;
h. alle andere voor het doel bevorderlijke
middelen.
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Genealogische afdeling
Voor genealogen is misschien in eerste instantie de genealogische afdeling het meest
aantrekkelijk.
De Society beschikt over een genealogisch
adviseur en over een genealogische bibliotheek ten behoeve van de leden. Niet alleen
kunnen allerlei publicaties geraadpleegd
worden, maar ook zijn er vele genealogische
en heraldische gegevens van leden aanwezig. Hoewel het bestuur tracht op genealogisch gebied initiatieven te ontwikkelen,
wordt van de leden op dit terrein uiteraard
een zekere zelfwerkzaamheid verwacht.
Contact tussen leden, die naar dezelfde
voorouders op zoek zijn is een belangrijke
exponent.
Mededelingenblad
In het blad 'Mededelingen van The Caledonian Society' verschijnen behalve het verenigingsnieuws artikelen over onder meer
genealogie, de geschiedenis van Schotland
en heraldiek, terwijl er ook plaats is voor
vragen.
Soms bevatten de publicaties zelfs informatie, die mogelijk voor niet-Schotten interessant kan zijn. Zo werd bijvoorbeeld de
monsterrol weergegeven van de compagnie
Schotten onder Capt. Henri Echlin, die van
17 juli 1652 tot 12 september 1654 te
Kampen verbleef. Op deze monsterrol
staan, behalve de namen van alle manschappen, ook aangetekend bij wie zij te
Kampen waren ingekwartierd en hoeveel
'logiesgelt' aan de bewoners uit de stadskas
werd betaald. Tevens werd in verband met
de uitbetaling genoteerd, wanneer iemand
was overleden of vertrokken en wie voor
hem in de plaats was gekomen. Een enkel
voorbeeld:
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"John PIRRIJ (PIRIE) tambour
De jaarlijkse contributie bedraagt ƒ 40,—
Bij Merel Rutgers turffdrager den 18 voor gewone leden, ƒ 20, voor verdere leden
november 1652 overleden geweest, aen Jan uit eenzelfde gezin; buitengewone leden beAbrams wegen Alexand. BAXTAR bet. talen ƒ 30,-.
0-14-10
Voor verdere inlichtingen kan men zich
bij Merel turffdrager geweest 45 weecken wenden tot mevr. mr. D. Kieboom, Kerkwelck bet. met 1-13-6 in sijn plaets weg 58, 2641 GE Pijnacker.
gecomen Gerrijt Ostrick waer van het
servijs totten 13 febr. bet. met 8-8 (Met dank aan The Caledonian Society, die
(ORRICK?)
voorgaande gegevens verstrekte)
rest 3-18-0 is verschoten 10-16-0"
(servijs = dienstverlening, logiesgeld; verschoten = voorgeschoten)

Memoriaelbouck
Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581
Willem Janszoon Verwer
(Haarlem 1973)
Na de overgave van Haarlem aan de Spanjaarden op 13 juli 1573, hielden deze onder meer
duchtig huis onder de aldaar gevangen genomen militairen:
"Daer zijn in als omgebrocht aen Goese (= Geuzen) soudaten 1450, meestal Nederlanders,
Fransosen, Engelsen ende Schotten, dewelcke alle binnen Haelmeer in dienste geweest
hadden. Die henckers (= beulen), die justici deden binnen ende buijten Haerlem, hebben
geseijt na hoer onthouden hebben zij er gedoot, onthalst, gehangen, int water verdroncken
1735 ende na ons vermoeden 1450 (Volgens Alva hadden er 2300 terechtstellingen plaats
gevonden)"
"Op den selfden (= 8 augustus) zijn die Walsche capiteijnen met die burgers nae thuijs ter
Cleeff ghebrocht, waeromme ondier burgers ende vrinden grooten rouwe was.
Den lle zijn die Scotten, Engelsen, Walen, -exeptis quibusdam - tot noch toe gevangen
geweest hadden ter Cleef ende daeromtrent onthooft tot 214 toe, sommighe scriven drie
hondert."
Trouwens daarvoor was men ook al pittig bezig geweest: Op 15 juli zijn er tussen 9 en 10
uur ongeveer 300 geëxecuteerd op de Markt, de meeste onthoofd, de andere gehangen; op
16 juli werden eerst Wijboudt Ripperda en zijn luitenant Lodewijk Hoornmaker op de
Markt onthoofd. Daarna de meesten van Ripperda's vaandel. De rest werd, aan elkaar
gekoppeld, verdronken.
Het soldatenleven, ook dat van de Schotten, was dus niet altijd een pretje!
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Beroepen van toen (hon-hou)
H.M. Lups

Honden in de kerk
Interieur Nieuwe Kerk te Delft
(H.C. v. Vliet, 1611-1675)

Hondenslager
(ook hondemepper, koddie of stokman)
Hondenslagers waren geen slachters van
honden. Zij zorgden er dus niet voor dat
men de hond in de pot vond. In feite zijn ze
in twee richtingen actief geweest. In de
eerste plaats waren het personen, die in
volledige of gedeeltelijke dienst als zodanig
in opdracht van de (stedelijke) overheid
functio-neerden. In de tweede plaats waren
het kerkelijke functionarissen, die het
trouwens niet alleen op honden hadden
voorzien.
Het beroep hondenslager kent een lange
geschiedenis. In vroeger tijden waren er
mannen, die van stad tot stad trokken om dit
vak uit te oefenen, maar later werden ze in
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vele steden officieel in dienst genomen. In
Amsterdam bijvoorbeeld, gebeurde dit in
1532. Deze stedelijke hondenslagers waren
niet populair. Zij mochten de honden doden.
Als regel hanteerden zij een zweep en/of een
knuppel met ijzerbeslag en van een scherpe
punt voorzien. Ten dele werden de honden
gevangen en later doodgeslagen of verdronken. Meestal werd per (dode) hond
betaald. Men had het vooral voorzien op
honden als er epidemieën heersten, zoals
pest, melaatsheid en niet te vergeten hondsdolheid, omdat men geneigd was ze als
ziekteoverbrengers te zien. Bij de opdracht
honden te vangen werden bepaalde honden
uitgezonderd, zoals jachthonden en honden
van de magistraat. Deze honden droegen ter
herkenning een penning. Verder waren de
honden die de gildehuizen bewaakten en
scheepshonden toegelaten. Ook kleine hondjes mochten gehouden worden, althans in
Amsterdam. Wel moesten de eigenaren hun
honden bij de hondenslager laten meten
tegen betaling van een stuiver. Als de hond
door een soort ring, beugel genoemd, kon
springen, dan mocht hij blijven leven. In
twijfelgevallen zal de hondenslager tegen
betaling wel eens geholpen hebben een hond
toch door de beugel te duwen. Dit meten
van honden heeft onze taalschat met een
spreekwoord verrijkt: 'iets kan niet door de
beugel'. De honden die dat niet konden,
moesten binnen acht dagen buiten de stad
worden gebracht om afgemaakt te worden.
Het spreekt welhaast vanzelf dat de hondenslagers lang niet bij iedereen populair
waren. Mede omdat men dacht dat hondsdolheid vooral in de hondsdagen optrad,
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waren ze vooral in die periode actief.
De knuppel die gebruikt werd, noemde men
ook wel kodde en de hondeslager 'koddie'.
Dit woord leeft nu nog voort in het woord
'koddebeier'. Beieren is een oud woord
voor heen en weer zwaaien. (Ook van
klokken.) Een koddebeier is dus iemand, die
met een stok zwaait (dreigt) om boosdoeners te verjagen.
Deze knuppel of stok was oorzaak dat men
ook wel van stokman sprak.
De kerken waren kennelijk vroeger toegankelijker dan tegenwoordig. Op verschillende
oude schilderijen van kerkinterieurs ziet
men vaak één of meerdere honden afgebeeld, die ook wel eens een pootje oplichtten bij een pilaar. Het was de taak van de
kerkelijke hondenslager alle honden die het
waagden "onder die sermoene en den dienst
Godes" binnen te sluipen er op staande voet
weer uit te ranselen. In hoofdkerken had
men doorgaans meerdere van deze meppers
rondlopen. Op het platteland was dit ambt
vaak een van de baantjes van de schoolmeester. Dirck Adriaensz. Valcooch, stelde
onder meer in de 'Regel der Duytsche (d. i.
Nederduitse) Schoolmeesters' van 1597 onder de "articulen en puncten daer toe de
Schoolmeester in de kerck verplicht is te
doen": "t Geboeft sal hy ter kercken wt
jaghen, Oock bestellen dat de honden worden geslagen."
Hij hoefde dus wel niet zelf met de zweep
bij de deur te staan - en dat kon hij doorgaans ook niet, want hij was als regel tevens
voorzanger of organist - maar moest er wel
voor zorgen dat het gebeurde. De tweede
taak van de kerkelijke hondenslager of stokman was het bewaren van de orde onder de
jeugdige kerkbezoekers. Tijdens de kerkdiensten zaten de jongeren doorgaans niet
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bij hun ouders, maar bij voorkeur bij elkaar
en zij waren toen (zoals ook nu nog) niet
altijd even rustig. Waren ze te lastig, dan
kregen ze met de zweep om de oren, maakten ze het al te bont dan werden ze wel in
een hok gestopt.
In de jaren zestig van deze eeuw was in
Tholen nog steeds een dergelijke figuur als
stokman actief, zij het dat hij toen alleen tot
taak had, de jeugd onder controle te houden.
Hoewel hij toen niet meer het vroeger door
de kerkelijke hondenslagers gebruikte middel, de zweep of de stok hanteerde, werd
toch van hem verwacht dat hij de rust wist
te handhaven.
Literatuur:
De Oude Tijd, 1872 pag. 124,189, 193; 1873 pag.
24, 97.
Ons Amsterdam, 1960, nr. 4, pag. 125
Nederlandse Historiën, 1988, nr. 4, pag.25; 1989,
nr. 6, pag.219

Houtdraaier
Hoewel dit beroep ook thans nog bestaat, is
het nu veelal onderdeel van andere houtverwerkende beroepen als meubelfabrikanten,
timmerlieden, jachtenbouwers, wagenmakers en fluitenmakers. Er waren ook bedrijven, die zich speciaal op draaiwerk hadden
ingesteld, bijvoorbeeld voor naven ten behoeve van wagenmakers, handvaten voor
schopstelen, polsblokken (voor polsstokken,
waarmee men over sloten sprong) en handvaten voor gereedschappen als vijlen. Men
maakte voor de mechanisatie gebruik van
draaibanken, met de voet of met de hand
aangedreven. In het laatste geval was bij de
draaibank een groot wiel aangebracht, dat
men met een handvat ronddraaide. Via een
snaar of drijfriem kwam dan de as. van de
draaibank in beweging.
Naast degenen, die gebruiksvoorwerpen of
Ons Erfgoed nr 6, 1996

delen daarvan maakten waren en zijn er
(nog) draaiers, die siervoorwerpen maken.
Een enkele maal zijn er nu nog, die zich
toegelegd hebben op het vervaardigen van
enkele bepaalde producten als spinnewielen
en stoelen. Zie ook Ons Erfgoed, 2e jaarg.,

markt was er te klein voor en zoals tegenwoordig met kleurendrukwerk liet men de
gravures veel-al elders maken.
Door de perfectionering van de fotografische rastertechniek door Meisenbach in
1882, werd omstreeks 1890 de houtgravure
als massaproduct geheel verdrongen.
Literatuur o.a.:
Bamber Gascoigne, Prentkunst en drukwerk, Meulenhoff, 1988.
Koschatzky, De grafische kunsten, Nieuwkoop
1981.

nr. 5, pag. 205.
Houtgraveur
Onder invloed van de Engelse graveur Thomas Bewick (1753-1828) maakte de houtgravure grote opgang als illustratiemateriaal. Anders dan bij de gewone houtsnede,
waarbij in de lengte gezaagd hout werd
gebruikt, zaagde men hard hout als palmhout overdwars. En in plaats van de steekbeitels, de gutsen, konden als gereedschap
de graveernaald (= burijn) en getand gereedschap worden gebruikt, waarmee dat
harde hout als een kopergravure kon worden bewerkt, maar door de dikte in de
vormen van hoogdrukpersen mee worden
ingesloten en afgedrukt. Een zeer bekende
houtgraveur was Gustave Doré (18321883). De houtgravure werd van een kunstvorm een veel gebruikte reproductietechniek, waaraan wel heel veel vakmanschap te
pas kwam. Ondanks krachtige steun kwam
het vak in ons land niet tot bloei. Onze
Ons Erfgoed nr 6, 1996

Houthakker
Tegenwoordig worden bomen meest met
behulp van een motorzaag gerooid. Vroeger
was het handwerk en kwam de bijl er aan te
pas. Het was een zwaar en hard maar slecht
betaald beroep. Ook werd een zekere
vakkennis vereist. Hij moest de juiste
bomen uit kunnen zoeken, ze zo vellen, ze
op de goede plek neerkwamen en ze vervoeren. Het vellen ging met behulp van de
bijl, dunne bomen konden met behulp van
een spanzaag omgezaagd worden en dikke
bomen met een trekzaag. Dit laatste moest
dan door twee man gebeuren. Afhankelijk
van de doeleinden, hout winnen plus ontginnen of alleen hout winnen, velde men op
twee manieren. In het eerste geval moesten
de bomen gerooid worden, dat wil zeggen
dat men eerst de wortels blootlegde, waarna
deze werden doorgehakt of gezaagd. In het
tweede geval spreekt men van pinnen,
waarbij de stam boven de grond wordt
omgehakt of afgezaagd. De stronk oftewel
stobbe liet men dan staan. Deze stronken
werden dan later soms verwijderd om dienst
te doen als brandhout. Het vervoeren van de
van takken ontdane stammen met een maliejan kennen we nog wel van de schoolplaten.
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Paleografie
J. Ligterink
Inzake verzoekschrift Broer Janssoon
Eersame ende voorsichtige besondere goede vrienden
Uuijt verlesinge van d'inliggende requeste sullen
U Eersame connen vernemen, wat Broer Janssoon ons
daerbij heeft te kennen gegeven ende versocht/
Welcken volgende is ons versoeck ende goetlijck
ghesinnen ') dat U Eersame Geurt Derckssoon belasten
die ses ende sestig gulden achtien stuver ende twaelff
penningen in die requeste ange(tagen )) metten interesse van
dien aen den Suppliant3) te betalen. Ende in cas
van oppositie weijgering off vertreck hem
uijt cracht van de clausule van submissie )
te citieren 5) ende laden6) tegens den eersten
dach anstaende maents Ocobris des voormiddaegs voor ons in personen off door genochsamen Volmachtiger t'erschijnen, om t'anhoren
sodanen eijsch ende conclusie als die Suppliant ten
dage dienende tegens hem sal willen doen ende
nemen/ daerop t'antwoorden ende voor te nemen/
als hij te rade bevinden sal/ ende voorts nae verhoor
der saecken te sien doen ende horen ordonnieren nae
behoren/ Ende U Eersame sullen hem doen behandelen )
d'inliggende requeste ende t'sijnen versoeck ende
costen copie van dese/ Ons mede voor den bestemden dach rescriberen )/ wat U Eersame hierinne
hebben laten doen/ U Eersame hiermede den
Almogenden bevelende Geschreven t'Arnhem
den 6den Julij 1631
Cantzler ende Raden des Forstendoms
Gelre ende Graeffschaps Zutphen/
Ter ordonnantie van de selven/
In absentie des Griffiers
1631
O Engelen (substituut? 9 ))
1. gesinnen = verlangen
2. angetagen = aangeduid
3. suppliant = indiener van een verzoekschrift
4. submissie = borgstelling
5. citeren = dagvaarden
Ons Erfgoed nr 6, 1996 -

6. laden = uitnodigen
7. behanden = overhandigen
8. rescriberen = terugschrijven
9. substituut = plaatsvervanger
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Op zoek naar Gelderse voorouders
J.H.G. te Boekhorst
Allerlei historische documentatie is niet
zonder meer voor iedereen localiseer- en
vindbaar. Om toch zoveel mogelijk documentatie te ontsluiten en toegankelijk te
maken, is het Algemeen Historisch Archief opgericht.
Dit is een digitale bewaarplaats van historische documenten, zoals akten van de
burgerlijke stand, notariële stukken en
kerkelijke registers.
Er zijn in de loop der jaren reeds tienduizenden authentieke afschriften van voornamelijk Gelderse teksten in opgeslagen. En
van elk document is de volledige letterlijke
tekst vastgelegd, voorzien van een bronvermelding.
Globaal is de gang van zaken aldus: van een
willekeurige bron (bijvoorbeeld de overlijdensakten van de gemeente Wisch over het
jaar 1818) wordt eerst een exacte transcriptie gemaakt. Dit invoeren van teksten gaat
aanzienlijk sneller wanneer de originele akten op voorgedrukte formulieren zijn opgemaakt, zoals bij de burgerlijke stand gelukkig al bijna vanaf de invoering ervan gebruikelijk is. Door in de computer eerst de
voorgedrukte tekst op te nemen, kan deze
gemakkelijk worden vermenigvuldigd, zodat daarna alleen de variabele gegevens
ingevuld moeten worden. Deze werkwijze
levert per dag ongeveer vijftig a zestig primaire afschriften op, die vanaf dat moment
in digitale vorm vastliggen.
Een volgende stap is het vermenigvuldigen
van elke afzonderlijke akte (gemiddeld ongeveer tienmaal of vaker, afhankelijk van
het aantal ingangen in de betreffende akte),
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het invullen van een gestandaardiseerd opschrift boven elke kopie en het op harde
schijf opslaan van alle kopieën in daartoe
aangelegde digitale 'dossiers'. Hierdoor ontstaat iets dat door zijn alfabetische en chronologische ordening enigszins doet denken
aan een ouderwetse encyclopedie. Als relevante ingang gelden elke genoemde naam
(dus ook van getuigen), elk beroep, elke
plaatsnaam, elk huisnummer en alle andere
wetenswaardigheden (bijvoorbeeld doodsoorzaken).
De verzameling die tot nu toe opgebouwd is
bevat voornamelijk Gelderse documenten,
akten en andere afschriften van pakweg
1640 tot heden. Omdat ook vele gegevens
uit kerkelijke registers, zoals doop, huwelijk, attestaties en lidmatenboeken, notariële archieven en particuliere collecties in
de dossiers zijn verwerkt ontstaat een universeel archief.
Met behulp van tevoren gekozen gestandaardiseerde familienamen komen alle
spellingsvarianten van een naam keurig bij
elkaar in één en hetzelfde dossier terecht.
Het grote voordeel hiervan is dat de historische samenhang van alle documenten in
de persoons- en famüiedossiers direct te
voorschijn komt en dat er niet via allerlei
omwegen naar nog meer informatie gezocht
behoeft te worden. Alles is direct bij elkaar
te vinden in de juiste context. Wel heeft het
zin om na verloop van tijd na te gaan of
bijvoorbeeld over een bepaalde familienaam
inmiddels weer meer gegevens zijn opgenomen. Het AHA is een levend archief,
waaraan continu wordt gewerkt.
Ons Erfgoed nr 6, 1996

Vooral voor genealogen bevat dit moderne
archief een schat aan gegevens, die door
hun systematische opslag in familie- en
persoonsdossiers terstond op elke gewenste
de Achterhoek
Angerlo
Anholt

Arnhem
Azewijn
Bennekom

Bergh
Bocholt
Breedenbroek
Brammen
Deelen
Dichteren
Dinxperlo
Doesburg
Doetinchem
Echt
Ede
Elspeet
Emmerik
Eschoten
Etten (Gld.)
Gaanderen

naam geraadpleegd kunnen worden.
De afschriften hebben tot nog toe vooral
betrekking op vroegere bewoners van:

Gendringen
Groenlo
Hagestein
Harskamp
Herwen & Aerdt
Hengelo (Gld.)
Hummelo
Keppel
Kilder
Kleef
Lichtenvoorde
Liemers
Limburg
Lunteren
Megchelen
Millmgen
Netterden
Otterlo
Renkum
Silvolde
Steenderen
Terborg

Terlet
Ulft
Varsselder
Varsseveld
Veenendaal
Vianen
Voorst
Vragender
Wageningen
de Wals
Warnsveld
Wehl
Wekerom
Wieken
Wisch
Wijnbergen
Zeddam
Zelhem
Zevenaar
Zutphen

Informatie en kopieën van documenten over
gezochte families, plaatsen en andere onderwerpen
zijn verkrijgbaar bij de auteur.
Het adres is Laarweg 41, 6721 DB Bennekom, tel.
0318-417633 ('avonds tussen 7 en 9 uur).
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Verenigingsnieuws
gegeven aan onze Stichting. Nu hebben wij
echter een eigen pand in Dirksland, waar
we de bezoekers kunnen ontvangen.
Daarnaast geeft de Stichting een eigen
Nieuwsbrief uit, die onder meer naast de
bestuursmededelingen een op ons gebied
gerichte vragen- en contactrubriek bevat.
Zo zijn we gemakkelijker bereikbaar voor
mensen met wortels op Goeree-Overflakkee.
De laatste jaren geniet het stamboomonderzoek ook op Goeree-Overflakkee een toenemende belangstelling. Voor gegevens afkomstig uit de burgerlijke stand kan men
goeddeels bij de gemeenten terecht, maar
voor oudere gegevens is men aangewezen
op verzamelingen elders, met name in het
Algemeen Rijksarchief in Den Haag.
De stichting probeert daarom op GoereeOverflakkee zelf faciliteiten te ontwikkelen.
Uitgaande van de omvangrijke verzameling
genealogisch materiaal, die in de loop der
tijd was samengesteld door de heer M.
Zaaijer en die voor onderzoek in bruikleen
is afgestaan, wordt een verzameling van
genealogische bestanden bij elkaar gebracht
Naschrift van de redactie: Als regel is de NGV met en uitgebouwd. Zo is bijvoorbeeld door
een stand aanwezig op de verschillende regionale vrijwilligers een klapper van overledenen
contact- en archiefdagen, waar rechtstreeks contact
uit de periode 1796-1812 samengesteld, die
kan worden opgenomen. Verder is het orgaan van
de NGV, Gens Nostra, in elk archief aanwezig, 8861 vermeldingen bevat.
zodat men daar de meest actuele adressen kunt De archieven van de Stichting zijn iedere
vinden van de regionale afdelingen.
eerste zaterdag van de maand te raadplegen,
uitgezonderd in juli en augustus. De toeStichting Genealogisch Centrum Goeree- gang is gratis voor donateurs, anderen beOverflakkee
talen ƒ 2,50.
A. van Evelingen
Donateur kan men worden door zich op te
Tot nu toe hebben wij, in verband met de geven bij de secretaris. Het minimumbedrag
slechte behuizing, niet veel bekendheid is ƒ 15,— per jaar, al zijn extra giften

Nederlandse Genealogische Vereniging
A.P.C. Vriens
Op pagina 16 van Ons Erfgoed, vierde
jaargang, nr. 1 werd opgemerkt dat voor
deelname aan en informatie vanuit de Contactdienst van de NGV het lidmaatschap
van de NGV vereist is. Dit is onjuist.
Dit lidmaatschap is niet noodzakelijk om
vragen te mogen stellen aan deze dienst.
Ook leden van andere (genealogische)
verenigingen en individuele onderzoekers
kunnen van de diensten gebruik maken.
Uiteraard is het, in verband met actualisering van de adressen der deelnemers, eenvoudiger indien men lid is van onze vereniging. Vragen aan de Contactdienst kan men
schriftelijk indienen bij de Ledenservice van
de NGV. In iedere regionale afdeling is
daartoe een functionaris aanwezig.
Daar het binnen de NGV usance is dat men
bij genealogische correspondentie een aan
zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde envelop bijvoegt, is dat ook bij
vraagstelling aan de Contactdienst noodzakelijk.
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welkom.
Verdere informatie kunt u krijgen bij het
secretariaat, mevr. C. Westdorp-Priem,
Stationsweg 2, 3247 BW Dirksland.

Familievereniging Smakman
Periodiek: Toen en Nu
Secretaris penningmeester: R.Th. Smakman, Postbus 151, 8330 AD Steenwijk, tel.
0561-441746.

De betekenis van de computer voor de genealogie (1)
JW. Koten
De belangstelling voor de computer groeit
bij de genealogen de laatste jaren gestadig.
Je kunt nu al bijna zeggen dat de computer
een onmisbaar instrument is geworden om
überhaupt nog efficiënt genealogisch
speurwerk te kunnen verrichten. Het aardige is bovendien dat juist de jongere generatie bij de nieuwe ontwikkelingen een
belangrijke rol speelt. Met het gebruik van
de computer is er een duidelijke verjonging
van genealogen opgetreden, alhoewel ook
meer en meer 60- en zelfs 70-plussers de
overstap van handwerk naar computer
maken.
In dit artikel pogen wij iets te vertellen
over de ontwikkeling van het gebruik van
de computer bij de genealogie in Nederland en wel voor niet-insiders. Het technische jargon zal zoveel mogelijk worden
vermeden. Hierbij krijgt de NGV-afdeling
computergenealogie extra aandacht omdat
zij sturend is opgetreden bij deze ontwikkelingen.

nealogie bezig (kunnen) houden. Wie
bronnen weet te ontsluiten krijgt belangstelling. Zo is ongetwijfeld de invoering
van de microfilm een eerste en belangrijke
stap voorwaarts geweest om belangstelling voor de genealogie te versterken.
Hoewel de microfilm bij het lezen veel
problemen geeft, heeft deze techniek veel
invloed gehad op het genealogische speurwerk. Door de toepassing van de microfilm kon het aantal gebruikers van een
bepaald document sterk worden vermeerderd. Ook zijn ze gemakkelijk te dupliceren en daardoor vaak op meerdere
plaatsen beschikbaar. De toegankelijkheid
van de documenten werd dus vergroot en
daarmee groeide ook de belangstelling
voor de genealogie. Bovendien vermijdt
men gebruikersschade van de primaire
bronnen. Een technische verbetering hierbij was de introductie van de microfiche.
Microfiches zijn beter hanteerbaar en ook
makkelijker te kopiëren dan de onhandige
oudere filmrollen.

Invloed van technische mogelijkheden
op de belangstelling voor de genealogie
De belangstelling voor de genealogie
houdt duidelijk verband met de technische
mogelijkheden om bronnen te ontsluiten.
Als genealogische gegevens niet bereikbaar zijn, zullen weinigen zich met ge-

Een tweede belangrijke stap voorwaarts
bij het genealogische onderzoek was de
introductie van de fotokopie-mogelijkheid.
Het maken van fotokopieën is nu dagelijkse routine geworden, het gaat snel en
het is goedkoop. Deze fotokopieën zijn in
het algemeen beter leesbaar dan de microfiche en -film, bovendien gemakkelijk
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hanteerbaar en goedkoper. Heel wat DTB- bakken nog wel van vroeger, onhandige
boeken zijn thans in grote oplagen dingen waar je op voorgedrukte fiches de
gekopieerd waardoor deze bronnen zeer toe- persoonsgegevens kon vastleggen. De comgankelijk zijn geworden. Bovendien heeft puter bleek nu uitstekend in staat om kaarmen niet de vervelende fiche-lezers nodig. ten in een elektronisch brein op te slaan.
Het leven zonder de fotokopie is bij de Wat nog belangrijker was, de computer kon
genealogie nauwelijks meer voor te stellen. razend snel kaarten sorteren en tevens de
Daarnaast blijkt ook dat voor het vast- elektronische kaarten op namen doorzoeleggen van literatuurbronnen de fotokopie- ken. Een groot voordeel was bovendien dat
techniek onmisbaar is. In Limburg is een je de kaarten gemakkelijk kon bijwerken,
uitleen van foto-kopieën van DTB-boeken, zonder vervelende raderingen. Met een slag
waardoor men thuis op zijn gemak de pri- was je van die vervelende kaartenbak af, die
maire bronnen kan bestuderen. Dit alles als je ze liet vallen weer opnieuw handmatig
heeft het genealogische onderzoek duidelijk moest worden geordend. Het voortdurend
overschrijven van kaarten die door het gevergemakkelijkt.
bruik onleesbaar waren geworden, was niet
Eerste generatie genealogische compute- meer nodig. Een sterk punt was tenslotte
dat je al de verzamelde gegevens eerst op
raars
Rond 1977 komt er een nieuwe ontwikke- een cassetteband en later op een schijfje kon
ling die voorgaande technische ontwikkelin- opslaan, zodat de met moeite verzamelde
gen duidelijk in de schaduw zet, namelijk de gegevens niet zo maar verloren konden
introductie van de homecomputer. In 1977 gaan. Je kon altijd over een reservebestand
werd de HCC, de Hobby Computerclub beschikken dat, mits op een veilige plaats
opgericht met zegge en schrijve twaalf opgeborgen, een behoorlijke waarborg
leden! Deze start, nu bijna twintig jaar tegen verlies bood.
geleden, was uiterst simpel en primitief. Dit Een tweede belangrijke ontwikkeling was,
gold zowel de computer (computeraars dat de opgeslagen elektronische kaarten met
spreken hierbij van "hardware") als de in- behulp van de computer al spoedig aan
structies die nodig zijn om dit tuig te laten elkaar konden worden gekoppeld. In het
marcheren (computeraars spreken in deze jargon spreekt men van een relationele of
context van "programma's" en "software"). gekoppelde database. Zodoende kon je reIn de hedendaagse beleving wordt deze pe- laties van man en vrouw vastleggen, maar
riode als de computer-oertijd beschouwd. ook hun kroost aan deze relatie koppelen.
Men realiseert zich nauwelijks meer dat dit Dit gegeven maakte het mogelijk om op
pas twintig jaar geleden was, zo snel gaat elektronische wijze stambomen, genealode ontwikkeling. Wat kon men aanvankelijk gieën, kwartierstaten zonder veel moeite te
met de "eenvoudige" computer? Zelfs deze genereren. Een krachtige motor voor de
primitieve computer bleek uitermate ge- toepassing van de computer in de genealoschikt om als elektronische kaartenbak te gie was de ontwikkeling van Nederlandse
dienen. In het jargon heet dit een database. software. Een aantal enthousiaste technici
De meeste van ons kennen de oude kaarten- zag de mogelijk die de computer bood. Al
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snel kwamen er computerprogramma's on- stige prijs/kwaliteitsverhouding, GensData
der meer uit Amerika (ROOTS) Ook in nog steeds marktleider is. Momenteel wordt
Nederland werd een groep actief. Zij zou- GD/1.5 versie uitgebracht, die weer allerlei
den later onder meer de kern gaan vormen verbeteringen mee krijgt. Zo is het invoervan de computerdienst van de NGV. Zij gedeelte van het programma drastisch veontwikkelden een eenvoudig doch zeer randerd, waardoor dit programma weer
bruikbaar programma dat GENS DATA goed kan concurreren met de vaak veel
werd genoemd. Ook binnen de HCC ont- duurdere commerciële tegenhangers. Te zijstond een nog steeds bestaande zij het ner tijd zal in Ons Erfgoed aandacht aan
bescheidener genealogie-gebruikersgroep, deze nieuwe versie worden besteed. Ook zal
die zich met programmering bezig hield. En men kunnen stellen dat de GensData prouiteraard ontstonden geleidelijk ook com- grammatuur een gunstige invloed op de
prijsvorming van de hier te lande verkrijgmerciële programma's.
bare genealogische programmatuur heeft
gehad.
Verdere ontwikkelingen
De mogelijkheden van de hardware (computers dus) namen de volgende jaren ex- Gedcom de internationale genealogische
plosief toe. Hierdoor werd het mogelijk om computertaal waarmee men gegevens kan
meer complexe programma's te schrijven importeren.
met nog veel meer mogelijkheden dan Een derde mogelijkheid diende zich vervolvoorheen. Tot de nieuwe mogelijkheden be- gens aan. Wanneer je over dezelfde softhoorden het genereren van grafische af- ware beschikte kon je langs elektronische
beelding van kwartierstaten, maar ook pro- weg gegevens van anderen in je eigen elekgramma's die de juistheid van de ingevoerde tronische kaartenbak importeren. Hierbij
gegevens konden controleren.
deed zich nu een probleem voor. De communicatie van computers die verschillende
Het is duidelijk dat toen GensData, ont- software gebruiken geeft grote problemen,
wikkeld door liefhebbers-vrijwilligers van omdat de taal van de verschillende prode NGV zo veel succes boekte, de commer- gramma's niet goed op elkaar aansluit.
cie zich op software-ontwikkeling stortte. Gelukkig is daarvoor een oplossing uit
Iedere commerciële instelling ontwikkelde Amerika gekomen. Aldaar werd namelijk
zijn eigen programmatuur, met vele aanvul- een genealogische 'lingua franca' ontlende toeters en bellen. Deze ontwikkeling wikkeld, je zou kunnen zeggen een soort
heeft grote invloed gehad op het compu- genealogische computer-wereldtaal. De
tergebruik bij de genealogie. In Nederland naam van de genealogische computer lingua
zijn naast de GensData software thans di- franca heet GEDCOM, dat staat voor Geverse uitstekende commerciële genealogis- nealogical Data Communication (in een
che programma's tegen schappelijke prijzen volgend nummer meer hier over). Als je
beschikbaar. In sommige opzichten over- genealogische programma een Gedcomtreffen zij de kwaliteit van GensData-soft- module bezit, dan kun je vrijwel met ieder
ware. Toch blijft het zo dat door de gun- programma je gegevens uitwisselen. Dat
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betekent dat je op betrekkelijk eenvoudige
wijze van je kennissen of vanuit genealogische databanken gegevens kunt importeren
om die aan je eigen genealogische bestand
toe te voegen. Geen omslachtig overtypen
van gegevens meer, maar met slechts enkele
drukken op je toetsenbord kun je hele data
bestanden van je vrienden overnemen. Het
begrip 'data-bestand' en de verwerking
daarvan eist voor de niet insider nog enige
toelichting. Een databestand is een hoeveelheid informatie (=data) die op een bepaalde
gestructureerde wijze in een elektronische
kaartenbak is vastgelegd. Voor het opslaan

van deze gegevens heeft men een elektronisch geheugen nodig dat liefst zo snel mogelijk moet kunnen worden geraadpleegd.
Hier zat tot voor kort een belangrijke technische beperking. Computergeheugen was
vreselijk duur, de computers vrij traag. De
laatste tijd zijn de kosten van een computergeheugen met een factor 100 gedaald,
terwijl de snelheid van de computer met het
honderdvoudige is toegenomen. Zodoende
kunnen zelfs grote geheugenbestanden met
heel veel genealogische gegevens vrij snel
worden geraadpleegd.

Boeken en tijdschriften
Brabantse biografieën, deel 4. Uitgave
Boom, Amsterdam/Meppel en Stichting
Regionale Geschiedbeoefening 's-Hertogenbosch, 1996.
Deze reeks, waarvan wij het vierde deel
ontvingen, bevat biografieën van uiteenlopende Brabantse personen, die in cultureel en/of maatschappelijk opzicht van
betekenis zijn geweest. Uitgaande van
deze opzet is een interessante en boeiende
verscheidenheid van personen bij elkaar
gebracht, die op allerlei maatschappelijke
niveau's hebben geleefd op uiteenlopende
tijdstippen. Voor een enkeling is de verworven bekendheid een overkoming, zoals
bij Cornelis Schuitmaker, een 67 jaar oude
en versleten arbeider, die voor Vincent van
Gogh poseerde. Charlotte van BeuningenFentener van Vlissingen daarentegen was
niet alleen de draagster van bekende namen, maar ook een zeer actieve vrouw, die
op vele filantropische gebieden actief was.
Een vijfhonderd jaar geleden leefde Jo-
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hannes van den Eel, medicus, hoogleraar
en geestelijke. Harmen Jacobs Binnema,
afkomstig uit het Friese Luinjeberd werd
de vorige eeuw van scheepstimmerman tot
predikant en kreeg een plaats naast Wilhelmus Marinus Bekkers, de bekende (televisie)bisschop. Sommige van de beschreven personen speelden een rol in Brabant, anderen elders. Het is verleidelijk
meer personen te noemen van de bijna
dertig, zowel mannen als vrouwen, die op
zo'n 140 pagina's de revue passeren.
Helaas houdt dit in dat de biografieën
beknopt zijn. Bronvermeldingen maken
het echter mogelijk zich desgewenst verder
in bepaalde personen te verdiepen. Het is
waarschijnlijk geen boekje, waaraan de
lezers rechtstreeks veel genealogische
gegevens zullen ontlenen, maar het is wel
interessant om te lezen. Ook is het een
aanmoediging de eigen familiegeschiedenis vast te leggen.
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Genealogische Contacten
Inzendingen voor deze rubriek worden opgenomen
in volgorde van binnenkomst en voorzover de
plaatssruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis voor
abonnees. De vragen graag in machineschrift of
blokletters.

Beek, Van. Ik ben op zoek naar oude foto's of
kaarten van Voorst en Gorssel en van een
lagere school in Gorssel, waar mijn vader
Leurt van Beek in 1907 op gezeten heeft.
Alles is welkom.
P. van de Wal-van Beek, Sch. v. Ommerenstraat 261, 6831 MG Arnhem, tel. 0263230551.
Busser, Arnoldus is 1760 gehuwd te Nijmegen met Joanna Jansen (5 kind. uit dit
huwelijk zijn mij bekend). Arnoldus is 4-31789 begraven op het Stefanuskerkhof te Nijmegen. Dit echtpaar heeft ook zekere tijd
tussen Rijn en IJssel gewoond, onbekend waar.
Gezocht doop- en geboortegegevens van
Arnoldus en Joanna en nadere gegevens van
beider voorgeslacht. Ik ben al jaren bezig een
antwoord op deze vragen te krijgen.
I. Busser-Peters, Panhuisweg 27, 6603 KE
Alverna/Wychen.

omschreven als 'Een klimmende bever met de
staart naar beneden'. Helmteken de bever
uitkomend.
Ook genealogische gegevens van dit geslacht
zijn welkom.
Jon(c)ker, Aert Janssen, geb. ca. 1645 te
Oosterenk onder Epe, huwde 27-1-1667 te Epe
met Henderiks, Jenneken, geb. ca. 1645 te
Epe. Wie weet vaste gegevens en aanvullingen?
Weijtenburg.Wijtenburg(h), Michiel, geb.
Land v. Steyn ca. 1680, overl. Leiden ca.
10-8-1731, huwde 14-05-1704 te Leiden met
Alands, Geertruyd. Wie heeft voor mij vaste
en aanvullende gegevens?
H.I. Weytenburg, Sophiastr. 32, 3314 ZV Dordrecht, tel. 078-63118002.
Louws, Jacob Christiaan, geb. Middelburg
29-4-1834 als zoon van Leuntje Louws. Hij
huwde Anna Cornelia Diesch en overleed te
Rotterdam 23-3-1906. Wie kan mij meer
vertellen over zijn leven? Tevens contact
gezocht met personen die onderzoek doen of
hebben gedaan naar de families Touw en
Hemmes.
Mw. C.B. van der Knaap, Stellingmolen 131,
3352 BE Papendrecht, tel. 078-6150660.

Hoek, Servaas van den en Marta Leendertse
Calx (ook wel Marta Martens Kalle of Kalk)
huwden te Dirksland 18 juli 1755, ondertrouw
27 juni (ARA; dtb Dirksland 9, fol. 169),
'beide woonagtig alhier'. Het paar laat hier
zeven kinderen dopen. Gevraagd: voorouders
en nageslacht van dit echtpaar en tevens alle
andere genealogische gegevens betreffende:
Hoek, v.d..
Cees Jan van den Hoek, Koraalzwam 58, 2403
SM Alphen a/d Rijn, tel. 0172-438964.

Kui(j)phof(f), Elske trouwde 23 maart 1634
met Maurits Meijer, soldaat onder Colonel
van Roussel. Het huwelijk vond plaats in de
Hervormde Kerk te Leeuwarden. Pas bij de
naamgeving in 1811 kom ik de naam Kuiphof
(weer) tegen. Wie kan mij helpen aan informatie over bovengenoemd echtpaar?
H. Kuiphof, Vondelkade 42, 2106 AK Heemstede, tel. 023-5243209.

Biever/Biber Bever. Wie kan mij een afbeelding doen toekomen van het wapen van dit
geslacht Biber. Het is in de coll. Muschart

Morselt (ook Mersel, Morsel, Moorsel),
Hermannus, huwde 23-3-1760 met Geertruida (Gertrudis) Nieuwhof te Hertme, gemeen-
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te Borne. Kinderen: Stephanie, Antonie, Maria, Janna, Henricus, Gerardus, Johannes en
Gertrudis. Voor de goede orde: dit echtpaar
moet niet worden verward met een echtpaar
Hermannus Morselt/Ten Morsel, geb. 29-71727 en Euphemia Mensink.
J.J. Grootenboer, Ennekerdijk 13, 7622 ED
Borne, tel. 074-2666170.
Segers, Joannes, overl. 19-7-1745 te Wansum, tr. 4-2-1728 te Wansum met Maria
Henderickx, geb. 13-2-1693 te Venray, overl.
Wansum 19-7-1745. Uit dit huw. 5 kind.
(bekend).
De ouders van Maria waren Hermanus Henderickx en Elisb. Demen. Gezocht ouders/
voorouders, geb. datum/plaats enz. van Joannes.
J.W. Zegers, Lombartstr. 24, 4781 AW Moerdijk, tel. 0168-412455.
Steyns (Stijns, Stijns, Jacobus (Jacobi), militair geb. rond 1742, geh. met Maria Hermanna Janssen. Zij laten 6 kinderen dopen in
Deventer tussen 8-4-1774 en 16-4-1793. Jacobus vraagt permissie op 24-3-1775 om in
Deventer te mogen wonen Beide overl. 24-71807 te Deventer. Het huwelijk heb ik niet
kunnen vinden. Zoon Ant. Steins, geb. Deventer 16-2-1780, baardscheerder, tr. (Ie) voor
1812 met Antje Cornelia Brugman, (geb.
1787?), overl. 24-9-1819 Deventer. Huw. niet
gevonden. Uit dit huwelijk 2 kind. Maria Catarina, geb. 1812 en Jan, geb. 1815. Ant. tr. (2e)
Catharina de Steins te Zutphen. Wie kan mij
aan verdere gegevens helpen?
J.W. Scherpenborg-Steins, Fanfarestraat 3,
6544 NP Nijmegen, tel. 024-3234863.
Stof regen, Eliza Marinus, geb. 20-3-1839 te
Zierikzee is geh. m. Cornelia Jacoba de Roo,
geb. 15-07-1835 te Delft. Ze woonden vanaf
rond 1870/71 in Rotterdam. Waar en wanneer
is dit echtpaar gehuwd? Wie helpt?
T.A. v. Heukelom, Marijkelaan 44, 3248 AT,
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Melissant, tel. 0187-602206.
Veen, Sijmen Arentszoon van, van de oude
Doelen te Hoorn tr. 24-4-1735 met Trijntje
Cornelis van Dalen van de Veermanskay te
Hoorn. Zij huwt gelijktijdig met haar zuster
Maritje Cornelis van Dalen en Jan Dirksz
Leek tijdens of op de Berkenhouter kermis in
het bijzijn van vele getuigen van verschillende
afkomst en status. Uit het huwelijk van Sijmen
en Trijntje wordt op 23 aug. 1737 gedoopt
Cornelis Sijmenszoon van Dalen, die zowel
de voor- als de achternaam van de grootvader
van moederszijde meekrijgt, waardoor de
naam van Veen ophoudt te bestaan. Reden is
mij niet bekend. Zijn latere beroep is verver/
glazenmaker, hetgeen vele generaties voortgezet wordt. Dopen en trouwen van betrokkenen en familie vindt plaats i.d. RK statie aan
het Agterom (Nieuwe Noord) te Hoorn.
Gezocht voorgeslacht en herkomst van Sijmen
Arentzoon van Veen.
A.G. van Dalen, Griend 26, 1273 RX Huizen,
tel. 035-5256132 of 035-52689904 (z).
Voskamp, Johannes, geboren rond 1740 onder Voorschoten tr. 22 december 1776 te 'sGravenzande met Hester Arie's dochter de
Best. Johannes is overleden te 's-Gravenzande
op 7-4-1815 op 75-jarige leeftijd. Wie weet,
wie zijn ouders waren? Tevens zoek ik contact
met degene(n) die informatie heeft/hebben van
de (Westlandse) familienaam Voskamp. Alle
informatie is welkom.
M.C. Voskamp, Pimpelmees 45, 7827 BE Emmen, tel. 0591-631965.
Gezocht het boek Sleeuwijk een dorp aan de
Merwede, van J. van de Pol uit Sleeuwijk. Mijn
oudst bekende voorvader, geboren 1634, stamt
uit Sleeuwijk.
W.M.J. Ottevanger, Lisztstr. 200, 2551 TK
Den Haag, tel. 070-3973268.
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Vraag: Wie weet welke data worden bedoeld?
geheiratet am 3. Sonntag n. Trinitatis 1695 Latare 1726 - Dominy Quasimodogenidy
1703. Bestaat er een (boek)werkje waarin e.e.a.
wordt beschreven zodat ik zelf kan zoeken?
Graag informatie.
F. Harwig, Hendrik v. Viandenstr. 7, 8061 CV
Hasselt.

Onderzoekruil gezocht.
Wie wil voor mij wat onderzoek doen in
Gelderse Archieven?
Ik kan voor u onderzoek doen bij het Centraal
Bureau voor Genealogie in Den Haag.
L.M. Visser-v.d. Salm, John Woodruimte 39,
2728 NC Zoetermeer, tel. 079-3410550.
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Reeskamp 83
Regt 156
Rehm 150
Reidt 12, 57
Reijers 24
Reijndsen 179
Rentinck 107-109
Resand, v. 156
Reuscher 44
Reymerswael, v. 213
Reyntiens 43
Ridder, de 7, 43
Ridenberg 222
Rietstap 156, 165
RijkschroefF66
Ripperda 235, 244
Robben 223
Robbrachts 223
Roberti 223
Roeten 44
Roeters 44
Roethof 44
Roever, de 150
Roo, de 258
Rosenquist 66
Roussel, van 257
Routers 44
Rubben 223
Ruitenbeek, van 129, 173, 222
Russell 190
Rutgers 244
Rutte, Ie 66
Rutten 44
Ruyter, de 19
Ruyven, van 7
S
Sagers 180
Salm, van der 2A, 2B, 259
Salomons 180
Sanders 173,208,209
Santegoed(t)s 44
Santen, van 2A
Sassen 12, 57
Schftlein 136
Scharloo216
Scheeren 220
Scheffer 156
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Schelling, v.d. 156
Scheltema 195, 236
Schepper, de 190
Scherpenborg 258
Schimmelpenninck van der Oyen 156
Schlhter 220
Schmidgall 66
Schmidt 158
Scholl36, 70, 119
Schönink 117, 118
Schoon 170, 171
Schopman(s) 179. 180
Schouten 135
Schreuder 12, 57
Schröder 131
Schuiling 220
Schuitmaker 256
Schulman210
Schuring 179
Schutte 167
Schwartzenberg und Hohenlandsberg
158
Scotte 162
Secondatde 183
Se(e)gers83,258
Selleger 66
Sextro 176, 177
Sichem, van 149
Sijwerts 43
Simonius 224
Sleebos 66
Slingeling 12, 57
Smakman 129, 253
Smallegange 156
Smit 150, 166. 190
Smits 117
Soliën 224
Soutendam 148
Spaen, v. 156
Spengier 180
Spies 117
Spits 128
Stap 66
Stavani 165
Stavast 165
Stavele 165
Steen, van den 35
Steenpoorte 67
Steins258
Steinvoort 2B
Stel van der 136
Stemfoort 66
Steur, v.d. 127, 155, 159, 175
Steyns 258
Stijns 258
Stipdonk van 2B
Stofregen 258
Streithorst 66
Struive 109
Sturm 144
Ons Erfgoed nr 6, 1996

Swart, de 43
Swieringa 81
T
Taets van Amerongen 167
Tammes 177
Teding van Berkout 158
Temmick 197
Temminks 117
Tempaly, van 190
Terwogt 66
Teylerl56
Thelissen 43
Thermaet 107
Thissen 220
Tilborghs 180
Timmerman 58
Tjin 83
Tobias 66
Tolk 19
Toorenburg van 66
Torre, van der 136
Touw 257
Treffers 208
Tromp 115
Troost 63
U
Uittien-Jacobs 32
Ungerer 66
Unij 173
V
Vacquier Droop 66
Vahrmeijer 180
Valcooch 246
Valensa 180
Varkevisser 66
Vastrik, van 2A
Veen, van 179, 180, 190,258
Velema 177
Venhuizen 151
Vennik 241
Verbiest 20
Verburg 90
Verdooner 143
Verhart 136
Verhoef 136
Verhoek 44
Verhoeven 2B
Vermaas 136
Veroude(n) 44, 220
Versteeg 44
Verstege 7
Vervoorn 224
Verwer 244
Vincent 66
Visser 19, 259, 2A
Vliet, van der 170
Vlis, van der 4

Volmbroek 119
Volmuller 127
Voogt 171
Voorn 44
Voort v.d. 117
Voortaan 131
Vorde, zum 131
Vorsterman Oyen, v. 156, 165
Vortman 131
Voskamp 258
Vriens 173, 252
Vries de 39, 41, 134, 135,224
Vroom 131, 164
Vrouweling 7
W
W(e)ijtenburg(h) 257
Wall, van de 257
Wassenaer, van 31, 60. 155
Wassenaer van-Obdam van 60
Wayen, van 44
Wegman 34
Weijtenburg 179
Wens 83
West, de 258
Westdorp 253
Westenbroek 42
Wiers, van de 44
Wies 179
Wijbes 224
Wijngaarden, van 44
Wildeman 156
Wilhelmina, koningin 20, 21
WillemI, koning 51, 53
Willem III, graaf 191,193, 229
Willem III, koning 20, 21, 55
Willem III, prins 50, 235
Willem IV, prins 190
Willem van Oranje 12, 193
Willem VI, graaf 229
Willem-Alexander, prins 221
Willemsd. 43
Willemzn. 43
Witsenl55
Wittenberg 24
Wittert 157
Wittert van Hoogland 156
Wolper 180
Wolters 107
Worp, v.d. 132
Woud, v. t 179
Wulp, van der 151
Y
Ybes 44
Z
Zagers 180
Zanten, van 2A, 2B
Zegers 258
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Zeist 207
Zeven 32, 202, 203
Zijlstra 223
Zondervan 205
Zorgdrager 154
Zom 127

Zakenregister Ons Erfgoed 1996
Aalmoezenier van het weeshuis 19
accijns 241
achternaam 122
adel 8, 158, 166, 168, 186, 229, 235
adeldom, amendement wet op de 167
Adellijke perikelen 167
adelrecht 168
administrateur 237
administratie 184, 193
admiraal 115
admiraliteitscollege 14
advertentie(s) 16, 119, 125
aenspreek-breiffkens 19
aenspreker 19
afhouder 116
afstanden 128
Aken, Vrede van 98, 103, 104, 140
akte, notarieële 143
akte van Seclusie 147
akten 119, 123
Algemeen Historisch Archief 250
Algemeen Rijksarchief in Den Haag
194
Algemeen Rijksarchief, Paspoort van
19dec. 1639 161
Algemene Staten 229
ambacht 187
ambachtelijke gilden 233
ambachtsheer 189
ambachtslieden (gilden) bij rechtszittingen 232
ambachtslieden 11,99, 101,232
ambtenaar 192, 193, 235
ambtenaren, vorstelijke 230
ambtsgebied 187
Amstelland en Maasland 194
Amsterdam 54, 188
amtsgelden 193
Ancien Régime 174
anciënniteit ad hoc 233
antiquariaat 165, 175, 176
antiquariaat, Historisch 159
Antwoorden en vragen van lezers 42,
89,91
arbiter 234
archief 128, 198,236,237
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archief der Prefecture 197
archief der Sousprefecture 197
archief, persoonlijk 119
archief, provinciale 196
archief, Rentincks 109
archief soort 127
archief Stichting Indisch Familie- 128
archief, Utrechts 148
archief van het Rijk 196
archief van Holland en West-Friesland
196
archief van West-Friesland 196
archief van Zuid Holland 194
archief voor Noord-Holland 196
Archief, Franse 80
Archief, Provinciale 195,196
Archief Raad van State, inv.nr. 2486
Archief van Noord-Holland 195
archiefbeheerder 156
archiefbescheiden 119
archiefbetrekking 236
archiefbewaarplaatsen 16, 86, 149
Archiefbronnen Utrecht stad en provincie 130
archiefgidsen 15
archiefinventarissen 16
Archiefnieuws 11, 14, 58, 104, 143,
198,238
Archiefonderzoek (2) 15
archiefplaats 127
archiefstukken 119, 156
archiefsysteem Polen 129
archiefvorming 194
archieven 16, 104, 167, 174, 236
archieven, bronnen voor joodse genealogie, Nederlandse 129
archieven Kerk, Gemeente, Provincie
en Rijk 106
archieven, kerkelijke 171
archieven Nederland 163
archieven notariële 130
archieven persoonsdossiers 199
archieven rechterlijke 130
archieven van de baljuwvierscharen
192
Archieven der Sousprefectures van
Amsterdam 197

Archieven van de gouverneur 195
archievenoverzicht 60, 105, 197
archivaris 197, 236-238
ARIADNE, Genealogisch informatie
Systeem 222
ARIS 143
armigeri 229
Armorial 165
arresstraffen 53
ascendenten 25
asega's 188
Atari-programma 41
atlassen, kadastrale 128
autoriteiten 188
autoriteiten, kerkelijke 140
avus 2!
B
baanderheren 229, 235
Baggermuseum, Nationaal 205
baljuw 185-188, 191
baljuwschap 187, 188, 191
baljuwvierschaar 188
ban (ambtsgebied) 52, 187
banditisme 96, 102, 140
banierheren 235
bankwezen 210
bannen 187
baron 235
barones 229
Bastiaandoelen 11
Bataafse tijd 80
bataljon 53
beden 193
bedrijf, argrarisch 200
bedstro211
beelddragers 124
beeldenaer 214
begraafboeken 16
Begraafplaatsen in de highlands 242
begrafenisbriefjes 19
Beieren 246
bekentenissen 140
Belangrijk automatiseringsnieuws uit
Limburg 27
belastingen 188,230,233
belastingheffing 9
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belastingheffing en -inning van het
leger 174
belastingkohier 33, 34
bende met de dode hand 101
benden 95, 101
Beneden-Leeuwen, streekmuseum 205
Berben 79
Beroepen van toen (gr...) 18
Beroepen van toen (gro-han) 71
Beroepen van toen (haa-heu) 152
Beroepen van toen (haring) 115
Beroepen van toen (hoe) 203
Beroepen van toen (hon-hou) 245
beroepentelling 204
beroepsgilden 7
beschermheer 13
besluiten (resoluties genaamd) 333
bestanden microfilm-fiche 105
bestekken 127
besturen 232
besturen, centrale 231
bestuur, Fransche 196
bestuur, lokale 230
bestuur, provinciaal 195
bestuur, stedelijke 230
bestuur van de Republiek 230
bestuurlijke lichamen 232
bestuurlijke-kwalitieiten 234
bestuurs- en rechtssysteem 184
bestuursapparaat 186
bestuursarchieven 194
bestuurscolleges 234
bestuurscultuur, Nederlandse 185
bestuursfilosofie 185
bestuursfuncties 183
bestuursinrichting 183
bestuursinrichting, kerkelijke 185
bestuurslichamen 230
bestuursreglement 194
bestuurstaken 230
bestuurszaken 193
betalingsverkeer 210
beugel 245
beunhazerij 166
bevervellen 203
bevolking 187
bevolking, Nederlandse 167
bevolkingsklassen 185
bewaarduur 124
bewaarplaats 174
bewapening 54
bezetting, Frans-Napoleontische 184
bezoekersregistratie 58
bezuinigingsmaatregel 236
bibliotheek 106
Bibliotheek Dienst, Overijsselse 198
bibliotheek-catalogus 105
bibliotheken, genealogische 178
bidder ter begrafenisse 19
bidprentjes 119,218
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bijlagen huwelijksakten 14, 151
Binnenlandse zaken 167
bitmap 37
blekers 79
bloedverwantschap 20, 97
bo(u)rges 228
Bockreiter 95
Bockreuter 95
bodes 148
boedelscheidingen 125
boeken 19
boeken, doop-,trouw- en begraaf-, zie
DTB
Boeken en tijdschriften 131, 173, 219,
256
boekhandel 165
boekhouding 193
boerderij onderzoek 130
boeren 102, 189,227
boerengemeenschappen 200
bokken 103
bokkenrijders 42, 78, 95- 97, 100,
101, 139
bokkenrij derslied 142
bokkenrij dersperiode 141
bokkenrij dersprocessen 101
bokking 116
bokkingdroger 116
bommen 116
bondgenootschap(pen) 228
bonhaesers 113
boog, gespannen 204
Borssele en Oudelande, Toponymie
van de Gemeenten 144
botter 116
bouwmeesters 232
bouwvakkers 80
bovenklasse 189
Brabant 185
Brabantse biografieën 256
Brabantse Voorouders 17
brandweer 5 5
brieven 119
brikkenbakkers 80
broederschap 6, 8, 13, 56
brondocumenten 86, 87
bronnen 15
bronnen, Limburgse DTB- 28
bronnenonderzoek 156
bronnenpublicaties 65
bronvermelding 126, 127, 132
Bronverwerking in Haza-Data 85
brouwers 233
buigbank 205
buisbeamnning 116
buizen, kielvisserij 116
buks 13
burchten 186, 188
Bureau, Genealogisch 208
Burgelijke Stand, Provisionele 60

burgemeester 230-234, 237
burger-militia's 7
burgerij 233, 235
Burgerlijke Stand 16-18, 60, 107, 122,
198,250
burgermagt 51
burgerstand 54
burgerwachten 9, 12
burgerwapen 164, 167
Burgerweer 7
burggraaf 186
burijn 247
busgilden 11
busvorm 13
buurtconflicten 234
buurtschappen 106
Caledonian Society, the 131
canonieke telling 20, 21
capiteijn 8
Carolusgulden 213
Cascade Project 104
castella 186
castreren 154
cavalerie 13
CBG 16, 130, 163-167, 199, 209,
239, 240
CD-ROM 36-38, 124
Centra voor Familiegeschiedenis 16,
84
Centraal Bureau voor Genealogie, zie
CBG
centralisatie 186
chirurgijn 79, 101
Christendom 201
cirkelbrand keurmerk 115
Clapper der Calkoens catalogus 175
clerici 186
cnie 24
cobra 13
cochenille 18
code civil 147
Collectie grafopschriften 242
college van B&W 230
colubra 13
commandant 9
commisarisschap van vredeszaken 234
Commissaris des konings 194, 195
commissarius 107, 108, 110
compagnie 9, 53, 79
Compagnie, Noordsche 154
Compagnie schotten 243
computer 14, 17, 85, 121, 122, 250,
253-255
computerbestand 16, 199
Computergenealogie 130, 134, 176,
218,221
computeruitdraai 166
concessies 184
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conservator 241
consiliarii 229
consobrina 21
consules 232
consumentenbond 166
contactdienst NGV 16, 130, 173, 252
correspondentie 127
corruptie 187
corruptieschandalen 232
couche 204
couleuvres 13
coulevrines 13
counties 187
criminaliteit 100, 102
criminelen 100
cultuur, Germaanse 199
D
Daar heb je weer zo'n oplichter 163,
208
Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 244
dagvaarten 193
Das, Collectie 106, 107
Data Beckers Gouden Serie 36
database 254
databestand 256
datasysteem 122
Datawyse 131
De betekenis van de computer voor de
genealogie (1)253
De bokkenrijders 139
De Leek 133
De schutterijen ... niet alleen in Limburg (1)6
De society 243
De taak van de archivaris 236
decentralisatie 185
deken 9, 233
delicten 100
demobilisatie 140
democratiseringstendens 185
Departement der Monden van de
Schelde 144
Departement Holland 194
Departementale besturen to 1814 195
departementen 194
descendenten 25
determinatiemiddel 202
deurwaarders 148
diaconie 18
diaconieboeken 18
dienders 187
dienstplichtleger 51
dieren 61
dierensnijders 83
dijkbeschoeiingen 154
dijkverbetering 233
diplomaten 78
dissertatie 158, 176
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districtsgerechten 188
Djokjakarta, huwelijksregister van 66
document-overzicht 87
document-tabellen 87
documentatie 123
documentatie Rijksbureau Kunsthistorische 130
documentatiegegevens 126
documenten 17
documentenregistratie 122
doelbus 11
doelen 10, 13
doelhuis 13
doelisten 12
Doelistenoproer 50
dombeest 116
doodenbidder 19
doodgraver 110
doop 16
doopboek, zie DTB
doopinschrij vingen 119
Dordtse tollen 235
Dos-omgeving 88
dossiers 17
draaibanken 246
draaiers 247
draaiwerk 246
drakenstrijder 10
Drenthe 14
Drie eeuwen familieleven 220
drijfhetvisserij 116
drossaard 186-188
drost 187
DTB(L)-registers 17, 18, 28, 67, 106,
117, 125, 132, 250,254
dubbeltelling 21
duim 151
duit 210
Echter Land (Echt) 219
economie 98
edelen 185, 186, 193
eden 140
edictum perpetuum 140
Een el is geen el 151
Een genealogische verzameling beheren 119
Een oud familiewapen, kans 1 op 3?
239
Een wondervolle genezing 117
Eendracht, schutterij 13
eenheden, bestuurlijke 186
eenheid, Nationale 185
Eeuwige Edict 139
eigendomsmerk 200-202
eigendomsregistratie 33
eindnoot 126
elektronische kaart 254
elite, koloniale 65

elite, stedelijke 228
emigranten 80, 83
emigrantenlij sten 242
emigratielij sten 81
endogamie 101
Engelse en Schotse regimenten 241
Enschede 54
epidemie, dysenterie 50
epidemieëen 245
erfenissen 155
erfgenaam 17, 171
erfrecht 155
esdorpen 200
eskader 9
eskadrons 9
evenknie 24
executie 99, 140
exerceren 53
exploitatie 200
expositie van heraldiek 221

F.O.P. 171, 172,217
fabeldieren 61
familie 157, 158
Familie Organisatie Pater, zie F.O.P.
Familie Stamboom 36
familiearchief 119, 157
familiearchieven, Inventarissen van
175
familiebestuurders 103
Familieblad, Algemeen Nederlandsch
156
familiebladen 172
familieboek 158, 166
familiedrukwerk 119
familiegeschiedenis 157, 158
familiegeschiedenis in ons land in de
loop der eeuwen, de ontwikkeling van
de geschreven 155
familiekroniek 155
Familiekunde, Vlaamse Vereniging
voor 131
Familieorganisaties (FNF), Federatie
van Nederlandse 169
familieorganisties 130
familieperiodieken 176
familierelaties 15
families Zuiderlijke Nederlanden 220
familiestukken 200
familieuitgaven 175
familieverbanden 101
familievereni ging 121
familiewapen 164-166, 176, 239, 240
Familiewapen Clips 36, 38
Family Tree Maker 177
FaRéLis, genealogisch programma 221
fee (betaling, contributie) 234
feestmaaltijd 13
fenus (Rente) 234
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feodaal 234
Fief/Feof (gepacht) 234
figuerboeck214
fijnwerker71
films 119
films van doop, trouw- en begrafenisregisters 16
Financien van Holland 193
financiën 230
fluitenmakers 246
fotokopie 17, 119,253,254
Frans 13
Frans-Duitse oorlog 81
Friesland Stichting Vrienden van
Archieven 130
Friezen 200
Fryske Akademy, Genealogysk Wurkferban 130
Fryske Rie foar Heraldyk 165
functies, ambtelijke 183
functionarissen, stedelijke 228
fundering 154
Futhark201,202
G
gaarders 193
galg 155
garde, nationale 51
garnizoenen 234
gasthuismeester 232
gebieden, Zuidelijke (Oostenrijkse)
232
geboorteakte 125
geboorten 15
geboorteregister, zie DTB
gebouwen 61
gebroekte vorm 9
gecommitteerde 234
Gecommitteerde Raden 193-196
Gecommitteerde Raden in WestFriesland 194
Gedcom255
gedeputeerde 194
Gedeputeerde Staten 194, 195
geërfden 233
geestelijken 186
geestelijkheid 235
gegevens, heraldische 125
gehalte 212
geitenharen 18
Geldenrekengeld210
Geld- en rekengeld in de republiek 161
geld-economie 227
geldan 13
geldbron 187
Geldersen gezocht 198
geldinning 186
gelijken, (Stands)l85
gelletje 115
geluidsbanden 119
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Gemeente, Nederduits Gereformeerde
143
gemeente-archivaris 236
gemeente-atlas van 1870, historische
131
gemeentearchief Amsterdam 58
gemeentearchief Goes 143
gemeentearchief Groningen 129
gemeentearchief Leidschendam 14
gemeentearchief Weert 199
gemeentearchief Zaanstad 59, 238
gemeentearchivaris van Amsterdam
195
gemeentebesturen 54, 55
gemeentelijke archiefdienst Amsterdam
14
gemeenten 166
gemeenteraad van Leeuwarden 236,
237
gemeenteraadslid 236, 237
gemeentesecretaris 237
gemenelandszaken 193
Genealogical research, iverness library,
farraline park genealogie 121, 157,
165, 175, 199,203,243
genealogie G.G. 221
Genealogie Gelderblom 33
Genealogie, geschiedenis van Schotland 243
Genealogie Pater Westerkwartier 172
Genealogie van de familie Kuper van
Veele 176
Genealogie van de Heemkundekring
218
genealogiebeoefening 158, 175
genealogieën 66, 157,164,209
genealogieprogramma, Nederlandstalig
177
genealogisch onderzoek 121, 163
genealogisch adviseur 243
genealogische bronnen 7
genealogische verenigingen 163
genealogische woordenlijst 35
Genealogische adviesdag 11 mei 84
Genealogische afdeling 243
Genealogische bibliotheek 243
Genealogische Contacten 43, 68A,
135, 179,223,257
Genealogische en heraldische gegevens
243
Genealogische Werkgroep ZeeuwsVlaanderen 84
genealoog 165, 167, 172, 238, 240
geneaschema 40
geneesheren 117
generaal majoor 48
General register (new register house )
242
genezers 79
Genkwast 39

GENKWAST/WINKWAST, ervaringen met 134
genootschap, schiet- en exercitie54
genootschappen, exercitie 50
genootschappen, geheime 96
Gens Humana 221
GensNostra217, 218
Gens-Data/Win221
GensData255
geometrie 37
gerechtsprotocollen 142
gereedschappen 61
Germaans recht 20
Germaans-rechteljke 21
Geschiedenis en culturele aspecten van
Schotland 243
Geschiedenis van een Amsterdamse
Regentenfamilie 157
Geschiedkundige Vereniging Oranje
Nassau 131
geslacht 158
geslachten, adellijke 168
Geslachten, Maas en Waalse 32, 84
Geslachten, Veluwse 32
geslachtregister 156
geslachtsbeschrijving 165
gespen 168
getand gereedschap 247
getuigen 121
gevangenis 241
gewest 193, 194
gewesten (staten) 183
gewichten 128
gezag 229
gezag, overkoepelend 97
gezagsdragers 220
gezagsterreur, lokale 97
gezagsuitoefening 229
gezelligheidsverenigingen 54
gezinsgebeurtenissen 125
gezinshoofd 155
gezinssamenstellingen 15
gezworenen 232
gids, genealogische 198
Gilde, Brabantse 13
gildebeker 202
gildebevoegdheden 232
gildebroeders 79
gildehuizen 245
gildemaatschap 97
gildemeesters 232
gilden 8, 13, 99, 232, 233
gilden, ledenlijst 35
glasconcern 132
Godshuis 234
goederen, kerkelijke 193
Goese(=geuzen)soldaten 244
gouvernementsgebouw 196
gouverneur 194, 229
gouw(en) 187
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graaf 186
graafschap 192
graafschap Holland, het lokale bestuur
van het 188
graanprijzen 50
graden van verwantschap 29
gradering 20
grafelijk domein 191
grafelijkheidsrekenkamer 192, 193
grafschriften 66
grain 18
grand tour 78
granum 18
grauw 231
graveernaald 247
graven 125
gravures 247
grein 18
greinen 18
greinering 18
greinne(e)ring 18
greinre(e)der 18
greinreeder 18
greinwerker 18
Grevenbicht 142
greyn 18
griendbaas 19
griendhout 19. 205
griendwerker 19
Griffioen-genealogieën 33
GRIS 28
groefbidder 19
groepering 158
grofgrein 18
grofschilder 71
grofsmid71
grofwerker71
gronden, gemene 174
grondwet 194
grondwet, Amerikaanse 183
grondwetsherziening 194
Groningen, gemeente- en rijksarchief
104
groot 212, 213
Groot-Waterschap van Woerden 143
grootgrondbezit 200
grootknecht71
grootwerker 71
grosseerder 71
Grote Raad 186
gro venbidder 19
gruiten235
gruiter 71
gruitmeesters235
Gruoninga 14
grutenare 71
grutmolenaar 72
grutter 71,72
gruutmeester 71
gruyter 71
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guichelaar 72
H
Haagsche Courant 167
haak 13
haakbuksen 13
haakbus.Harkebuse 152
haakbusschutter (har(c)kebusier 152
haakbussen 11
haaksen 11
haardstenen 211
haexen 11
Halberts Family Heritage 166
Hand-, huis-, hof- en beroepsmerken
200
handboog9, 10
handbooggilde 10
handboogschutter 11
handel 200
handelaren 78
handelshuizen, Europese 65
handheier 154
handleiding 41
handschoenmaker 72
handschrift 156, 176
handvaten, vijlen 246
handwapen 10
handwerkslieden 227
Hanzesteden 115
Hanzestedenverband 228
harcquebousen 13
Hardhout (palmhout) 247
hardware 254
haring 115
haringdroger
haringgroothandelaren 115
haringhandel 115
haringjager 116
haringkaken 115
haringkaker 116
haringpakker 116
haringreder(s) 116
haringteller 116
haringtrekkers 116
haringvisserij 113
haringvissers 115
haringwerker 117
harnas 9
haraasmaker 152
harnasveger 152
harp(en)slager 152
harpenist 152
harpoenier 138, 152, 153
harpspeler 152
Hauptman 8
Haza-Data 85-87, 131, 172, 173
Haza-Data gebruikers, (Stichting) 128,
172, 222
Haza-Data-nieuws 88
Haza-Mega 88

Haza-Nieuws 172
Haza-Plus 88
HCC254, 255
HCC Genealogie Gebruikersgroep
128,221
heemstedepachtboekjes 133
heerdiensten 187
heerlijkheid 188, 189
heervaatcontingenten 188
heffingen 193
hei-liedjes 154
heier 154
heksen 96, 103
heksenprocessen 96
helm 165
helmkleden 165
helmteken 165
helmversieringen 37
hemellichamen 61
hengst 205
hengstenkoopman 154
hengstensnijder 154
hengstmenner 154
hennep 154
hennepenvenster 155
hennepklopper 154
hennepzeel 155
Heraldica 209
heraldicus 163, 167,239
heraldiek 36, 62, 130, 164, 165, 167,
175,203,240,243
heraldische commissie 240
Heraut Antiquariaat, De 209
herautstukken 61
herberg 241
herbergiers 101,231
herkenningssymbool 8
Herold, Der 203
hertog 186
heu(c)k(st)er 155
heukeren 155
hiërarchie, kerkelijke 220
Highlands 242
ho(of)man 8
hoddelen 99
hoe(c)k(st)er 155
hoedemakerij 204
hoedenmaker 203
Hoekse en Kabeljauwse Twisten 229
hoekwever 204
hoepelmaker 205
hoepels 205
hoephout 19
Hof 192
Hof van Holland 192, 230
hofhouding 186
Hoge Raad 1C5
Hoge Raad van Adel 166, 167
Holland 185, 191, 193, 194, 229, 233,
235
Ons Erfgoed nr 6, 1996

Holland, graven van 191, 192, 194,
229
Holland, Noord en Zuid 229
Hollant, Comes de 229
hondemepper 245
honden 245
honden in de kerk 245
hondenslager 245, 246
hondsdolheid 245
hoofdkaart 123
hoofdkerken 246
hoogdrukpersen 247
hop 235
hopman 8
hout winnen/ontginnen 247
houtdraaier 246
houtgraveur 247
houtgravure 247
houthakker 247
houtsnede 247
houtvesters 188
huik 18
huisindustrieël 205
huismerkbeschrijvingen 203
huismerken 202
huisraad 61
huisschilder 71
hulp-officier van justitie 187
Huppeldepup 17, 18
huurleger9, 12, 50
huurlingenlegers 241
huwelijk genealogische index 18431862 14
huwelijk 15, 101,229
huwelijken, stukken van 125
huwelijksakte 14, 198
huwelijksbeletsel 20
huwelijksbestanden (1600-1950) 178
huwelijksbijlagen 14, 151
huwelijkscontractpartners 17
huwelijkspartners engeland/schotland
242
huwelijkszangen 176
I
I.G.I., Internationale Genealogische
Index 107
iconografie 158
ijzerbeslag 245
ijzerbewerking 102
ijzersulfaat 204
illustratiemateriaal 247
imperiale verblijfposten 75
impost 18
incestverbod 21
indentificatie-document 73
«identificatiemiddel 74
indentiteitsdocument 81
Indexen van Amerikaanse volkstellingen 178
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indices 236, 237
Indische Navorscher De 66
industrieel erfgoed 130
inflatie 211, 213
inkomstenbron 100
inlijving 167
inquisitie 83
inrichting van bestuur 174
instellingen, genealogische 198
instituties, Noord-Nederlandse 185
intellectuelen 99
interieur Nieuwe Kerk te Delft 245
internet 172
interregnum, Oostenrijkse 98
inventarisatie 127
inventaris 196
inventarisbeschrijving 197
invloed, Bourgondische 229
inwijdingsrituelen 142
inwonerslijst 3 5

jaarboek 239
jachtenbouwers 246
jachtgebied 241
jachthonden 245
Jorisbroeders 10-12
Jorisdoelen 10, 11
Jorisgilde St. 10, 11
Jorisschutters St. 12
Junoi Moneta234
jurati 232
jurisdictie 188
jurisdictie, hoge 188
jurisprudentie 185
juristen 99
justitie 100
justitieroede 140
K
kaakmesje 115
kaakprocédé 115
kaarten, kadastrale 33
kaartenafdeling 14
kaartenbak 121, 122
kaartsysteem 121
kaken 115
kaliber 13
kamerschieten 11
Kan de heraldiek eigentijdser? 61
kandij werker 71
kanselarij 192, kanselarij 230
kanselier 186
kanunnik 227. 234
kanunnikenhuizen 234
kanunnikenkapittel 99
kapers 115
kapitein 8, 9, 48, 49
Kapitein van Reerutering, archief 144
kaproen 10

kasselarij 186
kasteelboerderijen 104
kastelen 157, 158
kastelijns 188
katernen 158
kazernes 241
keizer 9
kenter 155
kerk 234, 241,246
kerkdiensten 246
kerkelijke administratie 18
kerkelijke tellingswijze 20
kerkelijke hondenjagers 246
kerkelijke hondenslager 246
kerkfundering 154
kerkinterieurs 246
kerkschrift201
ketting 18
keuren 184
keurheren 232
keurmeesters 115
keuterboeren 102
klapper overledenen 252
klappers 16, 17, 236
klasse-justitie 187
klassen 185
kleding, achttiende eeuwse 165
kleding-concems 131
kleermakersgezel 42
kleinhandel 189
klerken 186, 193,230
kleurendrukwerk 247
kleurenkopie 165
klokken zwaaien 246
kloofblok205
kloosters 227, 228
klovenier 11, 12, 50
kloveniersdoelen 12, 50
klover 11, 13
kluft 205
kluizenaar 13
knaapen.gezworen 187
knapen 229
knevelarij 187
knie 24
knuppel 245, 246
knuppel en stok 246
kodde 246
koddebeier 246
koddie 245, 246
Koets, collectie 109
koleuvrijen 13
koningen, Frankische of Karolingische
200
koningschieten 13
Koninklijk Nederlandsen Genootschap
voor Geslacht- en Wapenkunde 130,
163
koopkracht 215
kooplieden 78, 227, 232, 241

269

kooplieden, Friese 200
koopvaart 115
koorkerken 99
kopergravure 247
kopergroen 204
korporaal 48
korporaalschap 48
Kraanvogels, De 167
kramer 155
kramersgilde 79
kranteknipsels 119
kranten 163
krijgers 9
krijgshandelingen 174
krijgsmacht 9
krijgsraad 52, 53
Kring voor Joodse Genealogie Nederlandse 129
Krips Repro 131
kruisboog 8,9, 11, 13
kruisbooggilde 10
kruisboogschutters 229
kruisbrand 115
kruisvormig 13
kuiten 235
kwakzalvers 83
kwaliteitscontrole 232
kwartiersontvangers 193
kwartierstaat 121, 164, 199, 209
Kwestie rondom een grafstede 107

1'Esprit des lois 183
laatboedrijen 99
laathoeven 27, 99
laissez-passer 74, 77, 79
laken 18
lakenfabricatie 203
lakenwevers 232
lakmoes 204
landadel 99
landeigenaren 227
landhuizen 158
landhuurders 65
landmilitie 52
landsadvocaat 193
landsbestuur 193
landsheer 231,233
landstorm 51, 52
landverhuizers 35, 80, 83
landweer 55
Langue de Terre 165
lansen 9
lansmissaten 48
lanspassaten 48
LAPIS 29
Latijnse school 233
ledezetters 79
leen- en registerkamer 192, 194
leenadministratie 192
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leenheer 186
leenmannen 186, 188, 229
leenstelsel 192
leerindustrie 99
leesbaar-maken van grafzerken 42
leesceelen 19
leeuw 62
Leeuwardense gemeenteraad 236
leger 9
legerchirurgijn 101
legereenheid 9
legersoldaat 13
Leidse Lasten 34
lenen 230
lens(s)en 152
leurders 79
levensberichten 176
lexicon 237
Iibra212
lichamen, publiekrechtelijke 166
lidmaatschapregister 133
liefdadigheidsinstelling 234
lijf- en losrenten 193
lin(c)k 24
literatuur 127
literatuurverwijzingingen 126
lithostenen 18
locale regenten 'nomenclatura' 231
Logiesgelt 243
lont 13
loterijen 193
lubbers 79
lucratieve baan 234
luitenant 9, 48, 49, 235
M
maagd, Nederlandse 214
Maastricht, beleg van 103
maatschappelijke loopbanen 15
Maatschappij van weldadigheid 130
macht, Bourgondische 230
macht, politieke 158
machthebber 141, 186, 229
machtsgebied 187
machtsmisbruik 184, 187
machtsvacuüm 142
Maeskentj', Stichting Geschiedkunde
'De 28

magistraat 245
magistratenfamilies 231
magistratenfiincties 232
magistratuur 235
maire 187
manen 187
manifestatie 50 jaar NGV 173
mannen 188
manschappen 243
marktmeester 232
marskramers 78, 79, 99, 101, 102
maten 128

matertera 21
matroos 115
mayeur 187
Mechelen, Grote Raad van 192
medailles 119
Mededelingen van the Caledonian Society 243
meesters, reizende 79
meesterschepen 231
meestertitel 233
meier 186
melaatsheid 245
Memoriaelbouck 244
Meppers 246
Met synen teecken gestelt 199
metaalbewerkers 99, 101, 232
Metalen ramen MHB BV 132
meter 121
methodieken, antropologische 158
meubelfabrikant 246
microfiche 14, 16, 198, 253
microfilm 17, 198,253
microfilms van Caithness, Sutherland,
Ross and Cromarty, Iverness Naim en
Argyll 242
middeleeuwen 24, 75, 76, 103, 104,
174, 185. 191,212,240
migranten 78
migrantenstroom 82
migratiestromen 79
mijnbouw 98
militaire organisatie 53
militairen 35, 76, 168, 244
militairen, vermiste Zeeuwse 144
militia's 9
Militie, Nationale 51, 52, 55, 151, 177
milities 228, 229
Minerva214
minvermogenden 78
Misjpoge 129
misoogsten 50, 102
modem 172
moederblad 121
momboirkamer 148
Momboirskamer Urecht 146
monniken 201
monografie 156-158, 175
monografieën, Bibliografie van genealogische 175
monsterrol 243
monstrans 10
mormonen 16, 164, 166
motie 42
mouche 13
munten 211
muntordonnantie 212, 213
muntrecht 9, 227, 228
muntreglementen 214
muntsoort(en) 214
muntvondsen 210
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muntwezen 211
musea 13
museum, De Zeven Marken Openlucht
129
museum, Sliedrechts 205
museum, Veenkoloniaal 129
musket 11, 13
musketschutters 11
muskiet 13
muzikanten 52
N
naambordjes 202
naamgeving, amendement wet op de
167
naamregisters 123
namen, Winterswijkse 106
Naschrift van de Redactie 167
nationaliteit 81
Nationaliteitsbeginsel 73
nationaliteitsbewijzen 80
Nauwkeurige bronvermelding bij het
schrijven van een publicatie of boek
126
Naven t.b.v. wagenmakers, handvaten
voor schopstelen, polsblokken, (voor
polstokken) 246
Navorscher, de 42, 156
Nederland 243
Nederland, Oost- en Midden-200
Nederlanden, Noordelijke 214
Nederlanders, personalia 176
Nederlands Genealogisch Bureau 165167
Nederlandsch-Indië 65
Nederlandsche Leeuw, de 131, 156
Nederlandse geslachten van Schotse
afkomst 243
nederzettingen 200
Nelckenbrechers Taschenbuch der
Münz214
nepotisme 232
netwerk; contacten familiecontracten
231
NGV16, 129, 130, 163, 165,209,
217, 221, 239, 240, 252, 253, 255
NGV afdeling Cumputergenealogie
221,253
NGV afdeling Zuid-Limburg 219
Nieuwe Rotterdamsche Courant 236
Nogmaals ... graden van verwantschap
20
Noord-Brabant 17, 53, 174
Noord-Brabant tijdens de Republiek
der Verenigde Nederlanden 15721795, Een institutionele handleiding
173
Noord-Hollandse kwartieren 195
Noord-Nederland 187
Noordbrabant, historische kaart van
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173
notari 186
notariaat 174
notariële akten 250
notulen 127, 194
nummerwisselingssysteem 52
O
obligaties 193
occultisten 79
Oera Linda Boek (familie Over de Linden) 175
officier 9, 12, 13,54
officier van justitie 187, 188
officierenkorps 47
offsetplaten 18
oligarchie 231
omkoping 188
omloopschat 211
Ommerschans 14
omschrijvingen dag 91
omwalling 234
onderscheiding 119, 168
onderscheiding'Orde en Vrede' 168
onderwijs 227
onderzoek, genealogisch 158, 163, 200
onderzoek, gerechtelijk 100
Onderzoek in Rijksarchief in Noordhollend 197
onderzoeker(s) 167
onderzoekruildienst 130
onkostenvergoeding 231
Ons Voorgeslacht 131
ontvanger-generaal, controle 193
ontwerper 239
ontwikkeling, culturele 158
ontwikkeling, maatschappelijke 125
oorkonde 155, 192
oorlog, Frans-Duitse 53
oorlog, Oostenrijkse Successie
101,102
oorlog, Tachtigjarige 210
oorlog, Zevenjarige 98, 101
oorlogen 229
oorlogsdreiging 211, 241
oorsprong, Keltische 230
Op zoek naar Gelderse voorouders 250
opdrachtgevers 164
openbare archieven 15
openbare orde 234
opleesrollen 19
Oproer van 1848 54
opsporingsambtenaar 188
opsporingsbevoegdheid 187
opstand 192, 193
Opstand, Belgische 53
Oranje-regenten-regime 51
orde, openbare 230
ordehandhaving 49
ordening 125

ordinantie criminele 139
ordners 123, 124
organisatie, Familie Pater 170
Organisatie Pater (F.O.P.) 169
organisaties 115
oude rechten der stad 237
Oude wapens 240
oudschepenen of bestuurders 233
Over schout en schepenen en nog veel
meer 183
Over schout en schepenen en nog veel
meer (2) 227
overheersing, Napoleontische 183
overheid (stedelijke) 245
overheid, centrale 229
overheidsdienaren 101
overheidsfuncties 109, 199
overheidsinstantie 164
overlijdensakten 67, 125, 198
overlij densregisters 14
overmannen 233
Overzicht familierelaties in het Latijn
25

paardeposten 75
page 9
Paintbrush58, 39
pakkers 115
Paleografie 31,70, 113, 161, 162,
207, 249
palier 213
Palingoproer 54
palm 151
papegaaischieten 9
papier 124
papiermolen 103
parade 6, 7
Parlement 192
parlementaire stelsel 184
Particuliere regimenten 241
pasfoto 74
paspoort 70, 73-83
Paspoorten en andere reisdocumenten
als genealogische bron 73
paspoortinstructie 82
paspoortwet 81
passanten 79
pastoor 10, 99
pasverplichting 81
Patentregister 67
pater 21
Patertje, Het 170
Paterverenigingen 169
patriciaat 231
Patriciaat, Nederland's 156
patriciër 231
patriciersfamilie 231, 233, 234
patriciërswoningen 231
patroniem 122
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patroon 13
patroonheilige 10. 11. 13
pauperisme 102
peletons 53
penning 212. 213. 245
pensionaris 193
perkament 124, 196
perkeniers 65
perpetuum edictum 142
pers. Nederlandse 163
personen 176
personen-tabellen 86
persoonsgevens 122
persoonskaarten 164
persoonsonderzoek 15
pest 245
peter 121
piek 210. 214
ptekeniers 9
pijnbank 139
pilotage (loodswezen). Commisarissen
van de 194
Pinksteren 10
pistool 11. 13
plaatjesboek 165
placaatboek 19
planten 37. 61
plantenwereld 62
platboomschepen ! 16
plattelandselile 99
plunderingen 23!
Poepen 78
polderwerk 205
politie-functionanssen 187
politieagent 199
politiek 229
politiek. Nederlandse 232
politiereglementen 230
pond 212. 214
poorter 228. 231
poorterschap 230
poortersdocbters 189
pop 210. 214
portretgalerij 157
portretgravures 158
portretten 125
postmeester(schap) 232
potentaten 231
praktijkbevoegdheid 167
premie-jagers 1 72
president-schepen 2.31
priesteropleidingen 99
privileges 9. 184
ProPatna 55
pro(v)oost 187
Pro-üen gebruik ersgroep 129. 173.
222
Pro-Gen 131. Hl
probandus 21
proces 139. 141. 142. 199
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procesgang 100
processie 6,10
procesvoering 139
programma compressie 89
programma Reunion 89
programma-informatie 221
Prometheus. Genealogische vereniging
131
protocol van bezwaar 33
protocollen, Utrechtse 143
provinciale archief 236
Provinciale Staten 194, 195
publicatie 126
publicatie, genealogische 157, 158
Publicaties 33, 125
publiceren onderzoekingen 157
R
Raad van Leenmannen 229
Raad van State 77
Raad voor Wapenkunde in Friesland
165
raadgevers 229
raadpensionaris 193
raadschap 234
raadsheren 232
raadsleden 2.32. 233
raadslieden 2.32
raadsstukken 233
Raden. Gecommitteerde 193
radio NCRV 163
radslot 13
raffinadeur 71
rakkers 187
rapporten 194
Reactie's van lezers 208
recht 185
rechtbank 187
Rechten. In en Uitgaande 77
rechter 97, 184
rechtscolleges 185
rechtsgeschiedenis 183
rechtshandhaving 184. 187
rechtshantering 139
rechtsopvattingen 184
rechtsorde 102
Rechtsplege, folterfreugdige 140
rechtspraak 9. 13. 99. 174. 186
rechtspraak, criminele- en burgerlijke
199
rechtspraktijk 185
rechtsscholen 184
rechtsstaat 185
rechtsstromen 185
rechtssysteem 184
rechtstraditie 185
rechtsvinding 188
reclamestunt 208
reepruim 116
reepschieter 116

reepschrapper 205
regent 50, 231,233, 235
regentenfamilies 231
regentenkliek 232
regentenpatriciaat 47
regeringscentrum 192
regeringscolleges 184
regeringscolleges. centrale 231
Regiment Highlanders, The 93rd 226
regimentspredikant 242
register 7, 165,236,237
registers, doop-trouw- en begraaf, zie
DTB
registers op het archief 237
registratiesysteem, systematisch 20.3
registratie 167. 239
registratie van familiewapen 164
Registre Civique 204
registreren 167
Reimerswaal. Gemeentearchief 58
reisdocument 74. 80
rekengeld214
rekeningen 127
rekenkamer 192,230
Rekenkamer der Domeinen 192. 193
Rekenkamer ter Auditie 193
remplacanten 52
rentmeester 187. 188. 230, 235
rentmeester-generaal 192. 230
rentmeesterschappen 188. 191
repertorium 16
Repertorium Genealogisch 16
Repertorium van Van Beresteyn, Genealogisch 175. 176
reproduceren van oude verbleekte
foto's. Het 219
reproductiemethoden 157
reproductietechniek 247
republiek 232
Republiek der Verenigde Nederlanden
241
republikeins bestuur 234
reservebestand 254
resoluties 194
Reunion. een goed genealogiche programma voor de Mac (en Windows) 88
revolutie 15 8
revolutie, franse 107
ridder 75. 186.229.231.235
ridderlijke confrèrie 49
ridderschap 166. 193.229
rijksarchief 1 73. 174
Rijksarchief, Algemeen 197
Rijksarchief in Drenthe 198
Rijksarchief in Friesland 128-130
Rijksarchief m Gelderland 198
Rijksarchief in Groningen 129, 143
Rijksarchief in Limburg 27. 198. 236
Rijksarchief in Noord Holland 191
194. 195
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Rijksarchief in Noord-Brabant 14,
173, 174
Rijksarchief in Overijssel 109, 110,
130, 198
Rijksarchief in Zeeland 14, 60, 144
Rijksarchief in Zuid-Holland 194
rijksarchiefdienst 130, 149
rijksarchieven 194, 237
rijksarchivaris 195
rijksmateriaal- of gemeente 105
Rijkswerkinrichtingen 14
Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen en
Ommerschans 130
Rijnlanden, Hoogheemraadschap De
Stichtse 143
ring 245
rituelen 140
roeiers 116
roeren 11
Roergebied 80
rolcassettes 14
Rolduc, klooster 99
Romeinen 13
Romeins recht 20
Romeinse telling 21
roodwerker 18
ROOTS255
rot 48, 53
roverij 77, 99
rovers 102
roversbenden 96
ruilbasis 167
ruilhandel 227
ruin 154
ruiterwapen 13
runen alfabet 201
runenschrift 201,202
rurale=platteland 234
S
saai 18
Sachsen Spiegel 201
samenleving, urbane 227
saulfonduyt 75
schade, brand- en water-124
scharrelen 155
schatvondst 211,213
scheepsbouw 154
scheepshonden 245
scheepsvaart 154,200
schelling 212
schelmen 101
schepen 187, 188
schepenambt 230, 231
schepenbank 99, 140, 173, 227, 230
schepenbanken Noord-Brabant omstreeks 1795 173
schepenbenoeming 231
schepencollege 230, 233, 235
schepenen 97, 99, 184, 230-233
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schepenfünctie 234
schepenraad 187
schepenschap 231
scherpschutter 54
scheurpapier 196
schietwedstrijden 6, 55
schijfschieten 53
schild 37, 165,213
schildknaap 9
schildluis 18
schippers 35
schokker 116
scholarch(onderwijsinspecteur) 234
school, Latijnse 228
schooldienst 249
schoolmeester 54, 246
Schotland 241, 242
Schotse brigades 241
Schotse culturele groepen 243
Schotse edelen 241
Schotse familie- en highland clans genealogieën 242
Schotse immigranten 241
Schotse import 241
Schotse kerk 242
Schotse regimenten 241
Schotse voorouders 241, 242
Schotten 241, 242
schout 97, 99, 100, 102, 184, 186188,230,234,235,
schout of baljuw 230
schoutambt 187, 188
Schouwen-Duiveland, streekarchivariaat 144
schrift, Oud-Engels 202
schriftvormen 207
schutsboomgaarden 13
schutspatroon 10
schutter 8, 10, 13,53,54
schutterij 6-13, 47, 50-56, 188, 228,
234
schutterij commandant 233
schutterijkwestie, Maastrichtse 52
schutterijplicht 54
schutterijraad 53
Schutterijwet van 1827 56
schutters, rustende 53
schuttersbond 56
schuttersfeest, Oud Limburgs 55, 56
schuttersfeesten 6
schuttersgilde 7, 47, 49, 56
schutterskoning 7, 9
schuttersliederen 54
schuttersmaaltijd 49
Schuttersmaaltijd St. Joris Doelen 6
schuttersmuziek 54
schuttersorganisatie 53
schuttersportretten 57
schuttersvendel 49
Sebastiaanbroeders 11

Sebastiaangilden 11
secretaris 148,235
secties 53
sector, agrarische 99
seigneuren 231
Selectiedienst 1985, Centrale Archief
55
Semarang, Protestants Doopboek van
66
sergeant 9, 48, 187
serieregisters 192
sgnim235
sherif 187
sibbekunde 199
sides, genealogische 172
sieraden 202
signalementskaarten 14
sjako-platen 51
slang(en) 13
sleischat212, 213
slotenmakers 101
Smakman familiboek Van Heeg tot
Heden, geslacht 129
smeden 132
sneldrukkerij 121
snijbank205
Social Security Death Benefit Records
178
soeverein 186-188, 229, 231
Soeverein besluit 166
soevereiniteit 194, 229
software genealogische 128
software 254
soldaten 78, 186,241
soldatenleven 12
solderwerker 42
soldijboek 67
solidi 212
souvegarde 75
spaargel d( en) 211
spaarschat(ten) 211
spellingsvariant 123
spilfunctie 186
spillo(o)per(s) 116
spinnewielen 247
Staatse leger 241
staatshoofd 54, 77
staatsinrichting 184
staatsinrichting, Franse 183
staatsregeling 194
stadbestuurder 233
stadhouder 77, 187, 193,229-231,
235
stadpatriciaat 229
stads groefbidder 19
stadsarchieven 193
stadsbestuur 12, 232, 233
stadsbestuurder 231
stadsbrand van 1536 in Delft 148
Stadskas 243
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stadsmagistraten 230, 232
stadsmuur 234
stadsorganen 233
stadspatriciaat 234
stadspensionaris 230
stadsregenten 12
stadsregering 12
stadsschutterij 48
stadstaten 228
stamboek 67
stamboom 164-166
Stamboom, Bureau v. VoorouderonderzoekDe 131
stamboomnummers 132
stamboomonderzoek 169
stamreeks 164,209
stamvader 157, 158
standaard 9
standen 235
standenvergaderingen 193
stapelcassettes 124
stapelcontract 241
State Land Records Indexes 178
staten 193, 235
Staten, Gedeputeerde 195
Staten Generaal 229
Staten Provinciaal 229
Staten van Holland 193, 194, 229
Staten van Holland en West-Friesland
194
Staten-Generaal 77, 193
statenvergaderingen 193
status 189
steden 227
steenfabriek 234
steenhouwersmerk 201
steensnijders 79
stelsel, metrieke 151
stemrecht 233
Steur, Historisch Antiquariaat A.G.
van der 175
steurharing 116
Stichting Genealogisch Archief 28
StichtingGenealogisch Centrum
Goeree-Overflakkee 252
stoelen 247
stokman 245, 246
stoter 210
stovenzetten 232
straatmeesters 232
strandschuiten 116
streekarchief Noordoost Friesland 130
streekarchief Rijnstreek 143
streekdocumentatiecentrum 32, 84
streep 151
strijdkrachten 52
strijdwapens 61
strop 155
studentenweerbaarheid 55
studiezalen 15, 16
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stuiver 212, 245
stukadoors 80
stukken 127
stukken, gerechtelijke 100
stuurmansmaat 116
substituut 235
successie, memories van 14, 17, 125
130
Successieoorlog, Oostenrijkse 50, 140,
142
Successsieoorlog, Spaanse 98
supervisor 187,234
symbolen 202
synthese van geld 158
systeemkaarten 121

taalfamilie, Germaanse 230
taken, gerechtelijke 230
tekenaar 239
tekens, afweer- en bescherm- 202
tekstverwerkers 157
telefoongids 166
Telapas Software 87
televisie AVRO 163
Termen van vroeger (co-deb) 111
Termen van vroeger (deb-def) 159
terminologie 203
testament 119, 125, 170
Teuten 78, 79
textiel 99, 115
textiel- en bouwgilden 233
textielbewerking 102
The Caledonian Society 243
The international Genealogical Index
242
The Scottish Record Office 242
thesaurier-fabryck 234
thesaurier-ontvanger 234
Tiendaagse Veldtocht 53
tienden 189
tienjarentafels 16, 121
TIE-formaat38
tijd, Karolingische 230
tijd, Romeinse 200
Tijdschrift voor Genealogie, Limburgs
163
Tijdschrift voor Midden- en West
Noord Brabant en Bommelerwaard,
Genealogisch 208
timmerlieden 246
titel 127, 167, 168
titularis 237
toeristenkaart 74
tol 189
tolgaarders 188
tonnen brandmerken 115
tonnenband 205
tortuur 100

touwslagerij 154
transacties van staatgrond 178
transcriptie 250
trekker 13
tresorier 192
trias politica 183
trouw 16
trouwboekje 119
trouwregisters 242
U
U.S Census Records Indexes 17901880 178
uitgeverij 127
Unie van Utrecht 47
uniformen 53, 54
uniformering 10, 48
Utrecht, vrede van 139
Utrechtsch Placaatboek 18
V
vaan 8
vaandel 9
vaandrig 8
vacatiegeld 231
Vaderlandse archiefwezen 242
Van de redactie 3
vangers 187
Veenhuizen 14
veldsiang 13
vellen 247
vendel 8, 9
vendeleenheid 9
vendelzwaaien 6
ventjager 116
verbeurdverklaringen 99
verdegingswerken 154
Verenigde Nederlandse Provincies 184
vereniging folkloristische 7
Vereniging (IGV), de Indische Genealogische 65
Vereniging van Archivarissen in Nederland 236
Verenigingsnieuws 84, 32, 128, 217,
252
Verloren, Uitgeverij 174
vermogen, maatschappelijk 158
vermogensstamboom 158
veroordeelden 14
verpondingen 193
versiering laatste paal 154
verslagen 127
vertegenwoordigers van Burgerij 232
vertegenwoordigers van de gilden 233
vervalsing, genealogische 104
verwanten 15
verzameling genealogische 119
verzamel werken 156
verzekering 171
verzekeringen, sociale 132
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vicaris 186
vicomte 186
vierschaar 188, 230, 233
vijheidsstrijders 96
Vikingen 186
vilders 99, 101,233, 235
vilicus 186
viltmaker 203
vischtuig 116
Visschery, Groenlandsche 154
Vissererije, Collegie van de Grote 115
visserij 154
vissers 115
visum, uitreis 77
Vlaanderen 184, 185,200.230
vlag 8
vlees- en zuivelproductie 102
vletten 116
vlootvoogden 115
voedingsmiddelen 228
voedseltekorten 50
voetboeg 10
voetboeggilde 10
voetboog 8-11, 13
voetboogpijl 13
voetnoten 126
vogelschieten 8-10
Volkenbond 82
volkshoofden 235
volksraadplegingen 233
volkstelling, 1851-1864 143
Volkstelling highland counties 242
volksverhuizingen 200
voogd 8
voorna(a)m(en) 122
voorouders 15, 158, 171
voorwerpen 37
vorsten 235
Vosterman en Oyen's Stam- en Wapenboek 165
vriendjespolitiek 232. 234
vrijetijdsbesteding 56
vrijgeleide 75
vrijkorpsen 50
vroedschap 184, 229, 232, 233
vroedschap van Amsterdam 157
vroedschapboeken 233
vuurmonden 54
vuurpan 13
vuurwapens 11
VVF-Genealogie & Computer 222
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W
wachtmeester 48, 233
wagenmakers 246
walvis 138
walvisvaarder 152
wanderburschen 79
wanderstudenten 79
wandkaart 174
wantaanhaalder 116
wantaannemer 116
wantheffer 116
wantstaander 116
wapen 11. 13, 107. 165, 239. 240
wapen Luxemburgse adellijke familie
163

Wapen van Holland 214
wapenafbeeldingen 125
Wapenboek van den Nederlandschen
Adel 156, 165
wapenfiguren 61. 62
wapenkunde 61
wapenonderdelen 36
wapenrustingen 152
wapenschilden 63
wapentuig 37
wapenvoerder 240
Warschau staatsarchief 129
watergraven 232
waterhuishouding Noord Holland 130
Waterland 191
waterschappen 166
watersnoden 50
waterstaat 174
weerbaarheidscorps 57
Weert, Oud-Rechterlijk Archief 199
weesboedels, beheer van 148
weeshuisopzichters 232
weeskamer 146-148
weeskamerarchieven. De 145
weeskeuren 148
weesmeester 146. 148
weidegraven 232
weigeborenen 188
werkers, bourat- en greyn-18
werkformulieren 165
Werkgroep Genealogisch Onderzoek
Duitsland 131
werktuigcylinder 116
West-Duitsland 220
Westerwolde 176
Westfriese Munt 194
wet, provinciale 194
wetenschap 237
wetenschappelijk archivaris 237

wetgever 184
wethouder 235
wethouderschap 230
wetsinrichting 184
wetsuitvoerder 184
wetsuitvoering 184
wezen 145
wezenboek 146
wezens levende 37
What is in a name 4
wijn- en gruitheren 232
wimpel 9
Winbijst 40
Winconst 41.
wind- of visrecht 189
Windows 36. 38. 39
Windows, programma voor 17
Wingrast 40
Winhlpst 40
Winkwasa 41
Winkwast 40
Winkwast update 134
WINKWAST voor Windows 39
Wintecst 41
Winterswijk, documentatie 107
Winterswijk, gemeentehuisarchief 107
Winterswijk, kerkelijke gemeente 106
wollengreyn 18
wolsoorten 203
woningbezit Westerwolde 34
Woordenboek der Nederlandsche Taal
18
WordPerfect 38
Z
zaakregister 236, 237
Zeeland 14.229
zeerovers Barbari|se 77
Zeeuws-Vlaanderen 60
zeildoekweverij 154
zerken, versierde 107
zijderups 18
zijlijn 25
zijlinie 20
zittingen 233
Zoeklicht bij zilver 34
Zuid-Hollaiid 196
Zuiderzee, Préfecture der 196
zuivel 115
Zutphen. stadsrechten van 150
zwaandrift 189
Zwanenbroeders 8
zweep 245. 246
zwendelaars 166
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Verzamelbanden Ons Erfgoed zijn in twee uitvoeringen leverbaar:
a.
b.

Ten behoeve van de (zelf)boekbinder. Deze kosten ƒ 19,50 inclusief verzendkosten.
Naaldbanden. Hierin kan men de zes nummers van een jaargang zelf bevestigen.
Deze kosten ƒ 24,50 inclusief verzendkosten.
Bij bestelling van meer dan twee banden, kan op de prijs van de derde enz. band ƒ 5,— per band
in mindering worden gebracht.
Oude jaargangen
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. De oudste
jaargangen zijn bijna uitgeput. Omdat de prijs van het bijdrukken van kleine oplagen relatief
hoog is, wordt voorlopig verder her- of bijdrukken niet overwogen. Het is wel de bedoeling
enkele artikelenreeksen met aanvullingen te zijner tijd als aparte publikatie te laten verschijnen.
Zakenregister Groninger Volksalmanak.
Dit zakenregister omvat de periode 1837 t/m 1929 en is dus een ingang op 55 delen van deze
almanak.
De omvang is vijftig pagina's. Deprijs is ƒ 11,45; voor abonnees van Ons Erfgoed f 9,45
inclusief verzendkosten.
Toezending volgt na ontvangst van het verschuldigde bedrag op piostbanknummer 301108 of
(Rabo) bankrekeningnummer 31.34.11.182 ten name van uitgeverij Alvo te Delft.
Gaarne - vooral bij bankoverschrijvingen - bij de mededeling ook uw adres vermelden!
Betalingen uit het buitenland uitsluitend per eurocheque, internationale postwissel of geld in
verband met de hoge transferkosten bij andere wijzen van betaling.
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