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Over schout, schepenen en nog veel meer (3)
De belangrijkste bestuursfuncties voor 1795
JW. Koten

H

ier heb ick «fghcbeeld' den ftact van defen tijd,
En dat tot niemand* fchttd, fchand, oocer, fchimp, of Cf i/t,
Maer om rondecken, ro« bcdccV en foctc reden.
Denramp vaa defenSeaw, en hacrverdorven zeden,
Wa*r ia de bottigherd, wacn-wijf hcyd. vrienden gonft
Gact boven tfeherp vernuft, ghclccrdhcyd ende konft.
Ca wijlder hcdenfdaegh» om tot een ampt te raceken
Ghccn middel is.als door de tf uppRP/tc m act ken,
l i c dat door ftemminghen men tot de hoogheid Jtijgkf,
Dirmen niet door waerdv, maer door de gonft vcrkrijgfcc>
Wild ïck de wijfc licn (als uyr een flaep) opwecken,
Om mei de leeeken aen het Cupptlt oock te trecken.
Op dat dopr hare kooft, en treffclijck verftand.

Mocht Wocyen in voorfpocd en rreed ons Vaderlud,
De Godfdienft wel jheplecgfet, tot heyl der Onderfatai,
£n tHand leer wc] befcKcrmc van mocdighc Soldaten,
Twelck van my is ghefchied uyt luft. tot i Landfcliaps voordeel,
Waer aca ick niet mifdacn heb, dunft my, nac mijn oordeck
Doch zoo ick yemand kom te raceken op het feer.
Die treek hem dat niet aen: maer denck. daer zijnder meer.
Ick fpreeck het int ghemc«n, 'k roer niemand int bcfondcr,
Al rnyl ick fomtijils wat.datlooptcr foo met onder,
Maer die het hem acmrc&i die acht ick broers en i<Xi
Dieopenbaerd fich felfs.totallermenTchen fpot.
Dus fcfht vry allcg.icr, gliy ttCurptttlnin malkander!

tBatf mtnit Ijp m» niet roie/lur fdjtrt bp op mi onOn,

Spotprent/dicht op de kuiperij (= corruptie) om een goed betaald ambt te verkrijgen

aan het Franse woord (re)garder dat in het
Engels 'ward' wordt) of voogd (afgeleid van
het
woord voce = stem, denk aan ons woord
De burgemeesters
Het burgemeesterschap is een zeer oud vokaal). Ook spreekt men in de kleinere
ambt dat opkomt in samenhang met de plaatsen van Poortmeesters.
verzelfstandiging van de steden in de der- Burgemeesters kregen weliswaar geen groot
tiende eeuw ). De naam is afgeleid van salaris maar toch een aardig vacatiegeld en
burgimagister (magister, van major = meer- zij konden op kosten van de stad regelmatig
dere) of Burchmeister, een naam die naar de op stap, naar naburige plaatsen. Als burgeoorsprong van de functie verwijst: burcht- meester had men wel veel invloed en goed
meester. In sommige staten (provincies) inzicht in wat er binnen de stad ging gebeusprak men ook wel van ruwaard (verwant ren. Vandaar dat velen deze functie ambiBelangrijke functies
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eerden. Als gevolg daarvan was er nogal
wat politiek gerommel bij de keuze en benoeming.
De burgemeesters van toen hadden niet
dezelfde macht en bevoegdheden als tegenwoordig. Zij waren aanvankelijk vooral de
vertegenwoordigers van de burgers en werden benoemd uit leden van de vroedschap.
Vaak waren het de eerste schepenen of
voorschepenen. Later werd de functie onderdeel van het stadspatriciaat. Meestal
werden de burgemeesters voor een beperkte
duur aangesteld (2-3 jaar). Hun hoofdtaak
bestond eigenlijk uit de supervisie over de
financiën en verder het regelen van de dagelijkse zaken wanneer de vroedschap niet bij
elkaar was. We zouden zeggen thans een
mengsel van stadsontvanger en wethouder
van publieke werken en financiën. Meestal
had een grote stad verscheidene burgemeesters, die elkaar bewaakten. Hun gezag was
groot, in sommige opzichten zelfs groter
dan die van de burgemeester heden ten
dage. Wanneer zij het politieke spel goed in
de vingers hadden, konden zij de elkaar
bestrijdende facties van de vroedschap tegen elkaar uit spelen. Zij hadden dan de
overhand. Vooral in Amsterdam waren de
burgemeesters vrijwel oppermachtig, zij beheersten de politieke krachten in de vroedschap en de overige bestuurders hadden
nauwelijks kansen tot tegenspel.
Tenslotte werd het burgemeesterschap in de
grote steden gezien als een eindrang, een
bekroning na een goed regentschap. Deze
rang bereikte men na tien a vijftien jaar
trouwe dienst wanneer men een leeftijd van
rond 40-45 jaar had bereikt. Burgemeesters
genoten een groot prestige en zij konden
nog wat bijverdienen door bepaalde benoemingen te gelde te maken. Na voltooiing

van een succesvol burgemeesterschap dat
twee tot drie jaren duurde kwam men
meestal in aanmerking voor meer lucratieve
functies. Een van die functies was die van
buitencommissaris, een vertegenwoordiger
van de stad bij de staten of ander bestuurslichaam. Ook een ontvangerschap (inner
van allerlei heffingen) was een functie die
niet veel tijd vergde maar wel een zeer ruim
honorarium opbracht.
In grotere plaatsen met uitgebreide wijken
had men ook nog wijkgebonden supervisors
die buurmeesters of ambachtbewaarders
werden genoemd. Hun functie was veel
bescheidener dan die van de burgemeester.
Voor de handhaving van de rust en vrede
waren er bovendien commissarissen voor
vredeszaken.
De financiële administratie
Aanvankelijk hadden de burgemeesters
tevens de rol van de stadsontvanger thans.
In latere tijd verzelfstandigde het beheer
van de financiële administratie zich, waarbij subalterne rangen zoals thesaurier-ontvanger, stadstresorier of rentmeester ontstonden. Deze laatste functie werd nogal
eens aan de steden opgedrongen wanneer de
stroom van gelden naar de hogere machthebbers (staten, hertog) onvoldoende was.
Elders ontstonden vanuit het beheer van de
stadskas geldwisselaars en stadskassiers.
Voor het innen van de gelden maakte men
gebruik van de geprivatiseerde diensten van
tolgaarders, deurwaarders (ook wel roedragers )) e.d., functies die bij opbod werden
verpacht en waar natuurlijk nogal wat werd
gerommeld. Later werd deze verpachte
functie wel collecteur genoemd. Wie denkt
dat alleen tegenwoordig de belastingen hoog
zijn vergist zich. Hoewel de belasting op
Ons Erfgoed nr 1, 1997

inkomen niet bestond, kende men een
stevige heffing op consumptiegoederen
(bier), op huis- en karosbezit ) en andere
luxe goederen. Geen wonder dat de collecteurs bij opstanden het doelwit waren
van het publieke ongenoegen.
De stadsklerken
Naar mate de stad groeide ontstond er toch
heel wat schrijfwerk. Alles moest met de
ganzenveer worden geschreven en dat was
tijdrovend. Vaak moesten diverse afschriften van akten en besluiten worden gemaakt.
Om de administratieve werkstroom beter te
leiden werden in sommige steden gezworen
stadsklerken (ook wel stadsschrijvers) aangesteld. Aanvankelijk kregen zij van de burgers vergoedingen voor geleverde prestaties
(bijvoorbeeld als publiek notaris), en verder
van de vroedschap voor bestuurlijke opdrachten (een stuk loon dus). Later werden
zij echter om de bestuurlijke continuïteit te
bewaren vast gesalarieerd. Vandaar dat de
benoeming van een stadsklerk nogal eens
met politiek gerommel gepaard ging, omdat
men voor het verkrijgen van deze baan
betaling vroeg. Aanvankelijk werden zij benoemd door de graaf of hertog, later door de
vroedschap. Als stadsklerk hadden zij, voor
de notulering toegang tot de zittingen van de
vroedschap en het schepencollege. Bij de
delegaties buiten de stad, zorgden zij voor
de verslaglegging.
In het begin waren de klerken inderdaad
clerici, dat wil zeggen lagere katholieke
geestelijken die door hun opleiding de
schrijfkunst machtig waren. Later ambieerden steeds meer goed geschoolde burgers
(vaak academici) deze posten. Vaak hadden
zij daarnaast nog enkele andere functies.
Het was niet ongewoon dat de stadsklerk
Ons Erfgoed nr 1, 1997

tevens rector was van de stadsschool. Op
het platteland vervulde de secretaris van de
schepenbank nogal eens de rol van koster.
De stadsklerken werden redelijk, maar
zeker niet overmatig betaald, enkele honderden gulden per jaar. Tevens kregen zij speciale toelagen (vaak in de vorm van kannen
wijn) en een ambtskostuum. Gewoonlijk
had de stad een hoofdklerk (onze huidige
secretaris). In Engeland spreekt men nog
steeds van de Townsclerk als het over de
secretaris van een stad, c.q. gemeenteinstelling gaat. De stadsklerk had de leiding
over een aantal stadsschrijvers en enkele
onderschrijvers. Overigens moet men omtrent de omvang van de stadssecretarie geen
overdreven voorstelling maken, het aantal
klerken bedroeg zelfs bij grote steden
slechts een tien- of twintigtal.
Jeugdige ambtenaren die akten overschreven kregen weinig of niets betaald omdat
men het als een vorm van opleiding
beschouwde. Deze volontairs hoopten voldoende ervaring te verwerven en dan op den
duur een betaalde aanstelling elders te
krijgen. Belangrijk was dat men een goede
hand van schrijven had. Mooie calligrafie
werd gewaardeerd.
De pensionaris
Na het uitroepen van de republiek ontstond
de behoefte aan meer deskundigheid en
professionaliteit binnen de bestuurscolleges.
De meeste bestuursfuncties werden niet
gehonoreerd en in veel opzichte was er een
gebrek aan deskundigen. Om zich toch van
deze deskundige inbreng te voorzien ging
men een van de raadsleden (meestal met een
juridische achtergrond) honoreren. In sommige plaatsen had men het geluk om over
een juridische geschoolde stadsklerk te

beschikken, zodat men hem voor deze
nieuwe functie uitkoos. Hoewel de primaire
taak de administratie was kreeg deze
juridische geschoolde expert steeds meer
managementfuncties. Op den duur ontwikkelde de functie zich tot een mengsel van de
taken van de huidige gemeente-secretaris en
burgemeester. De pensionaris zat sommige
colleges voor, gaf aanwijzingen, vertegenwoordigde de stad naar buiten, bewaakte de
financiën, maar kon zelf geen bestedingen
autoriseren. In de loop der tijd werd hij in
stad en staat een van de belangrijkste
functionarissen, hetgeen ook in een hoge
salariëring tot uitdrukking werd gebracht.
Omdat deze ambtenaar loontrekkend was
en een jaarlijkse wedde genoot werd hij
pensionaris genoemd ). Langzaam aan
wordt de pensionaris een carrière functie,
men begon in een kleine plaats om geleidelijk naar een grote stad of zelfs naar de
Staten-Provinciaal of Staten Generaal op te
klimmen.
Op landsniveau had men reeds eerder
behoefte gevoeld (rond 1480) aan een
bekwaam jurist. Deze ging men de
landsadvocaat noemen. Naar analogie van
de stedelijke pensionaris kreeg deze
functionaris vanaf 1621 de titel raadpensionaris. Hij was de spil van de republiek. Doordat hij de postbehandeling verzorgde en de resoluties opstelde, had hij
zowel op de binnenlandse als de buitenlandse politiek grote invloed. Buitenlandse
delegaties werden door hem ontvangen. Het
was een functie in veel opzichten vergelijkbaar met een mengsel van minister van
buitenlandse zaken en een staatspresident.
De honorering van de raadpensionaris van
Holland was zondermeer indrukwekkend.
Oldebarneveldt verdiende nog een 'betrek-

kelijk bescheiden' honorering van ƒ 16.000
per jaar (een gewoon jaarinkomen van een
werkman was ongeveer 200-500 gulden).
Latere pensionarissen zoals Van de Spiegel
kregen buiten de vorstelijke dienstwoning
zelfs rond de ƒ 20.000, inderdaad een
'royaal' inkomen, waardoor zij een grote
staat konden voeren.
Ook de Staten-Provinciaal van de meeste
provincies kende een aan de raadpensionaris verwante functionaris. Deze heette
echter bijvoorbeeld in Gelderland 'kanselier', in Groningen 'syndicus' (Latijnse term
voor pensionaris) en elders 'secretaris der
staten'. Deze ambtenaar was bovendien een
vaste gedeputeerde in de Staten-Generaal.
Andere stedelijke dienstlieden.
Meer dan men verwachten zou, werd aan de
kerkelijke functies ook in de jaren van de
republiek een belangrijke betekenis toegekend. Kanselredenaars hadden grote invloed, ook op politieke zaken. Omdat de
stad onder meer de predikanten en organisten uit de stadsmiddelen betaalden
claimden zij ook zeggenschap in kerkbesturen. Trouwens gewoonlijk waren de
kerkvoogden patriciërs. Daarnaast had het
schepencollege ook nog een rechtstreekse
formele afvaardiging in de kerkenraad.
Deze afgevaardigde had de fraaie naam
commissaris politiek. Deze figuur diende
als de stedelijke waakhond, mocht de
predikant zaken beweren die geen goedkeuring in de ogen van de bestuurders
wegdroegen. Bovendien bepaalden de gemeentelijke autoriteiten welk gezangboek
bij /de diensten moest worden gebruikt.
Buiten de bovengenoemde functionarissen
hadden de steden nog diverse lieden in
dienst, die de lagere functies vervulden
Ons Erfgoed nr 1, 1997

zoals stadstrompetter (erg belangrijk omdat
hij voor de signalering van de burgers
zorgde), de koster (bedienaar torenklokwerk), poort- en torenwachters, stockmeester (gevangenisbeheerder), de stokhouder (vendumeester) stadsomroeper, bode, beiaardier, e.d. In wat grotere steden
financierde men een stadsdokter, stadschirurgijn, vroedvrouw, leprozenmeester,
gasthuismeesters. Had men verdedigingswerken dan had men enkele bouwlieden,
metselaars en timmerlieden in dienst. Was
er een markt of haven, dan waren er de
keur- en ijkmeesters, de marktmeester, sasof sluiswachters, kraankinderen (bedienaars
van de lastkranen) enzovoort.
Het loon van deze dienstlieden was vaak
meer een symbolische vergoeding, omdat zij
vaak per prestatie werden uitbetaald, hetzij
door de stad hetzij door de burgers die van
de diensten gebruik moesten maken. De
stadsbeul werd in enkele steden onderhouden door inkomsten uit de prostitutie.

werkbaar door de verlammende decentralisatie. Pas tijdens de Franse bezetting
kwam daar een einde aan.

Dijkcolleges of heemraadschappen
Een bijzondere vorm van gespecialiseerd
recht was het waterschapsrecht, dat vooral
in de Hollandse provincies grote invloed
had. Waterschappen hadden een eigen
vrijwel zelfstandig opererend bestuurslichaam, het Dijkscollege of Heemraadschap. Zij hadden de zorg voor de bemaling, de afvoer van overtollig water, het
aanleggen van wegen, kanalen en vaarten,
kortom heel wat taken die thans door
Rijkswaterstaat worden beheerd. De leden
van deze colleges werden heemraden
genoemd en de voorzitter kreeg de titel van
dijkgraaf. De dijkgraaf werd technisch en
administratief ondersteund door een serie
hulpen als bedienden, dijkboden, landmeesters, boekhouders en penningmeesters. Deze
dijkcolleges zijn zeer oud en dateren van het
midden van de dertiende eeuw. Er is een
handvest van 1255 waarin reeds sprake was
Weinig persoonlijke vrijheid
Concluderend mag je stellen, dat de vrijheid van "een gemeenelants raetsluyden die
die de individuele burger binnen een stad geheeten sijn heemraden". Als regel waren
genoot betrekkelijk bescheiden was. Vooral plaatselijke heemraden ondergeschikt aan
de kleine man had weinig te zeggen maar uitspraken van de Hoogheemraden. Dit
betaalde wel relatief veel belasting. In feite waren hogere colleges die op een hoger
was je levensloop van wieg tot graf in hoge niveau toezicht hielden over de grotere
mate bepaald. Een uitzondering gold voor waterlopen en de polders in het algemeen.
een kleine corrupte bovenlaag die toch min Deze gespecialiseerde rechtspraak die naast
of meer kon doen wat goed was in hun de schepenbanken functioneerde was een
ogen. Voorwaarde was wel dat de ondeug- uniek gegeven in ons rechtsstelsel.
den maar discreet plaats vonden, zodat het
prestige van de groep en het groepsbelang De rechtscolleges
niet werd geschaad. Kortom de samenleving Bij de vormgeving van de rechtsvinding,
was tamelijk hypocriet en statisch, er ont- werd overeenkomstig de Germaanse tradibrak sociale mobiliteit en flexibiliteit. Ook tie, het ridder-toernooi als model gevolgd.
de bestuurstructuur was op den duur on- In Engeland ziet men dit toernooi-karakter
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Uitbeelding van de rechtspraak van een gravure naar een schilderij van P. Bnieghel de Oude

van het rechtsgeding nog enigermate. Voor
zo'n riddertoernooi werd eerst een gebied
afgepaald. Slechts daarbinnen vond officieel de tweestrijd plaats. Dit afgepaalde gebied had als regel de vorm van een rechthoek. De verschillende partijen stonden aan
één van de zijden opgesteld. Dat wil zeggen
dat aan de lange zijde de beoordelaar van de
krijg (de koning, hertog enzovoort) zich
opstelde, daar tegenover het publiek en
tussen beide in aan de beide korte kanten de
tegen elkaar strijdende partijen. In essentie
werd dit de vorm van de vierschaar, het
rechtscollege dat vroeger voor de rechtsvinding verantwoordelijk was. De elkaar
bestrijdende partijen stonden tegenover
elkaar. De rechter zat op een wat hoger

niveau zoals de koning of hertog eertijds,
tegenover hem het publiek of vertegenwoordigers van de beledigde partij. Veel
van de huidige rituelen in de rechtszaal ook
in Nederland, doen dus nog in de verte aan
de kamp op het toernooiveld denken.
De Vierschaar
De rechtelijk macht was sterk verspreid
over een groot aantal instellingen, ieder
vaak met een specifieke bevoegdheid. Een
belangrijk college moet echter wat uitvoeriger besproken worden n.1. de vierschaar,
in het dagelijks leven de gerechtelijke instantie bij uitstek.
De naam van dit college 'vierschaar' is nog
niet bevredigend opgehelderd. Er zijn verOns Erfgoed nr 1, 1997

schillende lezingen, die mogelijk wel met
elkaar kunnen samenhangen. Een lezing is
dat het woord vierschaar werd afgeleid van
het woord 'verscharing' 5) d.w.z. de afzetting of afpaling van een deel van de ruimte
waarbinnen de rechtspraak plaats vond. Het
ligt in de rede dat tijdens de rechtszittingen
tegen de vier zijden banken werden geplaatst, vooral toen het rechterlijk proces
naar een vaste binnenruimte werd verplaatst. De vierschaar zou dan zijn afgeleid
van het vierschranke (schranke = bank),
dus de vier banken die langs de muren
stonden en waarop de verschillende participanten waren gezeten. Onze naam rechtBANK (in het zuiden sprak men niet van
vierschaar maar van banken) herinnert nog
aan dit gegeven. Een andere lezing is dat
schaar (ons woord voor deelverzameling:
bijv in het woord legerschaar) ook op de
vertegenwoordigde bevolkingsgroep slaat.
Op iedere bank namen namelijk de verschillende acteurs (rollenspelers: rechter,
buurt/beledigde partij/publiek, aanklager
advocaat-beschuldigde) plaats. Wie de Engelse rechtbank kent, weet dat daar de
oervorm van de vierschaar nog duidelijk is
terug te vinden.
Functie van de vierschaar
Had in de aanvang de schout de leiding bij
het proces, het zwaartepunt ging op den
duur steeds meer liggen bij de schepenen.
Gewoonlijk waren per zitting twee tot vier
schepenen aanwezig. Niet iedere schepen
was gerechtigd in de schepenbank plaats te
namen. Wie wel mocht rechten was vaak
een politieke kwestie en nogal eens reden tot
interne conflicten in het schepencollege. De
zwaarte van de casus bepaalde hoeveel
schepenen er aanwezig waren. Naast de
Ons Erfgoed n r l , 1997

strafrechtelijke zaken waren ook de burgerlijke (privaatrechtelijke) zaken (dus
waar het om zaken of goederen gaat) zeer
belangrijk. Verder zaken als vestiging tot
poorter, maar in kleinere plaatsen ook
testamentaire zaken, indien een notaris
ontbrak. Heel wat testamenten zijn via de
schepenbank gepasseerd. Bij overdracht
van land en goederen kon de schepenbank
betrokken zijn. Het was op den duur gebruik dat de schepenbank een gezegelde
schepenbrief afgaf als bewijs van de overdracht. Dit bood natuurlijk grotere rechtszekerheid.
Andere rechtscolleges
Naast de gewone juridische zaken, die door
de schepenbank werden geregeld, waren er
nogal wat bestuurslichamen-rechters die
gespecialiseerde functies hadden, zoals het
marktgerecht, het tijnsgerecht enz. In grote
steden waar de zaken weer wat ingewikkelder lagen ontwikkelden zich nog gespecialiseerde hoven (o.a. het Oldermansgerecht te Utrecht) waar de gilde- en de
bedrijfsrechtsspraak werd behandeld. Voor
de kleine zaken was een vredecommissaris.
In Gelderland bestonden van ouds her
Veemgerechten, een soort vrije rechtbanken
waar op laag niveau voor privaatrechtelijke
zaken konden worden geregeld. Iets soortgelijks had men in Oppergelre waar laat- of
hofgerechten bestonden, waar vrijwillige
rechtspraak mogelijk was 6). In Brabant had
men Leen- en laathoven. Deze laatste hadden hun oorsprong rond de 13 de eeuw en zij
regelden problemen tussen leenheer en
vazal en die van de vazallen onderling.
Later evolueerden deze hoven zich ook
steeds meer als scheidsgerichten in burgerlijke proceszaken. De schepenbank bleef

echter de hogere instantie voor deze rechtscolleges hebben een eerbiedwaardige
ondergeschikte administratieve en rech- voorgeschiedenis, die dateert vanaf de midterlijke colleges zoals het tribunaal van een deleeuwen. In onze gebieden was de raad
ambachtelijk gilde. Anders gezegd, indien van Brabant (Brussel) belangrijk. Ongeveer
men niet tevreden was met een schikking 100 jaar later kwam het Hof van Holland
van bijvoorbeeld het lakengilde, kon men bij (1428), zoals wij zagen.
de schepenbank hoger beroep aantekenen.
Uit bovenstaande blijkt wel dat het aantal Welke zaken nu plaatselijk konden worden
gerechtelijke instanties, in deze periode afgedaan en welke door het hoge rechtsgeweldig groot was en dat men hier best het college (hoge Vierschaar) moesten worden
woord 'wildgroei' mag bezigen.
beslist is vaak een kwestie van twist geweest. Als regel lag het duidelijk als er ten
aanzien van de uitleg van bepaalde stedeDe hoge rechtscolleges
Boven de schepenbanken in steden en het lijke privileges misverstanden bestonden, of
platteland bestond een gewestelijk hof dat in ook als er tussen steden conflicten bestoneerste instantie door de vorst (hertog of den. Maar ook ernstiger vergrijpen (zoals
graaf) werd gepresideerd. Binnen deze majesteitsschennis, zaken die de collatie
hoven (de vorstelijke raden dus) werd niet van de Heer aangingen) behoorden aan de
alleen rechtgesproken maar er werd ook vorstelijke gerechtshoven te worden voorvanuit de dagelijkse praktijk nieuwe wet- gelegd. Minder algemene zaken werden
geving door de juristen ontwikkeld. Aan- door de vierscharen behandeld. Een belangvankelijk ging het formuleren van nieuwe rijke bevoegdheid was dat het hoger gerecht
wetten tamelijk ad hoc, later ontstonden (wanneer er gegronde vermoeden van
overleg colleges. Veel nieuwe wetgeving knoeierij bestond: bijvoorbeeld wanneer de
werd voorbesproken in een overlegcollege schepen familie was van de beschuldigde)
van vooraanstaande juristen dat de naam het lage college de rechtsbevoegdheid kon
'parlement' (parier = spreken) kreeg. Het onttrekken (men noemde dit evocatie).
parlement was dus niet een college van Vaker was het echter de financiële prikkel
afgevaardigden van de bevolking zoals nu, die de doorslag gaf. Rechtszaken waren een
maar een groep van juristen en andere belangrijke bron van werkgelegenheid en
deskundigen die nieuwe wetgeving ontwik- inkomsten.
kelden op de basis van de dagelijkse juri- Wanneer een stad bij een hoger hof de zaak
dische praktijk in de gerechtshoven. Het aanhankelijk maakte sprak men van "ten
voordeel van de nauwe verweving van hoofde gaan" of in het zuiden van "op
rechtvormende en rechtsprekende colleges hoofdvaart gaan". Amsterdam dat aanvanwas dat bij lacunes in de wetgeving, snel kelijk bij het Gooi behoorde en onder de
door aanvullende wetgeving het juridische jurisdictie van het Sticht lag, ging ten
gat kon worden gedicht.
hoofde te Utrecht. Toen Amsterdam rond
De betekenis van deze hoge rechtscolleges 1530 bij Holland ging behoren zocht men
is groot geweest. Sommige bestaan nog tot hoger beroep in de Hollandse hoofdsteden
op de huidige dag. Veel van onze hoge van destijds n.1. Haarlem en Leiden. In veel
10
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gebieden moest men naar het buitenland
voor hoger beroep, ver van de eigen omgeving. Nijmegen ging aanvankelijk zelfs ten
hoofde te Aken.
Stedelijke vierscharen worden appèlcolleges
Vanwege het lucratieve karakter van de
rechtspraak hebben de grotere steden al vrij
snel getracht, via aankoop van privileges, de
volledige jurisdictie binnen de eigen stadswallen te krijgen. De stedelijke vierschaar
trad dan nog wel op namens de landsheer,
maar was toch in hoge mate zelfstandig.
Zo'n stedelijk college was in het algemeen
wat beter toegerust dan in de vierscharen op
het platteland. Bovendien had de stad ook
een grote politieke invloed op de ommelanden. Op den duur ontstaat dan de situatie
dat dit college tevens als scheidsgerecht voor
de omgevende gebieden gaat optreden. In
deze gevallen sprak men van de Hoge Vierschaar of Hoofdbank. Hiervan was de
Hoogschout een belangrijke figuur. Voor de
secretariële ondersteuning dienden dan een
pensionaris of de stadsschrijver, die dan
vaak griffier (afgeleid van het woord
graphein = schrijven) werd genoemd. Deze
Hoofdbanken gingen dus op den duur als
appèl-colleges (hoger beroep) fungeren. Zo
fungeerde 's Hertogenbosch als hoge Vierschaar voor de huidige Noord-Brabantse
Meijerij '). In Staatslimburg waren Dalhem,
Valkenburg en 's Hertogenraad de Hoofdbanken met een volledige jurisdictie ).
Uiteraard waren aan zo'n hoge vierschaar
nog andere functionarissen verbonden zoals
enkele deurwaarders, procureurs, practizijns
(soort hulp-advocaten), boden zowel te voet
als te paard, scherprechters en beulen.
Ons Erfgoed nr 1, 1997

Hoge nationale rechtelijke en bestuurlijke
colleges
Toen langzamerhand onze gebieden (Holland, Gelderland) onder één keizer werden
verenigd (de Bourgondische macht viel toe
aan Oostenrijk, denk aan Karel de Vijfde)
werd een nieuw rechtscollege ingesteld: de
Grote Raad (1473) of Parlement te Mechelen ). Dit parlement had de hoge jurisdictie
over het gebied dat nu België en Nederland
beslaat. In feite was dit dus een eerste stap
in de richting van de scheiding van de
machten. Bij de afscheiding van Holland,
werd de bevoegdheid van dit hoge college
voor Holland en Zeeland aan de Hoge raad
(1582) overgedragen, Deze Hoge Raad
functioneerde naast het Hof van Holland.
Een merkwaardige situatie dus, omdat de
bevoegdheden van beide colleges elkaar
overlapten. Op den duur kreeg het Hof een
meer bestuurlijke taak. De stadhouder was
officieel de voorzitter, maar de facto werd
deze functie door de president waargenomen. In het Hof zaten 11 raadsleden, een
griffier, secretarissen, klerken, deurwaarders, boden en lagere beambten.
Tenslotte dient nog de Raad van State te
worden genoemd. Dit college dateert uit de
graventijd (1531) als een soort kroonraad.
Na de onafhankelijkheid fungeerde dit college als raadgever van de stadhouder. Het
was samengesteld uit de stadhouders zelf (de
Hollandse zowel als de Friese), 3 leden van
de Ridderschap en gedeputeerden van de 7
belangrijkste steden Kl). De Raad van State
had aanvankelijk een functie die op het
huidige kabinet lijkt. Deze raad stelde ondermeer de begroting op. Door de toenemende
macht van de Staten Generaal werd de
betekenis van de Raad van State minder. Het
werd een soort uitvoerend orgaan van de
11

Staten Generaal met name in Defensie- Samenvatting
zaken n ) Dit college heeft zich echter tot Om Erfgoed hoopt met dit artikel enig
op de huidige dag als adviserend beleids- inzicht te hebben gegeven hoe de verorgaan en juridisch college weten te hand- schillende ambtelijke functies ontstonden en
haven.
hoe deze zich in de loop der jaren hebben
ontwikkeld. Uit dit artikel is duidelijk geProvinciale colleges weer autonoom
worden dat dit een complex proces was, dat
Na de uitroeping van de republiek herkre- de meeste functies in de loop der jaren een
gen de provincies hun zelfstandigheid. Bij duidelijke andere inhoud en bevoegdheid
de Unie van Utrecht werd uitdrukkelijk ge- kregen. Door de geografische en ambtsstipuleerd dat er theoretisch althans van rechtelijke structuur zien wij in de vergelijkheid tussen de provincies sprake was. schillende Nederlandse gebieden naast vele
overeenkomsten ook duidelijke verschillen
De republiek had in grote trekken de in bevoegdheden. Het totale bestuurlijke
structuur van de Zwitserse confederatie, palet is dus tamelijk veelvormig. Dit geldt
een samengaan van onafhankelijke bond- ook voor de rechterlijke macht, waar van
genoten of nageburen. Daarmee herkregen een wildgroei van bevoegdheden en instande provinciale colleges (de Staten Provin- ties mag worden gesproken.
ciaal) de absolute soevereiniteit. Zij waren En al bij al mag men dus ook een grote
dus weer de hoogste bestuursmacht en zij verscheidenheid van mogelijke archiefvorwaren dus ook ten aanzien van de hoge mingen verwachten, die voor het genealojurisdictie bevoegd. Als naamgeving hand- gisch onderzoek van belang kunnen zijn.
haafden de juridische poten van deze staten- Ook zal men beseffen, dat die archieven in
colleges hun traditionele naam. In Drente velerlei archiefbewaarplaatsen binnen,
was dit de Etstoel, in Groningen de Hoofd- maar ook buiten onze huidige landsgrenzen
mannenkamer en in Overijsel de Klaring. In aanwezig zullen zijn.
Gelderland werd het belangrijkste gerecht
na het uiteenvallen van dit gewest (Opper- Voor literatuuropgave zie Ons Erfgoed 4e
gelre kwam na een complexe verdeling in jaargang nr. 5, pag. 189/190
Staatse, Pruisische en Oostenrijkse handen)
Noten
te Arnhem gevestigd.
De samenstelling van de Staten Provinciaal
wisselde sterk. De vergadering werd voorgezeten door de pensionaris, verder waren
er vertegenwoordigers van de ridderschap
(een college van 12 personen gekozen uit de
hoge adel) en leden uit de stemhebbende
steden. Het financiële beheer werd uitgeoefend door de zognaamde 'gecommiteerde
raden', een soort gedeputeerden dus.
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1. De oudste bekende burgemeester in Nederland
is die van Maastricht rond 1249.
2. De deurwaarders of roe-dragers werden vaak
door de burgemeester benoemd. Het woord roe
slaat op de roede als symbool van de rechtshandhaving. Vaak waren deze roeden versierd, en bij
het uitspreken van het vonnis in de hand gehouden.
Bij het uitspreken van een doodvonnis werd soms
een roede gebroken.
3. een karos kostte rond 400 gulden (een werkmans jaarsalaris), en twee paarden een even groot
bedrag; de grootste uitgave was echter de dierOns Erfgoed nr 1, 1997

verzorging: een paardeknecht, het voer en de
stallen. Men moest dus echt vermogend zijn om
zich de luxe van een karos te kunnen veroorloven.
4. pensioen is afgeleid van het latijnse pendere =
(uit)wegen, verleden deelwoord pensum; ons
woord pond komt ook daar vandaan.
5. Dit woord is afgeleid van scheren dat 'snijden'
en 'verdelen' betekend, hiervan zijn woorden
afgeleid als schaar, (zowel het werktuig als een
groep mensen of dieren), scherf, scheur e.d.
6. Het rechtsstelsel lag in Gelderland toch wat
complexer, omdat deze provincie uit verschillende
kwartieren was opgebouwd, die ieder een radicaal
andere juridische ontwikkeling hadden doorgemaakt. Vooral in het kwartier van Zutphen was de
invloed van het Duitse recht (o.a. Veemgerechten)
sterk.
7. meijerij, bestuursgebied van een meijer (=schout
of baljuw). Bestuurlijk was het gebied van de
Bossche meierij zo groot, dat men het had ingedeeld in vier kwartieren. Ieder kwartier had zijn
eigen kwartierschout die opereerde onder de hoofdschout.

8. Heerlen had ook een Hoofdbank maar deze was
een Keurkeulse mankamer.
9. Te zelfder tijd werden ook de Algemene Rekenkamer, de Raad van State, de Geheime Raad (een
rechtscollege voor buitengewone overwegend bestuurlijke zaken, de zogenaamde justia extra-ordinaris. Dit in tegenstelling tot de Raad van Mechelen, dat vooral in gewone zaken bevoegd was), de
raad van Financiën, en de Staten Generaal opgericht. Dit laatste lichaam bestond uit vertegenwoordigers van de verschillende standen; dit
college werd bij de erf-opvolging van Karel de
Stoute te Brugge op 9 januari 1462 voor het eerst in
de Nederlanden opgeroepen.
10. Aanvankelijk zaten in dit college ook nog twee
vertegenwoordigers (zeg maar pottekijkers) van
Engeland.
11. Naast de stadhouder waren er nog twee functies
in de raad van state die belangrijk waren: de
Ontvanger Generaal die de financiën regelde en de
Thesaurier Generaal die de krijgsbegroting opstelde.

Archiefnieuws
ninghouders is toegestaan, dus of de auto
Gemeentearchief Dordrecht
De registers van de gemeente Papendrecht buiten dit gebied parkeren en een stukje
van geboorten van 1811 t/m 1892, de regis- lopen of een stadsbus nemen!
ters van overlijden van 1811 t/m 1932 en de
registers van huwelijken en echtscheidingen RA Gelderland
van 1811 t/m 1922, alsmede bevolkingsreg- Ook hier worden in de studiezaal rolfilmisters (in boekvorm) t/m ± 1930 en een leesapparaten vervangen door microfichedoop-, trouw- en begrafenisboek van 1631- readers. De geboorteregisters van de Bur1811 zijn naar het GA Dordrecht, Stek 13 gerlijke Stand (1813-1892) zijn reeds overte Dordrecht, overgebracht. Ze zijn te raad- gezet op microfiches, aan de huwelijksreplegen in de studiezaal van dinsdag t/m gisters wordt gewerkt. Van de microfiches
zaterdag van 9.30-16.30 uur. (Op de zater- kunnen afdrukken worden gemaakt.
dagen in de maanden juni, juli en augustus In maart en april wordt een cursus georgaen op zaterdagen direct voorafgaande aan niseerd over het archiefbeheer bij verenigineen erkende feestadag op maandag is de gen en stichtingen. Informatie bij E. Pelstudiezaal gesloten.)
zers, RA Gelderland.
N.B. Het GA Dordrecht ligt midden in een Er wordt gewerkt aan een Gelders bigebied waar parkeren alleen aan vergun- ografisch woordenboek, waarin reeds overOns Erfgoed nr 1, 1997
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leden personen aan de orde zullen komen,
die van belang zijn geweest voor Gelderland. Eventuele suggesties zijn welkom bij
de heren Pelzers en Van Wissing, RA
Gelderland.
RA Groningen
Zijn met het oog op de verhuizing de
studiezalen van rijks- en gemeentearchief
op maandag en woensdag gesloten, in de
periode maart - juni zullen beide archieven
alle dagen gesloten zijn. Het gemeentearchief verhuist in de periode van half
maart tot half april, het rijksarchief tussen
half april en half mei. In de loop van juni
gaat de nieuwe gezamenlijke studiezaal
open. De dag dat bezoekers weer terecht
kunnen wordt nog bekend gemaakt. Het
nieuwe adres wordt: Cascadeplein 4, 9726
AD Groningen, tel. 050-5992000; fax 0505992050. Contactpersonen:
RA: mevr. J. van Keulen, tel. 050-3127347.
GA: dhr. J. Oldenhuis, tel. 050-5258420.
GA Middelburg
Aan dit GA werd het oudste gedeelte van
het archief van de gemeente Arnemuiden
1430-1857 (1892) overgedragen. Toegang:
F.H. de Klerk, Inventaris van de archieven
van de gemeente Arnemuiden 1430-1857
(1892), Goes 1996.
RA Noord-Brabant
Bij wijze van proef trekt vanaf januari 1997
het Rijksarchief de provincie in. Op verzoek
worden voor heemkundige of historische
verenigingen gratis lezingen op maat verzorgd. Het bronnenmateriaal dat het rijksarchief over een bepaalde plaats of streek
in huis heeft wordt dan toegelicht. Ook
kunnen verenigingen op een aantal dinsdag14

avonden naar het rijksarchief komen. Voor
1997 staan voorlopig zes van deze bijeenkomsten op het programma. Informatie
bij de heren A. v. Vliet of J. Sanders, tel.
073-6818500.
In de centrale hal zijn de naamindexen te
raadplegen op de strafvonnissen van de
arrondissementsrechtbank van 's-Hertogenbosch 1838-1850. In de aldaar aanwezige computer kunnen naast de naamindexen op het Genealogisch Tijdschrift voor
Oost-Brabant en de Brabantse Leeuw ook
die op Gens Nostra geraadpleegd worden.
De volgende schepenbankarchieven zijn
over-gebracht naar het Streekarchief Brabant Noordoost: Berghem, Dieden, Geffen,
Heesch, Kessel, Lith, Lithoijen, Maren,
Land van Megen, Nistelrode, Nuland, Oss,
Oijen en het Land van Ravenstein. Tevens
de notariële archieven van Berghem, Geffen, Hesch, Lith, Megen, Nistelrode, Oss,
Oijen, Ravenstein, Reek, Schaijk en Uden
tot 1916. Het adres van dit archief is:
Raadhuislaan 13, 5341GL Oss,
tel. 0412-684303.
GA Schouwen-Duiveland
In verband met de samenvoeging van de
gemeenten op Schouwen-Duivelland is het
Streekarchivariaat per 1 jan. j.1. als Gemeentearchief geïntegreerd in de nieuwe
gemeente. Het nieuwe adres luidt: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Postbus
5555, 4300 JA Zierikzee, tel. 0111452000. Het bezoekadres blijft Meelstraat
8 te Zierikzee (na tel. afspraak!). De archieven en verzamelingen op de andere locaties (Brouwershaven, Bruinisse, Haamstede en Nieuwerkerk) zijn op wisselende
tijdstippen te raadplegen na een telefonische
afspraak.
Ons Erfgoed nr 1, 1997

GA Vlissingen
Nieuw beschikbaar (per computer) zijn de
Dit archief is op vrijdag gesloten voor het overlijdensakten van de gemeenten Kapelle
publiek. Deze (tijdelijke) sluiting is een on- en Wissenkerke) Vrijwilligers voor dit proderdeel van de maatregelen om achter- ject kunnen zich opgeven bij de heer L.M.
standen op het gebied van toegankelijkheid Hollestelle, .tel. 0118-638920. Een bijzondere aanwinst voor de verzameling genealovan de collecties weg te werken.
gische afschriften zijn de lijsten van het
kader en Zeeuwse bemanning van de
RA Zeeland
De studiezaal van dit RA is met ingang van schepen van de V.O.C, kamer Zeeland,
januari op zaterdag geopend van 9.00 tot over de perioden 1767-1772 en 1780-1794.
17.00 uur. Ook kunnen stukken op deze dag Het archief van deze kamer bevindt zich in
het ARA in Den Haag. Met behulp van
worden opgevraagd.
Vanaf februari zijn de inschrijvingsregisters deze indexen, uitgegeven door de Prae
van de diverse gevangenissen van Zeeland 1600-Club, kan men nagaan of Zeeuwse
voorouders in dienst waren van de VOC.
op microfilm in studiezaal 2 te raadplegen
Het AKON-project (Algemene Klapper De samensteller van deze indexen, de heer
Overlijdensakten Nederland tussen 1811 en P.F. Poortvliet, gaat ook de vroegere perio1940) Zeeland maakt gestage voorgang. den bewerken.

Streekarchief 'Rijnstreek'
waarbij aangesloten de gemeenten Bodegraven, Montfoort, Reeuwijk, Woerden en het
hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
De Bleek, Postbus 45, 3440 AA Woerden, tel. 0348-428846.
Het jaar 1997 is voor de historie-beoefening in het Stichts-Hollandse grensgebied een bijzonder jaar.
Het Streekarchief Rijnstreek viert zijn 25-jarig bestaan, terwijl de Stichts-Hollandse Historische
Vereniging aan haar 40-jarig jubileum toe is.
Waar de genealogie een belangrijk onderdeel van de beoefening van de lokale geschiedenis in onze regio
vormt hebben het Streekarchief en de Vereniging gezamenlijk het initiatief genomen tot een 'Genealogische Dag' voor de regio, waarin het Streekarchief en de Vereniging werkzaam zijn (de huidige
gemeenten Woerden, Bodegraven, Reeuwijk, Montfoort, Harmelen en Oudewater). Op deze Genealogische Dag, die op 8 maart 1997 in het gebouw Concordia in Woerden zal plaatsvinden, willen we vooral
proberen mensen te interesseren, die nog niet of nauwelijks iets aan familiegeschiedenis hebben gedaan.
Zo zal het Streekarchief op die dag een eenmalige actie op touw zetten, waarbij voor mensen wier ouders
of grootouders binnen het werkgebied van het Streekarchief geboren zijn kosteloos een stamreeks (voor
zover de voorouders binnen het werkgebied geboren zijn) geproduceerd zal worden met eventuele
richtlijnen en adressen voor verder onderzoek. Daarnaast zullen er verschillende instellingen en
verenigingen op historisch en genealogisch gebied met informatie en materiaal aanwezig zijn en zullen
medewerkers van het Streekarchief genealogische vragen m.b.t. de regio beantwoorden en adviezen
geven voor het onderzoek in het werkgebied van het Streekarchief en de Vereniging.
De Genealogische Dag vindt plaats op zaterdag 8 maart 1997 in de grote zaal van het zalencentrum
Concordia aan het Kerkplein 7 te Woerden. De opening door de burgemeester van Woerden, drs. H.A.
van Zwieten, zal om 10.30 uur plaatsvinden; de Genealogische Dag wordt 15.00 uur afgesloten.
Belangstellenden zijn van harte welkom; de toegang is gratis.
Ons Erfgoed nr 1, 1997
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Zo maar een bron .
H.M. Lups
Inleiding
Een uitdrukking die men tegenwoordig veel
hoort is 'grensverleggend' met iets bezig
zijn. Vroeger was dit een vanzelfsprekendheid voor een bovenklasse, die naar meer
gebied, meer bezit en meer macht streefde.
Maar ook tegenwoordig is dat streven voor
velen nog even vanzelfsprekend, al zijn de
grensverleggende activiteiten misschien
meer gespreid. Het gaat nu niet alleen om
meer bezit, maar ook om meer kennis en
grotere prestaties (bijvoorbeeld in de sport).
Ook iedere genealoog is van nature graag
grensverleggend bezig. Vroeg of laat komt
men ook aan grenzen: men loopt vast met
het onderzoek. Bij het ene kwartier wat
sneller, dan bij het andere, maar onherroepelijk is het op gegeven ogenblik: ho! Een
rechtgeaard genealoog geeft echter niet
gauw op. En dat dikwijls terecht. Men moet
er als regel dan echter wel de nodige moeite
voor doen en zich in de regio, waar de
bewuste laatste voorouder vandaan kwam,
verdiepen. En vooral in de verslaggeving
van de historie van dat gebied: Wat bestaat
er aan archiefverzamelingen met betrekking
tot de streek en waar is dat materiaal aanwezig. Soms ook geeft het uitgeoefende
beroep een aanwijzing: Denk maar aan
schippers: welke routes kunnen ze bevaren
hebben. Iedere stad, die ze aandeden zou
informatie kunnen verschaffen. In de
tweede helft van de achttiende eeuw werkten er alleen in Amsterdam zo'n 25.000
dienstboden of ander vrouwelijk personeel,
veelal afkomstig uit de omringende provincies als Friesland, Gelderland en Overijssel.
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(1)
Een behoorlijk aantal trouwt dan ook niet in
de plaats waar ze vandaan kwam en waar
het gezin misschien later terug kwam, maar
in haar (tijdelijke) woonplaats, zodat men
dit huwelijk elders mist.
De bronnen, die betrekking hebben op bezit
en bezitsvorming blijken meestal het meest
nauwkeurig bijgehouden. Men was op de
penning. Niet alleen regelingen van erfenissen en voogdij schappen werden vastgelegd,
maar en vooral ook die waarbij gere
gis-treerd werd wat men anderen kon laten
betalen in geld of natura (o.a. belastingregisters!). Hierbij moet men wel bedenken
dat dergelijke registraties niet altijd ter
plekke werden/worden bewaard, zodat een
bestand uit Limburg of Friesland bijvoorbeeld in het Algemeen Rijksarchief te Den
Haag of in bepaalde familiearchieven aanwezig kan zijn. Ook kan het zijn, dat men
bepaalde archieven in het buitenland moet
zoeken, bijvoorbeeld omdat een bepaald
gebied niet onder het gezag van de Republiek viel. Enerzijds maakt dat het zoeken
lastiger, want men moet toch die bronnen
lokaliseren en raadplegen. Gelukkig poogt
men althans kopieën van dergelijke bestanden voor de regionale archieven
beschikbaar te krijgen. Aan de andere kant
komen ook steeds meer bronnenpublicatie's
voor een breder publiek ter beschikking,
hetzij in de vorm van een boek, hetzij op
diskette of CD-rom, waardoor men thuis
allerlei vooronderzoek kan doen. Soms ook
kan men met behulp van een modem via de
computer allerlei informatie binnenhalen.
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Het is de bedoeling in dit en komende nummers van Ons Erfgoed bij dergelijke informatie verschaffende bronnen stil te staan.
Ten dele betreft het bronnen, waarbij men
niet zo gauw stil staat, omdat men ze niet
kent of waarvan men niet weet welke informatie ze bevatten, ten dele wordt aandacht
gevraagd voor bronnen, waarover men thuis
kan beschikken. Uw redactie is helaas niet
alwetend. Graag worden daarom ook tips
van lezers ontvangen.
Deze eersteling heeft te maken met de
provincie Groningen, maar mogelijk vindt
men ook elders soortgelijke bronnen met ten
dele onverwachte informatie.

ina's. Ook zijn de bladen 332-411 met onbehuisde landen niet opgenomen omdat de
meeste daar genoemde namen ook al op de
bladen 1-331 voorkwamen.
Door de vermelding van veel namen (circa
5.000 echtparen), relaties en grondgebruik,
vormt 'Spanheim' een interessante bron
voor een tijd met zeer schaarse DTBgegevens. Naar schatting vindt men in dit
overzichtsboek zo'n tien procent van de
huwelijken in de Ommelanden uit die periode. Weliswaar dateren de genoemde jaartallen niet exact de huwelijken, maar de
inschrijving van een huurderswijziging,
waardoor toch een globale aanduiding is
vastgelegd. Inschrijving van een nieuw huwelijk was namelijk verplicht in verband
met een te betalen 'geschenk', al werd dit
soms uitgesteld of nagelaten.
De heer Wessels heeft 'Spanheim' aangevuld met een extra bestand, dat voor
dezelfde Folionummers de huurders in 1721
en 1755 (ontleend aan B.W. Siemens,
1962) omvat.

Huurders Groningse Provinciegrond
1632-1720 en 1755
Na 1594 zijn de voormalige landerijen van
abdijen en kloosters verhuurd door de Stad,
de Ommelanden en de Provincie. Dit grondbezit omvatte ongeveer 10% van de Groningse cultuurgrond. Uitgebreide huurrekeningen, die daarop betrekking hebben, worden in het RA te Groningen bewaard. Maar
naast deze afzonderlijke rekeningen be- Hoewel het verleidelijk is meerdere voorwaart dit RA ook overzichtsboeken over de beelden te geven moet een enkele voorbeeldperiode 1632-1719 van de hand van A. pagina een en ander verduidelijken:
Spanheim, rentmeester tussen 1683-1721.
Een van deze boeken, bewaard onder inven- 184. Loppersum Oosterwierum Fol:431 vso
tarisnummer 2568 is, omdat kopiëren niet Pieter ansen bij de Balck ende Cornellisje
meer mag, gefotografeerd (ruim 2000 op- gebr: 45 gra:
names!) door de heer H.R.A. Wessels uit soo binnen als buiten 't Damsterdiep geleBilthoven. De inhoud heeft hij grotendeels gen.
getranscribeerd en ingetikt. Met name geldt Ao: 1641 de dogter Grietie getr: an Thomas
dit de posten van de behuisde landen (3 per Walrichs
blad op Folio 1-331) met inbegrip van Ao: 1655 de wed: Grietie getr: an Claas
gegevens uit de jaren 1719-1725, die waren Bartels
genoteerd in een ander handschrift. Niet Ao: 1667 de soon Tomas Walrich en Trijnverwerkt zijn de huurbedragen, metingen en tie
dergelijke, vermeld op de overliggende pag- Ao: 1698 Luitien Edsers
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Ao: 1692 Reinder Jans en Geeske
— Oosterwierum Fol:432
Harmen Jansen en Ave gebr: 29 gra:
Ao: 1637 Jan Luirdts en Frouke
Ao: 1659 Jacob Menckens en Jantie
Ao: 1662 Jan Jacobs en Bonke
Ao: 1688 Luitine Edsers
Ao: 1690 Eenje Jans en Geertruit
Ao: 1694 Alje Jacobs en Jantie
Ao: Isebrant Claasens en Jantie
- Wittewierum Fol: 148
Jan Garrebrants bij de Muijden en Trijnje
gebr: 32 2/3 gra:
Ao: 1635 Willem Brondts wedunaar
Ao: 1645 getr: an Marretie
Ao: 1658 de dogter Grietie
Ao: 1660 getr: an Lubbertus Broijls
Ao: 1680 Tidde Wridsers en Geertien
Ao: 1703 de soon Ocke ans Tiddens vriegesel

Ao: 1709 getr: an Marretien
Ao: 1714 de wed: Martien getrout an Claas
Jans Dijkhuizen.
De heer Wessels heeft deze bestanden
beschikbaar gesteld aan de NGV afdeling
computergenealogie, zodat iedereen met
Groningse wortels er over kan beschikken.
Ze zijn op floppy verkrijgbaar bij de Dienst
Bestellingen NGV, Adriaan Dortsmanplein
3a, 1411 RC Naarden. Leden van de NGV
betalen ƒ 7,50, de overigen ƒ 10,--. Heeft
men zelf geen computer dan kan men uiteraard een bevriende relatie vragen een uitdraai te maken. Men zal ontdekken, dat
daar ruim 200 enkelzijdige A-4 vellen voor
nodig zijn, zodat men gelijk weet dat niet
alleen het fotograferen maar ook deze transcriptie de heer Wessels menig vrij uurtje
heeft gekost.

Fout in de Burgerlijke Stand
W.H. Morel van Mourik
Natuurlijk, officiële stukken moeten foutloos
zijn, daar is ieder het wel over eens. Toch komt
het van tijd tot tijd voor, dat er door een
vergissing van een ambtenaar aperte fouten
staan in b.v. registers van de Burgerlijke
Stand. In de vorige eeuw kwam dat vaker voor
dan nu. Heden ten dage moeten bewijsstukken
worden overgelegd. Zo moeten er bij een huwelijk uittreksels uit geboorteregisters verstrekt worden en ook een uittreksel uit het
overlijdensregister, als een ouder er niet meer
is. Vroeger moest dat ook wel, maar ging het
eenvoudiger. Ook nam men het met de nauwkeurigheid niet zo nauw, zoals blijkt uit het
volgende voorval uit 1818, waar iemand in de
echt werd verbonden met zijn moeder, die toen
bovendien al vijf jaar dood was. Zoals u zult
begrijpen vond dit alleen op papier plaats,
maar toch...
18

Op 8 mei 1818 verschenen Gerrit van Ojen en
Jenneke van Muiswinkel voor de ambtenaar
van de Burgerlijke Stand van de gemeente
Beusichem, "teneinde door een wettig huwelijk
aan elkaar te worden verbonden". Gerrit van
Ojen was de zoon van Willem van Ojen
("overleden te Beusichem voor ongeveer veertien jaren, blijkens acte van bekendheid") en
van Niesje van Mourik, overleden te Beusichem op 8 juni 1813. Ook de gegevens van
de bruid, Jenneke van Muiswinkel, werden
correct vermeld. Daarna vroeg de ambtenaar
"of zij elkander wederkerig tot man en vrouw
wilde ') nemen, waarop door elk afzonderlijk
toestemmend antwoord zijnde gegeven" - dat
klonk dus goed, maar toen ging het mis:
"verklaren wij in naam der wet dat Gerrit van
Ojen en Niesje van Mourik (oei!) door het
huwelijk verbonden zijn, waarvan wij acte
Ons Erfgoed nr 1, 1997

hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van
(... volgen de namen van de getuigen), welke
deze, nadat ook dezelve was voorgelezen
nevens ons hebben betekend, verklaren de
comparanten niet te kunnen schrijven" (en dus
ook niet te kunnen horen, voegen we er anno

1997 aan toe). Ook de getuigen hebben kennelijk zitten slapen...
') Er staat inderdaad in de akte "wilde" en niet
"wilden"

Op zoek naar een familiewapen
A.H. Hoeben

Het wapen van Frans Pieterszn Pottebacker
ob(eit) = overl. 1623. (Gem. arch. Delft)

Inleiding (door H.M. Lups)
Nog steeds willen velen graag een familiewapen als familiesymbool.
Zij die zich niet in de heraldiek verdiept
hebben, zijn daarbij nog te gemakkelijk het
slachtoffer van commerciële personen of
instellingen, die in een aantal gevallen,
soms zonder enig bewijs op grond van
naamsovereenkomst voor goed geld wapenafbeeldingen verkopen. Soms zelfs fantasiewapens.
De familiewapens zijn (nog) niet wettelijk
beschermd, zodat er aan verkeerd gebruik
en misbruik weinig gedaan kan worden.
Het goed fatsoen vraagt echter dat men om
een bepaald bestaand wapen te voeren in
mannelijke lijn tot een bepaalde familie
Ons Erfgoed nr 1, 1997

moet behoren. Men kan dus niet volstaan
met het raadplegen van bijvoorbeeld het
Armorial Général van de overigens zeer
verdienstelijke heraldicus J.B. Rietstap.
In eerste instantie dient dus de geschiedenis van de familie uitgezocht te worden.
Pas dan kan men een wapen tegenkomen
dat door mannelijke voorouders gevoerd is
en dat met recht het symbool van de familie kan zijn. Zelfs kan men soms meer dan
een wapen tegenkomen. Bij de familie
(van) Kal(f)sbeek bijvoorbeeld kende men
een wapenafbeelding in de kerk te Akkrum.
Het werd gevoerd door Johannes Kalsbeek, 'bijsitter van Utingeradeel'. In Jaarboek 47 van het Centraal Bureau voor
Genealogie (1993) beschrijft P. Boon in
een artikel over gebrandschilderde glazen
uit de kerk van Hoogwoud een tweede
wapen, gevoerd door Hotze (verlatijnst tot
Horatius) Rombartus van Calsbeek. En
misschien komt er nog wel eens een derde
wapenafbeelding te voorschijn, want
Rudolph van Calsbeek, de oudste kleinzoon van stamvader Johannes was op
gegeven ogenblik burgemeester en hopman
van de stad Hasselt in Overijssel. Mogelijk
heeft hij stukken moeten zegelen.
Maarten Harperszoon Tromp voerde oorspronkelijk een sprekend wapen (zie Ons
Erfgoed, Ie jaarg. pag. 49): "eene opzit19

tende aap op grond met beide voorpooten
een fluit vasthoudende, waarop hij blaast,
en vergezeld van eene harp, die rechts
naast hem op de grond ligt". Later werd
het gewijzigd en aanzienlijk gecompliceerder. Soms ook raakte een wapen in
de vergetelheid, waarna latere geslachten
een ander aannamen. Zo brengt niet alleen
de genealogie maar ook de heraldiek soms
allerlei verrassingen mee.
In de serie artikelen die nu volgt worden
een aantal aspecten besproken, die als
handleiding kunnen dienen om een eventueel bestaand familiewapen op te sporen.
De oorsprong en vroegste periode van de
heraldiek.
Alvorens ons op het eigenlijke zoekwerk te
richten is het wenselijk volledigheidshalve
even terug te kijken naar het ontstaan van
de heraldiek. Dit te meer omdat we zo in
aanraking komen met een aantal mogelijke
bronnen.
Een intrigerende vraag, waarvan het twijfelachtig is of daarop het antwoord ooit
gevonden zal worden, is waarom de praktijk
van het aanbrengen van een erfelijk teken
op schild en wapenrok zo ineens als een
geaccepteerd gegeven rond 1150 in Frankrijk zijn ontstaan vindt. Er is veel gefilosofeerd over de twee stellingen: de heraldiek
is ontstaan uit de noodzaak van herkenbaarheid in het strijdgewoel, tijdens of vlak
na de kruistochten, dan wel de steeds meer
geaccepteerde gedachte dat de heraldiek
zijn opbloei te danken heeft aan de opkomst
van toernooien, waarmee de adel zich als
overbrugging tot aan de feitelijke veldslagen en mede als middel tot wapenoefening
bezig hield.
De oudste wapenafbeelding, die in Fran20

krijk gevonden wordt is die in het zegel van
Raoul de Vermandois uit 1146. Het schild
toont een geschaakt veld ). Een vijftigtal
jaren later komt in het hertogdom Brabant
het eerste zegel voor waarop de leeuw als
wapenfiguur in een schild is geplaatst 2).
Het is het zegel van Hendrik I, hertog van
Brabant uit de periode 1196-1212. Een
ander oud wapen is van de Maastrichtse
schepen Godfried Hundertmark, die in 1253
zegelde met een volledig wapenschild waarop 6 vogels geplaatst (3,2,1) 3). In 1293
zegelde Jacob haren Vrederixzoen, burger
van Utrecht, met een zegel waarop een
wapenschild waarop twee dwarsbalken beladen met lelies ). Vanaf die tijd neemt het
aantal wapens gestadig toe, uiteraard eerst
bij de adellijke personen die als getuigen in
de oorkonden van de hertogen of zelf als
oorkonder optreden, maar al snel ook in de
zegels van geestelijke waardigheidsbekleders en anderen. Vanuit de adellijke bovenlaag vond de heraldische praktijk zijn weg
naar de lagere standen, al is een zo algemeen gebruik, zoals dat in Frankrijk bekend
is, nooit in Nederland vastgesteld. Daar
voerden zelfs boeren op het platteland,
hoewel ze geen officiële functie bekleedden,
een zegel.
Wie gebruikten een heraldisch wapen?
Zoals gezegd: de adel was de bovenste laag
die zich al snel na de vorsten en kleinere
dynasten het gebruik van een wapen 'toeeigenden'. Maar de burgers bleven niet lang
achter. Immers, voor authentisering van akten was het noodzakelijk dat bijvoorbeeld
schepenen van een stad over een zegel beschikten, In eerste instantie werd veelal
gebruik gemaakt van het gemeen schependomszegel, het zegel dus van een stad of
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Heer Gerard, heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, omstreeks 1315

dorp als geheel. Maar met het toenemen van
de vrijwillige rechtspraak werd het meer en
meer gebruikelijk om niet de gehele schepenbank bijeen te roepen, maar gedurende
de week een beperkt aantal schepenen,
meestal twee, zitting te laten houden voor
het opstellen en bekrachtigen van de verschillende akten. Zo zien we al snel het
gebruik ontstaan dat slechts enkele schepenen met hun persoonlijk zegel de oorkonden
authentiseerden.
Het oudste zegel (met een adelaar zonder
schildomlijsting) van een burgerman op Nederlandse bodem is dat van Nicolaas van
Putte, die er in 1248 als poorter van Middelburg een oorkonde mede bekrachtigt).
In 1253 vinden we dan de zegels van drie
Maastrichtse schepenen. Binnen de provinciegrenzen van Noord-Brabant vinden we
nog geen tien jaar later, in 1261, de zegels
van Hendrik Koman en Daniel van Dijke,
schepenen van Den Bosch ). In de lijst
achter de Grondtrekken van mr. L.Ph.C.
van den Bergh vindt men het zegel vermeld
van Jan van Striene, poorter te Dordrecht
uit 1299, gezien de afbeelding een burgerOns Erfgoed nr 1, 1997

man: een staand persoon, blootshoofds, met
een lange stok in de rechterhand en een korf
in de linkerhand. Het oudste particuliere
zegel in Groningen is van 1 mei 1337. Het
is een zegel van groene was met daarop een
driehoekig schild, waarop drie vogels,
geplaatst 2 en 1. Van het randschrift is nog
leesbaar: STHIJESE
SE5)
Als er in deze artikelen gesproken wordt
van schepenen bedoelen we daarmee uiteraard ook de laten van een laathof of de
heemraden, beide tegenhangers van de
schepenen in bepaalde rechtskringen.
Verder zijn er natuurlijk dikwijls ook andere functionarissen zoals schout, richter of
andere gerechtsdienaren, notarissen e.d. onder degenen die zegelen. Ook geestelijke
personen traden vaak op als getuigen of
oorkonders, daarbij eveneens gebruik makend van hetzelfde instrument: het zegel,
vaak met hun familiewapen.
In het hierna volgende artikel zal voornamelijk gesproken worden over wapens en zegels van burgers, omdat het merendeel van
onze afstammingslijnen toch wel uit nietadellijke personen zal bestaan, waarvan
overigens natuurlijk wel heel veel heraldisch materiaal bekend is.
Noten:
1) C. Pama Rietstaps Handboek der Heraldiek,
pag.8, vijfde druk, Leiden 1987. Voor een interessant aantal zegels, daterend uit de allervroegste
periode raadplege men het Corpus Sigillorum Neerlandicorum, De Nederlandse zegels tot 1300 (19371940).
2) A.H. Hoeben, Brabantse heraldiek in historisch
perspectief (1991), pag. 26
3) C. Pama Rietstaps Handboek der Heraldiek, pag.
23,24,25, vijfde druk, Leiden 1987.
4) Corpus Sig. Neerl. nrs 1009, 1342
5) Verzegeld verleden, Zegels: Bronnen voor de
geschiedenis, Groningen 1984.
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Van wie stammen we af?
JW. Koten

chromosomen onder de electronen microscoop

Inleiding: DNA, chromosoom, DNAprofiel
In een vorig artikel (zie Ons erfgoed, 2e
jaarg. pag. 233-236, 3e jaarg. 19-21) hebben wij uitvoerig de betekenis van het
DNA-onderzoek voor de genealogie belicht.
We hebben toen uitgelegd dat het DNA in
de chromosomen van de kern van iedere cel
is opgeslagen en dat ieder chromosoom te
beschouwen is als een stapel boeken, waarbij met gebruikmaking van vier letters
gemiddeld 100.000 erfelijke eigenschappen
zijn opgetekend. We hebben toen ook
verteld, dat het DNA is te vergelijken met
de programmatische software van een computer. Dit biologische DNA-programma
vertelt hoe de vorm van ons lichaam moet
worden gedurende de menselijke ontwikkeling. Aangezien dit DNA bij een kind van
vader en moeder afkomstig is zal het
kinderlijke DNA voor ongeveer 50% op dat
van vader en ongeveer voor 50% op dat van
moeder lijken. Ik heb toen uiteengezet dat
het mogelijk is dit DNA te analyseren. Men
kan van de mens een DNA-profiel maken
22

uit celmateriaal, dat wil zeggen van bloed,
huid, haren, speeksel etc. Het blijkt dat
ieder mens een specifiek (misschien beter
ngenoeg specifiek) DNA-profiel heeft, even
persoonsgebonden als de vingerafdruk.
Men spreekt dan ook wel van genetische
vingerafdruk. De politie maakt daar tegenwoordig bij de opsporing dankbaar gebruik
van. Ook in het leger heeft DNA-onderzoek
een belangrijke betekenis. Bij gesneuvelden
die zodanig verminkt zijn dat men de
mensen niet meer kan herkennen, kan men
door DNA-onderzoek toch een volledige
identificatie bereiken. Deze DN A-profilering was eerst een groot karwei, maar het
wordt door technische verbeteringen steeds
gemakkelijker uitvoerbaar en dus goedkoper. Het is te verwachten dat het over een
paar jaar een soort routine onderzoek zal
worden. Maar zo ver zijn we nu nog lang
niet.
Vaststelling familieverwantschap met de
DNA-methode
Kent men het DNA-profiel van het kind dan
kan men door DNA-studies van de ouders
min of meer met zekerheid bevestigen of het
om de 'echte' vader en de 'echte' moeder
gaat. Het is zelfs mogelijk enkele generaties
terug te gaan. Zo was het mogelijk met
DNA-onderzoek de resten van de verkoolde
lijken van de tsaristische familie te identificeren. Wim Scholl heeft dit destijds verder
uitgewerkt (zie Ons Erfgoed 3e jaarg. pag.
22-24)). Ook heeft hij toen geschreven dat
de bekende vrouw Anna Anderson, die zich
voor de dochter Anastasia uitgaf nooit faOns Erfgoed nr 1, 1997

milie van de tsaar kon zijn geweest. Binnenkort ook zullen we weten of de in Delft
begraven Karl Wilhelm NaundorfF inderdaad recht heeft op de benaming Louis
XVII, een vraag waarover in de afgelopen
150 jaar vele boeken zijn volgeschreven,
maar waarop met behulp van dna-onderzoek een antwoord kan worden gegeven.

DNA-profiel aantonen. Om het maar eenvoudig te stellen: je kunt alleen hele chromosomen van een ouderpaar erven. Als er
maar 46 chromosomen zijn en je hebt 64
voorouders, dan schieten er een aantal
voorouders over.

Hetzelfde geldt trouwens ook voor verre
familieleden. Veel verder dan de familiereHoe ver kan men met het DNA- latie van achter-achterneven/nichten kan
onderzoek terug gaan?
men met DNA-onderzoek niet meer aantoDe vraag is nu, hoe ver je in je kwartierstaat nen, omdat dan de kans op een gemeenmet DNA-onderzoek zinvol kunt terug schappelijk chromosoom wel erg klein
gaan. Dat is niet zo gemakkelijk uit te wordt.
leggen, doch ik doe een poging. Ieder mens Helemaal waar is bovenstaande echter niet
ontvangt door de overerving 23 chromo- omdat we niet met crossing-over rekening
somen van de vader en 23 chromosomen houden, maar voor het gemak laten we het
van de moeder. Dat betekent dat 23 chro- maar hierbij.
mosomen op die van vader lijken en 23 op
die van moeder. U begrijpt dat men van Vaststelling verwantschap tussen mannen
ieder van de grootouders dus maar een in de mannelijke lijn op basis Y-chromokwart van het DNA profiel ontvangt, soom
verdeeld over 46/4 of circa elf chromo- Er zijn op bovenstaande regel natuurlijk
somen. Met andere woorden elf willekeu- uitzonderingen. Er is immers een heel bijrige chromosomen deel je met één van de zonder chromosoom ) dat zoals dat heet
grootouders. Zo deelt u met uw over- 'geslachtsgebonden' is en dat men het XYgrootouders 12% van het DNA-profiel chromosoom-complex noemt. De mannen
verdeeld over 1/8 van het totale aantal chro- hebben een XY-combinatie en de vrouwen
mosomen, dat zijn ongeveer 5+ chromo- een XX-chromosomenpaar. Als de kern een
somen. Bij uw bet-overgrootouders is dat YX-combinatie heeft, wordt dit altijd een
per voorouder nog maar ± 3 chromosomen. man, als het een XX-chromosomen paar is,
De grens dat DNA-onderzoek nog zinvol is wordt het altijd een vrouw. Nu krijgt de
ligt bij zes generaties terug. Je hebt dan zoon uitsluitend het Y chromosoom van zijn
meer overgrootouders (64) dan het totale vader en die kreeg het weer van zijn vader,
aantal chromosomen (46). Je gaat dan de grootvader enz. Omdat de vrouw geen Ychromosomen van een aantal van je voor- chromosoom heeft kan zij het ook niet
ouders in je chromosomen-set missen nl van doorgeven. Als je dus een man hebt, kun je
64-46=18 voorouders. Bij de generatie veel verder terug gaan in de (mannelijke)
daarop mis je al 148-46 of te wel 82 stamboomlijn, dan bij iedere andere voorvoorouders. Je kunt derhalve die missende ouder. Dat betekent dus als je het DNAvoorouders ook niet meer in het totale profiel van het Y-chromosoom van een
Ons Erfgoed nr 1, 1997
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jongetje kent je met zekerheid de echtheid
van de vader, de mannelijke grootvader en
overige voorvaders in de mannelijke lijn
kunt vaststellen. Dat betekent ook, dat wanneer je uitsluitend op het DNA-profiel van
het geslachtschromosoom let, alle verre neven met dezelfde familienaam als de jouwe
(mits geen onechte kinderen, of geen nakomelingen van voorouder, die de naam van
de moeder aannamen), ook hetzelfde DNAprofiel in het Y-chromosoom zullen bezitten.

Wat leert dit belangwekkende onderzoek?
- Allereerst dat de structuur van het Ychromosoom bij de opvolgende generaties
grote stabiliteit kent. Wel zijn er soms
geringe verschillen die op spontane mutaties
wijzen, zodat men voor de afstamming binnen de hoofdcluster (het behoren tot de
priesterstand) ook subgroepen kan gaan onderscheiden die nader verwant zijn.
- Genetische onderzoek van het Ychromosoom, kan dus veel belangwekkende
gegevens opleveren bij de mannelijke leden
Recent is deze Y-chromosoom-onderzoeks-- van een stamboom, d.w.z. mannen met
techniek 2) toegepast bij het onderzoek van dezelfde achternaam. Ik verwacht dat deze
de afstamming van de groep die zich vol- waarneming belangwekkende klinische
gens mondelinge overlevering afstammelin- betekenis heeft en van invloed zal zijn op
gen van de joodse priesters (Kahn, Cohen, het medische genealogische onderzoek.
Kuhn en verwante namen) achtten. Canetti
die tot deze groep behoorde nam bij een Een tweede erfelijke weg, mitochongroot aantal van deze priesterafstammelin- driaal-DNA, wat is dat?
gen verspreid over de gehele wereld van de Onlangs, zo rond 1990, is nog een tweede
binnenkant van de mond wat slijmvlies en weg van overdracht van erfelijkheid ontdekt
onderzocht het Y-chromosoom. (zie ook die men de DNA mitochondriale erfemijn eerder artikel over het DNA-onder- lijkheid noemt.
zoek). Nu blijkt, dat bij mannen die deze Het DNA is nu niet in de kern maar aan
afstamming claimden inderdaad grote over- mitochondria gebonden, vandaar dat men
eenstemming in het Y-chromosoom bestaat, dit DNA meestal als mt-DNA afkort. Dit is
zowel bij de groep van de Ashkenazim (ook een nog wat moeilijker verhaal. Ik moet n.1.
wel de Oost-Europese joden) als bij de uitleggen wat mitochondria zijn. MitochonSefardische (Portugese) joden, (zie eerder dria betekent letterlijk kralensnoer, in feite
artikel over Joodse genealogie). Het is zijn het snoertjes van kleine blaasjes. In
duidelijk dat deze over de gehele wereld iedere lichaamscel zijn uitsluitend in het
verspreidde joden dus een gezamenlijke af- cellichaam (ook wel cytoplasma) deze
stammingslijn hebben. Nog verbazingwek- blaasjes-snoertjes te vinden. In die blaasjes
kender is dat de mondelinge familietraditie speelt zich vooral de energie(warmte)over duizenden jaren doorgegeven, ver- huishouding af. Omdat deze energie voor de
moedelijk op waarheid berust. Het bevestigt cel zo belangrijk is heeft ieder van zulke
tevens dat Ashkenazim en Sefardim een blaasjes zijn eigen DNA brokje. Anders
gemeenschappeljke stamouder hebben, iets gesteld, niet alleen de kern heeft DNA,
wat altijd betwist werd.
maar hele kleine microbrokjes mt-DNA zijn
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los van de kern door het cellichaam verspreid en wel gebonden aan de mitochondria. Men spreekt daarom ook wel van
niet-kerngebonden of van cytoplasmatisch
DNA. In totaal is dit mt-DNA maar een
uiterst kleine fractie (minder 0.001 %) van
het totale cel-(kern) DNA. Dit mt-DNA
heeft de vorm van kleine gesloten ringetjes.
Het mitochondriale DNA, bestaat uit een
betrekkelijk korte DNA-streng van (in computertermen) ongeveer 15 Kb (ruwweg 37
genen), waarvan de uiteinden aan elkaar
zitten. Dit dna-ringetje kan door zijn betrekkelijk eenvoudige bouw vrij goed, zelfs
tot op de molecuul worden geanalyseerd.
Omdat dit DNA buiten de kern ligt is dit
mt-DNA niet erg stabiel. Er komen nogal
wat structurele veranderingen in voor die
ten dele erfelijk zijn. Met moderne technieken laten die zich goed aantonen.

Overerving moederlijke mt-DNA
Hoe komt het kind aan het mitochondriaal
DNA. Zoals bekend is er een vrouwelijke
eicel die naast de eigen kern tevens een
groot cellichaam heeft waarin zich dit mtDNA bevindt. Wanneer de zaadcel zich met
de eicel verbindt gaat uitsluitend het DNA
van de man in de eicel over, zodat het
mt-DNA van het cellichaam (dat deel van
de cel dat rond de kern zit, ook wel cytoplasma genoemd) uitsluitend van de moeder
komt. Wanneer zo'n eicel zich deelt, deelt
ook het cellichaam zich, zodat in het volgende celpaar ieder de helft van het moederlijke mt-DNA ontvangt. Dit herhaalt zich
bij iedere celdeling. Dus het mt-DNA is
altijd afkomstig van de moeder, en dit gaat
zowel naar zonen als dochters. Als men het
mt-DNA van een moeder-kind relatie
bestudeert kan men altijd vaststellen of de
moeder de ware moeder is. Dat betekent
Aanvankelijk besteedde men niet veel aan- ook dat het kind, zijn/haar moeder, de
dacht aan dit DNA, totdat men ontdekte dat moeders moeder: de grootmoeder, de
een klein aantal zeer gemene erfelijke ziek- moeder moeders moeder dus de overgrootten van ogen, spieren en de zenuwen op moeder enzovoort allemaal hetzelfde mtafwijkingen van dit mt-DNA berustte. Er DNA hebben. Dus in tegenstelling tot het
zit bij deze mitochondriale ziekten een Y-chromooom, die de vaderlijke afstamberuchte oogziekte die ziekte van Leber ming markeert, markeert het mt-DNA de
moederlijke ascendentie. Familieleden verheet.
De erfelijkheid van deze ziekte was tot voor want langs de vrouwelijke lijn, met uitsluikort een raadsel omdat het zowel bij zonen tend vrouwen als gemeenschappelijke
als dochters altijd via de vrouwelijke lijn en voorouders, hebben dus hetzelfde mt-DNA.
nooit via de mannelijke lijn vererfde. Het
probleem werd rond 1990 opgelost toen mt-DNA en bevolkingsstudies
men door studie van het mitochrondriaal Nu is er nog een aardigheid met dat mitoDNA er achter kwam dat de afwijking in chondriale DNA. Ieder volk heeft een beetje
het mitochondriale DNA zat. Er worden de zijn eigen mt-DNA. Door nu het mt-DNA
laatste jaren steeds zeer ziekten ontdekt die van het ene volk met het andere volk te
op mt-DNA-afwijkingen berusten. Onlangs bestuderen kun je de mate van vernog werd een bijzondere vorm van sui- wantschap tussen deze volken vaststellen.
kerziekte beschreven.
Op dezelfde manier als je kwartierstaten of
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stambomen van individuele personen kunt
maken, kun je met de analyse van het mitochondriaal DNA ook stambomen van hele
volken maken. Wanneer je dan de afstamming van de Nederlanders terug zou vervolgen kom je ergens in Kenya uit. Merkwaardig hè.
Dit onderwerp is niet eenvoudig. Vandaar
dat de vraag rees is het eens in eenvoudige
woorden te vertellen. Ik hoop dat ik daar in
geslaagd ben. Zo niet dan houd ik mij voor
aanvullende vragen aanbevolen.
Literatuur: Johns D.R. (1995) Mitochondrial DNA
and Disease. New England Jonmal of Medicine
333:638

Johns D.R. , The other human genome. Mitochondrial DNA and disease, Nature Medicine, Oct.
1996, p. 1065.
Noten:
1. De mens heeft 23 paar chromosomen, dat zijn
pakketjes DNA. Ieder chromosoom be-staat uit een
staafje met gemiddeld 100.000 erfelijke eigenschappen. Van iedere ouder krijgt een kind een set
van 23 chromosomen, zodat er uiteindelijk 23 chromosomenparen zijn. Er is een chromosoom die wat
afwijkend is: het 23ste chromosomen paar. Dit
bestaat bij de vrouw uit twee even-lange staafjes,
die de vorm hebben van een X, terwijl bij de man
een van de staafjes wat korter is, vandaar dat het
lange staafje en het korte staafje tezamen de vorm
hebben van de letter Y.
2. met gebruikmaking van de ketting-ver-meerderingsmethode en specifieke y-chromo-soommerkers.

Droogscheerdersscharen
G. de Heus

In het wapen van onze familie komen vier
z.g. droogscheerdersscharen voor.
Het blijkt dat er vele wapens bekend zijn
met 1-2-3 en ook met 4 scharen.
Einde van de vorige eeuw is een artikel
verschenen van de heer Buddingh uit Delft
over schaarwapens, die volgens hem
rechtssymbolen zouden zijn.
Ik vraag me af of dit waar is. Men kan ook
stellen dat de droogscheerdersscharen het
symbool zijn van een eeuwenlang gebruikt
gereedschap in de textielnijverheid?
(Uiteraard waren er meer soorten scharen,
zoals van kleermakers en om schapen te
scheren, die men eveneens in wapens
tegenkomt.)
Wie kan hierover uitsluitsel geven? Bestaan
er goede publicaties buiten die van de heer
Buddingh over de betekenis van de scharen
in de Nederlandse familiewapens?
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Beroepen van toen (hou-huis)
H.M. Lups
De houtsnijder komt ook nu nog wel voor.
Eigenlijk is het geen goede aanduiding,
want er wordt niet gesneden, maar met
beitels en gutsen gewerkt. Het houtsnijden,
zoals in Friesland, lag meer in de hobbysfeer. Velen hebben nog wel een doosje,
theeblad of lepelrekje uit (groot)moeders
tijd, dat op die manier van versieringen is
voorzien. Nog kan men zo hier en daar
daartoe voorgetekende houtwaren kopen.
Vaak was (en misschien is) de houtsnijder
een oude timmerman die zich is gaan toeleggen op het vervaardigen of versieren van
uiteenlopende werkstukken. In vroeger tijden werden huizen (o.a. schouwen), meubels, sleden en ook wagens van allerlei
houtsnij- en beeldhouwwerk voorzien.
Verder allerlei voorwerpen, die men in het
dagelijks leven gebruikte als étagères, stoven, koekplanken en handvaten van bestek.
Maar ook gereedschappen. Gebruikt men
tegenwoordig voor het houtsnijden goed te
bewerken zachtere houtsoorten als linde,
esdoorn en tamme kastanje, vroeger ging
men ook harde houtsoorten niet uit de weg,
bijvoorbeeld eiken- en palmhout.

beeld, kwam "Het Ampt van .... Houtvester
en van Stadhouder van de Leenen" voor.
(Woordenb. derNed. Taal).
Houtvlotter (ook wel houtvoerder)
Bestuurder of vervoerder van houtvlotten,
vlotten uit boomstammen of ander zwaar
hout samengesteld met het oog op het vervoer daarvan. In het Groot Placaatboek 9,
833a wordt bepaald "Dat de vrye Vaart, het
zij door zwaare Schepen of Houtvlotten niet
worde belet".
Houtzager (houtsager)

Tot aan het eind van de zestiende eeuw,
toen houtzaagmolens tot ontwikkeling kwaHouttelder
men, was de houtzagerij een kwestie van
Persoon, aangesteld om het talhout te tellen, handwerk. Uiteraard was het een hard en
d.w.z. hout uit dunne stammen en takken eentonig werk, dat altijd met twee man
gezaagd. (O.a. Keuren van Haerlem 1, moest gebeuren. Het zagen gebeurde met
253,254)
een z.g. raamzaag. Deze zagen er, zij het in
grotere vorm, ongeveer uit als de spanzaag
Houtvester
van tegenwoordig. Meestal gebeurde dit op
Persoon belast met het beheer van en het de plaats waar het hout nodig was, bijvoortoezicht op een bos of bossen van een zeker beeld op scheepswerven of de bouwplaats
gebied. In het Land van Vianen bijvoor- van een huis. De te zagen stam werd veelal
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al vroeg deel uit van een gilde. In Utrecht
bijvoorbeeld behoorden ze tot het verzamelgilde van de Bijlhouwers, waarin allerlei
mannen, die zich op de een of andere wijze
beroepsmatig met houtbewerking bezig
hielden, verenigd waren.
Met het ontstaan van de houtzaagmolens (in
de Zaanstreek), die de kracht aan de wind
ontleenden, veranderde begin van de zeventiende eeuw de aard van het zaagwerk. De
eerste houtzaagmolens waren op vlotten
gebouwd, zodat ze steeds tegen de wind in
konden worden gedraaid, maar al spoedig
werden ze verbeterd en op de vaste wal
gebouwd. De zagers werden van zagers tot
sjouwers. Wel betekende het dat het zagen
uitsluitend kon plaatsvinden als er voldoende wind was, zodat de bazen de
knechts dicht bij de hand wilden hebben.
Soms moest dan ook bij nacht en ontij
Jrk u/as J'ttr/ldu ia hotu. nutSaftnJIuckfn S
Vacnu.ni.jh wnader »MS. Co. xwiuUr *il Bth
worden gezaagd. Meestal waren de molenUSius Jj>vr jthgnu*
is, UM muJU j»*or Jia
ttoe djltnua tkautop t3tjl,£a SpeeJiïA/ï b'ajta
zagerijen maar kleine bedrijfjes, waar zo'n
twee tot vier mensen werk vonden. In het
De oudste houtzaagmolen op een vlot
midden van de vorige eeuw verdienden de
knechts bij de Amsterdamse molens
geheel of gedeeltelijk gekantrecht, dat wil ongeveer vijf tot zes en een halve gulden per
zeggen, min of meer vierkant geslagen met week met daarenboven vrij wonen en brandeen bijl of een dissel (soort bijl, waarbij de stof (houtafval).
scherpe kant overdwars staat). De balk Literatuur:
werd dan op een zaagstelling of boven een Nederlandse Historiën sept. 1990, pag. 155-157
kuil gerold, waarna de zaagsnede werd
afgetekend en het zagen kon beginnen. De Houwer
meester ging dan boven op de stam staan, Iemand die houwt, hakt. Een term, die in
wat het beste plekje was. De knecht stond verschillende combinaties voorkomt, o.a.
beneden en als de wind ongunstig was kreeg als veenhouwer (= veenhakker), beelddie het zaagsel over zich. Ook moest hij houwer, vleeshouwer (= slager).
steeds omhoog kijken. Een stuk zeildoek
zorgde voor bescherming bij fele zon- Huidenkooper
neschijn of als regen en wind tegen Handelaar in huiden. In Amsterdam was dat
bijvoorbeeld Jan Jacobsz. Huydecooper, die
gehouden moesten worden.
tevens
leerlooier was. Bovendien bezat hij
In sommige plaatsen maakten de houtzagers
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een steenbakkerij en een ververij buiten de
Regulierspoort. In 1585 werd hij aangeslagen voor ƒ 30,—, bij zijn overlijden liet hij
een vermogen na van ƒ 170.000,--.
Engbert Cornelisz. Gout, geb. 1885 was te
Vianen meester-schoenmaker, leerlooier,
huidenkoper en belastingpachter. )
Op de Lauriergracht te Amsterdam heeft
een borstbeeld gestaan van de burgemeester
Huydecoper, die ook heer van Maarseveen
was. )

een kledingstuk, dat zowel door vrouwen
als door mannen werd gedragen. De
vrouwen droegen de huik op het hoofd,
waartoe de ruimte van de stof was bijeen
gerimpeld en met behulp van baleinen een
handvat vormde, waardoor men de huik
gemakkelijk kon aan- of afdoen. Dit kledingstuk was vooral in Duitsland en de
Nederlanden algemeen in de zestiende eeuw
en hield stand tot in het midden van de
zeventiende eeuw. Men kende ook een
') Jaarboek CBG 1984, p. 163
kraamen een rouwhuik.
2
) Mr. J. v. Lennep en J. ter Gouw, De Uithang- Aan dit kledingstuk is de term "onder de
teekens, eerste deel pag. 233,234.
huik trouwen" ontleend, dat wil zeggen,
trouwen terwijl de vrouw reeds moeder
Huide(n)vetter
was, waarbij het kind onder de huik van de
Eigenlijk degeen, die reeds gelooide huiden
bruid werd gehouden om gewettigd te wormet vet insmeren, doch bij uitbreiding
den.
toegepast op het gehele bedrijf, dus dan
gelijk aan leerlooier, iemand die huiden tot
Huisman
leer verwerkt.
In de middeleeuwen onder het leenstelsel de
De achternamen Huyvetter (met variaties)
naam voor de gewone vrije man en in het
en door samensmelting Duyvetter zijn aan
bijzonder de vrije boer; later meer algemeen
dit beroep ontleend.
boer, landman, plattelandsbewoner in het
algemeen. Vroeger zeer algemeen voor
Hui(c)maker, huucmaker, hoocmaker,
boer, akkerman, bestuurder van een boerhoykemaker
derij .
Een huikmaker is iemand die huiken maakt.
De huik was een mantel zonder mouwen,

OPEN DAG
die gehouden zal worden op zaterdag 22 maart 1997 in het Cultureel Centrum DE SPEIJE Wilhelminastraat 1 te Sas van Gent
De zaal is geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. De toegangsprijs
bedraagt / 6,— of Bfr. 125 (koffie inbegrepen).
Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met V. V. F. - Gent en V. V. F. - Melle.
Alle genealogische informatie wordt gratis verstrekt (kopieën dienen vergoed te worden).
Graag vestigen wij uw aandacht op de op die dag aanwezige microfilms van de parochieregisters uit de
Nederlands- Belgische grensstreeken een uitgebreide informatie aan stamreeksen, kwartierstaten, enz.
Wij hopen u op zaterdag 22 maart a. s te mogen begroeten en wensen u een prettige dag toe.
Namens de werkgroep, M.G.Kuipers, Walstraat 4, 4551ES Sas van Gent, tel. (031) 0115-453381.
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Paleografie
J. Ligterink
Archief Antwerpen

Verbod verkopen van hout enz. door scheepstimmerlieden
Schiptim[m]erlieden
en muegen egheen balcken
plancken oft recht hout
vercoopen.
Opt different
geresen In rechte/ vore
Borgemeisteren ende Scepenen
der stadt van Antwerpen tusschen de dekens(l)
van den houtbrekers ambachte (2)1 In der voirs(chreven) stadt/ ende
In dij er qualiteijten aenleggeren (3) ter eenre/ Ende Mathijs
Vervoirt sciptijmmerman ende met hem adiunct de
dekens ende oudermans (4) van den schippers ambachte
der selver stadt/ oijck In dijen qualiteiten verweerderen (5)/ ter andere zijden/ De voirs. aenleggeren seggende
ende In substantiën allegerenfde] (6) dat over vele jaren geleden ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deken = hoofd van een gilde
Houtbrekersambacht = het gilde van de houthandelaren
Aenleggeren = aanklagers, eisers
Ouderman = opziener, bestuurder
Verweerderen = aangeklaagden
In substantiën allegerende = als grondslag voor de bewijsvoering aanhalende

Dit stuk dateert waarschijnlijk uit het begin van de 17e eeuw.
De 'versierde' O als beginletter wordt gevormd door symbolen die op de jacht betrekking
hebben; de juiste betekenis daarvan is mij niet bekend.
Wellicht dat een der lezers een nadere toelichting kan geven.
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Verenigingsnieuws

Genealogische vereniging Prometheus
ing. D. Korbee
Algemeen
De Genealogische Vereniging Prometheus
is in 1973 opgericht als dochtervereniging
van de Centrale Personeelsvereniging „Prometheus" van de Technische Universiteit
Delft. Het is een landelijk georiënteerde
vereniging met relatief veel publicaties uit
Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland.
De vereniging kent leden en donateurs. Lidmaatschap is alleen mogelijk voor hen die
werkzaam zijn bij de Technische Universiteit Delft. Voor niet TU medewerkers bestaat de mogelijkheid tot donateurschap.
Een lidmaat- of donateurschap betekent niet
dat u dan even uw stamboom cadeau krijgt.
Het onderzoek moet u net als bij andere
verenigingen wel zelf doen.
De vereniging geeft behalve het tijdschrift
:
'Kronieken' incl. een 'Mededelingenblad',
ook met regelmaat boeken, genealogische
posters en een kwartierstatencahier uit,
bezit een kleine bibliotheek (circa 1000
boeken). Bovendien adviseert en verzorgt
zij lezingen.
IJn van de doelstellingen van de vereniging
is genealogen naar een hoger niveau van
onderzoek te brengen. Niet stoppen bij de
doop-, trouw-, en begraafregisters, maar
onderzoek doen met andere bronnen naar
hoe en onder welke omstandigheden onze
voorouders hebben geleefd. We trachten dit
te onder meer bereiken door het organiseren van lezingen door deskundigen en het
uitgeven van een tijdschrift van hoge
kwaliteit.
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De Genealogische Vereniging Prometheus
telt momenteel 500 leden en donateurs.
Deze leden hebben de laatste tien jaar 6041
blz. genealogie (o.a. 13 Kwartierstatenboeken en 5 jaargangen 'Kronieken') geproduceerd. Wanneer we die 6041 blz. delen
op de totale prijs van deze uitgaven blijkt de
gemiddelde prijs 8 cent per blz. te zijn.
Tijdschrift 'Kronieken'
Viermaal per jaar ontvangen leden en donateurs een welverzorgd geVllustreerd tijdschrift 'Kronieken', dat per jaar circa 300
blz. bevat. Hierin worden verantwoorde genealogieNn, stam- en naamreeksen en
kwartierstaten gepubliceerd. Ook wordt
ruime aandacht aan de heraldiek geschonken.In de rubriek 'Overzicht Publicaties' worden de genealogische publicaties
uit alle landelijke en lokale tijdschriften
vermeld. Ook is er een vragenrubriek waarin leden en donateurs hun vragen kunnen
plaatsen.
Mededelingenblad
Naast het tijdschrift 'Kronieken' ontvangen
leden en donateurs ook een Mededelingenblad met allerhande informatie over lezingen, aktiviteiten en nieuwe uitgaven.
Kwartierstatenboeken
Om de ca. twee jaar verschijnt een
Kwartierstatenboek met daarin een aantal
grote kwartierstaten. In totaal zijn in deze
reeks dertien delen verschenen. In de praktijk blijkt deze serie ook een nuttige functie
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te vervullen om snel een geslacht te kunnen
lokaliseren. Kwartierstatenboek XIV zal
1998 verschijnen.
Publiceren in ''Kronieken' of de Kwartierstatenboeken
Iedereen mag publiceren; het artikel staat
centraal bij de Genealogische Vereniging
Prometheus, mits het aan de redactie-eisen
voldoet.
Belangstellenden die hun kwartierstaat in
onze uitgaven willen publiceren wordt aangeraden eerst de richtlijnen voor kwartierstaten op te vragen.
Auteurs van 'Kronieken' ontvangen twee
gratis exemplaren van het nummer waar
hun artikel in is verschenen en mogen (indien vooraf kenbaar gemaakt) een onbeperkt aantal extra exemplaren bijbestellen tegen een sterk gereduceerd tarief.
Auteurs van de Kwartierstatenboeken ontvangen één gratis exemplaar van de uitgave
waar hun kwartierstaat in is gepubliceerd.

afbeelding 1

lianalaan 134, Delft (bij mededeling vermelden: Stamreeks II).

Posters
De vereniging geeft diverse posters uit voor
decoratie aan de wand. De nieuwste poster, Internet
die u zelf moet inkleuren en invullen (zie Sinds 1995 is de Genealogische Vereniging
afbeelding 1), is een stamreeks die geheel is Prometheus via Internet wereldwijd bereikopgebouwd uit heraldische elementen. De baar op het Word Wide Web (WWW). De
afmetingen bedragen 72 x 47 cm. Behalve URL (het adres) is: http://
voor genealogen is een stamreeks in deze www.tn.tudelft.nl:80/genealogie/hgl.html
vorm ook zeer geslaagd als cadeau voor Als extra service aan onze vragenstellers in
huwelijksfeesten en familie-reünies.
'Kronieken' worden hun vragen ook gratis
De stamreeks is a ƒ 5,- verkrijgbaar bij de op het WWW (http://
Archiefwinkel van het Algemeen Rijks- www.tn.tudelft.nl :80/genealogi e/)
archief in Den Haag en in het Gemeente geplaatst. Hierdoor is er een grotere kans
Archief van Delft.
op antwoord. Bovendien vindt u er nieuws
Bij toezending per post door overmaking over onze vereniging en allerhande alvan ƒ 14,- op postgiro 3453233 t.n.v. Ge- gemene informatie over archieven: openealogische Vereniging Prometheus, Ju- ningstijden, inventaris e.d., verwijzingen
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naar andere genealogische verenigingen en
genealogen, een aantal genealogische
nieuwsgroepen en enkele telefoonboeken
o.a. van Nederland, België, Frankrijk en
Australië. U kunt hiermee in plaatsen, gebieden en soms het gehele land naar een
naam zoeken.
Heraldisch tekenen met de computer
De heer Nagtegaal, systeemontwerper bij de
TU en oprichter van de vereniging, heeft
zich onder meer gericht op het met behulp
van de computer tekenen van wapenafbeeldingen, oorspronkelijk ten behoeve van
de Kronieken.
Een wapen is opgebouwd uit verschillende
losse elementen. In zijn computerbestand
beschikt hij over verschillende schildverdelingen. Ook heeft hij vele honderden wapenfiguren in een 'bibliotheek' ondergebracht. Voor deze figuren waren soms afbeeldingen beschikbaar, maar alle moesten
wel eerst worden getekend als heraldisch
verantwoorde lijntekeningen, die via een
scanner aan de bibliotheek werden toegevoegd.
Alle elementen van de wapenafbeelding
Afbeelding 2
kunnen nu opgevraagd worden op het
scherm. Hierna kunnen ze op allerlei manie- stukken, die tot nu toe in de bibliotheek zijn
ren gemanipuleerd worden. Ze kunnen wor- opgenomen, is het mogelijk ongeveer 90 %
den vergroot, verkleind, verschoven of over van de Nederlandse wapens samen te
een andere afbeelding heen worden gepro- stellen.
jecteerd. Op deze wijze wordt het wapen Ook bestaat de mogelijkheid om, bijvoorgecomponeerd. Uit afbeelding 2 blijkt dat beeld voor een publicatie of op briefpapier
met behulp van de stukken, zon, bij en het en in kleur voor decoratie aan de wand of in
ingehoekte stuk het afgebeelde wapen tot een familieboek, los van de Kronieken nieustand komt. Voor een zwart-wit reproductie we wapens te laten ontwerpen of oude te
worden tevens de heraldische arceringen reconstrueren. De afbeelding kan geleverd
toegevoegd (horizontale arcering = blauw, worden in zwart/wit (gearceerd) of in kleur.
puntjes = goud). Het is ook mogelijk de De prijs van een nieuw ontwerp of een
afbeelding in kleur te reproduceren. Met de gereconstrueerd wapen bedraagt slechts
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Ons Erfgoed nr 1, 1997

ƒ 50,- (ƒ 35,- voor leden en donateurs).
Voor nadere informatie tel. 015-785189 of
015-570069.
Bijeenkomsten
Twee maal per jaar wordt een bijeenkomst
georganiseerd soms in samenwerking met
een andere vereniging. Zo wordt ieder jaar
de Genealogische Delflanddag in samenwerking met de afd. Delfland van de
N.G.V. en de Studiegroep Westland georganiseerd. Bijeenkomsten zoals lezingen,
genealogische markten zijn gratis toegankelijk, behalve indien anders aangekondigd.
Nationale Genealogische Dag
Om de vijfjaar organiseert de Genealogische Vereniging Prometheus een Nationale
Genealogische Dag in Delft. Dit is een
symposium met diverse parallelle lezingen

over verschillende onderwerpen, gecombineerd met een grote genealogische markt
waarbij alle landelijke en bijna alle regionale genealogische verenigingen zich presenteren met een stand. De eerst volgende
Nationale Genealogische Dag zal eind
september of begin oktober 1998 gehouden
worden ter gelegenheid van ons 25-jarig
bestaan.
Abonneren op Kronieken
U kunt donateur (abonnee) worden door
overmaking van ƒ 32,50 op postgiro
2802628 t.n.v. Genealogische Vereniging
Prometheus-Kronieken, Sibeliuslaan 4,
Delft.
Direct na ontvangst worden de reeds verschenen tijdschriften van dit jaar u toegezonden.
Schriftelijke aanmelding is niet nodig.

Stichting
Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee
Deze regionale genealogische stichting heeft
sinds 2 november j.1. een eigen onderkomen
in Dirksland. Het adres is Achterdorp 7.
Het archief is twee maal per maand op
zaterdag geopend
De eerstvolgende openingsdagen zijn 15-2,
1-3, 5-4, 19-4, 3-5, 17-5, 7-6 en 21-6.

Deze dagen zijn gratis voor donateurs, anderen betalen ƒ 5,— per dag ofwel ƒ 2,50
per dagdeel.
Eventueel kunt u contact opnemen met de
heren J. Rooij of J. van Wezel, tel. 0187484504, respectievelijk 0187-491663.

Boekenmarkt Centraal Bureau voor Genealogie
Prins Willem-Alexanderhof 22, 's-Gravenhage
Op 11 april 1997 wordt er in de hal voor het CBG een boekenmarkt gehouden. Naast
dubbelen van het CBG zijn ook boeken/tijdschriften van derden te koop.
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Grote gezinnen
W.H. Morel van Mourik
Als we de reclamespotjes op de t.v. mogen veel, zoals we hierna zullen zien. Vier daargeloven, bestaat het modale Nederlandse van stierven in het eerste levensjaar. Hoe
gezin tegenwoordig uit man, vrouw en twee tragisch ook, evenmin opzienbarend in die
kinderen. Bij de bouw van huizen is de tijd.
4-kamerwoning min of meer norm. Hoe Onder deze zestien kinderen waren er
anders was dat vroeger! Grote gezinnen slechts twee zoons met nageslacht. De
waren schering en inslag. Er bestond tot in eerste, Jan, had maar zeven kinderen, dus
deze eeuw nog een Bond van Grote Gezin- die komt in het kader van dit artikel verder
nen. Gaan we nog verder terug, bijvoor- niet ter sprake. Des te meer is te vertellen
beeld naar het eind van de achttiende eeuw, over de tweede zoon met nageslacht.
dan zien we dat gezinnen met meer dan tien Deze, Cornelis van Mourik (1808-1900),
kinderen geen uitzondering waren. Vaak eveneens uit Kamerik, is driemaal getrouwd
was de man meer dan éénmaal getrouwd, geweest. Uit zijn eerste huwelijk, met
omdat de vrouw in het kraambed was Neeltje Gentenaar (1813-1848 - overleden
overleden of door het vele baren zo uitgeput in het kraambed op 35-jarige leeftijd), werwas geraakt, dat ze na het zoveelste kind den twaalf kinderen geboren, van wie er
was overleden...
zeven binnen het eerste levensjaar stierven.
In het bestand van de Stichting De Mau- Zijn tweede vrouw, Dirkje Nap (1821rikkroniek komen grote gezinnen met acht a 1859) baarde zes kinderen, van wie er vijf
tien kinderen aan de lopende band voor, binnen het jaar stierven. Zij overleefde haar
maar het bestand telt slechts elf voor- laatste kind niet en stierf, 38 jaar oud. Uit
beelden van echt zeer grote gezinnen (meer zijn derde huwelijk, met Selia Anker (1837dan twaalf kinderen). Vijfervan treffen we na 1877) werden veertien kinderen geboren.
aan in een en hetzelfde geslacht, waarvan Bij haar laatste kind was ze 40 jaar. Vier
vier directe familie van elkaar zijn: vader, ervan werden niet ouder dan één jaar en vier
zoon, kleinzoon en achter-kleinzoon. Goed anderen werden maar een paar jaar. In
voorbeeld doet goed volgen? In het laatste totaal kreeg Cornelis van Mourik bij zijn
geval gaat het niet om de rechte lijn, maar drie vrouwen 32 kinderen, van wie de helft
via een andere kleinzoon, die overigens elf binnen het jaar stierf; slechts elf kinderen
bereikten de leeftijd van de volwassenheid.
kinderen had.
Aalbert van Mouwerik (1758-1817) uit Tussen het eerste en het 32e kind bestond
Kamerik had uit zijn eerste huwelijk met een leeftijdsverschil van niet minder dan 41
Aletta Spijker (1746-1804) acht kinderen jaar. Dit is het meest extreme voorbeeld uit
en uit zijn tweede huwelijk, met Neeltje de verzamelingen van De Maurikkroniek.
Verdouw (1781-1834) eveneens acht kinde- Als er lezers zijn die in hun genealogie een
ren. Het leeftijdsverschil tussen het eerste overtreffend voorbeeld hebben, dan horen
en het laatste kind bedroeg 23 jaar - niet zo we dit graag.
36
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Cornelis van Mourik had zeven zoons met
soms veel nageslacht, maar slechts één had
meer dan twaalf kinderen en wordt dus
besproken. Hij heette eveneens Cornelis van
Mourik (1838- na 1894). Uit zijn huwelijk
met Krijntje Kroes (1840 - na 1894) kwamen vijftien kinderen voort, met een ultiem
leeftijdsverschil van 28 jaar. Vijf daarvan
stierven zeer jong.
Een neef van deze Cornelis van Mourik was
een andere Cornelis van Mourik (18721948). Deze was getrouwd met Hendrika
van der Greft (1877-1960), die hem zeventien kinderen schonk, van wie er tenminste
zeven in het eerste levensjaar overleden. Het
leeftijdsverschil tussen de eerste en de laatste was hier slechts 21 jaar.
Tot hetzelfde geslacht (dat oorspronkelijk
uit Jaarsveld afkomstig was), maar wel ver
verwijderd, behoorde Hendrik van Mourik
(1759-1822), die samen met zijn vrouw
Maria Komans (1768- omstreeks 1851)
achttien kinderen kreeg, waaronder twee
tweelingen. Drie van de kinderen stierven
binnen het jaar en vijf binnen een paar jaar.
Hier werd een leeftijdsverschil van 26 jaar
genoteerd.
Het gezin van Gerrit van Maurik (17511817) en Geertruida Brummelaar (ca.
1769-1850) uit Woerden laat zich niet
geheel reconstrueren. In de doopboeken
komen twaalf kinderen voor, maar in het
begraafboek staan twee kinderen van Gerrit
van wie geen doopinschrijving gevonden is.
Gezien de beperkte mogelijkheden om dit
tweetal in te passen (de kinderen werden
snel na elkaar verwekt), zullen dit ook
overleden baby's zijn, waardoor een intriest beeld ontstaat van zeven overleden
baby's, vier kinderen die niet volwassen
werden, twee kinderen van wie geen nadere
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gegevens gevonden zijn en één zoon die
nageslacht heeft gekregen. Tussen het
eerste en het laatste kind ligt een periode
van 17 jaar.
In Waarder, niet ver van Woerden, werd in
1805 Pieter van Mourik geboren. Hij
trouwde daar in 1835 met Annegie van der
Waay, 26 jaar, die toen al een zoon van
hem had. Toen zij in 1851 op 42-jarige
leeftijd overleed, drie maanden na de geboorte van haar laatste kind, had zij in
totaal aan dertien kinderen het leven
geschonken. Drie ervan haalden hun eerste
verjaardag niet. Een leeftijdsverschil van
slechts 19 jaar tussen het eerste en het
laatste kind is gezien het vorenstaande niet
verwonderlijk. Hiermee verlaten we het
Hollands/Utrechtse gebied.
In de achttiende eeuw leefde in Zutphen
David Cornelisz van Mouwrik (ca. 1685na 1753) en zijn vrouw Jacomina van
Linkenbeek (ca. 1790-1756). Hun kindertal
bedroeg vijftien. Het eerste kind aanschouwde in 1712 het levenslicht, het laatste in 1729, geboren dus in een tijdsbestek
van 17 jaar, derhalve vrijwel ieder jaar één.
Van deze kinderen is er één in het eerste
levensjaar overleden en vijf op zeer jonge
leeftijd. Wellicht is dit betrekkelijk geringe
aantal te verklaren uit de redelijke welstand
van dit gezin.
Tussen de volgende vaders van grote gezinnen bestaat weer een familieverhouding, een
oom en een neef uit de Betuwe, die in
kindertal weinig voor elkaar onder deden.
De oom, Marinus van Mourik geheten
(1828-1908), was tweemaal getrouwd. Zijn
eerste vrouw, Jantje van Dodewaard (1834na 1861), kreeg twee kinderen, zijn tweede
vrouw Judith van Hilten (1845- na 1891)
dertien. Twee daarvan stierven voor de
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eerste verjaardag. Tussen het eerste en het
laatste kind bestond een leeftijdsverschil
van 34 jaar.
De neef, die eveneens Marinus van Mourik,
(1852-1918) heette, had bij zijn vrouw Johanna Lijbers (1859- na 1899) zestien kinderen; het leeftijdsverschil tussen het eerste
en het laatste kind bedroeg slechts 22 jaar.
Hier sloeg de dood hard toe: tien kinderen
overleden in of zeer kort na het eerste levensjaar.
Wageningen was de plaats waar in de eerste
decennia van deze eeuw de kinderschaar
van Willem van Maunk (1883-1962) het
levenslicht aanschouwde. Uit zijn eerste
huwelijk, met Betta Lina van Oeveren
(1881- na 1924), kwamen twaalf kinderen
voort; uit zijn tweede huwelijk, met Johanna
van Aggelen (1900- na 1939), nog zes
kinderen; dit waren allemaal dochters. Het
eerste kind was in 1903 geboren en het
laatste in 1939, alzo een verschil van 36
jaar. Slechts één kind stierf in het eerste
levensjaar, een unicum in dit kader.

Tegelijk met het verdwijnen van het verschijnsel van de zeer grote, zelfs de grote
gezinnen behoort de zuigelingensterfte-opgrote-schaal tot het verleden. Van dit laatste
is het voorbeeld uit Wageningen, uit deze
eeuw, een treffende illustratie. Toch laten
oom en neef van Mourik uit de Betuwe,
beiden uit de vorige eeuw, met een vergelijkbaar kindertal, op dit punt ook een groot
verschil zien: tien tegen twee kinderen dood
voor de eerste verjaardag.
Zowel voor het verschijnsel van het huidige
modale gezin met twee kinderen (het liefst
een jongen èn een meisje!) als voor de thans
geringe zuigelingensterfte zijn verklaringen
te geven, deels van sociologische, deels van
medische aard. Daarover uitweiden heeft in
het kader van een blad dat zich bezig houdt
met familie-onderzoek niet zo veel zin: ieder
van u heeft daar zijn of haar gedachten
over. Waar het hier om ging, was, iets van
vroeger vast te leggen, waarbij aangetekend
moet worden dat achter al deze getallen
onzegbaar ouderleed schuil gaat.

Termen van vroeger (def-dem)
H.M. Lups
deficieeren ontbreken, missen
defieeren wantrouwen, mistrouwen
definieeren bepalen, uitbeelden, uitspreken
definityf geheel afgedaan en uitgesproken
definityf vonnisse eindvonnis
defloratie schoffering, ontering
defloreeren schofferen, schenden, onteren
deformeeren lelijk maken
defraudatie verkorting
defraudeeren bedriegen, verkorten
defroyeeren kostvrij houden
defuncti overledenen
defunctus overleden
degenereeren ontaarden
degoute walging
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degouteeren walgen, onsmakelijk maken
degradeeren afzetten, vernederen
deken een overman van een gilde enz.
delabeeren zakken, dalen
delatie overdracht
delatio juramenti deling van ede
delectabel vermakelijk
delecteeren verlustigen, vermaken
deliberatie berading, bezinning
deliberato met opzet
delinieeren afmeten, afpalen, aftekenen
delinquant dader, misdader
delivreeren bevrijden
delogeeren verhuizen, verplaatsen
demandeeren belasten, bevelen
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Brieven en reacties van lezers
Archiveren van een verzameling
In het meinummer vorig jaar van Ons Erfgoed, was een interessant artikel opgenomen over het archiveren van een genealogische verzameling. Aan het einde ervan
vroegen de auteurs om bevindingen van
lezers en suggesties. Suggesties heb ik niet,
maar ik wil u. wel laten weten hoe ik de
stukken bewaar.
Om te beginnen zijn er, voor zover mij
bekend, drie takken met als naamdrager
Turkenburg, een protestantse en twee katholieke. Van de twee katholieke takken
wordt verwantschap vermoed maar is
vooralsnog niet aangetoond. Van alle mij
bekende naam dragers heb ik een
(CBG)persoons blad aangelegd en per tak
in ordners opgeborgen op geboortejaar en
daarvan-een alfabetisch register aangelegd
met geboortejaar. Van de twee katholieke
takken tevens een gezinsblad gemaakt dat
eveneens op geboortejaar van het gezinshoofd is opgeborgen. Op dit gezinsblad
staat tevens vermeld wie de ouders zijn van
het gezinshoofd zodat stapsgewijs de
voorouders kunnen worden teruggevonden.
Van mijn afstammingstak, één van de twee
katholieke, heb ik in de loop der jaren
diverse documenten verkregen. En daar versta ik alles onder wat maar even relevant is.
De op een bepaald gezin betrekking
hebbende stukken, bewaar ik in een map
met een onderklep die wordt opgeborgen in
een hangmap en vervolgens in een hangmappenkast. Op de map zit aan de bovenzijde een etiket met daarop geboortejaar,
voornaam van de naam drager en achternaam van de echtgenote. In het venstertje
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van de hangmap een kaartje met ook weer
geboortejaar, voornaam van de naamdrager
en achternaam van de echtgenote (in sommige gevallen afgekort). In de map gaan
alle stukken die met het betreffende gezin te
maken hebben. Als een van de zoons huwt
wordt voor hem een eigen map aangelegd.
Eventuele stukken worden uit de ouderlijke
map gelicht en gaan in de zijne. Overlijdt hij
voor zijn huwelijk of huwt helemaal met
dan blijft alles in de ouderlijke map. Hetzelfde geldt voor dochters, ook als zij wel
huwen. Want eventuele kinderen dragen
immers een andere naam. Van de twee
andere takken heb ik veel minder documenten en die heb ik per tak in een verzamelmap opgeborgen.
Het systeem bevalt goed temeer daar ik
consequent kan terugvallen op geboortejaar
en als dat niet bekend is, op het alfabet. Een
bijkomend voordeel was dat ik gemakkelijk
aan een 3-laden hangmappenkast kon
komen met bijbehorende hangmappen. De
binnenmappen heb ik, overigens na nog al
wat moeite, moeten kopen.
Ik hoop dat mijn uitleg duidelijk is geweest
en ik u een beeld heb kunnen geven van
mijn wijze van archiveren.
A. Turkenburg, Baambrugse Zuwe 17,
3645 AA Vinkeveen.
Sherif/schaar
In het september/oktober 1996 nummer van
Ons Erfgoed las ik een interessant artikel
van de heer J.W. Koten, "Over schout,
schepenen en nog veel meer (1)".
Daarin wordt gezegd dat het ambt van
baljuw/schout in Engeland sherif werd ge39

noemd en dat het ambtsgebied van zo'n
sherif een 'shire' heette. Verderop in het
artikel wordt gesproken over de vierschaar
en de auteur zegt vervolgens dat de woorden schaar en shire verwant zijn. Dit laatste
echter is niet het geval. De klankovereenkomst tussen beide woorden lijkt me puur
toevallig.
De etymologie van ons woord schaar is
gewoon in een etymologisch woordenboek
te vinden ). De herkomst van het woord
sherif is wellicht wat lastiger te achterhalen,
maar is wel zeer logisch. Het is namelijk
een samentrekking van 'shire' en 'reeve'.
Een 'reeve' is wat wij een baljuw noemen.
En 'shire' is graafschap/provincie, zoals
terug te vinden in Yorkshire, Gloucestershire, enzovoort. Dus sherif is een shire
reeve, de baljuw van een graafschap.
J.C. van Vliet, Benomlaan 16, 1695 HC
Blokker.
') Het woord schaar/schaer had vele betekenissen.
Het was onder meer een grondstuk van onbepaalde
grootte als eenheid beschouwd voor het opbrengen
van belastingen. (Middelnederlandsch Handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam) (Red.) Het
WNT koppelt het woord o.a. aan het Engelse woord

shore = o.a. kust, oever.

Aanvulling op 'Met synen teecken gestelt'
Naar aanleiding van uw artikel 'Met synen
teecken gestelt' in Ons Erfgoed van sept/okt
1996 het volgende:
U stelt hierin op blz 199 dat, als men "... als
bijvoorbeeld politieagent solliciteerde enz",
men gedwongen werd een kwartierstaat in
te vullen om aan te tonen, dat men geen
Joodse voorouders had. Wellicht, dat u het
volgende weet, doch hier niet uitvoerig in
uw artikel op in wil gaan, maar het inleveren van een dergelijke staat was niet
alleen noodzakelijk bij sollicitatie. In (ik
meen 1941) moesten alle toen in dienst
zijnde politieagenten een dergelijke kwartierstaat inleveren. Ik weet dit, omdat mijn
vader destijds zelf brigadier van politie in
Rotterdam was en de man alleen al door het
moeten invullen van dit formulier dagenlang
niet te genieten was.
Hopende u met deze aanvullende informatie
van dienst geweest te zijn.
A.D.van der Kade, Kleibroek 10, 1901 SX
Castncum

Boeken en tijdschriften
Waarschuwing
Van Rietstap's Handboek der Heraldiek
(ISBN 90 5359 107 9) zou in dit najaar een
geheel nieuwe, aangepaste bewerking verschijnen bij Regio Boek Uitgevers te Waardenburg.
Men heeft mij echter te verstaan gegeven dat
een en ander nog niet in kruiken en kannen
zou zijn. Laten geïnteresseerden daarom maar
even wachten tot nadere gegevens bekend zijn.
Zodra we iets meer weten zullen we u berichten. HML
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Nagelaten geschriften van Alexander van de
Sandt J.U.D.
De rechtsgeleerde Alexander van de Sandt
J.U.D. (1663-1721), advocaat en schepen in
Xanten, Duitsland, is een van de opmerkelijkste figuren uit de familie Van de Sandt.
Hij heeft een aantal juridische en historische
werken op zijn naam staan, aanwezig in het
Stiftsarchiv in Xanten. Ook heeft hij een bundel autobiografische en genealogische geschriften nagelaten. In de zomer van 1991
werd een transcriptie van die geschriften - 90
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vel Latijnse tekst in machineschrift aangetroffen bij Hermann v.d. Sandt in België. Het
bleek dat ze in 1938 door een jongere broer
van Herman, Edgar, uit het originele handschrift overgeschreven waren. Het originele
handschrift heeft heel wat omzwervingen
gemaakt, maar is aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog met andere boeken en archivalia
door roof en vernieling verloren gegaan. Drs.
M.A.J. van de Sandt en drs. H.J.G. Onderdenwijngaard hebben er enkele jaren over gedaan
om de teksten in het Nederlands te vertalen.
In de nagelaten geschriften geeft Alexander
een beschrijving in kroniekvorm van zijn
jeugdjaren, het verloop van zijn studies en
promotie, de oorsprong van zijn familie en
nageslacht, de oorsprong en de opgang van de
familie Streuff, de familie van zijn echtgenote.
Ook is de disputatie opgenomen waarop hij
promoveerde tot doctor in de beide rechten.
Alexander was een typische vertegenwoordiger
van het Renaissance tijdperk. Alvorens hij zich
op de studie van de rechtsgeleerdheid toelegde,
had hij een uitgebreide klassieke en filosofische vorming genoten.
Alvorens Alexanders nagelaten geschriften in
enkele hoofdstukken te presenteren hebben de
vertalers een beknopte schets van de familie
Van de Sandt in Xanten opgesteld over de
periode 1660-1800.
De inhoud van de nagelaten geschriften wordt
zowel in het Latijn als in het Nederlands
weergegeven. Het geheel is met een aantal
noten aangevuld en een register van personen
met wie Alexander persoonlijk in relatie
kwam.
Deze vorm van berichtgeving, toch een soort
egodocument, brengt ons dichter bij bepaalde
aspecten van het verleden dan de geschiedschrijving.
Het boekje is voor belangstellenden verkrijgbaar door overmaking van ƒ 36,-- (inclusief
verzendkosten) op postbanknummer 1181167
t.n.v. de Stichting Van de Sandt te Voorburg.
(HML)
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Genealogie Minkman/[Van Eijk] Menkman
Dit boek, dat de nazaten van hovenier Melchior Meinkman en zijn neef Jan Hendrik
behandelt, werd geschreven door Judith C.
Minkman en uitgegeven via en te bestellen bij
uitgeverij Pirola, Postbus 62, 1870 AB
Schoorl, tel. 072-5093131, fax 072-5091064.
Waarschijnlijk oorspronkelijk afkomstig van
de Mhnsterlandse hoeve Hof Meinikmann,
kwam Melchior begin 1700 naar Naaldwijk,
waar hij huwde met Anna Noormans. Via het
Hof te Dieren in Gelderland, waar hun zes
kinderen, waaronder Martijn, geboren werden,
volgde zijn promotie tot directeur van de tuinen op Het Loo., waar ook Jan Hendrik
woonde. In 1721 kwam een buitenechtelijke
zoon van Melchior ter wereld. Zowel Melchior
als Jan Hendrik kregen veel nakomelingen. De
nazaten van zoon Martijn heten tegenwoordig
Menkman, die van halfbroer Hermen Minkman en die van Jan Hendrik Menkman of Van
Eijk Menkman. In het boek zijn tien generaties
in kaart gebracht, plus vier generaties van de
vermoedelijke Duitse voorouders. Uiteraard
zijn ook veel achtergrond gegevens opgenomen. Het gaat circa 400 pagina's bevatten en
bevat zo'n 250 foto's en andere illustraties. De
prijs bedraagt ƒ 142,50. De verzendkosten in
het binnenland bedragen t/m 2 ex. ƒ 8,95.

Gezocht:
de boeken:
Een wereldreis van 2000 huismerken, auteur
L.F. van Gent, uitgegeven door S. Gouda
Quint-D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1944.
Wappenfibel, Handbuch der Heraldik, uitgegeven door Verlag Degenr & Co, Neustadt
an der Aisch 1991 (ISBN 3-7686-7011-2)
Mevr. C.M. Korver
Marsdiepstraat 422
1784 AZ Den Helder
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Computergenealogie
Enkele ontwikkelingen in archieven
Tijdens mijn laatste bezoek aan het RA in
Friesland constateerde ik dat men daar alle
huwelijken, verwerkt in de Burgerlijke
Stand en voorzover toegankelijk, in de computer had opgeslagen, zodat men op naam
de in de provincie gehuwden kan opvragen.
Bovendien verzorgt men voor ƒ 1,— per A4
een uitdraai, zodat men dan gemakkelijk in
de microfiches/films verder kan zoeken.
Het gemeentebestuur van Delft is accoord
gegaan met het project 'Digitale Stamboom' van het Gemeente Archief aldaar.
Door dit project zullen in de loop van de

komende jaren zowel de Burgerlijke Stand
als de doop-, trouw- en begraafregisters
door middel van een database programma
toegankelijk worden gemaakt. Zij zullen
zowel in de studiezaal als op internet raadpleegbaar zijn.
Het is de bedoeling dat in mei van dit jaar
de huwelijken te Delft van 1572-1812 als
eerste beschikbaar komen op internet. Als
alles volgens plan verloopt zal men in de
loop van 1998 de automatisering afgerond
hebben, waarmee een van de meest toegankelijke archieven in ons land tot stand
zal zijn gekomen.
H.M.L.

GEMEENTEARCHIEF ZWOLLE
Voorstaat 26, 8011 ML Zwolle, telefoon(038)4982488, Fax (038)4982967, E-MAIL: GEMARCII @IBM.NET

Internet-tentoonstelling
http://www.obd.nl/1780.htm
Van revolutie tot rusthuis: Kampen, Zutphen en Zwolle tussen 1780 en 1830
Vanaf Vrijdag 21 februari 1997 is op Internet een gezamenlijke archieftentoonstelling te zien
van over de periode 1780-1830, gemaakt door de Gemeentearchieven Kampen en Zwolle en het
Stadsarchief Zutphen.De digitale tentoonstelling belicht diverse aspecten uit de betreffende
periode over de drie genoemde steden: belangrijke personen, politiek en cultuur.
De expositie, vooral gemaakt voor middelhare scholieren, sluit aan bij het centrale thema voor
het schriftelijk eindexamen HAVO/VWO in 1997 en 1998.
De tentoonstelling is ingedeeld aan de hand van verschillende periodes in de drie steden:
Revolutie en reactie 1780-1795; de Bataafs-Franse tijd 1795-1813; Restauratie 1813-1830. Ruim
dertig afbeeldingen van archiefmateriaal, kaarten, prenten, tekeningen en foto's illustreren
patriotse activiteiten als van Joan Derk van der Capellen tot den Pol in Zwolle en zijn neef
Robert Jasper in Zutphen; de totstandkoming van de eenheidsstaat tijdens de Bataafse Republiek;
en het herstel van de Oranjes na 1813 aan het hoofd van een monarchie, waarin weinig was
overgebleven van de oude stedelijke en gewestelijke zelfstandigheid.
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Vragen en antwoorden 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 voor de vragensteller van
belang zijn worden direct doorgezonden. De andere
worden, al dan niet verkort en/of samengevoegd, in
Ons Erfgoed gepubliceerd.
Vraag 971.1 In nummer 5 van jaargang 4
staat een artikel "Geld en Rekengeld'Van de
hand van H.M. Lups. In een stuk van een van
mijn voorouders is sprake van een "Engelschen Jacobus". Letterlijk staat er "
met
recht ende costuyme is gehouden te doen, consignerende tot dyen eynde in goudt een achtste
deel van een Engelschen Jacobus ende silver
twee stucken van drije stuyvers
". Het
gaat hier om een gedeelte uit een schepenbrief
van Westmalle (B) van 31-01-1660. Het is mij

bekend dat er in het Hertogdom Hoogstraten
via de rivier de Mark of Merke handel werd
gedreven. Het lijkt waarschijnlijk dat het hier
gaat om een munt uit de tijd van een van de
Jacobussen die Engeland hebben geregeerd.
Jacobus I (1 556-1625) werd in 1603 opvolger
van Elisabeth I. Jacobus II (1685-1688) regeerde enige tijd later.
Wie kan mij enige nadere informatie geven
over deze munt en over de waarde?
Vraag 971.2: Onlangs bezocht ik de zeer interessante tentoonstelling over ambachtsgilden
in Gouda.
Bij een opsomming over de vele gilden stond
ook vermeld: 'cordewaniers'.
Kunt u mij zeggen wat daaronder verstaan
werd? Zou die naam verworden kunnen zijn
tot de familienaam 'Cordewener'?

Genealogische Contacten
Inzendingen voor deze rubriek worden opgenomen
in volgorde van binnenkomst en voorzover de plaatsruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis voor abonnees. De vragen graag in machineschrift of blokletters.
Dijck, Dirck Willemsz van, bouwman te Delfgauw en ambachtsbewaarder van Hof van Delft,
ondertrouwt te Delft 07-111682 met ffilletje Jacobs de Loose. Ze laten tussen 1684 en 1703
kinderen dopen in Pijnacker en Delft (Oude en
Nieuwe kerk). Dirck Willemsz wordt 31-08-1742 in
Pijnacker begraven. Hilletje Jacobs de Loose is
gedoopt Pijnacker 05-01-1659 en begraven Pijnacker 18-01-1729.
Vraag: waar is Dirck Willemsz van Dijck geboren/
gedoopt en wie waren zijn ouders.
Idem Pieter Willemsz van Dijck, bouwman op
Schie onder Vrienban. Van beiden is noch in Pijnacker en Delft, noch in omringende dorpen hun
doop te vinden.
N.C. Scheffer, Dr. van Voorthuysenstraat 11, 8162
BDEpe, 0578-614330
Ons Erfgoed nr 1,1997

Doncker. Op Sint Eustatius en Sint Maarten
woonde in de 18e en 19e eeuw een familie Doncker. Leden van deze familie bezaten plantages op
beide eilanden. Contact gezocht met mede in deze
familie geïnteresseerden.
J.Donner, Sav.Lohmanlaan 36 8014 AN Zwolle,
Tel:038 4657265.
Gmelich/Gmelig. I.v.m. het completeren van de
gegevens van nakomelingen van vrouwelijke Gmeligs, vraag ik een ieder die de naam Gmelich/Gmelig in haar/zijn genealogie ca. is tegengekomen, mij
hierover te informeren.
Dick Gmelig Meijling, Landscheijding 35, 3411
GH Lopik.
Haars, Bernardus, ged. Utrecht 10 sept. 1793 zn.
v. Johan Andreas Ludolph Haars en Everdina
van Dreem tr. Utrecht 5 okt. 1814 Gerarda Adriana van Kleef (f). Volgens het Bevolkingsreg. van
Utrecht woont Gerarda Adriana van Kleef, huisvrouw van Bernardus Haars, in 1861 met twee
zonen in de Molensteeg te Utrecht. Bernardus vertoeft dan waarschijnlijk in Veenhuizen. Hij is daar
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geboekt als kolonist en aangekomen uit Leiden op
31 juli 1860. Hij is niet in Veenhuizen of in Utrecht
en omstreken overleden. Hij was schoenmaker in de
Lange Lauwerstraat in Utrecht. Waar en wanneer is
Bernardus Haars overleden?
Krijgsman, Jan Cornelis, geb. 8 maart 1828 en
overl. 21 febr. 1891 had een timmerbedrijf in
Kralingen. Gezocht de geboorte- en o verlij densdata
van zijn ouders: Hugo Krijgsman en Jacoba Top.
Ook eventuele grootouders.
Correspondentie en ruil van gegevens stel ik op
prijs.
Jo E.Hilhorst-Haars, Paltzerweg 289, 3734 CM Den
Dolder, tel. 030-2280245.
Lenting, Stryt, Penner, ter Horst. Ca. jr.1786
wordt geb. te Burgerdam: Hermanus Lenting,
zoon van Henricus Lenting en Cornelia Stryt,
wonend te Burgerdam; Hermanus Lenting huwt:
22-11-1815 te Amsterdam met: Anna Barbara
Penner geb. ca jr. 1788 te Amsterdam, dochter van
Joannes Simon Penner, schuitenvoerder, en
Maria ter Horst uit Amsterdam.
Ik zoek al enige tijd naar de ouders: Lenting x Stryt
en Penner x ter Horst en alle andere mogelijke
gegevens over de hier genoemde personen. Wie
helpt mij met een aanwijzing!!
Mw.C.M.Korver, Marsdiepstr.422, 1784 AZ Den
Helder.
Spook, Kappelhof, Heirwekemeyer, Walkot,
Hagjes, Verbeek.
Alle inlichtingen betreffende deze families zijn van
harte welkom.
Bij één van mijn onderzoeken in Haarlem heb ik
een deel uitgeplozen van het archief over het St.
Jacobstehuis voor Armen en Wezen van 1811 tot
1825. Het betreft notulen van vergaderingen van de
regenten. Hierin staan veel gegevens over het
dagelijks leven van de bedeelden. In één van die
notulen wordt er gesproken over het straffen van
dronkenschap: 26/10/1820: "...dat daar zich van tijd
tot tijd sommige zoo wel oude als jonge lieden zich
schuldig maken aan dronkenschap, dezelven nu
voor het laatst worden aangemaand zich beter te
gedragen en zoo iemand zich hieraan in de gevolgen
schuldig maakt, zal de eerste reis (?) op de zaal
worden gestraft met eenige slagen met de pees en
zulke meermalen gebeuren dan zal de bokstraf aan
de zodanige worden uitgevoert."
Wie kent de betekenis van de bokstraf?
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H. van Brussel-Spook, Bas-Bonlez 70, B-1325 Bonlez, België
Stempher.Willein is gehuwd met Henrica Meisner waar is niet bekend deze personen komen rond
1700 voor het eerst in Twello voor uit dit huwelijk
zijn naar bekend vijf kinderen geboren. Gezocht
doop- en geboortegegevens van beider geslacht en
antwoord op de vraag waar zijn vandaan kwamen.
De ben alle jaren bezig met een antwoord op deze
vragen te krijgen maar loop steeds vast in Twello.
verder zijn alle gegevens over het geslacht Stempher welkom.
Van Vliet/Van der Stael. Gerrit van Vliet en
Marijtje van der Stael huwen 20.6.1732 te
Bovenkerk/
Amstelveen RK in de Urbanis Parochie. Wie zijn
hun ouders en waar komen zij vandaan?
Dit echtpaar laat te Bovenkerk een achttal kinderen
RK dopen o.a.:
1.7.1733 Jacobus van Vliet, doopget. Maretje
Krelis van der Stael, 13.2.1735. Grietje van
Vliet, doopget. Grietje Jans. 27.1.1741 Jan van
Vliet, doopget. Gerritje Jans.
Jan trouwt op 10.10.1762 te Amstelveen met Matje
Klaasz Slot. Zij laten RK. een viertal kinderen
dopen te Amstelveen, namelijk: 30.9.1765 Gerardus van Vliet, doopget. Pieter van Vliet en Grietje van Vliet, 11.1.1767 Maria van Vliet,
doopget. Lij sj e van Vliet en Cors van Vliet,
12.10.1768 Nicolaas van Vliet, doopget. Hendrik
van Vliet en Jacoba van Heen. 1.11.1770 Jacoba
van Vliet. Doopget. Pieter van Vliet en Grietje
van Vliet.
Gerrit van Vliet gedoopt te Uithoorn RK.
30.10.1787. z. v. Hendrik van Vliet en Aagje
Koomen. Op 9.11.1808 erft hij nog van zijn tante
Catherina Kuijl.
Waar zijn bovengenoemde personen gebleven? Ik
zoek hun overlijdens, huwelijken en eventuele nakomelingen.
G.S.C, van Vliet, Joz. Israëlsweg 10, 6562 CA
Groesbeek, tel. 08891-73618.
Zandvliet. Omstreeks 1880 trouwt P. van Uiden
(geb. 1854) met Hubertha Zandvliet. De P.K. van
deze P. van Uiden vermeldt niets over deze vrouw.
Alleen in kolom 14: 0. Wie weet iets van haar en
haar familie?
G. van Uiden, Van Essenstr. 37, 7203 DJ Zutphen.
Ons Erfgoed nr 1, 1997
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Ridderorden, voorheen enin de toekomst(l)
JW. Koten

Militaire Willemsorde - Orde van de Nederlandse Leeuw - Orde van Oranje Nassau

Zoals eerder voor de bestuurlijke functies gereikte eretekens is zo groot dat men er
werd opgemerkt, geldt ook hier dat veel- gemakkelijk meerdere nummers van Ons
vuldig in genealogieën vermeldingen zijn Erfgoed aan zou kunnen wijden. In een
opgenomen van decoraties en eretekens later volgend artikel zullen nog enkele
die zowel door de staat, de vorst(in) en ook belangrijke Belgische, Franse, Engelse en
door organisaties (bijvoorbeeld Rode Duitse ridderorden aan de orde komen.
Kruis) wo(e)rden uitgereikt. Voor de ge- Tevens zullen ook enkele Vaticaan-orden
nealoog is het van belang ten behoeve van worden besproken, omdat deze nogal eens
de familiegeschiedenis iets over de Neder- aan Nederlanders werden toegekend. De
landse onderscheidingen te weten. Vooral aanleiding van dit artikel was onder meer
hoe deze onderscheidingen tot stand kwa- de nieuwe richtlijn van het ministerie voor
men is belangrijk. Pas dan kan men de een herziening van het decoratiestelsel.
betekenis van zo'n onderscheiding begrij- Ook hieraan wordt een kort woord gewijd.
pen. Ook hier geldt weer... in de loop der
Het ontstaan van ridderorden
tijden is veel veranderd.
Hoewel er in de Romeinse tijd reeds onIn deze serie zullen we ons moeten derscheidingen bestonden en in vroegere
beperken tot de belangrijkste Nederlandse tijden wel in ridderromans van legendaeretekens. De verscheidenheid van uit- risch-mythische ridderorden sprake was
Ons Erfgoed nr 2, 1997
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(Ridders van de Zwaan, Ridders van de
Tafelronde), werd de grondslag van onze
ridderorden pas na de kruistochten gevestigd. Aanvankelijk waren de ridderorden
edelen (ridders) die1) naar het Heilige land
optrokken en zich daar verenigden. Op
deze wijze ontstonden 'geestelijke ridderorden' die primair als doel hadden het
christelijke geloof met het zwaard te verdedigen, offers te brengen aan onderlinge
liefdadigheid en steun aan de noodlijdenden te geven. Men sprak ook wel van
hospitaal-orden omdat enkelen in Jeruzalem hospices verzorgden. Iets hiervan ziet
men terug in de uitmonstering van de
Britse ambulance diensten die nog steeds
de naam dragen van deze oeroude ridderorden.
Enkele middeleeuwse ridderorden die
de tijd hebben overleefd
Toen de kruistochten gestaakt werden,
verdwenen de kerkelijke idealen (als ze al
bestaan hadden) al snel. Van kerkelijkgetinte instituties werden ridderorden politieke lobby's van edelen. De uitverkiezing
tot een ridderorde kwam bij de machthebbers te liggen, die het als politiek instrument gingen gebruiken. In het buitenland
werden in de loop der eeuwen enkele van
deze middeleeuwse ridderorden geïncorporeerd in het reguliere decoratiestelsel. In
Nederland echter hebben de oude ridderorden slechts een kwijnend bestaan gekend. Desondanks hebben enkele van deze
middeleeuwse ridderorden de tijd overleefd. In Nederland bestaan nog steeds de
Johanieter orde (de orde van St Jan), de
Maltezers 2) en de Duitse orde (ook wel
Kruisheren), zij het als een soort 'exclusieve clubs' van adellijke families.
48

De Maltezer orde (de katholieke Johannitter orde) was een vereniging van katholieke adellijken, zodat er na de hervorming problemen ontstonden. Vandaar dat
in Nederland een rivaliserende Johannieter orde door Maurits van Nassau
Siegen 3) werd opgericht. Beide Johannieter Orden hebben een kwijnend bestaan
gekend en zijn zelfs een tijdje opgeheven
geweest. Zij werden in 1910 resp. 1909
mede op aandrang van Prins Hendrik (de
gemaal van Wilhelmina) weer heropgericht. De katholieke orde heeft momenteel haar kanselarij In Utrecht, de protestantse in Den Haag. De leden van deze
ridderschappen dragen fraaie opvallende
uniformen, ook de eretekens zijn zeer
smaakvol uitgevoerd. Aan de Maltezers
werd destijds tevens nog een militaire
majoorsrang toegekend. De Duitse orde
heeft een wat andere oorsprong, zij dateert
uit de veertiende eeuw en ontstond tijdens
de Baltische oorlogen toen dit gebied door
Duitse Ridders werd veroverd en gekerstend. In 1621 werd in Utrecht een protestantse tak gevormd. Ook deze orde heeft in
Nederland perioden met een kwijnend
bestaan gekend4). Momenteel bestaat nog
een Utrechtse protestantse tak Zij is alleen
toegankelijk voor adellijke families. Het
wapenboek van de Ridders van de Duitse
orde geeft een reeks van kwartierstaten
van de leden. Nog een kleine kanttekening:
deze ridderorden worden niet door de staat
uitgereikt maar door een (zeer exclusieve)
'particuliere vereniging' weliswaar wel met
een staatrechtelijke grondslag.
Een bekende orde die de moderne tijd niet
overleefd heeft is die van de Tempelridders ook wel de orde van de Tempelieren genoemd.
Ons Erfgoed nr 2, 1997

In overzicht:
- Ridderlijke Duitse orde (Balije van
Utrecht)
(Klassen: coadjutor, commandeur, edelexpectant, landcommandeur, rentmeestergeneraal, ridder-expectant) Secretariaat:
Hofpoort 4, 3521 LA Utrecht

in 1350 welke vrijwel uitsluitend aan leden
van Koninklijke familie(s) wordt toegekend en bij grote uitzondering personen
met een uitzonderlijk prestige (bijv. Winston Churchill).

Voor meer informatie over deze nog bestaande ridderorden zie de publicatie van
Van Winter.

Het ontbreken van ridderorde en onderscheidingen tijdens de republiek
Na de onafhankelijke hebben wij tijdens
de republiek geen ridderorden en dergelijke gekend. Men vereerde hier de nationale helden liever met een som geld (een
douceurtje dus) of met waardevolle cadeaus (bijvoorbeeld gouden erepenningen
en sabels met gouden gevest, versierd met
edelstenen). Incidenteel ook met ereburgerschappen. Bovendien hechtte men meer
aan eretitels, zoals jonker, graaf e.d. die
men vaak voor goed geld kon kopen.

In Holland was het verschijnsel vorstelijke
onderscheiding niet zo geworteld in het
- Johannieter Orde in Nederland (Orde volkseigene als in de Romaanse landen.
van het Hospitaal van St-Jan te Jeru- Echte ridderorden hebben hier nooit zo tot
zalem). Kanselarij: Lange Voorhout 48, de verbeelding gesproken, vermoedelijk
2514 EG 's-Gravenhage
omdat een sterke feodalisering hier niet zo
voorkwam. Graaf Willem VI zou de Orde
- Souvereine militaire orde van Malta, van de Hollandse Tuin hebben toegeafdeling Nederland, (klassen: ridders/ kend, maar 'populair' was dit ereteken toch
dame, baljuw, coadjutor, kapittelleden, niet. In ieder geval ging er niet de politieke
erekapelaans) Kanselarij: Nieuwe Gracht invloed vanuit die er in het buitenland aan
14, 3512 LR Utrecht
werd toegekend.

Ridderorden worden geleidelijk hoforden
De politieke kracht die van de klassieke
middeleeuwse ridderorden uitging bracht
de machthebbers er toe, zelf een soort
ridderorde op te richten. Dit waren dus in
feite hoforden 5). Tijdens de Bourgondische overheersing ontstonden in onze
gewesten enkele beroemde hoforden waarvan de orde van het Gulden Vlies (1430)
6
), gesticht door Philips de Goede wel de
bekendste is7). Het was een belangrijk
instrument van de vorst om zijn vazallen
aan zich te binden door een exclusieve
club van edelen te creëren. Een andere
bekende orde die in de late middeleeuwen
in Engeland ontstond was de orde van
Kousenband 8) ingesteld door Richard III
Ons Erfgoed nr 2, 1997

Rond het midden van zeventiende eeuw
leidde dit tot diplomatieke problemen, omdat in het buitenland wel onderscheidingen
werden toegekend. Voor deze buitenlanders werd daarom een speciale onderscheiding ontworpen die men de ambassadeurspenning noemde. Deze werd met
enige ceremonieel tijdens een zitting van
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de Staten Generaal uitgereikt. Slechts bij
hoge uitzondering werd deze penning aan
Nederlanders toegekend, zoals onze bekende zeehelden. De onderscheiding was
kostbaar, alleen de medaille woog 800
gram en was van puur goud. Daarbij was
er ook nog een zware ketting.

punt was, dat in deze nieuwe Hollandse
orde onvoldoende het grote ego van
Napoleon tot uiting kwam. Zijn beeltenis
prijkte niet op het ere-insigne. Bovendien
had Napoleon ook bezwaar tegen de naam
ridderorde. Het bezwaar van Napoleon
was immers, dat het Legioen van Eer nooit
bedoeld was om een ridderschap te cre9
Wel kende men tijdens de republiek ëren ) iets wat Lodewijk in zijn hart wel
verschillende militaire herinneringspen- degelijk bedoelde. Inderdaad ging de
ningen toe aan mensen die zich hadden plechtige uitreiking van de orde met een
onderscheiden tijdens zee- of veldslagen. ceremonieel gepaard dat aan de 'midVoorbeelden zijn de Breda-medaille deleeuwse ridderinstallatie' deed denken
10
). Een laatste bezwaar van Napoleon was
(1622), de Bergen op Zoom-medaille
dat
hij vreesde, dat zijn goedmoedige
(1622), de Groningen-medaille (1672) en
de Doggerbank-medaille (1781) om broer te kwistig met deze onderscheiding
slechts enkele te noemen. Zij werden zou omgaan, hetgeen later ook bewaarheid
werd.
nogal eens postuum toegekend.
De Franse periode
Niettemin zette Lodewijk zijn zin door.
De bakermat van het huidige Nederlandse Hij stichtte in 1806 twee belangrijke
decoratiestelsel is de Franse overheersing. onderscheidingen:
Zoals met veel andere zaken het geval was
veranderde tijdens de Franse/Napoleon- - Grande Ordre de 1'Union (grote Orde
tische bezetting ook het Hollandse decora- van de Unie)
tiestelsel. In grote trekken werd dit Deze onderscheiding kende uitsluitend
decoratie-beleid door Koning Willem I in grootkruisen, waarvan maximaal dertig
gewijzigde vorm overgenomen. Ons deco- aan verdienstelijke militairen werden toeratie stelsel is dus niet zo oud en bestaat nu gekend. Het devies was 'Eendracht maakt
Macht'.
ongeveer 200 jaar.
Omdat het Franse 'Legioen van Eer', (de - Ordre Royal de Mérite (Koninklijke
door Napoleon Bonaparte ingestelde orde) Orde van Verdiensten)
zo effectief was gebleken om mensen te Deze orde was bedoeld voor civiele
motiveren en aan zich te binden wilde zijn (burgerlijke, civis = burger) verdiensten.
broer koning Lodewijk ook een overeen- Het devies luidde: Doe wel en zie niet om.
komstige onderscheiding zo snel mogelijk
in Holland opzetten. Te snel naar de zin Napoleon heeft zich van meet af aan tegen
van grote broer Napoleon zelf. De oorza- de instelling van deze onderscheidingen
ken van dit broederlijke conflict zijn verzet. Uiteindelijk boog Lodewijk onder
uitvoerig bestudeerd (Bax). Een belangrijk de druk van Napoleon en hij verenigde
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beide orden in 1807 tot Koninklijke Orde
van de Unie ( Ordre Royal de 1'Union).
Deze orde werd nu in drie klassen opgezet:
Grootkruis, Commandeur en Ridder. Het
devies: doe wel en zie niet om bleef echter
gehandhaafd. Deze orde was niet alleen
een teken van eerbewijs. Aan de verlening
van de orde zaten (naar goed Vaderlands
gebruik) ook (belangrijke) financiële voordelen. Met het instellen van deze orde
werd de grondslag gelegd van de latere
door Koning Willem te stichten orde van
de Nederlandse Leeuw en de Militaire
Willemsorde.
Ook de Unie-orde had geen lang leven. Na
het ontslag van Lodewijk en de inlijving
bij Frankrijk werd in 1810 de Unie-orde
veranderd in de Ordre de la Réunion
(orde van réunie) u ) . Verder werd bepaald dat diegene die een oude unie-orde
had deze kon inleveren waarna een nieuwe
réunie-orde werd uitgereikt.
Naast deze orde voerde Napoleon ook in
Holland nog het wel bekende Franse
Legioen van Eer in dat hij in 1802 had
ingesteld. Deze orde kende als klassen
grootadelaar, grootofficier, commandeur,
officier en lid. In tegenstelling tot de
Nederlandse orde was hierbij een numerus
clausus vastgesteld, dat wil zeggen dat er
maar een bepaald maximum aan ridderlijke onderscheidingen mocht worden
uitgereikt. Later werd besloten dat men,
net als bij het Legioen van Eer, in de
ridderschap kon worden opgenomen als
men over 3000 gulden aan contanten
beschikte. Zeven Nederlanders verwierven
op deze wijze adeldom.
Literatuur:
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Abliang van Giessenburg, WJ. Baron d' (1871)
Wapenboek van de ridders van de Duitse orde.
's-Gravenhage, van Doorn en Zoon (goed verhaal
van veel genealogische detailles)
Artilliac Sr. , P.J. d' (1951) Beknopte geschiedenis
der Nederlandse Ridderorden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhof. (degelijk, zij het wat saai historisch
overzicht, met vooral nadruk op de juridische
aspecten)
Bax, W.F. (1973) Ridderorden,
eretekens,
draagtekens en legpenningen. Maastricht, van der
Dussen (bijna uitputtend overzicht over deze
materie, maar zeer saai)
Bruin, K. (1989) Kroon op het werk. Amsterdam,
Boom Meppel (unieke dissertatie, zeer lezenswaardig, met een zeer uitvoerige literatuurlijst)
Evers, C.H. (1985, herdruk 1991) Onderscheidingen. Bussum, special interest publications. (Vlot
geschreven overzichtelijke publicatie, met vooral de
moderne onderscheidingen, niet diep gravend, heeft
thans een semi-officiële status)
Heerdt, Baron van (1965) Nederlandse en
Buitenlandse Ridderorden en onderscheidingen.
Amsterdam-Brussel Agon-Elsevier (goed overzicht
van buitenlandse onderscheidingen)
Lies, J.W.H.W. (1888) Beschrijving van de
koninklijke Nederlandse en...(Goede opsomming
van ridderorden en eremedailles in de negentiende
eeuw)
Meijer H.G., Mulder C.P., Wagenaar, B.W. (1984)
Orders and decorations in the Netherlands. Privé
uitgave (Zeer fraai uitgegeven, rijk geïllustreerd,
tamelijk volledig, het beste wat over dit onderwerp
verschenen is, jammer.... in het Engels)
N.N. (1853) De Nederlandse Ridderorden en
onderscheidings- of eretekens. Velp, G.H. van Hengel jr. (uitsluitend wetteksten die op de ridderorden
betrekking hebben)
N.N. (1874) Iets voor Nederlandse en Luxemburgse
Ridderorden, 's-Gravenhage, M.M. Couvé (kort
overzicht over destijds gangbare ridderorden, wel
overzichtelijk).
Sabron, F.H.A. (1912) De Militaire Willemsorde.
Geschiedenis van haar bestaan. Breda KMA. (Nog
steeds de belangrijkste bron voor vroege geschiedenis van de MWO)
Schuiten, C.M. (1991) Zeg mij aan wien ik
toebehoor. Geschiedenis van het Verzetskruis 194045. SDU (ca 100 mensen kregen postuum deze orde,
het boek is een schokkend relaas wat deze mensen
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hebben gepresteerd, individuele levens verhalen,
nog steeds de moeite waard)
Snouckaert van Schauberg, W. Baron, c.s. (1937)
De Nederlandse Ridderorden. Amsterdam, 's-Gravenhage, Nederlandse biografische uitgevers-maatschappij NV (twee kloeke turven, waarin na een
historische overzicht, in alfabetische volgororde de
gedecoreerden uit het tijdvak 1900-36 worden besproken.
Wagenaar, L. (199) De laatste ridders. 's-Gravenhage, Steur (uitgegeven ter gelegenheid van het
175-jarig bestaan van de orde. Er zijn nog ca 50
ridders in leven. De meeste decoraties werden verleend tussen 46-52; alleen prins Bernard is ridder
der 2de klasse, alle overigen zijn ridders 4de klasse;
een uitstervend ras: de laatste ridders dus. Omvat
schokkende levensbeschrijving van hun daden, zeer
lezenswaardig)
Winter, J.M. van (1969) Johanitter, Tempeliers,
Duitse orde: 3 geestelijke ridderorden. Kampen,
Kok
Noten:
1. Ridder is afgeleid van (paard)rijden, ons huidige
woord ruiter. Ook in andere talen verwijst deze rand
naar het paard chevalier (cheval), cavaliere, cabbalero, ritter.
2. Deze orde dankt haar naam Maltezer aan de
eindvestiging van deze ridders: het eiland Malta. Zij
betrokken dit eiland nadat zij door de Turken uit het
H. Land verdreven waren.
3. beter bekend als de "Braziliaan".

4. in Oostenrijk was zij de keizerlijke huisorde.
5. een hoforde is dus iets anders als een koninklijke
huisorde, omdat deze laatste vooral bedoeld is om
persoonlijke verdiensten aan het koninklijk huis te
belonen.
6. Deze orde is genoemd naar de mythe van de
Argonauten. De werkelijkheid was dat in de Griekse
periode de schapenvachten werden gebruikt bij de
goudwinning. In sommige rivieren die uit gesteenten met goud aders stamden legde men schapenvachten. Tussen de vachtharen bleef goudstof hangen, waardoor de schapenvacht een "gulden vlies"
werd.
7. Willem de Zwijger was drager van deze orde.
8. De naam van deze orde is verbonden aan een
bekoorlijke, destijds licht pikante (maar verzonnen)
geschiedenis. Tijdens een hofbal verloor de gravin
van Salisburry haar kousenband. Om een (voor de
betreffende dame) gênante situatie te voorkomen,
zou Richard III deze kousenband om zijn eigen been
hebben gedaan.
9. La légion d'honneur n'ai jamais été consideré
comme un ordre de chevalerie. Vous ne vous
contentez d'en faire un, vous en faites deux.
10. een deel van dit ceremonieel werd door Willem
I bij de toekenning van de MWO overgenomen.
11. Het woord reunie sloeg op de bevordering van
de eenheid omdat het landsbestuur een sterke politieke verdeeldheid kende. Daarnaast was het een
uitdrukking van het feit dat Nederland met Frankrijk
was verenigd.

Veilingen bij kaarslicht.
Van het midden van de vijftiende tot het eind
van de achttiende eeuw kende men de verkoop
'bij de brandende keerse'. Deze wijze van verkoop was voorgeschreven bij de verkoop of
verwisseling van onroerende goederen, behorende aan kerken, beneficiën, gasthuizen, huisarmen en aan alle onder voogdij staande personen en minderjarigen en bij de verkoop van
executoriale 'onroerlyke' goederen. Deze verkoop werd drie zondagen achter elkaar over de
kerk en op drie rechtdagen over het Gerecht
geproclameerd. Op de verkoopdag werden de
goederen bij een brandende kaars gelaten aan
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de laatste verhoger bij het uitgaan van de kaars.
Vervolgens werden de goederen nogmaals geproclameerd en op een tweede zittingsdag, kon
het bod worden verhoogd, maar de bieder bij
het uitgaan van de kaars zou de zesde penning
hebben van "de verhooging die ten tyde van
het lichten der zegels uit den wasse geschieden
zal". Door het bieden aan de brandduur van de
kaars te binden werd vermoedelijk verwacht
dat er met het oog op de kans op de zesde
penning direct zo hoog mogelijk geboden zou
worden. (Ontleend aan de Navorscher, jaargang 1853, Bijblad pag. 21/22).
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Archiefnieuws
Rijksarchief Flevoland
Dit rijksarchief heeft een nieuw telefoon- en
een nieuw fax nummer, resp. 0320-265265 en
0320-265752.
Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage
Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging gaat na bewerking door de CAS naar het
Algemeen Rijksarchief.
Dit Centraal Archief bevat de neerslag van de
opsporing, vervolging en berechting van mensen in Nederland, die zich tijdens de Tweede
Wereldoorlog schuldig hebben gemaakt aan
collaboratie en verraad.
In een convenant zijn afspraken gemaakt over
de bewerking van de dossiers van de
rechtsprekende organen (Tribunalen, Bijzondere Gerechtshoven en Strafkamers, Parket en
Bijzondere Raad van Cassatie).
De begeleiding van de bewerking wordt verzorgd door het ministerie van Justitie en het
Algemeen Rijksarchief. In 1998 moet begonnen worden met de overbrenging van het bewerkte archief naar het Algemeen Rijksarchief.
De overige dossiers van de Bijzondere Rechtspleging (zoals de Politieke Opsporingsdiensten
en de Politieke Recherchediensten) komen pas
later aan de beurt.
Het Algemeen Rijksarchief bereidt zich voor
op een structurele verbetering van de dienstverlening. Eén van de maatregelen daartoe is
integratie van de huidige studiezalen. Kende
men tot voor kort nog vier studiezalen voor het
aanvragen en raadplegen van materiaal, gekoppeld aan de aard van het materiaal (archiefstukken, kaarten, films, bibliotheekboeken),
thans zijn ze samengevoegd tot één. Hier kan
de onderzoeker voor alle informatie en zoekmiddelen terecht. Deze integratie is reeds
ingegaan.
De openingstijden van de studiezaal zijn:
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dinsdag 9.00 - 21.00 uur, woensdag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur en de zaterdag van 9.00 13.00 uur. Aanvragen voor raadpleging op
dinsdag kunnen tot 19.30 uur en voor op zaterdag tot vrijdag 13.30 uur schriftelijk, per fax
of telefonisch worden gereserveerd. Tel. 0703315444, fax: 070-3315499. Het E-mailadres
voor Internet is: ara@rad.archief.nl.
Rijksarchief in Groningen
In de komende weken verhuizen Rijks- en
Gemeentearchief en gaan daarna tezamen verder onder de naam Groninger Archieven. Op 3
juni wordt de nieuwe gezamenlijke studiezaal
geopend. In deze nieuwe zaal zullen nieuwe
gezamenlijke overzichten aanwezig zijn, zoals
het Archievenoverzicht en de bibliotheek-catalogus. Deze betreffen dan de verzamelingen
van beide diensten en zijn geheel bijgewerkt.
De adresgegevens zijn:
Bezoekadres: Cascadeplein 4.
Postadres: Postbus 300400, 9700 RM Groningen, tel.: (50)5992000, fax: (050)5992050
E-mail: gronarch@castel.nl
Tijdens de verhuisperiode is als contactpersoon
bij het GA (vanaf 3 april) dhr. J. Oldenhuis, tel.
(050)5992000, bij het RA mevr. J. v. Keulen of
dhr. A. Beuse, (vanaf 15 april) tel. (050)5992000.
Gemeentearchief Haarlem
Het Gemeente Archief Haarlem (tevens Bennebroek) en het Gemeentearchief Haarlemmerliede gaan verder onder de naam Archiefdienst Kennemerland, waaronder ook de gemeenten Velsen en Uitgeest vallen. Het Gemeentearchief Velsen is daarmee opgeheven.
Openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag 9.00 17.00 uur en op donderdagavond van 17.00 21.00 uur. Op zaterdag is de archiefdienst
gesloten.
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Rijksarchief in Noord-Brabant
De cassettes van de burgerlijke stand van een
aantal plaatsen zijn vervangen door microfiches. Het betreft de plaatsen Aalst, Bergeijk,
Best, Bladel, Borkel, Budel, Dommelen, Duizel, Eersel, Eindhoven, Gastel, Geldrop, Gestel, Heeze, Hoogeloon, Leende, Luyksgestel,
Maarheeze, Nederwetten, Nuenen, Oerle, Oirschot, Reusel, Riethoven, Soerendonk, Son,
Stratum, Strijp, Tongelre, Valkenswaard, Veldhoven, Vessem, Waalre, Westerhoven, Woensel, Zeelst en Zesgehuchten.
Sinds januari jl. kunnen alle huwelijksregisters
uit Noord-Brabant 1913-1922 op microfiche
worden geraadpleegd. Men hoopt in de tweede
helft van dit jaar ook de bijbehorende huwelijksbijlagen gefilmd te hebben. Tot dan zijn ze
niet raadpleegbaar.
Op 11 april wordt een workshop gehouden met
als onderwerp het gebruik van de verschillende
toegangen op archieven. Een zekere basiskennis wordt vereist. Dit gaat om zoeken in
andere archieven dan de Burgerlijke Stand en
de doop-, trouw- en begraafboeken. Deze
workshop begint om 10.00 uur en eindigt circa
16.00. Plaats RA in Nrd. Brabant. Deelname
door overmaking van ƒ 100,— op het
gironummer van het RA in N.B. onder vermelding van 'workshop'. Voor inl. mevr. Y. Welings of A.P. v. Vliet, tel. 073-6818500.
Op 19 juni e.k. wordt een studiedag gehouden
over de Noord-Brabantse gevangenissen. Er
zijn vijf lezingen over de organisatie van het
gevangeniswezen, de leefomstandigheden en
de onderzoeksmogelijkheden die de gevangenisarchieven bieden o.a. op genealogisch terrein. De dag wordt afgesloten met een excursie
naar een gevangenis. Nadere inlichtingen bij
A.P. van Vliet (073-6818507) of J. Sanders
(073 -6818508) De kosten zullen ± ƒ 3 5 , bedragen.
Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg
Van een aantal steden en dorpen zijn de
genealogische gegevens te raadplegen in het
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stadsarchief te Tiel: Asch, Beusichem, Buren,
Culemborg, Drumpt, Erichem, Kapel en Kerk
Avezaath, Passewaaij, Tiel, Wadenoyen, Zoelen en Zoelmond. Verder delen van de negentiende eeuwse burgerlijke stand van Buurmalsen, Deil, Est en Opijnen, Geldermalsen,
Haaften, Ophemert, Varik en Waardenburg. De
openingstijden zijn van 9.30 - 16.30 uur.
Gemeentearchief Vlissingen
Naast enkele plaatsingslijsten zijn op de
studiezaal de volgende toegangen beschikbaar
gekomen:
- Index op de trouwregisters 1808, 1810-1912
- Index op de bevolkingsregisters, 1860-1890.
Gemeente archief Weert
In de studiezaal is sinds kort de nadere toegang
op het Notarieel archief, 1801 - 1915, beschikbaar voor de onderzoeker. De gegevens van de
notarisakten zijn opgenomen in het computerbestand en zijn door middel van trefwoorden, zoals familienaam, woonplaats en
datum, toegankelijk.
Het notarieel archief bestaat uit de archieven
van de notarissen ter standplaats Weert.
Rijksarchief in Zeeland
Nu de gemeente besloten heeft de rijksarchivalia niet langer te beheren zijn de
archiefstukken uit het gemeentearchief van
Axel weer in het rijksarchief in Zeeland te
raadplegen. Dit omvat de originele doop-,
trouw- en begraafregisters van Axel, Overslag,
Koewacht en Zuiddorpel603-1796. Verder de
archieven van de rechtbanken, weeskamers en
notarissen uit de stad Axel en het Axelerambacht 1463-1795 en het notarieel archief
Axel 1796-1915.
Bij de verzameling Genealogische Afschriften
nieuwe indexen en afschriften van Melis- en
Mariekerke, bevolking 1813, Kader en
Zeeuwse bemanning VOC kamer Zeeland
1760-1766 en IJzendijke, doopboek 17221771.
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Het Huisarchief van de borg Nienoord en wat men
er mee doet!
E.C.Geerdink van der Worp ')
De borg Nienoord in Midwolde is zeer
bepalend geweest voor het ontstaan van
het dorp Leek. De geschiedenis van de
borg is met het dorp verweven. Tijdens
mijn speurtocht naar gegevens over het
dorp en zijn bewoners maakte ik veelvuldig gebruik van het huisarchief van de
Nienoord en las ik allerlei boeken over dit
onderwerp die in de loop der jaren waren
verschenen. Ik kwam hierbij tot de ontdekking dat onjuiste of onvolledige gegevens
wel een zeer lang leven hebben.
Vanaf 1525 woonde de familie van Ewsum in Midwolde. De borg werd alleen
vanaf het voorjaar tot het najaar gebruikt.
In de winter woonde men in de stad.
Na het overlijden van Wigbolt van Ewsum
jr. in 1584 drukte er een grote schuld op de
Nienoord die uiteindelijk resulteerde in
een veiling van alle onroerende goederen.
Het werd een slepende kwestie, maar in
1607 zag de zoon van Wigbolt jr, Caspar
van Ewsum, kans om de bezittingen terug
te kopen. Er was door oorlogshandelingen
veel vernield maar de borg werd gerestaureerd.
In 1672 ruineerden de Munsterse troepen
de borg Nienoord en weer werd de borg
hersteld en tevens verfraaid. Geld speelde
geen rol want de verveningen brachten
goud op.
Na 1717 toen de nieuwe Heer van de
Nienoord een halfjaar oud was kwamen er
bewindvoerders en toen in 1729 het laatste
Nienoordse familielid van de jonge Heer
overleed, ging het hard bergaf met de borg
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en de bezittingen.
In 1737 overleed de laatste Heer van de
Nienoord op 20 jarige leeftijd en de zijtakken die toen aan het bewind kwamen
hadden alleen oog voor het geld.
De eerste ontmanteling van de borg was
rond 1812 en telkens werd er een stuk
afgebroken. Die afbraak bracht namelijk
geld op.
Toen het laatste stuk borg tussen 1850 en
1853 werd afgebroken om op de fundamenten een nieuwe borg te bouwen
werden de dokumenten in twee kisten
gestopt. Niet op chronologische volgorde
maar vermoedelijk voor de hand weg.
De familie van Panhuijs, de laatste bewoners van de borg, gaven in 1890 een kist en
een aantal losse dokumenten aan het Rijksarchief in Groningen in bruikleen.
Die eerste archiefstukken zijn vanaf 1890
door historici vol enthousiasme geraadpleegd en wat men niet kon vinden probeerde men uit andere aantekeningen uit
de huisarchieven van de families Gruijs,
de Sitter en Keijser om er een paar te
noemen, te destilleren en er werd een aannemelijke reconstructie gemaakt.
Zo werd er b.v. naarstig gezocht naar de
gegevens over de bouw van de Leekster
kerk maar die waren niet te vinden. Men
wist dat de kerk in Midwolde in 1711 van
Anna van Ewsum een nieuwe preekstoel
had gekregen en dat de oude preekstoel
naar de Leek was gegaan. Men nam aan
dat op dat moment in 1711 of 1712 de
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kapel op de Leek gebouwd werd. In 1951
werden de dokumenten die in bruikleen
waren afgestaan, in eigendom overgedragen aan het Rijksarchief in Groningen,
door jhr. J.A.A. van Panhuijs, wonend in
Cambridge ( U.S.A. ). Daar de gemeente
Leek de borg kocht om er een rijtuigmuseum in te vestigen kwam er van de
zolder nog een kist met dokumenten te
voorschijn die ook aan het Rijksarchief
werden overgedragen.
In 1967 was de omvangrijke index gereed
die de Rijksarchivaris dr. W.J. Formsma
had gemaakt.
Na april 1967 kon men de Leekster
geschiedenis eigenlijk wel herschrijven
maar dat is niet gebeurd.
De papieren over de kerkbouw op de Leek
en vele andere dokumenten lagen namelijk
in de tweede kist die in 1951 in het Rijksarchief kwam. Toen kon men lezen dat de
Leekster kerk al in 1660 was gebouwd.
Het kwaad was echter al geschied. De
boeken waren geschreven. Nadien hebben
veel schrijvers tot aan 1996 niet de moeite
genomen om de aanvulling van het
Nienoordarchief te raadplegen maar de
gegevens uit de oude boeken overgeschreven en als bronvermelding een literatuurlijst gegeven. Wel heeft dr. W.J.
Formsma in 1972 de dokumenten over de
Leekster kerk in de Groninger Almanak
beschreven.
Nog een voorbeeld: Ferdinand Folef liet
evenals zijn vader had gedaan, iedere keer
een stuk van de borg afbreken om het
afbraak materiaal te verkopen. De poorten
en schilderingen moesten behouden blijven. Hij wilde die zeker voor nieuwbouw
gebruiken.
In de verhalen staat dat de borg in 1846
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zou zijn verbrand maar die brand was op
23 januari 1850 volgens de Provinciale
Groninger Courant. Rond 1812 werd eerst
de zuidzijde afgebroken. Hier waren de
ommuurde kruidentuin en de oranjerie.
Een klein gedeelte van de oranjerie werd
niet afgebroken.
Rond 1843 kwam de noordzijde aan de
beurt waar de dienstgebouwen lagen.
In 1846 werd het laatste stukje van de
noordkant, het poortgebouw aan de westzijde, de familiezaal met portretten en de
danszaal met de panelen van H. Collenius,
die daarboven lag afgebroken. (Dat dokument inv. nr. 855 lag ook in de laatste kist)
In 1845 werd er een huurcontract met Jan
Beukema en zijn vrouw opgemaakt. Het
contract was voor tien jaar. Zij werden
huisbewaarders en zouden zorg dragen
voor het niet afgebroken gedeelte en voor
de opgeslagen schilderijen enz.
Ferdinand Folef van In en Kniphuisen,
Heer van de Nienoord, verhuisde in dat
jaar naar Groningen evenals zijn zuster en
zwager. In 1850 begon de brand in het
laatste gedeelte dat er van de oranjerie
over was. In de oranjerie werd een kachel
gestookt om alle uitheemse boompjes voor
bevriezen te behoeden. De brand ontstond
door oververhitting. De portretten die daar
opgeslagen waren zijn verbrand. Ook het
koetshuis ging verloren. Er was geen brand
in de borg maar die zal wel schade op
hebben gelopen.
De borg werd afgebroken en omstreeks
1854 werd er op de oude fundamenten een
nieuwe borg gebouwd en de monumentale
poorten en ook het houtwerk etc. werden
weer in de nieuwe borg verwerkt. Het
ontwerp is van architect Kramer. De
torenkamer werd er pas in 1890
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aangebouwd. Ontwerp architect Siccama.
beschrijving die na de dood van Willem
In veel publikaties leest men dat de nieuwe van Ewsum in 1645 is opgemaakt.
borg rond 1880 zou zijn gebouwd en bij
rondleidingen wordt de verbeterde versie ') Groevelaan 15, 9351 DX Leek, tel.
niet altijd door de bezoekers geloofd. 0594-512735.
Vooral de bezoekers die zich al enigszins
in de geschiedenis van de borg hebben Naschrift van de redactie: Het
verdiept omdat het in vele boeken ver- voorgaande artikel illustreert duidelijk, dat
keerd is (overgeschreven.
het zin heeft publicaties van anderen die
Als men de werktekeningen in het kadaster men gebruikt bij eigen publicaties in ieder
allemaal bekijkt kan men het hele proces geval zo veel mogelijk te controleren op
van afbraak en opbouw en ook de latere juistheid. Dit geldt ook voor het geneaverbouwingen helemaal volgen.
logisch onderzoek. Vooral ook vervalste
In 1996 is het van Panhuijsarchief aan het stambomen als bijvoorbeeld destijds door
Rijksarchief in Groningen geschonken en 'Heraldica' verspreid, maar ook gewone
voor het publiek toegankelijk gemaakt.
vergissingen en fouten kunnen lang doorOok in dit archief ligt weer een ontbrekend werken en tot vervuiling van veel geneastuk; o.a. de originele onroerend goed logische studies leiden.

Genealogische bewijzen
H.M. Lups
Genealogiebeoefening beoogt het leggen
van verbanden. Men zoekt de ouders van
reeds gevonden voorouders, men wil gezinnen compleet maken, kortom steeds is
men als genealoog bezig met het leggen
van verbanden, het koppelen van personen. Een dezer dagen heeft men via dnaonderzoek in Engeland een verwantschap
aangetoond, tussen een negenduizend jaar
geleden overledene, waarvan het geraamte
was gevonden en een nu in Cheddar levende geschiedenisleraar, Adrian Targett.
Voor historici zeer interessant, maar geen
actuele mogelijkheid voor de doorsnee genealogiebeoefenaren. Zij immers moeten
het met papieren vondsten doen, hun bewijzen baseren op archivalia, hetzij in parOns Erfgoed nr 2, 1997

ticulier, hetzij in overheidsbezit.
De situatie vanaf de Franse tijd.
Vanaf het ontstaan van de burgerlijke
stand zijn er uiteraard vele gegevens bijeen
te brengen, die ontleend zijn aan authentieke bronnen. Geboorte-, trouw- en overlijdensakten bijvoorbeeld verschaffen
doorgaans concrete informatie, al zijn gemakkelijk voorbeelden te over te geven,
dat ambtenaren niet altijd even nauwkeurig waren. Met behulp van de Burgerlijke
Stand, het bevolkingsregister en de uitkomsten van volkstellingen, eventueel
aangevuld met gegevens uit notariële archieven en acten van successie kan men
doorgaans meerdere ingangen vinden, die
tezamen bevestigen wie wie is. Dit is door57

gaans concrete informatie. De in de fami- later toch aan het licht kwamen omdat bij
lie bewaarde gegevens als trouwboekjes, voorbeeld de moeder ging praten.
advertenties, geboorte- en rouwkaarten,
bidprentjes, brieven, oude actes enzo- De periode van ongeveer 1600 tot de
voorts, zijn goed voor ondersteunende in- Franse tijd.
formatie.
Deze periode beschikte men nog niet over
De praktijk leert, dat men aan mondelinge een burgerlijke stand. Weliswaar heeft deoverlevering weinig bewijskracht toe kan ze periode ons de nodige doop-, trouw- en
kennen. Men blijkt al snel, zelfs bij ele- begraafboeken nagelaten, maar die zijn op
mentaire gegevens als namen, geboorten, zich niet altijd even duidelijk, niet altijd
trouw- en overlijdensdata het spoor bijster even correct bijgehouden, niet allemaal
te zijn. Verder is er het punt van verzwij- even vroeg begonnen en ten dele niet meer
ging. Bepaalde zaken uit het familieleven aanwezig. De meesten onzer raken in deze
wenst(e) men niet aan de grote klok te periode het spoor bijster. De gegevens
hangen. T.V. programma's als 'Opsporing nodig voor de bewijsvoering zijn te begezocht' laten daarvan voldoende voor- perkt of ontbreken. Verder kon er in deze
beelden zien. Ik denk onder meer aan ter tijd ook meer gerommeld worden en veradoptie gegeven voorkinderen. Soms zelfs anderde men bijvoorbeeld rustig zijn naam
zonder dat de ouders van dochterlief daar en persoonsgeschiedenis, zoals bij het in
iets van afwisten, zaken waarvan niemand militaire dienst gaan.
ooit iets afgeweten heeft, zaken die soms

Zo maar een bron (2)
H.M. Lups
Boedelinventarissen
In Ons Erfgoed, 3e jaargang, pag.. 25-27,
werden de memories van successie beschreven. Zij vormen vanaf het begin van
de negentiende eeuw een nuttige aanvullende bron bij genealogisch onderzoek.
Tenminste als er sprake was van een zeker
bezit. Had men niets, dan was er ook weinig te beschrijven. Overleed een van de
ouders, of overleden beide, dan volgde bij
voldoende bezit een boedelbeschrijving.
Dit is in feite een inventarisoverzicht van
de bezittingen van het betreffende gezin.
Hierdoor kan men onder meer inzicht krijgen in het leven van onze voorouders uit
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die tijd. Ze gaan meer voor ons leven.
In een aantal gevallen was een boedelbeschrijving wettelijk voorgeschreven, onder
meer wanneer er nog sprake was van minderjarige kinderen. Dit geldt niet alleen
vanaf, maar ook voor de negentiende
eeuw. Deze beschrijvingen zijn op verschillende plaatsen bewaard gebleven. De
belangrijkste vindplaatsen zijn, naast de
notariële archieven de rechterlijke- en de
weeskamerarchieven, maar er zijn ook nog
andere mogelijkheden. De meeste worden
bij de rijksarchieven bewaard, maar bepaalde rechterlijke archieven van voor
1811 zijn/worden aan gemeente- en streekarchieven overgedragen.
Wanneer men in deze richting op onderzoek gaat, heeft het zin om zo veel mogelijk eerst de archiefoverzichten van de betreffende archiefbewaarplaatsen te raadplegen. Soms ziet men gedrukte overzichten, maar ook kan men geconfronteerd
worden met getypte inventarissen, magazijn-, of plaatsingslijsten. In de studiezalen
van de verschillende archieven vindt men
archiefoverzichten om zich te oriënteren.
Soms zijn er ook nog andere hulpmiddelen
zoals kaartsystemen, en uiteraard de computer. Gaat het om kleinere archiefbewaarplaatsen dan doet men er goed aan vooraf
informatie te vragen over eventuele beschikbaarheid van de gezochte archiefdelen en tevens, wanneer men er terecht kan.
Het is vervelend als men een eind moet
reizen en dan moet constateren dat het een
vergeefse reis is.
Het voert hier te ver alle mogelijke plaatsen op te sommen waar men welke archieven met boedelbeschrijvingen kan vinden,
maar enige globale groepsgewijze oriëntatie is toch wenselijk.
Ons Erfgoed nr 2, 1997

a. Het notariaat in de noordelijke Nederlanden
In Ons Erfgoed, 3e jaargang nr 4, pag.
144-147 en nr 5, pag. 205-210, kwam het
notariaat reeds uitgebreider aan de orde.
Men kan stellen dat eigenlijk pas vanaf de
eerste helft van de zeventiende eeuw de
protocollen van notarissen bij de overheid
in bewaring werden gegeven. Een protocol
was een register, waarin in chronologische
volgorde alle door de betreffende notaris
verleden acten werden opgetekend. Hieronder vielen naast koop- en huwelijksacten en testamenten ook de boedelbeschrijvingen. Soms is er een index op de aard
van het stuk, zodat men althans enig houvast heeft. Verder is/was het vooral zoeken
op naam. Hierbij moet men wel bedenken
dat er geen vaste regels voor alfabetiseren
bestonden. Van Aarsen bijvoorbeeld kan
men zowel bij de V als bij de A tegen
komen. Men dient ook de spellingsvarianten die zich toen en daar voordeden voor
ogen te houden.
Voor 1811 was het notariaat in bepaalde
delen van ons land niet of nauwelijks bekend. In Friesland functioneerde het notariaat slecht, in Drenthe, Groningen en
Overijssel bijvoorbeeld kende met het niet.
In deze gewesten werden de akten opgemaakt door het plaatselijk gerecht of een
rechterlijke functionaris. In Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Utrecht is het notariaat sterk verbreid geweest. Maar ook in
de gewesten waar het notariaat bekend
was, kon men bij de overheid terecht voor
het opstellen van aktes. Trouwens men
ging niet altijd naar een plaatselijke notaris, ook al waren daarvan soms heel wat
voorhanden. Heel wat Zeeuwen bijvoorbeeld gingen naar Bergen op Zoom. Men
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b. De rechterlijke archieven
In een aantal streken kon men naar de
overheid gaan voor het opmaken van acten, in andere moest men. De plaatselijke
overheid poogde zo onder meer een oogje
te houden op de bezittingen van de onder
hun jurisdictie vallende personen, zodat er
zo weinig mogelijk belastingen werden
gemist. Daar waar het notariaat niet tot
ontwikkeling kwam (Drenthe, Groningen
en Overijssel) maar ook elders in de Noordelijke Nederlanden, moeten de gegevens
gevonden worden in de archieven van de
lagere gerechten (schepenbanken) In de
inventarissen vallen zaken waarbij boedels
een rol spelen onder de afdeling voluntaire
jurisdictie oftewel vrijwillige rechtspraak:
boedelbeheer, momboir-, pupillaire- of
voogdijzaken. Niet alleen bij de archieven
van de schepenbanken zijn boedelinventarissen terecht gekomen. Men kan ze ook
tegenkomen in de archieven van provinciale hoven of andere centrale (rechterlijke) instellingen.

merarchieven reeds behandeld. We zagen
dat in vele steden, maar ook in landelijke
gemeenten de weeskamers zorgden voor
(het toezicht op) het beheer van de boedels
van minderjarigen, waarvan één of beide
ouders gestorven waren. Voor het goed
kunnen beheren, althans goed kunnen toezien op het beheer van de bezittingen van
de (half)wezen was een boedelinventaris
noodzaak. Reeds in het midden van de
veertiende eeuw werd er van wezen en
halfwezen een 'staat ende rekeninghe' ten
behoeve van de weeskamers gemaakt.
Vanaf het begin van de negentiende eeuw
functioneerde het systeem van de weeskamers nauwelijks meer, maar de periode
daarvoor kan de nodige gegevens opleveren. Omdat de verplichting tot het opmaken van een inventaris reeds in de veertiende eeuw werd ingesteld, zouden de
archieven van Weeskamers zeer oude boedelbeschrijvingen kunnen bevatten. Van
de zestiende eeuw zijn slechts enkele
exemplaren bekend. Uit de zestiende en
zeventiende zeer vele, al zijn er grote lokale verschillen. In Hoorn, Enkhuizen en
Alkmaar zijn in verhouding tot de bevolking uit die tijd, veel minder inventarissen
bewaard dan bijvoorbeeld in Delft, Den
Haag en Leiden. Het betreft bezittingen
van de meer gegoeden. De administratie
van 'schamele wezen' zal men niet in de
Weeskamerarchieven vinden omdat er
weinig viel te controleren. De administratie van hun bezittingen viel onder het beheer van het betreffende weeshuis.

c. Weeskamerarchieven
In Ons Erfgoed, nr 4 van 1996, werden de
de weeskamers, de spreiding en de geschiedenis daarvan alsmede de weeska-

d. Weeshuisarchieven.
Vanaf de zestiende eeuw werden in vele
plaatsen van de Republiek weeshuizen opgericht, zowel door de overheid als door

moet dus, ook al zijn er veel notariële
stukken gearchiveerd, toch ook de archieven uit de nabij gelegen gebieden en de
gerechtelijke archieven in de gaten houden. In Holland vormen de notariële archieven de beste vindplaatsen, al zijn de
uitkomsten verschillend. In Alkmaar, Enkhuizen en Hoorn bijvoorbeeld komen inventarissen het meest voor in de zeventiende en achttiende eeuw, in de Zaanstreek pas na 1720.
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particulieren. Deze dienden om kinderen, speciale ordre van den Heeren deser Cadie niet op een andere wijze verzorgd kon- mer (= Delft) aen Heer Mr Cornelis sGraden worden, huisvesting en verzorging te vesande in qualite als rentmeester van t
verlenen. Doorgaans gaat het hier om kin- Meijsjeshuijs alwaer onderhouden werdt
deren uit de minder draagkrachtige lagen Neeltje Cornelis van Dop mitsgaders nog
van de bevolking. In de weeshuisarchieven als geauthoriseert van de Heeren Weeszou men dus vooral boedelinventarissen meesteren deser Stadt wegens, Annitje en
van deze bevolkingsgroepen kunnen ver- Willemintje Cornelis van Dop alle minderwachten, maar in de meeste weeshuisar- jarige halve susters van Jan Cornelis van
chieven zouden ze ontbreken. Slechts een Dop van svaders zijde Gerbrant van Dop
enkele stad als Delft schijnt daarop een als in huwelijck hebbende Barbara Corneuitzondering te maken.
lis van IJck, Elsje Cornelis van IJck weduwe van Jacob Willems van Campen en
aen Cornelis Grijsbrechts van IJck susters
e. Archieven van 'sociale instellingen'
Archieven van gasthuizen, hofjes, oude en broederen kinderen van Annitje Cornemannen- en vrouwenhuizen, ziekenhuizen lis van IJck die moeder was van de vooren dergelijken lieten vaak bij opname een noemde Jan Cornelis van Dop, volgens
inventaris opmaken. Hulpzoekenden bescheijden geliasseert als in margine de
moesten in ruil voor hun verzorging hun somme van ƒ 199.2.10" (Ontleend aan
bezittingen afstaan. Voor de verkoop op Archieven van de V.O.C., inv. nr 5126)
het boelhuis werd een inventaris of lijst Dit voorbeeld laat weliswaar geen uitgevan bezittingen opgesteld. Het is ook hier breide boedelbeschrijving zien, maar verde vraag of er veel is bewaard gebleven. schaft wel inzicht in 's mans financiën èn
Men zal na moeten gaan of er in de betref- geeft ook een aantal genealogische gegefende plaats archivalia van deze instellin- vens.
gen bewaard zijn gebleven.
G. Familiearchieven
f. Archieven van de VOC en de WIC
In familiearchieven, bewaard bij particuAls op een schip van de VOC of de WIC lieren of in bewaring gegeven bij de overiemand overleed, werd er een inventaris heid zal men ook boedelbeschrijvingen
opgemaakt. In de transcriptie die H.B. El- aantreffen. Deze hebben dan als regel bedermans maakte van het Medicijnverbruik trekking op de betreffende familie of aan
alsmede vermelding van alle ziekten aan de betreffende familie gelieerde personen.
boord van het V.O.C, schip 'Voorschoten' In hoeverre deze actueel zijn voor derden
en opgetekend door de opperchirurgijn valt hier moeilijk te zeggen. En uiteraard
Francois van der Tak gedurende de reis heeft men hier met de openbaarheid te
van Goeree naar Kaap de Goede Hoop van maken. In een aantal gevallen zijn ze toe13 april tot 28 augustus 1701, lezen we gankelijk, maar niet altijd. Soms zijn deze
onder meer:" Jan Cornelisse van Dop van archieven interessant om meer aan de weet
Delft, matroos: 11 gld per mnd,
over- te komen over de betreffende familie(s) en
leden 26-1-1705
25-2-1706 betaelt op families die zakelijke contacten met hen
Ons Erfgoed nr 2, 1997
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hadden, zoals bijvoorbeeld pachters en hun
positie in de regio waarin ze leefden.

nen den dorp van Naeltwyck t welck by de
huysvrouwe van den selven bewoent es
gheweest, en ghehuiert by eenen Goris
Claesz, waer van prima novembris anno
1570 een jaer huyshuier verschenen sal
zyn van 3 £ 15 stuvers.
Aengaende de moeble goeden, zynde seer
sober, als een bedecken met zyn toebehoren, eenighe stoelen en wat coecken gereetschap, daer de huysvrouwe met de kinderkens haer eenichsins mede behelpt, die
niet ghepriseert en zyn, maer verborcht by
Pieter Hugensz, Jacob Pancrasz en Willem
Joorisz, blyckende by de besoigne van
Meester Aernoult Sasboult, en de verhuiringhe fol 3 verso, gedaen tot Hontsholredyck.' Ook dit is ontleend aan een
transcriptie van H.B. Eldermans.

H. Diverse archieven, hiervoor niet genoemd.
Het is uiteraard moeilijk een uitputtende
opsomming te geven. Men kan ook verder
op allerlei plaatsen gegevens over bezittingen tegenkomen. Als voorbeeld moge de
'Raad van Beroerten' genoemd worden. In
de jaren 1567, 1568 en 1569 zijn inwoners
van Holland en ook velen buiten dit gewest wegens hun aandeel in de troebelen
van 1566 berecht door deze Raad onder
voorzitterschap van de Hertog van Alva.
Van hen, die veroordeeld werden tot verbanning, ter dood veroordeeld werden of
gevlucht en bij verstek veroordeeld, werden de bezittingen in beslag genomen en
verkocht ten bate van Filips II. Dit zou (De afbeelding aan het begin van dit artibetrekking hebben op ruim 12.000 perso- kel is ontleend aan een afschrift van een
nen. Een kort voorbeeld:
boedelbeschrijving van Beatrix Laurentia
folio 109 verso, Joris Thonisz 'Item hadde Grothe, weduwe van Johan G. van BakeJoris Thonisz, die den 8en Juny anno 1569 nesse, 2e helft achttiende eeuw en omvat
ballincks landts geleyt es gheweest, een een boedel van ruim ƒ 100.000,-).
huysken met een boemgaert staende bin-

Aanhef inventaris papieren enz. aanwezig in de boedel van wijlen E. de Leeuw, ongedateerd
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Op zoek naar een familiewapen (2)
A.H. Hoeben
Op zoek naar het wapen onzer
voorouders
Als de genealoog op zoek gaat naar een
202.
mogelijk familiewapen is het vinden van
een voorvader of een naast familielid van
de voorvader die overheidsfunctionaris is
geweest de eerste stap. Immers bijvoorbeeld als schepen, schout, heemraad of
ambachtsdeken kan de voorvader een zegel gebruikt hebben. En natuurlijk kan dit
ook het geval zijn wanneer een lid van de
familie als geestelijke bekend is.
Het is hier de plaats om over schepenHIER I.EET BEGRAVEN
AERT GOVARTS MON1CK,
zegels nog wat nadere informatie te geven.
1.AKE.NCOPER, STERF ANNO XV» XI.III!.
Het gebruik van een persoonlijk zegel door
DEN 1111 DACII APRJI. ; EN
ALEYT,
leden van een schepenbank is niet algeS1JN lIliVSYKOU,
meen gebruikelijk. In grote steden zoals,
STER1' ANXO 1544, DEN 2S DAC11 XOVEMDRIS.
wat Noord-Brabant betreft bijvoorbeeld
Later bijgehakt:
Den Bosch, Breda, Eindhoven en Heusden
HIER LECIIT BEGRAVEN
(grote steden vóór het einde van het AnAERT VAN ASPEREN,
STERFT DEN 5 OCTOBER 1654; ENDE
cien Regime natuurlijk) komen persoonANNA ROMBOUTS,
lijke zegels voor. Maar er zijn legio plaatS1JS HUYSVROU, STERF
;
HIER LICHT BEGRAVEN
sen waarvan alleen een algemeen schepenROMBOUTS VAN ASPEREN,
zegel bekend is en geen enkele schepen
STERFT DEN 3 SEPTEMBER l6ÖO.
individueel over een zegel beschikte. Zelfs
als de plaats in de historische tijden een
zeker belang had, betekende dat nog niet
Dit is een voorbeeld van een misvatting door dat de schepenen elk een eigen zegel hadde auteur (Smits in zijn grafzerken van de den. Een plaats als Oss, toch hoofdplaats
Sint-Jan te 's-Hertogenbosch, p. 212) die het van het kwartier Maasland, gebruikte alwapen kennelijk toeschrijft aan Monick. Hij
leen het gemeen schependomszegel. Ook
stelt immers dat de tekst over Aert van Asperen
later bijgehakt is. Maar dat geldt ook voor het van Nuenen, Gemert, Heeswijk, Heeze,
wapent De palen van vair met de vogel in het Stiphout, Waalre en Valkenswaard om
schildhoofd zijn het wapen van het geslacht slechts enkele Noord Brabantse gemeenten
Van Asperen, niet van het geslacht Monick dat te noemen, zijn geen persoonlijke schedrie penningen met elke een hermelijn staartje penzegels bekend. Ook het aantal zegels
als wapen voerde.
van dekenen van ambachtsgilden is beOns Erfgoed nr 2, 1997
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Scgd

Scdel

vaiidcrBurcli, Jan Dircis^ Vaader
MOM tot J^r/f
J3oren. •J'C/U/JCJI

Dtrclt vandcrBorch

Schepenzegels van defam. van der Burch (Delft) ')

hangen. Hoewel natuurlijk slechts een
kleine bovenlaag van de bevolking zich in
de kerk kon laten begraven vanwege de
daaraan verbonden kosten, zijn er toch een
niet onbelangrijk aantal grafzerken of tekeningen of beschrijvingen van zerken en
rouwborden bewaard, waaruit een en ander
valt af te leiden.
Zegels, koningsschilden van schutterijen,
grafzerken en rouwborden zijn wel de vier
belangrijkste nog bestaande tastbare originele bronnen die ons over een eventueel
familiewapen kunnen informeren. Toch
heeft het zin, zich ook op verdere mogelijkheden te bezinnen. Zo zijn er bijvoorbeeld wapenboeken bewaard gebleven
van studenten, die zich aan de Nederlandse
universiteiten in de zeventiende eeuw op
regionale basis groepeerden tot 'nationes'.
Een andere historische bron voor familie- Dergelijke wapenboeken geven min of
wapens zijn de grafzerken en rouwborden, meer een beeld van de toenmalige sociale
die in de kerken werden geplaatst of ge- bovenlaag en dat in ruime zin. Niet alleen

perkt. Het is dus, wanneer we een voorvader vinden, die maatschappelijk iets betekende, zaak na te gaan hoe de praktijk
van het zegelen in de betreffende plaats is
geregeld.
In latere tijden, na de opkomst van de
schutterijen, is er een nieuwe toepassing
van de heraldiek ontstaan: de wapens op
de koningsschilden van de schuttersgilden. Ik heb nog geen onderzoek ingesteld
of de wapens die op de koningsschilden
voorkomen altijd een oudere pendant
hebben in bijvoorbeeld een zegel of een
grafzerk van hetzelfde geslacht. Een eerste
indruk is dat een aantal koningen speciaal
ter gelegenheid van het laten vervaardigen
van een koningsschild een wapen voor
deze gelegenheid samenstelden.
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de adel en de regenten kwamen er in voor,
maar bijvoorbeeld ook talrijke personen,
die predikant, rector van een Latijnse
school of advocaat werden 2).
Daarnaast komen nog enkele wat exclusievere bronnen voor, zoals gevelstenen,
gegraveerde gebruiksvoorwerpen voor
gebruik in huis, ex-librissen e.d., die ook
wel wapens dragen, maar die toch veel
minder algemeen gevonden worden om
voor veel geslachtswapens als bron te
kunnen dienen.

door personen in kwestie werden gebruikt,
die we in zegels vinden. Vaak zijn ze niet
in een schild geplaatst, maar vrij in het
ronde zegelveld opgenomen. Ditzelfde
vinden we ook bij de koningsplaten van de
schutterijen waar soms hele taferelen, zoals een voerman met paard en kar of een
ploegende boer wordt afgebeeld.
Op grafzerken of grafplaten is het interpreteren van het wapen soms een nog iets
gecompliceerdere zaak. Het is geen uitzondering dat het wapen een gevierendeeld wapen is, waarbij de verschilHoe moeten we het gevonden wapen lende kwartieren elk het wapen of een
wapenfiguur van een voorouder bevatten.
interpreteren?
Het is voor de hand liggend dat de wapens Op grafzerken en rouwborden komen ook
in de zegels persoonsgebonden waren. Dat regelmatig kwartierwapens voor. Men
betekent dat de gebruikers praktisch altijd dient er zich van te vergewissen of alleen
het wapen van het geslacht waartoe zij kwartieren van één enkele persoon zijn
behoorden, in het zegelveld lieten grave- aangebracht of dat misschien ook de
kwartieren van de huwelijkspartner zijn
ren.
Soms voegde de zegelaar een additioneel afgebeeld. Een vergelijking van de kwarelement toe, bijvoorbeeld een figuur uit tierwapens met de kwartierstaat van de
het wapen van moeder of grootmoeder. Bij betrokkene levert ook vaak een verrassing
geestelijke personen is dit bijvoorbeeld op: als men het wapen van een oudere
relatief frequent het geval: zij gebruikten voorvader interessanter (zeg maar voordan een wapen waarin de (heraldische) namer) vond, werd een van de jongere
rechterhelft het wapen van de vader en in kwartieren vervangen door het voornade andere helft dat van de moeder. Maar mere oudere kwartier.
ook andere varianten kwamen voor zoals Een ander punt van waakzaamheid is het
het opnemen van een dwarsbalk met gebruik van het verkopen van een grafdaarin een element uit het wapen van de plaats aan een ander. Dit betekende dat
men soms ook de grafsteen opnieuw
moeder.
Een relatief vaak voorkomend verschijnsel gebruikte. In een aantal gevallen door op
in de zegels van schepenen is de toe- de achterkant de gegevens van de overpassing van figuren die kennelijk speciaal ledene aan te laten brengen, maar soms
voor het zegel zijn gekozen. Dat zal ook door toevoeging aan de voorkant. Zo
gebeurd zijn door het ontbreken van een kan het voorkomen dat een zerk twee of
bestaand familiewapen. Behalve de hand- meer namen geeft maar slechts één wapen.
of huismerken zijn dat bijvoorbeeld Van wie dat wapen is, kan alleen door een
ploegen of andere gereedschappen, die vergelijking met andere bronnen worden
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vastgesteld, (zie fig. 1)
Noten:
1) Mr. A.P.A. van Daalen, Heraldiek en genealogie,
speelpoppen der ijdelheid? G.A. Delft, 1981
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2) Mr. O. Schutte, De wapenboeken der GeldersOverijsselse studentenverenigingen, De Walburgpers Zutphen, 1975.
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Paleografie
J. Ligterink
Huisarchief Rechteren inv.nr. 1045
Op huijden date ondergeschreven hebben die
weledele ende Erntfeste ') Henrick van den
Clooster to den Hoonhorst lieutenant ende
Herman Roelinck to Vechterweert
Greffier in Overijssel met den anderen
overkomen ende in der vrundtschap verdragen/
dat seecker hecke bij den Greffier Roelinck
op sijn wal doen setten in de maene tegens
het Landt van den voorschreven joncheer van den Clooster
aldaer sal worden gelaten/ om te dienen tot
een doervaert voer hem Clooster ende die
Greffier met haere domestijquen 2) ende familie/
Sonder dat andere then wegh sal worden
togelaten/ ende dit alles bij provisie 3)
onvermindert 4) parthijen haer gesustineerde
recht/ 5) In oirkonde 6) sijn hijr van gemaeckt twie aleens 7)
luidende ten weeder sijden beteijckent/
Actum Dalfsen den 15den Augustij 1651
H.v.d.Clooster
Roelinck
1 .Erntfeste = grootachtbare
2.Haere domestijquen = hun personeel
3.Bij provisie = voorlopig, voorshands
4.Onvermindert = onverkort, behoudens
5.Gesustineerd recht = beweerde aanspraak
6.In oirkonde [der waarheid] = als getuigenis, als bekrachtiging [der waarheid]
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Beroepen van toen (ijk - ivoor)
H.M. Lups

-z -in -

en vijftiende eeuw waren gebaseerd op het
Keulse pond van 467,5 gram, na 1500 in
Amsterdam bijvoorbeeld het Trooise pond
(genoemd naar de stad Troyes), oorspronkelijk vastgesteld op 489,5 gram, dat lang0
zamerhand 492,2 gram ging wegen. In de
zeventiende eeuw werd het Amsterdamse
pond in gebruik genomen, dat 494,1 gram
woor, het zwaarste in West-Europa. Tot
1820, toen het metrieke stelsel werd ingeGoedkeuringsletters bij het ijken en herijken
voerd, gebruikten de meeste steden een
van o. a. gewichten, lengte- en inhoudsmaten
eigen pond.
en meetwerktuigen
Voor het ijken gebruikte men standaardgewichten, ook wel slapers genoemd, omIJker, ij kineester
Ambtenaar belast met het ijken van maten dat ze maar enkele keren per jaar werden
gebruikt.De controle van de gewichten
en gewichten.
Waar handel is moet gewogen of gemeten werd ook vroeger door een speciale ijkworden. Maar ook toen werd er ge- meester uitgevoerd. Voor de maxiammal
sjoemeld met maten en gewichten. Verder toegelaten afwijking was de ervaring van
was de overheid van vroeger misschien de ijker van doorslaggevend belang. De
zelfs meer dan nu een meester in het gewichten werden na het ijken en goeduitdenken van methoden om belastingen te keuring van een voorgeschreven stempel
heffen. Enerzijds leidde dit tot het instellen voorzien. In Amsterdam had men aparte
van wagen. Deze waren aantrekkelijk voor ijkers voor het Amsterdams ijzeren gede commercie, die conflicten kon vermij- wicht en voor het koperen en Brabants
den, maar ook voor de overheid door de gewicht. In deze stad zijn vanaf 1605 van
opbrengsten uit de weeggelden en de daar- een achttiental ijkers de namen en vaak
mee verbonden accijnsheffingen. De zorg ook de door hun gebruikte jaarletters en
voor de betrouwbaar- en juistheid moest persoonlijke merktekens bekend. Van de
soms van de landsregering komen, want er ijkers in andere steden en hun merken
waren ook steden waar al dan niet met bestaat tot nu toe nog slechts een
medewerking van de besturen de hand met fragmentarische kennis.
In 1820 werden landelijke arrondissede gewichten werd gelicht.
De gewichten die in een waag gebruikt ments-ijkers benoemd, die allen dezelfde
werden waren meestal van ijzer gemaakt, jaarletters moesten gebruiken. Men komt
kleinere van geelkoperen messing. De ze niet alleen tegen op gewichten maar ook
oudste waag-ordonnaties uit de veertiende- op maatstokken voor handelaars in stoffen
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en op inhoudsmaten.Voor verzamelaars
zijn deze merken welkome tekenen om de
ouderdom van een gewicht of maatstok te
vinden en enigszins een controle op vervalsingen (waarbij de ijkmerken vaak niet
in de goede volgorde staan).
Vroeger kende men ook geijkte tonnen
voor turf en fruit en manden voor aardappelen.

1) Jaarboek CBG Deel ¥5, pag. 127, 1991.

IJzersmid

Literatuur
Red. C.G. Slechte en N. Herweijer, Hel waagstuk.
De bataafse Leeuw, Amsterdam 1990
Woordenboek der Nederlandsche taal. herdruk
SDU. Den Haag 1993
A.J. Daub, Meiert met maten. Zutphen 1974
M.G. Niessen. Ons Amsterdam, pag. 213-217,
Amsterdam 1970

IJzerkramer, yserverkooper
is degeen, die ijzer verkocht, kleinhandelaar in ijzerwaren. In de keuren van Haarlem 2, 292b is bepaald dat 'Geen YserKramer ... zal vermogen zyne Goederen
aan de Huyzen alhier te koop veylen'.
IJzerkoper
Handelaar in ijzer. In Alkmaar was dat
bijvoorbeeld Dirk Berkhouwer. Niet onbemiddeld, want in 1727 koopt hij o.a. de
pelmolen 'Het Lam' staande buiten de
Boompoort voor ƒ 2200,—. In 1742 is hij
rentenier. Een andere ijzerkoper was Eugenius Fontein '), die in 1651 zijn testament
liet opmaken. De langstlevende zou het
vruchtgebruik houden. Bij hertrouwen
moest aan de kinderen ƒ 6000,-- worden
bewezen. Op 1 juni 1688 verkoopt de
weduwe een bruikweer met huizinge, berg
en schuur en twee woningen onder een
dak, groot 30 morgen voor ƒ29.000,—.
Ook deze familie was dus niet bepaald
armlastig.
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De ijzersmid is degeen, die uit ijzer allerlei
voorwerpen smeedt. De term ijzersmid
wordt niet meer gebruikt. Geleidelijk is bij
de uitoefening van dit vak specialisatie
opgetreden, zoals anker-, grof-, hoef-,
kachel-, kleine- en wapensmid, maar ook
bijvoorbeeld slotenmakers. Tot het St
Eloijen of Smidsgilde te Amsterdam
behoorden naast de grof- en de kleinsmids
ook de slotenmakers, messemakers,
zwaardvegers (wapensmid, eigenlijk polijster van zwaarden) en roerenmakers
(makers van roeren = oud type geweer met
lange loop).
Ijzersnijder
Snijder van stempels. In het Utr. Placaatboeck 1, 566 a wordt onder meer
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bepaald dat "In den eersten, sal die voorsz.
Yzersnyder gehouden zyn te graveeren en
snyden met syn eygen hand alle de
poinchoenen van de penningen....". Poingeren/poincheren is ondermeer het uitsteken van de gravures; poinchoenen (ponsoenen) zowel de graveernaald als (afgeleid) keurstempel goud- en zilverwerken, maar ook patrijs, 'muntyser', waarmee de munten geslagen werden.
Impostmeester
Belastingpachter en als zodanig geen gezien persoon: "Die Bloedt-suyghers, die
men nu Impost-Meesters noemt" Men
kende verschillende impostmeesters, zoals
de impostmeesters van de wijnen..
Inktmaker
De inktmaker vervaardigde inkt. De gewone inkt van vroeger werd gemaakt uit

galnoten, groene vitriool (verbinding van
zwavelzuur en metalen als koper en ijzer)
en Arabische gom. Daarnaast kende men
ook gekleurde inkten als paarse, groene en
rode.
Inlands kramer/kraamster
Dit is een persoon die officieel vergunning
heeft om met handel langs de deuren te
gaan of op de markt te staan. De producten, die ze verhandelden kunnen van
velerlei soort zijn. Na de Franse tijd moesten zij Patentbelasting betalen en zich in
een Patentregister laten registreren.
Ivoordraaier
Ivoor, onder meer afkomstig van de
slagtanden van de olifant, narwal en de
walrus is de grondstof voor de ivoordraaier, die uit het ivoor allerlei voorwerpen draaide (o.a. biljartballen)

Twee geloven op een kussen....
W.H. Morel van Mourik
daar slaapt de duivel tussen, weten degenen aan te vullen die de vijftiger jaren
bewust hebben meegemaakt. In die jaren
waren er immers nog waterdichte schotten,
niet alleen tussen de standen, maar ook
tussen de diverse geloven, leder kent wel
in zijn of haar omgeving bijv. wel iemand
die met pijn in het hart van een r.k. partner
afzag, i.v.m. de vereiste belofte dat de
kinderen uit het huwelijk r.k. moesten
worden opgevoed. Verder was een kerkelijke inzegening noodzakelijk, anders was
het huwelijk voor de kerk niet geldig. Het
kwam geregeld voor dat men ter wille van
de partner dan maar r.k. werd. Zo kwamen
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er niet twee geloven op één kussen terecht
en werden moeilijkheden voorkomen.
Maar of dit een goede zaak was??
Ook in vroeger eeuwen was er sprake van
'grensverkeer'. In de doop- en trouwregisters ziet men daarvan de sporen.
"Paapsgezind" staat er dan in de gereformeerde registers en "calvinist" of "acatholiek" in de r.k. boeken. Hoe dat "op
het kussen" werd opgelost, hing af van de
omgeving waar men woonde. Een "paapsgezinde" in een overwegend protestants
dorp moest beloven dat de kinderen in de
"ware gereformeerde religie" zouden worden opgevoed. Een "calvinist" die in een
Ons Erfgoed nr 2, 1997

r.k. omgeving woonde, wist van te voren - dat zou nader onderzoek moeten uitwijdat een huwelijk met een partner van het zen.
andere geloof van hem aanpassing zou
vragen. Hoe dat ging als de omgeving niet Het is bekend, dat men bij voorkeur in
uitgesproken zus of zo was, is niet zo eigen kring trouwde. In het blijspel Waeenvoudig na te gaan. Daarvoor zou uit- renar van P.C. Hooft staat het algemeen
voerig onderzoek moeten plaats vinden, gevoelen uit de zeventiende eeuw weergeaannemende dat er bronnen voorhanden geven: "Gelijck bij gelijck pleegt het allerbest te focken". Door omstandigheden was
zijn.
Soms leveren kerkelijke registers stof voor dat evenwel niet altijd mogelijk. Dat blijkt
een kijkje achter de schermen. Op 24 au- uit ongelijke huwelijken in de Westhoek
gustus 1774 werd in Randwijk (tegen-over van Noord-Brabant (met plaatsen als ZeWageningen, in de Over-Betuwe) in de venbergen en Klundert). De protestanten
gereformeerde kerk een kind gedoopt van waren daar in de minderheid en we zien
een katholieke vader en een protestantse dan dat geloofsgrenzen het winnen van
moeder: Hendrik, zoon van Peter de standsgrenzen: men trouwde onderling
Bruijn, van Afferden (Noord-Limburg), met protestanten, maar bij gebrek aan
maar woonachtig in Eist (Over-Betuwe,) standsgelijken, soms onder de eigen stand
en Fenneke Hermsen, van Randwijk. De (en de andere partij dus boven de stand).
ouders zouden een paar weken later in Dat het ook anders kan bewijst het huweondertrouw gaan en op 14 oktober 1774 in lijk van Gerrit van Mourik (1751-1817) en
de gereformeerde kerk van Randwijk trou- Geertruida Brummelaar (1769-1850),
wen, waarbij het kind geëcht werd en woonachtig in Woerden. Gerrit was rewaarbij beiden beloofden dat de kinderen monstrants en Geertruida gereformeerd.
protestants zouden worden opgevoed. In (De remonstranten waren in 1618 uit de
de loop van 1783 overleed de moeder; eind gereformeerde kerk gezet, omdat zij voorstanders waren van een liberale vorm van
1783 zou de vader sterven. Een dag voor
gereformeerd-zijn.) Kennelijk hadden zij
zijn overlijden, nog voor de voogdij gerebij huwelijk afgesproken dat de jongens
geld kon worden, kwam de grootvader van
remonstrants en de meisjes gereformeerd
de jongen uit Afferden en nam de negengedoopt zouden worden. Er werden uit dit
jarige knaap mee, ontvoerde hem, zo verhuwelijk tenminste twaalf kinderen gebostond men. De predikant wenste het kind
ren: zeven jongens en vijf meisjes. Curieus
terug in Randwijk, maar het bevond zich
is, dat ook voor de tweeling Baartie en
in het buitenland: Afferden behoorde toen
Cornelis (dus meisje en jongen) de afgetot het hertogdom Kleef (Pruisen). De
sproken regel opging. Baartie werd gerekwestie heeft jarenlang gesleept. Eind formeerd gedoopt en Cornelis remon1790 was het Hof van Gelre van oordeel, strant, en wel op dezelfde dag: 15 decemdat men vanwege de bijzondere tijdsom- ber 1805. Met recht kan hier gesproken
standigheden de zaak maar moest laten worden over een ijzeren regel!
rusten. Waarschijnlijk is Hendrik bij de Bij Aalbert van Maurik (1758-1817) (geen
familie van zijn grootouders blijven wonen
Ons Erfgoed nr 2, 1997
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familie van bovengenoemde Gerrit) en
Aletta Spijker (1746-1804) uit Kamerik
was de afspraak kennelijk net omgekeerd:
de meisjes remonstrants en de jongens gereformeerd. Uit dit huwelijk werden vijf
jongens en drie meisjes geboren. Daar in
Kamerik geen remonstrantse kerk was,
moest voor de doop worden uitgeweken
naar Woerden. Na de dood van Aletta
Spijker hertrouwde Aalbert van Maurik.
De volgende acht kinderen werden gereformeerd in Kamerik gedoopt; zijn tweede
vrouw, Neeltje Verdouw, was dan ook lid-

maat van de gereformeerde kerk.
Het kan zijn dat men tegenwoordig geneigd is, wat meewarig te doen over handel en wandel van het voorgeslacht. Enige
voorzichtigheid in oordelen is evenwel op
z'n plaats. Wie de geschiedenis kent, kan
weten dat latere generaties ook naar ons
doen en laten bevreemd zouden kunnen
kijken. Een goed uitgangspunt is, alles te
bezien in het raam van de desbetreffende
tijd. Men leert dan ook het eigen standpunt
te relativeren, en dat is een goede zaak.

Kerkelijke tijdrekening
L.J. de Beer
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Het kerkelijk jaar.
Inleiding.
In de vierde jaargang, nummer 6 van Ons In vroeger tijden - en met name vóór de
Erfgoed vraagt een lezer naar de data van reformatie - was de R.K. Kerk een integreverschillende kerkelijke feestdagen. Al- rend deel van de samenleving. Op vaste
hoewel in de tweede jaargang nr 3 door tijdstippen luidden de kerkklokken; er
Frans van Geldorp in zijn artikel 'Tijdre- werden veel kerkelijke feestdagen gevierd
kenkunde' reeds enige aandacht aan de en er waren boetedagen. De gilden plaatsamenstelling van het kerkelijk jaar wordt sten hun eigen altaren in de kerken ter ere
besteed, is het wellicht toch wenselijk om van hun bescherm- of patroonheilige. Het
hier wat uitvoeriger op in te gaan, temeer was dan ook heel gebruikelijk om officiële
omdat bijna iedere genealoog vroeg of laat stukken te dateren met kerkelijke gedenkmet zijn onderzoek met deze wijze van dagen.
De kerkelijke kalender kent een andere
dateren wordt geconfronteerd.
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indeling dan de huidige (Gregoriaanse) kalender, alhoewel de duur dezelfde is. Het
kerkelijk jaar wordt verdeeld in twee tijdvakken; de Kerstkring en de Paaskring.
Kerstmis en het hoogfeest van Pasen zijn
hierbij de middelpunten. Beide hoogfeesten hebben een voorbereidingstijd, een
feesttijd en een naviering.

Naviering:

Pasen tot en met de zaterdag na Pinksteren.
De zondagen na Pinksteren

Binnen de Kerst- en de Paaskring worden
veei feest- of gedenkdagen gerelateerd aan
Kerstmis of Pasen. Dit betekent dat alle
data moeten worden terug gerekend vanuit
De Kerstkring begint vier weken voor Pasen of Kerstmis.
Kerstmis op de eerste zondag van de Ad- Alhoewel Kerstmis als vaste datum 25
vent en loopt door tot aan de voorvasten.
december heeft, kan de eerste zondag van
de advent zowel op 4 december als op 27
Schematisch voorgesteld:
november vallen. Als Kerstmis op dinsdag
valt, dan is de vierde (laatste) zondag van
Kerstkring
de advent 23 december en de eerste zonVoorbereiding: De vier weken van de Ad- dag van de advent drie weken eerder dus 2
vent.
december. Valt Kerstmis echter op zonFeesttijd:
Van Kerstmis tot en met dag, dan is de laatste zondag van de advent
Driekoningen.
18 december en de eerste zondag van de
Naviering:
De zondagen na Drieko- advent dus 27 november.
ningen.
Het hoogfeest van Pasen wordt gevierd op
de eerste zondag na de eerste volle maan
De paaskring begint op de negende zondag van de lente (dus na 21 maart). Er bestaan
voor Pasen - zondag Septuagesima - en boekjes en kalenders in computerprogramloopt tot aan de eerste zondag van de ma's ') die aangeven, wanneer Pasen in
Advent.
welk jaar valt en op welke dag Kerstmis
Paaskring
valt.
De voorvasten of septua- Veel zon- en feestdagen worden aangeduid
gesima-tijd
met de beginwoorden van de intredezang
Voorbereiding: van 9 weken voor Pasen (introïtus) van de H. Mis of Eucharistietot aan Aswoensdag.
viering. De derde zondag van de advent
De vastentijd
wordt daarom ook wel genoemd zondag
van Aswoensdag tot aan "gaudete".
Passiezondag.( 2 weken
voor Pasen)
Op de volgende pagina volgt een overzicht
van de belangrijkste zon- en feestdagen
De Passietijd
Feesttijd
van Passiezondag tot en met de eerste woorden van de intredezang.
met Paaszaterdag.
ofPaastijd:
De Paastijd
Vanaf het hoogfeest van
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Ad te levavi
Benedicta sit sancta Trinitatis
Cantate Domino
Cibavit eos
Cibavit eos
Circumdederunt me
Cogitationes Cordis ejus
Dominus dixit ad me
Ecce advenit
Esto mihi
Ex ore infantium
Exsultet gaudio pater justi
Exsurge, quare obdormis
Gaudens gaudebo
Gaudete in Domino semper
Hodie scietis
In medio Ecclesiae
Introduxit vos
Invocabit me
Jubilate Deo, omnis terra
Judica me, Deus
Laetare Jerusalem
Lux fulgebit hodie super nos
Misereris omnium
Misericordia Domini
Oculi mei
Populus Sion
Puer natus est
Puer natus est nobis
Quasi modo geniti
Reminiscere
Resurrexi
Rorate coeli desuper
Sederunt principes
Spiritus Domini
Viri Galilaei
Vocem Jucunditatis
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eerste zondag van de Advent
eerste zondag na Pinksteren
vierde zondag na Pasen
Pinkstermaandag
Sacramentsdag; donderdag na Trinitatis
zondag Septuagesima; 9 weken voor Pasen
H. Hart-feest; vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren
Eerste Kerstdag; nachtmis
Verschijning de Heren [= Driekoningen]
zondag Quinquagesima; 7 weken voor Pasen
Heilige Onnozele kinderen
eerste zondag na Driekoningen
zondag Sexagesima; 8 weken voor Pasen
Maria Onbevlekte Ontvangenis
derde zondag van de Advent
Vigilie van Kerstmis
Joannes; apostel en evangelist
Paasmaandag
eerste zondag van de Vasten; 6 weken voor Pasen
derde zondag na Pasen
Passiezondag; 2 weken voor Pasen
vierde zondag van de Vasten; 3 weken voor Pasen
Eerste Kerstdag; dageraadsmis
Aswoensdag; veertig dagen voor Pasen
tweede zondag na Pasen
derde zondag van de Vasten; 4 weken voor Pasen
tweede zondag van de Advent
Besnijdenis des Heren [= Nieuwjaarsdag]
Eerste Kerstdag; dagmis
eerste zondag na Pasen; Beloken Pasen
tweede zondag van de Vasten; 5 weken voor Pasen
Paaszondag
vierde zondag van de Advent
Tweede Kerstdag; St. Stephanus
Pinksterzondag
Hemelvaartsdag
vijfde zondag na Pasen
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Overige feest- en boetedagen.

per regio. De algemene kerkelijke kalender van de R.K. Kerk is van toepassing
voor de gehele wereld. De vraag is echter
of bijvoorbeeld St. Willibrord in Italië bekend is; de meeste Nederlanders (op een
enkele parlementariër na) weten echter
wel dat hij de eerste bisschop van Utrecht
is geweest. Zelfs plaatselijk is er verschil
in waardering; St. Maarten wordt zeker
niet in het gehele land gevierd.
Opvallend is eveneens dat het feest van de
H. Antonius van Padua volgens het Romeins missaal te vieren is op 13 juni,
terwijl in het boek "Lezen in Brabantse
bronnen" als datum 2 september wordt
opgegeven.
Zoals bij overige genealogische zaken is
dus ook hier behoedzaamheid vereist.

Vigilie-dagen.
Belangrijke feestdagen worden voorafgegaan door een vigilie-dag (vigilia = wake).
Zo is 24 december de vigilie voor Kerstmis.
Quatertemperdagen.
Quatertemperdagen zijn boetedagen aan
het begin van elk jaargetijde te weten de
woensdag, vrijdag en zaterdag
- na de derde zondag van de advent,
(winter)
- na de eerste zondag van de vasten,
(lente)
- na Pinksteren, (zomer)
- na het feest van de H. Kruisverheffmg (14 september) (herfst)
Heiligen-feestdagen.
Volgens de kerkelijke kalender wordt vrij- Hieronder een overzicht van de belangrijkwel elke dag een heilige herdacht. Het ste zon- en feestdagen gesorteerd op de
aanzien van een heilige verschilt echter naam:
Agatha
Agnes
Agnes, tweede feest [ zie 21 januari]
Allerapostelendag
Allerheiligen
Allerzielen
Ambrosius
Andreas
Anna
Annuntiatio Domini [ = Maria Boodschap]
Antonius abt
Antonius van Padua (zie ook 2 september)
Antonius van Padua
Ascensio Domino
Barbara
Bavo of Bamis
Bekering van Paulus
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5 februari
21 januari
28 januari
15 juli
1 november
2 november
7 december
30 november
26 juli
25 maart
17 januari
13 juni
2 september
Hemelvaart des Heren
4 december
1 oktober
25 januari
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Benedictus, abt
Besnijdenis des Heren [= Nieuwjaarsdag]
Blasius
Bonifatius
Catharina
Catharina van SiNna
Cecilia
Cinxen(Cijnxen)
Dertiendag [ = Driekoningen]
Driekoningen
Drievuldigheidszondag
Eerste Kerstdag; dageraadsmis
Eerste Kerstdag; dagmis
Eerste Kerstdag; nachtmis
Elisabeth
Epiphania [ = Driekoningen]
Franciscus van Assisië
Gabriël
Georgius of St. Joris
Gertrudis
Gregorius I
Halfvasten
Heilige avond
Heilige Onnozele kinderen
Ignatius
Jacobus, apostel
Jan de Doper
Joannes; apostel en evangelist
Jozef, arbeider
Jozef, bruidegom van Maria
Laurentius
Lucas
Lucia
Marcus
Maria Boodschap
Maria Geboorte
Maria Lichtmis
Maria Onbevlekte Ontvangenis
Maria Tenhemelopneming of Ascensio Mariae
Martinus of St. Maarten
Mattheus, apostel
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21 maart
1 januari
3 februari
14 mei
25 november
30 april
22 november
Pinksterzondag
6 januari
6 januari
eerste zondag na Pinksteren
25 december
25 december
25 december
8 juli
6 januari
4 oktober
24 maart
23 april
17 maart
12 maart
vierde zondag van de Vasten
24 december
28 december
1 februari
25 juli
24 juni
27 december
1 mei
19 maart
10 augustus
18 oktober
13 december
25 april
25 maart
8 september
2 februari
8 december
15 augustus
11 november
21 september
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Nicolaas of Sinterklaas
Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten
Petrus en Paulus, Apostolorum dies
Pieters Banden
Pieters Stoel te Antiochië
Pieters Stoel te Rome
Pontiaansdag
Remigius of Remeis
Severinus
Silvester
Theresia
Thomas, apostel
Trinitatis
Tweede Kerstdag en St. Stephanus
Valentinus of St. Valentijn
Verschijning des Heren [ = Driekoningen]
Vigilie van Kerstmis of Heilige avond
Vinding van het H. Kruis
Willibrord
feest van de doop van Jezus
Bronnen.
Voor de samenstelling van dit artikel is gebruik gemaakt van uiteenlopende bronnen.
Het Romeins missaal, het gebedenboek voor de
zondagen en de voornaamste feestdagen.
De Graduale Romanum; het gregoriaanse gezangboek van de R.K. Kerk
Lezen in Brabantse bronnen; begrippenapparaat
bij Brabants oud-schrift.
De Enkhuizer almanak; vermeldt veel feestdagen
Het Grootwoordenboek van de Nederlandse taal
(de dikke van Dale)
Hermann Grotefendi, Taschenbuch der Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Hannover 1991
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6 december
15 september
29 juni
1 augustus
22 februari
18 januari
14 januari
1 oktober
23 oktober
31 december
3 oktober
21 december
eerste zondag na Pinksteren
26 december
14 februari
6 januari
24 december
3 mei
7 november
13 januari
1) Bij de Dienst Bestellingen NGV, Adriaan Dortsmanplein 3 a, 1411 te Naarden is de public domain
diskette Genealogische kalenderprogramma's (bestelnummer 4005) te bestellen. Prijs (excl. verzendkosten) ƒ 7,50 voor leden, ƒ 10,- voor de anderen;
bij de Besteldienst van de HCC genealogie gg, Prins
Clausstr. 11, 2691 CR, 's-Gravenzande is WPD 09 v
3.5/ADomini v2.25 (Windows versie 3.1 of hoger
vereist). Almanac (Eng) is een programma met informatie over kalendergegevens, o.a. Gregoriaanse en
Joodse kalender. Nederl. schermen mogelijk; AnnoDomini (Eng) Bevat de Gregoriaanse kalender vanaf
1753 met vermelding van o.a. historische (kerkelijke) gebeurtenissen. Prijs voor leden ƒ 6,—, overigen ƒ 7,50 plus ƒ 5,— voor verzend- en administratiekosten. Postrekening 5199739 t.n.V. HCC Genealogie gg te Vlaardingen.
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"Irish roots" (1)
Een kentering ten goede.
JW. Koten
Het aantal mensen met Irish Roots in
Nederland zal niet zo groot zijn, dat een
uitvoerige beschrijving van de Ierse
genealogie rechtvaardigt, al zijn er in het
verleden wel perioden geweest dat Ierse
vluchtelingen (we zouden nu zeggen asielzoekers) zich op het continent o.a. als
militair dienstbaar hebben gemaakt. Ook
in Nederland hebben zich toen Ieren gevestigd. Dit waren vaak personen, behorend tot de katholieke bovenlaag, die om
geloofsoverwegingen Ierland moesten
verlaten, waarbij hun bezittingen door de
machthebbers in beslag werden genomen.
Wanneer zij hun voorouders in Ierland
pogen terug te vinden zullen zij met oneindig grote problemen worden geconfronteerd.
Gelukkig hoeven wij niet voor de kleine
groep geïmmigreerde Ieren in Ons Erfgoed
te schrijven. Waarom dan wel? De Ierse
genealogie biedt vele contrasten met de
Nederlandse mogelijkheden. Men heeft
bijvoorbeeld in Ierland een wat andere
instelling t.a.v. de genealogie. Anders gesteld, wanneer je met een Ierse genealoog
praat gaat ineens een heel andere wereld
voor je open.
De Ierse genealogie werpt daarmee een
nieuw licht op de studie van de familiegeschiedenis in het algemeen. Veel wat
wij in Nederland zo gewoon vinden, komt
daarmee in een ander licht te staan. Het is
daarbij tevens aardig er op te wijzen dat er
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zich vooral de laatste tijd, zeg maar de
laatste 3 - 5 jaar bij het Ierse genealogisch
onderzoek een kentering ten goede heeft
voorgedaan. Het onderzoek beweegt zich
nu meer in de richting zoals wij die kennen. Men is daarmee met een zekere
inhaalslag bezig.
Voor alle duidelijkheid allereerst: de situatie hier beschreven richt zich voornamelijk
op de genealogie van het katholieke
zuidelijke deel van het eiland. Anders gesteld, de genealogie van de huidige Ierse
Republiek, het grootste deel van Ierland
dus, met uitzondering van de zes noordelijke graafschappen die nog een band hebben met het Verenigde Koninkrijk.
Enkele belangrijke jaartallen in de Ierse
geschiedenis zijn:
1607 Vlucht van Ierse edelen en krijgers
naar Frankrijk, na een mislukte
poging om Ulster tegen Engelse
verovering te verdedigen. In Ulster
vestigen zich vervolgens protestantse Schotten
1690 Battle of the Boyne; koning(-stadhouder) Willem herwint de suprematie van Noord Ierland en vervolgens van het hele eiland
1695 De kerk van Ierland wordt de officiële Godsdienst
1801 Beperkte zelfstandigheid onder Britse soevereiniteit (home rule)
1828 Door O'Connell verwerven Katholieken het recht om parlementslid te
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worden.
1845 grote hongersnood (einde 1851)
1905 uitbreiding van home-rule, opstand
van de unionisten in Ulster.
1916 Paas-opstand, Ierland verklaart zich
onafhankelijk.
1919 Anglo-Ierse oorlog.
1921 stichting Ierse Vrij staat.
1922 Burgeroolog.

Tenslotte werden in de negentiende eeuw
voor de uitvoering van bepaalde wetten
ook nog districten gecreëerd, waarvan de
grootte afhankelijk was van de administratieve behoefte. Bij de genealogie zijn
vooral de parishes, zowel de kerkelijke als
de burgerlijke, van grote betekenis. Bij de
aan land gekoppelde belastingen zijn de
townlands belangrijk.

Uw auteur is zo gelukkig geweest dat hij
contact had met Dr. Chris O'Mahony, een
van de belangrijkste genealogen in Ierland
en archivaris te Limerick. Hij is de grote
initiator geweest van een nieuwe aanpak
van de genealogie in Ierland, waarbij hij
bovendien een krachtige motor is geweest
om ook bij het Ierse genealogisch onderzoek automatiseringstechnieken in te voeren.

'De clan' gedachte centraal bij de Ierse
genealogie
Meer dan in Nederland centreert de
genealogie in Ierland zich rond het verschijnsel 'clan', dat zich het beste als stamfamilie laat omschrijven. Genealogie is
dus in Ierland meer geschiedenis van
families dan een genealogie die zich concentreert op de genealogische afstamming
van het individu. Kenmerk van de clan is
zijn naam, een wapenschild en een omschreven woongebied (zoals 'parish' of
'barony') van origine. Men kende minder
de individuele naam zoals reeds vroeg in
Nederland gold, maar men noemde zich
naar de naam van de stamoudste. Vandaar
dat er veel namen zijn met Mac (zoon van)
en O (kleinzoon van) als voorvoegsel.
Soms noemde men zich ook naar het
gebied waar de familie was gevestigd. Wie
een telefoonboek opslaat ziet dat in een
bepaald gebied een bepaalde naam zo als
Kelly, Ryan, Sullivan, zeer veel voorkomt.
Wie een Iers genealogieboek openslaat,
zoals het beroemde boek van John
Grenham, zal na een korte inleiding en
algemene opmerkingen over de studie uitvoerige beschrijvingen vinden van de
diverse clans, waarin een opsomming van
de clan-geschiedenis; enkele belangrijke
individuele leden van de clan worden uit-

Enkele bijzondere aspecten van de
genealogie in Ierland
Voor een goed begrip eerst een overzicht
van de administratieve indeling. Sedert
1601 wordt Ierland ingedeeld in 32 graafschappen (counties), ieder met een
hoofdplaats waar de bestuurlijke- en administratieve functies zijn geconcentreerd.
Ieder County is verdeeld in gemiddeld 7 10 baronnieën (totaal 331). Deze baronnieën worden weer verdeeld in burgerlijke
parochies (civil parishes: totaal 2508) en
deze laatste weer in 'townslands' (gehuchten) waarvan er 60462 zijn (deze gehuchten variëren in grootte van 1 - 2 0 km2).
Daarnaast onderscheidt men ook kerkelijke parochies en diocesen (kerkelijke bisdommen, totaal 22) en aartsbisdommen
(4). De civil parishes vallen vaak samen
met de kerkelijke maar lang niet altijd.
Ons Erfgoed nr 2, 1997
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gelicht. Kleine wijzigingen in de spelling
van de naam worden soms breed uitgemeten omdat bij verhuizing naar een ander
gebied door verandering van de uitspraak
ook een verandering in de schrijfwijze
optrad. Vandaar dat de familienaam als
woord een veel grotere betekenis heeft dan
bij de Nederlandse genealogie. Een veel
geconsulteerd boek in de Ierse genealogie
is dan ook "Irish family names, arms
(wapens), origins en locations (plaatsen
van oorsprong)". Ook atlassen, met data
omtrent parochies en specifieke naamgroepen binnen een territoir zijn binnen de
Ierse genealogie zeer belangrijk. Vandaar
dat aan een publicatie als van Mitchell: A
new Genealogical Atlas of Ir eland (1986)
grote betekenis moet worden toegekend.
Binnen een clan bestaat naast de formele
gedocumenteerde geschiedenis ook nog
een mondelinge geschiedenis (orale tra-ditie). Ten dele berust deze op werkelijkheid, ten dele is deze geschiedenis ook
gekruid met mythische verhalen. Ieren
hebben een rijke fantasie, zoals in hun
uitzonderlijke
belangrijke
literatuur
blijkt '). Hoewel sommige van deze families wel op schrift wat verder zijn uitgewerkt blijft toch veel (onbewust of
bewust) in het ongewisse. Onder de huid
van menige Ier hangt nog veel van deze
clangedachte, alhoewel het niet zo ver gaat
als in sommige niet-westerse culturen
waar men zich vooral clanlid voelt. Je zou
kunnen zeggen dat de familieverenigingen
zoals bijv. de 'Hamers vereniging', die
binnen de Nederlandse genealogische
wereld een steeds grotere plaats krijgen,
een zwakke afspiegeling zijn van wat bij
de Ierse genealogie veel meer centraal
staat.
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Achterstelling van het katholieke deel
leidde tot schaarsheid van officiële
documentatie.
Katholieke historische bronnen zijn
schaars. Je kunt je afvragen hoe dat zo
gekomen is. Er zijn vele redenen aan te
wijzen. Een belangrijke is dat door de
achterstelling van de katholieke bevolking
de neiging tot schriftelijke documentatie
van de persoonlijke gegevens ontbrak.
Sterker nog, men documenteerde liefst zo
weinig mogelijk omdat dit als gevaarlijk
werd beschouwd. Bovendien daar waar er
al geschreven bronnen bestonden, zijn vele
door de armoede en gebrek aan conservering verloren gegaan. Daarnaast waren
nauwkeurige cijfers ook voor het plaatselijke bestuur ongunstig, omdat nauwkeurige sterftecijfers natuurlijk ook een sterk
politieke lading hebben 2 ). Voor het protestantse deel lag de zaak wat anders zoals
we later zullen zien.
Het is er goed op te wijzen dat Ierland iets
als een Napoleontische Burgerlijke Stand
in feite nooit heeft gekend. Trouwens de
scheiding tussen burgerlijk en kerkelijk
huwelijk is ook niet zo scherp als wij sinds
Napoleon gewend zijn. Met name de
dominee van de Kerk van Ierland heeft in
veel opzichten de bevoegdheid van de
ambtenaar van de Burgerlijke stand 3).
Pas in 1864 vindt de eerste officiële
documentatie plaats van huwelijken, sterfte en geboorteplaats. Aanvankelijk natuurlijk niet zo nauwkeurig als men zou willen
wensen. Toen in 1908 de Ierse pensioenwet werd ingevoerd, waarbij alle 70jarigen een uitkering kregen, waren de
meeste Ieren ouder dan het tijdstip dat in
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1861 de officiële registratie was ingevoerd. Om in aanmerking te komen voor
een uitkering moesten de aanvragers aannemelijk maken waar en wanneer en uit
welke ouders betrokkenen geboren waren.
Deze gegevens werden gebruikt om eerdere burgerlijke stand gegevens te completeren.

selijke registratie van geboorte-, trouw- en
overlijdensgegevens, werd ook een centraal registratie bureau te Dublin opgericht. De verplichting bestond om een afschrift van iedere wijziging van de burgerlijke stand naar dit bureau te sturen.
Verder werd bepaald dat wanneer men de
originelen van oudere data niet op een
veilige plaats kon opbergen, men die
vroegere originele gegevens naar Dublin
moest sturen. De grotere (katholieke) kerken konden daarmee hun oude bescheiden
houden, maar veel protestantse kerken (per
definitie als gemeenschap klein) en ook
enkele kleinere katholieke gemeenschappen, droegen hun bescheiden aan Dublin
over. Bij de Ierse Burgeroorlog van 1922
is het merendeel van deze documenten
verbrand. Dit kwam omdat men in het
centrale archief een (clandestiene) bomfabriek had gevestigd. Deze werd aangevallen, er ontstonden explosies en daarmee
verdween heel wat van het resterende
schaarse Ierse papieren culturele erfgoed.
Deze slag is Ierland nimmer te boven
gekomen.

Kerkelijke documentatie zeer schaars
en slechts van betrekkelijke waarde.
Opvallend is dat de kerkelijke administratie zeer schaars is. Men kan zich afvragen, golden dan niet voor het katholieke zuiden de spelregels zoals voorgeschreven door het concilie van Trente. Het
antwoord is dat door de semi-clandestiene
sfeer waarin de katholieke godsdienst
werd beoefend er voor pak weg 1820
nauwelijks betrouwbare documentatie bestaat, behoudens enkele grotere en belangrijkere kerken zoals te Limerick waar nog
gegevens van rond 1760 beschikbaar zijn
en incidenteel zelfs gegevens daarvoor (tot
ongeveer 1700). Je moet gewoon constateren dat de katholieke kerkelijke documentatie nauwelijks naam heeft en vaak
nog onbetrouwbaar is bovendien. Dopen Andere bronnen voor genealogisch
vonden vaak plaats op onvoorspelbare onderzoek
tijdstippen en werden pas achteraf gere- Samengevat kun je rustig stellen dat de
gistreerd. Huwelijken werden niet in de grondpeiler van de Nederlandse genealokerk gesloten maar thuis of in een gele- gie in grote trekken in Ierland ontbreekt.
genheid (Pub), plaats waar men wat meer Vandaar dat als men de gegevens van de
ruimte had om de gasten te ontvangen. betovergrootouders nauwkeurig kent, men
Van de in ons land gangbare huwelijks- in Ierland (genealogisch gezien) al een
rituelen (zoals huwelijksaankondigingen hele Piet is.
of huwelijksmis), was tot diep in de negen- Vindingrijk als de Ieren zijn poogt men
toch met andere bronnen de genealogische
tiende eeuw in Ierland nauwelijks sprake.
feiten en achtergronden te benaderen.
Bronnen die bij de Nederlandse genealogie
Een genealogisch catastrofe
Met de invoering van de verplichte plaat- minder gangbaar waren, maar die nu toch
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ook in Nederland steeds meer belangstelling genieten. Het betreffen onder meer
gegevens van de volkstellingen (census),
producten van de journalistiek, belastingen
op onroerend goed, acten en testamenten,
de grafstenen en de migratie.
Census (volkstellingen)
Omdat de klassieke burgerlijke stand ontbrak was er op gezette tijden toch bestuurlijk inzicht nodig omtrent de opbouw
en samenstelling van de bevolking. Vandaar dat men tienjaarlijks volkstellingen
(census) ging organiseren. Deze volkstellingen vinden vanaf 1801 (na de tot standkoming van de Unie, tijdens de Napoleontische oorlogen) voor het eerst plaats. De
gegevens van deze volkstellingen zijn ten
dele nog wel beschikbaar, ofschoon een
groot aantal gegevens om politieke redenen zijn vernietigd. Van wat er nog resteerde is voor een deel tijdens de brand van
1922 verloren gegaan. Een deel is gelukkig
gespaard gebleven. Ook in Londen bevonden zich census-gegevens, deze documentatie heeft de tijd overleefd.

Testamenten ('Wills') en Juridische
handelingen ('Deeds')
De functie van de publieke notaris zoals
wij die kennen bestaat in Ierland nauwelijks. Aanvankelijk werden de testamenten
via kerkelijke registratie vastgelegd. Pas
rond 1858 vindt een meer officiële registratie plaats, in het betreffende districtsregistratiekantoor. Een groot deel van de
testamenten die de tijd hebben overleefd,
zijn geïndexeerd en gepubliceerd o.a. door
P.B. Eustace.
Veel ouder dan de registratie van de
testamenten is de registratie van de
'deeds'. Het betreft hier documentatie over
bezitsoverdracht, hypotheken en huurcontracten. Aangezien katholieken geen juridische dadingen konden verrichten is de
betekenis van deze 'deeds' voor de katholieke genealogie gering, maar voor het
protestantse volksdeel zijn deze gegevens
een belangrijke genealogische bron.
Kranten
Kranten als genealogische bron hebben in
Ierland een grotere betekenis dan in
Nederland. Het betreft niet alleen familieberichten maar ook journalistieke verhalen. De eerste kranten in Ierland verschenen reeds in de achttiende eeuw en de
gehate krantenbelasting (dagbladzegel) die
de kranten zeer duur maakte verdween er
eerder. Zodoende gebruikt men in Ierland
de krant graag als genealogische bron.

Grafstenen
Vooral voor katholieken zijn de opschriften een belangrijke extra aanvulling van de
papieren genealogische gegevens. Protestanten kennen minder betekenis toe aan
een grafmonument. Men is momenteel
druk doende de opschriften op de grafstenen te documenteren, al gaat alles in Geselecteerde en geannoteerde literatuur
een wat langzamer tempo dan wij hier te Anonymus (1971) Genealogical and Historical Map
lande gewend zijn. Veel stenen zijn be- oflreland. Dublin
trekkelijk oud en moeilijk te lezen. Geluk- Begley D.F. (1981) Irisch Genealogy: A record
finder. Dublin, Genealogy Bookshop (nog steeds
kig is de druk om graven te ruimen minder een heel waardevolle publicatie, een aanrader)
dan in Nederland omdat de behoefte aan Breffny B de (1980) Jrish Family Names: Arms,
grond minder groot is.
Origens and Location. Dublin (onmisbaar voor ach82
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tergronden van namen, wordt voortdurend gebruikt)
Coghlan R, Grehan I, Joyce PM. (1990) Book of
Irish Names. Belfast, Appletree press (wel handig)
Eustace PB (1956) Registry of Deeds, Dublin,
Abstracts ofWills. Dublin, Stationary office (3 delig
standaard werk)
Grenham J (1993) Clans and Families of Ireland.
Dublin, Gill and MacMillan (zeer lezenswaardig,
oogt ook nog goed)
McCarthy T (1995) The Irish Roots Guide. Dublin,
The Lilliput press. (onmisbaar boekje voor
oriëntatie)
Mitchel B (1986) A new Genealogical Atlas of
Ireland. Baltimore, Publishing Co (standaardwerk)
Yurdan M (1990) Irish Family History. London,
Batsford (klein boekje, helder geschreven van uit de

geest van de buitenlandse onderzoeker, loopt wat
achter)
Noten:
1. Het aantal Ierse dichters en schrijvers dat zich op
wereld niveau beweegt is gezien de kleine
bevolkingsomvang van Ierland (rond 4 miljoen
inwoners) uitzonderlijk te noemen.
2. In een vorig artikel over de registratie van
doodsoorzaken werd de politieke betekenis van een
nauwkeurige bevolkingsregistratie ook in Nederland uitvoerig belicht
3.Dit was in Nederland en met name in het
Katholieke zuiden, tijdens de generaliteitsperiode
ook het geval
4. (uitspraak taid) Het Nederlandse equivalent is
tiende.

Computergenealogie
H.M. Lups
Haza-Data ')
Van dit bekende programma is in de
tweede helft van februari de nieuwe versie
7.2 verschenen. De bijgevoegde handleiding telt 500 pagina's. In deze handleiding
worden de programma's Haza-Data en
Haza-Data Plus beschreven. Het eerstgenoemde programma kan per bestand maximaal 30.000 personen en 30.000 documenten opslaan. Het plusprogramma kan
maximaal 500.000 personen per bestand
verwerken.
Ook bestaat nog Haza-Data Mega. Dit is
een netwerk-programma speciaal ontwikkeld voor het gebruik in archieven. De
maximale capaciteit bedraagt 1 miljoen
personen per bestand. Tevens zijn er speciale voorzieningen voor archiefbezoekers, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid
tot het gelijktijdig raadplegen van dezelfde
bestanden.
Omdat niet iedereen alle mogelijkheden
van Haza-Data zal gebruiken, worden speciale functies als uitbreidingsmodule geleOns Erfgoed nr 2, 1997

verd. Eén daarvan is de module brondocumenten, waarbij brondocumenten en personen onbeperkt aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Per document kunnen worden vastgelegd: de archiefbewaarplaats, de
naam van het archief of de verzameling,
het soort document, de documentnaam, het
onderwerp, de datum en plaats van opmaak, een eigen archiefcode en onbeperkte
vrije tekst, bijvoorbeeld voor de transcriptie of een samenvatting.
Voor de meesten onzer biedt het gewone
Haza-Data ruim voldoende mogelijkheden, de module brondocumenten is een
aantrekkelijke aanvulling.
Prettige bijkomstigheid is dat naast de eigenlijke handleiding ook een boekje bijgevoegd is: Stap voor stap, Haza-Data 7.2
beginners, geschreven door Marianne Teunis, hoewel, als bij elk ander programma,
wat terzake kundige hulp op de achtergrond, vooral in het begin wel prettig is.
Trouwens, de Stichting Haza-Data-gebruikers, waarvan het lidmaatschap slechts en83

kele tientjes bedraagt, telt leden over het dienst van de NGV aan te gaan is in ieder
hele land. Het moet zo mogelijk zijn en- geval mislukt, jammer want ook de NGVkele collega's in de buurt te vinden, waar- contactgroep beschikt over vele gegevens.
mee men contact kan zoeken. En twee Een landelijke databank zou een schitteweten meer dan een.
rende aanvulling zijn op het Genealogisch
(Ditzelfde geldt trouwens ook voor gebrui- Repertorium, gestart door Jhr. mr. dr E.A.
kers van andere veel gebruikte program- van Beresteyn, waarin we de duizenden
genealogische overzichten vinden, die bij
ma's als GensData/D90 en Pro-Gen).
het
Centraal Bureau voor Genealogie aanTelepas Software, dat het programma levert, biedt inmiddels een nieuwe service in wezig zijn.
samenwerking met de genealogische databank Eureka van de VVF te Antwerpen. In ') Verdere inlichtingen bij Telapas softde Haza-Databank gaat men de bestanden ware, Postbus 8203, 9702 KE Groningen
van alle Nederlandse en Belgische Haza- (de heer J. Diebrink)
Datagebruikers opslaan. Hoewel binnen
genealogische verenigingen zoals de NGV NGV afdeling Computergenealogie
dergelijke contactdiensten reeds bestaan, Het aantal diskettes met bronteksten op
heeft men om verschillende redenen toch diskette breidt zich geregeld uit. Het beaan de vraag daartoe gehoor gegeven. treft niet alleen doop-, trouw- en begraafVoor deze nieuwe service wordt het pro- registers, NG of RK, maar ook wel andere
gramma Haza-Zoek gebruikt. NGV-leden bronnen, zoals een weesboek van Beverkennen dit programma van de 50- wijk over de periode 1652 - 1816 en de
jaargangen-Gens-Nostra-index.
Haza- Acta Kerkeraad NG van Maasdam (1608 Zoek combineert een grote mate aan vrij- 1707) Het jan/febr.nr. van Gens Data
heid met betrekking tot de layout van de te meldt weer een vijftal nieuwe bronbewerdoorzoeken bestanden aan een zeer grote kingen (In totaal zijn dat er nu zo'n honsnelheid. Ter illustratie: het zoeken naar derd). Aantrekkelijk is onder meer ook
een familienaam in vele honderden bestan- voor iedere genealoog de CD-rom 'Histoden met in totaal ruim 3 miljoen gegevens rische Gemeente Atlas van Nederland'.
kost slechts 49 seconden. (Bij de genoem- Niet-leden kunnen zich op de periodiek
de genealogische databank Eureka).
Gens Data van de afdeling ComputerHet zou zo mooi zijn als de Nederlandse genealogie van de NGV abonneren voor
verenigingen tezamen een Nederlands Eu- ƒ 20,-- per jaar. Het tijdschrift verschijnt
reka zouden kunnen opstarten, op de een zes maal per jaar. Zo blijft men op de
of andere manier toegankelijk voor alle hoogte van wat er zich afspeelt en wat er
Nederlandse genealogen. Nog mooier zou aan programmatuur, hulpprogrammatuur
het zijn als ook een samenwerkingsver- en bronnen verschijnt. Het secretariaatsband met de VVF uit België tot stand zou adres is Postbus 487, 3720 AL Bilthoven.
kunnen komen.
Telefonische vragen kunt u stellen aan de
Een poging van de Pro-Gengebruikers- heer J.A.J. Berk, tel. 030-2282530.
groep een samenwerking met de contact84
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Pro-Gen
Ook Pro-Gen, eveneens een populair Nederlands programma, kent een gebruikersgroep met als periodiek PRO-GEN-eralia.
Nieuw is het adres van het secretariaat en
de ledenadministratie van de vereniging:
Vivaldipad 14, 1323 AK Almere. De vereniging kent vier subafdelingen, de Regio's 1, 2, 3 en 4.
Voor Regio 1 zijn bijeenkomsten gepland
voor 19 april en 25 oktober. Ze worden
gehouden te Diemen in Sociaal-cultureel
Centrum 'De Schakel', Burg. Bickerstraat
46-A (nabij het postkantoor) van 10.30 14.00 uur. Regio 2 houdt op 19 april een

voorjaarsbijeenkomst in de bibliotheek op
de eerste verdieping van het AlgemeenRijksarchief (ARA, Prins Willem-Alexanderhof 20 te Den Haag) van 9.45 - 13.30
uur. Daarnaast beoogt men 'huiskamerbijeenkomsten' te organiseren voor kleine
groepjes, die maximaal zo'n 25 km. van de
huiskamer af wonen. Er is een splitsing in
beginners en gevorderden.
Pro-gen wordt geleverd door J. Mulderij,
Papenveld 1, 7475 DD Markelo en DJ.
Scholte in 't Hoff, Roosdomsweg 12, 7475
AK Markelo, waar men ook inlichtingen
over hun programmatuur kan verkrijgen.

Verenigingsnieuws
Heraldische Helpdesk
NGV Afdeling Heraldiek
ir A.Daae B.N.A. (voorzitter van de Afdeling Heraldiek ).
De Afdeling Heraldiek van de NGV (de
Nederlandse Genealogische Vereniging)
heeft een nieuw initiatief genomen: de
Heraldische Helpdesk.
Er is een telefoonnummer ter beschikking
gesteld door de voorzitter van de werkgroep Advies en Begeleiding, tevens voorzitter van de Afdeling, Ir A.Daae te Eelde.
Het telefoonnummer is 050-3092293.
Deskundig advies en begeleiding staan
voorop bij de Afdeling Heraldiek voor
diegenen die met heraldische vragen blijven zitten bij het genealogisch onderzoek.
U kunt nu voor adviezen de gehele week
terecht bij deze telefonische Heraldische
Helpdesk, daardoor bent u niet meer afhankeiijk van openingstijden.
De Afdeling Heraldiek bestaat drie jaar en
Ons Erfgoed nr 2, 1997

mag zich de snelst groeiende afdeling noemen van de N.G.V..De doelstellingen zijn
destijds ten behoeve van de oprichting in
1994 neergelegd in de nota 'Heraldiek in
de NGV, die als uitgangspunt diende en
nog niets van zijn actualiteit verloren
heeft. Diegenen die belangstelling hebben
voor deze nota kunnen deze door storting
van ƒ 7,50 op giro 3066413 t.n.v. de penningmeester van de Afdeling Heraldiek
bestellen.
Gaarne wil ik in het kort de belangrijkste
punten van deze optimale service voor u
samenvatten:
Over het algemeen wordt u een zo breed
mogelijke informatie geboden op het terrein van familieheraldiek. De Afdeling beschikt voorts over een documentatie van
heraldiek als toegepaste kunst. U wordt op
adequate wijze geinformeerd over heraldisch schilderwerk, teken- en drukwerk,
ex-libris, heraldiek op keramiek en andere
kunstvormen. Tot andere activiteiten van
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de Afdeling behoren het houden van lezin- wijze vastgelegd wordt in het register met
gen, studiebijeenkomsten, het houden van de vermelding van de persoonsgegevens
excursies en contacten met andere instan- van de aanvrager,
ties die zich bewegen op het vlak van de De aanvrager krijgt een copie van het regiheraldiek.
stratiedocument. Het wapen wordt in onze
De werkgroep Advies en Begeleiding, ad- periodiek gepubliceerd en dat alles tegen
viseert u op deskundige wijze over uw een bescheiden bijdrage in de kosten.
heraldische vondsten inzake uw familiewapen, hetzij over een nieuw nog te ont- Naast deze gelegenheid vrijwel continu
wikkelen familiewapen. Het is bekend dat advies te krijgen bevindt zich te Naarden
veel families een wapen voeren, zonder ons Verenigingscentrum met het Heraldat men iets inhoudelijks weet over dit disch Archief: een bibliotheek met heraldiwapen.
sche boekwerken en andere waardevolle
Het streven is erop gericht onder het be- heraldische documentatie. Zowel persoontreffende wapen een stevig wetenschappe- lijk als met behulp van een overzichtelijke
lijk fundament te leggen in de vorm van catalogus kan adequate hulp geboden worhet geven van voorlichting en advies over den om een weg te vinden in de doolhof
een juiste heraldische toepassing, het ma- van de omvangrijke heraldische literatuur.
ken van een heraldische beschrijving en Het Verenigingscentrum is voor leden van
het wapen te plaatsen in de historische de NGV over het algemeen zaterdags geocontext van de familie, door vast te leggen pend en tevens veelal op de donderdagwaar de oorsprong van het wapen ligt. avonden.
De Afdeling Heraldiek houdt voorlopig
Voorts wie het wapen vervolgens voerde.
Naast de service van Advies en Begelei- één maal per jaar een Heraldische dag in
ding bieden wij u periodiek het Heraldisch het Verenigingscentrum te Naarden. U
kunt dan daar de nodige deskundige advieTijdschrift.
De leden ontvangen deze welverzorgde zen krijgen van de werkgroepleden van de
geïllustreerde periodiek met wetenschap- Afdeling Heraldiek over oude en nieuwe
pelijk verantwoorde artikelen. Naast deze familiewapens, en tevens alles met betrekartikelen wordt aandacht besteed aan king tot een mogelijke registratie van uw
nieuws over pas uitgekomen heraldische familiewapen.
litteratuur, heraldiek als toegepaste kunst, Natuurlijk kunt u lid worden van de Afderegistratie, vragenrubriek, kortom, alles ling Heraldiek of abonnee op het Heralwat bij kan dragen informatie in een zo'n disch Tijdschrift: U belt gewoon de Heraldische Helpdesk!
breed mogelijke kring te verspreiden.
De wapenregistratie is een andere service
die wij u kunnen bieden. Wanneer de Ad- Studiegroep Genealogie Westland
vies en Begeleidingsprocedure is afgerond E.B. van Rijn
kan uw wapen worden aangeboden aan de
Werkgroep Registratie met de nodige Op 28 april 1976 is op kamer 41 van de
brondocumenten, waarna het op uniforme bloemenveiling te Honselersdijk de Stu86
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diegroep Genealogie opgericht. In 1994 is
deze groep officieel een vereniging geworden.De vereniging stelt zich ten doel: het
bevorderen van de beoefening van de genealogie en heraldiek, de verbreiding van
de kennis daarvan en van al dat geen daar
aan verwant is. Het betreft niet alleen families die al honderd jaar of langer in het
Westland wonen. Ook families die hier in
het verleden gedurende meer dan drie of
meer generaties gewoond hebben, worden
tot de Westlandse geslachten gerekend.
Mensen met Westlandse voorouders moeten dus bij deze vereniging zijn. Een
mooie gelegenheid tot kennismaking is de
tentoonstelling die ter gelegenheid van het
twintig jarig bestaan van de vereniging
werd ingericht onder de passende naam
'Van wie ben jij er een'.
In de tentoonstelling is er onder meer een
heraldisch gedeelte onder het motto: 'Wat
is heraldiek'. Naast de wapenkaart van Europa tijdens de middeleeuwen, de provin-

ciewapens van Nederland en de kwartierstaat van de wapens van Oranje, wordt
uitgelegd wat de heraldiek omvat. Zij die
geïnteresseerd zijn in een eigen wapen
kunnen hier de nodige informatie verkrijgen.Verder is er aandacht voor verschillende Westlandse families als Barendse,
van Leeuwen, Olyslagers, Valstar, Vis en
't Hoen (Thoen) en verwante geslachten.
Deze laatste familie was in een ver verleden eigenaar van de grond waarop nu het
Westlands Museum staat.Voor mensen
met Westlandse voorouders en voor heraldici is deze tentoonstelling beslist een bezoekje waard. De tentoonstelling is geopend tot 3 mei in het Westlands Museum
voor Streek- en Tuinbouwhistorie aan de
Middelbroekweg 154 te Honselersdijk. De
openingstijden zijn dinsdags t/m zaterdags
van 14.00 - 17.00 uur. Voor groepen kan
hiervan worden afgeweken. De entreeprijs
bedraagt ƒ 4,50 (waarvoor het gehele museum toegankelijk is)

Boeken en tijdschriften
Geldersen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Gelderland.
Pieter van Wissing (eindredactie), Rob van
Drie en Peter Wouters (redactie)
Arnhem: Rijksarchief in Gelderland, Den
Haag: Centraal Bureau voor Genealogie
(1996).
pag. 248, ill., register, adressenlijst.
In het jaar 2002 bestaat de Rijksarchiefdienst
tweehonderd jaar. Voor dit jubileumjaar heeft
deze dienst, die bestaat uit het Algemeen Rijksarchief in Den Haag en de elf Rijksarchieven in
de provinciehoofdsteden, zich een aantal ambitieuze doelen gesteld. Een van die doelen is het
project 'Genealogische gidsen' dat in samenwerking met het Centraal Bureau voor GeneaOns Erfgoed nr 2, 1997

logie wordt uitgevoerd. Dit project beoogt omstreeks 2002 van alle rijksarchieven gidsen
gepubliceerd te hebben. Hiervan is Brabanders
gezocht (zie Ons Erfgoed, 3e jrg. nr. 3, p. 130)
de eerste en het nog net in 1996 verschenen
Geldersen gezocht het tweede deel. Uiteraard is
de opzet van deze delen gelijk. Ook in dit deel
vinden we derhalve achtereenvolgens de
hoofdstukken: Begin van het stamboomonderzoek, Archiefbezoek in Gelderland, Bevolkingsregistratie, Rechtspraak en notariaat, Registratie onroerend goed, Defensie, Onderwijs,
Belastingen, Kerkelijke organisatie, Waterstaat, Sociale zorg, Nijverheid, Familie-, huisen heerlijkheidsarchieven, Familiewapens, Gedrukte media, Bronnen buiten Gelderland. Tesamen zeventien hoofdstukken, waarvan er
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twee gewijd zijn aan Registratie onroerend
goed. Onderaan de even (linker) pagina's staat
steeds de titel van het boek en onderaan de
oneven (rechter) pagina's de titel van het
hoofdstuk. De gelijkenis met Brabanders gezocht gaat onbedoeld zover dat vanaf pag. 240,
dat is midden in het register, de boektitel op de
linkerpagina's ineens 'Brabanders gezocht'
blijkt te zijn.
Het boek is zeer ruim geïllustreerd. De opgenomen illustraties zijn beslist niet louter ter versiering gekozen maar bijzonder functioneel in
het verduidelijken van de tekst. Tussen de tekst
worden kleine praktijkvoorbeelden als tekstillustratie gegeven, die herkenbaar zijn aan het
iets kleinere lettertype, de opmaak in twee
kolommen en een speciaal tekentje aan het
begin. Zo vinden wij bijvoorbeeld in hoofdstuk
3 'Bevolkingsregistratie' na de paragraaf Lidmatenregisters:
<*• Marrighen Balems is bij ons komen communiceren, doch sonder attestatie, alsoo sey
de belijdenisse gedaan te hebben voor D. [=
dominus, dominee] Colonius ende het kerckeboeck van Harderwij ck, daar haar naam
in stont, in 't huys van Dominee Plancius,
door de verwoedtheyt der vyanden 1673
neffens 't huys verbrandt was (GA Oldebroek, Archief Nederlands Hervormde
Kerk, inv. nr. 194).
Zoals bij alle illustraties, in beeld en in tekst, is
nauwkeurig de bron vermeld, zodat de oplettende lezer zich ook daaraan kan spiegelen. In
elk hoofdstuk komen de paragrafen 'Bronnen',
'Beperkingen' en 'Beschikbaarheid' voor. Bij
de meeste deelonderwerpen staan korte beredeneerde literatuurlijstjes zodat snel duidelijk is
waar nog meer in detail over het besproken
onderwerp is te vinden. Door deze heldere
opzet zal ook de meer gevorderde genealoog
nieuwe onderzoeksmogelijkheden ontdekken.
Voor de juiste vindplaats van de besproken
archieven wordt veelvuldig verwezen naar het
laatst vervaardigde archievenoverzicht: G. Verbeek, H.B.N.B. Adam, M.R. Hermans en P.W.

van Wissing, Gelders Archievenoverzicht
(Zutphen 1995). Dit tot maart 1995 bijgewerkte overzicht wordt kort besproken. De
opmerking "per archiefbestand informatie door
middel van pictogrammen over de openbaarheid, raadpleegbaarheid, toegankelijkheid, mate van zelfbediening en materiële staat ervan"
wordt door een illustratie van een paginadeel
uit dit overzicht verduidelijkt en geeft daarmee
nogmaals aan hoe perfect tekst en beeld elkaar
in dit boek aanvullen.
De heldere en uitvoerige wijze waarop bijvoorbeeld de 'Registratie onroerend goed' (hoofdstuk 5 en 6) is beschreven maken dit boek ook
de moeite en het geld waard voor niet-genealogen zoals geïnteresseerden in de Gelderse
geschiedenis pur sang. De tamelijk ingewikkelde bestuurlijke samenstelling in het verleden
van onze grootste provincie maakt dat er per
streek behoorlijke verschillen kunnen zijn in
hoe en wat er geregistreerd is, maar ook in wat
er bewaard is. Bij alle deelgebieden wordt op
die verschillen attent gemaakt.
Het boek besluit met een zeer uitvoerige
'Adressenlijst'. Eerst komt 'Gelderland' aan de
beurt met archieven, instellingen en historischgenealogische verenigingen, eventuele bijbehorende tijdschriften worden ook genoemd.Vervolgens komt de rubriek 'Nederland' met, naast natuurlijk het ARA en het
CBG, bijvoorbeeld ook het adres van het Centraal Archievendepot van het Ministerie van
Defensie, Archief Vrijwillige Landstorm (2e
Van der Kunststraat 19, 2521 BD Den Haag,
070-3188921) en de Stichting Nederlands Zouaven Museum (Markt 31, Postbus 5, 4730 AA
Oudenbosch, 0165-313448). De lijst 'Nederland' besluit met de telefoonnummers van de
drie Bulletinboard Systemen (BBS'en) van de
NGV. Tot slot volgen de belangrijkste genealogische adressen voor België, Duitsland en
Frankrijk.
Doordat de meeste Nederlanders voorouders
uit meer dan een provincie hebben, zal de
aanschaf van de verschenen en nog te verschijOns Erfgoed nr 2, 1997

nen Gidsen voor stamboomonderzoek door de
specifieke informatie per provincie welhaast
een 'must' zijn. Een nadeel is in dat geval dat
een deel toch hetzelfde zal zijn, vooral 'Het
begin van het onderzoek'. Wellicht was het
handiger geweest dergelijke informatie uit de
provinciegidsen te laten en op te nemen in een
extra gids {Nederlanders gezocht?) met meer
algemene onderwerpen die dan ook wat verder
uitgediept kunnen worden. Anderzijds wordt
de beginnend genealoog nu een zeer compleet
boek geboden waarvan menig gevorderd genealoog zal verzuchten: "was dat er maar geweest toen ik met deze passie begon!"
Gewapend met dit boek, Geldersen gezocht, en
het vermelde Gelders Archievenoverzicht zal
de serieuze onderzoeker weinig Gelderse bronnen kunnen ontgaan. (W.S.)
'Bibliografyske fynplakken fan de wapens
en flaggen yn Fryslan' is een publicatie van de
Fryske Akademy, Leeuwarden (Postbus 54,
8900 AB Leeuwarden). De Fryske Rie foar
Heraldyk hield zich in 1996 veertig jaar bezig
met 'de edele conste van de blasoene'. De he-

ren, vader en zoon Kuipers wilden dit veertigjarig jubileum niet onopgemerkt voorbij laten
gaan en hebben dit (naar ik begrepen heb Nederlandstalige) op Friesland gerichte boekje
samengesteld. Het gaat om een toegang tot
wapens van 'overheden' (provincie, gouwen,
gemeenten, steden, vlekken en dorpen) en van
families, die in handschriften, boeken, periodieken enz. gevonden kunnen worden. Verder
is het werkje (115 pagina's) ook een toegang op
corporatiewapens, vlaggen en wimpels. De indeling van het boekje is overzichtelijk. Namen
van bepaalde families of overheden zijn gemakkelijk te vinden.
De prijs bedraagt ƒ 15,—; voor leden en donateurs ƒ 12,50. (HML)
Boeken gezocht:
Gezocht het boek HERALDRY of the
ROYAL FAMILIES o EUROPE, by Jiri
Louda and Michael Maclagan;
uitgever Clarckson N. Potter, New York, 1981.
(ISBN-0-517-54558-6?)
J.J. Hoogenboom, Grundellaan 19, 7552 EC
Hengelo, tel.: 074-291.47.38.

Vragen en antwoorden
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 voor de vragensteller van belang
zijn, worden direct doorgezonden. De andere worden, al dan niet verkort en/of samengevoegd, in Ons
Erfgoed gepubliceerd.

Antwoord vraag 971.1. Op de vraag 'Wat is
een Engelschen Jacobus', antwoord de heer
Biggelaar dat dit naar alle waarschijnlijkheid
een gouden sovereign, vanaf 1612 unite genoemd (= 20 shilling), geweest is, geslagen
tijdens het regiem (1603-1625) van deze vorst.
Een tweede muntvraag betreft een zwarte torOns Erfgoed nr 2, 1997

noois, die in stukken uit de veertiende eeuw
geregeld werd genoemd. De tornoois of tournois is een Franse munt, oorspronkelijk te
Tours geslagen. Hondert ponden toumois rekent men volgens het WNT voor hondert gulden in "wat voor munt het ook is".
Antwoord vraag 971.2. Cordewanier. Ook
o.a. als cordewener geschreven. Dit woord is
afgeleid van corduanier = maker van geiteleren
schoenen of laarzen. Dit leer is afkomstig uit de
Spaanse stad Cordova, bekend om zijn leerindustrie. Bron: 'Familienamen in Limburg', blz.
116. Auteur Jos Crott/bewerkt door Jo Hoen.
Dit beroep is dus als achternaam blijven voortleven. Met dank aan L.J.M. Wolters.

Genealogische contactzoekers
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen
in volgorde van binnenkomst en. voorzover de
plaatsruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis
voor abonnees. Tekst graag in machineschrift
ofblokletters. Gaarne beknopt houden.
Bontjes/Bonties, Jurrien (Jurt/Geurt), ged.
Bellingwolde 14-1-1703. huwt Deventer 2410-1730 met Gerritien Hissinck(s). ged.
Apeldoorn 29-10-1708. In dit huwelijk werden
te Deventer 5 kinderen gedoopt waarvan er 3
jong stierven: hun namen waren Wendelina
(2x) en Swaentje. De 2 andere, in leven gebleven kinderen zijn: Hubertus, ged. 19- 7-1736
en Swaentien, ged. 26- 9-1745. Hubertus
Bontjes otr./tr. Voorst/Heerde 30- 1/22- 21778 als j.m. wonende te Heerde met
Geertruij Gerrits (dochter van Gerrit Aelberts en Aeltjen Gijsberts), ged. 13- 1-1754.
j.d. van Voorst, gewoond hebbende te Epe. De
ouders Bontjes/Hissink zijn dan reeds overleden.
Bij de doop van een kindje van Bontjes/Gerrit
te Heerde is de eerder genoemde Zwaantje
Bontjes getuige.
Gevraagd: nadere gegevens over alle hiervoor
genoemde personen, in het bijzonder uit de
periode 1745- 1778.
A.C.Bontjes^Meerweg 13, 1764 KE Breezand,
tel. 0223 - 533080.
Eikema, Herman overleed in Medemblik op
20 augustus 1810 ongeveer 40 jaar oud. Hij
trouwde in Enkhuizen op 4 mei 1793 met
Jannetje Groothuis. Zij overleed in Medemblik op 10 mei 1830 ongeveer 66 jaar oud. Wie
kan mij verder helpen met zowel hun ouders
als hun kinderen, waaronder Nanning en mijn
voorouder Jasper Eikema?
John Willemsens, Prinsengracht 409E, 1016
KM Amsterdam, tfx 020-6269602.
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Favaille, Antje/Attje woonde in 1819 in
Tzummarum. In dat jaar werd haar natuurlijke
zoon, Bote Botes Knol, geboren. Later is zij
gehuwd met Hendrik de Vries. Ik zou graag
de geboorte- en overlijdensdatum van haar willen weten. En wie waren haar ouders?
R. van Leeuwen-de Haan, Hofje van Belois 25,
3117 DR Schiedam, tel. 010-4730283.
Hamaker, Gerrit, in 1739 in Amsterdam getrouwd met Catrina Vernuft, stelt te zijn geboren (ca. 1712) in Alphen met als vader
Lambertus (zie Nederlands Patriciaat no.8),
moeder niet bekend.
Hamaker, Fredrik, in 1739 in Rossum (Gld)
getrouwd met Cathatina Konings, zegt eveneens geboren te zijn in Alphen (ca. 1714).
Ouders zijn nog niet bekend.
Hamaker, David , in 1750 in Amsterdam getrouwd met Helena Hogesant, is eveneens geboren in Alphen (ca. 1723). Geeft als moeder
op Geesje van Steeg tot Alphen. David is in
1759 te Amsterdam doopgetuige van de zoon
van eerdergenoemde Gerrit.
Hamaker, Pieter, in 1758 in Amsterdam getrouwd met Margaretha Bruynier, is ook in
Alphen geboren (ca. 1720) en geeft op als moeder Gosewina Versteeg te Brakel.
Tenslotte Hamaker, Jan, gehuwd in 1751 te
Amsterdam met Petronella Cornelia Lempies, is ook uit Alphen afkomstig (geboren ca.
1727) en geeft op als moeder Gozuina van
Steeg uit Brakel. Jan, Pieter en David moeten
broers zijn, daar zij dezelfde moeder opgeven,
terwijl David een familieband met Gerrit moet
hebben, daar deze laatste David als getuige laat
optreden bij de doop van zijn zoon. Het spoor
leidt van Amsterdam naar Gelderland, maar tot
op heden heb ik niets kunnen vinden in de
plaatsjes Alphen en Brakel. Ik houd mij
daarom aanbevolen voor de 'gouden tip.
J. Hamaker, Dovenetel 27, 7322 DN ApelOns Erfgoed nr 2, 1997

doorn, tel. 055-366 58 31.
Harlingen, Duharling, Harlijn Ik ben op zoek
naar mensen met deze achternaam die leefden
in de 17e en begin 18e eeuw (of vroeger). Ik
ben namelijk bezig met de eerste generaties
van deze familie waar ik van afstam. De
stamvader die ik tot nu toe heb gevonden is
Robbert Du Harlijn, mr. smid en slootmaker
te Den Haag, overl. tussen 1669 en 1671. Hij
werd bij zijn derde huwelijk genoemt als zijnde
van Walslant (Waar ligt dit precies, België?).
Hij trouwde in Den Haag als weduwnaar met
Lijntge Dircx, jd. van Delft op 11-9-1622, uit
dit huwelijk één dochter: Alida. Hij hertrouwde
te Den Haag op 28-5-1625 met Judith Hendricx geb. ca. 1589 (had twee broers: Abraham
en Hendrick), overl. tussen 1679 en 1682. Ik
heb 6 (volwassen) kinderen gevonden (die allen konden schrijven!): Maria, geb. 1630, Hendrick, geb. 1638, won. 1682 te Haarlem, Martinus (Martijn), mr. smid, Hester, Pieter en mr.
Cornelis, Chirurgijn te Rijswijk en later Oudekerk a/d Amstel, poorter tot Oudewater (1670).
Enkele leden van deze familie waaronder Robbert worden genoemd in de "Waalse fiches"
berustende bij het CBG. Deze hebben alleen
betrekking op Den Haag.
Graag zou ik in contact komen met mensen die
de naam Robbert du Harlijn in deze periode
zijn tegen gekomen, of mensen die nadere
gegevens op allerlei punten kunnen geven.
M. van Wensveen, Copernicuslaan 112, 2561
VL, 's-Gravenhage.
Hemkamp - Ter Haghaa. Op 21 april 1870
trouwt te Rotterdam Johannes G. Huitink met
Anna Elisabeth ter Haghaa. Zij was weduwe
van Heinrich Hemkamp (soms Himkamp).
Uit dit huwelijk waren zoon Bernardus Hendricus en dochter Maria Agnes Hemkamp geboren. •
Anna E. ter Haghaa was op 8 september 1823
geboren te Rotterdam en overleed te Delft op
13 juni 1874. Zij is begraven op R.K. begraafOns Erfgoed nr 2, 1997

plaats te Rotterdam. Uit het huwelijk met Huitink zijn geen kinderen geboren. Wie weet
waar de kinderen Hemkamp gebleven zijn. Zijn
zij gehuwd ? Zijn er nakomelingen ? Graag
informatie.
Huitink - Marck. Op 13 maart 1884 trouwt te
Delft Johannes G. Huitink, pikeur van beroep, met Petronella Christina Marck. Zij is
geboren op 4 mei 1836 te gemeente Delft, op
de plaats Reyneveld, als dochter van Albertus
Marck en Zwaantie Schenk. Reyneveld is
een tijd een uitspanning geweest waar ook
draverijen werden gehouden. Petronelle C. had
nog 2 broers en 3 zussen. Is er nog documentatie over of zijn er verslagen van die draverijen
? Wij zoeken ook de trouwfoto van het echtpaar Huitink-Marck.
Graag bericht aan J.G. Hettinga, Vreeltstraat 4,
7011 JA Gaanderen.
Stap(s)/van Hukelom. Hendrik Adriaan
Stap(s) en Maria van Hukelom trouwden op
25-10-1720 te Tilburg. Hendrik Adriaan
Stap(s) is geboren omstreeks 1695 vermoedelijk te Vlijmen en Maria van Hukelom is
omstreeks 1700 geboren te Tilburg. Uit dit
huwelijk zijn voor zover bekend 6 kinderen
geboren: Antonius Staps 23-11-1721, Hubertus
Staps 12-01-1724, Adrianus Staps 11-01-1726,
Joanna Maria Staps 20-01-1729, Sebastiaan
Staps 20-11-1731 en Johannes Staps, allen te
Tilburg. Waar en wanneer zijn Hendrik Adriaan Staps en Maria van Hukelom geboren; wie
zijn hun ouders? Verder zijn alle inlichtingen
betreffende deze familie van harte welkom.
Bertens/van de Sande. Hendrik Bertens (zn.
van Hendrik Bertens en Cornelia van Baast)
en Cornelia van de Sande (dt. van Jan van de
Sande en Maria van Erven) trouwden op
08-04-1771 te Tilburg. Hendrik Bertens overleed aldaar op 10-03-1823 en Cornelia van de
Sande overleed aldaar op 03-09-1825. Uit dit
huwelijk zijn mij slechts twee kinderen bekend:
Cornelius Bertens 27-05-1773 en Adriaan Bertens. Waar en wanneer zijn Hendrik Bertens en
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Cornelia van de Sande geboren? Wie weet er
meer over hun ouders van wie mij enkel de
namen bekend zijn? Verder zijn alle inlichtingen betreffende deze families van harte welkom.
Sebreghts (Zebregs)/Mutsarts. Henricus Sebreghts, gedoopt op 12-05-1779 te Tilburg
(zn. van Henricus Sebreghts en Cornelia
Beunissen) en Adriana Mutsarts, gedoopt op
28-01-1776 te Tilburg (dt. van Augustinus
Mutsarts en Adriana de jong) trouwden op
02-05-1808 te Tilburg. Henricus Sebreghts
overleed aldaar op 02-12-1855 en Adriana
Mutsarts overleed aldaar op 20-08-1833. Uit
dit huwelijk is mij slechts 1 kind bekend: Cornelis Zebregs, geboren op 24-08-1817 te Tilburg.
Wie kan mij meer vertellen over de ouders van
Henricus Sebreghts en Adriana Mutsarts? Verder zijn alle inlichtingen betreffende deze families van harte welkom.
M. Lint-Bertens, Geesterenstraat 18, 5043 MH
Tilburg.
Ween(r)s, Louwerens, R.K., trouwde te Hoogvliet op l-ll-1801(o.t. 10-10-1801) met van
de Engel, Klaasje, gereformeerd gedoopt te
Hoogvliet op 27-l-1782.Ben op zoek naar het
voorgeslacht van zowel Louwerens als
ook van Klaasje.
N. de Wilt, Jisperveldstraat 37 1012 A A Amsterdam, tel. 020-6327509.

Weverling. Ik ben op zoek naar gegevens en
de bronnen van de ouders en eventuele broers
en
zusters
van
Johannes
Christiaan(Christoffel) Weverling, geb. 1758 (te Deventer?) en overl. te Gorichem in 1838. Er is
bekend dat hij op 14-09-1788 huwde met Johanna Top, geb.te Gorinchem in 1759 en
overl. te Gorinchem op 12-01-1848. Wie heeft
of zoekt ook naar gegevens over de deze familie? Graag contact.
Wie wil mij helpen in Friesland (omstreken van
Heerenveen) naar gegevens te zoeken?
Dit natuurlijk in ruil voor gegevens die ik kan
zoeken in Brabant (omstreken van 's-Hertogenbosch). Neem dan contakt op met:
J.C. Koel-Weverling, Nieuwenpolder 37, 5662
VH Geldrop, tel. 040-2850349.
Winkelhorst. Wie kan mij helpen aan foto's/
reproducties van oude 17e en 18e eeuwse landkaarten, waarop ten oosten van Grol (=
Groenlo) op de grens met Duitsland de naam
Winkelhorst staat. Hier ligt zo goed als zeker
de oorsprong van mijn familie.
Wie komt in zijn of haar genealogische gegevens de naam Winkelhorst tegen? De familienaam komt oorspronkelijk uit Aalten (prot.) en
Vreden-Dld (RK). Van beide familietakken is
alles welkom.
R.J. Winkelhorst, Thoomsenweg 52, 7161 AZ
Neede.
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Ridderorden, voorheen en in de toekomst (2)
JW. Koten

's-Gravenhage, datum postmerk.
KANSELARIJ DER
NEDERLANDSCHE ORDEN.

Het is mij eene aangename taak U in aansluiting aan de U geworden mededeeling, dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd U te benoemen tot

Officier in de Orde van Oranje-Nassau
en onder aanbieding mijner gelukwenschen met deze hooge onderscheiding,
hiernevens te doen toekomen het afschrift Koninklijk Besluit dier benoeming,
benevens een exemplaar van de statuten der Orde.
DE KANSELIER DER NEDERLANDSCHE ORDEN.

De aanvulling op de onderscheiding

Koning Willem I
decoratiestelsel waren er onmiddellijk
Met het vertrek van de Fransen, kon het grote problemen. Het wilde maar niet
Napoleontische decoratiestelsel niet ge- vlotten. Aanvankelijk wilde de Nederhandhaafd blijven. Merkwaardig genoeg landse bovenlaag het Engelse systeem van
bleven ook na het vertrek van de Fransen erfelijke en niet-erfelijke adel instellen. De
veel vroeger gedecoreerden de oude Orde commissie die besliste, gaf de voorkeur
van de Unie c.q. Reünie en het Legioen aan versterking van de koning tegenover
van Eer dragen '). Het feit dat de orde- de adel. Zij verwierp het creëren van
tekens van de bezetter zo geliefd waren/ adeldom. Vermoedelijk wilde de autocrableven en men ze na de instelling van de tische vorst Willem I niet graag als tegenNederlandse soevereiniteit bleef dragen partij de Hollandse aristocratie weer in het
was een aanmoediging om snel tot een zadel helpen. Zijn voorgangers hadden
nieuw decoratiestelsel te komen, naar het daar al last genoeg van gehad.
model van het Franse systeem. Bij de
inrichting van dit nieuwe Nederlandse Aanvankelijk stelde de koning Willem I
Ons Erfgoed nr 3, 1997
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voor het Bourgondische Kruis te laten
herleven. Daar verzette de Hoge Raad van
Adel zich ten sterkste tegen. Ook kwam de
gedachte om het oude Gulden Vlies weer
in te stellen op de proppen. Dit zou echter
diplomatieke conflicten kunnen geven omdat deze orde zowel in Oostenrijk als
Spanje nog gangbaar was. Pikant detail
was echter dat de erfprins, de latere
Willem II, grootmeester was van het
Gulden Vlies.

krijgt de ridderslag. Ook de begrafenis
dient met militaire eer te geschieden. De
laureaten spreken elkaar onderling, ondanks verschil in klasse, aan met het
woord 'krijgsmakker'.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat er
aan de toekenning van de Militaire Willemsorde (MWO) een pensioen zou
worden verbonden. Dit werd vanwege de
kosten door de Raad van State grotendeels
verworpen. Wel kregen de gedecoreerde
militairen, beneden de officiersrang een
3
Militaire Willemsorde (afgekort MWO) verhoging van soldij toegekend ).
Het gekissebis omtrent de instelling van de Het aardige is dat voor de uitmonstering
1
orde deed vooral de militairen ernstig van de MWO het Bourgondische kruis als
sputteren 2 ). Binnen enkele maanden voorbeeld heeft gegolden. Dit Bourgonkwam daarna kwam de Militaire Wil- dische kruis heeft overigens ook model
lemsorde (afgekort MWO) tot stand via gestaan voor de Orde van de Nederlandse
een wet van april 1815. Het devies van de Leeuw en voor de Orde van Oranje
orde was Voor Moed, Beleid, Trouw. De Nassau. Overigens is dit de enige konindie men voor zichorde werd uitsluitend verleend, bij een klijke onderscheiding
4
zelf
kan
aanvragen.
)
(meer dan) uitstekende daad van moed,
beleid en trouw, die dikwijls gepaard ging
met zware verwondingen, geschokte ge- Andere militaire eretekens
zondheid en zelfs de dood (vele malen Hoewel de MWO voornamelijk voor
werd de orde dan ook postuum toegekend). Nederlandse militairen was bedoeld, ontHet werd de Nederlandse militaire dapper- stond de behoefte dat zij ook voor andere
heidsorde bij uitstek. Als model voor de groepen zou kunnen gelden. Aangezien de
MWO werd de oude Unie-orde gekozen. meeste krijg in de tropen plaats vond,
Het verschil met de Unie-orde was dat ontstonden problemen omdat 'Inheemse
men een vierde klasse (namelijk die van Militairen' 5) van de MWO waren uitgeLid van de MWO) aan de MWO toe- sloten. Dit laatste bleek politiek zeer
voegde, bestemd voor militairen beneden ongelukkig, zodat op aandrang van de
de rang van officier. Het zou een soort Gouverneur Generaal die bezig was Indië
broeder-klasse moeten zijn. Later besloot te veroveren, clandestien toch een MWO
men de graad Lid van de MWO te her- werd toegekend. Dit leidde tot een
noemen tot ridder der vierde klasse. De uitvoerige discussie met het moederland.
uitreiking van de orde gaat met het nodige Door deze discussie kwam het tot de
ceremonieel gepaard, zoals ook bij de instelling van de Eresabel en de Medaille
toekenning van de Unie-orde gebruikelijk voor Moed en Trouw. Men vond dat de
was. De gedecoreerde wordt beëdigd en dapperheidsmedaille niet te veel op de
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MWO mocht lijken, vandaar dat dit kostbare onderscheiding nog gekregen.
woordje 'en' werd toegevoegd en het
De Orde der Nederlandse Leeuw
woord Beleid 6) werd geschrapt.
Het eerste werd de Medaille, later kruis, (afgekort ONL)
voor Moed en Trouw ingesteld (1939) en Nadat voornoemde Militaire Willemsorde
wel een zilveren en bronzen variant, met was ingesteld, die hoofdzakelijk voor milials randschrift "Uit naam des Koning". tairen was bedoeld, deed zich ook de
Aan de verlening van de onderscheiding noodzaak voelen van een civiele orde. De
zat ook nog een bescheiden jaargeld. Later instelling van de civiele orde ging nog met
werd het ereteken gedragen aan het lint heel wat meer discussie gepaard dan de
van de MWO 4de klasse. Het opschrift instelling van militaire MWO, omdat hier
werd in de rand "Koninklijk Huldeblijk" in geen pressiegroep bestond. Koning WilJavaanse en Maleise lettertekens 7). Nadat lem I gaf de voorkeur aan de naam 'Civiele
de instructie dat "inlanders geen MWO Willemsorde' met als alternatief de naam
konden krijgen" in 1864 was geschrapt 'De Nederlandse orde van het Bourgonverviel het prestige van deze orde dische kruis' 9). Daarnaast koos hij als
enigermate. Inderdaad hebben (relatief) devies 'Alteid Bereid'.
zeer veel 'inlanders' onze hoogste onder- Na veel geharrewar (zowel in Den Haag
scheiding, de MWO door grote dapperheid als te Brussel) ontstond uiteindelijk een
verdiend. Al met al evolueerde de onder- orde die men niet naar de stichter wilde
scheiding van moed en trouw tot een noemen maar die de naam 'De Nedersoort verlengstuk van de Militaire Wil- landse Leeuw' kreeg (ONL). In het nu
lemsorde 8), zij het vooral bestemd voor de Belgische grondgebied (dat onder Willem
lagere militaire rangen.
I stond) sprak men van de 'Orde van de
Belgische Leeuw'. In tegenstelling tot de
Naast de MWO ontstond vanuit Indië uitreiking van de MWO, zou de uitreiking
behoefte aan nog een extra eervermelding. van de ONL met een zekere soberheid
Dit leidde tot de eresabel die in 1855 door gepaard moeten gaan. Zeer tegen de wens
Willem III werd ingesteld. Zij werd ge- van de koning werd geen numerus clausus
schonken aan militairen in Indië die de in de wet opgenomen. Het aantal ONL's
MWO 4 reeds hadden, om hen nogmaals te kende dus geen begrenzing. De adviesdecoreren voor bijzondere dapperheid na- raad prefereerde niet een Nederlandse
dien. Op de kling die Turks gedamasceerd maar een Latijnse tekst als devies. Het
was, stond in reliëf Koning Willem III, devies werd dus de Latijnse spreuk: Virtus
voor betoonde dapperheid. Het gevest was Nobilitat (de deugd adelt). Men kende vier
sierlijk uitgevoerd met veel zilver en ver- klassen, namelijk een Grootkruis, Comguld beslag. De eresabel werd later ook mandeur, Ridderklasse en verder een
aan Nederlandse officieren van het leger broeder-medaille. Aan deze laatste was
en de schutterijen toegekend. In 1927 is de evenals bij de MWO ook nog een
dure eresabel afgeschaft. Na de oorlog bescheiden jaargeld gekoppeld. Aanvanheeft Eisenhower als enige en laatste deze kelijk kregen mensen uit de burgerij
Ons Erfgoed nr 3, 1997

97

(notarissen, artsen) deze broeder-medaille.
Later kreeg de broeder-medaille meer het
karakter van een 'Reddings-medaille'.
Nadat de erepenning voor menslievend
hulpbetoon in het leven (1822) was geroepen werd de noodzaak van de broederorde
minder gevoeld. De broeder-orde werd
slechts gemiddeld 5 tot 10 maal per jaar
toegekend. Het betrof uiteindelijk voornamelijk dienstpersoneel werkzaam bij het
koninklijk huis (spottend werd deze orde
dan ook "orde der kamerbewaarders" genoemd). Na de instelling van de huisorde
van Oranje (1905) werd deze broederschaps-onderscheiding niet meer verleend.
Was de spreuk de deugd adelt zuiver
symbolisch bedoeld, sommige gedecoreerden gingen zich met de titel 'ridder'
sieren. Zij gebruikten als naam bijvoorbeeld Ridder Jansen, zonder vermelding
van de naam der orde. Voor dit misbruik
heeft men toen snel een stokje gestoken.
Willem II en de orde van de Eikenkroon
van Luxemburg
Naast koning van de Nederland was
Willem I ook hertog van Limburg en hertog van Luxemburg. Deze hertogdommen
waren hem toegekend voor het verlies van
zijn erflanden in Duitsland. Voorwaarde
was wel dat hij zou toetreden tot de Duitse
bond. Het Nederlandse parlement had dus
geen formeel gezag over deze gebieden.
Omdat het Hollandse decoratiestelsel door
Willem II als zeer knellend werd ervaren
(de toekenning werd slechts verleend met
toestemming van de minister) creëerde hij
een nieuwe orde genaamd Ordre de la
Couronne de Chêne (kortweg hier
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genoemd de eikenkroon). Deze orde kon
men in veel opzichten als een tegenhanger
van de ONL beschouwen. Overeenkomstig
had men ook hier vijf klassen: grootkruis,
ridder met ster (later grootofficier) commandeur, officier en ridder. Daarnaast
waren er ook nog eremedailles. Deze orde
werd in 1841 ingevoerd. Koning Willem
II, basaal een goedzak, strooide hiermee
tamelijk kwistig, ook onder Nederlandse
onderdanen. De Eikenkroon was daarmee
een typische monarchale orde, exclusief
ter beschikking van de vorst. Uiteraard
was dit de regering een doorn in het oog.
Ofschoon Willem III wat kariger was met
de Eikenkronen en de orde wat moderniseerde, gebruikte hij graag de orde als
privé politiek instrument. Het was een
publiek geheim dat Willem III niet door
tactisch optreden vermaard was. Hij bruuskeerde nogal eens politici en hoge ambtenaren. Soms gebruikte hij de Eikenkroon
als pleister op de wonde als hij door een
woedeuitbarsting iets goed moest maken.
Zo cholerisch als hij soms kon optreden zo
verzoenend was hij eveneens 10). Je vraagt
je af waarom men dan de mogelijkheden
van de ONL niet wat had uitgebreid. Er
zijn vele redenen geweest waarom dit niet
gebeurde. Mogelijk het belangrijkste knelpunt was de goede Nederlandse zuinigheid. Uiteindelijk zou de oplossing komen
toen Willem III overleed en door de Salische overervingsregels ") van Luxemburg, Wilhelmina daar geen kroonopvolgster meer kon zijn.
Andere eretekenen en onderscheidingen
in de negentiende eeuw
Naast de MWO, de reeds genoemde eresabel en de medaille voor Moed en Trouw
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in Nederlands Indië (1839) was er in de
krijgsverrichtingen (1869) (vervangt de
negentiende eeuw nog een groot aantal
Java medaille, voor krijgsverrichtingen
andere onderscheidingen. We geven hier
elders in Indië)
uitsluitend een kort overzicht met jaartal • Atjeh medaille (1874) (idem Atjeh oorvan instelling. Allereerst de militaire
logen)
orden:
• Kruis voor moed en trouw (expeditie
• Ereteken voor eervolle, langdurigen
Nieuw Guinea)
dienst bij schutterijen (1851)
• Lombokkruis (1894) deelname aan de
• Ereteken voor eervolle, langdurigen
Lombokcampagne waarbij de zogehedienst voor officieren van zee- resp.
ten Lombok-schat werd buitgemaakt
landmacht (beide van 1844)
• Ster voor Trouw en Verdienste
• Medaille voor langdurigen, eerlijke en
(1893), 4 klassen: goud, klein goud,
trouwe dienst bij de zeemacht (1845) zilver en brons. Opschrift: Trouw en
bestemd voor onderofficieren en manVerdienste
schappen
• Kroontje
"Eervolle
vermelding"
• Bronzen, zilveren en gouden medaille
(1877). Bestemd voor hen die zich
voor langdurigen, eerlijke en trouwe
hebben onderscheiden bij de uitvoering
dienst bij de landmacht (1825) idem
van enig wapenfeit en wien deswege
maar voor de landmacht
een eervolle vermelding wordt ver• Medaille voor ijver en trouw (1877)
leend. Bij herhaling wordt een cijfer
bedoeld voor lagere ambtenaren, hiertoegevoegd.
aan zat ook nog een douceurtje verTenslotte nog enkele civiele orden:
bonden)
• Ereteken wegens krijgsverrichtingen • Erepenning voor menslievend
hulpbetoon (1822)
1813-15 (krijgsverrichtingen Waterloo)
Voor een menslievende daad die
• Metalen kruis (1831) (deelname aan
kenmerken draagt van moed, beleid en
1 O-daagse veldtocht tegen België:
zelfopoffering. Er zijn drie graden:
devies Trouw aan Koning en Vaderland
goud, zilver en brons. Op de erepen• Antwerpen-medaille (1833) deelname
ning staat: voor menslievend hulpaan krijgsverrichtingen rond Antwerbetoon. Deze penning worden slechts
pen)
schaars toegekend.
• Java medaille (1831) (deelname aan de
• De Ruytermedaille (1907)
krijgsverrichting Java)
Voor hen die zich door verdienstelijke
• Het Zilveren Kruis (1865), "voor hen
daden voor de Nederlandse Scheepdie in de jaren 1813-1815 in Nedervaart hebben onderscheiden. 3 graden:
landsche Dienst aan de altijd gedenkgoud, zilver, brons
waardige krijgsverrichtingen ter herstelling en bevestiging van Neerlands • Erepenning voor verdiensten jegens
openbare verzamelingen (1817)
onafhankelijk volksbestaan een werkVoor hen die zich verdienstelijke hebzaam aandeel hebben gehad"
ben gemaakt ten opzichte van de ver• Algemeen ereteken voor belangrijke
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schillende openbare wetenschappelijke kunstverzamelingen, beter bekend
als de museum medaille, drie graden:
goud, zilver, brons
• De watersnood medaille.
Deze werd ingesteld door Willem III
voor watersnoden in 1855, 1861 en
1876. Later ook door Koningin Wilhelmina toegekend in 1916, en 1926 (voor
1953 was geen medaille toegekend). In
zilver, met persoonlijk opdracht van
koningin aan drager.
Noten:
1. Eigenlijk een heel vreemd gedrag omdat
men de eretekens van de oude, gehate bezettingsmacht droeg
2. We zitten in en rond de "Tijd van Waterloo", zodat de militairen een grote invloed
hadden
3. hiervoor bestonden zeer uitgebreide tabellen
4. Kapitein Buhlman die bij Waterloo het
commando voerde over het 6de bataljon
nationale militie kreeg eerst de MWO vierde

klasse. Hij reclameerde met succes de derde
klasse (N. Vels Heijn, Glorie zonder helden,
1974, p. 270)
5. men bedoelde hiermee Indische militairen
die bij het KNIL in dienst waren
6. kwade tongen beweerden dat men vond dat
"Inlanders" geen beleid zouden kunnen hebben. Dit werd met name door de generaal Sabron (de grote kenner op dit gebied) met klem
tegen gesproken.
7. Commendah, Anoema Atjrim, Kwassi
krom.
8. Vergelijkbaar met de eremedailles bij de
Oranje Nassau orde
9. Met deze oude Bourgondische orde wilde
hij tot uitdrukking brengen dat de vereniging
van de Nederlanden tijdens de Bourgondische
periode zijn beslag had gekregen. Bedenk dat
Nederland en België in 1815 nog onder de
Oranje kroon verenigd waren.
10. Dat zat in zijn familie, zijn moeder was
Anna Pavlowa, een Russische en telg van de
tsaren-familie, niet vermaard vanwege evenwichtigheid in optreden.
11. De Salische erfregels hield in dat alleen
mannelijke opvolgers op de troon mochten.

Speuren in het Algemene Rijksarchief te Brussel
JW. Koten
Niet lang geleden zijn functionarissen van
het rijksarchief Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch op bezoek geweest bij het Algemene Rijksarchief te Brussel. Van de
resultaten van dit bezoek is een keurige
folder uitgegeven, waaruit wij enkele
puntjes lichten omdat niet alleen Brabanders met Belgische archieven hebben te
maken. Voor meer uitvoerige gegevens
kan men echter het beste de folder zelf
raadplegen. Daarnaast werd ook het boekje "Speuren naar je voorouders" van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
geraadpleegd.
100

Het algemeen rijksarchief is gehuisvest in
de Ruisbroekstraat 2-10 in het centrum
van Brussel. Het officiële adres is Ruisbroekstraat 2-10, 1000 Brussel. Het archief
is 15 minuten gaans van het station: volg
de Keizerslaan tot voorbij nummer 4. Na
een afdaling van een trap naar het Gerechtsplein bereikt men het archief via de
voetgangersgalarij. Men kan ook bus
(uitstappen Grote Zavel) of tram (tot halte
Regentschapstraat) gebruiken .
Het archief is iedere dag (met uitzondering
van de feestdagen) van 8.30-12 en 1316.30 geopend, op zaterdag gaat men om
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16.00 uur dicht.
Bij twijfel: tel. 0032-2-513 76 80.
De toegang tot de Rijksarchieven bedraagt
BFr 500 (ƒ 30), hiervoor krijgt men een
jaarkaart die tevens toegang verleent tot
alle andere rijksarchieven. Studenten half
geld. Een 5-dagen kaart kost 50 fr. Deze
kaart wordt maar één keer per jaar aan een
bezoeker uitgereikt.
Het totale bestand van het algemeen rijksarchief bedraagt ongeveer 70 km materiaal. Het bevat de archieven van de centrale
instellingen maar ook die van de (Belgische) provincie Brabant.
Bij de entree van de studiezaal dient men
zich bij de beambte te melden, deze neemt
de toegangskaart in en verstrekt in ruil een
handel waarmee men de apparaten voor de
35 mm films kan bedienen.
Het archiefwerk in België gaat wat minder
soepel dan in Nederland. Vaak moet men
vroeg op de stoep staan omdat het aantal
stoelen in de archieven beperkt is. Aan de
andere kant is het materiaal ouder dan in
Nederland en heeft men de kans dat men
materiaal tot in de middeleeuwen kan vinden. Het is dus zaak dat men zijn onderzoek goed voorbereidt.
Wat kan men raadplegen
• DTB-gegevens in parochie registers
(voor 1795) voor heel België

• registers van de Burgerlijke Stand van
alle Belgische gemeenten
• bevolkingsregisters (de Belgische) provincie Brabant
Van de meeste van deze registers zijn
klappers en tienjarige tabellen beschikbaar
• notariële minuten van Brabant
• volkstellingen, belastingcohieren, cijnregisters, haard(gezin)tellingen en staten van goed
FHLBLC
De FHLBLC staat voor History Library
Belgium Locality Catalogue die werd opgesteld door de Genealogical Society of
Utah. Hiervan wordt te Brussel druk gebruik van gemaakt. Deze listing geeft
nummers waarmee men per gemeente de
microfiches kan raadplegen. Hiervoor is
een tamelijk complex systeem uitgedacht,
zodat men de filmrollen kan opvragen
waarop men de gewenste informatie kan
vinden (zie voor gedetailleerde beschrijving in de folder van het RA-NoordBrabant). Het is nuttig te vermelden dat
men op het RA-Brabant te 's-Hertogenbosch een bezoek aan Brussel kan voorbereiden. Men beschikt ook daar over de
FHLBLC en de microfiches. Door het ontbreken van omnummeringslijsten is echter
niet alles te vinden.

Archiefnieuws
GA Amsterdam
De nieuwe openingstijden studiezalen met
ingang van 1 maart j.1. zijn: van maandag
tot en met zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.
In de maanden juli en augustus zijn de
studiezalen op zaterdag gesloten.
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GA Assen
Adres en openingstijden zijn gewijzigd.
Het nieuwe adres is Noordersingel 33 te
Assen. Het archief is geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30,
eventueel na afspraak. De Drentse en As101

ser Courant en het openbare gedeelte van Groningen zijn verhuisd. Op dinsdag 3
het bevolkingsregister en van de burger- juni j.1. is de gezamenlijke studiezaal geolijke stand kunnen alleen nog in het Rijks- pend. De nieuwe benaming is Groninger
Archieven, het adres: Cascadeplein 4,
archief in Drenthe worden geraadpleegd.
Eventuele nadere inlichtingen bij de ge- Postbus 30040, 9700 RM Groningen, tel.
meentearchivaris, de heer P. Zweegers, tel. 050-5992000, fax 5992050.
De openingstijden zijn van dinsdag t/m
0592-366593.
vrijdag 9.00-17.00 uur en dinsdagavond
Streekarch. Brabant-Noordoost, Rayon 17.00-21.00 uur (behalve in juli en augustus). Het gebouw ligt binnen loopafstand
Land van Cuijk.
Gewijzigde openingstijden m.i.v. 3 mrt van het station.
j.1.: maandag t/m donderdag 9.00-16.00
uur.
GA Leeuwarden
Dit archief heeft met ingang van jan. j.1. de
volgende telefoon- en faxnummers:
Groninger Archieven
Het Rijksarchief en het Gemeentearchief tel. 058-2338399, fax 058-2332315.

'Een verwaarloosde opvoeding'
"24 april 1824
goederen van de weduwe, meest lijfstoebeTe Groningen de, ter dood veroordeelde horen. Aldaar bestal hij zijn huisbaas,
Jan Quint, aan den galg gehangen, ter oor- Harm Meinderts Uden en ontvluchtte met
zake van herhaalden moord met diefstal den buit, bestaande in zilv. horloge, eenig
gepaard. In den krijgsdienst getreden zocht geld en eenige doeken.
hij zich van den militairen dienst te ont- Den 24 Jan. 1823 was hij te Riethoven in
trekken, deserteerde, werd gevat en werd Noord-Brabant onder den naam van Jan
door den krijgsraad tot den straf van den Strens van Kuik bij den landman Laurens
kruiwagen voor een tijd van 3 jaar ver- van Balen. Eens alleen met deze zijn
oordeeld. Uit deze gevangenis ontvluchtte vrouw zijnde, wierp hij haar in eene put
waarheen hij haar gelokt had. Na een en
hij en zwierf overal rond.
In Sept. 1822 nam hij zijn intrek bij Wedu. ander gestolen te hebben neemt hij de
van B. Vegter te Noordhorn, stal haar zil- vlucht, terwijl de vrouw zich nog weer uit
veren oorijzer en gouden stiften en haalde de put redt.
haar over met hem naar Zuidhorn te gaan Op den 11 Febr. van dat jaar nam hij
om verder den weg te wijzen. Hier nabij huisvestiging bij G. van Warenburg, alleen
gekomen wierp hij haar in de gracht van met zijn dochter Johanna Elizabeth te Sohet buitengoed Hanckema. Ondanks haar meren wonende. Hier gaf hij zich uit voor
noodgeschei, liet hij haar hierin versmoren Jan Quint en dat zijn vader te Me ijl woonkeerde naar hare woning terug en vluchtte achtig was. Dezen zijnen gedienstigen
toen naar Uitwierda, stelende nog eenige huisbaas zend hij derwaarts en nu overvalt
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hij het meisje, die eenen koe bezig is te
melken en brengt haar met een bijl 5 doodelijke wonden toe aan het hoofd, en laat
haar zieltogende liggen. Hij neemt uit het
huis een gouden kruis, een kerkboek met
zilv. beslag, eenig geld en redt zich weer
met de vlucht. Onbeschaamd was zijn houding op den dag zijner veroordeeling den 3
Maart 1824. Na de veroordeeling was hij
stil en wrevelig en werd nog Roomsch
Katholiek, maar bleef tot aan zijn dood
onwrikbaar koel en stierf nauwelijks 30
jaren oud, een schandelijken dood, zijnde

een voorbeeld van verwaarloosde opvoeding."
(J. Vinhuizen, Stads- en dorpskroniek van
Groningen (1800-1900), Bolsward 1935.
Dit boek is samengesteld uit berichten ontleend aan de Provinciale Groninger Courant. In kranten vindt men bij tijd en wijle
allerlei gegevens, die meehelpen de familiegeschiedenis aan te kleden. Dood door
een ongeluk, ongelukken, brand, promoties en jubilea zijn voorbeelden van onderwerpen, die aandacht in de lokale en soms
zelfs in de landelijke pers krijgen.)

DNA - De beantwoording van vragen van lezers
JW. Koten
Naar aanleiding van ons artikel over het
mitochondriale DNA1) in het vorige nummer van Ons Erfgoed bereikten ons verschillende brieven en telefoontjes. Uit de
reacties bemerkten we dat dit artikel door
verschillende lezers zeer werd gewaardeerd. Wel waren er nog wat aanvullende
vragen zoals o.a. door de heren Westra en
Koppenol schriftelijk werden gesteld.
Deze vragen klinken eenvoudig, doch de
beantwoording is moeilijker en complexer
dan men denkt, zeker om het in begrijpelijke taal te houden. We zagen er daarom
eerst een beetje tegen op. Maar op aandringen doen we een poging om hiermee dit
onderwerp voorlopig af te ronden.
Mochten zich in de toekomst voor genealogen belangrijke ontwikkelingen voordoen, dan kunnen we altijd weer zien.

Wat is DNA toch?
Allereerst werd van verschillende kanten
gevraagd het begrip DNA nog eens toe te
lichten. Je kunt geen krant tegenwoordig
meer opslaan of je ziet dit woord, zo was
de reden die door een lezer telefonisch
werd opgegeven. Hoewel in dit tijdschrift
eerder over het DNA-begrip werd gesproken, zullen wij het hier nog eens iets anders geformuleerd opnieuw uiteenzetten.
DNA2) is een afkorting voor een complexe
chemische verbinding die in de celkern zit.
Laten we eerst het woord DNA maar eens
verklaren om zicht op de betekenis te krijgen. DNA is een afkorting van Desoxyribo-Nucleïc Acid. Dat zegt u waarschijnlijk nog niet zoveel, doch als we het woord
even bestuderen dan herkennen de meesten van ons wel het woorddeel acid=zmxr
en nwc/e=kern (denk maar aan kernramp=
Wie tijdens het eerste lezen afhaakt, moet nucleaire ramp). De kern slaat hier op de
maar de moed hebben om het nog eens te celkern, het sturend deel van iedere levende cel. Eenvoudiger gezegd DNA slaat
proberen.
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op een deel van chemische samenstelling
van de kern: n.1. het kernzuur.
Dit kernzuur heeft een zeer complexe
bouw die pas in 1951 werd ontrafeld. DNA
bestaat uit een spiraalvormige 'touwladder'
waarbij iedere sport uit een base (zie verder) bestaat. Het touw zelf wordt gevormd
door suikerketens die de naam "ribose"
kregen. U herkent het achtervoegsel ose,
dat ook in sucrose, lactose voorkomt. Ook
dat zijn suikers.
De erfelijke code bestaat uit 4 letters
Eerdere studie van het DNA leerde dat er
slechts vier typen basen bestonden. In het
jargon noemt men deze basen: adenine,
cytosine, guanine en thymine, gewoonlijk
aangeduid als dA, dC, dG en dT. Deze
basen vormen de treden van de touwladder. Het "d" slaat op Desoxy (een chemisch begrip dat niet wordt uitgelegd)3).
Deze basen dA, dC, dG en dT kun je het
beste als letters beschouwen waarin de
erfelijke code is weggeschreven. In plaats
van een alfabet van 26 letters waarmee wij
in onze taal de zaken schriftelijk vastleggen, bestaat de erfelijkheidscode maar uit
4 letters. De combinatie van 3 naast elkaar
staande letters, noemt men een tripiet en
ieder tripiet codeert voor een eiwit-deel
dat we aminozuur noemen4). Een eiwit
bestaat uit een keten van aminozuren. Met
andere woorden het DNA bepaalt voor een
groot deel de eiwit-opbouw van de cel.
Aangezien de eiwitten de belangrijkste
bouwstenen van het lichaam zijn, betekent
dit dat het DNA de grondslag is van ieder
levend wezen.
Om het maar eens wat eenvoudiger uit te
leggen, DNA is een heel lang touw waarin
op precies bepaalde afstanden één van 4
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typen knopen zit. dus bijvoorbeeld c-g-g-ta-a-g-t-g-a-t-c... etc daarvan codeert cgg
voor een aminozuur, taa voor een ander,
gtg voor een derde, atc voor een vierde
enzovoorts. Deze aminozuren aan elkaar
vormen weer een eiwit5).
Bij de mens bestaat deze DNA-keten uit
ongeveer 3 miljard g,t,c,a-letters. Als je
weet dat een pagina van een A4 boek
ongeveer 5000 letters heeft, en dat een
boek gemiddeld 400 pagina's telt, dan weet
je datje ongeveer 1500 boeken nodig hebt
om de individuele code van een mens weg
te schrijven. Al deze informatie zit in een
kern, die een diameter heeft van één duizendste millimeter. De lengte van de
DNA-draad is ongeveer twee meter. Deze
draad is bij de mens opgewonden in 23
paar klosjes, die we chromosomen noemen. Bij ieder dier is de verklossing echter
verschillend. Bij het varken bijvoorbeeld
is de DNA-keten op 92 klosjes opgerold,
bij de rat op 42, bij de kat 38, bij de hond
78, bij de gorilla 48, bij de cavia 64 enzovoort. Nu zijn de verschillen tussen mens,
hond, olifant enz. op het oog erg groot. Als
je de opbouw van de DNA-draad echter
bestudeert dan zie je dat ongeveer 90%
van deze draadroman hetzelfde is. In het
ene geval (de mens) hebben ze de DNAroman in 23 in het andere geval (het varken) in 46 chromosoom -banden gebonden. Dat betekent dat een flink deel van
bijvoorbeeld het eerste chromosoom bij de
mens ook wordt teruggevonden bij het dier
zij het wel in andere chromosomen. Als je
de chromosomen op de juiste wijze achter
elkaar legt dan krijg je een keten die globaal bij de meeste hogere dieren voor 8090% gelijk is.
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Ook primitievere dieren zoals insecten en Heeft men een afwijking op het menselijke
wormen hebben grote stukken van het gen7) gevonden dan kan men proberen vast
menselijke DNA gemeen. Vandaar dat de te stellen of een overeenkomstige afwijDNA-studies bij dieren, ook betekenis king ook bij een (proef)dier voorkomt. De
hebben voor de mens. Aangezien kleine zaak kan dan veel gemakkelijker worden
primitieve dieren (wormen, vissen) ge- uitgeplozen. Er kunnen dan geneesmiddemakkelijker zijn te onderzoeken dan de len ten voordele van mens en dier worden
mens worden ze veel voor het erfelijk- ontwikkeld.
heidsonderzoek gebruikt. Trouwens ook
bij bacteriën en zelfs bij virussen kan men Een genafwijking leidt niet automatisch
overeenkomstige stukken DNA-snoer te- tot een erfelijke ziekte
rugvinden.
Nog een punt dat nadruk verdiend. Een
Momenteel is de DNA-structuur van een afwijkende erfelijke factor betekent niet
groot aantal bacteriën opgehelderd. Men automatisch dat deze erfelijke eigenschap
probeert nu de verschillende DNA-struc- ook tijdens het leven altijd tot uitdrukking
turen aan elkaar te passen. Daarvoor zijn komt. Sommige mensen met een erfelijke
enorme databases ontwikkeld. Met deze afwijking kunnen een bepaalde ziekte krijkennis hoopt men de ontwikkeling van de gen, terwijl anderen met precies dezelfde
DNA-keten te begrijpen en tevens nieuwe erfelijke afwijking weinig of zelfs helegeneesmiddelen te ontwikkelen.6)
maal geen afwijkende verschijnselen tonen. Zulke variatiebreedte is afhankelijk
Een vals stuk DNA kan een erfelijke van de aanwezigheid van andere erfelijke
ziekte geven
factoren maar ook bepaald door omgeWie een vals stuk DNA heeft geërfd heeft vingsinvloeden. Zo zie je de laatste jaren
of delen van de DNA-keten mist heeft bijvoorbeeld opvallend meer overgevoegroot risico op een aangeboren kwaal. ligheidziekten voorkomen omdat de binDeze ziekte hoeft niet onmiddellijk op te nenatmosfeer van de woonhuizen, door de
treden maar kan zich ook op latere leeftijd verbeterde isolatie8), (waardoor er slechte
voordoen. Voor het bestuderen van deze binnenventilatie bestaat), meer belastend
aangeboren ziekten wordt momenteel zeer is.
veel DNA-onderzoek verricht. Bijna iedere maand wordt voor een erfelijke Een ander punt is dat sommige eigenziekte de DNA-afwijking vastgesteld. schappen meer tot uitdrukking komen dan
Heeft men bij de mens een DNA-afwijking andere, omdat het ene gen 'actiever' is dan
gediagnostiseerd, dan kan men door het het andere. Vandaar ook dat bepaalde eianalyseren van het DNA van famileden genschappen van de vrouwelijke zijde
eventuele dragers of potentiële patiënten soms meer tot uitdrukking kunnen komen
opsporen. Dit is natuurlijk een zeer deli- dan die afkomstig van de vaderlijke kant.
cate zaak, die met de grootste omzichtig- Heel interessant zijn de laatste onderzoeheid dient te geschieden. De grootst moge- kingen bij muizen. Die hebben aangetoond
lijke privacy moet hierbij worden betracht. dat vrouwelijke genen de activiteit van de
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mannelijke genen kunnen onderdrukken tot voor kort, vanwege de kleinheid van de
maar ook kunnen stimuleren. Het omge- celkern vrijwel onmogelijk was. Er is onkeerde is ook waargenomen, nl dat manne- langs een techniek ontwikkeld, waarmee
lijke genen sommige vrouwelijke genen men in de reageerbuis een DNA-streng
kunnen activeren of remmen. Het lijkt er kan vermeerderen. Deze techniek noemt
op dat door dit mechanisme de kennisfunc- men polymerisatie, deze techniek wordt
ties (intellect) bij muizen vooral afkomstig daarom PCR genoemd hetgeen het Enis van de wijfjes, terwijl het gemoed (de gelse woord is voor de kettingreactie die
11
emotie) vooral wordt doorgegeven door de polymerisatie geeft ). Ook de biochemimannetjesmuizen. Of dat ook geldt voor sche onderzoek technieken worden steeds
de mens wordt momenteel onderzocht. Als verder verfijnd, zodat de mogelijkheden
dat waar is dan zou je als je slimme kinde- steeds groter worden en de onderzoeksmeren wilt krijgen een slimme vrouw moeten thoden steeds goedkoper. In veel medisch
trouwen, wil je ook tedere lieve kinderen onderzoek, o.a. voor de diagnose van aankrijgen dan moetje een lieve man kiezen.9) geboren ziekten worden deze technieken
naast het genealogische onderzoek dan
Met moderne technieken kan men het ook al vrij veel toegepast. Toch zijn deze
onderzoekingen nog zeer duur en zijn beDNA goed bestuderen
Met moderne biochemische technieken dragen van vele duizenden gulden geen
kan men niet alleen het DNA-snoer analy- uitzondering. Voor de preventie van ernseren, maar zelfs is het mogelijk het DNA- stige aandoeningen is een paar duizend
snoer door te knippen en stukjes vreemd gulden natuurlijk zeer kosten effectief,
DNA er in te monteren. In feite gebeurt dit maar of het ook zo wordt voor minder
ook als je een virusinfectie krijgt. Bij urgente zaken is nog maar de vraag. Naast
AIDS is het bekend dat stukjes virus DNA de technische aspecten zijn hierbij ook
in de menselijke DNA-keten worden opge- allerlei ethische en juridische verwikkelinnomen. Vandaar dat je ziek wordt. Het gen in het spel.
knutselen aan het DNA is daarom griezelig
en moet voorlopig maar in handen blijven
van goed bewaakte instituten. Het is echter
in de toekomst mogelijk dat bij zieke mensen die vanwege een erfelijke ziekte een
stukje DNA missen, door inbouw van het
missende DNA-deel de ziekte kan worden
genezen. In de industrie wordt van deze
techniek gebruik gemaakt om allerlei
nieuwe producten te verkrijgen zoals hormonen, bloedstollingsmiddelen, signaalstoffen (interleukines) en zelfs om planten
en zaden te veredelen.10)
U begrijpt dat studie van het DNA, zeker
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DNA-onderzoek heeft veel toepassingen
Een belangrijke toepassingsgebied van het
DNA-onderzoek is de persoonlijke identificatie en de vaststelling van de verwantschap.
• Wat de identificatie betreft kan men
thans aan lichaamshaar, spuug, bloeddruppels of een huidschilfer iemand met grote
trefzekerheid identificeren. Van militairen
die naar het front gaan wordt thans DNAmateriaal gearchiveerd zodat bij het sneuvelen en onherkenbaar worden van de liOns Erfgoed nr 3, 1997

chaamsresten toch identificatie mogelijk
is. Bij het vliegtuigongeluk voor New
York met een TWA-vliegtuig is genetische
identificatie met succes toegepast. Vroeger
kon je een lijk alleen met zekerheid identificeren aan het gebit, de vingerafdrukken
of röntgenfoto's die bewaard waren gebleven. Dergelijke gegevens zijn lang niet
altijd beschikbaar. Een aantal kindslachtoffers in het TW A-vliegtuig kon positief geïdentificeerd worden door vergelijk van het biologisch materiaal met dat
van de (overlevende of dode) ouders waarvan wel gebit- of andere gegevens bekend
waren 12).
• Tenslotte is DNA-analyse een krachtig
hulpmiddel voor de recherche (politieopsporingsdienst), net zoals vingerafdrukken, spraak- en schriftanalyse e.d. De tijd
ligt niet meer zo ver van ons af, dat men
door het vinden van een hoofdhaar op de
plek van een misdrijf, iemand binnen enkele uren als dader kan identificeren als
zijn erfelijke gegevens (om welke reden
dan ook) in een genetische databank zijn
opgenomen. Hetzelfde geldt voor sperma
onderzoek bij verkrachtingszaken.
• Belangrijk ook is het matchen van lichaamsdelen indien losse lichaamsdelen
van meerdere slachtoffers tegelijk worden
gevonden. De juiste reconstructie van de
stoffelijke overschotten kan dan tot betere
identificatie leiden.
• Verder kan DNA-techniek natuurlijk
worden toegepast om familierelaties vast
te leggen. Bij disputen over een alimentatie-verplichting kan DNA-onderzoek bevestiging of uitsluiting van vaderschap geven.
Ethisch ligt het veel moeilijker als DNAgegevens worden gebruikt bij keurende
Ons Erfgoed nr 3, 1997

instituten zoals bij levensverzekeringen
om bepaalde mensen van de verzekering
uit te sluiten.
DNA-onderzoek toegepast in de genealogie?
In hoeverre deze technieken invloed zullen
hebben op de genealogie is een kwestie die
niet beantwoord kan worden, omdat er
veel onzekerheden zijn. In uitzonderingsgevallen zoals het vaststellen van de identificatie van de tsaar van Rusland was dit
wel de moeite waard. Indien deze technieken in verkeerde handen komen (denk
maar aan verzekeringen, totalitaire stelsels, werkgevers) kunnen ernstige bezwaren worden gemaakt. Onlangs is er in Nederland een nieuwe bepaling uitgevaardigd
die het aanvragen van bepaalde laboratorium-onderzoeken aan banden legt.
Hiertoe behoren ook genetische onderzoeken.
De reden waarom het vroegere artikel
werd geschreven, was om de genealoog
duidelijk te maken, dat de genealogie in
combinatie met het DNA-onderzoek op
allerlei terreinen steeds belangrijker wordt.
Op den duur kunnen hier allerlei moeilijke
vragen worden gesteld. Dat kan de gemiddelde genealoog niet onverschillig laten,
omdat op korte termijn hierover fundamenteel zal moeten worden nagedacht.
Hier ligt voor de genealogische verenigingen als bijvoorbeeld de NGV een taak om
- onder meer eventueel in samenspel met
de op erfelijkheidsonderzoek gerichte medische wereld - het voortouw te nemen.
Beter hier een goed standpunt reeds geformuleerd te hebben dan door de feiten te
worden verrast en een standpunt opgelegd
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te krijgen.
En voor de genealogen: onze voorouders
worden door deze ontwikkelingen toch
nog interessanter.
N.B. Bij het afsluiten van dit nummer van
Ons Erfgoed werden we er op attent gemaakt, dat in Trouw van 26 mei j.l.een
artikel verscheen van George Marlet,
waarin werd beschreven dat in deVeluwse
plaatsen Uddel, Elspeet en Garderen een
tweehonderd familieleden mogelijk drager
zijn van een gen, die borst- of eierstokkanker veroorzaakt. Dit gen is terug te voeren
op een gemeenschappelijke voorvader die
in 1804 in Elspeet is geboren. Dit is vast
komen te staan uit wetenschappelijk onderzoek door de in Leiden gevestigde
Stichting opsporing erfelijke tumoren en
de afdeling klinische genetica van de Katholieke universiteit Nijmegen. Enerzijds
benauwend als men een dergelijke wetenschap mee moet dragen, anderzijds kan
men besluiten zich vaker en intensiever te
laten controleren, waardoor eventueel
vroeger kan worden ingegrepen.

verval bestaat. Dit verklaart tevens waarom de
ziekte van Alzheimer vooral via de moeder
wordt overgeërfd (zie PNAS 1997)
2. DNA werd reeds in 1869 door F. Miescher
(een telg uit een beroemde familie van onderzoekers) ontdekt, hij noemde dit eiwit nucleïne,
omdat het in de kern zat. Hoppe-Seyler (1889)
lukte het twee fracties te onderscheiden in het
nucleine, één ervan bleek een zuur te zijn,
vandaar nucleïne-zuur. Kossel ontdekte dat het
nucleïne-zuur uit vier basen bestaat, waarvoor
hij in 1910 de Nobelprijs kreeg. Levene (een
Russische Jood die naar de VS was gevlucht)
ontdekte in het begin van onze eeuw dat er
twee vormen van nucleïne-zuur bestonden en
gaf hier aan de naam DNA en RNA. Verder
ontdekte hij dat in het nucleïne-zuur ook een
(phospho-)ribose zat. Vanaf 1944 werd door
Avery en medewerkers duidelijk gemaakt dat
DNA iets met de erfelijkheid te doen had. In
1951 ontwarden Crick en Watson de structuur
van het DNA-molecuul, waarvoor zij de Nobelprijs kregen. Men kan het beschrijven als
een spiralerende touwladder waarvan de sporten uit de basen adenine, thymine, cytosine of
guanine bestaan. In 1961 ontcijferde Nirenberg
de genetische code. Hij maakte duidelijk dat
drie basen tezamen (tripiet) de aminozuren van
een eiwitketen bepalen.

Noten:
1. Dat deel van DNA dat zich niet in de kern
bevindt, maar is gebonden aan de mitochondrieën. Hierin bevinden zich de energie leveranciers van de cel, die de zuurstof en de
voedingsmiddelen van het bloed in warmte en
andere producten omzetten. Voor de insiders:
recent is een link gelegd tussen dit Mt-DNA en
de ziekte van Alzheimer. Omdat het Mt-DNA
geen bescherming heeft zoals het DNA in de
kern (de histonen ontbreken) vervalt dit DNA
gemakkelijk. Vandaar dat verouderingsprocessen vooral invloed hebben op het Mt-DNA. Het
is duidelijk dat dan de energiehuishouding in
de war komt. Bij de Ziekte van Alzheimer werd
onlangs aangetoond, dat er veel Mt-DNA-

3. Zoals eerder vermeld, was het reeds in het
begin duidelijk dat er twee typen ribonucleïnezuur bestonden, die in hoofdzaak hierin verschilden dat één van deze ribonucleïnezuren
een zuurstof-atoom (oxygen) minder had, vandaar de-oxy ("de" is het Latijnse voorvoegsel
van ontbreken, denk maar aan het woord depressie in de meteorologie). Dat mondt echter
niet lekker en werd daarom desoxy. Later bleek
bovendien dat er ook een base verschilde.
4. De kenners weten ongetwijfeld dat deze
schakels fosfor-riboseverbindingen zijn. Naast
het DNA bestaat er ook nog RNA dat vooral in
het cellichaam werkzaam is.
5. Gevorderden weten datje met een tripiet van
vier verschillende letters in totaal 64 combina-
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ties kunt maken. Dit is meer dan het aantal
aminozuren dat in de natuur voorkomt. Voor
eenzelfde aminozuur kunnen meerdere tripletcominaties bestaan.
6. New scientist 1997 34:154.
7. De drager van een menselijke erfelijke eigenschap.
8. Zie vooral leader NEJM 336:1382 1997.
9. Proc Roy Soc 1996 262:689.
10. Voor de insiders wordt vermeld dat gentherapie onlangs werd geïntroduceerd voor de
behandeling van MND (Motor Neuron Di-

sease) waarbij een toename van de levensverwachting van 50% kon worden bereikt, (zie
Nature Medicine 1997 3:429 en 3:380).
11. PCR is een afkorting van polymerase chain
reaction: door toevoeging van een enzym polymerase aan een DNA-mengsel is het mogelijk
de DNA-moleculen met een factor miljoen te
vermeerderen.
12. Jack Ballentyne. Mass disaster genetics.
Nature Genetics 1997, 15:329. In het zelfde
nummer staat ook een goed verhaal over het
maken van een kunstmatig chromosoom.

Op zoek naar een familiewapen (3)
A.H. Hoeben

Deelpag. Atlas v/h Waterschap Rijnland
(1687) met wapens heemraden

Stap voor stap naar de bron.
a. Overheidsarchieven - Centraal Bureau voor Genealogie
Bij het zoeken naar een wapen van een
voorouder (of van aangehuwde familie)
dient men allereerst te bedenken dat er
reeds een aantal publicaties zijn verschenen, die het eigen onderzoek naar zegels
aan charters, het opsporen van grafzerken
en rouwborden en het traceren van het
bezit aan koningsplaten door verschillende
schutterijen ten dele overbodig maken.
Voor wat betreft zegels moet allereerst
verwezen worden naar de vele zegels, die
Ons Erfgoed nr 3, 1997

afgebeeld zijn in verschillende tijdschriften zoals de Nederlandsche Leeuw en
meer regionaal gerichte als het NoordBrabantse Taxandria waarin vanaf jaargang 1895 t/m jaargang 1918 (met enkele
lacunes) honderden zegels zijn afgebeeld.
Dan zijn er verschillende boeken, die informatie verschaffen. Zo verscheen in
1937 - 1940 het Corpus Sigillorum Neerlandicorum dat de Nederlandse zegels tot
het jaar 1300 beschrijft en afbeeldt. Uiteraard is het materiaal, gezien de vroege
periode die het boek behandelt, slechts
beperkt van omvang (voor heel Nederland
inclusief steden, landschappen, gravenhuizen en geestelijke personen en instellingen, worden iets meer dan 1400 zegels
beschreven en afgebeeld), maar het blijft
een informatiebron die met nut kan worden gebruikt.
Jolles heeft voor een aantal provincies de
verschillende stukken die nog in het bezit
waren van de schutterijen, geïnventariseerd. Daarbij waren de koningsschilden
een belangrijk onderdeel en juist voor de
heraldiek het belangrijkst.
109

Wapenafbeelding, naam en afbeelding in een
(Cornelis van Beveren)

Voor niet-adellijke geslachten zijn de zegels zeker de omvangrijkste bron voor het
vinden van een mogelijk familiewapen. In
tegenstelling tot de grafmonumenten, de
rouwborden en koningsschilden, zijn de
zegels nog maar zeer ten dele onderzocht.
Ondanks de vele publicaties is het waarschijnlijk zo dat er meer zegels nog niet
beschreven of afgebeeld zijn dan waarmee
dat wel is gebeurd. Dit betekent dat er nog
veel eigen onderzoek noodzakelijk kan
zijn.
Uiteraard begint een eerste onderzoek in
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de reeds gedrukte inventarissen van de
verschillende archieven. Men kan aan de
hand van het naamregister vast stellen bij
welk regest, waar de namen van de oorkonder(s), getuigen en schepenen worden
aangegeven, welk
inventarisnummer
hoort.
Als aangegeven is dat het oorspronkelijk
charter gezegeld is, of beter gezegd dat de
zegels nog (soms ten dele) aan het stuk
hangen, kan men dit stuk opvragen en het
zegel van de betrokken perso(o)n(en) bestuderen.
Overigens dient men zich te realiseren dat
steeds meer archieven ertoe overgaan de
originele charters te laten restaureren en
tegelijkertijd een beschermende kunststoffolie aan te brengen, waarbij dan de zegels
nog vaak in aparte 'doosjes' worden ondergebracht. Onnodig te zeggen dat dit de
bewaring zeer ten goede komt. Als nadeel
moet vermeld worden dat het vaak niet
meer mogelijk is van de zegels een foto te
maken. In het Rijksarchief in NoordBrabant heeft men het gelukkige initiatief
genomen zowel het charter als de daaraan
hangende zegels vóór restauratie te fotograferen. Omdat ook alle zegelfragmenten
worden gefotografeerd kan uit meerdere
foto's vaak een acceptabele indruk van de
wapenfiguren in het zegel worden verkregen. Een kaartsysteem ontbreekt nog. Of
alle charters en zegels op deze wijze behandeld kunnen worden is, gezien de druk
op de budgetten van de archieven, een
grote vraag.
In het algemeen kan gesteld worden, dat er
dikwijls vondstmogelijkheden op vele
plaatsen zijn. Om dit te illusteren moge de
situatie met betrekking tot Noord-Brabant
Ons Erfgoed nr 3, 1997

In het stadsarchief van 's-Hertogenbosch
vindt men een collectie lak- en gipsafdrukken van zegels, voornamelijk van de stad
zelf, van de schepenen en instellingen. In
totaal omvat de collectie zo'n 600 stuks.
De zegelstempels van de schepenen worden bewaard in het Noord-Brabants Museum. Jammer genoeg is een foto van een
zegelstempel daar nogal prijzig terwijl het
stempel toch wel de fraaiste afbeelding
mogelijk maakt.
In het streekarchief Peel land te Deurne
staat een ladekastje met veertien laden
waarin zich een - voor het grootste deel ongesorteerde hoeveelheid zegels bevindt.
Het betreft hier een collectie door een
Overigens past ook hier een waarschu- onbekende aangelegd, waarbij het belangwing, gezien de toestand waarin de zegels rijkste deel wordt gevormd door afdrukken
zich bevinden (en in alle eerlijkheid ook: van Bossche schepenen, samengebracht op
gezien de soms beperkte heraldische ken- stevig grijs papier. Een schrift met een
nis van de bewerkers van de oorkonden naamlijst verwijst naar de nummers bij de
boeken) komt het nog wel voor dat de zegels. Het overige deel is een merkwaarbeschrijving van de wapenfiguren te wen- dige verzameling van waszegels, lakafsen overlaat. Vergelijking met andere ze- drukken en stempelafdrukken op papier,
gels van personen van hetzelfde geslacht voor een deel van personen en instellingen
kan hier een oplossing betekenen.
buiten Noord-Brabant.
In gemeente- en streekarchieven is het on- Voor deze provincie zijn ook bronnen elderzoek naar zegels door medewerkers van ders van belang. Allereerst is er binnen de
het archief een activiteit die slechts zo nu Nederlandse grenzen het Algemeen Rijksen dan wordt ondernomen. Ook een kaart- archief in 's-Gravenhage. Gebieden in het
systeem met aantekeningen (en een enkele noordwesten van Brabant maakten lange
maal een fotoafdruk) van zegels is een tijd deel uit van het graafschap Holland,
uitzondering. Daarbij komt het voor dat zodat legio charters in het ARA zegels
een dergelijk kaartsysteem, vanwege zijn dragen van Noord-Brabantse personen.
magere inhoud, niet eens in de inventaris Schepenen van plaatsen als Heusden,
van het gemeente- of streekarchief wordt Geertruidenberg, Willemstad e.d. zullen
vermeld.
regelmatig akten hebben opgemaakt die nu
De zegelcollectie in het Rijksarchief in in het ARA te vinden zijn. Voor wat beNoord-Brabant omvat vrijwel uitsluitend treft Breda en omgeving moet gewezen
zegels van gemeenten. Een inventaris is in worden op de stukken in het archief van de
voorbereiding.
Nassause Domeinraad, waarin behalve zeals voorbeeld dienen.
In enkele gevallen worden in de oorkonden- of regestenboeken ook beschrijvingen van zegels opgenomen. Een bekend
werk is bijvoorbeeld dat van Verkooren,
waarin duizenden wapenzegels worden beschreven, waaronder zeker honderden
(duizenden?) van Noord-Brabantse personen. Ook in het oorkonden boek van de
abdij Tongerloo door Erens zijn zegelbeschrijvingen opgenomen, alsook in de publicatie van Juten betreffende het Begijnhof van Breda. Maar dit zijn, voor wat
betreft zegels van onmiddellijk belang
voor Noord-Brabant, de enige drie mij bekende werken.
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gels van adellijke oorkonders ook zegels
van bijvoorbeeld schepenen van Breda,
van Bergen op Zoom en van geestelijke
personen gevonden worden. En hoewel ik
persoonlijk nog geen onderzoek in die
richting heb gedaan, zou het mij niet verwonderen als ook in de archieven van
Gelderland charters met Noord-Brabantse
zegels gevonden worden.
Hier ligt nog een terrein braak voor vrijwilligers die systematisch zowel de
gemeente- als de streekarchieven in
Noord-Brabant en de aangrenzende provincies zouden kunnen bewerken, speciaal
rnet het oog op de beschrijving en eventuele aftekening of fotografie van zegels.
Dan natuurlijk het Algemeen Rijksarchief
van België. Hier bestaat een kaartsysteem
rnet ongeveer 37.000 fiches waarop aantekeningen over de zegels waarvan een negatief aanwezig is. Onder meer worden
vele Noord-Brabantse personen in dit
kaartsysteem teruggevonden. Jammer genoeg heeft een budgetbeperking aldaar er
toe geleid dat geen nieuwe foto-opnamen
meer gemaakt worden. Wel mag en kan
men een fotograaf uit Brussel daartoe opdrachten geven, alhoewel ook hier een
prijskaartje aan hangt.
Belangrijk voor een oriëntatie over wat
reeds door andere onderzoekers is opge-

spoord - en dat geldt uiteraard voor iedereen - zijn twee verzamelingen in het Centraal Bureau voor Genealogie in 'sGravenhage. Allereerst berust daar de Collectie Muschart. Muschart was een heraldicus die in de eerste periode van de twintigste eeuw 50.000 fiches vol schreef met
gegevens over wapens en zegels. Soms
zijn de aantekeningen ontleend aan tijdschriften en boeken, maar een groot deel
heeft Muschart besteed aan de zegels die
hij bij zijn speurtochten langs de archieven
tegen kwam. De collectie is gerangschikt
op wapenfiguur, maar een index op familienaam maakt de verzameling ook op een
andere manier toegankelijk.
De tweede heraldische collectie bij hetzelfde bureau is die van Steenkamp/Damstra, met niet minder dan 150.000 aantekeningen, wapenafbeeldingen en originele
lakafdrukken. Deze verzamelingen zijn op
microfilm gezet.
De in verschillende archieven aanwezige
middeleeuwse wapenboeken zijn natuurlijk alleen van belang wanneer men de
zekerheid heeft dat de persoon waarvan
men het wapen zoekt tot een adellijke
familie behoorde. Dit geldt ook voor het
merendeel van de handschriften die in Nederlandse, Belgische en Duitse archieven
berusten. Deze zullen we daarom hier niet
behandelen.

Teun had een wapen,
daer een koekoek in verbeelt was,
En weit 'r om beschimt
De vrou, die hem bedeelt was,
Zei: Teun, wat kreunt ge toch aan 't spotten! Hoor eens hier:
Den adel schikt men toe een leeu of zulk een dier,
Den burger weet wat min', zij ezels ook of aapen,
Zoo als de man is, zoo is al meest zijn wapen.
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Dubieus rijmpje.
De bronvermelding ontbreekt.
Omleend aan mr. A.P.A.
van Daalen, Heraldiek
en genealogie speelpoppen der ijdelheid? 1981
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Paleografie
H.M. Lups
Door toeval kwam ik in het bezit van de
eerste jaargang van De Paleograaf,
maandblad aan de beoefening van het
lezen van oud-schrift gewijd. (19011902) Verantwoordelijk redacteur was
J.C. Beth, ambtenaar bij het Rijksarchief
te 's-Gravenhage en cand. gem. secreta-

ris. Blijkens een potloodnotitie is het de
enige jaargang die verschenen is. Omdat
de af te schrijven teksten toch wel interessant zijn, zullen we tussen de normale
serie door, enkele stukjes uit dit bijna
honderd jaar oude tijdschrift weergeven.

Deel van 'memorij van hetgeene dat mijn huijs heeft gekost
Strijen 1669.

',

(Gldn Stvrs Dnrs)
Vooreerst op den 10e" Julyus de gebinte met de worme, poste, plate, sparre
en de dele daer het buijten om mede is dight gemaeckt die kosten mijn
60 - 0 - 0
noch 4200 ondersteen daervoor
15 - 15 - 0
met 1000 bovesteen daervoor
3 - 5 -0
noch ontrent 8000 oude steen
18 - 0 - 0
met 2 hoet 3 sack kalck het hoet 9 gulden comt
21 . 7 - 8
met 4 wagens sant comt
4 -12 - 0
aen spyckers gedaen 500 dubbelde
3 -0 -0
met 400 enckelde tot
1 - 12 - 0
met 75 halfbrauwe tot
0 - 17 - 0
voor de swarte latte die op het huijs logge bethaelt te Dordrecht
18 - 18 - 0
1 - 16 - 0
aen teenne en leggaerde betaelt
1 - 4 -0
aen spijckers voor den decker betaelt
aen Bastijaen Gelvebos betaelt van decke
10 - 9 - 0
noch aen Jacob Sijbrants metselaer betaelt
15 - 10 - 0

Gldn = Gulden, Stvrs = Stuivers, Dnrs = Déniers
1 pond Artesisch = 1 gulden = 20 stuivers = 240 penningen (= déniers)
Het uurloon van geschoolde werklieden bedroeg twee stuivers. Bij een gemiddelde
werkdag van 11 uur verdienden ze dus ruim een gulden (waarvan 60 tot 80% nodig was
voor voedsel). Een en ander uiteraard, voor zover ze werk hadden.
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Zo maar een bron

Poortugaalse bronnen
H.M. Lups
Jaap Vervloet, leraar op een MTS kreeg
tijdens zijn militaire dienst van zijn
grootvader een schoenendoos vol foto's,
krantenknipsels en officiële afschriften
betreffende zijn familie. Kort daarna kreeg
hij een kwartierstaat (vijf generaties) van
een oudtante. Verder stonden wat gegevens in een bijbel. De zo verkregen informatie vormde het begin van zijn genealogische liefhebberij.
Na zijn militaire dienst in 1967 werd hij
lid van de Zuidhollandse Vereniging voor
Genealogie "Ons Voorgeslacht".
Ten behoeve van de kwartierstaat van zijn
vrouw heeft hij begin 1975 een begin
gemaakt met het aankleden van de
parenteel van Doen Beijensz. Dit werk is
later als basis gebruikt door de "Werkgroep Doen Beijensz." om de parenteel in
druk te laten verschijnen.
Door het voorbereidend werk hiervoor is
hij geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis en de bevolking van het westelijk
deel van het eiland IJsselmonde. Hij is dan
ook een van de oprichters van de "Werkgroep Overmaas".
Deze werkgroep heeft een aantal bronnen
gepubliceerd, zowel bewerkt door de heer
Vervloet, als door andere medewerkers.
Voor onderzoekers met voorouders in deze
regio zijn deze bronnen een waardevol
hulpmiddel, omdat men via thuiswerk heel
wat vooronderzoek kan doen.
Tot eind 1996 verschenen van de werkgroep Overmaas onder meer de volgende
uitgaven:
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Hoogvlietse Bronnen deel I. Doopinschrijvingen van de Hervormde Gemeente
van Hoogvliet, 12-12-1655 tot 19-121720, bewerkt door J.H. van der Boom,
inclusief indexen op geslachtsnamen en
patroniemdragers. Deze publicatie is momenteel alleen verkrijgbaar op 3,5 diskette.
Voor 1655 was Hoogvliet geen zelfstandige kerkgemeente, maar ressorteerde onder Poortugaal. Dopen van voor 1655 zijn
verwerkt in de uitgaven Poortugaalse
Bronnen I en II.
Hoogvlietse Bronnen deel II. Dopen
1721-1811, bewerkt door J.H. van der
Boom, incl. indexen op geslachtsnamen en
op voornamen van patroniemdragers.
Charloisse Bronnen deel I. Huwelijken
1660-1706, bewerkt door K.J. Slijkerman,
incl. indexen.
Charloisse Bronnen deel II. Dopen 16601706, bewerkt door K.J. Slijkerman, incl.
indexen.
Pernisse Bronnen deel I. Huwelijken
1669-1713, dopen 1668-1713 en lidmaten
1669-1711 en 1714-1765, bewerkt door
J.H. van der Boom, incl. indexen.
Overmase Bronnen deel I. Overmase
comparanten voor Schiedamse notarissen
(1604-1700), bewerkt door J.J. Vervloet,
incl. indexen.
Van elke notariële akte betreffende
personen afkomstig van de Zuid-Hollandse eilanden (voornamelijk het eiland IJsselmonde) is in het boek een regest (=
korte inhoud) opgenomen inclusief alle in
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de visserij, het kerkelijk leven en de
de akte genoemde personen.
Poortugaalse Bronnen deel I. Dopen armenzorg te Pernis. De in dit boek
1583-1646, bewerkt door J.J. Vervloet, opgenomen genealogie heeft de vorm van
een parenteelstaat (nageslacht in manneincl. indexen.
Poortugaalse Bronnen deel II. Dopen lijke zowel als vrouwelijke lijn. Van de
1646-1725, bewerkt door J.J. Vervloet, navolgende families zijn meerdere gezinnen en generaties opgenomen:
incl. indexen.
Poortugaalse Bronnen deel III. Dopen Aalbers, Den Arend, Van den Berg, Berg1725-1812, bewerkt door J.J. Vervloet, hout, Berkhout, Bravenboer, De Cock,
Van der Giessen, 't Hart, Hotting, Jongeincl. indexen.
jan,
Van der Kemp, Koppenol, Koster,
Poortugaalse Bronnen deel IV en V.
Lagendijk,
Meijboom, De Neef, Noordzij,
Trouwen 1583-1671 en 1691-1810,
Den Otter, Den Ouden, Van Pelt, Penbewerkt door J.J. Vervloet, incl. indexen.
drecht, Van der Pols, Van Rotterdam,
Voor de toekomst staan nog verschillende Schets, Speelman, Steffen, Verhagen,
andere uitgaven met betrekking tot de Verschoor, Van Vliet, Walgaard, Van
Wijngaarden. (Eindredactie J.H. van der
Poortugaals Bronnen op het programma .
Boom)
Rhoonse Bronnen deel I. De lidmaten
van Rhoon in de jaren 1667-1717, bewerkt
door K.J. Slijkerman. De Rhoonse kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken van
voor 1718 zijn verloren gegaan wat het
belang van deze uitgave zeer groot maakt.
Daarnaast zijn er nog een aantal uitgaven
in de serie Geslachten van het eiland
IJsselmonde.
Bovendien hebben de heren Slijkerman en
Van der Boom, ten dele in samenwerking
met derden, verschillende andere publicaties verzorgd, zoals
De onderste steen boven. Genealogie van
het Pernisser geslacht van der Steen. Met
bijzonderheden over de geschiedenis van
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Het voorgaande toont aan dat, wanneer
men in een bepaalde regio/plaats voorouders heeft, oriëntatie over aldaar
werkende verenigingen zinvol kan zijn,
omdat zij door de vaak aanwezige grotere
kennis ter plaatse, veel hulp kunnen
bieden.
Adressen van de genoemde auteurs zijn:
J.H. van der Boom, Kardoenhof 57, 3193
JD Hoogvliet
K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1, 4414
RV Waarde
J.J. Vervloet, M. Gyzenburg 12, 2907 HG
Capelle a/d IJssel
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Beroepen van toen (kaa-kaf..)
H.M. Lups

Naar Diderot en D 'Alembert. Rechts kaarsengieter, in het midden een kaarsenmaker, links van
het midden worden de pitten op maat gemaakt en bij het vuur wordt kennelijk de was gesmolten.

Kaaimeester (kaey-meester)
"Een opzigter op eene kaai, die voor het
onderhoud derzelve, als ook voor de goede
orde en voor de inning der kaaigelden te
zorgen heeft".
Kaaiwachter
Bewaker van een kaai (kade).
Kaaiwerker
Iemand die op de kade werkt, de kost
verdient met het laden en lossen van
schepen.
Kaarde(n)maker (caerdemaker)
Kaarden werden oorspronkelijk zowel
vervaardigd van metaal als van de Vollerskaarde of Weverskaarde, die gekweekt werden ter wille van de bollen of
knoppen, destijds in ons land voornamelijk
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in (het zuiden van) Limburg en in de
Meierij.
Voor het kaarden van de losse wol
gebruikte men twee-verschillende handkaarden: schrobbelkaarden en kniekaarden. Beide kaarden bestonden uit twee
delen en de kaardplank was bedekt met
ijzeren haakjes of met kaarddistels. De
vruchten van de kaarddistel, bezet met
kromme haakjes, werden naast elkaar op
een plank gezet. Na het spinnen, weven en
vollen werden deze kaarden eveneens door
de voller gebruikt voor de eerste kaardbewerking.
Literatuur: Judith H.. Hofenk de Graaf,
Geschiedenis van de textieltechniek, Amsterdam
1992.

Kaarsengieter
Vervaardiger van kaarsen door ze te
gieten, dat wil zeggen waskaarsen, die met
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een behulp van een lepel werden gegoten, ghemaeckt;
waarbij (gebleekte) bijenwas de grondstof Bruyts-caerssen gedraeyde ofte slechte (=
was. "Gegoten kaarsen
verkrijgt men rechte), gegooten ofte met de hant gedoor het vet .... te gieten in vormen, die wrocht;
een weinig kegelvormig zijn. Naast was- Comptoor-caerssen;
kaarsen werden ook de z.g. smeer-, ongel-, WitMaechde-wascaerssen gedraeyde ofte
talk- of vetkaarsen vervaardigd. In het slecht, ende verguit ofte onverguit, voor
Groot Placaatboek 4, van 1671 is ook nog bruyloften;
sprake van kaarsen van roet gemaakt: Berger-caerssen Root ende Groen ghe"Van yeder pondt Kaersen, van roet scildert ende
gemaeckt, als mede van alle Wasse- Scheeps-caerssen van was of smeer, ooc
Kaersen (sal) betealdt moeten worden Smeer-caerssen van alderhande.
". En in het Gr. Placaatboek 1, van 1605 Ende nemen smeer aen te ruylen teghens
wordt gezegd: "Den voorsz Impost sal caerssen.
betealt worden by den Keers-maeckers, Was- licht Groen en Gheel,
van alle 't Roet ofte Talck dat sylieden Seghel-was Groen en Root,
binnen hunne Huysen sullen doen". Het Toersen ende Vlambeuwen,
WNT zegt bij 'kaarsroet' of '-ruut: smeer, Boeck-caerssen in rollen plat en ront
vet waarvan men kaarsen maakt, waar de En Betteyck-was sterct de teyeke en hout
vetkaarsen uit bestaan. Het roet uit het Gr. de vere in".
Placaatboek is het (oneetbare) vet van
sommige dieren, met name van runderen, Ontleend aan: H.J.M. Roetemeijer, Ons Amsterdam,
nov. 1970, pag. 322-328, Wasblekerij 'De Honingschapen en geiten, (dat van varkens heet bij' en Koninklijke Waskaarsenfabriek.
reuzel).
Kaarsenmaker
Kaarsenkoopman
Anders dan de kaarsengieter vervaardigde
In een bericht uit 1611, ontleend aan het de kaarsenmaker getrokken kaarsen. "De
Amsterdamsen Jaarboekje voor 1900 getrokken kaarsen .... worden vervaardigd
wordt niet alleen duidelijk aangegeven wat door eenige dubbele pitten, over een stok
deze koophandel inhield, maar ook dat het .... te hangen en vervolgens eenige malen
een combinatie met het vervaardigen kon in het gesmolten vet te dompelen. Is eenmaal een begin gemaakt dan worden de
zijn:
"Bij den Engelschman Humphrey Brom- pitten telkens weer in het vet gedompeld
ley, Wasvercooper ende Caers-maecker, en daar weer uitgetrokken. Ze nemen dan
woonachtich op de Nieuwen-dijck int Wa- aan hun oppervlak telkens een laagje vet
pen van Spangien teghen de Manden- mee dat in de lucht snel stolt. De
makers steech over, vindt men te coop van bewerking werd zo lang herhaald tot de
Wassen-caerssen onvervalst, op verbeurte kaars door ringvorming dik genoeg was
van die Caerssen ten sij dat die luyden het geworden. Vroeger wist men nog geen
goede pit te maken. Men maakte deze van
anders beheeren om minder prijs:
vlas.
Deze vlaspitten noemde men ook
Tafel-caerssen ghegooten of met de hant
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kaarsgaren of lemmet. De verkoolde pit
werd te lang en moest worden afgeknipt of
'gesnoten'. De Franse geleerden GayLussac en Chevreul, die stearine wisten te
maken uit dierlijke vetten en die daarop in
1825 octrooi namen, ontwierpen een
nieuwe weefmethode voor de pit, waardoor de snuiter overbodig werd. Elders
werd de uitvinding van de gevlochten
katoenen pit, geïmpregneerd in een oplossing van boorzuur of ammonium- fosfaat toegeschreven aan Cambacérès. Als
men de illustratie uit de encyclopedie van
Diderot en D'Alembert bekijkt, krijgt men
de indruk dat beide vormen van kaarsenfabricage althans ten dele in één bedrijf
plaats vonden. In ons land was het kaarsen
maken vaak in handen van zeepzieders.
Dit ambacht werd in Amsterdam uitgeoefend in gildeverband binnen het Gilde
der Kleinkramers. De gebroeders N.D. en
M. Brandon, die in 1839 te Amsterdam,
een fabriekje, waar was werd gebleekt en
waar ook waskaarsen werden vervaardigd,
overnamen, zetten het bedrijf voort onder
de naam 'De Bijenkorf. Zij richtten dit
bedrijf in voor de fabricage van stearinekaarsen en waren daarbij de eersten die
de nieuwe grondstof in ons land invoerden.
De meisjes en vrouwen die omstreeks
1900 op de Waskaarsenfabriek werkten,
werden de Waspitten genoemd.
Literatuur:
WNT,
J.W. Petersen en W. Zondervan, Oude ambachten
en bedrijven achter Rijn en IJssel, Zutphen 1972.
H.J.M. Roetemeijer, Ons Amsterdam, nov. 1970,
pag. 322-328, Wasblekerij 'De Honingbij' en
Koninklijke Waskaarsenfabriek.

Kaartenmaker
Ontwerper, tekenaar van landkaarten en
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plattegronden. Nederland is voor de cartografie door de eeuwen heen grotendeels
zelf verzorgend geweest.
In de vroege middeleeuwen zal men
althans schetskaarten gehad willen hebben
om zich een beeld te vormen van het
gebied, dat men onder (financiële of fiscale) controle had. Grootgrondbezitters, waterschappen en heersers op allerlei niveau
zullen behoefte aan overzichtskaarten hebben gehad, ook al zullen die door gebrekkige meettechnieken niet even accuraat
zijn geweest. Voorbeeld is een tiendkaart
uit 1358 van de polders van IJzendijke en
Oostburg. Een perceelkaartje van landen
bij Halfweg diende in 1457 bij een
dijkproces. De mooiste Middeleeuwse
kaart is de weergave van de Elizabethvloed van 1421.
Vooral in de periode van ongeveer 1570
tot 1700 domineerde Nederland zelfs in de
export van cartografische producten. Een
en ander zal verband gehouden hebben
met de ontwikkeling van handel en
scheepvaart. Tot circa 1520 moest men in
de Nederlanden volstaan met hoofdzakelijk buitenlandse kaarten. Maar via
Zuid-Nederlandse ontwikkelingen ontstond er een eigen cartografische stijl, die
zich door de ontwikkelingen in de tweede
helft van de zestiende eeuw naar Holland
verplaatste.
In de middeleeuwen beschikten de
landmeters slechts over een beperkte wiskundige kennis. Het rekenen met Romeinse cijfers was geen eenvoudige zaak. Eerst
in de loop van de vijftiende eeuw begon
men met het gebruiken van de (HindoeArabische) cijfers een nieuw tijdperk. In
1600 verscheen in Leiden bij Jan Bouwens
de 'Pracktijck des Lantmetens', geschreven
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Beschilderen van speelkaarten met behulp van sjablonen
naar Diderot en D 'Alembert

door Joh. Sems en Jan Pietrsz. Dou. In het
begin van de zestiende eeuw was er eigenlijk nog geen onderscheid tussen landmeters en cartografen. In de zestiende en
zeventiende eeuw zijn er honderden landmeters/kaarttekenaars geweest van wie een
enkele als Jacob van Deventer (circa 15051575) van Europees formaat.
Literatuur:
Prof. dr. ir. C. Koeman, Geschiedenis van de kartografie in Nederland, Alphen a/d Rijn 1983.

Kaartenschilder
Iemand, die speelkaarten met de hand beschilderde. Hierbij maakte men ook gebruik van sjablonen, waardoor men een
aantal kaarten gemakkelijk van een kleur
kon voorzien.

120

Kaartschrijver, caertschryver.
Kaartschrijvers tekenden kaarten, waarbij
het grootste deel van hun werkzaamheden
zal hebben bestaan uit het overtekenen van
reeds bestaande kaarten. Soms waren ze
tevens afzetter, dat wil zeggen, dat ze de
kaarten ook van kleuren voorzagen.
Kaartsnijder, c(h)aertsnijder.
De getekende kaarten werden, voor zover
men ze in druk wenste te laten verschijnen,
door plaatsnijders, oftewel graveurs in koperen platen gegraveerd.
Kaffawerker zie caffawerker
Ons Erfgoed, 2e jg. nr.. 1, pag. 28.

Ons Erfgoed nr 3, 1997

Merkwaardigheden in Haarlem
H. van Brussel-Spook
In het doopregister van Beverwijk staat op
7/8/1810: gedoopt Hend.Jacob zoon van
Hendrik Spook van de Luyterse Religie en
Maria Fris wiens Peeter is geweest Jacob
Klooster en Meeter Trijntje Bruggers.
Hendrik en Maria Spook hadden reeds een
eerste zoon Hendrik, gedoopt in Haarlem
op 2/4/1807 R.K.Kerk 4 Heemskinderen.
In 1810 keert de familie naar Haarlem
terug wat blijkt uit een "Akte van Indemniteit" dd.20/10/1810 t.b.v. Christina:
"Het gemeentebestuur des stede Beverwijk neemt aan en belooft mits dezen, dat
bij aldien Christina Spook, dochter van
Jacob (?) Spook en Marie Fris, welke zig
metterwoon naar Haarlem gaat begeven,
onverhooptelijk tot armoe mogten komen
te vervallen, dezelve ten allen tijde
wederom binnen deze onze stede te zullen
in en aannemen en de Arme Kasse van
Haarlem te zullen indemneeren en bevrijden" Beverwijk, 20 Wijnmaand 1810.
Ter ordoni van het Gemeentebestuur voornt.
w.g. H.H. Ogelwight, secr.
In deze akte vond ik voor de eerste keer
melding van een dochter Christina. Ondanks intensief onderzoek in verschillende
archieven kon ik haar geboortedatum niet
terugvinden.
Na het overlijden van Maria Fris
(26/10/1822) vind ik de kinderen Hendrik
en Christina Spook terug in het St.Jacobsgodshuis waarin ze worden opgenomen.
Uit de notulen van het St.Jacobstehuis van
19/11/1822:
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" Op heden met voorkennis van H:H:
Burgemeester ingenomen de twee verlatene kinderen van Hendrik Spook gepensioneerd militair, gewoond hebbende op 't
Nieuwlandje tusschen het groot en klein
H:Land, wiens vrouw onlangs is overleden. De kinderen zijn genaamd Hendrik
Spook, oud 15 jaren en Christina.Spook,
oud 11 jaren." Geen spoor meer van
Hendr.Jacob en ondanks speurwerk nergens een overlijdensakte op zijn naam.
Ik snuffel rustig verder en ik word ervoor
beloond want in hetzelfde archief van
St.Jacob (Archief Arm- en Weeshuis St.
Jacob n° 712) vind ik de notulen van
18/5/1825 terug. Hierin vragen de regenten
van het "Roomsch Catholyk Wees en
Armenhuis" te Haarlem aan de rechtbank
om een rectificatie van de geboorte
melding in het doopregister te Beverwijk
van Christina Spook, die "in deszelfs
Doopregisters abusivelijk is ingeschreven
onder de naam van Jacobus".
Dit 'rekest' wordt op 3/9/1825 geweigerd:
" overwegende dat alzoo deze acte niet kan
worden aangenomen voor genoegzaam
bewijs in eene zaak, waarvan niets minder
kwestie is dan van geslachts verandering
in een geboorteacte". De rechtbank vraagt
nadere bewijzen "en zelfs de bijeenkomst
eener familieraad te gelasten
hetzij
door het horen van de in de boven bedoelde acte voorkomende baker".
Arme Christina, ze moet dus verder leven
als zijnde van het mannelijke geslacht.
Na nog meer gesnuffel vind ik de huwe121

lijksakte van Christina Spook met Franciscus Johannes van de Laar op 28/8/1833
in Haarlem, waarin staat"... in Een op den
Eerste dezen maand, (onleesbaar) Regtbank van eersten aanleg alhier zitting houdende, gehomologeerde acte van bekendheid wegens de geboorte van de Tweede
Contractante den 23 July J.L. voor de
vredesregter van het kanton Haarlem
nummer één gepasseerd...".
Ik weet niet meer waar ik de akte van
bekendheid heb teruggevonden (waar-

schijnlijk in het Rijksarchief Noord Holland) maar daarin wordt officieel erkend dat de pastoor nalatig zou zijn
geweest en haar doop heeft vergeten in te
schrijven. Er wordt dus niet meer over een
'geslachtsverandering' gesproken en ook
wordt de doop van een eventuele
Hendr.Jacob op die datum in Beverwijk
verzwegen. In ieder geval staat Christina
nu officieel bekend en kan ze met haar
Franciscus trouwen.

"Irish roots" (2)
JW. Koten
het land van ongeveer de helft van alle
burgerlijke parochies geschat en na 1837
de andere helft. Deze schattingen hielden
onder meer in het aanleggen van lijsten,
met daarin de naam van eigenaar en de
lokaties van het (erf)goed. Deze lijsten
geven daarmee een goede grondslag voor
de bevolkingsopbouw en de namen van de
diverse families die eigendom bezaten. Zij
- de heffingen op kerkelijke tienden: the zijn een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek
Tith Applotment Books
Thithes ') zijn kerkelijke belastingen geheven over landopbrengst. Iedereen, protes- - de heffingen in het kader van de armentant of katholiek, kreeg een aanslag waar- wet
van de hoogte afhing van de gemiddelde Een wat curieuze vorm van grondbelasting
graanprijs en het landoppervlak dat men is de heffing op gronden die samenhing
bezat. Vooral bij katholieken was deze met de uitvoering van de armenwet (Poor
belasting gehaat omdat zij op die manier Law Act 1838). Bij een onderzoek van een
bijdroegen aan het onderhoud van de of- koninklijke commissie stelde men vast dat
ficiële staatskerk: the "Church of Ire- rond 1830 een kwart van de bevolking in
land"1). Na heel veel geherrie kwam rond diepste armoede leefde en bijstand be1820 een compromis tot stand; in 1869 hoefde. De misère was nog aanzienlijk
werd de heffing van kerkelijke tienden erger dan de diepe armoede waarin de
afgeschaft. Uiteindelijk werd rond 1823 Engelse werkers in de industriesteden

Documentatie rond grondbezit.
Grond was ook hier vaak de grondslag
voor allerlei heffingen, zowel ten laste van
de bezitter als ten laste van de gebruiker.
In dit korte bestek kunnen we niet op alle
vormen van landregistratie in gaan, we
volstaan hier met de twee belangrijkste
bronnen wat uitvoeriger toe te lichten:
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verkeerden. Men zei zelfs dat de Engelse zeker niet zo, als wij in Nederland gewend
armen "bevoorrecht" waren op de Ierse. zijn. Volle studie-zalen, met onder meer
Om de armen in toom te houden, werden een goede uitrusting, voldoende zitplaatafschuwelijke werkhuizen opgericht, die sen en bronnen rechtstreeks bij de hand,
gefinancierd werden uit het grondbezit. hebben de belangstelling voor de genealoDeze werkhuizen werden als laatste alter- gie in Nederland gestimuleerd. In Ierland
natief gezien om verhongering te voorko- is genealogie een betrekkelijk dure aanmen. De administratie rond de uitvoering gelegenheid, de belangstelling daarom
werd rond 1840 in gang gezet. Allereerst minder. Bij mijn bezoek aan het genealowerden de in de werkhuizen toegelaten gische centrum in Limerick zag ik nauwepersonen (paupers genoemd) uitvoerig ge- lijks bezoekers die bezig waren met de
registreerd: persoonlijke gegevens omtrent studie. De belangstelling neemt de laatste
geboorteplaats, beroep, leeftijd enzovoort. jaren weliswaar geleidelijk aan toe, maar
Om overbezetting van de werkhuizen te het algemene beeld zoals boven geschetst
voorkomen, werden de mensen aangemoe- geldt toch steeds nog in grote mate.
digd om naar Amerika en Australië te Genealogie bleef daardoor geconcentreerd
rond de upper class, waarvan de oude puverhuizen, (zie verder)
blicaties van Burke over de "landed genDaarnaast werden binnen het raamwerk try", later voortgezet door een groot aantal
van de Poor Law Act landmetingen ver- auteurs het prototype was. Velen beschouricht en de waarde en de eigenaar van alle wen deze bron nog steeds als een uitlanderijen vastgesteld. Op basis hiervan gangspunt voor een genealogische studie.
werd een bijdrage gecalculeerd voor de Dit werk van Burke is voor de adellijke
genealogie wel van betekenis, doch het
financiering van de armenwet. De uitwas niet primair de bedoeling van Burke
voering van deze schattingen werd in hanom genealogie te beschrijven, maar veel
den gelegd van Sir Richard Griffith. Deze
meer om aan te geven wie de titel van
evaluatie werd door hem zeer deskundig
erfopvolging en het adellijk bezit had. De
en met grote nauwkeurigheid uitgevoerd.
studie van Burke had dus vooral een ecoZij draagt zijn naam. Deze "Griffith valuanomische dimensie en was tevens een gids
tion" is daarmee een zeer belangrijk gewie de macht had of die kon krijgen. Benealogisch document, dat vooraf gaat aan
denk dat in het Engelse systeem alleen de
de officiële persoonsregistratie van 1864.
oudste zoon de bezittingen erfde. Dit
De Griffith valuation bevat een index op werkte het voortbestaan van een kleine
naam en op lokaties (townsland). Zij staat geselecteerde elite in de hand. Voor de
op microfiche. Omdat deze gegevens geïn- overige zonen bleef niet veel anders over
dexeerd zijn kan men vrij snel de origine dan het leger en kerkelijke functies2). Het
van de familie-landbezitter te weten ko- is merkwaardig dat de Engelsen voor de
men.
vererving van goederen van de katholieke
Ierse kleine boeren juist het Romaanse
Genealogische onderzoek in Ierland
erf-systeem volgden, waarbij de goederen
Genealogisch onderzoek in Ierland leeft
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en landerijen over alle kinderen gelijkelijk
werden verdeeld. Op deze manier remden
zij het ontstaan van een Ierse elite.
De betekenis van de hongersnood van
1845-51 voor de genealogie
Deze hongersnood die bekend staat als
"the great famine", heeft een grote kras in
de Ierse ziel gemaakt die heden te dage
nog duidelijk bespeurbaar is. Deze hongersnood was het gevolg van de monocultuur van aardappelen, die plotseling door
een ziekte werden getroffen. De mislukking van achtereenvolgende aardappeloogsten leidde tot een verschrikkelijke hongerramp, omdat droge aardappelen het
enige voedsel waren dat de Ieren zich konden permitteren. De hongersnood en de
armoede heeft tot een miljoen slachtoffers
gekost. Nog steeds staan in veel Ierse steden en dorpen monumenten met de namen
van de verhongerden. Deze hongersnood
leidde tot een massale emigratie van naar
schatting 1,5 miljoen mensen. Onderweg
naar Amerika kwamen ook nog vele honderdduizenden om. De Ieren die Amerika
bereikten, kwamen echter na enkele generaties veelvuldig tot grote economische
bloei. De Amerikaans-Ierse gemeenschap
leverde bovendien een groot aantal presidenten (denk maar aan Kennedy en Reagan). Momenteel wonen meer Ieren buiten
Ierland dan in het land zelf. Zij hebben
vaak een nostalgische hang naar Ierland en
hun wortels, waardoor ze voor genealogische gegevens graag hun portemonnee
trekken. Dit verschijnsel heeft voor de
Ierse genealogie grote betekenis. De regering ziet de genealogie als een potentiële
geldbron die de toeristenstroom kan aanwakkeren. Zodoende wordt de genealogie124

service onder meer van uit de toeristenindustrie gesteund.
Men kan zonder twijfel zeggen dat het
verschijnsel emigratie een grote invloed
heeft gehad op de Ierse genealogie. Veel
transportschepen hielden naamlijsten bij
met gegevens over origine, gezinsgrootte
enz. van de passagiers. Ook kinderen die
onderweg overleden werden geregistreerd.
Een deel van deze lijsten is bewaard gebleven en geldt uiteraard als een belangrijke
genealogische bron.
De situatie van het genealogisch onderzoek voor 1985
De situatie voor genealogische onderzoek
tot zo tien jaar geleden was uiterst moeilijk. De meeste (rijke) Amerikanen riepen
daarbij de hulp in van professionele genealogen. Deze kenden de weg in het complexe Ierse genealogische oerbos en zij
hadden min of meer een monopolie positie
gecreëerd. Wie als gewone burger genealogie wilde bedrijven had als enige mogelijkheid naar Dublin te gaan, met maar een
beperkte kans iets te vinden. Je kon naar
de National Library gaan waar van de
kerkelijke archieven microfilms van de
originelen te vinden waren. Verder kon
men aldaar de documenten voor de armenbelasting (Griffith Valuation) en de boeken betreffende de kerkelijke tienden (the
Thith Applotment) raadplegen. Veel hulp
werd daarbij niet geboden, ook het aantal
microfilm-lezers was beperkt. Tot voor
1980 bestond de functie van archivaris niet
eens.
Nieuwe situatie
De laatste jaren is een duidelijke kentering
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ten goede opgetreden. Hiervoor zijn een
aantal redenen aan te geven, doch een
belangrijke is de nieuwe wetgeving op de
toegankelijkheid van archieven. Daarnaast
is er bij de Ieren ook meer historisch bewustzijn gegroeid, waarbij de waarde van
het nationale erfgoed, zij het als gebouw of
kunstvoorwerp, maar ook als document
een hogere prioriteit heeft gekregen. Een
belangrijke motor bij deze ontwikkeling is
ook de invoering van de automatisering
geweest.
Rond 1980 werd de eerste archivaris in
Cork aangesteld, enkele jaren later gevolgd door die in Dublin en Limerick die
voor een deel gesubsidieerd worden uit de
kas ter stimulering van het toerisme. Het is
merkwaardig dat van overheidswege nauwelijks geld voor een goed genealogische
archiefwezen wordt uitgetrokken. Binnen
het Ierse politieke establishment bestaat
nog steeds geen grote achting voor het
schriftelijke culturele erfgoed.
Een van de projecten die men ter hand
heeft genomen was het nationale genealogische project (National Genealogical project) om de kerkelijke records, de census
gegevens van 1901 en de Thith applotments en de Griffith valuation in een computerbestand in te voeren. De software
voor dit project is door een computerleverancier geleverd en bestaat uit een
complexe database, welke zoveel interne
controle kent, dat bij het invoeren van
foute of onwaarschijnlijke gegevens men
onmiddellijke wordt gewaarschuwd. Zelfs
een weinig geschoolde kan met voldoende
betrouwbaarheid gegevens invoeren. Let
wel, deze software is toegesneden op datainvoer. In hoeverre deze computergegevens voor het publiek toegankelijk
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zijn is nog een open vraag. In ieder geval
stuitte de lancering van het project op
grote bezwaren bij de professionele genealogen, nu deze computergegevens publiekelijk beschikbaar zouden kunnen komen,
zelfs door een bezoeker zouden kunnen
worden opgevraagd. De professionele genealogen klaagden de initiatiefnemers bij
het gerecht voor broodroof aan. Uiteindelijk werd op Ierse wijze een compromis
bereikt, dat nog niet volledig helder is,
maar waarmee de partijen voorlopig kunnen leven. Binnen het project zijn inmiddels enkele miljoenen records ingevoerd.
Het project gaat nu gestaag voort, zij het
dat de financiering van de hulpkrachten
buitengewoon stroef loopt en men nauwelijks een beroep kan doen op vrijwilligers
voor het invoeren van de gegevens. Een
tweede moeilijkheid is dat de samenwerking tussen staat en kerk (eigenaar van
de kerkelijke documenten) ook zijn problemen kent. Het gaat daarbij vooral over
het geld. Ook sommige staatsinstellingen
laten zich voor genealogische diensten
nogal goed betalen. Genealogie is dus een
markt waarvan de kerk ook een graantje
mee wil pikken.
Om de verschillende controversen binnenskamers te houden werd de Irish Family history society in 1983 opgericht3).
Deze vereniging heeft ongeveer 1000 leden, waaronder ook de professionele genealogen. De vereniging geeft ieder jaar
een boekje uit The Irish Family History,
waarin naast het verenigingsnieuws, de ledenlijsten enzovoort ook genealogische artikelen zijn opgenomen. Deze jaarboeken
(ongeveer 150 pagina's) zijn een must voor
hen die zich actief met de Ierse genealogie
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willen bezig houden omdat er tal van
adressen en onderzoekstips in staan.
Een belangrijke mijlpaal was ook de
nieuwe inrichting van het General Register
Office (vergelijkbaar met onze centrale
burgerlijke stand)4) waar op beperkte manier eigen onderzoek mogelijk is. Andere
belangrijke genealogische databestanden
in Dublin vindt men in het Genealogical
office (Kildare streef)5), de National Library and Archives (eveneens in Kildare
street) and the National Archives (voorheen het: Public Record Office of Ireland)
die op verschillende lokaties vestigingen
heeft o.a. een in de Four Courts en Bishop
street. Ieder van deze instellingen heeft zo
zijn eigen specialisme.
Buiten Dublin zijn aanraders de genealogische instellingen te Cork (Archives Institute) en te Limerick gevestigd in de fraai
gerestaureerde graanschuur (Granary).
Vooral deze laatste instelling is zeer vooruitstrevend en uitstekend geëquipeerd.

De laatste vijfjaar
Ook het grotere publiek wordt geleidelijk
aan genealogisch geïnteresseerd. Als bewijs hiervoor geldt dat onlangs enkele regionale genealogische verenigingen zijn
opgericht, die wat lijken op de plaatselijke
afdelingen van de NGV, maar niet in een
overkoepelde organisatie zitten. Voorbeelden van plaatselijke societies zijn de Ballinteer Family History Society (Dublin),
the Cork Genealogical Society, Dun Loaghaire Genealogical Society (zuid Dublin),
Wicklow Count Genealogical Society. Zij
hebben allen een eigen orgaan en organiseren regelmatig in onderling overleg, lezingen en gezamenlijke projecten.
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Tenslotte signaleer ik het uitkomen van
een nieuw genealogisch blad dat zich
vooral op de buitenlandse markt richt
"Irish Roots". Het is een kwartaalblad
waarvan nu twee nummers verschenen
zijn6). Ik heb het gevoel dat hierin de
professionele genealogen een belangrijke
stem hebben.
Samenvatting:
De Ierse genealogie is een weerspiegeling
van de tragische historie van dit eiland.
Zoals aangegeven is het opsporen van
voorouders na 1860 niet zo moeilijk maar
voor gegevens voor dit jaar stuit men op
aanzienlijke problemen bij het vinden van
gegevens uit oudere bronnen. Veel materiaal is door uiteenlopende oorzaken verloren gegaan, vooral door de brand van 1922
in het centrale registratie kantoor te Dublin, tijdens de onafhankelijkheidsoorlog.
De Ierse genealogie richt zich meer dan in
Nederland op de clan en niet op de individuele genealogieën of kwartierstaten. Belangrijk aspect van de Ierse genealogie is
tevens de emigratie-documentatie. Zeer informatieve bronnen zijn bovendien de gegevens over volkstellingen (census) de
kerkelijke tienden (Thith applottment) en
de heffingen in het kader van de uitvoering
van de armenwet (de Griffith valuation).
Deze laatste bronnen zijn immers ouder
dan de officiële persoonsregistratie. Bij het
genealogische onderzoek hebben professionele genealogen een belangrijke vinger
in de pap. Mcxnenteel is men bezig de
Ierse genealogische gegevens in een computerbestand te brengen. Of deze gegevens
voor het publiek toegankelijk worden is
nog maar de vraag. De laatste tijd neemt
de landelijke belangstelling voor de geneaOns Erfgoed nr 3, 1997

logie duidelijk toe en komen er geleidelijk
aan ook meer faciliteiten. Hopelijk komt
toch meer openheid voor de individuele
onderzoeker, al gaat vooruitgang moeizaam.
Noten:
1). (uitspraak taid) Het Nederlandse equivalent is
tiende.
2). Dit is het Ierse pendant van de Church of
England, hier ten lande beter bekend als de anglicaanse kerk

3). Voor de overige zonen bleef niet veel anders
over dan het leger of de kerkelijke functies.
4). Irisch Family History Society (Miss P.
MacCarthy-Archivist) Cork Archives Institute,
Christ Church, South Main street, Cork. Tel. (021)
50 90 12
5). Joyce House, 8-11 Lombard Street East, Dublin
2
6). Tevens heraldisch museum
7). Kosten abonnement: EIR, 8. Bestellen: Belgrove publication, Belgrove Avenue. Cork

Romeinse cijfers
H.M. Lups
In dit Graf ruft
JACOB JANSZ. GRASWINCK E L , gcfeitB O O T ,
Geboren 2. j . July 11
Was
Tot een Wonder
D E N
A R M E N R Y C
H E M
S E L V E N A R M.
S T E R F X - M A R T I I A N N O M. DC. XXIV.
Sijns Ouderdoms'LXXXVIII.

Fig. 1 (Grafschrift Graswinckel)

Naast de gebruikelijke wijze van cijfers 111 = 3, XX = 20, CCC = 300.
weergeven, ontleend aan de Arabieren, 2. Elk cijfer rechts van een hoger cijfer
hanteren we soms ook nu nog wel de weer- geplaatst wordt daarbij opgeteld. VII = 7,
gave in Romeinse cijfers bijvoorbeeld op LXXX = 80, MCC = 1200.
de wijzerplaten van een klok of bij een 3. Elk cijfer vóór een groter getal of tussen
indeling in hoofdstukken. Verder komt ie- twee hogere cijfers, wordt afgetrokken van
der die genealogie bedrijft zonder meer het cijfer rechts. IV = 4, XC = 90, CM =
met deze wijze van cijferweergave in aan- 900, XIX = 19.
raking. Op vele grafschriften heeft men er 4. Wanneer een horizontale streep boven
gebruik van gemaakt. (Zie figuur 1) Soms een getal geplaatst is, geeft dat de duizendmaakte men van dat grafschrift nog een tallen aan, twee_van dergeüjke strepen de
jaarrijm (figuur 2). Bij deze wijze van miljoenen, dus IV = 4000, L = 50.000, CV
noteren geven de meer complexe getallen = 105.000.000 enzovoort..
of die met een afwijkende wijze van noteren nogal eens problemen, zodat het mis- Meestal worden de getallen met behulp
schien dienstig is hier bij stil te staan.
van hoofdletters (kapitalen) weergegeven,
maar ook wel door kleine letters. Voor 19
De grondregels voor het lezen van Ro- komt men tegen XIIII, maar ook xiiii of
meinse cijfers zijn:
xiiij.
1. Naast elkaar staande gelijke letters Soms komt men de omgekeerde C in getalworden bij elkaar opgeteld, bijvoorbeeld len tegen. I D = D = 500, Cl O = M = 1.000.
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Als voorbeeld een aantal getallen
I
1
II
2
III
3
IVoflIII
4
V
5
VI
6
7
VII
=
VIII
8
IX of VIIII
9
X
10
XI
=
11
XII
12
XIII
13
XIV (XIIII)
14
XV
XVI
16
XVII
=
17
XVIII
18
XIX (XVII1I)
19
XX
20
XXIII
23
XXVII
27
XXX
30
XXXVI
36
XL
40
XLV (VL)
45
XL VII
47
L
50
LIX
59
LX
60
LXX
70
LXXX
80
XC (LXXXX)
90
C
=
100
CV
=
105
-ir

CL
CLXXV
CXC (CLXXXX)
CC
CCLXXVI

ccc

CD (CCCC)
D(D)
DC (I DC)
DCLXV
DCC
DCCC
CM (IOCCCC)
LM (DCCCCL)
M(CD)
MC
MIDLXXII
MCM (Cl 3CCI 3)
MCMLXXXXVII

150
175
190
200
276
300
400
500
600
665
700
800
900
950
1000
1100
1472
1900
1997

Wanneer het om oudere data gaat moet
men tot in de zestiende eeuw rekening
houden met de plaatselijk gebruikelijke
jaarstijl. Jaarstijl of stilus is het gebruik dat
het wisselen van het jaartal regelt. Men
kende de kerststijl, de nieuwjaarsstijl, de
boodschapstijl en de paasstijl. In ons land
werd niet altijd en overal dezelfde jaarstijl
aangehouden, zodat het nieuwe jaar niet
altijd en overal op 1 januari begon ( =
nieuwjaarsstijl). Zie Ons Erfgoed, 2e jg. nr
3, pag. 116-120.
De voorbeelden zijn ontleend aan
R.Boitet, Beschryving der stadt Delft,
Delft, MDCCXXIX. Van het jaarrijm
volgt in het volgend nummer de verklaring

bVgo de groot een LICht, Was aLLer Werelh Wonder,
slln sIcLc Lecjt bllgodt, sik LICkaM hght hier onder.
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=
=
=
=

Jaarrijm bij overlijden van
Hugo de Groot
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Verenigingsnieuws

'Ons Voorgeslacht*
Zuidhollandse vereniging voor genealogie
Doel van de vereniging
'Ons Voorgeslacht' stelt zich ten doel de
beoefening van de genealogie en de heraldiek te bevorderen. Zij richt zich hierbij
voornamelijk op Zuid-Holland en aangrenzende gebieden. Hiertoe geeft de vereniging een maandblad uit, heeft zij een eigen
bibliotheek en organiseert zij lezingen.
Het maandblad
Het maandblad verschijnt elf keer per jaar.
In het maandblad kunnen leden genealogieën, kwartierstaten, bronnenpublicaties
en artikelen over lokale geschiedenis
plaatsen. De richtlijnen voor het publiceren dienen bij de vereniging te worden
opgevraagd. De vereniging zelf is al ruim
dertig jaar bezig met het publiceren van
repertoria op de leenkamers uit het oude
gewest Holland en aangrenzende gebieden. Dit is een zeer interessante bron voor
genealogen en biedt mogelijkheden om uw
afstamming tot in de Middeleeuwen op te
voeren. Naast deze repertoria worden ook
uittreksels van weesboeken, transportregisters, tiende penningen enzovoort gepubliceerd. Veel bronnenpublicaties worden door derden gesubsidieerd.
Leden kunnen hun genealogische en heraldische vragen voorleggen aan de andere
leden in de rubriek 'Vraag en Antwoord'.
Antwoorden hierop worden zoveel mogelijk weer geplaatst in het maandblad om
andere leden ook ten dienste te zijn. In de
rubriek 'Mededelingen' worden de leden
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op de hoogte gehouden van lezingen, bestuursmededelingen, nieuwe uitgaven en
aanwinsten van de bibliotheek.
Bibliotheek
De bibliotheek is gehuisvest aan de Walenburgerweg 109 te Rotterdam. De openingstijden van de bibliotheek zijn: de
tweede zaterdag van de maand van 13.00 16.00 uur (uitgezonderd juli en augustus),
de vierde dinsdag van de maand van 19.30
- 22.00 uur (uitgezonderd juli, augustus en
december).
De bibliotheek omvat een belangrijke
collectie genealogische boeken, tijdschriften uit binnen en buitenland en afschriften
van doop-, trouw- en begraafboeken
(DTB) van Zuid-Holland. Het unieke van
de bibliotheek is dat een groot deel van de
boeken kan worden geleend. Er is een vrij
omvangrijke collectie aanwezig, welke de
vereniging in bruikleen heeft, waaronder
DTB-boeken en bewerkingen van allerlei
soorten archieven.
Daarnaast kunt u in de bibliotheek oude
jaargangen van het maandblad en andere
verenigingsuitgaven aanschaffen.
Uitgaven van de vereniging
Naast de hierboven genoemde activiteiten
geeft de vereniging ook boeken uit. De
afgelopen jaren verschenen onder meer
'Zuid-Hollandse Genealogieën I en II'. In
de serie monografieën verschenen als deel
1 en 2 'De Parenteel van Doen Beijensz' en
'Bloedverwanten van Prins Maurits'.
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Bovendien heeft de vereniging, in samenwerking met de Genealogische Vereniging
Prometheus, 'Hollandse Stam- en Naamreeksen I en II' uitgegeven. Op de aanschafprijs van deze boeken krijgen de
leden een reductie.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt gelijk met het
kalenderjaar. Aanmeldingen in de loop
van het jaar worden gerekend vanaf 1
januari van dat jaar. Reeds verschenen
maandbladen worden dan na verzoek
toegezonden. De kosten bedragen per
kalenderjaar voor Nederland ƒ 60,-.
Voor andere landen binnen Europa
bedraagt het lidmaatschap ƒ 80,-, terwijl voor buiten Europa het lidmaatschap ƒ 100,- bedraagt. Deze bedragen
gelden voor het jaar 1996 en voor
volgende jaren, tenzij de ledenverga-

dering akkoord gaat met een verhoging.
Betaling na uw aanmelding als lid dient
te geschieden met de acceptgiro die u
toegestuurd wordt als bevestiging van
uw aanmelding. Nadien wordt elk jaar
in de maand november of december bij
het maandblad een acceptgiro ingesloten voor de contributie voor het komende jaar.
Opzeggen van het lidmaatschap voor
het komende jaar moet plaatsvinden
voor 1 december van het lopende jaar.
Adressen
Te publiceren artikelen voor het maandblad, correspondentie voor de rubriek
'Vragen en Antwoorden', brieven aan het
bestuur of andere functionarissen en
toezenden van boeken, tijdschriften van
familie verenigingen e.d. kunt u richten
aan Postbus 404, 3000 AK Rotterdam.

Genealogische kaartenbak
E.A.F.H. Tobé
Al enige tijd is het door mij vervaardigde ook geboorte- en trouwgegevens en afBidprentjesprogramma, dat door de Afde- beeldingen worden opgenomen. Ook de
ling Computergenealogie van de NGV adressen van iedere gebeurtenis (geboorwerd verspreid, bij velen in gebruik. In die te-, trouw en overlijden) of de archivering
tijd heb ik veel positieve reacties gehad, van de onderliggende stukken kunnen nu
maar ook negatieve zijn mij niet bespaard opgenomen worden.
gebleven. Al deze reacties zijn nu ver- Ieder kan dit programma in zijn bezit krijwerkt in de opvolger van dit Bidprentjes- gen door mij twee lege HD-diskettes met
programma, het programma 'Genealogi- een voldoende gefrankeerde retourenvesche kaartenbak'.
loppe toe te zenden of door ƒ 10,— over te
Dit programma is geschreven voor Win- maken op mijn girorekening 229 35 88.
dows versie 3.x-gebruikers en omvat veel Wilt u bij de mededelingen duidelijk ook
meer dan alleen de gegevens ontleend aan voor alle zekerheid uw naam en adres
bidprentjes of krantenknipsels. Nu kunnen vermelden? Voor toezending naar het bui130
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tenland dient het verschuldigde bedrag te
worden verhoogd met de extra portokosten, verschuldigd voor de toezending.
Na ontvangst van het bedrag worden u
twee HD-diskettes zo spoedig mogelijk
toegestuurd met het programma Genealogische kaartenbak, dat u onder Windows
3 .x met het setupprogramma kunt installeren. U moet er wel rekening mee houden
dat dit geen commerciële uitgave is, waarvan ik een flinke voorraad klaar heb liggen. Het is voor mij een vrijetijdsbesteding, dus het is mogelijk dat u even op de

aflevering zult moeten wachten. Ik hoop
dat gebruikers van dit nieuwe programma
tenminste even veel plezier zullen beleven
als bij het oude Bidprentjesprogramma.
Het adres is:
Hezeweg 35, 7335 BM Apeldoorn, telefoon 055 - 534 22 22.
N.B. Uiteraard heeft ook de redactie een
bestelling gedaan. In het komend nummer
zullen wij nader op onze ervaringen ingaan.

Reacties van lezers
Mijn ervaring met de NGV, afd. computer
genealogie
12 april 1997
Geachte heer Lups,
Naar aanleiding van de door u geschreven artikelen in de 5e jrg, nr. 2, mrt./apr. 1997 van
'Ons Erfgoed, waar u besluit met "Telefonische vragen kunt u stellen aan de heer J.A.J.
Berk, tel. 030-22825300", wil ik u mijn ervaringen, waar het gaat om ondersteuning vanuit
een vereniging, opgedaan bij de NGV in deze,
toch nog graag even laten weten.
Al in een vroeg stadium ben ik met de computer mijn genealogie gaan uitwerken, middels
cassettebandjes. Welnu begrijpelijk was dit allemaal niet zo'n succes gezien de beginfase van
dit alles en het experiment van het geheel.,
Later ben ik overgegaan op het programma
GensData/D9O, versie 1.40, daarna gevolgd
door de versies 1.50, 1.51. Met de versie 1.50
zou men de te kortkomingen van de versie 1.40
corrigeren. Maar helaas ging dat totaal mis:
huwelijken van de stampersonen werden wel
vermeld maar die van hun broers of zusters
niet. Bovendien kwamen vele opmerkingen bij
Ons Erfgoed nr 3, 1997

de verkeerde personen terecht en een deel zelfs
verscholen in het programma, zodat deze met
geen mogelijkheid verwijderd konden worden.
De huwelijks vermeldingen kwestie werd opgelost maar de verscholen opmerkingen niet.
Ten einde raad heb ik toen alle opmerkingen
maar weer opnieuw ingebracht. In de hoop dat
met de versie 1.51 alle problemen opgelost
zouden worden. Maar wat blijkt, dat opmerkingen ingebracht bij de relaties onder punt [G]
huw. plaats kerk, komen bij de uitwerking van
de kwartierstaat op een verkeerde plaats terecht, n.1. aan het einde van de algemene opmerkingen tekst. Enige malen heb ik dit feit
per brief gemeld aan de afdeling programmatuur waar echter bij herhaling totaal niet op
wordt gereageerd. Telefonisch heb ik toen getracht duidelijkheid te krijgen, maar uiteindelijk was het bescheid van Dhr. Honings, dat er
geen oplossing voorhanden was en de betreffende brief niet te vinden. Na verschillende
brieven en ook nog een telefoontje naar de Dhr.
Berk was ik nog niets verder. Van Dhr. Berk
kreeg ik de toezegging dat hij mij de volgende
avond terug zou bellen. Maar dat moet nog
steeds gebeuren. Overigens heb ik er alle begrip voor dat er wel eens iets tussen de wal en
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het schip kan raken. En dat een antwoord niet
per omgaande komt, maar niet bij herhaling en
kennelijk doelbewust het negeren. Onderhand
speelt dit alles al vanaf juni 1996.
Ten einde raad heb ik deze kwestie per brief
aan de Hr. Dix, voorzitter van de N.G.V. voorgelegd, onder de mededeling dat ik een ander
toch wel beschamend vond en ik zo langzamerhand wegens het totaal negeren geen andere
oplossing zag dan mijn 20-jarig lidmaatschap
te beëindigen per 1998.
Ook hij hult zich in een stilzwijgen.
Het heeft geen zin en het is ook niet het doel,
om lid te zijn van een vereniging, die totaal
voorbijgaat aan een vraag om een oplossing.
Een programma dat fouten genereert bij de
uitwerking, is niet het doel watje beoogt. Dus
zal ik om moeten zien naar iets beters, wat op
zich natuurlijk helemaal niet zo prettig is.
Het vele werk om weer bij af te beginnen en
ook al vanwege mijn leeftijd, daar ik inmiddels
de zeven kruisjes ben gepasseerd.
Wel merk ik op dat ik in de eerste jaren altijd
correct op mijn brieven een antwoord verkreeg,
maar kennelijk was dit toch nog een geheel
andere generatie met andere opvattingen.
Dit verhaal is dus wel een tegenhanger van wat
de artikelen serie in Ons Erfgoed beoogt, aangaande onderlinge communicatie.
Jaren geleden kwam men mij vragen of ik ook
interesse had om lid te worden van de NGV, nu
is het kennelijk niet meer van belang dat een lid
zijn vertrouwen in de vereniging opzegt. Ik ben
erg teleurgesteld. Misschien dat er nog een
happy end komt, maar ik durf niets meer te
hopen.
Overigens heb ik ook nog een positieve ervaring te melden en wel naar aanleiding van de
publicatie in de 3e jrg. nr. 1, 'Geboorteinschrijving met hiaten'. Met aan het slot de
opmerking: 'Wat mij nog steeds bezighoudt en
waarop ik heel graag een antwoord wil hebben
is het probleem van de afstamming van Jacobus en Anneke (Hellegering). Welnu kort
daarna was ik bij het C.B.G. in Den Haag, waar
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ik al eens eerder tevergeefs in de collectie had
gezocht. Daar was nu in de index de naam
Hylgerynck/Hellegering opgenomen. Na opvraag had ik zowaar de gehele afstamming tot
circa 1550 in handen, met als eerste stamvader
Berent Hylgerynck.
Bovendien werd ik vorige maand telefonisch
benaderd door een mijnheer Hilgerink uit Enschede, die dezelfde stamvader heeft, naar aanleiding van het artikel voornoemd, dat hij gelezen had in 'Ons Erfgoed, bij een bibliotheek ter
plaatse.
Met vriendelijke groet, J. v. I., NGV lidnummer 107976.
Naschrift. Bij het afsluiten van de kopy van dit
nummer op 22-5-97 belde ik de heer v. I. om te
informeren of er verandering in de toestand
was gekomen. Hij vertelde dat de heer Dix hem
inmiddels had meegedeeld, dat zijn brief was
doorgezonden, maar er was nog steeds geen
verdere reactie. H.M.L.
De Heraut
De heer Z. kreeg een 'genealogisch onderzoekspakket aangeboden inzake het geslacht
Z.'. Dit was voor onze abonnee reden de navolgende ironisch gestelde briefte verzenden:
Antiquariaat Boekhandel 'De Heraut'
Postbus 2790, 3000 CT Rotterdam
8 april 1997
Geachte heer, mevrouw,
Onlangs mochten mijn vader en ik van u het
bericht ontvangen dat u tot uw genoegen in de
gelegenheid bent 'een voorouderlijk onderzoekspakket met als titel "Het Geslacht Z...." te
leveren. Dat genoegen was geheel wederzijds,
aangezien de geschiedenis in het algemeen en
die van onze familie in het bijzonder ons zeer
boeit. Uiteraard ging onze nieuwsgierigheid
speciaal uit naar de geslachtsbeschrijvmg met
de 'vele genealogische gegevens'. Nu zouden
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wij eindelijk te weten kunnen komen, zoals u
schrijft, 'waar en hoe een en ander zich ontwikkelde qua geslacht in de loop der geschiedenis'
(een enigszins merkwaardig Nederlands, doch
hierover zetten wij ons in ons enthousiasme
gaarne heen). Uiteraard werd ook mijn vaders
ijdelheid zeer gestreeld door te lezen DAT
OOK HIJ IN HET ONDERZOEK VERMELD STAAT!
Uw aanbod interesseerde mijzelf des te meer
daar ik reeds twintig jaar geleden met het genealogisch onderzoek van mijn familie ben
gestart, vervolgens zo gelukkig was mijn afstamming tot het begin van de zestiende eeuw
terug te voeren, het ontstaan van mijn familienaam in het midden van de zeventiende eeuw
te achterhalen, en alle familieleden die sindsdien de naam Z...." hebben gedragen te traceren. Het onderzoek sloot ik in 1982 af met de
publicatie in eigen beheer van de genealogie
van de familie Z..., die voor het luttele bedrag
van slechts ƒ 10,- te koop was voor alle familieleden, van welk aanbod velen gebruik hebben gemaakt. En jawel: OOK IK STA IN
DIT ONDERZOEK VERMELD! Ik was destijds (en ben nog steeds) in de stellige overtuiging dat mijn onderzoeksresultaat volledig was
en dat mij geen genealogische gegevens zijn
ontgaan. Maar destijds was ik niet meer dan
een onbeduidend universitair student geschiedenis, wiens werk natuurlijk niet te vergelijken
is met dat van een boekhandel die (zo lees ik
vol bewondering) 'is gespecialiseerd in professioneel stamboom- en familiewapen-onderzoek'. De vermelding dat uw pakket 'na lang en
intensief onderzoek' is ontstaan, gecombineerd
met de prijs van ƒ 59,95, geeft duidelijk aan dat
uw resultaat uitvoeriger moet zijn dan dat eenvoudige studentikoze werkje van mij!
Het feit dat van uw pakket ook een familiewapen Z.... deel uitmaakt, deed mijn enthousiasme echter omslaan in teleurstelling. Hoewel ik
dus niet was 'gespecialiseerd in professioneel
stamboom- en familiewapen-onderzoek', ben
ik er tijdens mijn eigen onderzoek zeer beslist
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van overtuigd geraakt dat mijn voorvaderen
nimmer een familiewapen gevoerd hebben. Er
bleef mij toen maar één conclusie over: het
pakket dat u aanbiedt van 'HET' geslacht Z....
heeft betrekking op een geslacht Z.... dat niet
het mijne is. En dat er niet één geslacht Z.... is
maar meerdere en dat er enkele geslachten Z....
zijn die wel een wapen voerden, heb ik destijds
ook onomstotelijk vastgesteld. Mijn vader en ik
hebben dan ook tot onze spijt moeten besluiten
niet op uw aanbod in te gaan. Maar mocht u
mij kunnen aantonen dat ik mij destijds vergist
hebt, dat het wapen dat u aanbiedt werkelijk het
wapen is dat mijn voorgeslacht gevoerd heeft
en dat uw aanbod genealogische gegevens van
mijn familie bevat die mij destijds ontgaan zijn,
dan zijn wij alsnog bereid uw aanbod te accepteren.
In het genealogisch tijdschrift Ons Erfgoed')
heb ik de afgelopen jaren trouwens de bijgaande artikelen over uw bedrijf gelezen. Gezien uw professionele aanbod neem ik aan dat
deze berichten als lasterpraatjes afgedaan moeten worden.
Met vriendelijke groeten,
drs. E. Z.
1) Voor de bedoelde artikelen zie Ons Erfgoed
jg 3, p. 151-153,201; jg 4, p. 209-210.
De heer Van Putte van Antiquariaat Boekhandel "De Heraut" antwoordde reeds op 11 april
als volgt:
Geachte heer Z....,
Uw zeer uitgebreide brief ontvangen.
I.v.m. de complexiteit van de genealogie en
heraldiek is het wenselijk als u, mits u in onze
regio komt, een keer de boekhandel bezoekt
alwaar e.e.a. uiteraard vrijblijvend te zien is.
Dan kunt u zelf oordelen.
Uiteraard geeft een pakket van enkele tientjes
een vrij oppervlakkige behandeling.
Voor degene die meer wil zijn er ook betere
mogelijkheden echter deze zijn ook duurder.
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De door u bijgevoegde publikaties zijn vaak
ordinaire zwart makerij van allerlei, vaak commercieel, werkende genealogische verenigingen en instellingen die uiteraard zelf zoveel
mogelijk genealogische opdrachten willen binnenhalen.
Hierin staan allerlei oordelen over familiewapens die niet kloppen enz.
Men vergeet vaak dat familiewapens vaak in
een directe bloed lijn al wijzigden qua afbeeldingen om nog maar niet te spreken van allerlei
varianten van aangetrouwde geslachten.
Een complete pseudomaterie welke geen enkele officieel wettelijke registratie kende.
Vandaar dat wij onze klanten vaak aanraden
om het gevonden wapen te laten registreren bij
een merken of octrooibureau wat volgens ons
de enige sluitende methode is.
Hopende u toch enige uitleg te hebben gegeven
verblijven wij,
Hoogachtend
Dhr F van Putte
Noot van de redactie
Tot de zwartmakende verenigingen en instellingen behoren kennelijk zowel Ons Erfgoed,
als ook het Centraal Bureau voor Genealogie
en de Nederlandse Genealogische Vereniging.
Het was mij niet bekend, dat dit drietal er op
aast genealogische opdrachten binnen te halen.
Ik dacht dat meer het zelf doen werd gestimuleerd, al neemt het C.B.G. onderzoek opdrachten aan voor bijvoorbeeld onderzoeken naar
mogelijke erfgenamen.
Overheids- en adellijke wapens zijn wel degelijk wettig beschermd, maar wapens van ande-
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ren - en hier heeft de heer Van Putte gelijk zijn niet beschermd. De verschillende registratie mogelijkheden die bestaan voor de overige
wapens zijn er op gericht, de registrerende
personen/families te behoeden voor vervuiling/
onjuist gebruik, maar meer is niet mogelijk,
tenzij men inderdaad een wapen laat registreren bij een merken-bureau. In genealogischheraldische kringen wordt echter iedere poging
tot onjuist gebruik veroordeeld en tegen gegaan. Of het ooit tot een wettige bescherming
komt is een vraag die helaas voorlopig open
moet blijven. En uiteraard blijven er lieden die
ten behoeve van de eigen portemonnee graag
gebruik maken van de onwetendheid op dit
terrein bij het grote publiek.

Van Bree's
Naast de eigen familieverzameling heb ik nog
een archiefje betreffende Van Bree's, die niet
tot mijn familie behoren o.a. afkomstig van
Keent en Weert, Maaseik (België), Roermond,
Vierlingsbeek en Balgoy. Daarnaast in mijn
boek de tak Van Bree - Brede uit Den Bosch
(in samenwerking met het oud-archief aldaar).
Er zijn namelijk drie niet verwante geslachten
afkomstig uit België, uit Frankrijk (Hugenoten)
en (nog maar een paar) oorspronkelijke Brede's.
Van het boek, Het Geslacht van Bree/Brede
(800 jaar familiegeschiedenis) zijn voor Van
Bree's uit de stad Utrecht en Frederiksoord en
omgeving (na 1854) nog enkele exemplaren te
koop voor / 35,-- plus portokosten, bij mij te
bestellen.
E.A. van Bree, Mozartlaan 72, 2625 CJ Delft,
tel. 015-2611582.
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Boeken en tijdschriften
Dr. A.J. de Jong/C.L. van Otterlo,
Genealogie en heraldiek te Ritenen
Uitgave: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken, Historische Heuvelrug-Reeks 9.
Dit kloeke deel ligt in de hand als een telefoonboek, het formaat is A4 en het telt 498
pagina's. Bij het doorbladeren vallen meteen
de talrijke illustraties op, waarvan vele in kleur,
waardoor recht gedaan wordt aan het picturale
aspect van de heraldiek. Heraldiek vormt ook
het belangrijkste bestanddeel van deze bundel,
de genealogie neemt een veel geringere plaats
in, precies andersom dan vaak gebruikelijk is.
Meestal worden genealogische artikelen opgesierd met wat heraldische informatie, in deze
bundel zijn de wapens juist de aanleiding om
genealogische gegevens te verschaffen, voornamelijk in de vorm van stamreeksen.
Het woord bundel is al tweemaal gevallen en
met deze omschrijving is zowel de kracht als
de zwakte ervan aangeduid. De schrijvers
hebben naarstig vrijwel alles wat met heraldiek
in Rhenen en omgeving te maken heeft
verzameld en nu gepubliceerd, voornaamste
uitzondering vormen de zegels aan de charters
aanwezig in het gemeentearchief van Rhenen.
Al met al maakt het een zeer complete indruk
zodat mensen die heraldische interesse hebben
in deze streek voortaan als eerste deze bundel
moeten raadplegen. De zwakheid zit in het
bijeengaren van velerlei informatie en deze
soms zonder bronvermelding in de bundel als
kopie overnemen. Zo herken ik in drie van de
eerste vier pagina's waarop afbeeldingen staan,
tot A4-formaat opgeblazen kopieën uit een
oudere druk van het bekende handboek van
Rietstap. De op pagina twee vet gedrukte
bekende opmerking dat 'niets uit deze uitgave
mag vermenigvuldigd of openbaar gemaakt
worden... enz.' doet bij het vele in deze bundel
gekopieerde materiaal lichtelijk komisch aan.
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Door het ontbreken van bronvermelding bij
deze kopieën is ook niet duidelijk of er origineel, nieuw getekend heraldisch materiaal in de
bundel voorkomt. Wie is er trouwens verantwoordelijk voor de werkelijk schitterende kleurenfoto's?
Bij de inhoudsopgave ontbreekt de paginaverwijzing waardoor zoeken op onderwerp wat
lastiger is. De behandelde stof is vrij breed
hetgeen moge blijken uit de opsomming van de
veertien hoofdstukken. Deze zijn getiteld: 1.
Korte inleiding tot de heraldiek, 2. Ridderschap
en ridderhofsteden in Utrecht, 3. De ridderlijke
Duitse Orde te Rhenen, 4. Kastelen en buitenplaatsen te Rhenen en hun bewoners, 5.
Religieuze en kerkelijke heraldiek te Rhenen,
6. Wapens van Utrechtse geslachten, 7. Stadsbestuur, vorsten en gilden te Rhenen, 8. De
familie Klerck te Rhenen en hun afstammelingen in Zuid-Afrika, 9. Heraldisch onderzoek te Rhenen door Aernout van Buchell, 10.
Rouwborden in de Cunerakerk, 11. Overige
familiewapens op rouwborden en grafzerken in
de Cunerakerk, 12. Wapenborden van de heren
van de vroedschap te Rhenen, 13. Een merkwaardig wapenbord van de familie Coen te
Rhenen, 14. Fragmentgenealogieën van enkele
Rhenense families (met bijdragen van anderen). Na een index op familienamen volgen
nog drie appendices (I. Heraldiek te/van
Achterberg, II. 'Steenen charters' te Rhenen,
III. De oudste leden van de familie Clerck te
Veenendaal) met eveneens een register op
familienamen.
De literatuur- en bronnenlijst is gerubriceerd en
telt in totaal maar liefst 149 nummers.
Een aantal opmerkingen in het eerste hoofdstuk
heeft mij de wenkbrauwen doen fronsen. In
hun enthousiasme kennelijk bang zijnde te diep
op het onderwerp in te gaan laat men de
duidelijkheid soms lijden onder de beknoptheid. Het meest storend is de alinea waarin
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meegedeeld wordt dat "het verlenen van
wapens in Nederland bewaakt wordt door de
Hoge Raad van Adel" om een zin verder te
vermelden "Het staat een ieder vrij om zijn of
haar wapen naar keuze vast te laten leggen bij
het Centraal Bureau voor Genealogie in Den
Haag of sinds kort ook bij de Nederlandse
Genealogische Vereniging in Naarden; dit
kunnen nieuw ontworpen wapens zijn, of
bijvoorbeeld het wapen van een voorvader
waar men in rechte lijn van afstamt". Deze
informatie is zo verwarrend en onvolledig dat
de betreffende alinea in een volgende druk of
geschrapt of herschreven zou moeten worden.
In hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 7 wordt ook
aandacht geschonken aan munten, in hoofdstuk
3 vinden we een lijst van de commandeurs/
pastoors van de Duitse Orde te Rhenen van
1331 t/m 1868, hoofdstuk 7 bevat een lijst met
burgemeesters vanaf 1806, kortom de inhoud is
zo gevarieerd dat men het boek regelmatig met
vrucht zal raadplegen.
De kritische opmerkingen nemen dan ook niet
weg dat deze bundel een rijk bezit vormt en
zijn prijs zeker waard is. (W.J.S.)
N.B. Het is ons niet bekend of dit boek nog
leverbaar is.
Contactadres: dr. A.J. de Jong, V. v. Goghstraat 6, 3781 XN Voorthuizen
Carolien Post Uiterweer-Roessingh, Karel
Hendrik Roessingh 11.3.1886 - 29.10-1925
Eigen uitgave, te bestellen door ƒ 15,00 +
ƒ 3,50 verzendkosten over te maken op gironr.
915735 t.n.v. Mr. A.M.J. Post Uiterweer,
Bergkampweg 12, 7231 CN te Warnsveld.
Karel Hendrik Roessingh deed op 21 maart zijn
intrede als (waarnemend) Remonstrants
predikant te Doesburg, promoveerde op 31
maart op het Modernisme, trad 16 april in het
huwelijk met Geertruida Everts en deed eind
september zijn intrede in de Remonstrantse
gemeente te Boskoop, en dit alles in 1914. In
1908 was hij een van de medeoprichters van de
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Vereniging Woodbrookers Barchem en eind
september 1916 hield hij zijn oratie als opvolger van professor Chantiepie de la Saussaye
aan de theologische faculteit te Leiden. Over
het korte leven, hij werd slechts 39 jaar, van
deze gedreven man heeft zijn dochter een
alleraardigst boekje van 64 pagina's geschreven. Zij heeft daarbij gebruik gemaakt van zijn
brieven en dagboeken en het verhaal doorspekt
met citaten daaruit. Hoewel de schrijfster zelf
in de Epiloog aangeeft een eenzijdig beeld te
hebben geleverd mag het een zeer geslaagd
boekje heten. Zeker, het is eenzijdig, er wordt
bijvoorbeeld niet ingegaan op zijn wetenschappelijk en theologisch werk. Toch is het zeer
geslaagd omdat we een uitstekende kijk krijgen
op de mens Roessingh, en dat was de
doelstelling van de schrijfster. Bovendien geeft
het niet alleen een beeld van de man maar
tegelijkertijd van een tijdperk. We krijgen een
kijkje in de wereld van gymnasiasten in
Groningen rond de eeuwwisseling en het
universitaire milieu in Leiden in het begin van
deze eeuw.
Velen die zelf het leven van een (voor-)ouder
hebben pogen te schrijven zullen met enige
jaloersheid dit boekje lezen. Ineens realiseer je
je dat voor een dergelijke geschiedschrijving
de uitvinding van de telefoon een ramp is. Wie
schrijft er nog brieven en bovenal wie bewaart
ze nog? Uit een brief aan zijn vrouw vanuit
Barchem waar hij een spreekbeurt heeft
gehouden (juli 1915): " ... Ik sprak zoowat een
uur, toen eenigen met vragen, toen weer onze
oude theoloog, die mij zeer geweldiglijk en
onder vriendelijke woordjes toch eigenlijk
even wilde afmaken, en een klein uur gesproken heeft, 't Was toen een groote voldoening
voor mij, dat er dames opstonden en, bij wijze
van getuigenis, zeiden, dat de theologen
misschien wel gelijk hadden - dat konden ze
niet beoordelen - maar dat ze toch erg dankbaar
waren voor wat ik had gezegd en dat hun dat
iets gegeven had. ... Dit heeft mij zeer
getroffen, misschien ook mijn eigenwaan, maar
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ook omdat het mij verbaasde, dat men zoo veel
oor had voor zoo'n hypermalcontent stuk als
het mijne." De lezer die door zo'n citaat
nieuwsgierig wordt naar Roessinghs opvattingen in de theologie, is aangewezen op andere
literatuur. Het boekje heet ook niet 'Prof. dr.
K.H. Roessingh', maar 'Karel Hendrik Roessingh' en juist die vlag dekt de lading. Uit een
brief van zijn vrouw, geschreven na haar
kerkgang op eerste kerstdag 1925, twee maanden na Karels overlijden: "Ik miste Karels
sterke en vuurige woorden zoo. Er was zoo
veel hartstocht en zoo'n kracht in zijn preken
de laatste jaren". (W.J.S.)
230 jaar Van Dasselaar
In de loop van 1998 (mogelijk eerder) verschijnt een boek met daarin de parenteel van de
familie Van Dasselaar. De geschiedenis van
deze familie wordt beschreven van 1768 tot
heden. Het gaat om tot nu toe bekende nako-

melingen van Nuy Goossens van Dasselaar en
Gijsje Dirksen van de Poel en van zijn tweede
vrouw, Gerritje Goedvree.
In het boek "De overleden keurmedigen van de
Kelnarij van Putten" komt van de tweede helft
van de vijftiende eeuw tot eind zeventiende
eeuw de naam Van Dasselaar regelmatig voor.
Zoveel mogelijk is getracht de familie ook in
de vrouwelijke lijn te volgen, zodat ook van
vele andere families gegevens in dit familieboek aanwezig zijn, o.a. Arendse, Van Drie,
Van Dusschoten, Endendijk, Klok, Van Loo,
Van Ramshorst, Rozendaal, Vat en Van
Wincoop. De families komen hoofdzakelijk
voor in de gemeenten Nijkerk en Putten. Het
boek zal ƒ 85,— kosten, over te maken op
girorekening 7552895 of ING bankrekening
65.01.21.554, beide t.n.v. W.J. Dasselaar.
Verdere informatie bij mevrouw W.J. Klokvan Dasselaar, Frieswijkstraat 117, 3861 BK
Nijkerk, tel. 033-2451657.

Vragen en antwoorden
Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde problemen
hebben, anders dan genealogische contacten, kunnen ze in deze rubriek aan de orde stellen. Eventuele
antwoorden graag naar de redactie. Antwoorden,
die alleen voor de vragensteller van belang zijn,
worden direct doorgezonden. De andere worden, al
dan niet verkort en/of samengevoegd, in Ons Erfgoed gepubliceerd.

Vraag 97301. Een voorouder is geboren 'am
29.6. 1685 te Adenstadt, gestorben am ??, beerdigt am 2. Weihnachtstag 1724, Alter: 39 Jahre
6 Mo. 17 Tg'. Als de tweede Kerstdag 26
december was klopt het niet. Als ik via HAZADATA de overlijdensdatum wil berekenen,
kom ik er ook niet uit. En toch zou ik graag de
datum van zowel overlijden, als die van de ter
aardebestelling willen vermelden.
Antwoord: In Duitsland is in het katholieke
deel de Gregoriaanse kalender rond 1582 ingevoerd, maar in het protestantse deel eerst in
1700, zodat in de tussenliggende periode beide
Ons Erfgoed nr 3, 1997

kalenders naast elkaar werden gebruikt. Men
bediende zich bij de datering van stukken dan
vaak ook van toevoegingen waaruit bleek
welke stijl men aanhield, vooral bij correspondentie tussen gebieden met verschillende stijlen.
Als de persoon in kwestie op 29 juni geboren
is, zou hij op 29 december 1724 39 jaar en 6
maanden oud zijn en op 15 januari 1725 39
jaar, 6 maanden en 17 dagen. Ook als men
rekening houdt met het tijdverschil tussen
beide stijlen (10 - 11 dagen) zouden de gegeven data en de levensduur niet kunnen kloppen.
Men mag aannemen dat de geboorte- en de
begrafenisdatum juist zijn aangegeven. Het is
dan aannemelijk dat men zich bij de exacte
ouderdom heeft vergist. Dit komt in de practijk
geregeld voor. Naar alle waarschijnlijkheid zou
de overlijdensdatum dan op 22 december gesteld kunnen worden (5 dagen voor de begrafenis).
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Antwoord vraag 96201. De vraag hield het
volgende in: Een huwelijk in Friesland op
'Groot Vastenavond' 1595, een geboorte 'l'/ 2
week voor Allerheiligen op een woensdag' in
1576. Als data heb ik 4-3-1595 resp. 8-2-1595
en 20-10-1576, resp. 17-10-1576. Wat zijn nu
de juiste data?
In Friesland werd de Gregoriaanse kalender
eind 1700 ingevoerd, dus in de periode daarvoor werd gerekend volgens de Juliaanse kalender.
Groot Vastenavond = (over het algemeen) de
eerste zondag van de vasten (zondag Quadragesima of Invocavit) = zesde zondag vóór Pa-

sen. Minder vaak de zondag vóór de vasten
(Quinquagesima of Esto mihi). Uitgaande van
het eerste kom ik als volgt uit: Pasen (Jul.) zou
in 1595 op 20 april zijn; de zesde zondag
daarvoor is 9 maart. Het huwelijk zou dan dus
op 9 maart 1595 (Jul.) zijn gesloten = zondag
19 maart 1595 (Greg.).
Allerheiligen = 1 november.
1-11-1576 (Jul.) valt op een donderdag, dus 1
Vz week daarvoor kan in beginsel geen woensdag zijn geweest. Is het wel een woensdag
geweest dan zijn de in aanmerking komende
data 17 en 24 oktober 1576. (H.M.L.)

Genealogische contactzoekers
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen
in volgorde van binnenkomst en voorzover de
plaatsruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis
voor abonnees. Tekst graag in machineschrift
ofblokletters. Maximaal per contactzoeker 720
letters/spaties.
Van Bree. Gezocht de ouders van Lenairt van
Bree (ook wel Loues genoemd). Hij was in
1531 nog Rentmeester van het Land van Montfort, in opdracht van Karel, hertog van Gelre.
In aanmerking komt te Roermond Zietse van
Bree/Brede (x I Margreet van Asselt, x II
Margriet van Wachtendonck) leenheer van
het Rurenbosch. Wie weet iets over het huwelijk van Lenairt? Alle informatie is welkom.
E.A. van Bree, Mozartlaan 72, 2625 CJ Delft,
tel. 015-2611582.
Bullens/van Opstal. Willem Jan Bullens ondertr. 18-1-1763 (Oirschot), tr. 23-1-1763
(Oirschot) met Helena Josephus van de(r)
Schoot, ged. 11-8-1738 (Oirschot). Volgens de
trouwakte is Willem Jan Bullens geboren te
Oostelbeers.
Uit dit huwelijk Joanna, Josephus, Maria, Hendrik, Paulus, Cornelius en Joannes. De laatste
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gehuwd met Lucia Couwenbergh, geb. te
Heusden.
Wie kan mij helpen bij het vinden van de
doopakte van Willem Jan Bullens (Ongev.
1735? te Oostelbeers)
Lauwerens van Opstal huwde 9-5-1706 te
Moergestel met Maria Wouter Hendriks. In
de akte staat vermeld: jonghm: van Den Bosch
en alhier woonacgtigh. Hij is 16-9-1706 te
Moergestel overleden. Zijn zoon Laurentius
van Opstal werd ged. 12-3-1707. Wie kan mij
helpen bij het vinden van de doopakte van
Lauwerens van Opstal?
A.J.C.A. Vugs, Pieter Breughelstraat 29, 5062
LG Oisterwijk, tel. 0135283355.
Dieterin(c)k/Bloemesaed. Hendrik Dieterink, ark.van Winterswijk, overl. ca 28-101735, gaat te Zutphen in ondertrouw dd. 17-101707 met Anna Margrita Bloemesaed. Naast
hun beider voorgeslacht is de vraag verder: is
de Anna Margrita die gedoopt is 31-12-1679
gelijk aan de Margrita die belijdenis doet 2512-1706, en samen met haar man 20-9-1708 de
administratie goedkeuren van de momberen
van haar vader? Haar ouders zijn dan Jurijen
Bloemesaed en Janna/Jenneke Berends
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(Boejers), uit Wilp.
van Aken/Beusecom. Rijck van Aken,doop
en geb. te Waardenburg 12-2-1713, tr. aldaar
10-4-1744 Metie van Beusecom. Hun beider
voorgeslacht gevraagd en aanv.gegevens. Haar
mog.ouders:Hendrik Aartje/Flietje van Dries
(18-4-1722),of Geert Artje/Willemijn Joris
(29-10-1702), of Willem/Geertrui Roelefs
(13-2-1724).
Fred H. Boer, Jacob Paffstr. 28, 1069 PJ Amsterdam, tel. 020-6109855.
E(e)rdman, Ertman, Eerdmans. Wie is bezig
met dit geslacht of is een der genoemde spellingen toevallig tegengekomen? In Friesland
(Bolsward) vanaf 1700 sterk geconcentreerd,
maar de oorsprong is duister, (ver oostelijk?)
Aangetrouwde families zijn: Van der Putten
en Van Gelder (vroeg 18e eeuw); Kramer
(Cramer) en Alberda (laat 18e eeuw). Wie
heeft contacten onder Noord-Duitse genealogen?
Th.A. Eerdmans, Eikenlaan 3, 5671 AA Nuenen, tel. 040-2831586.
Menkhorst/Minkhorst. Ten behoeve van de
genealogie Menkhorst/Minkhorst zou ik graag
de standaard genealogische gegevens ontvangen van de Menkhorsten/Minkhorsten welke in
uw genealogisch bestand voorkomen. Wanneer
deze personen zijn in te passen in de genealogie ontvangt u als tegenprestatie een kopie van
het/de betreffende gezinsblad(en).
Kees Menkhorst, Prunusstraat 63, 's-Gravenpolder, tel. 0113-311686.
Nourisse, Klazina Wilhelmina, geb. Z. Waddinxveen 10-9-1818, dr. van Pieter Nourisse
en Grietje van Kleef tr. Zuid Waddinxveen
1-8-1841 Jan de Vos, geb. te Haarlem. Alle
informatie over woonplaats, overlijden, vooren nageslacht enz. zijn welkom.
W. Ineke, Tureluur 18, 1722 HG Zuid Scharwoude, tel. 0226-314659.
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Jacob Abramsen Roervelt (Roeleveld) ged.
Den Haag (Kloosterkerk) 06-03-1640, tr. Pietertje Jansdr. geb. Zandvoort. Jacob was
waarschijnlijk zoon van Abraham Krijne.
Gerrit Jansz. van Outshoorn, ged. 29-111683, tr. 02-02-1711 te Nieuwkoop Grietje
Cornelis Buurman. Gerrit was zoon van Jan
Pieterz. Outshoorn. Johannes Schaade ged.
Evangh. Luthers Amsterdam 03-12-1677, ondertr. Amsterdam 27-11-1716 met Volkertje
Teunis geb. ca. 1687. Johannes was zoon van
Hendrick Jonasz. Schade van Lee en Cornelia (Neeltje) Hendrikse van Kuylenburgh,
geb ca. 1643. Hendrick was eerder getrouwd
met Engeltje Claas. Johan Georg Blint (voor
1788) of Jurriaan Blind (na 1788) geb.
Straatsburg ca. 1740, overl. Hillegom 31-051819, tr. Hillegom 17-11-1782 Alida Kerkner. Vraag: Wie heeft voor mij meer gegevens
van de bovengenoemde voorouders of van hun
voorouders? Ik ben bezig met de vier stamreeksen Roeleveld, Outshoorn , Schadee en Blind.
B. Roeleveld Volkerak 51, 2401 DH Alphen
a/d Rijn.
Roodklif. Mijn oom P. C. van Iersel schreef in
zin zijn memoires het volgende: In 't Nederlands-Indische leger nam dienst Cornelis
Roodklif geboren te Oisterwijk 18-12-1835.
Cornelis vocht onder van Heutz in Atjeh en op
Borneo. Wie kan mij de juistheid van dit verhaal bevestigen?
M. v. Iersel, Fazantstraat 24, 5301 SC Zaltbommel, tel. 0418-513648.
Van Seventer/Zeventer. Thijs Damen van
Seventer, j.m. van Schoonhoven, trouwt te
Waddinxveen 16-12-1685 met Marijgje
(Maria) Derks Crous. Zij overleed te Waddinxveen 29-7-1691. Thijs hertrouwt daarna
met Geertjen Andries van Waalwijk te Waddinxveen op 21-2-1694.
Inlichtingen over Thijs en Marijgje, ook speciaal de voorouders, zijn van harte welkom.
H. Veldhoven, Trombonestraat 110, 3822 CJ
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Amersfoort, tel. 033-4552478.
Snel. In verband met de completering van de
kwartierstaat van Alida Maria Snel graag inlichtingen over Hendrik Snel, geb. 1786 te
Ouder-Amstel. Waar en wanneer is hij overleden? Hij trouwde 22-11-1812 te Ouder-Amstel
met Niesje Maria Verwoerdt, geb. 1790 in
Kokkingen (Kockengen), overl. 18-4-1864 te
Ouder-Amstel.
Herman Heinrich Bergkamp, geb. 16-71783, trouwt 8-4-1813 te Nieuwer Amstel met
Aaltje Blesgraaf. Zijn vader was Johan Heinrich Bergkamp. Waar kwam deze vandaan?
Cornelis van den Brink, geb. 24-10-1801,
overl. 16-4-1881 te Diemen was getrouwd met
Clazina Nicola van der Vaart, geb. 15-21807 te Vinkeveen, overl. 28-8-1846 te Diemen. Waar en wanneer zijn ze getrouwd?

Gezocht:
Prof. dr. ir. C. Koeman, Geschiedenis van de
kartografie van Nederland, Canaletto - Alphen
a/d Rijn 1983.
J.B. Glasbergen, Het Olde Hof, dragers van de
naam Olthof in Gr./Fr./Nrd. Dr. (eventueel ter

Jac.J. Beukeboom, 's-Gravelandseweg 23,
1381 HJWeesp.
Travaille, Antje/Attje woonde in 1819 in
Tzummarum. In dat jaar werd haar natuurlijke
zoon Bote Botes Knol geboren. Later is zij
gehuwd met Hendrik de Vries. Ik zou graag
haar geboorte- en overlijdensdata willen weten.
En wie waren haar ouders?
R. van Leeuwen-de Haan, Hofje van Belois 25,
3117 DR Schiedam, tel. 010-4730283.
Onderzoeksruil. H. van Brussel-Spook, BasBonleze 70, B-1325 Bonlez, België,
tel 00 32 10845197, wil in België onderzoek
verrichten voor personen die daarin zijn geïnteresseerd, in ruil voor onderzoek in Nederland.
Zij beheerst naast het Nederlands ook de Franse taal uitstekend.

inzage)
J. Kok, Vaderlandsch Woordenboek, delen 20,
22, 23, 28 t/m 34 + lesuppl.)
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV,
Delft, tel. 015-2146963.

Verzamelbanden Ons Erfgoed 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 bevestigen.
Deze kosten ƒ 24,50 inclusief verzendkosten.
Bij gelijktijdige 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 her-, respectievelijk bij gedrukt. De prijs bedraagt ƒ 25,— per jaargang
incl. verzendkosten. Er wordt geleverd zolang de voorraad strekt.
Toezending volgt na ontvangst van het verschuldigde bedrag op postbanknummer 301108 of (Rabo) bankrekeningnummer 31.34.11.182 ten name van uitgeverij AIvo te Delft.
Gaarne ook bij de mededeling uw adres en/of abonnementsnummer vermelden!
Bedragen 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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Redactieadres
Buitenwatersloot 142
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Tel. 015-214 69 63, fax 015-2136578

Ridderorden, voorheen en in de toekomst (3)
Archiefnieuws
Het huwelijksfonds van Clara van
Sparwoude
Op zoek naar een familiewapen (slot)
Gedeponeerde archieven van kerken
enz. van Kampen
Beroepen van vroeger (Vrouwenberoepen)
Romeinse cijfers (corr.)
Orde op (genealogie) zaken
Computergenealogie
Boeken en tijdschriften
Verenigingsnieuws
Vragen en antwoorden
Genealogische contacten

Vormgeving
Alvo-Delft
Uitgever, abonnementenadministratie,
verspreiding en advertentieexploitatie:
Uitgeverij Alvo, Buitenwatersloot 142,
2613 SV Delft.
Tel. 015-214 69 63, fax 015-2621043
Advertentietarieven op aanvraag.
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Druk
Drukkerij Alevo, Lagosweg 11,
2622 CZ Delft.

1997 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 wordt geacht aan het begin van het
jaar te zijn ingegaan. Een jaarabonnement kost ƒ 25,-, te voldoen door storting of overschrijving op
postbank-rekening 301108 of bankrekening 3134.11.182 ten name van uitgeverij ALVO te Delft.
Een abonnement buiten Nederland kost ƒ 30,—, te betalen per eurocheque of internationale postwissel op
naam van uitgeverij ALVO, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft, Nederland. (Bij betaling door
overschrijving op bovengenoemde postbankrekening dient het abonnementsgeld met het geldende transferbedrag te worden verhoogd.).
Bij bankoverschrijvingen en girotelbetalingen s.v.p. ook bij de mededelingen adres en woonplaats
vermelden omdat op de rekeningafschriften alleen de namen worden vermeld.
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
abonnementsj aar.
Haspelende vrouw (haspelen = garen winden met behulp van een haspel). Het meewerken van
de vrouw uit een weversgezin was voorwaarde om in leven te kunnen blijven. Zie beroepen van
vroeger (vrouwenberoepen), pag. 164.
(Naar een gravure van Geertruyt Rogman)
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3akm.
Mr. J. H. Geertsema, ff, Minister.
Audiëntie, Zaterdag ten 12 «w.
Mr. P. F. Hubrecht, Secretaris-Generaal.

COMMISSABISSEN DES KOKINaS.
Noord-Brabant.
Jhr. Mr. P. J. Bosch vau Drakestein, 3(5 K ^ G O .
Gelderland.
L. G. A. Graaf van Limburg
SUrum, | 5 K - ^ G 0 -

Mr. C. Fock, H
Noord-Hoüand.

Jhr. Mr. H. H. Boel, i $ ^ K .

Zeeland.
Mr. B. W. Baron van Lyuden,

3 ? ^ GO.

Friesland.
Jhr. Mr . J, E. van Panhuys, §5
^G(
Overijssel.
Mr. P. C. Baron Nahuys.
Groningen.
Mr. L. Graaf vau Heiden Beinestem
, 35Drenthe.
^K.
Mr. J. L. G. Gregory, 3Q
Limburg.
Mr. P. J. A. M. van der Does

de Willebois, J t ^ G O .

E. C. U. van Doorn, f$K. ^ G O .
; men ooA: vroeger veel belang hechtte aan onderscheidingen blijkt uit deze afbeeldingen, ontleend aan
het Drentsch Jaarboekje voor 1873. Als men dit boekje doorbladert ziet men ook, dat wanneer men lager in
de hiërarchie komt, het aantal personen met een onderscheiding daalt.
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Emma-Wilhelmina en de stichting van
de orde van Oranje Nassau
Toen Willem III stierf werd in Nederland
Koningin Emma regentes voor haar minderjarige dochter Wilhelmina. In Luxemburg was toen nog de opvolging uitsluitend aan manlijke telgen voorbehouden,
zodat de personele unie Nederland-Luxemburg ophield te bestaan. Daarmee
verviel ook de mogelijkheid voor Emma of
Wilhelmina tot het verlenen van de Orde
van de Eikenkroon. Emma was intelligent
en hoewel nog jong beschikte zij toch over
wat men nu zou noemen een uiterst
gevoelige politieke neus. Zij had als moeilijke taak het beschadigde imago van de
Oranjes te herstellen. Zij zag zeer scherp
in dat de invoering van een nieuw decoratiestelsel in plaats van de Eikenkroon
een uitstekend middel was om mensen aan
de kroon te binden.

geldbedragen te geven. Later veranderde
dit in kostbare cadeaus met veel edelstenen. Geleidelijk ging men over tot het
elkaar onderscheidingen aanbieden, wat
aanzienlijk goedkoper was. Over een passende onderscheiding anders dan de
Eikenkroon beschikte men niet. De Leeuw
was uitsluitend voor Nederlanders bedoeld. Er was nog een belangrijke reden
om een nieuwe orde te creëren. Er verdwenen nogal wat Nederlandse kunstschatten
over de grens. Het was bekend dat
buitenlandse instellingen de gevers daarvan met hoge onderscheidingen overlaadden. Vaak moest men dus in Nederland om
die reden kostbare kunstschatten naar het
buitenland zien verdwijnen. Dan was er
nog de factor van een groeiend nationalisme. Ook daardoor groeide een behoefte aan een eigen typisch Nederlandse
orde.

Problemen door het ontbreken van een
ridderorde
Reeds rond 1875 was er in een anoniem
pamflet een heftige pennenstrijd gevoerd
over de noodzaak van een nieuwe ridderorde. Vanwege het restrictieve karakter
van de Nederlandse Leeuw pleitte de
(goed geïnformeerde) schrijver voor de
instelling van een Koninklijke Orde Willem de Derde. Bovendien kleefden aan de
Eikenkroon, afgezien van staatsrechtelijke
bezwaren ook nog een kwalijk luchtje,
omdat deze onderscheiding niet altijd aan
zo ridderlijke figuren was toegekend. Ook
waren er nog andere redenen om een
nieuwe ridderorde in te stellen, namelijk
diplomatieke. Het was van oudsher niet
ongebruikelijk om verdienstelijke buitenlanders, maar ook vertrekkende gezanten

Instelling van de Orde van OranjeNassau, niet zonder slag of stoot.
Het overlijden van Koning Willem III,
bood de mogelijkheid om al deze zaken
eens en voor goed te regelen. Zonder slag
of stoot ging het echter niet. Er waren felle
debatten in de kamer. Heel wat kamerleden meenden "dat het decoratiestelsel
een ijdel bedrijf was, dat het tot zedelijk
verval van de samenleving zou leiden
(sic)". Men duchtte de lintjesjagers, die ten
koste van listigheid en bedrog een onderscheiding probeerden te krijgen. Het was
een publiek geheim dat sommige Amsterdamse bankiersfamilies zeer op een lintje
uit waren, zodat zij zich tot de patriciërsfamilies zouden kunnen gaan rekenen.
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Men kan zich afvragen, waarom men niet
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besloot de mogelijkheden van de Orde van
de Nederlandse Leeuw wat uit te breiden.
Doch kamerleden voelden daar niets voor
omdat dit "tot verwatering" van de goede
orde zou leiden. Men vond toch al een
beetje dat in het het jongste verleden de
Leeuw aan "Jan en alleman" werd gegeven1). De stichting van een Huisorde werd
ook geopperd, doch gelet op de ervaringen
met de Eikenkroon, stapte men snel van
deze gedachte af, ofschoon het laatste
woord over een huisorde nog niet was
gesproken.

jegens de Staat of Maatschappij op
bijzondere wijze verdienstelijk hadden
gemaakt. Van meet af aan bestond er dus
veel onduidelijkheid over de doelstelling,
met name ook wat betreft de afgrenzing
van de deze orde t.o.v. de Orde van de
Nederlandse Leeuw. In feite werd het
uiteindelijk zo dat beide orden door elkaar
heen werden gebruikt (zie tabel I): de
Oranje Nassau was de "gewone" en de
Nederlandse Leeuw, de "hogere orde".
Waarom men het bij deze vage formulering liet? Kamerleden meenden dat
een "kreupel stelsel" te verkiezen was,
vanwege de "kiesheid". Men moest immers vermijden dat "toekomstige ridders
niet de indruk zouden krijgen met een
minderwaardige onderscheiding te zijn
afgedaan (sic)". Een andere zaak die nogal
wat strijd opleverde was de toekenning
van de zwaarden aan militairen. Hierdoor
zou ten onrechte de indruk kon worden
gewekt, dat bij de toekenning "strijd" een
punt van overweging zou zijn geweest. Het
waren vooral de militairen (met krijgsonderscheidingen) die hier bezwaar tegen
hadden. Men kreeg als militair immers
geen militaire dapperheidsonderscheiding,
maar een onderscheiding voor civiele verdiensten.

Als naam voor de nieuwe orde werden o.a.
voorgesteld Oranje-orde, Wilhelmina-orde
(ja zelfs Juliana-orde), doch uiteindelijk
werd voor de naam Orde van OranjeNassau gekozen, een naam sterk verbonden met het Koningshuis. Dit ondanks het
bezwaar dat door enkele niet koningshuislievende kamerleden werd geopperd. Zodoende kwam reeds in 1892, twee jaar naar
het regentschap, de nieuwe Orde van
Oranje Nassau tot stand, met als doelstelling, personen te eren die zich jegens staat
en maatschappij op bijzondere wijze verdienstelijk hadden gemaakt. Er zijn vijf
rangen nl. grootkruis, grootofficier, commandeur, officier en ridder. Het opschrift
is Je Maintiendrai. Aan militairen wordt de
orde verleend 'met de zwaarden'.
Instelling van de ere-medailles ON
De zaak leek met vijf ON-orden in kannen
Het grootste probleem bij het debat had de en kruiken. Nochtans bestond de vreesdat
doelstelling van de ON-orde opgeleverd. het stelsel te sterk zou democratiseren. Om
Naast verdiensten die de staat zouden met kamerleden te spreken, "het zou toch
betreffen, zouden ook verdiensten t.a.v. de niet kunnen dat het zover mocht komen dat
samenleving tot uitdrukking moeten de gewone hoofdonderwijzer met een
worden gebracht. Vandaar dat het woord ridderkruis zou worden begiftigd. Ook de
"maatschappij" werd opgenomen. De orde kleine burgerij, misschien wel de gezeten
wordt dus toegekend aan hen die zich werkman zou mogelijk aan de beurt
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kunnen komen".
De liberaal-conservatieve Borgesius en de
katholieke Schaapman stonden op dit punt
lijnrecht tegenover elkaar. Vooral de voorlieden van de Christelijke en Katholieke
partijen, die net in de emancipatie-fase
verkeerden, waren nogal voor een wat bredere spreiding van de ridderorden geporteerd. Borgesius (liberaal-conservatief)
verdedigde een veel beperkter toekenningsbeleid. Zijn standpunt formuleerde
hij tamelijk kras aldus: "Reeds in gedachten zie ik de eerwaarde die op de vraag,
waaraan hij de onderscheiding te danken
heeft als antwoord geven, dat hij in
godsdienst uitblonk. Ziet de regering niet
in dat de godsdienst te hoog staat voor
decoraties?" Verder waren er natuurlijk
ook de problemen rond de toekenning van
de orde voor verdienstelijke vrouwen. Bij
de gewone ridderorden waren vrouwen
(aanvankelijk) uitgesloten. Sommige kamerleden opperden echter als bezwaar dat:
"Zodaanige uitsluiting ook niet zou strooken met den geest van onze tijd, waarin
ook vrouwen zich meer en meer gaan
bewegen op maatschappelijk gebied en
hare werkzaamheid niet meer uitsluitend
zich beperkt tot den huishoudelijken
kring" (let op: dit was 1891 !!!!).
Dit alles leidde tot de voorstellen om naast
de "echte ridderorden" nog het stelsel van
eremedailles in te stellen, speciaal bestemd
voor "lieden van de werkende en nederige
stand". Dit was dus bij aanvang niet de
bedoeling geweest, maar een voortschrijdend inzicht door het politieke debat.
Als model voor deze eremedailles greep
men terug op de overeenkomstige eremedailles die ook bij de Orde van de
Eikenkroon bestonden. Annex aan de Orde
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van Oranje-Nassau werden dus toen de
bekende eremedailles ingesteld nl. in
goud, zilver en brons.
De betekenis van deze eremedailles zou in
loop der jaren sterk toenemen, ook in
numeriek opzicht. De initiële anti-democratische insteek zou in de loop der jaren
juist in het tegendeel omslaan. Niets heeft
meer aan de democratisering van het rangenstelsel bijgedragen dan juist deze eremedailles. De democratisering van ons
decoratiestelsel was daardoor niet meer te
stuiten. Het is merkwaardig dat juist de
tegenstanders van de eremedailles in
voorstanders veranderden. De eremedailles werden voor de liberale conservatieve
werkgevers een belangrijk instrument om
mensen met een langdurig dienstverband
en werkmanstrouw te kunnen belonen. Om
Bruin (zie literatuurlijst) te citeren het
werd een welkom lokaas voor de onderdanen.
Bedenk echter dat de nieuwe ON-orde, in
tegenstelling tot de Eikenkroon rechtstreeks viel onder regie van de verantwoordelijke minister. Daarmee verviel de
mogelijkheid van de Kroon, om personen
te belonen die ten aanzien van het
Koninklijke Huis zich op rechtstreekse
wijze verdienstelijk hadden gemaakt2).
Huisorde van Oranje
In deze leemte werd in 1905, op verzoek
van Koningin Wilhelmina, voorzien door
instelling van de Huisorde van Oranje.
Bij de instelling van deze orde werden
door de regering aanvankelijk wel grondwettelijke bezwaren geopperd. De huisordes zijn immers nooit geheel privé, maar
op grote hoogte toch een gewone staatsOns Erfgoed nr 4, 1997

orde. Als compromis werd een enkelvoudige contra-signering door, de relevante minister voorgesteld 3 ). Dit is de gang
van zaken thans.
De Huisorde van Oranje kent de klassen:
Erekruis, Groot Erekruis en Grootkruis.
Vrouwen werden zonder aanduiding van
de klasse bevorderd tot eredame in de
Huisorde van Oranje. Tot deze orde behoren nog enkele medailles: de Eremedailles voor "Kunst en Wetenschap" en
voor "Voortvarendheid en Vernuft", met
de status van Grootofficier en de Orde
van Trouw en Verdienste in zilver en
goud, met de status van Ridder. Tot de
Huisorde behoort eveneens de "Kroonorde" die uitsluitend aan vreemdelingen
wordt toegekend.
Een zwarte bladzijde
Niet alleen koning Willem III gebruikte
Ridderorden als politiek instrument, sommige ministers deden dat eveneens. In
1909 kwam aan het licht, dat de leider der
kleine luyden (de grote AR-voorman
Kuyper) als minister van Binnenlandse
zaken, een Amsterdamse bankiersfamilie
aan een koninklijke onderscheiding had
geholpen, na een flinke storting in de partijkas van de AR. Deze zaak werd een
smakelijke tragi-komedie omdat er als
bemiddelaarster een mysterieuze jonge
vrouw fungeerde. Kuyper kon niet anders
doen dan tijdens het kamerdebat erkennen
dat hij "onzorgvuldig" had gehandeld. Een
parlementaire enquête werd voorgesteld,
doch ging niet door. Wel werd een
"ereraad" ingesteld. Uiteindelijk werd het
lintjes-incident toch het einde van een
grootse politieke carrière.
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Militaire onderscheidingen na de Eerste
Wereldoorlog.
Hoewel we buiten de krijgshandelingen
van de Eerste Wereldoorlog waren gebleven, betekende het toch dat heel wat
militairen vijf lange jaren onder de wapenen waren. Deze moesten beloond worden.
al ging het wel wat op krenterige wijze.
Een officiële staats-onderscheiding kon er
eigenlijk niet af. Er werd een Nationaal
Comité, (het Nationaal Comité Herdenking Mobilisatie 1914) gevormd dat decoraties mocht uitgeven. Dit leidde tot
versierselen als het:
- Mobilisatiekruis 1914-18 (1925) Bestemd voor ge(de)mobiliseerde militairen.
Opschrift mobilisatie-vrede-eer. Brons
- Witte Mobilisatiekruis 1914-18 (1927)
Bestemd voor burgers die vrijwilligerswerk van burgerlijke karakter voor gemobiliseerde personen tijdens de mobilisatieperiode 1914-18 hadden verricht. Opschrift: mobilisatie-waardering. Brons.
Burgelijk onderscheidingbeleid tussen
de twee wereldoorlogen.
De duurte van de oorlog en de na-oorlogse
recessie betekende dat de schatkist rond
1919 leeg was. Men klaagde steen en been
over de duurte van de onderscheidingen en
de noodzaak het decoratie-stelsel zuiniger
en dus selectiever toe te passen
De Kanselier, belast met de uitvoering van
de ridderorden had immers berekend dat
de begrotingspost voor de ordetekenen van
ƒ 8.000 volstrekt onvoldoende was en dat
dit bedrag zou moeten worden verhoogd
tot tenminste ƒ 15.000. Dit was destijds
een alarmerend bericht. Men eiste een
reductie van het aantal toe te kennen
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ridderorden met 50% in vergelijking met
voorgaande jaren. Deze constatering
bracht heel wat commotie en consternatie
te weeg 4 ). Aan de ene kant waren het de
penningen die tot versobering dwongen.
Aan de andere kant wezen ambtsberichten
door burgemeesters er op : "Dat de toekenning eener Eeremedaille, het moreel sterk
verhoogt". Zij voegden hier aan toe: En
wat kost nu zo'n decoratie. De prijs van
een Bronzen Eeremedaille bedraagt ƒ 1,75,
die van een zilveren ƒ 3,75. De begiftigde
moet ƒ 1,~ betalen, dus de zuivere kostprijs is nog aanzien lager. Bovendien zou
na het overlijden de medaille terug worden
gestuurd. Er verongelukten dank zij de
waakzaamheid van de gemeentebesturen
slechts zeer weinigen". Voorts zo betoogde men zouden ridderorden zelfs kostenbesparend kunnen werken: "Ik moge u
slechts verwijzen naar de decoratie van H.
met het ridderkruis ON (kostprijs bruto
ƒ 8,75). Het verving in dit geval een
belooning van ƒ 1000.—". (zie Bruin)
In het hierop volgende politieke debat ging
de regering overstag wat betreft de
toekenning van medailles omdat (zo luidde
de conclusie) de bedragen die hiermee
gepaard gingen zo gering waren dat ze
geen gewicht in de schaal legden. Voor de
ridderorden werd echter de stringente
rantsoenering (een woord uit de oorlog
'14-'18 overgehouden) gehandhaafd. Men
zag er op toe dat men de uiterste zuinigheid zou betrachten. Het totale aantal toegekende orde-tekenen werd zelfs tot een
kabinetsbesluit gemaakt. Niet alleen het
kabinet maar ook koningin Wilhelmina
deelde de mening van rantsoenering. Het
zou Haar (onze Vorstin) aangenaam zijn
wanneer de ridderorden met een derde
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zouden kunnen worden teruggebracht.
Zoals ook bij de viering van haar 25 jarigjubileum (1923) was gebleken pleitte zij
voor uiterste soberheid en eenvoud 5 ). Om
de rantsoenering van het onderscheidingsstelsel handen en voeten te geven bedacht
men een puntenstelsel: Ridder van OranjeNassau 1 punt, Officier 2 punten, de
Nederlandse Leeuw drie punten. Dat
betekende dat diegene die op een 'Leeuw'
kon bezuinigen 3 (liefst 2 natuurlijk) Ridders ON mocht toekennen.
De rantsoenering werkte aanvankelijk
goed, doch na enkele jaren liep de zaak
toch uit de hand. Een belangrijke oorzaak
was dat naast de druk vanuit de onderste
bestuurslagen (met name de burgemeesters) vooral het bedrijfsleven pressie ging
uitoefenen. Men vond (en dat was volledig
terecht) dat de onderscheidingen te veel in
de politiek-ambtelijke rangen bleven hangen. Bovendien (en dat sprak men liever
niet publiek uit) was een medaille en ridderorde een mogelijkheid om op betrekkelijk goedkope wijze bij pensionering
betrokkenen met veel tamtam te belonen.
Gewoonlijk bekostigde immers de werkgever de medaille zelf. Doch de kosten aan
een medaille verbonden waren minder dan
het traditionele cadeau van het gouden
horloge.6)
Zodoende ontstond de traditie om werknemers met een lange staat van dienst te
belonen (het zogenaamde automatische
lintje na langdurig dienst verband). Dit
leidde bij het ministerie van Nijverheid, tot
discussie over de vraag wanneer van
langdurige trouwen dienst sprake was. Een
duur van een dienstverband van 50 jaar 7)
die men eerder aanhield, werd verkort tot
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40 jaar, gezien de nieuwe arbeidsverhoudingen. Nog veel moeilijker was het
om de functies in het bedrijfsleven te
graderen: dit leidde tot de bekende kwestie
omtrent het beroepsaanzien van procuratiehouders en vroedvrouwen. Welke type
onderscheidingen moest aan deze functionarissen worden toegekend (Goud,
Ridder?). Dan was er nog het probleem
van de mensen met een adellijke titel.
Moesten zij op grond van hun adellijke
afkomst, met een hogere onderscheiding
worden beloond dan op grond van hun
maatschappelijke prestaties. Het is aardig
er op te wijzen dat dergelijke kwesties tot
op het allerhoogste niveau werden uitgevochten en soms kabinetszaken werden.
De lezer wordt naar het werk van Bruin
verwezen om te genieten van nog meer
vaak hoogst vermakelijke incidentjes en
beslissingen die zich rond de toekenning
van onderscheidingen afspeelden.
Samengevat moet men constateren dat het
decoratiestelsel tussen de beide wereldoorlogen niet uitblonk door ruimhartigheid.
Noten

Na 1850 was het benoemingsbeleid (onder Willem
III) wat zuiniger. Besef echter dat de bevolking van
Nederland rond 1850 slechts 3-4 miljoen inwoners
bedroeg, bovendien overwegend kinderen.
2. klassiek voorbeeld is de dokter die door het
koningshuis wordt geraadpleegd
3. Er zijn in tegenstelling tot bij de gewone rijksorden dus geen twee ministeriële handtekeningen
vereist.
4. wat dit betreft, heeft onlangs de geschiedenis
zich herhaald, ook nu werden vrijwel dezelfde
argumenten gebruikt
5. Het was niet ongebruikelijk om bij
hoogfeestdagen van de Vorst onderscheidingen toe
te kennen. Om niet te kwistig met de gewone ridderorden 'rond te strooien', werden in plaats
daarvan herinneringsmedailles toegekend. Het
betreft personen die door vorst(in) geacht worden
voor verlening in aanmerking te komen. De
toekenning van Herinneringsmedailles vondt ook
plaats, bij bezoeken aan de Antillen, bij het
huwelijk en de inhuldiging van Koningin Juliana en
Beatrix etc.
6. In een spotprent gaf Albert Hahn zijn visie op het
decoreren van werknemers aldus in deze dialoog
weer: Werkgever aan winkelier (die op minister
leek). Zou U eerenkruizen kunnen leveren om aan
mijn personeel uit te reiken. Winkelier: wenst U
goud of zilver. Patroon Neen, neen blik is mooi
genoeg, anders brengt het tuig het maar naar de
lommerd"
9) Dienstboden die 50 jaar bij eenzelfde
werkgeefster gediend hadden kregen vaak de
bronzen medaille

1. Dat viel nogal mee, zoals onderstaand schema
aangeeft.
Aantallen toegekende onderscheidingen
jaar
1840-45
1845-50
1850-55
1855-60
1860-65
1865-70

Leeuw
795
763
99
407
258
263
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Eikenkroon
40
493
260
376
322
249

In het volgend nummer van ons Erfgoed
volgt weer een stukje paleografie. Ook aan
de oude termen zal dan weer aandacht
worden besteed
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Archiefnieuws
Algemeen Rijksarchief
Op 22 september 1997 zal de POP-gids
worden aangeboden aan drs. A. Nuis,
staatssecretaris van O.C en W. Ook wordt
gedacht aan de vervaardiging van een cdrom met daarop alle PEGIN-gegevens en
de mogelijke plaatsing van het PEGINbestand op Internet. PEGIN is een afkorting voor Persoons Gebonden Informatie,
een project dat in januari 1996 is gestart.
Er is een database tot stand gekomen,
waarbij op zo'n achttien velden gegevens
werden ingevuld. Eén uitdraai, die op persoons en beroepengroepen, aangevuld met
een index wordt als Pop-gids (Personen
Op Papier) uitgegeven. Hierin kan men
allerlei informatie achterhalen. Men heeft
zo'n zesduizend toegangen (inventarissen,
plaatsingslijsten) van het ARA doorgenomen op beschrijvingen van bestandjes,
die waarschijnlijk concrete namen en
gegevens bevatten van personen in één of
meerdere beroepsgroepen.
(Bron: J.H. Kompagnie in De Bovenkamer
nr. 3, 1997).
De Rijksvoorlichtingsdienst heeft zo'n
kleine 1.000.000 foto's aan het ARA
overgedragen. De historische collectie
bestaat uit een aantal deelcollecties. Het is
de bedoeling dat deze en de al in het ARA
aanwezige foto's de basis gaan vormen
voor het Rijksfotoarchief. De RVD is in
samenwerking met de Centrale Archiefselectie Dienst in Winschoten met het verbeteren van de toegankelijkheid van een
groot deel van het fotomateriaal. Er
worden grote computerbestanden aangemaakt die nu op cd-rom worden weg150

geschreven. Als t.z.t. de opstelling gerealiseerd is kan op trefwoorden, geografische aanduiding, naam en datum worden
gezocht. De beelden kunnen dan op het
beeldscherm bekeken worden en eventueel
afgedrukt via een printer.
(Bron: M. Becker in De Bovenkamer nr. 3,
1997)
G.A. Vlissingen
Dit archief is op vrijdag gesloten voor het
publiek. Openingstijden: ma. t/m do. van
8.30-16.30 uur.
G.A. Zwolle
Prijs voor de Zwolse geschiedenis
Het gemeentebestuur van Zwolle heeft een
tweejaarlijkse Prijs voor de Zwolse Geschiedenis ingesteld, die voor het eerst zal
worden toegekend in 1998. De prijs
bedraagt tweeduizend gulden. In aanmerking komen alle manuscripten en publicaties uit de jaren 1996 en 1997, die
betrekking hebben op de geschiedenis van
Zwolle, met een omvang van min. 7500
woorden. De inzendingen worden beoordeeld door een jury onder leiding van de
Groningse historicus, prof. dr. P. Kooij.
Het reglement van de prijs kan worden
opgevraagd bij het Gemeentearchief Zwolle, alwaar ook nadere inlichtingen kunnen
worden verkregen.
Cursus over Zwolse geschiedenis
Onder het motto Ken Uw Stad gaat in
oktober een cursus van start over de
geschiedenis van Zwolle. De nieuwe
cursus wordt georganiseerd door het G.A.
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en de Zwolse Historische Vereniging en deskundige docenten aangetrokken: mw.
vindt plaats op zes maandagavonden. De drs. I. Wonngoor, drs. J.C. Streng en drs.
eerste cursusavond is op 6 oktober, de H.A. Stalknecht, drie historici met ruime
laatste op 15 december 1997. De cursus ervaring op het gebied van de Zwolse
wordt gegeven in het G.A. aan de geschiedenis. De cursuskosten bedragen
Voorstraat. De eerste twee avonden zijn ƒ 125,—. Belangstellenden kunnen zich
gewijd aan de middeleeuwen, de volgende schriftelijk melden voor 15 sept. 1997 bij
twee aan de zeventiende en achttiende het Gemeentearchief, waar ook verdere
eeuw; daarna volgen nog twee avonden inlichtingen zijn te krijgen.
over de periode na 1800. Tijdens de cursus
zijn uit elke periode bronnen te zien, niet Het adres van het G.A. Zwolle is
alleen archiefstukken, maar bijvoorbeeld Voorstraat 26, 8011 ML Zwolle, tel. 038ook videofragmenten. Onderwerpen uit de 4982488, fax 038-4982967, e-mail
politiek, de economie en uit de sociale gemarch@pi.net
geschiedenis komen aan bod. Er zijn drie

Het huwelijksfonds van Clara van Sparwoude
H.M. Lups
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Clara Jansdr. van Sparwoude, f 4 aug. 1615
naar een copie van rond 1683 vanC.de Man

(Gem. archief Delft)
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Clara van Sparwoude werd rond 1530 geboren. Haar vader was vermoedelijk uit
Haarlem afkomstig, haar moeder stamde
uit een Leidse bierbrouwersfamilie. Zij
had een broer die priester was en een
halfzuster, Marritgen, een natuurlijke
dochter van haar vader.
In 1556 huwde Clara Jansdr. van Sparwoude met Mr. Arent Franckenzoon van
der Meer. Deze was hoogheemraad en tevens Raad (1548), Secretaris (1554) en
Commissaris van de Huwelijkse Zaken
(1581) van Delft. In 1559 werd hij opsiender van het Heilige Geest Zusterhuis. Dit
verschafte huisvesting en onderhoud van
de (leke)zusters wier taak het was zieken
en armen te verzorgen. Na de hervorming
hield de toevloed van de zusters op en
werd het Zusterhuis omgezet in een weesllUls
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waarschijnlijk kinderloos gebleven , want
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bij het overlijden van haar man in 1596
worden geen kinderen genoemd. Zij wijdde zich aan vele vormen van liefdadigheid.
Zo werd zij in 1580 benoemd tot buitenmoeder van dit weeshuis. In 1570 was
Arent van der Meer tevens 'opsiener' geworden van het Fraterhuis, dat toen nog
diende voor de opleiding van geestelijken
en tot het beoefenen van kerkzang door de
koorknapen. Na 1573 was dit doel niet
meer toelaatbaar en werd het omgezet in
een gelegenheid, waar jonge mannen tot
prdikant werden opgeleid, eerst door het
Delftse gymnasium te bezoeken en op oudere leeftijd als beurshouder te Leiden.
Ook daar kwam naast het bestuur vrouwentoezicht. Clara werd regentes. Sporen
van deze activiteiten vinden we terug als
zij haar testament opmaakt. Dit gebeurde
twee jaar na het overlijden van haar man
en dateert van 28 januari 1598. Al bij
beider leven schonken Clara en Arent aan
het Fraterhuis en later voor de predikantsstudie jaarlijks ƒ 300,— om boven het gewone aantal twee jongens extra in de gelegenheid te stellen theologie te gaan studeren. Als jaarlegaat werd dit in haar testament vastgelegd. Ook ging er een jaarlegaat van ƒ 50,— naar het oude mannen- en
vrouwenhuis voor een jaarlijkse 'blijde'
maaltijd.
Een neef van haar man mr. Pieter van der
Meer wordt tot mede-executeur testamentair benoemd en krijgt daarvoor een legaat.
De rest gaat naar haar verdere familie:
legaten aan de neven van vaders- en moederskant en voor haar 'pille' petekind, de
dochter van mr. Gilles des Clarges, een
van de executeurs-testamentair. Verder
gaat er een zeker jaarlijks bedrag naar haar
behoeftige 'vrunden' (verwanten). Wat
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overbleef was bestemd voor de zgn. huwelijksgift: de erflaatster vermaakt aan die
personen, 'die vroome ende eerlick jongmans en jongedochteren' van haar 'geslacht', die er behoefte aan mochten hebben, dus die anders hun huwelijk zouden
moeten uitstellen, omdat er geen 'uitzet'
was, een som van honderd, honderd vijftig,
twee honderd, tweehonderd vijftig, drie
honderd gulden of zoveel meer als er nodig mocht zijn.
Uitgedrukt in de koopkracht van toen aardige bedragen. Onder 'van haar geslacht'
worden dan verstaan de afstammelingen
van haar vader, grootvader, overgrootvader enz. van vaderszijde. Ook vielen daaronder degenen, die buiten het huwelijk
zijn verwekt, waarbij in de eerste plaats de
nakomelingen van de reeds genoemde
Marritgen Janszdochter.
Als uitvoerders en vaststellers van de bedragen uit het huwelijksfonds werden de
weesmeesters van de gemeente Delft aangewezen. Bij de opheffing van de weeskamers door een wet van 5 maart 1852 ging
het beheer over aan een bij die wet ingestelde commissie van liquidatie, die deze
erfenis met nog een aantal andere overdroeg aan het departement van financiën.
Clara heeft na het opmaken van haar testament nog zeventien jaar geleefd. Zij overleed 4 augustus 1615 en werd een paar
dagen later in de Oude kerk te Delft begraven. Haar wapenbord is bewaard gebleven
evenals haar beeltenis, ondanks dat deze
hing in de in 1618 uitgebrande weeskamer.
Al in 1813, bij het herstel van onze onafhankelijkheid, was het niet meer mogelijk
na te gaan of de jongelui die in het huwelijk traden het geld nodig hadden. Vanaf
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die tijd ontvingen alle afstammelingen, die
zich voor hun huwelijk meldden ƒ 25,—.
Bij een Koninklijk Besluit van 14 november 1869 werd een nieuwe regeling getroffen:
1. Alle gelden zouden in december worden
uitgekeerd;
2. Alle beschikbare gelden zouden gelijkelijk verdeeld worden onder de familieleden
die zich vóór of op 15 november van elk
jaar met bewijsstukken bij het Departement van Financiën meldden, op voorwaarde dat hun huwelijk in één van de drie
voorafgaande jaren had plaatsgevonden.
Het aantal gegadigden werd echter steeds
groter en het uit te keren bedrag kleiner. In
1919 waren er al 30 a 40.000 rechthebbende familieleden.
In dat jaar diende minister de Geer een
westvoorstel in om 24 stichtingen op te
heffen, waaronder die van Clara van Sparwoude.
,
,
Alleen het jaarlegaten aan twee Leidse
studenten en aan het Oude mannen- en
vrouwenhuis bleven bestaan.
Bij een wet van 3 april 1922 is het fonds,
dat toch nog ƒ 528.600,— groot was, uiteindelijk opgeheven. In de Staatscourant
van 1922 werden gegadigden opgeroepen,
die meenden recht te hebben op een deel
van het kapitaal. Rond 1927 werd het geschonken aan een 4.000 behoeftige rechthebbenden.
Eigenlijk is het jammer dat zowel het grote
aantal rechthebbenden als de dure administratie tot deze opheffing geleid hebben.
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Niet alleen is het een leuk idee dat je uit
een dergelijk fonds kon erven, zoals ook
vele generaties voorouders voor je, ook
genealogisch gezien is het een verarming,
want uiteindelijk zijn al die rechthebbenden geregistreerd en is een deel van hun
voorouders tot het eind van de zestiende
eeuw vastgelegd. In een Delftsche Courant
uit 1925 worden in aansluiting aan een
artikel van Mr. L.G.N. Bouricius, waaraan
een deel van dit artikel ontleend is, een
overzicht gegeven van deelgerechtigde
Delftse ingezetenen. Deze lijst omvat ruim
honderd personen. Bij de vrouwen staat
ook de (ex- of wijlen) echtgenoot vermeld,
alsmede het adres. Deze gegevens liggen
dus ook, vast van de andere toenmalige
rechthebbenden. Inmiddels zijn we zo'n
drie generaties verder en kunnen de nazaten van de 30 a 40.000 familieleden van
toen zich misschien verdubbeld hebben.
Het lijkt me een zeer dankbaar onderwerp
om te klapperen. Velen zouden aan dit
bestand,gegevens kunnen ontlenen, (met
een interessant stukje familiegeschiedenis)
Bronnen:
R. Boitot, Beschrijving der stadt Delft, Delft 1729
(functies mr. Arent Franckenzoon van der Meer en
Clara van Sparwoude)
M.L. van der Heide, in Delftse vrouwen van vroeger,
Delft 1975
J.A.L. Lesturgeon, in De Nieuwe Courant, 13 nov.
1919
J.J. Drogendijk, in De Ster, 15 sept.. 1922
De Delftsche Courant, nrs. 2, 28, Delft 1925
Mr. L.G.N. Bouricius, De Delftsche Courant, nr. 32,
Delft 1925
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Op zoek naar een familiewapen (slot)
A.H. Hoeben

VAN
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Enkele wapens van Utrechtse geslachten

Monografieën en tijdschriften
Een belangrijke bron voor onderzoek
bestaat uit reeds verzamelde wapenbeschrijvingen of -afbeeldingen die in het
verleden zijn gepubliceerd. Meer dan
110.000 wapenbeschrijvingen vinden we
in het 'Armorial Général' van Rietstap dat
in twee delen in 1884 en 1889 verscheen.
Later is dit werk aangevuld door de gebroeders Rolland, maar deze supplementen betreffen voornamelijk geslachten buiten Nederland. Het nadeel dat aan zo'n
algemeen wapenboek kleeft is natuurlijk
de onmogelijkheid om gedetailleerde informatie op te nemen en we zien dan ook
dat in het werk de herkomst van de
geslachten veelal met zeer algemene termen wordt aangeduid door toevoegingen
als "Pays-Bas" (zonder nadere aanduiding
van provincie of plaats) of "Brab. Sept"
zonder nadere aanduiding van plaats). Ook
bronnen geeft Rietstap niet op. Een nadeel
is ook, dat er te gemakkelijk een wapen
van een familie als 'het' familiewapen kan
worden aangenomen, zonder enig bewijs
dat de bewuste familie inderdaad familie
is. Toch blijft het AG een onmisbaar werk
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en ervaring heeft mij geleerd dat de
beschrijvingen in het algemeen nauwkeurig zijn (behoudens de gewone menselijke
fouten).
De gebroeders Rolland hebben op basis
van de beschrijvingen van Rietstap tekeningen vervaardigd van de wapens in het
'Armorial Général'. Hun werk: Planches de
1'Armorial Général.... enz. dat vanaf 1938
in meerdere delen verscheen, is vaak de
bron van afbeeldingen die in boeken en
tijdschriften gebruikt worden.
Soms vindt men ook wapenverzamelingen
in boeken die een bepaalde stad of
instelling behandelen. Zo publiceerde J.A.
Gerlach een werk over de schutters van de
voetboog te Heusden en voegde een serie
van 176 wapens van de hoofdlieden van de
schutterij toe (zie bibliografie).
In het tijdschrift 'De Brabantse Leeuw'
verscheen in de jaargangen 1971 en 1972
een serie bijdragen van de hand van L.G.
van Dyck, waarin hij ruim 500 wapens
(voor het merendeel op zegels) beschreef;
de auteur had deze aantekeningen gemaakt
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bij zijn onderzoek in de archieven van de
gemeente Eindhoven.
Het tijdschrift 'Gens Nostra' heeft in de
jaargangen 1953-1964 een aantal wapenkaarten opgenomen met wapens die door
de leden van de Nederlandse Genealogische Vereniging waren ingestuurd. Daarnaast worden door dit tijdschrift ter
gelegenheid van de jaarlijkse genealogische dag veelal de wapens van de
burgemeesters van de stad waar de dag
georganiseerd wordt, gepubliceerd. Verder
neemt het incidenteel wapens op van
families die worden behandeld. Tegenwoordig worden ook de wapens, die bij de
N.G.V. worden geregistreerd, opgenomen.
Uiteraard heeft het ook zeer zeker zin in
provinciale of lokale archieven na te gaan,
wat verder lokaal is gepubliceerd. In
Groningen is bijvoorbeeld in 1994 verschenen: Groninger Repertorium van
Familiewapens, waarin zo'n 3500 verschillende familiewapens van zowel Groningse als niet-Groninger families, die
door middel van bijna 20.000 bronverwijzingen in de verschillende archieven van
de provincie Groningen zijn terug te
vinden. Bij de Vereniging Veluwse geslachten is het Wapenboek van "Veluwse
geslachten" verschenen, waarvan de titel
voor zichzelf spreekt.
Meerdere andere publicaties, waarin wapens aan de orde komen, zullen worden
besproken bij het doorlopen van de literatuurlijst.

de stad Den Bosch, zoals die te zien is in
de receptie van het Stadsarchief. Dit soort
'affiches' had vaak respectabele afmetingen en werd soms met de hand ingekleurd.
Slotopmerking
Geregeld komt men heraldische gegevens
op 'vreemde' plaatsen tegen. In het gemeentearchief van Delft berusten bijvoorbeeld 21 wapenboeken afkomstig van de
Delftse burgemeester, genealoog en heraldicus mr. Willem van der Lelij 16981772). Hierin staan duizenden getekende
en geschilderde wapens van o.a. de vroedschappen van Alkmaar, Amsterdam,
Brielle, Delft, Gorinchem, Gouda, Den
Haag, Haarlem, Leiden, Rotterdam en
Schiedam.
Om enig idee te geven van wat er aan
literatuur en informatie beschikbaar is
wordt deze artikelenreeks besloten met een
beknopt overzicht, dat voldoende houvast
biedt om verder te zoeken. Voor wie
dieper wil graven, wordt verwezen naar
het eerste hierna genoemde boek,
Bibliografie van de Nederlandse heraldiek.

Algemene bibliografieën en repertoria
In 1994 is bij het Centraal bureau voor
Genealogie te 's-Gravenhage verschenen
de Bibliografie van de Nederlandse
heraldiek (auteur J.C.C.F.M, van den
Borne), waarin de tot dat tijdstip verschenen boeken en artikelen met betrekking
tot heraldiek zijn vermeld, voor
Wapenkaarten van overheden
Soms zijn in het verleden grote over- zover men deze heeft kunnen achterhalen.
zichten van wapens van bijvoorbeeld de Onder meer vindt men in dit 488 pagina's
stadsmagistraat gepubliceerd. Een beken- tellende boekwerk de algemene literatuur,
de wapenkaart is die van de regeerders van de geschiedenis van de heraldiek, de
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theorie van de heraldiek, wapenrechten, R.T. Muschart, Onjuistheden.... in het
wapenwezen, toegepaste heraldiek en Armorial Général van Rietstap. In: De
wapenverzamelingen en afzonderlijke wa- Nederlandsche Leeuw 1932, 1933, 1936,
pens, bij elkaar bijna 6100 items. Het boek 1937.
is systematisch ingedeeld en toegankelijk Opmerking: Geeft een groot aantal correcvia indices op auteurs, persoonsnamen, ties en aanvullingen op de beschrijvingen
geografische namen en trefwoorden.
in Rietstap's AG, vaak met vindplaats van
Een 'Noordbrabants Wapenrepertorium' is bijvoorbeeld zegel.
door mij in voorbereiding. De verschijning
daarvan is gepland in het laatste kwartaal R.T. Muschart, Foutieve wapens en namen
van 1997.
in diverse bronnen. In: De Nederlandsche
Leeuw 1947-1954.
Wapenboeken en gelijksoortige
Opmerking: Geeft aanvullingen en correcuitgaven
ties op gegevens in zowel gedrukte werken
Corpus Sigillorum Neerlandicorum. De als handschriften, evenals op Rietstap's
Nederlandse zegels tot 1300 afgebeeld en AG
beschreven door H. Brugmans en K.
Heeringa. Den Haag 1937-1940.
A.P. Nijkamp/O. Schutte, De Nederlandse
Opmerking: In dit werk worden 1430 adel: besluiten en wapenbeschrijvingen,
zegels beschreven en afgebeeld. Uiteraard Den Haag 1989.
zijn na publicatie nog diverse zegels
gevonden die in het boek thuishoren maar J.Th. de Raadt, Armorial brabangon.
aan de samenstellers niet bekend waren.
Recueil d'armoiries inédits. Brussel 1890
Opmerking: Overdruk uit: Annales de la
J.S.F, de Herckenrode, Nobiliaire des Soc. d'Archeologie de Bruxelles 1890.
Pays-Bas et du comté de Bourgogne enz. 7
delen. Gent 1865-1866.
J.Th. de Raadt, Sceaux armoriés des Pays
Opmerking: Deel 5 is een wapenboek met Bas et des pays avoisinants. 4 delen.
de blazoenen van de geslachten die Brussel 1897-1903.
behandeld zijn in de delen 1-4. De delen Opmerking: Beschrijft ongeveer 20.000
6-7, Complement au Nobiliaire enz. geven zegels. Bevat 249 pagina's met foto's van
zegels en 41 platen met 1200 getekende
wapens in zowel zwart-wit als kleur.
afbeeldingen. Een onuitputtelijke bron
H.W. Kits Nieuwenkamp, Nederlandsche voor de Zuidnederlandse wapenkunde.
Familiewapens. 4 delen. 1930. Herdruk in
Th. de Renesse, Dictionnaire des figures
1 band 1975.
Opmerking: Het werk is ontstaan uit in- héraldiques. Brussel 1894-1903. 7 delen.
zendingen van degenen die hun wapen, Opmerking: Dit boek wordt wel de
samen met genealogische notities, aan Kits "omgekeerde Rietstap" genoemd. De
N. hebben aangeboden. Voorzichtigheid rangschikking is op wapenfiguur met
verwijzing naar de wapens van de
lijkt geboden.
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geslachten, die in Rietstaps 'Armorial
Général' beschreven zijn.

nog weieens minder betrouwbare auteurs
geciteerd.

J.B. Rietstap, Wapenboek van den L. van Weleveld / P.O. Kelly jr.. Algemeen
Nederlandschen adel met genealogische wapenboek van het koningrijk der
en heraldische aanteekeningen. 2 delen. Nederlanden overeenkomstig de registers
Groningen 1883.
... bij den Hoogen Raad van Adel. Den
Opmerking: de wapenafbeeldingen in Haag 1830.
kleur, van voortreffelijke kwaliteit, zijn Opmerking: Volgens de brochure van 26
getekend door J. Wenning, Leeuwarden december 1828 bevat het wapenboek de
wapens van alle geslachten "die sedert den
(Vlg. deel I, pag. viii).
jare 1814, als tot den Nederlandschen
J.B. Rietstap, Armorial Géné-al. 2 delen. Adelstand behoorende, erkende, ingelijfde,
Gouda 1884-1889. Supplement, 10 delen, daartoe verheven of met eenigen titel
begunstigd zijn". Het boek geeft dus ook
Den Haag 1926-1951 door H.V. Rolland.
Opmerking: de wapenafbeeldingen van de de wapens van de adellijke Belgische
beschreven wapens in : V. en H. Rolland geslachten van die tijd.
(zie hieronder). Zie ook Muschart. Een
repertorium op wapenfïguren is gepubli- L. van Weleveld, Algemeen wapenboek
van het koningryk der Nederlanden.
ceerd door Th. de Renesse (zie hiervoor).
Overeenkomstig de registers ...bij den
J.B. Rietstap, De wapens van den Hoogen Raad van Adel. (Z.pl.) 1836.
tegenwoordigen
en den
vroegeren
Enkele tijdschriften waarin zowel
Nederlandschen adel. Groningen 1890.
Opmerking: Met registers op wapen- genealogieën als heraldische zaken
fïguren, wapenspreuken en geslachts- worden behandeld.
namen.
Algemeen Nederlandsch
Familieblad
Tijdschrift voor geschiedenis, geslacht-,
V. en H. Rolland, Planches de VAmorial wapen-, zegelkunde enz. Den Haag 1883Gén&al de J.B. Rietstap, 6 delen in 3 1905.
Opmerking: Voortgezet als Genealogische
banden, Den Haag 1938.
Opmerking: Dit werk bevat de afbeel- en Heraldische bladen.
dingen van de door Rietstap beschreven
Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse
wapens.
Genealogische Vereniging. Amsterdam.
A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en 1946-heden.
wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familièh. 3 delen. Groningen Genealogische en Heraldische bladen.
Maandbrief voor geslacht- wapen- en
1885-1890.
Opmerking: Bij de genealogieën worden zegelkunde. 1906-1915.
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Heraldieke Bibliotheek. Tijdschrift voor
wapen-, geslacht-, zegel- en penningkunde. (Ondertitel varieert). Den Haag
1872-1883.

denis van Nederland. (Met speciale
rubriek 'Genealogie en heraldiek').
Bibliotheekcatalogus in het Verenigingscentrum van het Centraal Bureau voor
Genealogie.
Heraldisch Tijdschrift, periodiek van de Bibliotheekcatalogus van de Nederlandse
afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
Neubecker, O., Elseviers gids van de
Genealogische Vereniging. 1995-heden.
heraldiek, Amsterdam/Brussel 1981.
De Navorscher. Een middel tot gedach- Pama, C , Heraldiek en genealogie, een
tenwisseling en letterkundig verkeer. (On- encyclopedisch vademecum, Utrecht/Antdertitel varieert) Amsterdam/Assen 1850- werpen 1969.
1960.
Pama, C , Rietstap's Handboek der heraldiek. Leiden 1987. Dit is een onveranderde
De Nederlandsche Leeuw. Maandblad herdruk van de editie van 1961 onder de
voor het Koninklijk Nederlandsche Ge- titel Rietstap's Handboek der wapenkunde
nootschap voor geslacht- en wapenkunde. met een aanvulling van de bibliografie.
Den Haag 18 83-heden.
Aanvulling
Algemene naslagwerken (bibliografieën, In Ons Erfgoed, jg. 5 (1997) wordt op
pagina 110 gezegd dat er nog geen kaartcatalogi, repertoria e.d.)
Buck, H. de Bibliografie der geschiedenis systeem bestaat van de zegelfoto's in het
RANB. Er wordt gewerkt aan een 'elecvan Nederland, Leiden 1968.
Petit, L. e.a., Repertorium der verhande- tronische kaartenbak'. De gegevens worlingen en bijdragen betreffende de ge- den nl. in de computer verwerkt. Op dit
schiedenis des vaderlands in tijdschriften moment zijn al ruim drieduizend zegelen mengelwerken tot op .... verschenen, beschrijvingen opgenomen. Meer hierover
Leiden 1907-1953. (5 delen) Voortgezet in het artikel "Projekt Zegels in Beeld" in
als Repertorium van boeken en tijd- Heraldisch Tijdschrift, jg. 1 (1995), pag.
schriftartikelen betreffende de geschie- 3-5).

Gedeelte uit een bladzijde uit de Planches de l 'A~
morial Général door V. en H. V. Rolland van de
in J.B. Rietstap beschreven wapens.
Aangezien er veel families zijn met deze namen is
het zonder meer noodzakelijk na te gaan om
welke families het hier gaat. Dit illustreert dat
men eerst houvast moet vinden in de eigen familiegegevens.
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Zo maar een bron

Gedeponeerde archieven van kerken, kloosters en gemeentelijke instellingen van weldadigheid van Kampen.
H.M. Lups
De middeleeuwse geestelijke instellingen
hadden in het algemeen haar ontstaan te
danken aan particulier initiatief, daarbij
wellicht gestimuleerd door de geestelijkheid. Hun voortbestaan was mogelijk
door giften en legaten, geschonken uit
godsdienstige en sociale overwegingen.
Voor de stichting was toestemming van
het stadsbestuur vereist. Dit stelde bij de
stichting voorwaarden op om een goed
beheer mogelijk te maken. Gebrek aan
financiële middelen en andere oorzaken
werkten inmenging van de overheid in de
hand. Zelfs de kerk maakte zich afhankelijk van de plaatselijke overheid door
aanvaarding van financiële en andere hulp.
Gezien de zeer autocratische instelling van
de Kampense magistraat is het niet verwonderlijk dat er aldaar een toenemende
invloed was op het bestuur en beheer van
kerken, kloosters, gasthuizen, armenhuizen en soortgelijke instellingen.
Kerkelijk bestond er in Kampen één parochie met twee parochiekerken, de St.
Nicolaaskerk, de hoofdkerk, in de oudste
stadskern en de O.L. Vrouwenkerk in de
buitenhoek van de stad. Een derde kerkgebouw was de St. Joriskapel in Brunnepe,
een gehucht buiten Kampen. De kosten
voor het onderhoud van de kerkgebouwen
lagen ver boven de draagkracht van de
parochie. In 1453 bijvoorbeeld verkocht de
stad lijfrenten aan verscheidene personen
voor sommen "dair Sanct Nicolaaus kerke
Ons Erfgoed nr 4, 1997

mede getymmerd wordt".
Van stadswege werden kerkmeesters over
de kerkgebouwen aangewezen, meestal
leden van het plaatselijk bestuur. Over de
kerkmeesters waren van stadswege weer
provisoren aangesteld. Jaarlijks moesten
"rekenschappen" bij het stadsbestuur worden ingezonden. Een dergelijke verplichting bestond eveneens voor de gasthuizen,
weeshuizen, huisarmen, vergaderingen en
het stadsziekenhuis. Ook waren er nog
getijdemeesters, die onder meer de inkomsten aan renten, begraven en missen
administreerden. Ook zij moesten hun "rekenschappen" aan het stadsbestuur overleggen.
De hervorming, die te Kampen in 1580
plaatsvond, bracht geen wijziging in dit
toezicht van de stad. Wel werden ambten
en bedieningen uit de geseculariseerde
goederen bekostigd.
Memoriën
Een hechte band in het kerkelijk gemeenschapsleven vormden de Memoriën of
Broederschappen. De aanzienlijkste burgers waren in een zestal van deze broederschappen verenigd. Ze werden opgericht met vergunning van de pastoor en
goedgekeurd door de bisschop, maar ook
was consent nodig van schepenen en
raden. Hun doel was bevordering en verzorging van armen. Zij stichtten eigen
vicarieën in de kerkgebouwen. De kosten
159

van de versiering en verlichting van het
altaar en beloning van de priesters en
andere kerkdienaren werden bestreden uit
giften en legaten. De wekelijkse uitkering
in geld en in natura aan "die rechte arme
huissittende, de daghlix bider straten om
Gode nyet en ghaen", geschiedde uit deze
fondsen.
Deze memoriën werden bestuurd door
provisoren of memoriemeesters, die
periodiek aftraden. De keuze geschiedde
door kerkmeesters en enige broeders van
de memorie. Deze memoriemeesters
voerden het financieel beleid en regelden
de armenverzorging. Bij een besluit van
schepenen en raden van 14 januari 1598
werden de goederen der memoriën aan de
Bedienaren der Armen of het Bestuur van
de Algemene Armenstaat overgedragen.

armen een zaak van particulier initiatief.
De overheid greep alleen in tijden van
grote voedselschaarste, bijvoorbeeld in
1491 door aankoop van rogge "tot behoeff
ende noetdrufftigheyt unser armer meente
ende gemene borgeren" (17-12-1491,
regestnr. 743).
Op 12 januari werd geordonneerd, dat de
goederen der memoriën en huiszittende
armen verenigd worden en gebracht onder
de bedienaren der armen, die van stadswege de armenkamer zouden beheren..

Andere maatschappelijke instellingen
In Kampen waren ook enkele gasthuizen
gevestigd. Dit waren instellingen voor
verpleging van oude en arme mensen, van
doortrekkende bedelaars, melaatsen, pestlijders en andere zieken.
Op gegeven ogenblik werden drie groepen
van verpleegden onderscheiden: kostgeVergaderingen
De vergaderingen waren hofjes die vanaf vers, die zo mogelijk voor de kost moesten
de Middeleeuwen in Kampen ontstonden werken, bijvoorbeeld in de schilkeuken,
en bestemd waren voor oude mensen. Als kostkopers, die betaalden en die niet beregel moesten deze wel in eigen onder- hoefden te werken en later een groep die
houd voorzien. Met het schenken van der- niet alleen de volle kosten kon betalen,
gelijke huisjes werden ook renten ge- maar die ook een zekere bate zou
schonken voor het onderhoud en voor opleveren.
verstrekking aan de bewoners van turf en Ook het pesthuis was oorspronkelijk een
(op feestdagen) een maaltijd ter eeuwige particuliere instelling. Na de opheffing van
nagedachtenis van de schenker. In Kam- de kloosters kreeg ook hier de Raad
pen waren dergelijke vergaderingen zeggenschap en werd het bestuur opgeslechts voor een beperkt aantal personen dragen aan de gecommitteerden voor de
bestemd. Voor het stichten was uiteraard geestelijke goederen.
weer toestemming van de stad nodig. In Verder bestond er een ziekenhuis. Ook dit
1611 bestonden binnen Kampen zestien werd na de reformatie door een lid van de
vergaderingen.
magistraat beheerd, welke toestand tot de
vereniging met het pesthuis in 1796 is
blijven voortbestaan.
De stadsarmenkamer
Tot na de reformatie was de zorg voor de Het spreekt wel vanzelf dat ook aan de
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wezen aandacht werd besteed. Aanvankelijk gesticht voor de huisvesting van
arme scholieren, die God in de kerk met
zingen zouden dienen, werd het bij een
raadsbesluit van 30 juni 1554 een "weeshuys voer den alderarmsten, elendichsten
ende troostloozen weesekynderen, soe wel
meyskens als knechtkens door onse
burgeren alhier in der stadt nagelaten ende
anders ghiene". Ingevolge een raadsbesluit
van 27 februari 1657 werden alleen
kinderen aangenomen tenzij "na behoiren
bewesen" was, dat de "olderen daervan de
groote Burgerschap deser Stadt gehadt
hebben".
Op 10 oktober 1623 werd besloten tot
oprichting van een Armenhuis "daerinne
die junge jeucht te wercke gestelt mocht
worden omb de Aermencaemer tho
verlichten". Op 19 januari 1625 kon een
ordonnantie op dit 'Werck- of Kynderhuys'
vastgesteld. Het gesticht werd opgericht
"tot bevorderinge ende voortplantinge van
de draperie neringe ende verlychtinge des
Armen Camers, alsmede het onbehoorlick
bedelen voor der goeder luyden deuren
ende ledich gaen van de juecht by der
straeten soe voel moechelyck voorthocomen ende tho weren." De kinderen
werden verhuurd aan een werkmeester, die
de voordelen van hun arbeid mocht
behouden. In 1635 werd de inrichting weer
opgeheven. Het werkte niet. Maar in 1687
werd opnieuw een 'Armen-Weeshuys'
opgericht "om hetzelve bequem te maken
ten einde daerin omtrent hondert kynderen
ten dienst der spinnerye voor de
rolreerders als anders mogen worden
gelogeert." In 1891 werd de naam
'Burgerweeshuis' aangenomen. In 1923
werd het samengevoegd met het GrootOns Erfgoed nr 4, 1997

burgerweeshuis.
Archieven en inventarisatie
In 1581 annexeerde Kampen de geestelijke
goederen van onder meer de op haar
grondgebied gelegen kerken, kloosters en
memoriën. De goederen van de memoriën
werden met die van de huiszittende armen
verenigd en onder de Bedienaren der
Armen gebracht. De goederen van kloosters en kerken kwamen 1592 onder één
administratie (de Gecommitteerden tot de
Ecclesiastique Goederen) In 1597 werd
aan deze gecommitteerden ook de directie
van het stadsziekenhuis en van het pesthuis opgedragen. Bij een resolutie van
1612 werden de geestelijke goederen op
dezelfde voet gebracht als de stadserven en
landerijen. Dit hield in dat de verpachting
elke tien jaar zou plaatsvinden en dat de
meiers de opstallen tegen taxatieprijs
moesten overnemen. Dit alles ging niet
zonder meer. De Ridderschap betwistte de
steden Deventer, Kampen en Zwolle) dit
recht. Bij een convenant van november
1663 werden de steden echter in het bezit
der goederen bevestigd, waarbij aan de
Ridderschap enige goederen werden
afgestaan. Kampen behield onder meer de
goederen van het klooster Sonnenberg. Het
archief bestond uit drie gedeeltes. Het
grootste deel werd in 1572 door graaf
Willem van den Berg meegevoerd en
berust in de archiefbewaarplaats van het
Huis Bergh te 's-Heerenberg. Ook werd
een deel meegenomen door de monniken
en kwam in Brussel terecht, maar bij een
archiefruil met België werden deze stukken terugontvangen en door het rijk teruggeplaatst in Kampen. Ook Kampen zelf
bezat nog een aantal charters. Het gaat hier
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echter te ver de wederwaardigheden van 29 januari 1603
alle archieven/archiefdelen te behandelen. Dirck Dibbets en Jacob Maler, schepenen
Op verschillende plaatsen en tijden zijn van Campen, oorkonden, dat Reyner
onafhankelijk van elkaar archiefmven- Jansz. Leyendekker en Wycher Albertsz.,
tarissen vervaardigd. Onder leiding van de getuigen, hebben overgegeven de testaheer J. Don, destijds gemeente-archivaris mentcedulle van Johan Geertsz., riemsnijwerd in 1965 de inventarisatie van de der, liggende aan de pest, geschreven door
gedeponeerde archieven afgesloten en zijn de Cellebroeder Peter Martensz., inhouze onder de naam "De Archieven der dende dat de testateur, behalve de gewone
gemeente Kampen (deel II) in druk giften aan de kerken en armen, nalaat aan
zijn vrouw Tryntken Ariaens 20 keizersverschenen.
gulden eens en 27 V2 goudgulden, die uitDeze inventaris bevat de archieven van
staan bij Andreas Muyrlinck te OesterA. Kerken en kloosters
bueren bij Meppel; zijn vier voorkinderen,
B. Memoriën, Vergaderingen en Armengeheten Warner, Gheert, Heyle en Mechkamer
telt
30 keizersgulden, welke uitstaan bij
C. Gasthuizen
Henrick
van Averenck d'olde; zijn dochD. Pesthuis, later Stadsziekenhuis
ters Heyle en Mechtelt nog elk 20 heren
E. Weeshuizen.
pond eens; zijn overige bezittingen zullen
Ook deze archieven kunnen nuttige zijn vrouw en kinderen delen. Tot testainformatie bevatten met betrekking tot in mentoren benoemt hij burgemeester Egdit geval Kampense voorouders, tenminste bert ten Busch en Frerick Jacobsz.
als men tot die tijd weet te komen. Als (Met een zegel, het andere afgevallen; Inv.
voorbeeld volgen enkele regesten van A. nr. 999, ch. en b.. nr. A. 522.)
23 april 1603
testamenten, om dit te illustreren.
Ruteger van Bredae en Dirck Dibbets,
schepenen van Campen, oorkonden dat
20 juli 1602
Wulf Henricks en Jacop Vene, schepenen Lucas Claesz. en Lubbert Melchiorsz., gevan Campen, oorkonden dat Gerryt Backer tuigen, het testament van Gheert Jansz.
en Dirck Ryckssen als getuigen de uiterste hebben overgeleverd, geschreven door de
wil van Roerick Jansz., die aan de pest ligt, Cellebroeder Peter Martensz., inhoudende,
hebben overgeleverd, inhoudende, dat hij, dat, behalve de gewone giften aan kerken
behalve een gift aan de kerken, de armen en armen, zijn vrouw 100 dalers zal onten zijn zuster Geertruydt, zijn goederen vangen. Indien zij dat geld niet opmaakt,
nalaat aan zijn kinderen Mette, Geertruydt, zal het restant aan de armen komen.
Evert en Lysbeth. Tot mombers benoemt Voorts zijn tante Mette Geerts 1 pond; zijn
hij Jacob Maler en Johan van Dursten en oom Jacob Warnersz. 1 pond; de kinderen
tot testamentoren Johan Blaecke en Mr. van zal. Herman Warnersz., zijn oom,
tezamen 1 pond; Reyner Haenincks maagd
Gerhardt Jacobsz.
(Met 2 zegels; inv. A. nr. 844; Reg. ch. en 2 dalers en 2 koperen kaarsensnuiters; het
overige aan de armen. Tot testamentoren
b. nr. A. 519)
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benoemt hij burgemeester Egbert ten
Bussche en Frerick Jacobsz.
(Met 2 zegels, waarvan een beschadigd;
Inv. A, nr. 844; reg. ch. en b. nr. A. 524.)
22 augustus 1603
Engbert Claesz. en Christopher Hendricksz., schepenen van Campen, oorkonden, dat Huybert Woltersz. en Bitter
Jansz., getuigen, hebben overgegeven het
testament van Claes Jansz., liggende aan
de pest, geschreven door Huybert Cornelisz., inhoudende, dat, na de gewone gift
aan kerken en armen, zijn moeder de enige
erfgenaam zal zijn. Na haar dood zullen
zijn broeder Cornelis en zijn zuster Tryn
elk 50 goudgulden ontvangen; Armgart
Maler in St. Brigitta 25 goudgulden; zijn
buurman Johan Geertsz. een afdak met
schoorsteen;; Henrickgen Jans zijn zal.
vrouws beste grauwen rok; Jennegen,
vrouw van Jan Berentsz. backer zijn

vrouws hilligedaechs lappe; zijn knecht
Coenraet Hendricksz. te Enchuysen 10
keizersgulden en een pakje linnengoed.
Hetgeen overblijft zullen de armen
ontvangen.
(Met een zegel, het andere afgevallen; Inv.
A. nr. 844; reg. ch. en b. nr. A. 525.)
Bron:
J. Don, De archieven der gemeente
Kampen, deel II, gedeponeerde archieven,
Kampen 1966
N.B. Het adres van het gemeentearchief is
niet, zoals ik ergens vermeld vond,
Oudeweg 133 (stadhuis), maar Molenstraat 28, net voorbij de hoek met de
Vloeddijk. En gaarne dank aan de dienstdoende functionaris die uiterst behulpzaam
was bij het lokaliseren en naslaan in dit
voor mij nog onbekende archief.

Handwerkers en handelaren in de Middeleeuwen
Expositie in het Stedelijk Museum te Kampen, Oudestraat 158.
Openingstijden: di. t/m za 11.00 t/m 17.00 uur, zond. 13.00 t/m 17.00 uur
Als u in de periode t/m 21 september in Kampen is en even de gelegenheid heeft, is het
de moeite waard deze (niet al te grote) tentoonstelling te bezoeken. Het onderwerp
omvat nijverheid, alsmede gilden en kleinhandel in het Middeleeuwse Kampen. Er is
geprobeerd op grond van een aantal criteria een goede indruk te geven van het reilen en
zeilen van dit aspect van de Kamper samenleving vanaf de eerste van de voor de
nijverheid en kleinhandel in aanmerking komende bronnen tot het jaar 1578.
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Beroepen van vroeger. Vrouwenberoepen
H.M. Lups
De meeste beroepen, die tot nu toe zijn
behandeld, waren vooral mannenberoepen.
Tenzij het nadrukkelijk een vrouwenberoep was, als bijvoorbeeld baakster, is
eigenlijk in Ons Erfgoed nauwelijks
aandacht besteed aan de rol van de vrouw
in de strijd om de dagelijkse boterham.
Wanneer men zich in de arbeidende mens,
in het bijzonder de werkende vrouw,
verdiept, krijgt men het in eerste instantie
wel eens benauwd. Vrouwen uit de z.g.
betere stand hebben vooral in de vorige
eeuw moeten vechten om te mogen
werken, vrouwen uit de lagere standen
waren vaak genoodzaakt zwaar en ongezond werk te verrichten, hetzij als thuisarbeid, hetzij elders. En dit als regel tegen
een (veel) geringer loon als dat van de
man, waardoor zij door die mannen als
onwelkome concurrenten werden beschouwd. De gehuwde vrouwen hadden
daarenboven ook nog hun huishoudelijke
plichten. Vandaar deze maal als onderbreking althans globaal speciale aandacht
voor de werkende vrouw. In de toekomst
zullen ook de vrouwenberoepen meer
aandacht krijgen.
Schrijfsters uit de achttiende eeuw vertellen ons dat de vrouwen uit de betere
standen vroeger niet mochten werken voor
de kost. Op zich was dat niet altijd een
onverdeeld genoegen. Handwerken, tekenen, schilderen en schrijven waren dan een
aantal mogelijkheden om de dag door te
komen. Als voorbeeld Aagje Deken en
Betje Wolff, die er zelfs een zekere
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bekendheid door kregen. Van Mechteld
toe Boecoop (Mechteldt van Ligtenberch,
anders gênant to Bocop) hangen enkele
schilderijen in het stedelijk museum van
Kampen. Het is mij niet bekend of zij
beroepsmatig heeft geschilderd.
In principe waren de vrouwen uit de meer
gegoede milieus afhankelijk van hun
familie. In deze situatie kan veel leed
besloten liggen. Trouwden de meisjes niet,
dan waren ze voorbestemd 'oude vrijsters'
te worden. Kregen ze voldoende geld uit
het ouderlijk erfdeel dan was dat tot daar
aan toe. Ze konden redelijk blijven leven.
Vaak ook waren de financiële middelen
echter bescheidener en waren ze
afhankelijk van de familie, die dit soms
liet voelen en die dikwijls ook gebruik van
hen maakte in de huishouding. Dat spaarde
een meid uit. Heel wat van deze vrouwen
zijn het huwelijk ingevlucht om verder te
gaan met een partner, waar ze nu direct
ook niet zo gelukkig mee waren. In
verschillende boeken wordt deze situatie
verwoord. Voor de hervorming en ook
later in streken, waar de R.K. kerk
aanwezig was, konden deze vrouwen
desgewenst ook in het klooster terecht.
Men kan zich afvragen of ze dat allemaal
even blijmoedig hebben gedaan.
Voor weduwen gold iets overeenkomstigs.
Voor de vrouwen uit de 'mindere standen'
- en zij vormden de overgrote meerderheid
- was het leven als regel zwaar, ook al
hebben ze zich daar niet altijd over
beklaagd maar namen het aan als een
Ons Erfgoed nr 4, 1997

vanzelfsprekendheid. Het gezin moest in eindjes aan elkaar te knopen. De gehuwde
leven blijven en om dat mogelijk te maken werkende vrouw was in die eeuw een
moesten de vrouwen (en kinderen) vaak normaal verschijnsel, maar ook daarvoor
meedoen. En als de man vroegtijdig stierf moest zij haar rol meespelen. Zo moest
en er geen andere partner beschikbaar was, omstreeks de eeuwwisseling bijvoorbeeld
moest de vrouw maar zien hoe ze het een veenarbeider gehuwd zijn en ook een
rooide. Weliswaar was er enige armen- stel gezonde (?) kinderen meebrengen,
zorg, maar deze was als regel lang niet wilde hij werk en een 'huisje' van de
toereikend. Dit verschijnsel heeft zich tot verveender krijgen.
ongeveer de jaren vijftig van deze eeuw Wanneer men zich in arbeid en vrouwenvoortgezet. Zo moest de (laaggeschoolde) arbeid verdiept, ziet men, dat men niet
moeder van een van mijn kennissen, die alleen bij de mannen maar ook bij de
jong weduwe werd, als wasvrouw het vrouwen een onderscheid moet maken
dagelijks brood zien te verdienen voor tussen de periode voor de industriële revozichzelf en een zestal kinderen. Weliswaar lutie en die van de industrialisatie, die voor
kreeg ze enige steun, maar die leek niet op de massa een toestand van verarming
de bijstandsuitkeringen van tegenwoordig, betekende. Het gaat hier te ver de oorzaal leveren deze ook geen vetpot op. ken van deze verarming, die zich na de
Terwijl zij uit wassen ging moest haar Franse tijd manifesteerde, te achterhalen.
oudste dochter dan vaak op de kinderen We zullen met de constatering moeten
passen, wat voor deze dochter het nodige volstaan.
schoolverzuim met zich bracht, zodat haar
schoolopleiding maar uiterst summier Bronnen
bleef.
Uit bijvoorbeeld volkstellingen en belastingregisters kan men een verscheidenheid
In het gedenkboek van de Weduwe van aan door vrouwen beoefende beroepen
Nelle wordt een voorbeeld gegeven van achterhalen, maar het blijkt dat kwaneen arbeidersin-komen uit de eerste helft tisering eigenlijk niet mogelijk is. Daarbij
van de vorige eeuw, dat duidelijk illus- heeft men nog met twee extra problemen
treert dat het ontoereikend is. Dit voor- te maken: verborgen arbeid en verzwegen
4
beeldweekloon bedroeg namelijk ƒ 3,— beroepen als prostitutie ). Het blijkt verwaartegen als uitgaven ƒ 4,46 V2 stond, der dat vrouwen werk tegen betaling,
exclusief de huishuur. Ook voor kleding, hetzij thuis, hetzij elders, niet altijd als
beddengoed en reinigingsartikelen was werken in loondienst ervaarden. Hoewel
nog geen bedrag opgevoerd. Dit voorbeeld (relatieve) kwantisering niet goed mogelaat zich gemakkelijk met vele andere lijk is, gelukt het wel een aantal door vrouwen uitgeoefende beroepen te achterhalen.
uitbreiden.
Het spreekt bijna vanzelf dat er in deze Bij een onderzoek betreffende vrouwengevallen een aanvullend inkomen nodig arbeid is er nog een zekere beperking,
was en dat ook vrouw en kinderen in althans bij de belastingregisters: voor een
loondienst moesten gaan werken om de aantal belastingen waren de minder draagOns Erfgoed nr 4, 1997
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krachtigen niet interessant. In de achttiende eeuw viel ongeveer de helft van de
bevolking in deze groep, zodat vooral
gegevens over beroepen van vrouwen uit
de laagste standen ontbreken al kan men in
een aantal gevallen gelukkig wel langs
omwegen informatie krijgen. Bij dit alles
speelt uiteraard ook nog het al dan niet nog
aanwezig zijn van deze bronnen een rol.
Benoemingen van mannen of vrouwen in
stadsdienst zijn in bijna alle steden terug te
vinden. Een en ander werd in resolutieboeken vastgelegd, ook wel in speciaal
aangelegde registers. Zo kent men in Delft
de Consentboeken. Gildearchieven kunnen
informatie geven over kleine bedrijven in
de ambachtelijke sector. Ook boedelinventarissen verschaffen gegevens. Daarnaast zijn er de archieven van verschillende sociale instellingen, die zowel
informatie geven over het daar werkende
personeel als soms ook over degenen, die
hulp ontvingen. In de crimineelboeken
komt men veel beroepsopgaven tegen,
zowel van verdachten als van getuigen.
Zoals bij veel onderzoeken verschillen ook
wat de vrouwenarbeid betreft de (nog)
aanwezige bronnen van plaats tot plaats.
Maar ook hier geldt dat men, wanneer men
zich in de materie verdiept, toch dikwijls
wel het een en ander op kan sporen.
Groepsgewijze behandeling
Een aantal beroepen is eeuwen lang beoefend, andere zijn pas in de vorige of in
deze eeuw ontstaan. Omdat dit artikel
bedoeld is als een globaal totaaloverzicht
worden de gevonden vrouwenberoepen
niet tijds gebonden of alfabetisch op een
rijtje gezet, maar groepsgewijs bekeken.
Wel zal in de toekomst bij de behandeling
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van oude beroepen ook de vrouw in
voorkomende gevallen meer aandacht
krijgen.
A. Het boerenbedrijf en de warmoeziers.
In de loop van de eeuwen is de vrouw in
het boerenbedrijf op velerlei manieren
werkzaam (geweest), zowel zelfstandig als
in loondienst, hetzij in vaste of tijdelijke,
dit laatste in een aantal gevallen met haar
kinderen.

De vrouw op het platteland
(deel ets Lucas v. Leyden uit 1510)

De boerin had (en heeft) naast haar
huiselijke taken, vele die verband houden
met het bedrijf. De verzorging van het vee
en de kippen rondom de boerderij was
meestal haar taak. Op boerderijen waar
zuivel werd (en wordt) gemaakt is ze
betrokken bij de kaas- en botermakerij. Ze
had onder meer bemoeienis met het meiOns Erfgoed nr 4, 1997

ken en het schoonhouden van melkbussen
en teemsen (zeven waardoor de melk na
het melken van verontreinigingen werd
ontdaan), moest zorgen voor de moestuin
en voor de warme maaltijd van man,
kinderen en inwonend personeel, had in de
herfst te zorgen voor de wintervoorraad
van onder meer peulvruchten, gedroogde
bonen en vruchten, ingemaakte bonen,
later de weck en uiteindelijk de verzorging
van de slacht. Vaak waren ze in de
oogsttijd ook nog actief op het land. In
sommige streken stond het spinnewiel
klaar voor de eventuele vrije tijd. Uiteraard gold hetzelfde voor de boerendochters. Plaatselijk ging zij verder met
producten van het bedrijf naar de stad. Dit
als globale opsomming van een deel van
haar activiteiten.
Ook waren in het boerenbedrijf vele
vrouwen en meisjes in loondienst werkzaam, soms als vaste meid, inwonend met
de kost, soms zonder kost en inwoning (in
Groningen in de vorige eeuw tegen een
dagloon van 7 tot 9 stuivers) waarbij ze
onder meer van vroeg tot laat de boerin
assisteerden, vaker als seizoenarbeidster.
Om maar enkele voorbeelden te geven:
aardappels rooien, vlas plukken, schovenbindster, melkster. De getrouwde arbeidsters hadden daarnaast de zorgen voor
eigen woning of keuterboerderijtje, land of
tuin en wat spaarzaam vee. De geit was de
koe van de arbeider. Vanaf de vorige eeuw
werkten ze in sommige streken ook bij de
suikerbietenoogst.
Ook bij de warmoeziers, die de stedelijke
bevolking van groenten voorzagen, speelde de vrouw haar rol mee, zowel in de
tuinen als bij de afzet. Voor het tijdperk
van de groenteveilingen trok zij als regel
Ons Erfgoed nr 4, 1997

naar de stad om de producten te verkopen.
In de bollenstreken was het pellen van de
bollen een mogelijkheid voor tijdelijk
werk. Bepaalde beroepen konden ook
tijdelijk thuis worden uitgeoefend, zoals
pellen van sjalotjes, uien schillen en tabak
strippen.
B. Veenarbeid.

Turfstekende vrouw

Zolang men turf heeft gewonnen, hebben
ook bij deze tak van bedrijvigheid
vrouwen een rol gespeeld. Zoals reeds
werd opgemerkt, kwam een man soms
alleen maar voor veenarbeid in aanmerking als hij een vrouw en zo mogelijk een
aantal kinderen meebracht.
Het laagveen werd gebaggerd en over het
land gespreid. Op oude gravures ziet men
dan, alhoewel het eigenlijk als mannenberoep wordt opgegeven, ook vrouwen uit
de enigszins gedroogde bagger turven steken. En ook daar zullen ze ongetwijfeld
evenals in het hoogveen (met hun
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kinderen) voor het drogen en stapelen van overbodig maakte. Het uit de pekel halen
de turven gezorgd hebben. Ook het keren - van haring, het afschrabben van de
en als de turven droog waren - het stapelen schubben en het rijgen aan stokken (speop bulten was vrouwenwerk. En als de turf ten) was een minder populaire tijdelijke
naar de schepen moet worden gekruid werkkring, vooral voor oudere vrouwen,
stapelden ze de bovenlaag op de schepen, die elders niet meer zo gemakkelijk aan de
zodat de lading onderweg niet onderuit slag konden komen. Dit temeer omdat het
ging. Omdat veenarbeid seizoen gebonden loon minimaal was. Deze haring werd dan
was, probeerde de man in de herfst en tot bokking gerookt. Ook andere vis, die
winter nog wat bij te verdienen, bijvoor- niet meer vers verkocht kon worden werd
beeld als los-arbeider, eventueel elders. De gespeet en aan latten in de zon gedroogd.
vrouw moest dan maar zien dat ze ondanks Thuiswerk voor vrouwen waren vooral het
de kinderschaar de eindjes aan elkaar pellen van garnalen (dit laatste ook buiten
knoopte. Bijverdienste door werken bij de de vissersplaatsen) en het plukken van
boeren, het rooien van aardappelen, het ansjovis.
vervaardigen van heidebezems zijn enkele In Zeeland hadden de vrouwen een taak bij
voorbeelden. Over de kwaliteit van het de oesterkwekerij. Voor de oesterpannen
gezinsleven kan men zich beter niet in zee werden uitgezet moesten ze eerst
uitlaten.
gekalkt en schoongemaakt worden. Het
In de steden verdienden turftonsters een uitzetten van deze oesterpannen in zee
werd zowel door mannen als door
bescheiden inkomen.
vrouwen gedaan. Vrouwen staken ook de
kleine oestertjes (het oestergebroed) af van
C. Scheepvaart en visserij.
In de binnenscheepvaart was vooral de deze pannen. Verder sorteerden ze onder
vrouw van de schipper actief. Zo nodig andere de jaarlijks opgeviste oesters tot
loste zij hem af bij het roer. En waar er deze ongeveer vijfjaar oud waren. Daarna
geen scheepsjager afkon, liep zij zo nodig werden ze opgeslagen in de oesterputten,
in het zeel om het schip voort te trekken. waaruit ze weer werden opgevist voor de
Een schouwspel, dat ik ook in de jaren verkoop. Ook bij deze werkzaamheden
voor de Tweede Wereldoorlog nog menig waren vrouwen betrokken.
keer heb gezien.
Bij de visserij was er aan boord van de D. Nijverheid
schepen geen taak voor de vrouwen, maar Aan het hoofd van grotere bedrijven,
aan de wal was er genoeg voor haar te d.w.z. met tenminste vijftien personeelsdoen. Illustraties van nettenboetende leden, komen in het pre-industriële tijdvrouwen zullen aan de meesten wel perk nauwelijks vrouwen voor. Deze vroubekend zijn. Dit boeten was een vak, dat welijke ondernemers blijken dan vooral
men pas na een lange leertijd voldoende weduwen te zijn, die het bedrijf van haar
beheerste. Naast het boeten van netten man voortzetten. In de praktijk zullen zij
werden ze ook gebreid, meestal thuis, tot zich vooral met de financiële en adminihet machinale breien dit omstreeks 1880 stratieve zaken bezig hebben gehouden. In
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een aantal van deze bedrijven waren wel hadden vrouwen in de textielbranche een
vrouwen werkzaam aan de onderkant van overheersende rol.
de maatschappelijke ladder, bijvoorbeeld Een kleine opsomming moge volstaan:
als schoonmaakster of als conciërge. Niet Baleinenmaakster, kousenbreister, kuivenin elke tak van nijverheid speelden de maakster, mutsenmaakster, naaister, rokvrouwen een rol. Maar vooral daar waar kennaaister, zakkennaaister en wasvrouw.
textiel werd geproduceerd werkten veel Alleen de 'naaimoeders', die met naaivrouwen. In 1749 waren dat te Delft meisjes werkten hadden een redelijk
ongeveer driehonderd, wat neerkwam op inkomen. Toen de confectie-industrie opeen percentage van bijna 7. Zij waren kwam braken voor de kleermakers moeionder meer breister, kamster (van te lijke tijden aan, zodat ze ten dele ook
weven wol), nopster (die met een nopijzer overschakelden op confectiewerk, waarknopen e.d. verwijderde), spinster, stopster voor ook naaimeisjes werden ingescha(die kleine gaatjes stopte). Bij het vervaar- keld.
digen van sits, een katoenen stof, werd het Het matten van stoelen werd ook door
inschilderen van de blauwe kleur vaak vrouwen gedaan, evenals het sorteren en
door vrouwen uitgevoerd. Ook passement
weven werd veel door vrouwen (en
kinderen) uitgevoerd.
In Amsterdam kwam reeds in 1529 een
keur tot stand, waarin voorgeschreven
werd, dat arme meisjes moesten leren
spinnen en haspelen, oorspronkelijk voor
wol en linnen, later ook voor zijde. (In
1682 werd in Amsterdam daartoe het
zijdewindhuis opgericht. In de zijdenijverheid werkten windsters en dobbeleersters (deze voegden met behulp van
een 'dobbeleersbanck' meerdere garens
samen).
Wanneer we naar de kleinere bedrijven
kijken, dan blijkt ook hier dat ambachten
nauwelijks door vrouwen zelfstandig uitgeoefend werden. Wel was de vrouw van
De vrouw als hulp bij de speldemaker
een ambachtsman vaak bij het bedrijf
betrokken, terwijl weduwen vaak de zaken scheuren van lompen. Zakjes werden niet
waarnamen tot een zoon het bedrijf kon alleen in de gevangenis geplakt. Ook
overnemen. In de praktijk deed dan de thuiswerk(st)ers verdienden op die wijze
meesterknecht het eigenlijke werk.
iets bij al was dit, evenals het sorteren en
Ook in de meer ambachtelijke sfeer scheuren van lompen, geen prettig en
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welriekend werk.
Verschillende takken van industriële nijverheid kenden ook vrouwenwerk: tichelof steenfabrieken, aardewerkfabrieken,
verpakkingsindustrie, diamantindustrie,
schoenfabrieken en glasfabrieken. In het
algemeen kan men daarbij stellen dat
mannen de hoofdbewerkingen van het
productieproces verrichten en de vrouwen
de omlijstende werkzaamheden.
E. Handel en winkelbedrijf.
De grens tussen (groot)handel en
winkelbedrijf kan niet altijd scherp worden
getrokken. In de groothandel werkten wel
vrouwen. Dit waren meest weduwen of
vrouwen, die de zaak waarnamen als de
man op zakenreis was. In de tussenhandel
kwam men meer vrouwen tegen, waaronder ook ongehuwde. In de achttiende
eeuw begon de detailhandel tot ontwikkeling te komen. Hier was het vrouwelijk
element veel sterker vertegenwoordigd.
Volgens het Delftse 'Manuaal' van 1749
dreven in deze plaats 400 vrouwen een
winkelnering tegenover 140 mannen. De
meeste winkeliersters waren ongehuwd of,
indien gehuwd, kinderloos. In deze
winkels werden onder meer kleding,
stoffen, hoofddeksels, juwelen, aardewerk
en porselein, snuisterijen, huishoudelijke
artikelen en levensmiddelen verkocht.
Vaak waren het eenmansbedrijfjes al was
er in een aantal gevallen ook wel personeel, als regel ongehuwde vrouwen (de
z.g. winkeldochters).
Uitdraagsters kochten hun waren veelal in
op (boedel)veilingen
Daarnaast tweedehandse kleding en opgelapte schoenen. Lorrenraapsters stonden
weer een trapje lager. Ook op kermissen
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kwam men werkende vrouwen tegen,
zowel met een kraam als kermisartiste.
De vrouwen uit de stad, die op straat
ventten, deden dit met meer of minder
succes, maar verkeerden vaak in behoeftige omstandigheden. Een aantal kreeg een
of andere ondersteuning, maar hadden dat
beetje handel (garen en band, lucifers,
snuisterijen of een snoeptafeltje) nodig om
aan de kost te komen voor zich en hun
gezin. Daarnaast kwamen de vrouwen van
buiten de stad met hun waren als
zuivelproducten en warmoeziers producten van het seizoen. Tot deze groep kan
men ook de vissersvrouwen rekenen, die
met vis ventten (haringloopster). Ook
werden onder meer appelen, eieren, rauwe
en gekookte mosselen aangeboden.
F. Vervoer
In de vervoerssector kwam men vrouwen
tegen in uiteenlopende bezigheden: koetsenverhuurster, kruister of sjouwster van
onder meer allerlei voedsel, hout, turf en
zeep en marktschipper.
G. Maatschappelijke zorg
Binnen deze sector vinden we vrouwenarbeid op verschillend niveau. Zo had een
binnenmoeder de dagelijkse leiding van
wees-, gast- of oudeliedenhuizen. Zij was
wat we nu de directrice zouden noemen.
Voor de dagelijkse gang van zaken had ze
een aantal meiden in dienst en dikwijls ook
een 'naaimoeder', die tevens naailes gaf
aan de weesmeisjes. Verder waren er
(armen)vroedvrouwen (altijd gehuwde
vrouwen), zaalmeiden, die in de loop van
de tijd tot verpleegsters evolueerden,
'craembewaecksters (bakers), aderlaatsters, klisteersters en koppenzetsters.
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Daarnaast waren er hospita's en 'slaaphoudsters' (waar bedelaars, zwervers en
arme reizigers een beperkte duur konden
overnachten.
H. Vrouwen in dienst van kerken en
begrafeniswezen.
In deze categorie vindt men naast catechiseermeesteressen of bekeersters aanzegsters, mantelverhuursters (die speciale
rouwmantels verhuurden), schoonmaaksters, stoelenzetsters en stovenverhuursters.
I. Overheid en onderwijs
In dienst van de overheid vond men onder
meer conciërges, boomsluitsters (bij tollen), schoonmaaksters, stadswaardeersters
oftewel priseerster, die de waarde van
kleding en huisraad taxeerden bijv. bij
faillissementen en turftonsters, die de door
schepen aangevoerde turf overpakten in
tonnen.
Wat het onderwijs betreft kunnen we kort
zijn. Voor de kleuters waren er de ma(i)tressenschooltjes. De ma(i)tressen (het
woord heeft wel een andere betekenis
gekregen) waren meestal onontwikkeld.
Franse scholen werden vaak door Hugenootse vrouwen geleid.
Bekend is Maria Strick-Becq, een beroemd
'schoonschrijfster', geboren in 's-Hertogenbosch, later woonachtig in Delft. Haar
schrijfboeken werden gedrukt.
Pas tegen het eind van de vorige eeuw
konden vrouwen onderwijzeres worden al
kregen zij de laagste klassen toegewezen.
In de tros van een leger kende men de
marketentster, die voor een pittig zoopje
zorgde voor de soldaten, verder trokken
soldatenvrouwen en dames van lichte zeOns Erfgoed nr 4, 1997

den mee. Een heel enkele maal maakte een
vrouw als soldaat deel uit van een leger,
maar ze was dan wel als man vermomd.
Pas in deze eeuw kan de vrouw alle rangen
in een leger vervullen.
J. Dienst- en ontspanningssector
Door de industriële revolutie is de positie
van de vrouw ingrijpend veranderd. Voor
die tijd was ze vaak betrokken bij de
beroepsuitoefening van haar man, maar
door de industrialisatie moesten vele mannen buiten de deur werken en werden de
activiteiten van de vrouw meer op de
huishouding gericht.
Heel wat huisvrouwen hebben in de loop
der jaren hun financiën verbeterd als
werkster. En nog steeds, zij het onder de
fraaiere naam 'interieurverzorgster'. Duizenden meisjes van het platteland zijn naar
de steden getrokken om daar als dienstbode te werken, een bezigheid die veelal de
voorkeur had boven werken in de fabriek.
Vooral in de tweede helft van de vorige
eeuw nam dit beroep enorm in omvang
toe. Ten dele als statussymbool voor de
mevrouwen. Niet iedere huisvrouw was
echter even personeelvriendelijk. De beloning was dikwijls minimaal. Later vond er
weer een verschuiving plaats naar het
'nettere' fabriekswerk, kantoren en winkels. Andere mogelijkheden waren de wasen strijkinrichtingen.
In meer gegoede gezinnen waren de
gouvernantes belast met de opvoeding van
de kinderen.
Een aantal vrouwen trad op als zangeres,
actrice of musicienne.
Uiteraard is door de loop der eeuwen de
prostitutie een bezigheid geweest, waardoor vele vrouwen een min of meer royale
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boterham hebben verdiend. Onder de
gravures uit het verleden en ook op
schilderijen zijn veelvuldig bordeelscenes
weergegeven.
Slotbeschouwing
Vele in het voorgaande niet genoemde
beroepen worden ook nu nog uitgeoefend
zoals onder meer vrouwelijke kantoorbediendes en telefonistes, waarbij bijvoorbeeld het werk bij een telefooncentrale op
een telefoonzaal uit het begin van deze
eeuw niet valt te vergelijken met dat van
de telefoniste van nu.
De behoefte aan arbeid verandert voortdurend, zowel naar de aard van het werk
als naar het aantal medewerkenden.
Sommige beroepen houden op te bestaan
of krijgen een geheel andere inhoud, andere, soms geheel onvoorziene, komen tot
ontwikkeling.
Het voorgaande laat mede zien dat het
goed is eens stil te staan bij de vrouwen in
onze genealogie. Ieder die met zijn familieonderzoek iets verder in de geschiedenis
terug komt, wordt niet alleen geconfronteerd met vrouwen, die in het kraambed
stierven, maar bijna zeker ook met

vrouwen, die heel wat hebben moeten
presteren, naast de man of alleen, om zich
en het gezin in leven te kunnen houden.
Literatuur. Voor dit onderwerp zijn naast
persoonlijke herinneringen o.m. geraadpleegd):
H.F.W. Bantje, Twee eeuwen met de weduwe,
Geschiedenis van De Erven Wed. J. van Nelle,
Rotterdam 1981
J.H. Böse, 'Had de mensch met één vrou niet connen
leven ...'. Prostitutie in de literatuur van de
zeventiende eeuw, Zutphen 1985.
A. Buter, De kadans van de getouwen. Heren en
knechten in de Nederlandse textiel, Amsterdam/
Brussel 1985
Isabelle van Eeghen, Haes Paradijs en de
uitdraagsters; Thera Wijsenbeek, Van priseersters en
prostituees, Vrouwenlevens, Achtste jaarboek voor
Vrouwengeschiedenis, Nijmegen 1987.
Judith H. Hofenk de Graaff, Geschiedenis van de
textieltechniek, Amsterdam 1992.
Sietse van der Hoek, Het bruine goud, Amsterdam/
Brussel, 1984.
Ben Janssen, Van tichelwerk naar steenfabriek, 'sGravenhage 1990
Marjolein Morée en Marjan
Schwegman,
Vrouwenarbeid in Nederland, 1870-1940, 1981
Richard Paping, Voor een handvol stuivers, Werken,
verdienen, en besteden: de levensstandaard van
boeren, arbeiders en middenstanders op de
Groninger klei, 1770-1860, Groningen 1995.
Thera Wijsenbeek-Olthuis, Achter de gevels van
Delft, Hilversum 1987

Romeinse cijfers
H.M. Lups
De redactie moet bekennen, dat zij uit het wel?
rijm, vermeld op pag. 128 van het vorig Verder maakte de heer de Ridder ons atnummer van Ons Erfgoed, waaruit het tent op een foutje op pag. 127, tweede
overlijdensjaar van Hugo de Groot zou kolom, vijfde regel van onder. Het cijfer
blijken (1645), dit overlijdensjaarjaar nog 19 moet zijn 14. Hiervoor onze dank.
niet te voorschijn weet te brengen. Wie
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Orde op (genealogie) zaken
H. Kuiphof
Bij sommige mensen ziet hun kast en
bureau er zo vreselijk rommelig uit dat je
niet begrijpt hoe ze ooit iets terug kunnen
vinden. Als deze mensen met een computer werken zien de bestanden in de computer er vaak net zo uit. Onoverzichtelijk,
geen logische ordening in directory's
(mappen), oude bestanden worden niet
weggegooid.
Bij onze hobby genealogie is nauwkeurigheid en het goed ordenen van gegevens
erg belangrijk en lang niet altijd gemakkelijk. Je moet een systeem bedenken en
daar is naar mijn mening nog te weinig
over gepubliceerd. En als er al iets is dan is
dat vaak erg omslachtig.
Ik wil u graag deelgenoot maken van mijn
ordeningssysteem. Hoewel ik met de
computer werk kunnen genealogievrienden zonder computer er mogelijk ook hun
voordeel mee doen.
Kuiphof-familie.
Ik verzamel de Kuiphof-familie en alle
gevonden personen zijn familie van elkaar.
Ik heb er voor gekozen de mannelijke lijn
te volgen. Als een dochter van een
Kuiphof trouwt dan registreer ik haar
gezin en dan stopt de lijn. Het gaat mij niet
alleen om de burgerlijke gegevens. De
bijzonderheden van de mensen interesseren mij 'evenzeer. De familie gaat echt
voor mij leven.
Indeling in generaties
ledere persoon krijgt van mij een eigen
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nummer van vier cijfers. Uit dit nummer is
op zich al veel te halen en ik berg alle
stukken op onder dat nummer. Ik heb eerst
een stamreeks gemaakt tot de naamgeving
in 1811. De oudste toen levende stamvader
beschouwde ik als de vijfde generatie. Ik
verwachtte nog 4 generaties te vinden uit
de tijd voor de naamgeving vanuit de
doopboeken. Ik blijk tot nu toe één
generatie te kort te komen. Als ik deze
voorouder als 8e generatie had aangenomen had ik nu nog voldoende speling gehad.
Het eerste cijfer is de generatie.
Het nummer van de voorouder uit 1811 uit
de 5e generatie die ik nu even A noem
begint met een vijf. Het nummer van zoon
B begint met een 6, diens zoon C met een
7 enz. Ik heb de mannelijke lijn gevolgd.
Het nummer van de echtgenote sluit aan
bij dat van haar man en hun kinderen
hebben aansluitende nummers.
Mannen en vrouwen zijn ongelijk.
Het laatste cijfer geeft het geslacht aan. Bij
de man is dit een 0 (sorry mannen) en bij
de vrouw een 1. De echtgenote krijgt één
nummer hoger dan haar man, dus met
laatste nummer een 1. Trouwt hij voor de
2e of 3e keer dan sluiten de nummers aan
en eindigen dus met een 2 of een 3.
Hier volgt een voorbeeld uit de 4e generatie:
4010 Bendert Kuiphof oudste 4e gen.
4011 Grietje Tjepkes
Ie echtgenote
4012 Renske Hoekstra 2e echtgenote
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De duizendtallen gebruik ik als sorteernummer voor de generaties in de computer. Zo heeft 4000 de 'naam' 4e
generatie. De generaties worden zo in de
computer keurig geordend.

nummer gehad 5.12.0 (m) of 5.12.1(v).
Het volgende gezin (de broer van Harmen)
was dan begonnen met 5.20.0, 5.21.1 enz.
of bij 5.13.0, 5.14.1 enz.

Per generatie is ruimte voor 10 gezinnen.
Het systeem is op deze manier uiterst
En nu de kinderen.
De kinderen uit één gezin krijgen aaneen- simpel en overzichtelijk. Ik ben er steeds
sluitende nummers te beginnen bij de oud- mee uitgekomen.
ste. Ik neem het bovengenoemde gezin als
Uitbreiding goed mogelijk.
voorbeeld.
Gezin Harmen Kuiphof en Grietje Tjepkes Komen er vaak gezinnen voor met meer
dan 10 kinderen of generaties met meer
4010 Bendert Kuiphof vader
dan 10 gezinnen, dan is het systeem een4011 Grietje Tjepkes moeder
5010 Harmen Kuiphof geb. 10-06-1799 voudig aan te passen. In dat geval zou Dirk
5021 Grietje Kuiphof geb. 22-03-1793 niet nr 5.1.3.0 krijgen, maar 5.01.03.0 met
5031 Tjitske Kuiphof geb.14-05-1796 de betekenis:
= 5e generatie
5040 Pieter Kuiphof
geb. 12-11-1806 5
= 1 e gezin van deze generatie (kan
Pieter is dus van de 5e generatie (5), 4e in 01
het gezin (04) en een man (0)
tot 99)
Mocht ik later b.v. nog een dochter vinden 03
= 3e kind in dit gezin
geboren in 1795 dan krijgt zij nummer 0
= een man ( de echtgenote heeft
5051 en staan de kinderen in dit gezin niet
hetzelfde nummer maar dan
meer precies op geboortedatum. Ik vind
eindigend op 1)
dat geen bezwaar. De computer sorteert Met het oog op sorteerproblemen gebruik
toch wel op geboortedatum. Overigens ik de punten in de getallen niet.
kunnen de nummers ook gemakkelijk
aangepast worden.
Alles keurig per gezin.
Van alle Kuiphoffen die getrouwd zijn heb
Nu de broer van Harmen. Dit is Andries ik een gezinsblad geprint. Op het gezinsKuiphof.
blad staan het echtpaar, hun wederzijdse
Gezin Andries Kuiphof en Ruurdtje Geerts ouders, hun kinderen en eventuele opmer4020 Andries Kuiphof vader
kingen.
4021 Ruurdtje Geerts moeder
Alle gezinsbladen heb ik per generatie op
5110 Harmen Kuiphof geb. 02-01-1800 nummer van vader of moeder Kuiphof
5121 Grietje Kuiphof geb. 07-04-1802 opgeborgen. Alle aktes heb ik op nummer
5130 Dirk Kuiphof
geb. 14-01-1810 in een ordner opgeborgen en ik heb een
Per gezin is op deze manier ruimte voor 10 ordner op nummer voor overige stukken.
kinderen. Een enkele maal moest ik door- Ik heb thans zo'n 600 personen in 11
nummeren. Als Bendert en Grietje bijv. 12 generaties en kom ruimschoots uit met de
kinderen hadden gehad had de jongste als nummers.
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Ik gebruik tot nu toe het computerprogramma Familiegeschiedenis (Hydra).
In dit programma is de mogelijkheid een
vaste ruimte te benoemen tot 'nummer'.
Helaas heeft dit programma niet de mogelijkheid op dit nummer te sorteren. Vandaar dat ik hiervoor een aparte database

heb gemaakt met: nummer, naam en nummer vader. Dat bevalt in de praktijk erg
goed. Ik hoop u hiermee op een idee
gebracht te hebben. Eventuele opmerkingen hoor ik graag.
Mijn adres is: Vondelkade 41, 2106 AK
Heemstede.

Computergenealogie
helft daarvan komt voor familieonderzoek.
(Ver)nieuw(d)e programma's voor geDe meest gebruikte bronnen zijn dan de
nealogen
sinds 1811 ingevoerde Burgerlijke Stand
H.M. Lups
en
wat betreft de periode daarvoor de
Sedert kort zijn er weer twee commerciële
programma's voor het verwerken van kerkelijke doop-, trouw- en begrafenisboestamboomgegevens op de Nederlandse ken. Deze informatie is momenteel terug
markt verschenen. Het eerste is een her- te vinden in kaartenbakken en microfiches.
ziene versie van Familie Stamboom uit Dit is aan het veranderen. De bezoekers
Data Beckers Gouden Serie en uitgebracht kunnen in de nabije toekomst, zowel op
door Domus Software als 'Stamboom de het archief als thuis via Internet achter de
Luxe. Het programma is uitgebreid en kent computer gaan zitten om de gegevens te
o.a. nu Gedcom. Coral, bekend door Co- achterhalen.
ralDRAW, Ventura en tegenwoordig ook Dit is mogelijk geworden omdat het proW.P., brengt de Coral Family Suite uit. jectbureau Delft hiervoor ƒ 550.000,-Het wordt omschreven als een compleet heeft uitgetrokken. Het grootste deel daarpakket voor het verwerken van stamboom- van is nodig voor het invoeren van de
gegevens, biedt talloze opmaak- en af- gegevens. Het Delftse softwarebedrijf Radrukmogelijkheden, is inclusief Photo dical BV heeft in nauwe samenwerking
House, Family Publisher en Netscape Na- met het archief het programma 'De digitale
vigator 2.01. Verder biedt het interneton- Stamboom' ontwikkeld. Het is de bedoedersteuning voor genealogen d.m.v. een ling dat het in 1999 volledig operationeel
is. In samenwerking met de dienst sociale
eigen website.
Het is de bedoeling in het komende num- werkvoorziening CombiWerk moeten onmer verder op beide programma's in te geveer 600.000 gegevensbestanden worden ingevoerd. Hiervoor zijn tien werknegaan.
mers van Combiwerk twee jaar bezig, terwijl bovendien vijf mensen via de JeugdDigitale Stamboom
Werk Garantie wet en Banenpoolregeling
H.M. Lups
de kans om werkervaring op te doen.
Uniek project, made in Delft.
Ook bij de Gemeentelijke Archiefdienst Het intikken van een naam, periode en
Delft komen steeds meer bezoekers. De soort handeling (geboorte, doop, trouwen,
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begrafenis) is voldoende om informatie op
te roepen.
Het programma sluit aan bij de werkelijkheid. Vroeger nam men het wat betreft de
namen niet zo nauw. Soms komt men zelfs
in één «acte meerdere spellingsvarianten
tegen. Ook met dit soort zaken is rekening
gehouden. Als men bijvoorbeeld Klazen
zoekt krijgt men daarnaast iedereen te zien
die Klaasen, Klaasse, Klaassen, Claasen,
Claasens en Claesen enz. heet.
Met dit programma richt de Gemeentelijke
Archiefdienst Delft zich in eerste instantie
op stamboomonderzoekers, die primair namen, relaties en data zoeken. Daarna willen ze op dit geraamte tegenwoordig ook
vlees zien, meer weten van de familiegeschiedenis: woonplaatsen, prijzen van huizen, kortom alles wat dat geraamte aan kan
kleden.
De archivaris, de heer Verhoeven, hoopt
dan ook in de toekomst ook de toegangen
tot andere bronnen zoals bijvoorbeeld het
kadaster digitaal te ontsluiten.
Het programma is gemakkelijk te gebruiken en bevat veel foutcontroles.

gangen op de andere kerkelijke inschrijvingen en de registers van de burgerlijke
stand via de Digitale Stamboom raadpleegbaar zijn.
De planning is:
doopinschrijvingen Delft 1616-1811 en
Pijnacker 1612-1812: oktober 1997
begraafinschrijvingen Delft 1593-1811 en
Pijnacker 1725-1811: april 1998
huwelijksregisters Delft en Pijnacker
1811-1923:
juni 1998
geboorteregisters Delft en Pijnacker 18111898:
september 1998
overlijdensregisters Delft en Pijnacker
1811-1940:
december 1998
De beschikbaarheid van de database op
Internet betekent niet dat alle originele
akten thuis op de computer zichtbaar zijn.
Het gaat om de index. Om de echte bronnen te raadplegen moet men naar het
gemeentearchief. Wel kan men elektronisch aanvragen doen voor het opsturen
van kopieën van akten. De eerste kopie
kost ƒ 10,50, elke volgende ƒ 3 , - .

Te oud voor de computer?
H.M. Lups
Op vrijdag 13 juni j.1. is het eerste gedeelte De heer Joop Giezeman, 90 jaar oud, is de
van de Digitale Stamboom in gebruik ge- pater familias van een Loosduins wasserijgeslacht. In plaats van rustig in een hoekje
nomen.
De onderzoeker kan momenteel de toegan- zijn oude dag uit te zitten, blijft hij zich
gen op de trouwinschrijvingen van Delft voor alles in de wereld rondom hem inteover 1575-1811 en een gedeelte van de resseren. Hij heeft een leven van hard wertrouwinschrijvingen van Pijnacker over ken achter de rug en is met al zijn kennis
1669-1811 raadplegen via een Internet- en ervaring de geschiedschrijver van de
aansluiting op de studiezaal van de Ge- familie. Kasten langs de wand van zijn
meentelijke Archiefdienst, maar ook thuis. werkkamer staan vol met ordners en foHet Internet-adres is: http://www.archief. tomappen. In 1995 werd het 'Giezemansmoelenboek uitgebracht, waarvoor rijkedelft.nl/
In de nabije toekomst zullen ook de toe- lijk uit dit archief werd geput. Alle Gieze176
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mannen, die direct en indirect voortspruiten uit zijn huwelijk staan er in vermeld.
Er zijn 108 nazaten, waarvan zeven in de
Verenigde Staten van Amerika wonen.
Verder zijn er zo'n 200 neven en nichten.
Zijn vijftienjarige kleinzoon en whiz-kind
Wienke heeft voor hem een Giezemanwebsite op Internet gemaakt. Wie op de
homepage met een muis een gezicht aanklikt van de groepsfoto krijgt direct alle
gegevens van de betreffende persoon op
het scherm.

ledere ochtend staat hij op om zes uur.
Zodra hij aangekleed is, start hij de computer op en logt in op Internet. Vaak zijn er
e-mails voor hem van een van zijn vele
familiekleden.
Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis
van de familie kan informatie krijgen via:
http://home.pi.net/giezema3/familie.html
Zijn e-mail adres is:
jjgiez@pi.net
(Ontleend aan een artikeltje in de Haagsche Courant van Tom v. Rijswijk)

Boeken en tijdschriften
Van boerenbedrijf naar de drukkerij/uitgeverij
met als subtitel 'de familie Arkesteijn'
Leendert Pietersz Arkesteijn (geboren in 1698
te Kralingen) en Neeltje Simonsdr van der
Meer huwden 15 mei 1718 te 's-Gravenzande.
Het vijfde kind uit dit huwelijk was Nicolaas,
geboren op 21 oktober 1726 te Kralingen. Het
gezin kwam voort uit een oud R.K. boerengeslacht. De arbeid van de familie bestond uit
"sayen, coyen, ploughen ende met spitten en
delven".
Nicolaas huwde in Delft op 11 juni 1746 met
Margaretha Pietersdr Aekersdijk. Een van de
kinderen, die uit dat huwelijk voortkwamen
was Pieter Nicolaasz, geboren te Monster.
Deze Pieter verhuisde eind 1777 of begin 1778
naar 's-Hertogenbosch. Hij trouwde aldaar op 3
mei 1778 met Geertruy Kruysman, afkomstig
uit Grave. In 1784 was Pieter werkzaam in het
drukkersvak. In 1794 ging hij voor de tijd van
zes jaren een vennootschap aan met de boekdrukker/uitgever J.P. Hoffers. Hun zaak stond
in de Orthenstraat. In het begin drukten ze
voornamelijk aanplakbiljetten. Hun compagnieschap begonnen in 1802 eindigde door het
Franse keizerlijke bestuur in 1812. Toen Pieter
overleed zette de weduwe het bedrijf voort met
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haar zoon Jacobus Josephus, geboren 21 maart
1793. In 1815 nam hij het bedrijf over. In dat
jaar huwde hij met Anna Theresia Everts. Uit
dit huwelijk werd de zoon Carolus Johannes
Arnoldus geboren. Op 1 oktober 1853 nam
deze "Het Provinciaal Dagblad van NoordBrabant en 's-Hertogenbossche Courant" over.
De krant heette toen al gauw "de krant van
Arkesteijn" of "Bossche krant". In 1880 nam de
Firma Teulings het bedrijf over en tot 1941
bleef de naam "de drukkerij Arkesteijn" bestaan.
Het eigenlijke "verhaal" omvat slechts een vijftal pagina's, maar is aangevuld met een aantal
bijlagen, waaronder een overzicht van de ontwikkeling van de Brabantse kranten en de
plaats daarin van de krant van Arkesteyn. Verder bevatten ze een kwartierstaat en een parenteel.
Opgezet als scriptie is het een aardige aanzet,
zowel naar de genealogie van de familie Arkesteyn als naar de ontwikkeling van de Brabantse kranten, toch welkome aanvullende mogelijke bronnen.
Auteur is J. Th. Thelissen, H. Moerkerklaan 47,
5246 GE Rosmalen. (HML)
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Notabele ingezetenen. Historische studies
over Nederlandse elites in de negentiende
eeuw. Promotie onderzoek N. Bos, Utrecht
1995. Franse samenvatting, 289 pag. /35,-.
Met dr. Bos kwam ik in contact door zijn
voordracht over elite-vorming in Maastricht
tijdens de laatste jaarvergadering van het
LGOG. Bij deze voordracht putte hij uit zijn
proefschrift. Zijn praatje was zo boeiend dat ik
zijn dissertatie heb besteld om voor u te bespreken. Het is inderdaad een aardig proefschrift
dat bovendien ook nog goed leest, een verademing voor hen die professioneel nogal eens
proefschriften moet beoordelen. Toch is het
geen eenvoudige kost, maar wie kalm de tijd
neemt, vindt een rijke bron aan ideeën en
goede aanwijzingen voor het uitdiepen van een
genealogisch onderzoek.
Dit proefschrift gaat over elite-vorming. De
auteur kiest als object van de studie de elitevorming in Maastricht. Dit is een goede gedachte
omdat Maastricht in het bijzonder de afgelopen
eeuwen grote historische ontwikkelingen heeft
gekend. De invloed van deze historische omwentelingen op de elite-vorming is dus een
uitmuntend idee.
Het begrip elite wordt gedefinieerd als een
persoon, die voldoende vermogen bezit om in
de belastingaanslagen te worden genoemd en
verder deel uit maakt van de bestuurskliek. Van
deze elite wordt de genealogische achtergrond
bestudeerd, en verdere het familie-netwerk dat
door onderlinge huwelijken tot stand kwam
(conubium). Dit netwerk werd onder meer bevorderd door de sociëteiten, de liberale Momus, Slavante en de conservatieve Groote
(grande société), die teven carnavalsfestiviteiten organiseerden waar toekomstige partners
elkaar ontmoetten. Behoorde men tot deze bezittende klasse dan participeerde men tevens in
de sociale netwerken en het lokale bestuur.
Doch de bestuurs- en welstandselites overlapten elkaar niet volledig, het duurde enige tijd
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voordat een nouveau riche in het bestuurscircuit werd toegelaten. Een tweede uitzondering
hierop waren de clerici, die uit hoofde van hun
ambt statutair een bestuursfunctie kregen toegewezen. Zij kwamen meestal niet voort uit de
bestuurlijke elite maar uit de eenvoudige boerenstand. De liberale Maastrichtse elite keek
met een zeker dédain neer op de geestelijke
bestuursklasse. Voor de emancipatie van de
arbeidersklasse hebben deze geestelijke voormannen (zoals ze meestal werden genoemd)
echter zeer veel betekend.
Het bijzondere van dit proefschrift is dus dat
deze elites worden beschreven tegen de achtergrond van de sterk wisselende politieke verhoudingen die zich in het Limburgse in de
negentiende eeuw voordeden. Daar is dan de
Belgische opstand die een sterke migratie teweeg heeft gebracht. Er zijn nog enkele andere
bijzondere aspecten die de stad Maastricht binnen Nederland vrij uniek maken. Maastricht
ligt in de Maasvallei waar zich vrij vroeg de
industrialisatie in Europa heeft gemanifesteerd.
Daarmee is Maastricht in Nederland ook een
der eerste steden waar de industrialisatie zich
heeft voltrokken. Dit ging natuurlijk hand in
hand met een vroegtijdige aanleg van internationale spoorverbindingen met België en Duitsland. Familierelaties relaties Luik-Maastricht
waren gebruikelijk. De Belgische en ook enkele Franse industriëlen waren nauw betrokken
met de ontwikkeling van Zuid Limburg. Frans
was de voertaal van de elite, zowel in woord als
geschrift. Meer dan het Noorden had men zijn
blikveld gericht op Parijs waar het culturele
(modische) zwaartepunt van Europa lag.
Het merkwaardige nu is dat binnen zekere
grenzen de oude elite zich in diverse tijdvakken
goed heeft weten te handhaven. Pas tegen het
einde van de negentiende eeuw kwam daar
verandering in en dan nog in bescheiden mate.
Kennelijk wist de elite zich goed te voegen
naar de wisselende situaties.
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Wie behoorde tot de elite. Allereerst de industriëlen: bekende namen zijn Regout, Bosch
(aardewerk), Weustenraad, Lammen, Rutten
(papier), Stevens (ijzerwaren) . Uiteraard ook
de hogere provinciale bestuurders en de leden
van de rechtscolleges. Dan hadden de handelaren, vooral die van wijn, granen, metaalwaren
en hout, elite status. Dit gold ook voor bankiers. In de medische stand bleef dit vrijwel
beperkt tot de apothekers. Tenslotte de groep
renteniers die 1/5 van de elite vormden. In
totaal waren dit ongeveer 200 families. Kenmerken van welstand waren aantallen (mannelijk) huispersoneel, rijpaarden/rijtuigen, een
statige woning en het lidmaatschap van sociaalculturele instituties (bijvoorbeeld armbestuur,
weeshuisbestuur, kerkbestuur, gemeenteraad,
provinciale staten en officier schutterij).
Het opmerkelijk bij de sociale structuur in
Maastricht was, dat men of rijk of arm was, een
middenstand van betekenis was er niet. Dit
betekende dat de sociale migratie moeilijker
was dan elders, hoewel niet onmogelijk. Toch
was de Maastrichtse elite als men deze op de
nationale schaal legt slechts tweederangs. Het
waren dus matig grote vissen in een kleine
kom, waardoor ze plaatselijk groter leken dan
ze in feite waren. Eigenlijk had de Maastrichtse
elite de positie die elders door de gegoede
bourgeoisie werd ingenomen, zodat de tweelagigheid meer het ontbreken van een echte bovenklasse was.
Dit proefschrift heeft zich in deel I vooral op de
belasting- en censusgegevens geworpen omdat
in deze termen de elite werd gedefinieerd. Het
betroffen vooral de aanslagen voor de grondbelasting, de personele belasting (belasting op
zichtbare tekenen van welstand), het patentrecht en successiebelasting. Het is de verdienste van dit proefschrift dat de auteur op dit type
bronnen heeft gewezen voor het aankleden van
het genealogisch onderzoek. Daarnaast is er
ook het hoofdstuk 'de verkiezingslijsten van de
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eerste kamer' als grondslag voor het elite onderzoek. Een belangrijke elementen van dit
boek zijn de uitstekende literatuurlijst en de
talloze voetnoten waarin ook voor de genealoog veel aardigs is te vinden.
Het meest instructieve voor de genealoog is het
tweede deel dat over de Maastrichtse elite zelf
gaat. Wie rustig studeert, kan heel wat genealogische gegevens in deze publicatie opdiepen.
Er zijn uitgebreide namenlijsten, met vele details, die de sociale positie van heel wat families duidelijk maken. Wie de sociale elite uit
eigen ervaring enigermate kent, zal onmiddellijke een 'AHA-beleving' krijgen.
Voor wie is dit proefschrift een aanrader?
Vooral voor de gevorderde Limburgse genealoog zou ik zeggen, die tevens geïnteresseerd is
in de sociaal economische geschiedenis. Het
boek tekent de sfeer en het leven van de deftige
lui in de vorige eeuw uitstekend, ondanks de
wat droge wetenschappelijke opsomming van
feiten. Er zijn bovendien lange lijsten met namen waar de bekendste families met hun invloed worden opgenoemd. Het zwaartepunt ligt
echter op de sociologische verkenning van het
fenomeen 'elite'. Gezien de bijzonderheid van
de Maastrichtse situatie, kan ik me voorstellen
dat andere onderzoekers die geïnteresseerd zijn
in elite vorming, veel van hun gading vinden.
(JWK)
Het erfgooiersgeslacht Krijnen. Familiegeschiedenis en genealogie, auteur Ben Krijnen,
Eindhoven 1977.
Een boek met beperkingen en een boek met
extra's. De beperking vinden we omdat de nakomelingen van de dochters buiten beschouwing moesten blijven, vooral omdat het een
vruchtbaar geslacht is. De extra's vinden we
doordat ook inzicht wordt gegeven in het erfgooiersgebeuren, wat het boek ook voor anderen met Gooise wortels aantrekkelijk maakt.
Het boek valt in drie gedeeltes uiteen. Hoofd179

stuk I geeft een als verhaal weergegeven familiegeschiedenis, hoofdstuk II betreft meer een
demografische en statistische analyse van de
Crijnenstam, hoofdstuk III bevat de gebruikelijke genealogie. Ter wille van de toegankelijkheid is het geslacht opgedeeld. Tak 0 behandelt
de Krijnens tot circa 1800, daarna worden ter
wille van de overzichtelijkheid drie Blaricumse, drie Bussumse en een Amersfoortse tak
behandeld. Per tak wordt ook nog een schema
gegeven, waardoor op een eenvoudige manier
afstammingen en verwantschappen zichtbaar
worden.
Op de laatste pagina's zijn een drietal naam
registers opgenomen. Eén met alle in het boek
genoemde Krijnen-zonen, een tweede met alle
genoemde Krijnen-dochters en een derde met
alle andere in het boek genoemde families.
Bij de volkstelling van 1947 woonden in Nederland 1888 mensen met de naam Krijnen. Ze
bleken niet allemaal familie van elkaar. Er
waren op zijn minst vijf geslachten met hun
eigen stamvader: een Westbrabants, een
Texels, ook wel het Hoornder loodsengeslacht
Krijnen genoemd, een Betuws, een Briels, en
een Goois, nakomelingen van Crijn Janszoon,
waarover dit boek gaat.
Als afstammelingen van deze Crijn stammen
deze Krijnens dus in mannelijke lijn af van
mensen, die al vele eeuwen in het Gooi woonden. Deze autochtonen kregen van graaf Floris
V omstreeks 1280 de gebruiksrechten van de
niet in privé-bezit zijnde "gemene gronden". In
de eeuwen hierna kregen deze gemeenschappelijke gronden steeds meer gestalte. In 1404
verscheen de eerste schaarbrief, waarin o.a.
regels over het weiden van vee werden vastgesteld. In later jaren volgden meer brieven,
waarvan de derde belangrijk was, omdat daarin
de erfrechten werden vastgelegd: De gebruiksrechten van de gemene gronden kwamen
slechts toe aan mannen uit van oudsher Gooise
families. Zij moesten "man uit man" als erfgooier zijn geboren. Er bleven echter onduidelijkheden en verschillen, zowel over gronden
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als over al dan niet gerechtigde personen. Zelfs
de Staten van Holland kwamen er aan te pas.
Deze bevalen de Gooiers toen een kaart van
Gooiland te maken met aanduiding van de
gemeenschappelijke gronden. Daarnaast moest
een duidelijke lijst van alle gerechtigden worden gemaakt. Deze kaart werd vervaardigd en
kwam in 1709 gereed. De"gemene gronden"
besloegen bijna 6000 ha. De lijst kwam klaar in
1708. Zij bevatte 1088 gerechtigden, waarvan
624 niet-scharenden d.w.z. erfgooiers zonder
vee. Tot aan de liquidatie in 1971 gold deze
lijst als grondslag. Onder de gerechtigden drie
nakomelingen van de stamvader. De laatste
ledenlijst van 1971 telde 99 Krijnen-telgen, die
achter in het boek worden vermeld.
De oudst bekende doop-, trouw- en begraafregisters van Blaricum dateren van 1670, de oudste rechterlijke archieven van 1651. Uitkomst
om verder terug in de tijd te komen moest de
belastingheffing bieden: koptienden en de heffingen van de 10e en 100e penning. De koptienden betreffen een typisch Gooise belasting
op bouwland.
De gaarderboeken van de koptienden zijn voor
het merendeel bewaard gebleven vanaf 1502
tot 1838. Een aantal jaargangen ontbreekt of
verkeert in te slechte staat om geraadpleegd te
kunnen worden. Jammer want er staan soms
duidelijke familierelaties in vermeld. Op grond
van de koptiende boeken kan men een stamreeks met benaderde geboortedata opstellen,
die begin rond 1430 met Jacob De zoon heet
Hermen Jacobs, geb. 1462. Dit zou, als alle
verhalen en geschriften van genealogen waar
zijn, de oervader van heel wat Gooise families:
van der Gracht, de Graaf, de Gooijer, Ruysdael, van Blaricum, Krijnen, Ruizendaal en
Fokker. Zekerheid bestaat volgens de auteur
alleen bij de Ruysdaels en de Krijnens. Na
Hermen komen Coppen Hermens (ca 1494),
Jan Coppen (ca 1527) en Crijn Jansz. (ca.
1560), verder als de stamvader beschouwd.
Crijn stamde uit een geslacht van dorpsnotabelen. Tijdens de hervorming bleef de Blaricumse
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bevolking nagenoeg geheel katholiek en officiële ambten werden ook nog lange tijd door
katholieken vervuld.
De oudste zoon van Jan Coppen, Jacob Jansz.,
had een flink aantal kinderen waaronder Salomon en Isack, die zich te Haarlem vestigden en
de naam Ruysdael aannamen. Salomon werd
kunstschilder evenals een zoon van Isack, de
bekende Jacob van Ruysdael.
Crijn Jansz. heeft een groot deel van de tachtigjarige oorlog meegemaakt. Zo werd het Gooi
zowel in 1585 als in 1629 geplunderd.
Het is verleidelijk allerlei zaken uit het leven
van de Krijnens te vermelden. Van verschillende Krijnens valt iets te vertellen. Opgemerkt
zij slechts dat de groei van de familie tot november 1811, toen de burgerlijke stand werd
ingevoerd, bescheiden was: Er waren toen 45
Krijnens, waaronder 25 mannen. In de volgende 185 jaar zouden zij zich vermenigvuldigen tot bijna 400 Krijnen telgen. Rond 1900
waren er nog 16 scharende erfgooiers, verder 4
kleine zelfstandigen en de overigen in loondienst. De Krijnens hadden weinig affiniteit tot
het leger getoond. Maar tegen het eind van de
negentiende eeuw tekenden vier Krijnens voor
het toenmalige Nederlandsch Indië. Van een
van de drie, Gerrit, die op 19 januari vanuit
Amsterdam vertrok is verder geen enkel gegeven gevonden. De eerste honderdjarige Krijnen
was Herman, geboren in 1894 uit Blaricum.
In hoofdstuk II volgt meer over de Krijnens.
De naam Crijn komt van Quirinus, een Romeins officier, die actief betrokken was bij het
vervolgen van christenen, maar die bekeerd
werd en op zijn beurt gevangen werd genomen,
gemarteld en ter dood gebracht.
Hoewel er volgens de overlevering een familiewapen zou zijn geweest met (heraldisch gezien) rechts een dubbele adelaar en links drie
boekweitkorrels, heeft niemand dat tot nu toe
hard kunnen maken.
De auteur staat verder stil bij de vruchtbaarheid
van het geslacht, eventuele erfelijke eigenschappen, de grote gezinnen in de familie,
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bijzondere bruiloften, de levensduur van de
Krijnens, het gebruik van de voornamen, het
geloof en de wederwaardigheden als erfgooier.
Hoofdstuk III behandelt dan de genealogie van
het geslacht. Dit omvat het grootste deel van
het boek. Dit is geen droge opsomming van
namen en data gebleven, maar verschaft ook
veel verdere informatie, die getuigt van het
vele grondige spitwerk dat verricht is om dit
boek mogelijk te maken.
Het boek is uitgegeven door B.B. Krijnen,
Tweelingenlaan 27, tel. 040-2415497. (HML)
Van Quackernaeck tot Kwakernaak
W.F. van Raaij
In mei 1997 is de familiegeschiedenis verschenen van het geslacht Kwakernaak. Op een goed
bezochte familiereünie op 24 mei 1997 is het
boek uitgereikt aan de intekenaren. De auteurs/
onderzoekers zijn Tiny en Jan Kwakkernaat,
Hemongstraat 51-1, 1074 BN Amsterdam. Bij
hen is mogelijk nog een exemplaar van het
boek te bestellen.
Het boek van 648 bladzijden bevat meer dan
600 foto's. Er zijn in Nederland nu ongeveer
1200 personen met de achternaam Kwakernaak, nazaten van Anthoni Dircks Quaeckernaeck en Geertruyt Geerits die in 1660 in
Herwijnen in het huwelijk traden. Een nog
vroeger familielid is mogelijk de VOCschipper Jacob Jansz Quaeckernaeck uit Rotterdam die in 1600 als één van de eerste Nederlanders in Japan aankwam met het galjoen 'De
Liefde'.
Het Wereldwijde
Boek
Eindelijk werd althans een van mijn familieleden in de gelegenheid gesteld dit boek te bestellen voor ƒ 92,45, mits binnen veertien dagen daartoe opdracht gegeven werd.
Vooropgesteld zij, dat de besteller het recht
heeft het binnen dertig dagen in de originele
verpakking terug te sturen.
Geregeld wordt ons informatie over dit boek
gevraagd. Wat krijgt men voor zijn geld?
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Dit boek bevat in de eerste plaats een internationale adressenlijst, waarbij in Nederland, Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Frankrijk, Zuid-Afrika, Canada en
de Verenigde Staten gevonden adressen worden weergegeven.
Naast de adressengids bevat het boek informatieve informatie over de Europese emigratiestromen naar de nieuwe wereld, over de oorsprong en betekenis van namen en over heraldiek en genealogie. Daarnaast wordt aandacht
gegeven aan onder meer de volgende onderwerpen:
1. Waarom vroeger emigranten hun geboortestreek verlieten en het verhaal van hun reis naar
nieuw oorden.
2. Recent ontwikkelde statistische gegevens
over mensen met de familienaam
, verspreid
over 17 landen, en waar zij zich vandaag de
dag bevinden.
3. De rol van de heraldiek tijdens de Middeleeuwen en de ontwikkeling van familiewapens,
inclusief een overzicht van klassieke symbolen
en hun betekenissen.
4. Een- handleiding voor het gebruik van de
adressengids bij het opsporen van uw stamboom, bij buitenlandse reizen en bij het opsporen van uit het oog verloren familieleden.
In concreto komt het er op neer dat u een
adressenbestand van dragers van uw familie-

naam in de genoemde landen krijgt plus een
dosis algemene informatie. Misschien aardig
om te weten. Maar uw voorouders zult u zelf
bij elkaar moeten sprokkelen, tenzij een van uw
naamgenoten dat reeds heeft gedaan, zonder
dat u daar weet van had. Een beetje genealoog
wil echter zowel een genealogie als een kwartierstaat en daarbij spelen de families van de
vrouwen een even belangrijke rol.
Het is in ieder geval leuk om te weten, dat men
bijna overal op de wereld op zoektocht kan
gaan naar naamgenoten. Trouwens, de Internetter kan dat thuis met behulp van zijn computer ook. (HML)
Catalogus 18, Documenten en manuscripten
betreffende personen, families en plaatsen.
Bij het historisch antiquariaat A.G. van der
Steur, Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem (tel.
023-5311470, fax 023-5420670) is bovenstaande catalogus verschenen. Dit antiquariaat
is gespecialiseerd in geschiedenis, o.a. genealogie en geschiedenis. De catalogus kan alsnog
gratis worden aangevraagd, al zijn inmiddels
een aantal nummers verkocht. Tegen betaling
van ƒ 10,— kan ook catalogus 17 nog worden
aangevraagd. Deze bevat genealogieën enz.
(ruim 2300 nummers) van voornamelijk Nederlandse geslachten.
Het antiquariaat is geopend van woensdag t/m
zaterdag van 11.00 tot 17.30 uur) (HML)

Verenigingsnieuws
Familie Bartelsman
J. Bartelsman
Al ruim zestien jaar werk ik aan de genealogie
van de familie Bartelsman, Bertelsman, Bartelmans, Barthel(s)man(n) en Bertelman(n), mede
mogelijk gemaakt door onze fantstische familieleden/donateurs die door hun financiële bijdrage van ƒ 25,- per jaar dit familie-stamboomonderzoek mogelijk maken.
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Uiteindelijk bleek na jarenlang onderzoek dat
onze familie vanuit Pruisen-Duitsland afkomstig is. Johannes Bertelsmann (rond 1640) was
de erfgenaam van de boerderij in Eppendorf bij
Borgloh.
O.a. via de linnenhandel kwamen vele Bertelsmann(en) naar Nederland. Rond 1602 werd
Peter Bertelsman geboren in Borgloh en in
1652 eveneens een Peter Bertelsman(n). In
België te Koekelberg huwde op 28 oktober
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1918 Jean Joseph Bartelsman met Maria Isabelle Dekeyser. Op 7 augustus 1923 werd uit
dit huwelijk Francois Rene Bartelsman te Etterbeek geboren. De periode van zijn werkweigering in Duitsland loopt van 6 maart 1943 tot 5
mei 1944 gedurende welke periode hij in de
illigaliteit verkeerde. Wellicht was hij ondergedoken bij zijn ouders te Vlymicx/Vlynicx. Op
4 mei 1944 werd hij door de vijand aangehouden en was op dat ogenblik in het bezit van een
valse identiteitskaart. Uit het uittreksel van
overlijden voor het jaar 1944 onder nr. 858
blijkt dat Francois Rene (Remi) op diezelfde
dag op de openbare weg ter hoogte van de
Brabanconnelaan 109 in het district Schaerbeek is overleden.
Naamgenoten zoals bovenvermeld en zij die
meer gegevens (ook bidprentjes/doodsprentjes
e.d.) hebben of meer weten met betrekking tot
deze namen, gaarne contact met ondergetekende. Voor bidprentjes/doodsprentjes zijn andere ter ruiling aanwezig. U kunt schrijven
naar: Joop Bartelsman, Opaal 9 te 3641 XH
Mijdrecht-Nederland.
Persbericht
Mag ik u de VGON voorstellen.
Op 28 juni 1997 jl. heeft dhr. C. Nienoord te
Spijkenisse de vereniging VGON opgericht.
Deze afkorting houdt in: Vereniging Genealogisch Onderzoek Nijenoort. De naam Nijenoort
is de oude familienaam van de oprichter van

deze vereniging en is vernoemd naar een boerderij te Toornwerd in de provincie Groningen
waar een van zijn voorvaderen heeft gewoond,
genaamd Simon Reintjes ( 1767 - 1846 ).
Deze vereniging heeft zich op twee doeleinden
gericht. De eerste is, genealogisch onderzoek te
verrichten met als specialiteit primair onderzoek. De bedoeling hiervan is dat hij of één van
zijn medewerk(st)ers voor een beginnende genealoog onderzoek verricht tegen een kleine
vergoeding. De beginnende genealoog kan dan
met of zonder hulp van een gevorderde genealoog die aan deze vereniging verbonden is,
genealogisch werk verrichten tot hij of zij in
deze materie voldoende thuis is om zelf verdere onderzoeken te verichten. Hij of zij kan
dan tegen een kleine jaarlijkse vergoeding,
vriend of vriendin van deze vereniging blijven,
maar is dat niet verplicht. Een beginnende genealoog kan hierover schriftelijk inlichtingen
krijgen op het hieronder vermelde adres.
Het tweede doel is meer praktisch gericht en
bestemd voor genealogische vrienden van deze
vereniging, die tijdens hun onderzoek een genealogisch gedenkwaardigheid betreffende hun
voorgeslacht gevonden hebben. Dat kan bijvoorbeeld een gedenk- of grafsteen zijn, die er
slecht aan toe is en nodig gerepareerd moet
worden of een onderhoudsbeurt moet hebben.
Ook hiervoor zullen vakbekwame medewerkers van de vereniging tegen een kleine vergoeding hun hulp aanbieden.

Vragen en antwoorden
Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde problemen
hebben, anders dan genealogische contacten, kunnen ze in deze rubriek aan de orde stellen. Eventuele
antwoorden graag naar de redactie. Antwoorden,
die alleen voor de vragensteller van belang zijn,
worden direct doorgezonden. De andere worden, al
dan niet verkort en/of samengevoegd, in Ons Erfgoed gepubliceerd.

kregen (gegeven) voor een huwelijk van een
minderjarig meisje komt de zinsnee voor:
"Geregte Amsterdam den dertigste december
1816 f76 VC 7 D2 ontf. met de verhoging
twaalf stuivers".
Wat betekenen de afkortingen f76 VC 7 D2?

7401. Aan het eind van een proces-verbaal van
een familie-raad waar toestemming wordt verOns Erfgoed nr 4, 1997
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Genealogische contactzoekers
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen in
volgorde van binnenkomst en voorzover de plaatsruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis voor abonnees. Tekst graag in machineschrift of blokletters.
Maximaal per contactzoeker 720 letters/spaties.
Baren(d)s, Willem, was in 1799 in Hoorn gelegerd
als soldaat. Wie kan mij verdere gegevens over hem
verstrekken?
Koster, Jan Cornelis is geb. te Hoorn 14-2-1797.
Dieuwertje Bont werd geb. 26-8-1796 te Wieringen. Zij vertrokken in mei 1870 naar Capelle. Waar
en wanneer zijn zij overleden?
J.A. Chün-Selie, Tulpenlaan 37, 2121 SC Bennebroek, tel. 023-5846177.
Huijkenswagen, Anthonie Pieters, huwde 21-21734 te Monster met Suzanna Cornelisse van
Velthoven, geb. 16-7-1709 te Monster en aldaar
overl. 26-8-1780. Dochter was Anna Catharina
Huijkenswagen, geb. 4-3-1736 te Monster, overl.
voor 1775. Zij was gehuwd met Willem van Spronsen, geb. 2-8-1733 te Monster. Hij huwde voor de
twee keer op 12-11-1775 te Maasland met Neeltje
Arends Konijnenburg.
Vraag: Waar en wanneer zijn Anna Catharina
Huijkenswagen en Willem van Spronsen overleden? Waar en wanneer is Anthonie Pieters Huijkenswagen geboren en overleden? Ook graag informatie over het voorgeslacht van Van Spronsen,
Huijkenswagen en Van Velthoven.
J. Faber, Cabaret 53, 6836 NG Arnhem, tel. 0263230495.
Jehe(e)/Jehu/Tibout/Marckx. Martinus Franciscus Jehu, poorter van Leuven (20-1-1684) huwt
aldaar 6-6-1683 Maria Tibout. it dit huwelijk zijn
4 kind. bekend, ged. St. Petruskerk: 7-5-1684 Maria
Anna Jehu, 28-8-1685 Joanna Maria Jehut, 26-61687 Catharina Jeheu, 14-1-1689 Marcus Jeheu.
Agnes Pietersdr. Jeje (Jeke/Geke) huwt Leuven
4-4-1693 (Par. St. Petrus) Egidius Marckx. Deze
Agnes staat vermeld in het testament (Rijswijk ZH)
17-4-1683) van haar broer Cornelis Pietersz.
Jehe(e). Cornelis is herbergier te Rijswijk, overl.
aldaar 19-1-1706. Hij tr. 1 te Delft 7-5-1681 Marijtje Claesdr. van der Croft (Crocht), tr. 2 te Delft
(Mar)griet(jen) Daniels van Hees. In de trouwakten wordt hij vermeld als Corn. Pietersz. de Hij.
Gevraagd: Bestaat er verwantschap tussen beide
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families? Wie heeft gegevens van beide families
(geb. plaats, -data enz.) in ruil voor gegevens van de
afstammelingen van Cornelis Pietrsz. Jehee in Nederland?
C.A.W. Jehee-Steijn, Haagwinde 13, 1391 XW Abcoude, tel. 0294-281384.
Morselt, genealogie. Naar aanleiding van een door
mij gestelde contactzoeker ben ik o.m. door iemand
telefonisch benaderd uit naar ik meen Neede. Ik doe
het onderzoek naar de Morselt-familie in samenwerking met mevr. M.G.E. van Harten-Fransen,
Grotestraat 21, 7622 GA Borne. Ik houd mij vooral
bezig met de cultuurhistorische component van het
onderzoek, mevr. Van Harten vooral met de genealogische. Helaas ben ik het telefoonnummer van de
persoon, die belde kwijt. Via deze oproep doe ik een
poging nogmaals contact op te nemen. B.V.D.
J.J. Grootenboer, Ennekerdijk 13, 7622 ED Borne,
tel. 074-2666170.
Straaten van, Bruno. Gaarne contact met degene(n) die ook onderzoek naar deze familie verrichten of hebben verricht. De familie komt uit
Utrecht.
T. van Straaten, Brederoodseweg 98, 2082 BX Santpoort Zuid, tel. 023-5371824.
Sutherland, William, geb. ongev. 1745 te Valkrib
(?) Schotland, huwt 1-11-1772 in Deventer met
Johanna de Moor. In 1773 verhuizen ze naar Zutphen, waar ze 3 kinderen krijgen: Charles, James en
Alexander (6-3-1779). William is dan sergenat in
Coll. Munro's company. Op 31-12-1794 krijgen ze
in Groningen a.d. Havenstraat een dochter: Dievertje. W. is dan van beroep 'Engelschen meester'. Hij
overlijdt op 12-1-1815. Mijn vragen zijn: Waar
kwam William precies vandaan? Wanneer kwam hij
naar Nederland? Wat gebeurde er tussen 1779 en
1794? Hoe kwam hij in Groningen terecht? Hoe
werd hij van militair 'Engelschen meester'?
R.W. Koppejan-Brons, A. v. Solmslaan 5, 9602 GM
Hoogezand, tel. 0598-323111..
Wijnzou (Wijnsouw)/de Bie. Op 9-3-1727 werd te
Sprang-Capelle gedoopt Clazina Wijnsouw. Als
haar ouders werden genoemd Klaes Wijnzou en
Marie de Bie.
Wie kan mij helpen aan gegevens over deze laatste
twee en die van hun beider ouders?
N. de Wilt, Jisperveldstraat 37, 1024 AA Amsterdam, tel. 020-6327509.
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Ridderorden, voorheen en in de toekomst (slot)
JW. Koten
MARINE EN LEGER.
Bij gelegenheid vnc de inspectie, gisteren OT?r het ]»bataljo:i
Tjji'ket' regiment ichutterij al'nier, door den luiwunnt-kolonel
H. de «Tongb gehoudet, werden met bijzondere plechtigheid d«
eereteekenen voor eerYOllen Un^durigen werkelijken dieast bij
de icnuUerljis uitgereikt u n deasdjudunt-onderoSicier T»»ndeldriger J". V. fin ü-ekleren ea dei: sergeant L. Kramer.
D u n u werd door het b»taijon met het korps hoombluert
aan hel hoofd Yoor de gedecoreerden gedefileerd.
Bij het Son. beiluit, -waarbij die eeret-eesenen werden totgekend , ii teretii de iuit.-kolonel H. de Jongh gemachtigd om
het cijfer XX op zijn eereieeten te veranderen in XXT.

Hedou oobtond werd het «toffelijfc oyorachot teraarda
LAND- EN ZEEMACHT
gobracht van den heer F. W. L u ^ , oud 85 jaar oudstrijder van 1830—1831, versierd met nat Metalen 5 i j t t l l i H-OI M| de vtrnKTsitrinj vun cmt vrtneikinr
Kruis, do Citadol-iaojllille OU Jü LeriuiiOriugBOJoJaillö. nihij Limbuer Jij»" 1 '') 'n «riumuli den 1cn*nnr»cli rto
Do lijkstoet werd begeleid door eene depuUtio van da <i»« '««
r 4c klissi; n de M'.tilnire Wi Icmaordc,
KonVereenigingTanhestlaudachlndiMhooMd^trudw»
^r•;U
gg
3*431.
E. Tibrs«ie
Je Muiötioadrai. en,
Iid'waa.
ds'

Een eeuw geleden waren onderscheidingen vaker aan de orde dan tegenwoordig.
Enkele krantenknipsels uit De Tijd en de N. R. C. 1905/1896

De oorlog en de naoorlogse periode ingesteld en toegekend aan personen die
1939-49
weliswaar niet aan de criteria van de
De oorlog en naoorlogse periode bracht MWO voldeden maar die zich toch op
met zich mee dat vele (verzets)helden pas- uitzonderlijke wijze dapper hadden gedrasend moesten worden herdacht en dat ook gen. Aanvankelijk uitsluitend aan militaide deelname aan de oorlog en de naoor- ren, later ook voor heldhaftige diensten op
logse militaire acties door een waarde- zee bij de handelsvloot. Behalve het Bronrende onderscheiding moesten worden be- zen Kruis werden tijdens de Londense tijd
loond. Het is bijna profetisch geweest, dat ook nog het Kruis van Verdienste, het
drie weken voor de Duitse inval de MWO Vliegerkruis (1941), het Oorlogsherinnezodanig was gewijzigd dat zij ook aan ringskruis en de Bronzen Leeuw in leven
burgers (niet-militairen) voor uitzonder- geroepen. Het Kruis van Verdienste (1941)
lijke heldhaftige daden kon worden toe- was vooral bestemd voor heldhaftige
gekend. In Londen werd destijds over het daden van overwegend niet militair kainvoeren van nieuwe decoraties nagedacht, rakter. De Bronzen Leeuw (1944) was een
geen van de bekende civiele orden paste poging, op instigatie van onze vorstin, om
bij de uitzonderlijke oorlogstoestand.
de diverse militaire en civiele oorlogsonNaast de bekende Militaire Willemsorde ') derscheidingen te integreren. Zij was op
zijn derhalve diverse nieuwe onderschei- dit punt ruimhartiger dan voorheen.
dingen in het leven geroepen en toe- Gedecoreerden konden bijvoorbeeld het
gekend. Allereerst werd het Bronzen Kruis Kruis van Verdienste inruilen voor een
Ons Erfgoed nr 5, 1997

187

Bronzen Leeuw. Het Oorlogsherinneringskruis beloonde oorlogsdiensten buiten Nederland op de vloot en op de koopvaardij
tijdens de oorlogsjaren.
Na de oorlog werden bij terugkeer van de
regering in Nederland nog vijf nieuwe
orden gecreëerd, die als waardering voor
heldhaftigheid tijdens de bezetting golden.
De belangrijkste was het Verzetskruis
(1946) dat aan ongeveer honderd heldhaftige personen werd toegekend. Met
uitzondering van één persoon waren allen
reeds gesneuveld of in een concentratiekamp omgekomen. Verder moet worden genoemd het Mobilisatie-oorlogskruis
(1948) bedoeld voor werkelijke militaire
dienst gedurende de oorlogsjaren, indien
men niet gerechtigd was het Oorlogsherinneringskruis te dragen. Pas veel later
werd het Verzetsherdenkingskruis uitgereikt (1980) voor actieve deelname aan het
verzet 1940-45.

Tenslotte zijn er nog diverse medailles
voor activiteiten in VN-verband.
Nog enkele onderscheidingen met
(semi-)officiële status toegekend door
niet gouvernementele organisaties
In de beginparagrafen werd al gesignaleerd dat niet alleen de regering maar ook
niet-gouvernementele organisaties om diverse redenen decoraties, eremedailles of
andere onderscheidingstekens geven. Het
meest bekende voorbeeld is natuurlijk het
vierdaagse kruis (officieel: Kruis voor betoonde marsvaardigheid, vanwege de
Bond voor Lichamelijke Opvoeding;
1909). Daarnaast zijn er heel wat vaardigheidsmedailles die onder meer worden
uitgereikt door de Nederlandse Sport
Federatie, de Koninklijke Vereniging Ons
Leger (prins Maurits-medaille 1935), enzovoort.

Veel prestige hebben de Rode Kruis
Onderscheidingen, met name de regeEen belangrijke naoorlogse oorlogsonder- ringsmedaille van 1910. Verder kent het
scheiding was de Verzetster Oost-Azië Rode Kruis nog diverse medailles o.a.
voor bijzondere verdiensten gedurende voor trouwe dienst en voor activiteiten
tijdens de mobilisatietijd en de oorlogsJapanse bezetting in Oost-Azië.
jaren.
Voor (voorbeeldige) dienst bij de luchtbescherming tijdens de oorlogsjaren werd Overzicht van de thans gangbare Nein 1949 de Herinneringsmedaille-lucht- derlandse onderscheidingen in rangorde
van belangrijkheid
bescherming gecreëerd.
Wij besluiten dit deel met een overzicht
Onderscheiding militaire acties buiten van de thans (nog) gangbare Nederlandse
orden, die in volgorde van belangrijkheid
Nederland
zijn
gerangschikt. Het was noodzakelijk
Voor de militaire acties in het voormalige
een
keus
te maken. Helaas kunnen niet alle
Ned. Indië dienen vermeld te worden: het
Ereteken voor Orde en Vrede en het onderscheidingstekenen hier besproken
Nieuw Guinea Herinneringskruis. Voor worden. Voor zover niet eerder aan de
Korea: Kruis voor Recht en Vrijheid. orde gesteld, wordt hier nog wat nadere
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toelichting gegeven.
* Militaire Willems Orde (1815) 4 klassen.
* Verzetskruis(1946).
* Erepenning voor menslievendheid in
Goud (1822).
* Orde van de Nederlandse Leeuw (1815)
3 klassen.
* Orde van Oranje Nassau (1892) destijds
5 klassen, en annex 3 ere-medailles, nu
6 klassen.
* Huisorde van Oranje (1905)4 klassen.
* Bronzen leeuw (1944) Voor het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegen over de
vijand.
* Verzetster Oost-Azië (1948) Voor bijzondere verdiensten gedurende de jaren
1942-45 op door Japan bezet Frans
gebied in Oost-Azië ten op zichte van
in de macht van de vijand geraakte
Nederlanders of Nederlandse onderdanen dan wel in het verzet tegen de
vijand; opschrift: de geest overwint.
* Bronzen kruis (1940) Voor moedig of
beleidvol optreden tegenover de vijand.
* Kruis van verdienste (1941) Voor
moedig en beleidvol optreden in
verband met vijandelijke actie, brons;
opschrift: voor verdienste.
* Vliegerkruis (1941) Voor daden van
initiatief, moed en volharding tegenover de vijand of in verband met
vijandelijke actie in een luchtvaartuig;
zilver, devies: Initiatief Moed Volharding.
* De Ruyter medaille (1907) Voor hen
die zich door verdienstelijke daden voor
de Nederlandse scheepvaart hebben
onderscheiden; graden: goud, zilver,
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brons.
* Medaille van het rode kruis (1910), ook
bekend als regeringsmedaille. Voor
belangrijkste diensten in of jegens het
Nederlandse Rode Kruis.
* Ereteken voor verdienste (1987) Voor
hen die een uitzonderlijk prestatie
hebben geleverd dan wel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben
gemaakt voor de Nederlandse krijgsmacht; graden: goud en zilver.
* Oorlogsherinneringskruis (1944) Voor
militaire dienst dan wel dienst bij koopvaardij, visserij of burgerluchtvaart,
gedurende de oorlog 1940-45 buiten
bezet gebied; brons; opschrift: krijgsverrichtingen.
* Verzets Herinneringskruis (1980) Voor
actieve deelname aan het verzet 194045; zilver.
* Ereteken voor orde en vrede (1947)
Voor werkelijke militaire dienst in
voormalig Nederlands Indië 1945;
brons, opschrift orde en vrede.
* Nieuw Guinea herinneringskruis (1962)
Voor werkelijke militaire dienst in
voormalig Nederl. Nieuw Guinea gedurende de confrontatie; brons, opschrift:
Nieuw Guinea.
* Mobilisatie-oorlogskruis (1948) Voor
werkelijke militaire dienst gedurende
de periode van 1939-1945 voor zover
niet gerechtigd tot het dragen van het
Oorlogsherinneringskruis; brons.
* Kruis voor recht en vrijheid (1951)
Voor deelname aan krijgsverrichtingen
met de strijdkrachten der VN in Korea;
zilver.
* Herinneringsmedaille VN.-operaties
(1980) Voor actieve dienst bij de VNvredesmacht; brons.
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* VN Herinneringsmedaille multinationale vredesoperatie (1982) voor actieve
dienst bij multinationale vredesmacht;
opschrift: concordia facitpacem.
* Herinneringsmedaille rampenbrigade
(3971) Voor deelname aan hulpacties
bij rampen in militair dienstverband;
zilver, opschrift: den helpende hand
werd geboden.
* Onderscheidingsteken voor langdurige
dienst als officier gedurende een periode van 15 jaar; ook bekend als officierskruis (1844); goud.
* Onderscheidingsteken voor langdurige
trouwe dienst voor vrijwillige militairen beneden de rang van tweede luitenant (1825); 12 jaar brons, 24 jaar zilver, 36 jaar goud.
* Vrijwilligers medaille voor langdurige
dienst (10 jaar of meer) als vrijwilliger
bij een reserve orgaan (1958); brons,
opschrift: patria servire libertas.
* Medaille van het Carnegie heldenfonds
(1911) Voor het met levensgevaar
redden van mensenlevens.
Nieuwe opzet van het decoratie stelsel.
Onlangs is het Nederlandse decoratiestelsel vernieuwd en gedemocratiseerd. De
opzet van het stelsel, de procedures voor
toekenning en de betekenis van de onderscheidingen wijzigen drastisch. Men zal
meer dan vroeger er op toezien dat de
koninklijke onderscheidingen over alle
rangen en standen evenwichtig gespreid
worden. Vrouwen en allochtonen krijgen
extra aandacht. Meer dan voorheen zal het
vrijwilligerswerk door een onderscheiding
gewaardeerd worden. In het nieuwe stelsel
zijn de eremedailles in goud, zilver en
brons afgeschaft en deze graden zullen
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worden vervangen door een nieuwe graad:
Lid van de orde van Oranje Nassau 2 ).
Daarom zullen tevens de uitmonsteringen
van de decoraties worden vernieuwd. Bij
de voordracht krijgt de burgermeester ter
plaatse een belangrijke rol toegekend,
waarbij hij een strikt voordrachtsprotocol
moet volgen. Dit wordt getoetst door de
commissaris van de koningin. Daarna kan
de voordracht van de burgemeester met het
commentaar naar het kapittel van de
civiele orden worden gestuurd. Deze beoordeelt de zaak opnieuw grondig en
beziet tevens of landelijk gezien van een
evenwichtige spreiding sprake is 3 ).
Tenslotte vindt nog een marginale toetsing
plaats door de betrokken minister.
Een tweede vernieuwing is de ontvlechting
van de Oranje Nassau-orde en de Orde van
de Nederlandse Leeuw. De eerste wordt
toegekend aan diegene die zich publiekelijk voor de goede zaak in zet, de Nederlandse Leeuw wordt verleend aan mensen
met een groot persoonlijk talent. Dus een
voorzitter van een kruisvereniging krijgt
een Oranje Nassau, een tennisster of een
Nobelprijsdrager de Nederlandse Leeuw.
Waarschijnlijk zal dit leiden tot minder
decoraties dan voorheen 4 ). Het routinematige karakter verdwijnt dus. Men moet
zijn onderscheiding echt verdienen. Het
decoratiebeleid in Nederland is (in tegenstelling wat men meent) zeer ruimhartig
geweest, aanzienlijk ruimhartiger dan in
de ons omliggende landen, vooral in de
periode na de laatste wereldoorlog 5 ).
Nota bene
Dit is geen uitputtend overzicht van alle
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onderscheidingen die in Nederland zijn
toegekend. Slechts de belangrijkste onderscheidingen en eretekens zijn vermeld.
Voor niet genoemde onderscheidingen
wordt vooral gewezen naar de publicaties
van Bax en van Meijer (Engelstalig) 6 ).
Wie iets meer over de ontwikkeling van de
koninklijke onderscheidingen wil weten
dient de dissertatie van Bruin te raadplegen. Veel van de geciteerde cijfers komen
uit deze bron.

Orde Oranje-Nassau (grootofficier)
Huisorde Oranje (Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft)
Orde Oranje-Nassau (commandeur)
Huisorde Oranje (groot erekruis)
Orde Ned. Leeuw (ridder)
Orde Oranje-Nassau (officier)
Orde Oranje-Nassau (Ridder)
Huisorde Oranje (erekruis)
Huisorde (Kruis van Trouw en Verdienste)
Orde Oranje-Nassau (eremedaille)

Voor genealogen is het belangrijk zowel
de ontwikkeling als de achtergronden van
een decoratie te kennen omdat dit fleur kan
geven aan de uitwerking van de familiegeschiedenis. Over gedecoreerden kan
men vaak nog een groot aantal gegevens
vinden in de plaatselijke pers, maar ook in
de toekenningsgronden, officiële levensbeschrijvingen en overige publicaties. Van
de toegekende ridderorden in het begin
van deze eeuw is door Snouckaert een zeer
goed overzicht samengesteld. Ook van
toekenning van dragers van individuele
eretekens (MWO, Verzetskruis) is nogal
wat gepubliceerd.

Belangrijke Adressen
- Kapittel voor de civiele orden (voorheen Kanselarij der Nederlandse orden)
postbus 30436
2600 GK 's-Gravenhage
Tel 070-3751200
fax 070-3652923

Overzicht van hiërarchie van belangrijkste Nederlandse Koninklijke onderscheidingen zoals dit voor kort gold.
Bedenk: Het nieuwe decoratie stelsel heeft
hierin wijzigingen aangebracht.
Mil. Willemsorde (grootkruis)
Mil. Willemsorde (commandeur)
Mil. Willemsorde (ridder 3)
Mil. Willemsorde (ridder 4)
Orde Ned. Leeuw (grootkruis)
Orde Oranje-Nassau (grootkruis)
Huisorde Oranje (grootkruis)
Orde Ned. Leeuw (commandeur)
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- Kanselarij Huisorden van Oranje
Paleis Noordeinde
postbus 40412
2500 ES 's-Gravenhage
- Bureau onderscheidingen van het Min.
van Defensie
postbus 20701
2500 ES 's-Gravenhage
- Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden (historische Collectie)
Paleis het Loo, Koninklijk Park 1
7515 JA Apeldoorn
- K.V. Leden Nederlandse Ridderorden
Dr. Albert Schweitzerdreef 367
3146 AP Maassluis
1. het merendeel van de ridders die nog leven kreeg
de onderscheiding in de periode 1945-52. Er zijn
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ongeveer 50 dragers van onze hoogste onderscheiding, allen ridders vierde klasse. Prins Bernard
is commandeur. Nadien is de orde niet meer toegekend.
2. Dit lijkt drastischer dan de werkelijkheid, de
laatste jaren werd de bronzen eremedaille nauwelijks meer uitgereikt.
3. De verspreiding van de ridderorden is geografische gezien nogal ongelijk. Boven aan de rij staan
Zuid-Holland (Den Haag) en Noord-Holland, onderaan Limburg.
4. Mogelijk wil men aan de kant ook wel wat
bezuinigen. Het toekennen van een orde is geen
goedkope zaak. Niet dat de ridderorde op zich zo
waardevol is, maar aan de ambtelijke behandeling
zitten tientallen uren vast, waarbij uitgebreide
rapportages worden geëist. Als je het nauwkeurig
doorrekent kost iedere orde tenminste vele

duizenden guldens, niet meegerekend de kosten
verbonden aan de uitreiking, die toch gewoonlijk
met enig ceremonieel gepaard gaat.
5.
decade aantal onderscheidingen x 1000
1890-00
05
1900-10
08
1910-20
06
1920-30
13
1930-40
15
1940-50
14
1950-60
45
1960-70
68
1970-80
55
6. Zie literatuuroverzicht in Ons Erfgoed, 4e jg. nr.
2, pag. 51,52.

Archiefnieuws
Streekarchivariaat Regio Achterhoek
Dit archivariaat is verhuisd. Het nieuwe adres
is:
Streekarchivariaat Regio Achterhoek
Louise de Colignystraat 11 A
7001 GDDoetinchem
telefoon: 0314 - 377171, fax: 0314 - 327451.
RA in Noord-Brabant
Dit archief is in het bezit gekomen van belangrijke informatie uit de bijzondere rechtspleging
na de Tweede Wereldoorlog. Het archief is van
mr. A. Vliegenthart die fungeerde als beroepsrechter van de zuidelijke tribunalen. In 1995
werd duidelijk dat het bureau-archief van mr.
Vliegenthart bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch stond. Het werd overgedragen en
toegankelijk gemaakt. Het kan alleen onder
bepaalde voorwaarden worden ingezien. Het
toegangsnummer is 004.01. Eerst in 2035 kan
het vrijelijk worden geraadpleegd.
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Ook heeft het RA onder meer nieuwe bestanden overgenomen van de rechterlijke macht uit
het arrondissement 's-Hertogenbosch uit de periode 1950 t/m 1959.
De rolcassettes van de burgerlijke stand van de
gemeenten Beers, Cuijk, Haps, Linden en
Wanroy zijn vervangen door microfiches. Van
Haps en Wanroy beschikt het RA nu ook over
de registers van naamsaanneming. In studiezaal
1 zijn de films van de memories van successie
van de kantoren Breda (1894-1897), Oosterhout (1893-1896), Veghel (1885-1893), Waalwijk (1857-1894 en Zevenbergen 1853-1872)
te raadplegen.
Ook heeft het RA de beschikking gekregen
over verfilmde bestanden van de rechterlijke
archieven voor 1811, notariële archieven voor
1842 en het weeskamerarchief van Bergen op
Zoom. (aan te vragen uit het depot; toegangsnummers 005.02, 005.03, 005.04).
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RA in Overijssel
Per 1 september j.1. zijn de openingstijden gewijzigd. De studiezaal zal, met uitzondering
van de maanden juli en augustus, op dinsdag
t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 geopend zijn.
Op 5 oktober wordt een tentoonstelling over
het familiearchief De Vidal de St. Germain, een
vooraanstaande Overijsselse familie geopend.
RA in Zeeland
Ook dit archief is op zaterdag van 9.00 - 17.00
geopend.
De indicering van de huwelijksacten vordert
gestaag. Het belangrijkste resultaat is de reeds
veel geraadpleegde index op alle Zeeuwse huwelijken gesloten tussen 1843 en 1862. Sinds
kort is voor Zeeuws-Vlaanderen een aanzienlijk uitgebreidere versie van deze index beschikbaar. Zeeuws-Vlaanderen was één der
eerste gebieden binnen Nederland waar al in
1796 de Burgerlijke Stand werd ingevoerd. Het
resultaat is nu een generale index voor alle
huwelijken die tussen 1796 en 1862 in dit
gebied zijn gesloten.
De Zeeuwse gevangenisarchieven konden zich
al enige tijd in een toenemende populariteit
verheugen dank zij een persoonsnamenindex
op alle in de inschrijvingsregisters opgenomen
gedetineerden over de periode 1812-1920. In
de Zoekwijzer gevangenisarchieven heeft het
RA een inlegvel "Meer over Zeeuwse gevangenisarchieven" opgenomen waarin kort enkele
specifiek Zeeuwse zaken nader wordt uitgewerkt en waarin een voorbeeld wordt gegeven
hoe u vanuit de index via de inschrijvingsregisters verder kunt zoeken in de rechterlijke
archieven. Zoekwijzer plus inlegvel zijn aan de
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receptie voor ƒ 2,— te koop.
De afgelopen jaren gaf een aantal Roomskatholieke parochies in Zeeuws-Vlaanderen
hun archief in bewaring aan het RA in Zeeland.
Inmiddels zijn de archieven van de parochies
Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke voorzien
van een toegang en beschikbaar voor onderzoek. De archieven van de parochies Boschkapelle, Groede, Hengstdijk, Lamswaarde, Stoppeldijk en Oost-Zuid-Beveland worden de komende jaren bewerkt. Men vindt in deze archieven naast de bekende DTB-registers, vanaf
de tijd dat de Burgerlijke Stand aanvangt en de
communicanten- en vormelingenregisters stukken betreffende huidige of vroegere kerk-,
school- of patronaatsgebouwen en pastorieën.
Veel gegevens over gebeurtenissen in de parochie en veranderingen in en aan de kerkgebouwen werden opgetekend in de "Liber memorialis", een soort dagboek dat de pastoors sedert
1867 verplicht waren bij te houden. Sommigen
deden dit reeds eerder. Verder starten de pastoors een "Status animarum" van de parochianen. Dit is een register waarin zij van iedere
parochiaan gegevens noteerden over geboorte,
huwelijk, overlijden, data van eerste en plechtige communie, vormsel, diploma's voor christelijke lering op zondag en andere bijzonderheden. De kohieren van hoofdelijke aanslag en de
zitplaatsenregisters geven een indicatie over de
financiële positie van de parochianen. Bij de
parochiearchieven zijn vaak de archieven van
broederschappen gedeponeerd. Dit waren lekenverenigingen van godvruchtige aard, opgericht vanaf het begin van de vorige eeuw. Deze
archieven bevatten meestal ledenregisters.
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Automatisering bij het Centraal Bureau voor
Genealogie
Dr. A.J. Lever
Resultaat van uw zoekopdracht: 17 treffers / Result of your query : 17 hits
|Naam
jAlbërts
AU2SÖS

Titel
: Dossier Alberts (blz. 1540)
ijFamilieadvertenties Alberts

AT&erts

possïer Alberts

De nakomelingen van Hendrik Alberts: Een Drentse
familiegeschiedenis.
iAlheits
j[AanteReningen op de naam Alberts (Groningen)
;AlheUs
[Dossier Alberts (poïitiekwartierstaten)
:Albej3s
:[Familiedrukwerk Alberts
lAlbejls
[Bidprentjes Alberts
AcFÜ wat isl>eïangrijk : verhalen van Meint Alberts
AlEsrls
AjfcsrtiLÖ^m|Familieadvertenties Alberts Dam
AlfcejïS

[VOLGENDE 10 RECORDS / NEXT 10 RECORDS!
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ATBirts, M.
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Resultaat van een zoekopdracht in de CBG-catalogus op Internet. Gezocht werd op de naam
Alberts. Goed is te zien dat dwars door alle collecties heen gezocht wordt. Het resultaat varieert
dan ook van bidprentjes tot boeken en alles wat daar maar tussen in zit. Voor de informatie zelf
moet natuurlijk (nog) wel naar het CBG gekomen worden.

In de afgelopen jaren is er bij het Centraal CBG-Catalogus
Bureau voor Genealogie (CBG) op ruime Van oudsher waren er binnen de studiezaschaal geautomatiseerd. Dit heeft zijn in- len van het CBG twee belangrijke kaartcavloed gehad op de publieke dienstverle- talogi aanwezig. De ene ontsloot de biblioning binnen en buiten het Bureau en op de theekcollectie, de andere de familiedossiers (ongeveer 60.000 dossiers met inforinterne organisatie van het CBG.
In het navolgende wil ik met name die matie over families met een bepaalde faaspecten van de automatisering bij het milienaam).
CBG belichten, die voor het publiek het Enkele jaren geleden is er begonnen met
meest zichtbaar zijn. Achtereenvolgens het overbrengen van de gegevens uit deze
wil ik daarbij ingaan op de CBG-cata- beide kaartcatalogi naar een geautomatilogus, het Genealogisch Repertorium en seerde catalogus. Deze werkzaamheden
op de ontwikkelingen ten aanzien van In- zijn (op een 'finishing touch' na) afgerond.
ternet.
De zo ontstane CBG-catalogus is inmiddels uitgebreid met gegevens over de ver194
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zameling familieadvertenties (tot 1970),
de verzameling familiedrukwerk (geboorte-, overlijdenskaarten e.d.). Begonnen is
met de invoer van gegevens met betrekking tot genealogische collecties, bidprentjes en nog enkele andere collectie-onderdelen.
Inmiddels zijn gegevens opgenomen over
ruim 265.000 onderdelen van de bij het
CBG berustende collecties. Belangrijke
zoekingangen zijn natuurlijk familienaam
en geografische naam. 'Met een druk op de
knop' kunt u zien wat er zich bij het CBG
op een bepaalde naam in de collecties
bevindt, ongeacht het type collectie. U
vindt dus in één keer een gedrukte genealogie, familieadvertenties, dossiers, enz.
Ditzelfde geldt, wanneer u een plaatsnaam
'intikt'. Belangrijk voor het geval u achtergrondinformatie zoekt.
Ten aanzien van de bibliotheekcollectie
(vanzelfsprekend ook op auteur doorzoekbaar) is belangrijk dat u nu ook op titelwoorden kunt zoeken. Dit geeft extra mogelijkheden, wanneer u in bepaalde onderwerpen geïnteresseerd bent. Terzijde maar wel belangrijk - zij opgemerkt, dat de
catalogus, hoewel veelomvattend, nog
lang niet volledig is. Gegevens over bijvoorbeeld de omvangrijke verzameling
microfiches ontbreken nog geheel.
Genealogisch Repertorium
Een belangrijk middel tot de ontsluiting
van genealogische literatuur wordt gevormd door het Genealogisch Repertorium. Hierin worden boeken en tijdschriftartikelen ontsloten waarin tenminste drie
achtereenvolgende generaties van een bepaalde familie aan de orde komen (een
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kwartierstaat kan zo heel wat vermeldingen krijgen). In zijn huidige vorm bestaat
het Repertorium uit een tweetal basisdelen
uit 1972 en drie daarop volgende supplementen uit resp. 1987, 1991 en 1995. Bij
het onderzoek naar een bepaalde familie
moeten dan ook vier delen geraadpleegd
worden.
Inmiddels is enkele maanden geleden een
geautomatiseerde versie van het Genealogisch Repertorium gereedgekomen. Hierdoor is het nu mogelijk door het één keer
intypen van een familienaam alle er op
betrekking hebbende publicaties op het
computerscherm vermeld te krijgen. In dit
geautomatiseerde repertorium zijn ook gegevens met betrekking tot nieuwere (van
na het laatste supplement) publicaties opgenomen.
En leuk extra is, dat ook omgekeerd - op
publicatie - gezocht kan worden, zodat
gemakkelijk gezien kan worden of een
bepaalde publicatie misschien ook over
andere (verwante) geslachten informatie
bevat.
Het geautomatiseerde Genealogisch Repertorium is voorshands alleen in de studiezalen van het CBG te raadplegen.
Internet
Met ingang van 1 juni 1997 heeft het CBG
definitief de stap gezet naar het Internet.
Het is er te vinden op het adres http://
www.cgb.nl.
Dit betekent dat nu ook 'op afstand' informatie van of over het Bureau beschikbaar
is. Waar u ook woont, het CBG is tot op
zekere hoogte altijd dichtbij: thuis, in bibliotheek of archief, in een internet-café,
overal waar het Internet bereikbaar is, is
het CBG dat ook.
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Wat biedt de Internet-presentatie van het
CBG?
In hoofdlijnen is dat als volgt te omschrijven:
Allereerst natuurlijk veel informatie over
het CBG, openingstijden, studiezalen, collecties, hulp bij onderzoek, de uitgeverij;
alles komt uitvoerig aan de orde.
Daarnaast is het heel belangrijk, dat u er de
geautomatiseerde CBG-catalogus op kunt
vinden (zie hierboven). Het is nu dus mogelijk om 'op afstand' uw bezoek aan het
CBG voor te bereiden, te bekijken of er
potentieel iets van uw gading te vinden is
(terzijde nogmaals: de catalogus is omvangrijk, maar nog lang niet compleet). De
ervaring van de afgelopen maanden is dat
dat inderdaad gebeurt en dat mensen met
thuis uitgeprinte lijstjes van wat ze willen
gaan raadplegen naar de studiezalen komen. Een belangrijk verschil met de geautomatiseerde catalogus, zoals die op de
studiezalen te vinden is, is dat het via
Internet niet mogelijk is om op woorden in
de 'titels' van (met name) boeken te zoeken.
Een andere belangrijke faciliteit is dat men
via de CBG-internetpagina's in contact kan
komen met personen, die met onderzoek
naar bepaalde families bezig zijn (de rubriek 'lopend onderzoek'). Inmiddels zijn
hierin gegevens met betrekking tot ruim
4.600 onderzoekers opgenomen.
In contact komen met elkaar kan ook via
de rubriek 'Genealogie discussie', een pagina waarop men elkaar vragen kan stellen
en antwoorden kan geven.
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Belangrijk is ook de rubriek 'links', die
verbindingen legt met voor genealogen belangrijke instanties in binnen- en buitenland. In deze rubriek vindt u ook - met een
ontsluiting op familienaam -verbindingen
naar circa 350 genealogische gegevensbestanden, die door particulieren op Internet
aangeboden worden.
Tot slot zij nog vermeld, dat via Internet
bestellingen bij het CBG geplaatst kunnen
worden en men zich last-but-not-least kan
aanmelden als Vriend van het CBG. Vrienden die zich met hun financiële bijdrage en
'aanwezigheid' een grote bijdrage leveren
aan het bestaan en functioneren van het
CBG. Die, ook door het toezenden van
al-of-niet volledig uitgewerkte resultaten
van hun onderzoek en ander materiaal,
onmisbaar zijn.
De Internet-pagina's van het CBG mogen
zich in een grote belangstelling verheugen.
In de eerste twee maanden werden ze maar
liefst ca. 30.000 keer geraadpleegd!
Slot
Over de automatisering binnen het CBG is
nog veel meer te vertellen. Thans heb ik
mij beperkt tot datgene wat op dit moment
direct voor het publiek zichtbaar is. Datgene wat slechts achter de schermen gebeurt - hoe belangrijk dat ook is, denk aan
bijvoorbeeld het gegevensbestand uit de
Gemeentelijke Basisadministratie, opvolger van het Persoonskaartensysteem -bleef
onbelicht. Ook over toekomstige ontwikkelingen is niets gezegd. Ze zijn er en ze
komen er. Te zijner tijd zult u dat merken.
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Voorouders in beeld
H.M. Lups

Ambteuair TUI den BwgwHjken Suad der gemeente Zvotü, in het openbaar
het
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uit de CD-rom
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Zondag 2 november beginnen de uitzendingen van deze nieuwe cursus, die door
Teleac in samenwerking met het Centraal
Bureau voor Genealogie is ontwikkeld.
Sinds de eerste cursus (1988) is er het
nodige veranderd in de theorie van het
genealogisch onderzoek. Door het gemakkelijker toegankelijk worden van allerlei
gegevens, zowel op studiezalen als door
middel van klappers e.d. kan de genealoog
sneller het genealogische raamwerk opzetten en is de belangstelling voor de aanvullende familiegegevens gegroeid. Men is
niet meer tevreden met namen en jaartallen, men wil ook meer over de voorouders
weten. Deze nieuwe cursus speelt hierop
in. Allerlei onderwerpen die in het leven
van onze voorouders een rol speelden,
worden thematisch geordend gepresenteerd.
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In zes weken worden op zondagavond van
18.05 - 18.30 uur op Nederland 2 (onvoorziene afwijkingen voorbehouden) twaalf
thema's behandeld. Bij elk thema komen
historische achtergronden, bronnen en onderzoekvoorbeelden aan de orde. Het boek
is zonder meer een 'hebbeding'. Volledigheidshalve volgt onderstaand het uitzendschema plus de onderwerpen die worden
behandeld, waarbij de volgnummers corresponderen met de hoofdstukken in het
boek, zodat men een goede indruk van de
stof kan krijgen.
2 november
1. de eerste stappen (begin van het
onderzoek)
2. geboorte, huwelijk en overlijden
(primaire bronnen)
3. voornamen en familienamen (ont197

staan, ontwikkeling, gebruik en
betekenis)

voor genealogisch en historisch onderzoek'
en 'Hulpmiddelen bij bronnenonderzoek'.
Verder vindt men een overzicht van instel9 november
lingen, archieven en verenigingen, die
4. huis en land (eigendom en gebruik
voor de genealoog van belang kunnen zijn.
van onroerend goed)
Hierbij treft u ook Ons Erfgoed aan.
5. familiewapens (geschiedenis, regels, Met het boek kan de kijker zich van te
onderzoek, ontwerp)
voren over het betreffende thema oriënteren, het naderhand verder uitdiepen en zelf
16 november
op onderzoek gaan. Er wordt duidelijk ge6. verhuizen (binnen en over de
maakt dat er veel meer bronnen zijn over
landsgrenzen)
voorouders en hun familie, ongeacht hun
maatschappelijke status, dan de meeste
7. huisraad, sieraden, kleding en voemensen denken. Wat dit betreft denken de
ding (onderzoek op basis van onder
samenstellers van deze cursus en Ons Erfandere boedelinventarissen)
goed in dezelfde richting.
23 november
Het cursusboek is rijk geïllustreerd, voor
8. beroep en bedrijf (welk beroep of
een belangrijk deel in kleur, waardoor men
bedrijf werd uitgeoefend en hoe vind thuis met diverse documenten vertrouwd
je informatie hierover)
kan raken. Ik heb het in mogen zien en was
onder de indruk. De auteurs hebben heel
30 november
wat werk moeten verzetten om het te kunnen realiseren.
9. kerk en geloof (rol in het dagelijks
Extra bofferds zijn de kopers, die de beleven)
schikking hebben over een computer met
10. onderwijs (van bewaarschool tot
een cd-romspeler. Als koper van het boek
universiteit)
krijgt men gratis een cd-rom met voorbeel7 december
den van bronnen. Er zijn ruim driehonderd
11. armen, wezen, zieken en bejaarden
afbeeldingen geselecteerd, waarbij men de
(wie kreeg en wie gaf sociale zorg)
verschillende thema's uit het boek aan bod
12. voor de rechter (rechtspraak en gelaat komen. Verder hebben de auteurs
schillen, strafrechtspraak, de gespreiding naar tijd en regio nagestreefd. Zo
vangenis)
kan de onderzoeker thuis de sfeer van de
bronnen proeven en wennen aan het taalAan het eind van het boek wordt hoofd- gebruik en het handschrift van toen, testuksgewijs een literatuuroverzicht gege- meer omdat de geschreven voorbeelden
ven. Het is de literatuur, die de geneologi- vergroot kunnen worden, waardoor men
sche onderzoeker in de eerste plaats nodig een beter beeld van dat schrift kan krijgen.
heeft om goed geïnformeerd onderzoek te Het is verleidelijk ook hier een uitgebreide
doen. Aan dit overzicht zijn twee onder- opsomming te geven, maar slechts enkele
werpen toegevoegd: 'Regionale gidsen voorbeelden moeten hier volstaan: Regis198
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ter van huwelijken, Zwolle 1892 (5 afb.),
Register van huwelijken voor het gerecht,
Sneek 1779-1811 (5 afb.), Memorie van
aangifte in verband met successiebelasting
Budel 1835 (6 afbeeldingen), Poorterboek
Tholen 1662-1799 (5 afbeeldingen), Innameregister oudemannenhuis, Haarlem
1609-1854 (5 afbeeldingen) en Rol criminele zaken, Zaltbommel 1688-1689 (19

afbeeldingen). Een fragment van een afbeelding is weergegeven in figuur 1.
Men kan het boek (plus cd-rom) verkrijgen
via de boekhandel of door het te bestellen
bij Teleac (Kosten ƒ 59,—)of bij het Centraal Bureau voor Genealogie (tel. 0703150510). Vrienden van het CBG krijgen
daar tot de eerste uitzending een korting
van ƒ 10,— en betalen ƒ 49,—.

Oorzaak raadselachtige ziekte uit die middeleeuwen mogelijk
geïdentificeerd.
JW. Koten
In een eerder artikel hebben we gewag gemaakt
van de vele epidemieën die zich in de loop der
tijden in Nederland hebben voorgedaan. Een
belangrijke epidemie in de late middeleeuwen
was de Engelse zweetkoorts, ook wel sudor
angelicus (ziekte van Sweat) genoemd. Deze
ziekte heeft van 1485 - 1550 vooral in Engeland geheerst. Ook in Nederland hebben zich
enkele golven Engels zweet voor gedaan en
wel in 1527-29 en 1539.
De ziekte zag men vooral bij jonge volwassen
mannen die tot de lagere sociale klassen behoorden en die soms aan de drank verslaafd
waren. Zij begon als een "griep", maar kan
door longontsteking binnen 24-48 uur tot de
dood voeren. Kenmerkend voor de ziekte was
het sterke zweten en voorts hoofdpijn, spierpijn en kortademigheid. In Engeland leidde
deze ziekte soms tot massale sterfte (5 - 10%
van de bevolking), in Nederland was de ziekte
vermoedelijk minder ernstig. Bij de eerste
melding van deze ziekte sprak de (middel)
engelse auteur van een "a news kynde of sickness came through the whole region, which
was so sore, so peynfull and sharp that the
lycke was never harde of'. De oorzaak van de
ziekte is tot op heden niet opgehelderd en roept
bij medici-historici nog altijd vragen op.
De laatste tijd gaan er stemmen op (New EngOns Erfgoed nr 5, 1997

land Journal of Medicine 20 February dit jaar)
die het vermoeden uitspreken dat de aandoening sterke overeenkomsten toont met een
ziekte die Hantaan-virus1) (seoul-virus) infectie wordt genoemd. Deze aandoening werd het
eerst goed onderzocht tijdens de Korea-oorlog
toen zich onder de militairen nogal wat slachtoffers voordeden. Momenteel schijnt er een
epidemie in Zuid-Amerika te zijn.
Vermoedelijk is de verspreiding het gevolg van
ingeademde kiemen (virusdeeltjes) uit de uitwerpselen van de rat, die zich bij heet weer
gemakkelijker verspreiden. Het is welhaast zeker dat de sterke vermeerdering van ratten in de
vroege Engelse steden ook bij sudor angelicus
een factor van betekenis is geweest. Naast deze
epidemie was er ter zelfder tijd ook nog een
pest-epidemie gaande, waar de rat ook een rol
speelt. In de vroegste aantekening over de
ziekte wordt vermeld dat de tijd dat de aandoening zich voor het eerst manifesteerde het een
ongewone warme periode was. Door de warmte bestaat dan een combinatie van de toename
van de rattenplaag en bevordering van het
virale-luchtweg-contact door inademing van
ingedroogde en gefragmenteerde rattenmest.
1. de betekenis van deze naam heb ik met kunnen
achterhalen. Een virus 1.9 is een zeer kleine besmettingskicm die evenals liet verkoudheidsvirus zich gemakkelijk via de atmosfeer kan verspreiden.
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Zo maar een bron

Ordelen van de etstoel van Drenthe
een interessante bron
W.H. Morel van Mourik
Als er van een geslacht maar kleine fragmenten te vinden zijn, is het zaak gespitst
te zijn op iedere aanwijzing - hoe gering
ook - die van belang kan zijn. Onderzoek
in de breedte, ook naar personen die er
mogelijk bij zouden kunnen horen, is dan
noodzakelijk. Daar de doop- en trouwboeken in Drenthe vaak laat beginnen, is daar
raadpleging van andere bronnen, waaronder de Ordelen van de etstoel, van groot
belang en voor verder onderzoek onvermijdelijk. Aan de hand van Ordelen van de
etstoel in Drenthe, een niet eenvoudige,
maar interessante bron, zal dit gedemonstreerd worden.
De etstoel, het hoogste rechtsorgaan in
Drenthe (er was geen beroep mogelijk),
vond zijn oorsprong in de oude Saksische
volksvergaderingen en bestond uit de drost
(namens de landsheer) en 24 etten, afgevaardigden van de zes delen waarin Drenthe oudtijds verdeeld was, dingspillen genaamd. Ieder dingspil benoemde vier etten. De uitspraken werden opgetekend
door de landschrijver. De etstoel sprak niet
alleen recht, maar gaf soms ook voorschriften van algemeen bestuur. In 1791 is
de etstoel vervangen door het Hof van
Justitie van Drenthe.
Voorbeeld van een voorschrift van algemeen bestuur, begin vijftiende eeuw:
"Van weteringe
Item waer ene weteringhe ghegraven wort
tusschen den buren, wem dat to staden
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compt, die sal daermede to ghelden. " ')
De etstoel vergaderde driemaal per jaar: op
de tweede maandag na Pasen, op de eerste
dinsdag na Pinksteren en op Sint-Magnus
(19 augustus), voornamelijk in de kerken
van Rolde en Anlo. De zitting begon aanvankelijk "met klimmender sonne", maar
van 1554 af om 8 uur 's morgens. Men
moest dus vroeg uit de veren!
Het lezen van de uitspraken van de etstoel
(Ordelen) is geen eenvoudige zaak. De
teksten zijn uiteraard niet opgeschreven
voor genealogisch onderzoek. Het gaat om
het vastleggen van vonnissen, waarop een
aantal jaren later kon worden teruggegrepen, als er t.a.v. dezelfde zaak weer problemen kwamen. Even snel doornemen is
er dus niet bij. De gebruikte terminologie
geeft zich slechts geleidelijk aan prijs,
waarbij ook nog het een en ander in nevelen gehuld blijft, onduidelijk voor ons, niet
echter voor wie de tekst bedoeld was. Succes is niet altijd verzekerd: de gezochte
voorouder is bijvoorbeeld nimmer voor de
etstoel verschenen, of de gegevens kunnen
- als de woonplaats niet in het Ordel vermeld is - ook op iemand anders slaan, of
de gegevens zijn dermate algemeen dat
men er niets aan heeft, behalve dan dat
betrokkene op dat tijdstip nog leeft. In het
eerstgenoemde geval kunnen de Goorspraken mogelijk uitkomst bieden. Dat zijn de
rechtzittingen van een dingspil, waarbij de
buren vonnis wezen, een lagere 'rechtbank'
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dus. De Goorspraken zijn evenals de Ordelen (voor zover niet op een kaartsysteem in
het Rijksarchief van Drenthe) in druk verschenen en dus via een bibliotheek te raadplegen.
Laten we eens aan de hand van een concreet geval nagaan wat de mogelijkheden
zijn.
In 1547 en 1548 komen er zes Ordelen
voor waarin ene juffer Evert Grevinge of
eiseres of tegenpartij is, met een uitloop
van vier Ordelen in 1551, 1554 en 1557.
Juffer Evert Grevinge is bij de etstoel zo
bekend geworden, dat zij ook wel zonder
achternaam, dus als juffer Evert, vermeld
staat. De consequente aanduiding "juffer"
geeft aan dat zij van adellijke afkomst is.
Over het geslacht Grevinge is (in de Nederlandsche Leeuw) het een en ander gepubliceerd; daar wordt echter alleen een
later (naar nu bekend is derde) huwelijk
vermeld. In drie gevallen is de tegenpartij
ene Ghese Gerardus, die zelf in 1548, 1559
en 1560 eiseres of gedaagde in een andere
zaak is, reden dus om Ghese Gerardus
eveneens nader te bezien.
Juffer Evert Grevinge is in 1547 weduwe
van Egbert van Deveren (met inderdaad
bezittingen in Diever), hopman in dienst
van de graaf van Buren. Er zijn aanwijzingen dat hij maar weinig in Drenthe was,
logisch voor een militair. In een Ordel van
1614 (dus bijna 60 jaar later) wordt hij
Egbert Rentinck genoemd. De gedachte
dat het hier om een ander gaat, ligt natuurlijk voor de hand. Daar zij echter allebei en
tezelfder tijd met juffer Evert Grevinge
getrouwd waren, haar bovendien allebei
als weduwe achtergelaten hadden en de
nabestaanden met dezelfde erfenisperikeOns Erfgoed nr 5, 1997

len opgezadeld hadden, was dit toch niet
zo waarschijnlijk. Verderop in dit artikel
zal een duidelijker onderbouwing worden
gegeven. Wel kan nu al worden vastgesteld dat er een groot leeftijdsverschil
moet zijn geweest: Egbert is omstreeks
1545 overleden en juffrouw Evert omstreeks 1614; zij is dus stokoud geworden.
Terug evenwel in de tijd. De kwestie tussen juffer Evert en Ghese Gerardus betrof
land, typisch een erfeniskwestie. In 1551
wordt juffer Evert onder voorbehoud in het
gelijk gesteld: het is oorlogstijd geweest
en de zaak ligt niet zo duidelijk, zodat
bemiddeling van enige onpartijdige buren
gewenst is:
"1551 Dinsdag na Zworenmaandag,
Rolde
Tusschen juffer Evert Grevinge, ter
eenre, ende Gese Gerardus, ter ander zijden, yss gewijst, soe de rekenscap bij krijshandell gescheet ende donker yss, sulle
zije ellick twe dadinxluden kesen myt een
averman omme hem toe verlijcken myt
fruntscap, soe den saeke buten landess
ende in kryshandell gescheet yss. Dan juffer Evert mach oer lant gebruken na luyt
hore breven; ende wess de dadinxluden
ende overman daeraf kennen, sallt bij blijven. "2)
Daar juffer Evert geregeld in de clinch ligt
met de broers van haar overleden man, ligt
de veronderstelling voor de hand dat
Ghese Gerardus een dochter van een overleden broer is, die dan Gerardus van Deveren moet hebben geheten. In de Ordelen
treffen we van 1518 tot 1544 ene Gerardus
Jans aan, schulte van Wapserveen, maar
geen Gerardus van Deveren. Echter, zon201

der geluk vaart niemand wel. Het laatste
Ordel waarin Ghese Gerardus (met haar
dochters) wordt genoemd, betreft een
kwestie van twee erven in Wapserveen, die
destijds verkocht bleken te zijn door Gerhardus Jans van Deveren, de schulte van
Wapserveen dus van omstreeks 1520. We
zijn nu wel wat verder gekomen, maar
hebben echter nog niet aangetoond of aannemelijk gemaakt dat Egbert van Deveren
en Gerhardus van Deveren broers zijn.
Beiden zijn ca. 1545 overleden, dus het
zou kunnen. Ze zouden echter ook neven
kunnen zijn. Nader onderzoek moet aan
het licht brengen wat het geval is. Uit de
Ordelen is evenwel niets naders op te maken.
Hierboven is vermeld dat Egbert van Deveren (al is het maar één keer) voorkomt
als Egbert Rentinck. Dat dit geen vergissing of verschrijving is, blijkt uit het testament van Egbert van Deveren van 19 februari 1541, alsmede uit een gerechtelijke
uitspraak van 18 september 1547, beide in
het huisarchief Lulema in het Rijksarchief
in Groningen. In deze laatste wordt als
broer van Egbert van Deveren genoemd
Johan Rentick van Diveren. Ook andere
familieleden komen voor: een kind van
zijn broer Lambert en één van een
(ongenoemde) zuster.
De vraag is: is het kind van broer Lambert
in de Ordelen te traceren? Als we aannemen dat het een zoon is, moet gezocht
worden op het patroniem Lamberts. Is het
een dochter, dan is zoeken tevergeefs: van
vrouwen staat in de ordelen vrijwel uitsluitend de voornaam. In de verzameling Ordelen die over de bedoelde periode gaat,
komen tien personen voor die een Lambert
als vader hebben. Daar schieten we dus
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niets mee op. Al eerder in dit artikel is op
de Goorspraken gewezen, de rechtsuitspraken van een lagere rechtsinstantie, nl. van
de dingspillen. Daar bleken we meer succes te hebben, want in gezelschap van
familie, zelf ene Jan Rentinck, staat in de
Goorsprake van 1 april 1579 in Diever
Henrick Lamberts! Aangezien het hier
eveneens om een erfeniskwestie gaat, zullen we in deze Henrick Lamberts de gezochte neef van Egbert van Deveren mogen zien. Als we dan teruggaan naar de
Ordelen treffen we daar Henrick Lambers
inderdaad aan, veelvuldig. Bij nader inzien
zullen dat er zelfs twee moeten zijn: de ene
is in 1548 in Wateren (bij Diever) omgebracht, dus die procedeert in 1579 niet
meer. De Ordelen na 1548 kunnen dus op
naam van de gezochte Henrick Lambers
worden gesteld, als er echter maar twee
personen van die naam in de desbetreffende periode zijn geweest - men moet
voorzichtig zijn. De Ordelen na 1548 geven over Henrick Lambers maar heel weinig informatie; deze is in een enkel geval
voor meer dan één uitleg vatbaar, dus we
zullen het met deze gegevens moeten
doen.
Het bovenstaande laat zien dat door geduldig speurwerk heel wat te bereiken is. Als
u vastloopt met onderzoek naar uw voorgeslacht, laat u zich dan niet door beginnersproblemen uit het veld slaan. U kunt
misschien weinig of niets vinden, maar uw
moeite kan, zoals u in het voorgaande zag,
ook beloond worden. Waar men ook zoekt,
het is altijd belangrijk daarom ook de mogelijke aanvullende bronnen op te zoeken.
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Noten
1. Uit: F.Keverling Buisman - De etstoel en zijn
ordelboeken in de vijftiende eeuw, p. 278.
2) J.G.C.Joosting, Ordelen van den etstoel in Drenthe, p. 252/3
Literatuur:
H.O.Feith, Ordelboek 1399-1518
F.Keverling Buisman, Ordelen van de Etstoel van
Drenthe 1450-1504

J.G.Ch.Joosting, Ordelen van den Etstoel van Drenthe 1518-1604
S.Gratama, Supplement op de Ordelen van de Etstoel
J.Heringa e.a., Drentse Rechtsbronnen, waarin o.a.
Supplement op de Ordelen van de Etstoel
v.a. 1604 kaartsysteem op de Ordelen in het Rijksarchief in Assen
H.van Riel, Goorspraken van Drenthe, 1563-1602

Termen van vroeger (dem-dep)
H.M. Lups
demanteleeren ontwallen, ontvesten
demanueeren ontledigen, overgeven
demigreeren verhuizen
demigratie verhuizing
demigravit verhuisd; overleden
dermissie vernedering, afzetting
demitteeren afzenden, afzetten, afdanken
democratie volksregering
demolieeren verdelgen, afbreken, afwerpen, slopen
demolitie verdelging, afwerping
demonstratie vertoog, aanwijzing
demonstreeren betonen, aanwijzen
demoveeren verplaatsen
denatus gestorven
denegatie ontzeggen
denegeeren ontzeggen, afzeggen
denominatie voorstelling, roeping
denomineeren beroepen, stellen, voorstellen
de non offendendo van iemand die men
gedreigd heeft niet te beschadigen
denoteeren beduiden, betekenen
denumeratie aftelling
denumereeren afrekenen, aftellen
denuntiare (de huwelijksgeboden) afkondigen
denunciatie aanzegging, afkondiging
Ons Erfgoed nr 5, 1997

(L. denunciatio)
denuncieeren aanzeggen
depecheren afvaardigen
depêches afvaardigingen
depelleeren verdrijven
dependeeren aanhangen, ergens toebehoren
dependent afhangende
dependentie hetgeen ergens aan, of toebehoort, afhankelijkheid
depingeeren afschilderen
deplaisant onbehagelijk
deplorabel jammerlijk, betreurenswaardig
deploratie bewening, bejammering
deponeeren ter hand stellen, neerleggen,
in bewaring geven; in rechte verklaren
deponent getuige, hij die een verklaring
aflegt; degene die iemand iets in bewaring
geeft
depoost bewaargeving
depontanus vrijgesteld van openbare verplichtingen
deporteeren afzetten, van zijn ambt vervallen verklaren; bij wijze van straf overbrengen naar een ballingsoord of strafkolonie
deportement afzetting
deposanten getuigen
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Het gildewezen (1)
JW. Koten
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Voorschriften van het stadsbestuur
(Gem. arch.Delft)

Inleiding
Wie een onderzoek naar het beroep van de
voorouders doet stuit haast onvermijdelijk
op het begrip gilde. Het gildewezen had
immers veel invloed op het beroepsleven
van onze voorouders. Om een beroep uit te
oefenen was een gildenlidmaatschap haast
onvermijdelijk. Daardoor beheersten de
gilden in hoge mate het economische leven
van de middeleeuwse steden. In Vlaanderen hadden de gilden de grootste invloed
rond 1450-1500, daarna hebben de vorsten
met wisselend succes de invloed van de
gilden trachten te beteugelen. Tijdens de
republiek behielden de gilden meer invloed omdat zij een sterke vertegen204

woordiging in het stadsbestuur hadden.
Handel en bedrijf waren krachtige motoren
achter de Hollandse onafhankelijkheid.
In het huidige Nederland merk je niet meer
zoveel van het vroegere gildewezen,
behoudens de namen van sommige stedelijke gebouwen zoals 'lakenhal', 'beziendershuis', of 'wijnkopersgildenhuis'. Heel
wat schilderijen uit onze Gouden Eeuw
hebben niettemin afbeeldingen van gildenbesturen als voorstelling. Denk maar aan
Rembrandts 'Staalmeesters', maar ook aan
werk van Ravensteyn, Hals, Flink, Van
Helst enz. Vaak ziet men daarbij het
kostbare gildenzilver uitgestald, dat bij
feestelijke maaltijden werd gebruikt. Een
gildenlidmaatschap, zeker als men een bestuursfunctie bekleedde, gaf dus prestige.
Toch is er van de gilden meer blijven
hangen dan men wel denkt. Bij onze
sociale verzekeringen (denk maar aan de
bedrijfsverenigingen en de ziekenbussen
die nu ziekenfondsen heten) zijn voor de
insider nog vele sporen van het oude
gildenwezen herkenbaar, zelfs in Nederland. Veel meer betekenis hebben echter
(nog steeds) de gilden in Engeland. Een
aantal politieke problemen waar men in
Groot-Brittannië mee worstelde kwam
voort uit het feit dat de trade-unions nog
sterk op het systeem van onze vroegere
gilden stoelden. Zij hadden daarmee veel
meer invloed op het economische leven
dan de Nederlandse vakverenigingen.
Zelfs illustere Britse beroepsverenigingen,
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zoals die van de chirurgen (Royal College
of Surgeons), hebben nog veel van het
gilde-karakter behouden '). Zij hebben eigen beroepsgebouwen (guild-halls), waarin de organisatie is gehuisvest. Zij regelen
grotendeels de opleiding en de exameneisen, ze zijn verder betrokken bij de
verdeling van de taken en de verdediging
van de beroepsbelangen. Een gekwalificeerd en geregistreerd chirurg in Engeland, moet men niet met Doctor maar met
Mister aanspreken. Die meester-titel 2)
wijst op het gildengebruik om de vakman
als de meester-chirurgijn te betitelen, wanneer hij na het afleggen van de meesterproef officieel tot het gilde was toegelaten. Ook in Duitsland en Nederland heeft
men de ambachtelijke meestertitel behouden. Wie een volledig gediplomeerd
vakman is mag zich meester horlogemaker, meester timmerman, meester rijwielhersteller e.d. noemen. Wel zijn in
Duitsland de resten van het oude gildensysteem beter te herkennen dan in
Nederland 3 ).

toegelicht.

De oervorm
Vermoedelijk zijn gilden voortgekomen
uit de nabuurschappen (buurtverenigingen
zouden we nu zeggen) waarbij men onder
meer de begrafenis met annex de begrafenismaaltijd voor elkaar regelde. Hiervoor was natuurlijk een bijdrage nodig.
Het gilde is in zijn oervorm een vereniging
waarvoor men een bijdrage moest betalen
om lid te kunnen worden. Deze contributie
noemde men 'geldan'. Van dit woord is
ons 'geld' maar ook het woord 'gilde'
afgeleid 4 ). Dit geld diende om door een
kerkelijke dienst de afgestorven leden te
herdenken en daarna eens lekker te eten 5 ).
Bij deze begrafenis-maaltijden kon het
nogal eens wild toegaan. In essentie was
het lidmaatschap van een gilde dus een
soort garantie, dat men na de dood nog
eens werd herdacht. Vandaar dat men ook
wel sprak van 'broederschap en memorie'.
Dit memorie sloeg dan op herdenking van
de doden en de bevordering van hun
zielenheil. Uit deze oervorm ontwikkelden
De vragen die haast onvermijdelijk zich verenigingen die zich ook wel fraopkomen zijn: Wat is een gilde? Waaraan ternitas, societas, collegium, corpora en ontleende het gilde zijn grote betekenis? hier ten lande - gilde gingen noemen 6 ).
Welke invloed had het gilde op het stadsbestuur? Wanneer is het gilde systeem Gilden specialiseren
verdwenen en waarom? En tenslotte wat Gilden zijn oeroud. Reeds ten tijde van
heb je als genealoog aan al deze kennis?
Karel de Grote moeten zij hebben bestaan.
Rond het begin van de middeleeuwen ginIn dit artikel wordt de betekenis van de gen zij zich op bepaalde taken richten
ambachtsgilden belicht, waarbij vooral het zoals handel (hanze-gilde), beroep (amchirurgijnsgilde als voorbeeld aan bod zal bachtsgilde), defensie (schutterijen, nu nog
komen. Niet dat dit gilde zo belangrijk vaak gilden genoemd), religieuze activiwas, maar een aantal typische kenmerken teiten (congregaties, kerkelijke broedervan het gildewezen kunnen aan de hand schappen) en gezelligheid/vermaak (redevan dit gilde wat duidelijker worden rijkers, narrengilden, vastelavondgilden).
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Omdat de schutterijen reeds eerder werden de organisatievorm binnen het gilde de
besproken, gaan wij ons dit keer richten op grondslag gelegd voor ons huidige demode beroepsverenigingen: de ambachts- cratische stelsel.
gilden. Bedenk echter wel dat ook deze
meer 'gespecialiseerde' gilden toch nauw De gilden waren soms zo machtig dat zij
met elkaar samenwerkten. Vaak waren de een overeenkomst met de vorst konden
gildenleden zowel lid van een ambachts- afdwingen. Deze werden dan in een koningilde als van een andere corporatie. Men klijk charter") (oorkonde) vastgelegd
ziet bijvoorbeeld nogal eens dat de over- waarin de nieuwe bevoegdheden van het
lieden van het ambachtsgilde tevens of- gilde werden uitgespeld. Vooral de gilden
ficieren waren bij de schutterij. Trouwens in Brugge en Gent, zijn voor de Zuidhet was niet ongebruikelijk dat ambachts- Nederlandse en indirect ook voor de
gilden tijdens hun feest als vertier een Noord-Nederlandse ontwikkeling belangschietwedstrijd organiseerden 7) die niet rijke voortrekkers geweest. Deze ontwikveel verschilde van de schietwedstrijd bij keling werd door de soeverein (vorst) met
de schutterij. Niet zelden zaten de over- lede ogen aangezien en allerlei maatremannen van beide gilden verder qualitate gelen voor beknotting werden uitgedacht.
Deze beknotting van de macht van de
qua ook in de vroedschap8)9).
gilden was zelfs zodanig dat in Duitsland,
de
oprichting van de gilden door koning of
Ontwikkeling ambachtsgilde
Uit deze inleiding is duidelijk dat het gilde adel werd verboden. Aanvankelijk hadden
een zeer oude organisatievorm is, die een de kerken ook niet zo veel op met de
lange ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dit gilden, omdat de braspartijen na een begeldt in het bijzonder voor de beroeps(= grafenis hen een doorn in het oog waren.
ambachts)gilden, waarvan een rijke histo- Bovenal waren de kerken beducht op
rie bekend is. Er zijn weinig instituties die afkalving van de eigen zeggingsmacht.
zoveel betekenis hebben gehad voor de Toen de gilden zich een bescheiden positie
West-Europese ontwikkeling als deze am- toebedeelden en bijdroegen tot de instandbachtsgilden. Zij hadden door hun kapi- houding van de kerkgebouwen en altaren,
taalkracht veel invloed. Hierdoor konden kreeg men van de kerkelijke hiërarchie
zij weerstand bieden aan het gezag van de steun. Een niet onbelangrijk gegeven in de
vorst. Door de kapitaalkracht waren zij Middeleeuwen.
immers bijvoorbeeld in staat de fabricage
van kruisbogen te financieren10), een geducht wapen tegen geharnaste ridders. In
de steden waren bovendien genoeg gespecialiseerde vaklieden bij elkaar, zodat dit
technisch complexe wapen in eigen beheer
kon worden vervaardigd. Voor de afkalving van het vorstelijke gezag hebben de
gilden dus veel betekend. Daarnaast heeft
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De eerste ambachtsgilden in Nederland
De eerste ambachtsgilden ontstaan met de
verzelfstandiging van de stedelijke macht
t.o.v. de soeverein. Dit mag men zo rond
de twaalfde en dertiende eeuw situeren I2 ).
Het was tevens de tijd van de Hanze 13)ontwikkeling, een vorm van een werkverband tussen de steden dat vooral gericht
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was op de (fysieke) bescherming van de
koophandel 14). Roofridders waren er alom. Een eenvoudige vorm van verrijking
was voor hen het aanvallen van een handels-konvooi. De bescherming van de
handelsroutes was dus een belangrijke
drijfveer tot Hanze-vorming. De import
van grondstoffen en de afzet van stadsproducten waren daarnaast ook voor de
ambachtsgilden essentieel.
De eerste ambachtelijke gilden hebben
zich vooral toegelegd op de kledingindustrie (lakenproductie 15)) en de duurzame consumptiegoederen met name het
bier 16). Vooral de ontwikkeling van de
lakennijverheid is interessant, omdat in
deze bedrijfstak als eerste een georganiseerde productiewijze is ontstaan, waarbij grote groepen ambachtslieden in
opdracht van een ondernemer werkten.17)
In Nederland vindt men de eerste lakenindustrie in Maastricht. Deze werd geholpen door de snelle val van de Jeker-beek
en de ontwikkeling van de volmolens,
aangedreven op waterkracht 18). Een belangrijk aspect van de lokale industrie in
de Maas-vallei was ook de productie van
wapens (zwaard- en harnassmeden) 19).
Deze ontwikkeling valt samen met de
belangrijke Maasland-cultuur, waartoe o.a.
schilders zoals de gebroeders Van Eijck
behoorden, maar ook schitterende bouwkunst zoals de St. Servaes te Maastricht.
De ambachtelijke gildenontwikkeling in
de Noordelijke Nederlanden komt pas later
op gang (veertiende eeuw). De drinkhoorn
van het Rijnschippersgilde te Kampen bijvoorbeeld dateert uit 1369, dus in die tijd
moet het gilde al bestaan hebben. In de
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Vechtende smidsleerlingen

aanvang waren veel stedelijke besturen-de
gilden niet goed gezind. Dit werd in'de
hand gewerkt omdat vorst en stadsbestuur
vaak in een hand verenigd waren. Steden
waar de gilden reeds vroeg een belangrijke
bestuurlijke invloed hadden waren o.a.
Maastricht, 's-Hertogenbosch, Utrecht,
Leiden en Dordrecht; later ook Nijmegen
en Arnhem. Rond deze periode ontstaat
ook het verschijnsel 'gildendwang', d.w.z.
wilde men een specifiek beroep uitoefenen
dan moest men lid van een gilde zijn. Wie
clandestien een vak bedreef kon zwaar
worden beboet. Een beunhaas noemde
men zo'n persoon.
Gezien het beperkte inwonertal van veel
middeleeuwse steden (de meeste middeleeuwse steden hadden slechts 3-5000
inwoners) waren in de aanvang in hetzelfde gilde soms verschillende beroepengroepen verenigd, die inhoudelijk weinig
met elkaar te maken hadden. De samenstelling van de groepen beroepsbeoefenaars verschilde van stad tot stad. Gilden
hadden belangrijke financiële verplichtingen, die te zwaar waren als het gilde te
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weinig leden telde. Een van deze verplichtingen was het onderhoud van een
altaar in de plaatselijke kerk. Hoe groter de
stad des te meer gespecialiseerde gilden
ontstonden. In een publicatie van 1382
blijken te Maastricht reeds 24 verschillende gilden te functioneren, zoals de gilden van de smeden, timmerlieden, molenaars, bakkers, brouwers, vleeshouwers,
lakenwevers, kramers, volders, looiers,
schoenmakers, kleermakers, bontbewerkers, ververs, vissers, metselaars,
leidekkers, lakenscheerders, stucadoors,
gaardeniers, schoenlappers, strodekkers,
ooftmengers en kortespoelers. Vooral de
lakenwevers en brouwers hadden veel
prestige, later ook de gilden die zich met
het bouwvak (bijvoorbeeld metselaars en
steenhouwers) bezig hielden. De datum
van oprichting van een gilde weerspiegelt
duidelijk de sociaal-economische situatie
van de stad.
Een bijzonder gilde in Amsterdam was het
Hamburgergilde dat nauw bij de bierhandel betrokken was, met name bij de
bierimport vanuit Hamburg. Bier was een
belangrijk product in de middeleeuwen
omdat het gewone water ongezond en
ondrinkbaar was 20). Koffie en thee kende
men destijds niet. Door de verkregen
rijkdom kon het gilde niet alleen veel
missen laten lezen. Zij beschikten aan het
einde van de vijftiende eeuw zelfs over een
eigen kapel en graven in de Oude Kerk.
Dit gilde was overwegend in handen van
de Hamburgse kooplieden. Toen Hamburg
protestant werd moesten zij Amsterdam
verlaten, om weer terug te keren toen het
Amsterdamse bestuur in hervormde handen was gekomen. Niettemin was toen hun
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positie verzwakt omdat zij geen poorters
waren.
Noten:
1. Zie o.a. D.M. Berwick (1997) Medical
associations: guilds or leaders, Brit Med. Journal
314:1564.
2. Meester is afkomstig van het Latijnse woord
ma-gister, dat meerdere betekend, dit in
tegenstelling tot minister, dat van mindere,
ondergeschikte of dienaar is afgeleid.
3. De gilden zijn in Duitsland pas rond 1860 opgeheven.
4. De oorsprong van het woord gilde is al jaren een
object van controverse geweest. Ik volg hier de
betekenis die door het Groot Woordenboek van de
Nederlandse Taal en de grote Oxford English
dictionary wordt gegeven. Geld komt van het
werkwoord gelden, dat betalen, compenseren,
aanbieden, offeren betekende. Denk aan het
moderne woord vergelden. In het Limburgs is
"gegolden" het woord voor kopen.
Verwijs en Verdam geven in het Middel-Nederlands
Woordenboek een alternatieve opvatting nl.
ghilde=colloquim, ook wel genootschap
5. Soms werden er tijdens de festiviteiten ook
verlotingen (een soort tombola dus) gehouden.
Verder werd er tijdens deze feesten veel gezongen.
Sommige van deze gildegezangen hebben vele jaren
overleefd.
6. Engels: Guild, craft, trade; Frans: Corporation,
metier, art; Italiaans corporazione, arte mestiere;
Spaans: gremia, colegio; Duits: ambacht, Zunft,
Zeche, Gewerbe, Immung, Hanse.
7. In sommige charters is de verplichting om bij te
dragen aan de stedelijke defensie expliciet vermeld.
8. Niet alle gilden hadden een vertegenwoordiging
in de vroedschap, dit was voorbehouden aan de
hoofdgilden, ook wel burgergilden genoemd. Dit ter
onderscheiding van de 'lage gilden' die geen zeg
hadden in de stedelijke bestuurscolleges. Er was dus
een duidelijk onderscheid tussen lage en hoge gilden. De lage gilden hadden in tegenstelling tot de
hoge gilden ook geen zelfstandige bestuurlijke
bevoegdheid, maar waren gebonden aan instructies
van de vroedschap. Konden de hoge gilden hun
besturen naar believen inrichten, in de besturen van
de lage gilden zaten gewoonlijk vertegenwoordigers
van de vroedschap, die vaak het beleid bepaalden.
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9. Zelfs het lidmaatschap van een kerkelijke broederschap (zoals die van het Heilige Kruis) betekende
dat men "er bij" hoorde.
Het lidmaatschap van een kerkelijke broederschap
had een vergelijkbare prestige als dat van een lidmaatschap van de Rotary of the Lions club thans.
Vooral de overlieden van deze kerkelijke broederschappen behoorden tot de stedelijke elite. Deze
kerkelijke bevestiging onderstreepte nog eens extra
het prestige. Wie zicht wil hebben op de sociale
status van een familie dient zeker de bronnen, die op
deze kerkelijke broederschappen betrekking hebben,
te raadplegen. Van heel wat collegiale kerken zijn
deze gegevens nog beschikbaar, zeker in de zuidelijke gebieden. In een volgende artikel zullen we
hierop nog terug komen
10. Men moet deze religieuze broederschappen ook
niet te 'heilig' zien. Aanvankelijk hadden ze vaste
functies zoals het verzamelen van aflaten en het
verzorgen van religieuze feesten. Doch in latere tijd
werden ze vaak meegesleurd door de nieuwe
maatschappelijke verhoudingen die zich tegen het
einde van de Middeleeuwen gingen voordoen. In
huidige termen waren het tevens een soort debatteer
clubs waar men zich met de diepere vragen van het
leven bezig hield. Zij werden daardoor tevens de
spreekbuis voor politieke en maatschappelijke stromingen en daarmee een dreiging voor de machthebbers. Sommige vorsten als Karel V verboden
dergelijke religieuze broederschappen dan ook. Na
de hervorming van paus Clemens VIII werden deze
broederschappen onder strikte regie gebracht. Voor
de statuten was een uitdrukkelijke goedkeuring van
de bisschoppen een vereiste. Men wilde daarmee
voorkomen, dat zich al te zelfstandige opvattingen
ontwikkelden.
10. De kosten van een kruisboog, waren gelijk aan
de jaar-inkomsten van de eenvoudige arbeider
11. Afgeleid van het Franse woord charte = stuk,
acte
12. De oudste gilden vindt men in de Vlaamse
gebieden
13. De oorsprong van het woord Hanze, vroeger
Hanse (Ned.) en Hansa (Duits) is niet duidelijk. Zie
het Woordenboek der Nederlandsche taal.
14. De koophandelsgilden kwamen voort uit
genootschappen van marskramers, die individueel
gezien natuurlijk een gemakkelijk prooi voor rovers
waren.
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15. De lakenfabrikant werd drapenier genoemd, het
woord is afgeleid van drap=laken (Latijn), vergelijk
met woord drapeau (vaandel); zie ook Ons Erfgoed,
3e jg. nr. 1, pag. 29
16. Bier was een zeer belangrijk agrarisch
veredelingsproduct, omdat het schoon was (door het
brouwproces) en andere dranken ontbraken. Het
gewone water vooral uit de (stads)grachten, die
tevens lange tijd als open riool hebben gefunctioneerd, was te vies om te drinken en tevens een bron
voor allerlei infecties al besefte men dat destijds
niet.
17. N.H.L. van den Heuvel, De Ambachtsgilden van
's-Hertogenbosch voor 1629, Utrecht 1946 (Diss.)
N.H.L. van den Heuvel, De Ambachtsgilden van
's-Hertogenbosch voor 1629. Rechtsbronnen van het
bedrijfsleven en gildewezen, 2 dln. Utrecht 1946.
Van den Heuvel heeft de organisatie van de
ambachtsgilden van het gehele bedrijfsleven in 'sHertogenbosch met hun economische en godsdienstig-charitatieve functie in relatie tot de overheid en de militaire functie onderzocht.
18. De stedelijke leefwijze maakte nieuwe complexe
producten mogelijk. De fabricage van het laken
vroeg immers een gecoördineerde productie, waarbij
iedere deeltaak veel individueel vakmanschap vereiste. Voor de productie van laken moest eerst gesponnen en geweven worden, daarna volgden het
noppen (verwijderen van vuil, stro etc), wassen,
verven, vollen (vervilten), ruwen (kaarden), scheren
(het verwijderen van uitstekende draadjes, een
moeilijk en precies werk, met groot afbraakrisico),
het decatiseren (glans op brengen door te stomen) en
persen. Laken was daarmee een tamelijk complex
product, dat vrijwel uitsluitend in stedelijk verband
kon worden gefabriceerd. Vooral het vollen was
zwaar werk waar machinekracht van voordeel was.
Het vollen (verdichten en vervilten van de wol)
werd in volmolens uitgevoerd. Deze molen werden
door de gilden beheerd, op toerbeurt maakten de
gildeleden hiervan gebruik. Bij sommige lakensoorten werd de weef- en spinfase overgeslagen en
begon men rechtstreeks met het vollen van de niet
gesponnen wol, die door persen samenhang kreeg.
19. Later was het gebied rond Luik bekend voor het
smeden van geweerlopen.
20. Heffingen op bier vormden een zeer belangrijke
bron van inkomsten voor de stad.
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Beroepen van toen (kam-kar)
H.M. Lups
Kanne(n)gieter
Iemand die kannen, dat wil zeggen tinnenschenk en drinkkannen giet. Zie ook
tinnegieter.

De kammemaaker (Jan Luiken)

Kam(men)maker
Kammen werden voor verschillende doeleinden vervaardigd. Kammen werden al
van oudsher gebruikt om haren te kammen
(en te ontluizen), maar ook voor andere
doeleinden. Zo vervaardigde men haar-,
wol- en weverskammen.
De kamzager (kamme(n)zager) zaagde de
tanden van de kammen uit. Voor haarkammen gebeurde dit uit hout en been.
Kammer
is iemand die wol kamt
Kammoeder
Gestichtsmoeder, die de verpleegde kinderen (als wezen en bestedelingen) hun haar
kamt en hun hoofden reinigt.
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Kantkloster, kantwerkster
Vrouwelijk persoon, die zich met het
kantwerk, het vervaardigen van kant of
kantwerk bezig houdt.
Het klossen (ook wel klotsen) van kant
vond (vindt) plaats op een kantkussen. Om
de kanten te klossen wordt het patroon op
een stuk perkament afgetekend, waarna
dat op het kantkussen wordt vastgezet.
Vervolgens worden spelden volgens het
patroon in het kussen gestoken, waarna de
kloster het op de klosjes met daarop gewonden garen dusdanig om en door elkaar
geworpen, dat de draden zich om de
spelden slingeren. Het weefsel ontstaat
door het draaien of vlechten van deze
draden in een reeks bindingen of slagen.
Ook hier is specialisatie: de een vervaardigt bijvoorbeeld de grond, een ander
bloemfiguren of althans een deel daarvan.
Kant begin omstreeks 1500 een rol te
spelen bij de versiering van kleding en
huisraad. Zowel in Engeland als in Frankrijk heeft men de strijd aangebonden
tegen het overmatig gebruik van kant. In
Nederland wordt voor het eerst gewag
gemaakt van het vervaardigen in 1678 in
welk jaar in een weeshuis te Amsterdam
meisjes onderwezen worden in het maken
van naaldkant. Na de herroeping van het
Edict van Nantes kwamen vele protestantse vluchtelingen naar de Republiek,
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waaronder ook vele kantwerkers. De Hollandse kant, stevig en degelijk, was zeer
geliefd in de zeventiende eeuw. Vermoedelijk werd een groot deel daarvan in
Vlaanderen vervaardigd. De republiek verbood in de loop van de achttiende eeuw de
invoer van buitenlands kant, maar was zelf
een voornaam exporteur.
In het begin van de negentiende eeuw
kwam de klad in de Nederlandse kantklosserij doordat de mode veranderde. De
genadeklap werd gegeven door de ontwikkeling van machines, die complete kantwerken konden vervaardigen. In deze
eeuw heeft men af en toe getracht het
kantwerken nieuw leven in te blazen, maar
veel is daarvan niet terecht gekomen.
Lit. o.a. M.A. Wetzels-Mostert in Nederlandse
Historiën, mrt 1983, pag. 64-71, juni 1983, pag.
94-99.
Handleiding voor Vrouwelijke handwerken. Kantklossen, Kosmos Antwerpem, 1979.

Kant re(e)der
fabrikant van kant
Kappeplooister
Een kappeplooister is een vrouw die
kappen of kanten trekmutsen wast en
opmaakt. Een trekmuts is in het algemeen
een vrouwenbovenmuts die met banden
toegetrokken wordt. De vorm en uitvoering verschillen naar tijd en streek. Ook
bestonden ze als kinderdracht en werden
ze als nachtmuts gebruikt. De trekmuts
kon gelden als kenmerk van een vrouw
van eenvoudige stand. In Zeeland was de
trekmuts een nauwsluitend kapje.
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Kappe(n)maakster (kapmaakster)
Vrouwen, die kappen, vrouwenhulsels
maakt of opmaakt.
Kappezetster
Vrouw, die bij andere vrouwen de kap zet.
Kar(re)drijver
Voerman op allerlei soorten wagens als
molenkarren en bierwagens.
Kargeleider
was de 'conducteur' van een bestelwagen.
Karrenoptrekker
Iemand, die voor enkele centen meehielp
karren tegen steile bruggen op te trekken
met behulp van een touw met haak. In
Amsterdam werden ze ook wel kargadoor
genoemd, maar dat is een heel ander vak
dan cargadoor. Een bekende Amsterdamse
bruggetrekker of kargadoor had de
bijnaam van Kees Koeienreet. Christiaan
Smit, bijgenaamd Kikkie van de Prinsensluis was de laatste. Hij overleed in 1940.
Op hem was het volgende lied gemaakt:
Ik pik alles aan mijn haak
En mijn haak pikt altijd raak,
Alles pik ik, groot en klein,
Mijn haak pikt steeds waar ie moet zijn.
Trekken kan ie, kolossaal,
Ja, dat weten we allemaal,
Daarom zingen we in koor:
Kar-ga-door, kar-ga-door! ')
1) Mr. J.H. van den Hoek Ostende in Ons Amsterdam, jg. 24, mei 1972, nr. 5, pag. 141
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Paleografie
H.M. Lups
Verkoop erf/boomgaardje te IJsselstein
Compareerde Peter Reijertse (Reijertszoon) wonende tot Utricht
ende (naer dat ons gebleecken was bij quitantie, dat den
veertighsten penninck van desen transporte betaelt
was) bekende hij comparant wel ende, deughdelijck vercocht
gecedeert, ende getransporteert te hebben aen, ende
ten prouffïjte van Cornelis Thoniszoon timmerman onsen
inwoonder, seecker erfken ofte boomgaertjen soo groot
ende cleijn 't selve gelegen leit in de Zandgraght alhier
daer boven de Heerensteegh ende beneden de gemeenlants
wegh naest gelant, ende gelegen leght, Renuncierende
hij Comparant daervan, mitsgaders van alle actie
reght, ende toeseggens als hem daeraen is competerende
alsmede van alle brieven, ende bescheijden daervan roerende
ende spreeckende ten behoeve alsboven Bekennende
van de cooppenningen ten vollen voldaen te sijn,
Belovende oversulcx 't voorszegde erfken gelegen, ende
belent alsvooren te vrijen, ende waeren als erfcoop recht
Is naer costume, ende usantie 's lants van IJselsteijn
op de lasten nochtans van een jaerlijcxen uijtganck
van vijftien stuijvers d'heren van den Dom daer uijt
competerende, dewelcke tot laste van de voornoemde
Cornelis Thoniszoon nu met desen jaere 1665 is ingegaen
alles breder ende volgens coopcedule daer van
sijnde in date den 4en Januarij 1665, waertoe hem
desen (voor sooveel ,t nooth sij is refererende,
Dit alles onder verbant, ende submissie als na reghten,
Acturn te IJselsteijn voor Jan Breda, ende
Dirck Pauluszoon Cuijcken Schepenen van IJselsteijn
desen ondertekent op den 5en Maart 1665 compareerde
gecedeert
renuncierende
competerende
coopcedulle
submissie

= verscheen
= afgestaan, overgegeven
= afstand doen van
= schuldig is
= koopbrief, bewijsstuk van koop
= onderwerping
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Zilveren jubileumviering genealogische sectie van het
LGOG (in het vernieuwde rijksarchief in Limburg)
JW. Koten
A. Het feestgedeelte: de jubileumvergadering
Zaterdag 13 September 1997 vierde de
genealogische sectie van het LGOG: Het
Limburgse geschiedkundige en oudheidkundig genootschap, tijdens een feestelijke
vergadering haar zilveren jubileum '),
waarbij ondermeer de heer Hoen (een van
de drie oprichters) tot erelid van het
LGOG werd geproclameerd. Hij deelt deze
eer met zeer prominenten zoals koningin
Beatrix, bisschop Wierz (een bekend
genealoog) en de gouverneur. Het was een
uitstekend idee van de organisatoren om
de feestvergadering in het RAL te
beleggen omdat destijds daar, tijdens een
lunchpauze, de sectie genealogie van het
LGOG, werd opgericht. Bovendien kregen
de feestgangers de gelegenheid om door de
directie van het RAL in het onlangs
opgeleverde (nov. 1996) gerenoveerde
archiefgebouw te worden rond geleid.
Limburgse genealogie: een status aparte
De oprichting van de genealogische sectie
(door Hoen, Crot en Eyck) binnen het
LGOG, kwam voor een deel voort uit
onvrede met de situatie rond 1970. Het
vroegere genealogische blad (de Limburgse Leeuw, dat zich vooral op de elite richtte), was ter ziele gegaan. De bestaande
literatuur gaf onvoldoende specifieke
voorlichting om de plaatselijke problemen
aan te kunnen.
Limburg is genealogisch een status aparte,
waarbij de genealogische problemen zo
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uniek zijn, dat dit een meer gespecialiseerd
genealogisch genootschap wettigt 2 ). Hoewel vele Limburgers tevens lid van de
NGV zijn, heeft deze provinciale genealogische vereniging toch een eigen zinnige
plaats verworven 3). De activiteiten sluiten
beter aan bij de lokale behoeften, dan de
activiteiten van de landelijke vereniging.
Er is bovendien in dit land zonder grenzen
door Hoen een Euro-regionale contactgroep opgericht. De organisatiestructuur
binnen de LGOG-organisatie maakt een
goede samenwerking met de plaatselijke
heemkundige verenigingen wat soepeler.
De incorporatie van de sectie in het LGOG
(dat nu circa 135 jaar bestaat) geeft bovendien extra prestige. Momenteel telt de sectie ongeveer 850 leden. Naast het fraaie
Limburgse Tijdschrift voor Genealogie,
verzorgt de vereniging tal van speciale
uitgaven, die vooral gericht zijn op de
specifieke problemen van de Limburgse
genealogie en die daardoor de doorsnee
Limburger duidelijk aanspreken. Een belangrijke oorzaak van het succes van de
sectie was dat de heer Hoen bij de
oprichting het roer meteen op een democratiserende koersstand zette. Voordien
was genealogie in Limburg een elitaire
bezigheid en de belangstelling overeenkomstig.
B. Het nieuwe rijksarchief
Achtergronden van de ontstaansgeschiedenis en de renovatie
Onderdeel van het feestprogramma was de
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rondleiding in het vernieuwde Rijksarchief Vanaf het begin aan hebben de Franse
Limburg (RAL). Dit is het zwaartepunt revolutionairen de betekenis van het arvan dit verhaal. De vernieuwing en restau- chiefwezen goed ingeschat, zij het dat de
ratie van het RAL heeft heel wat voeten in uitwerking niet altijd even goed uitpakte.
aarde gehad en meer dan 60 jaar tijd aan Een belangrijk taak van het revolutionaire
werkzaamheden en planning gekost. Her- archiefwezen zou moeten zijn: een veranthaaldelijk werd men geplaagd door on- woorde bewaring van de archivalia, maar
voorziene tegenslagen, zoals recentelijk de ook het invulling geven aan het recht van
wateroverlast. Maar nu staat er wel een inzage door het kosteloos ter visie geven
gebouw dat als voorbeeld kan dienen en van de bronnen. Dit wordt wel eens de
waar vele geavanceerde nieuwe technie- grondwet van het archiefwezen genoemd.
ken zijn toegepast. Het gebouw oogt
prachtig en is een voorbeeld geworden van Het gevolg van deze opdracht was dat
wat door renovatie kan worden bereikt. reeds vroeg in Limburg de lokale archieGeen wonder dat dit RAL onlangs werd ven van schepenbanken, kapittels, kloosbekroond als voorbeeld van goede ters en overige instellingen werden oprenovatie en restauratie. Een bezoek aan geheven. Deze archivalia werden dus
het vernieuwde archief is dus ook uit eigendom van de "scheurcommissie" (préoogpunt: hoe een smaakvolle restauratie posés au tirages des titres) te Maastricht.
kan worden gerealiseerd, zeer de moeite Helaas vatte deze Scheurcommissie haar
waard.
taak zeer grondig op zodat een groot deel
aan waardevolle archivalia teloor is geNiet minder dan rijksarchivaris drs. Jo gaan. Zo is bekend dat een groot deel van
Jamar, die de laatste jaren leiding aan deze het Kapittelarchief gewoonweg is vernierenovatie gaf, verzorgde de rondleiding tigd. Aangetekend wordt dat door de antivan de feestvierende LGOG-leden. Tevens kerkelijke attitude van de vroege revogaf hij een aardige inleiding waaruit ik lutionairen veel van deze besluiten op
enkele puntjes heb gelicht.
weerstanden bij de katholieke kerk en de
plaatselijke elites stuitte en dat tegenVoorgeschiedenis van het archiefwezen. werking niet ongebruikelijk was.
Op 26 oktober 1796 werd door de Franse
revolutionaire bestuurders tijdens een Een tweede belangrijke concentratie van
zitting van het parlement te Parijs besloten archivalia bestond in Roermond, waar de
dat alle archivalia moesten worden administratie van Opper-Gelre (overweondergebracht in de hoofdsteden van de gend Pruisisch tot de Franse Revolutie)
departementen. Aangezien het huidige was gevestigd. Deze archivalia zouden dus
Limburg toen reeds deel uitmaakte van de formeel naar Maastricht moeten worden
Franse staat (departement der Nedermaas, vervoerd, doch men zag er van af vanwege
met Maastricht als hoofdplaats) betekende de hoge transportkosten. Ze zouden nog tot
dat te Maastricht alle archivalia moesten 1901 in Roermond blijven en de bron zijn
worden gecentraliseerd.
van ingewikkelde touwtrekkerij en een
Ons Erfgoed nr 5, 1997
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heuse rel. Over deze Roermondse archieven is veel te doen geweest en ze hebben
geleid tot een cause celèbre, waarover later
meer. Tijdens de Belgische opstand zijn
deze archieven zelfs tijdelijk te Brussel
opgeslagen geweest, maar ze werden in
1849 weer naar Roermond geretourneerd.
Vertrek der Fransen
Na vertrek van de Fransen zijn veel van de
goede maatregelen behouden gebleven, dit
geldt ook voor het archiefwezen. Er werd
een Landsarchivaris door Koning Willem I
aangesteld die het gecentraliseerde archiefwezen moest beheren. Met de
schaarse ter beschikking gestelde middelen duurde dat wel een tijdje eer de
zaken weer een beetje op orde waren. Pas
rond 1829 werd het mogelijk dat een
beperkt aantal mensen toegang kregen tot
de archivalia 4 ). Het moet er bij gezegd
worden dat de Koning niet stond te popelen om de zaak te veel in het openbaar te
trekken. Voor een deel hangt dat mogelijk
samen met het feit dat de positie van de
heerlijke rechten nog niet goed geregeld
was.
De eerste stappen op de weg naar een
vernieuwd Rijksarchief Limburg.
Duurde het op peil brengen van het
rijksarchief reeds een lange tijd, pas in
1866 werd in Limburg de eerste archivaris
aangesteld. Deze eerste provinciale archivaris (De Stuers) heeft veel betekend voor
Limburg maar ook voor het Nederlandse
Archiefwezen in het algemeen. Hij was de
eerste die in De Gids (1873) een waarschuwend artikel schreef dat de regering
het archievenbestand liet verpauperen.
Vrij snel werd hij daarna (1875) bij
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Binnenlandse Zaken tot hoofd afdeling
Kunsten en Wetenschappen benoemd,
waaronder ook archiefzaken zou komen te
vallen. Hij werd in Limburg opgevolgd
door Franquinet.
Ondertussen was men bezig een nieuwe
huisvesting voor het provinciale archief te
vinden die een tijdelijke opberging had
gekregen in een vochtig onderkomen in de
Lenculenstraat. Het geluk was dat de Minderbroederskerk vrij kwam, een kazerne en
arsenaal, omdat de raison d'être, een
militaire vestiging te Maastricht, niet meer
bestond. Franquinet stelde De Stuers (zijn
Haagse chef) voor het archief daar te
plaatsen. Dit was geheel in de lijn van De
Stuers filosofie omdat hij het niet alleen
een goede huisvesting voor het archief
vond maar ook omdat het een goede manier was om een prachtig monument in
stand te houden. Op 22 november 1876
werd het complex door de militairen aan
Franquinet overgedragen. Het zou een
begin worden van een chronische soapopera waarin ambtenaren ruzies, persoonlijke conflicten, politieke intriges, zeer
traag werkende ambtelijke molens en ook
nog onvoorziene tegenslagen (oorlog
1940-44) bijna 100 jaar welig hebben getierd. In een eerder artikel werden deze
chronische problemen uitvoeriger geschilderd. Één van de bronnen van dit conflict
was dat het rijks- en het gemeentearchief
elk een hoofd hadden, maar gezamenlijk
één ruimte (de Minderbroederskerk) moesten delen.
Het eerste slachtoffer van de conflicten
was Franquinet zelf, die bij de eerste
restauratie van het archief volledig buiten
de plannen werd gehouden en vier jaar
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later zijn ontslag nam 5). Met het aantreden
van de nieuwe archivaris pastoor Habets
(1881) 6 ) werd zijn functie gemuteerd van
provinciaal archivaris tot rijksarchivaris,
waardoor hij enigermate uit de plaatselijke
politieke wind werd gehaald.
Een aardige anekdote blijft de Roermondse archiefkwestie. Toen de eerder genoemde De Stuers provinciaal archivaris werd,
zag hij zich geconfronteerd met de zorg
voor archivalia op twee locaties namelijk
Maastricht en Roermond. Habets trachtte,
met steun van Den Haag, de Roermondse
archieven naar Maastricht over te brengen,
doch Roermond wilde persé niet. Er ontstond toen een heuse rel van formaat, die
in de geschiedenis als de Roermondse
Archiefkwestie bekend zou worden. Roermond werd gestraft en vernederd. Bij het
bezoek van de koninginen Emma en
Wilhelmina aan de provincie in 1895,
mocht niemand van de Roermondse
bevolking - behoudens de stationschef- op
het perron aanwezig zijn, toen de
koninklijke trein het station Roermond
aandeed. Dat waren dus nog eens tijden !!!
Uiteindelijk moest Roermond het hoofd
buigen en kwamen de Roermondse
Archieven in 1901 in Maastricht terecht.
Het leidde echter tot een nijpend
ruimtetekort, waardoor de conflicten in
Maastricht pas echt goed opliepen 7), totdat het gemeentearchief in 1919 zijn huisvesting vond in het generaalshuis aan het
Vrijthof (thans concertzaal).
Hoewel voor de oorlog een poging werd
ondernomen tot renovatie, liepen veel
plannen stuk tijdens de oorlogsjaren. Pas
in 1987 was men zover dat met de huidige
renovatie kon worden gestart. Dit proces
heeft ongeveer tien jaar geduurd. Door de
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beide watersnoden is het renovatieprogramma tijdelijk wat vertraagd, zodat het
zelfs in de laatste fase nog tegen zat.
C. Korte wandeling door het gebouw
Het rijksarchief heeft de vorm van een
carré, die een centrale tuin omgeeft. Deze
centrale tuin sluit prachtig aan bij de
groenpartijen rond het archief die op hun
beurt weer deel uitmaken van de zuidelijke
parkvoorzieningen van de stad, met de
indrukwekkende heipoort als hoofdaccent.
Aan de Noordzijde van het carré bevindt
zich de oude kloosterkerk (de Minderbroederskerk aan de St. Pietersstraat). Boven
de kloostergangen rond het carré zijn de
dienstruimten ingericht. De belangrijkste
publieksruimte is in de kloosterkerk gesitueerd.
De publieksruimten
De lees- en studiezaal bevindt zich in het
schip van de Minderbroederkerk, een van
de hoogtepunten van de Maaslandse gotiek. Deze kerk kon o.a. door de studie van
documenten en onderzoek van de houtsoorten gebruikt bij de dakkapel, vrij
betrouwbaar worden gedateerd rond 1305.
Naast fraaie vijftiende eeuwse schilderingen kan men ook nog een goed intact
doksaal 8) bewonderen, voorzien van een
prachtig fraai gerestaureerde schildering.
De inrichting van de leeszaal is in
overeenstemming met deze gewijde ruimten, het meubilair is sober gehouden, het
bevordert de geestelijke rust die voor studie nodig is. De archiefstellingen zijn ergonomisch goed opgesteld. Hier kan men
de belangrijkste genealogische basisgegevens vinden. Door de verbetering van de
toegankelijkheid van de bronnen is het
217

depotwerk afgenomen.
Het zal bekend zijn dat de provincie
Limburg in zijn huidige vorm een staatkundig wangedrocht is, dat berust op een
stukje ijdelheid van onze eerste Oranje
soeverein. Koning Willem 1 wilde graag
zijn titel Hertog van Limburg behouden.
Daarom werd een groot aantal gebieden
die vroegere andere soevereinen hadden
gekend bij elkaar gevoegd. Bijgevolg is
een groot deel van de vroege Limburgse
archivalia niet in Limburg te vinden maar
elders in het buitenland (Brussel, Parijs,
Aken, Dusseldorf. Brühl enz.). Het RAL
doet grote inspanningen om zo mogelijk
van deze elders berustende originelen
kopieën te krijgen. Hierdoor kunnen ook
de bronnen buiten het RAL in het buitenland gearchiveerd, door de geïnteresseerde onderzoeker voor studie ter beschikking worden gesteld.
Bij de publieksruimten zijn ook enkele
conferentieruimten beschikbaar. Een van
deze conferentieruimten bevindt zich in de
oude serre der zijkapel, een fraai gerestaureerde ruimte waarin enkele van de vroegere beelden zijn opgesteld. Onder de
huidige kerk, heeft men de fundamenten
van de eerste kerk (uit de dertiende eeuw)
blootgelegd. Deze oerkerk is ingericht als
gehoorzaal en doet abusievelijk denken
aan een crypte onder de kerk. In deze oude
kerk zijn nog sporen van vroegere decoraties te vinden. Kortom men heeft de
beschikbare ruimte niet alleen doelmatig
maar ook zeer fraai ingericht, rekening
houdende met de sterke punten van de
oude architectuur.
De archiefkelders
Centrale zorg binnen het Rijksarchief is
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natuurlijk de archiefruimte en de opslag.
De eis was 27 km gevulde archiefstelling
veilig bewaren. Aangezien men niet in de
hoogte mocht bouwen, gezien de inrichting van de stadsomgeving, moest men wel
de grond in. Het grootste deel van het
archief ligt dus onder het maaiveld. De
archiefkelders liggen als aparte eenheden,
zeven in totaal, dus (betrekkelijk) veilig in
de grond.
Water grote vijand
Omdat het archief zich nabij de Jeker
bevindt, die zoals bekend regelmatig
buiten haar oevers treedt, vergt de fundering van de kelders natuurlijk extra zorg.
De waterdruk op de archiefruimten die als
een soort caissons moeten worden gezien,
is natuurlijk gigantisch en vergt daarom
het uiterste van een goede verankering van
de bouw diep in de grond 9 ). De afgelopen
winters met de hoge waterstanden in het
Maasdal, heeft de constructie zijn waarde
bewezen. Het grondwater kwam zo hoog
dat alle archiefruimten volledig onder
water zouden komen te staan, ware het niet
dat men door pompen en extra voorzieningen de zaak droog wist te houden. Na
de eerste watersnood bleken er ondanks
alle berekeningen toch nog kleine defecten
te zijn, die overigens geen schade hebben
veroorzaakt, maar die toch nog om extra
voorzieningen vroegen. Tijdens de rampdagen van de eerste watersnood is de
archiefstaf vele dagen dag en nacht in
touw geweest om alles te controleren.
Voor alle zekerheid heeft men toen extra
noodbeveiligingen aangelegd. Tijdens deze hoogwaterperiode zat men nog volop in
de renovatie, zodat aan de ene kant de
herbouw wel vertraagd werd, maar aan de
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andere kant nog extra voorzieningen Licht een vijand van papier
konden worden aangebracht. Bij de tweede Speciale aandacht is ook gegeven aan de
watersnoodramp het jaar daarna heeft men verlichting van de depots. Licht is slecht
kunnen zien of alles goed beveiligd was en voor documenten, daardoor kan verbleking
dat bleek het geval. De archiefdeuren kun- optreden. Door een goede automatische
nen een waterdruk van tien meter water- regulatie die werkt op geluidsimpulsen,
druk goed aan. Wel moet men de randen gaat het licht in een betreffend(e) ruimrond de archiefdeuren dichtkitten. On- te(deel) pas aan als men deze ruimte
danks het hoge water functioneerde de betreedt. Dat spaart bovendien ook veel
luchtcirculatie in de archiefruimten goed, electriciteit.
men heeft geen 'elektrische' problemen
gehad.
Functie van een archief
Je kunt je afvragen of het opbergen van
Klimaatbeheersing.
documenten nog wel een zin heeft in dit
Een goede klimaatbeheersing is natuurlijk elektronisch tijdperk. Deze fundamentele
essentieel voor het behouden van de kwestie heeft veel discussie uitgelokt. Zij
archivalia. Papieren documenten blijven vraagt om een nadere bezinning van de
het beste geconserveerd bij een tempe- functie van een archief. Deze is mijns
ratuur van 18° en een vochtigheidsgraad inziens drieledig:
van 50%. Om dit te bereiken heeft men * een goede archivering: een veilige
een zeer complex luchtcirculatiesysteem,
opslag, waaraan gekoppeld een indexevolgens het principe van de recirculatie,
ringssysteem om het opgeslagen docuontwikkeld dat bovendien energie-zuinig
ment zo snel mogelijk te traceren
is. Voor het toelaten van de buitenlucht tot * het beschikbaar stellen van de bronnen
de archiefruimten moet natuurlijk de vuile
voor het publiek in passende ruimten
binnenkomende lucht behandeld worden
waar het materiaal kan worden bestudoor passage door diverse filtersystemen.
deerd
Een belangrijk punt bij de luchtbehan- * het conserveren en restaureren van de
deling is, dat iedere archiefkelder zijn
archivalia
eigen circulatie-systeem heeft. Men heeft
daarvoor gekozen, om te voorkomen dat Het levensgrote probleem dat hier wordt
schimmelinfecties, mochten zij zich in een gesteld is of de elektronische opslag wel
depot voordoen, zich niet over alle depots zo veilig is als wordt beweerd, zodat zelfs
zullen verspreiden. Belangrijk nieuwtje bij oude documenten de tand des tij ds kunnen
onze opzet is ook dat de perkamenten doorstaan. Hier doen zich twee problemen
(charters) in een speciale ruimte worden voor n.1. die van de permanentie en de
opgeslagen. Perkament moet bij 15° confidentie die nauw met elkaar samenworden bewaard, anders gaat het schim- hangen.
melen.
Permanentie (= de duurzaamheid van
documenten)
Ons Erfgoed nr 5, 1997
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Over handhaving van de permanentie van enkele jaren er een stortvloed van gegedocumenten in geklimatiseerde kelders is vens op de markt komt waarvan de
in vorige hoofdstukken gesproken. Wat zal betrouwbaarheid in twijfel moet worden
de toekomst zijn? Geconstateerd moet getrokken. Dit wordt een gigantisch proworden dat de meeste elektronische data- bleem, zeker als deze gefalsificeerde gegebestanden zoals CD-rom schijven een vens in meer omvattende gigantische data
betrekkelijk korte levensduur (25 jaar) bestanden worden opgenomen. Helaas
hebben. Eigenlijk waren onze oude schei- moet gesteld worden dat de diverse instanlak grammofoonplaten veel duurzamer. ties tot op heden nog met een grote boog
Ook de gegevens opgeslagen op magneet- om deze tijdbom heen lopen. Maar het
banden, floppy's e.d. hebben maar een zeer wordt wel eens levensgroot probleem, dat
beperkte houdbaarheid. In de toekomst kan regelmatig wordt gesignaleerd.
dit veranderen wanneer men grote elektronische depots weet te creëren die voort- De enige mogelijkheid om voor een goede
durend worden bewaakt, beveiligd en kwaliteitsbewaking te zorgen is dat de
waarbij elektronische bewaking de perma- archieven onder eigen beheer deze eleknentie garandeert. Doch zover is men nog tronische data-bestanden zelf gaan uitgeven, waardoor men toch een zekerheid van
lang niet.
De enige 'moderne' techniek die een betrouwbaarheid blijft behouden. Dit is
redelijke permanentie garandeert zijn de natuurlijk een gigantische klus. Het scanmicrofiches, die indien goed bewaard ruim nen van al het materiaal is in de huidige
honderd jaar zekerheid bieden. Het bijko- tijd van bezuinigingen en privatiseren
mende voordeel is dat microfiches gemak- natuurlijk een illusie. Het totale archiefkelijk kunnen worden vermenigvuldigd. bestand van Nederland is vele kilometers.
Zowel de originelen als de moederkopie Er zal dus veel geld en een geautomakunnen veilig worden opgeborgen, zodat tiseerde scanmethode beschikbaar moeten
10
de originelen niet verder beschadigen. De komen om dit probleem aan te kunnen ).
conclusie zal dus zijn dat men voorlopig De komende eeuw is er dus voor de
nog met het papieren geheugen verder archieven, nog voldoende werkgelegenheid. Deze bewakingsfuncties van goed en
moet.
vals zal in de toekomst voor het archiefwezen wel eens heel belangrijk kunnen
Confidentie (= de betrouwbaarheid)
Een centrale eis bij historisch speurwerk is worden. Dat men hierbij nog meer dan
natuurlijk de betrouwbaarheid van de vroeger regelmatig op de originelen moet
bronnen. Falsificaties moeten gemakkelijk kunnen terugvallen ligt voor de hand.
kunnen worden herkend. Binnen elektronische databestanden is het natuurlijk een
fluitje van een cent om uit teksten te
schrappen en materiaal bij te voegen.
Uitgaande van de slechtheid der mensen
moet je er dus van uitgaan, dat binnen
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Publieksfunctie verandert
Met deze elektronisering zal de klassieke
publieksfunctie wel veranderen omdat
men via monitors in de publieksruimte of
elders (via Internet) langs elektronische
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weg de meeste gegevens kan opvragen n ) .
Het is niet ondenkbaar dat men in de
toekomst vanuit de huiskamer een groot
deel van de genealogie kan bedrijven. Het
grote nadeel zal zijn dat men niet meer de
primaire bronnen in handen krijgt, zodat
de aantrekkelijkheid van het onderzoek ten
dele verloren gaat. Hoe men de digitalisering en de beschikbaarheid van gegevens
op Internet moet financieren is een raadsel; ook dit is een probleem waarover de
nationale overheid maar eens zou moeten
nadenken.
De conservering/restauratie-ateliers
Belangrijk aspect van het RAL is de
conservering van de documenten waarvoor
men de meest veilige en beproefde technieken toepast. Maastricht heeft zoals
bekend zeer veel oude manuscripten. Men
beschikt over charters uit de tiende eeuw,
zodat door het RAL de oudste geschreven
documenten van Nederland worden beheerd. Utrecht en Limburg hebben de
meeste charters, vandaar dat beide
archieven zich er in hebben gespecialiseerd deze voor de moderne lezer toegankelijk te maken. Een belangrijke taak is de
oude charters uit te rollen. De meeste
perkamente charters zijn zoals bekend
opgerold en in kokers opgeborgen. Men is
al enige jaren bezig deze charters uit te
rollen. Dit moet natuurlijk met grote
omzichtigheid (scheuren!) geschieden. Dit
uitrollen van de archiefrollen noemt men
het 'vlakken', het is een werk dat zeer veel
deskundigheid vergt. Na het vlakken van
het charter wordt het document tussen
doorzichtige folievellen geplaatst, die de
documenten niet kunnen aantasten. Dit
opbergmateriaal is geen plastic, maar geOns Erfgoed nr 5, 1997

maakt van een bijzondere chemische stof,
die geen zure producten vormt die het
document zouden beschadigen. Dit materiaal is nog niet zo lang beschikbaar. Nadat
de documenten gevlakt en deskundig ingepakt zijn wordt het document gefotografeerd en verder onder optimale omstandigheden opgeborgen. Er liggen enkele
duizenden perkamenten nog op vlakken te
wachten, doch over 5 - 1 0 jaar hoopt men
zo ver te zijn dat de meeste charters zijn
ontsloten.
Fraaie monografie van renovatie
Dan nog een laatste suggestie. Over de
herbouw is een keurige monografie 12) uitgegeven, waarin o.a. de volgende themata
aan de orde komen:
- de problemen bij de restauratie van een
oud historisch gebouw en de doelmatige
inrichting overeenkomstig de doelstellingen van het archiefwezen (hoofdstukken: "bouwgeschiedenis en restauratie", en
"architectonische zoektocht naar onvermoede mogelijkheden")
- geschiedenis van de oorspronkelijke
bewoners ('het eerste Minderbroederklooster')
- de archeologische vondsten tijdens de
restauratie ('archiefkelders en bodemarchief)
Deze monografie werd uitgegeven bij de
heringebruikneming van het RAL op 8
nov. 1996. Het boek (198 pagina's) is fraai
verlucht (ongeveer 1/3 van het aantal
pagina's) met instructieve foto's van het
hernieuwde gebouw en van enkele fasen
van de renovatie-werkzaamheden. Bovendien is het prettig en lezenswaardig geschreven. Voor de gespecialiseerde lezer
en zij die geïnteresseerd zijn in de plaat221

selijke geschiedenis is dit een boeiend
verhaal, vooral omdat de auteurs (waaronder de architect Mare van Roosmalen)
zeer deskundige zijn op dit specifieke vakgebied, (kosten ƒ 45,00)
Literatuur
- Het Rijksarchief Limburg (1996) Den
Haag - SDU
- Koten JW. (1995) Het' Rijksarchief in
Limburg. Ons Erfgoed, jg. 3, pag. 10.
Noten:
1. Een deel van de kosten werd gesubsidieerd door
het LGOG.
2. Wie in Limburg genealogie wil doen, zal kennis
moeten hebben van het Latijn, Frans en Duits,
bovendien goed ingevoerd moeten zijn in de vele
complexe staatkundige verhoudingen, die door de
eeuwen ook nog voortdurend wisselen, daarnaast
nog internationaal moeten kunnen denken, omdat
huwelijken over de grenzen veelvuldig voorkwamen.
3. Er is destijds gepoogd (o.a. door Nico Hamers)
om als bijzondere afdeling binnen de NGV te
worden opgenomen, doch deze poging had geen
Jaarrijm Hugo de Groot
H.M. Lups
Van verschillende lezers/lezeressen kregen wij de
oplossing van het overlijdensjaar van Hugo de
Groot: P. Bonsma, P.H. Ietswaart, H. Ligterink,
A. Storm en W.L. Tolenaar.
Daarvoor hartelijk dank.
Het rijm luidde:
hUgo de groot een LICht, Was aLLer WereLts
Wonder,
sün sleLe Leeft bIJ godt, sUn LIChaaM Leght hier
onder
V
L
I
C
W
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resultaat.
4. Volledige toegankelijkheid zonder aanzien des
persoons werd pas bij de wet van 1918 gegarandeerd.
5. Hij werd schoolopziener.
6. Zijn benoeming was om veel redenen toch een
gouden greep.
7. Het gemeente en het rijksarchief zaten bij elkaar,
het was een publiek geheim dat beide archivarissen
nauwelijks on speaking terms waren.
8. Scheiding tussen koor en kerkschip. Vrijwel
overal werd dit doksaal afgebroken. Een zeer fraai
doksaal kan men ook in Amsterfoort bewonderen.
9. Bij de bouw van het Duitse parlement, waar een
Nederlandse aannemer bij betrokken was, werd met
deze opwaartse waterdruk onvoldoende rekening
gehouden, waardoor de bouw ernstig in de
problemen kwam.
10. Toch zal het geen honderd jaar meer duren dat
de meeste archivalia in een gigantisch computersysteem zullen zijn opgeslagen.
11. De toekomst van het archief wordt dus een
maximaal beveiligd gebouw, waar naast het
papieren archief, grote elektronische databestanden
staan opgesteld, die via terminals of via de
elektronische snelweg kunnen worden opgevraagd.
12. Het Rijksarchief Limburg (1996) Den HaagSDU.
L
L
W
L
W
IJ
j

L
L
IJ
IJ
L
j

—
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

rf~i

M =
L =
I =

50
50
10
50
10
2
1
50
50
2
2
50
1

100
1000
50
1
1645
Ons Erfgoed nr 5, 1997

Emigratie van Zeeuwen naar Amerika (1840-1920)
H.M. Lups
Op 6 september j.1. vond in Middelburg de
elfde Historische Studiedag plaats met dit
jaar als thema Zeeuwse emigratie naar
Amerika 1840-1920, De organisatie was in
handen van de werkgroep Historie en
Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen in samenwerking met het Roosevelt Study
Center, het in Middelburg gevestigde
studiecentrum voor Nederlands-Amerikaanse betrekkingen en het Rijksarchief in
Zeeland.
Aan het eind van deze dag werd een
speciaal themanummer van Nehalennia,
het bulletin van deze werkgroep (en de
Zeeuwsche Vereeniging voor dialectonderzoek). Hierin zijn de lezingen die
tijdens deze studiedag zijn gehouden gepubliceerd met als aanvulling een handleiding voor onderzoek naar Zeeuwse
emigranten. Dit themanummer is nog los
verkrijgbaar bij het RA in Zeeland voor
ƒ 7,~ (afgehaald), resp. ƒ 10,— (verzonden).
Tegelijkertijd is in het Roosevelt Center
een tentoonstelling geopend. Deze tentoonstelling heeft een historische en een
kunstzinnige component.
In 1847 vertrokken drie groepen Zeeuwen
onder leiding van de Borsselse hereboer
Jannes van de Luijster en de Goesse
dominee Cornelis van der Meulen naar
Amerika. Daar stichtten ze het dorp
Zeeland in het westen van de staat
Michican. Hoewel er al eerder Zeeuwen
geëmigreerd waren, trok deze 'exodus'
Ons Erfgoed nr 5, 1997

sterk de aandacht van de Zeeuwse
bevolking en het bestuur. In de periode
1840-1920 verlieten maar liefst 32.000
mensen de provincie Zeeland om in Amerika een nieuw bestaan op te bouwen. In
acht vitrines van de tentoonstelling liggen
brieven, foto's, kaarten en voorwerpen van
enkele Zeeuwen die in deze periode zijn
geNmigreerd. Zij vertellen het verhaal van
het begin van de emigratie en de stichting
van het dorp Zeeland in de staat Michican.
De landverhuizers worden gevolgd op hun
reis vanuit Rotterdam en tijdens de ontvangst in Amerika. Ook komt aan bod wat
er van het dorp Zeeland en de Zeeuwse
emigranten elders geworden is.
In de loop van de vorige eeuw kwamen er
steeds meer voorzieningen voor emigranten. Tussen 1892 en 1954 kwamen meer
dan 12 miljoen immigranten, waaronder
duizenden Nederlanders, de Verenigde
Staten binnen via Ellis Island, gelegen
voor de kust van New York. De Middelburgs-Newyorkse kunstenaar Leendert
van der Pool heeft een indrukwekkende
collectie tekeningen gemaakt van het leven
op Ellis Island. Ook deze collectie is
tentoongesteld.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling
verschenen twee publicaties. De historische component is vastgelegd in de
brochure Exodus naar de Nieuwe Wereld.
Ellis Island en de Zeeuwen in Amerika van
de hand van dr. J.L. Krabbendam, waaraan
de hier vermelde gegevens zijn ontleend.
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Deze brochure is alleen ter inzage in de
tentoonstellingsruimte. Van de kunstzinnige component verscheen de catalogus
Ellis Mand. Tekeningen van/Drawings of
Leendert van der Pool.
Deze publicatie is te bestellen bij de boekhandel voor/14,95.
De tentoonstelling is geopend tot en met
31 oktober 1997
in de Kapittelzaal van het Roosevelt Study
Center. Het adres is Abdij 9, Middelburg.
Voor degenen, die geïnteresseerd zijn in
Zeeuwse emigranten is het wellicht nuttig
te wijzen op een uitgave van het
Rijksarchief in Zeeland: de Gids/nadere
toegang 4, de index op de namen van de
emigranten in de Zeeuwse 'Staten van
Landverhuizers', 1839-1900, samengesteld
door mevrouw S. Oudes. Deze index
verwijst van de naam van een emigrant
naar de gemeente waaruit deze vertrok en
het jaar waarin dit vertrek is opgenomen.
De verwijzing naar de pagina is uitsluitend
een hulpmiddel bij het zoeken in de
fotokopieën van de staten in de studiezaal
van het Rijksarchief in Zeeland; deze staan
niet op de originele staten vermeld.
Deze 'staten van landverhuizers' zijn
alfabetisch op gemeente ingericht en

vermelden de volgende gegevens:
1. naam van het vertrokken gezinshoofd
of de alleenstaande
2. beroep
3. leeftijd
4. godsdienstige gezindheid
5. de 'klassen van gegoedheid'; tevens
wordt aangeduid in welke klasse der
hoofdelijke omslag de vertrokkene was
aangeslagen
6. het aantal met de onder 1 genoemde
vertrokken personen (echtgenote,
kinderen en dienstboden)
7. vermoedelijke reden van vertrek
8. plaats (meestal land) waarheen men
vertrok.
Aan de index, waarin ruim 8.000 personen
worden genoemd, is een overzicht toegevoegd van de vindplaatsen van de staten
van landverhuizers. Het blijkt dat de minuut-staten over 1858 t/m 1869, 1872 en
1873 in de meidagen van 1940 verloren
zijn gegaan. Hiervan zijn echter de expedities bewaard gebleven in het Algemeen
Rijksarchief, archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling statistiek en
voorgangers, inv. nr 26x. Hierdoor beschikt men toch over een complete serie
staten van landverhuizers in kopie op de
studiezaal van het RA in Zeeland.

Verzamelbanden
Bindbanden zijn momenteel uitverkocht, maar zullen in de loop van december weer leverbaar
zijn.
Naaldbanden, waarin men zelf de zes nummers van een jaargang kan bevestigen zijn nog
voorradig. De prijs bedraagt ƒ 25,— per jaargang incl. verzendkosten. Bij gelijktijdige bestelling
van meer dan twee banden kan op de prijs van de derde enz. band ƒ 5,— in mindering worden
gebracht.
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Verenigingsnieuws

De Prae-1600-Club
H.M. Lups
Doel van de werkgroep
In Ons Erfgoed kwam deze Club reeds
enkele malen ter sprake (o.a. jg. 3, pag.
242-244). Deze werkgroep werd in 1988
opgericht door de heren Witte uit Kapelle
en Harthoorn uit Canterbury (U.K.) met
als doel een bijdrage te leveren tot de
ontsluiting van zestiende eeuwse en oudere bronnen voor regionaal- en genealogisch onderzoek in Zeeland.
De tweede helft van de zestiende en het
begin van de zeventiende eeuw werden de
Lage Landen geconfronteerd met 'de
troubelen' van de reformatie en de
tachtigjarige oorlog. Het was een tijd van
ingrijpende veranderingen, zowel bestuurlijk als kerkelijk. Het was ook een tijd van
massale immigratie van mensen die om
godsdienstige en/of godsdienstige redenen
de Zuidelijke Nederlanden verlieten en
zich in de Republiek vestigden. (Zo telde
Leiden op gegeven ogenblik meer mensen
van vreemde origine dan geboren en getogen Leidenaars.)
Dit alles heeft zijn weerslag in de
archieven gevonden. In Zeeland is van de
kerkelijke administratie van voor de reformatie praktisch niets bewaard gebleven.
Ook in notariële en gerechtelijke archieven
bevindt zich, enkele uitzonderingen daargelaten, weinig materiaal uit de periode
voor de zeventiende eeuw. Veel genealogen en regionale onderzoekers ervaren
deze periode daarom als een barrière die
moeilijk te overschrijden is.
Toch zijn er uit de vijftiende en zestiende
Ons Erfgoed nr 5, 1997

eeuw heel wat bronnen bewaard gebleven,
die echter veelal moeilijker zijn te hanteren, zowel wat betreft de leesbaarheid van
het schrift als de uitleg van de tekst. Vaak
ook zijn deze bronnen niet geïndiceerd op
persoons- of geografische namen of op
onderwerp, zodat er echt gespit moet
worden.
De werkgroep beoogt deze bronnen te
lokaliseren en dusdanig te bewerken dat ze
gemakkelijker voor onderzoekers toegankelijk zijn.
Werkwijze
De medewerkers van deze werkgroep
maken volledige vertalingen in modern
schrift van geselecteerde bronnen. Deze
worden tevens voorzien van een index op
persoonsnamen, geografische namen en
zaken. Als de documenten te uitgebreid
zijn, of als om de een of andere reden het
maken van een volledige transcriptie
onaantrekkelijk is, worden korte extracten
gemaakt, eveneens geïndiceerd. De bewerkte bronnen worden daarna aan onderzoekers aangeboden in de vorm van A4formaat boekjes, die tegen kostprijs van
aanmaak worden verkocht.
Werkgebied
Het werkgebied omvat niet alleen Zeeland
maar ook de aangrenzende gebieden, zoals
enkele Zuid-Hollandse eilanden en het
meest westelijk deel van Noord-Brabant.
De werkgroep speurt overal naar informatieve bronnen, zoals in de archieven
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van het Hof van Holland, het Bisdom
Utrecht, Brussel, Antwerpen, Brugge,
Gent, Mechelen en Namen, eventueel
elders.
Inmiddels heeft het werkgebied zich ook
in de tijd uitgebreid. Zo worden ook
jongere archivalia bewerkt of bronnen
gepubliceerd die vroeger reeds bewerkt
zijn door werkgroepen of individuen. Als
voorbeeld de serie bevolkingslij sten van
1811, waarin de toenmalige inwoners van
vele Zeeuwse dorpen zijn beschreven. Een
ander voorbeeld is de indicering van
stukken uit de achttiende eeuwse archieven van de Middelburgse Commercie
Compagnie en de Admiraliteit van Zeeland. Deze bevatten onder meer monsterrollen en zijn daarom een unieke bron voor
informatie over zeevarende voorouders.
Aanpak in groepsverband
Door het werken in groepsverband is het
mogelijk aan projecten te werken, die voor
een enkeling onbegonnen werk zijn. Zo is
er een begin gemaakt met de bewerking
van een representatief deel van de
rekeningen van de rentmeester der grafelijkheid van Zeeland uit de periode
1433-1584, een voortzetting van het werk
van H.C. Hamaker c.s., die de thans verloren rekeningen van 1318-1343 getranscribeerd en gepubliceerd hebben. Zelfs voor
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een groep blijft dit een formidabele taak.
Een ander project bestaat uit de bewerking
van een bron, die nog wel eens onderschat
wordt: de overlopers of veldboeken, lijsten van landeigenaars en hun pachters, die
om de zeven jaar werden opgemaakt in
verband met de inning van grondbelasting.
Achtereenvolgende reeksen overlopers
vormen een bruikbare en soms enige bron
voor genealogisch onderzoek. Dan zijn er
stadsarchieven, archieven van gerechten,
weeskamers, waterschappen, heerlijkheden en kerkbesturen, die interessant materiaal bevatten. Naast dit alles is er ruimte
voor mensen, die belangstelling hebben
voor bepaalde onderwerpen.
Resultaten en haalbaarheid
Er zijn nu meer dan vierhonderd uitgaven
verzorgd, die ieder een voorfinanciering
vroegen. Dit is mogelijk gebleven door de
kopers van de uitgaven, de donateurs van
de werkgroep en het vrijwilligerswerk,
uitgevoerd zonder geldelijke vergoeding.
Coördinator van de werkgroep is de heer
A.J. Witte, de Komme 3, 4421 ES Kapelle.
Met dank aan de sectie Den Helder van
deze werkgroep, die mij de bovenstaande
gegevens verstrekte. (Veel Zeeuwen zijn
in Den Helder terecht gekomen)

Ons Erfgoed nr 5, 1997

Boekbespreking

Handleiding joodse genealogie
H.M. Lups
Misjpoge, het kwartaalblad van de Vereniging velen keerden niet terug, terwijl in een aantal
Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie gevallen de bergplaats bij anderen onbekend
bestaat tien jaar. Ter gelegenheid van dit twee- was.
de lustrum heeft de vereniging een speciale De handleiding begint met een overzicht van
jubileumuitgave laten verschijnen ten behoeve de onderzoeksmethoden, de terminologie en de
van de leden, waarmee velen, die in joodse nummering (voor beginnende genealogen) en
genealogie geïnteresseerd zijn, blij zullen zijn: is afgestemd op het gebruikelijke verloop van
de ''Handleidingjoodse genealogie'.
een genealogisch onderzoek: vanaf het heden
Deze handleiding is geen overbodige weelde. wordt naar vroegere perioden teruggewerkt. In
Er is een duidelijk verschil met niet-joodse de eerste hoofdstukken komen de twintigste en
onderzoeken. Dit speelt vooral een rol in de de negentiende eeuw aan de orde. In 1796
periode vóór 1800 toen joodse stukken vaak kregen de joden in ons land dezelfde rechten en
nog in het jiddish werden geschreven. Ook zal plichten als de overige bevolking. Vanaf circa
men geen joden aantreffen in de toenmalige 1800 lopen onderzoeken naar joodse en nietdoop-, trouw- en begraafboeken die door de joodse families parallel. In de daarop volgende
christelijke kerken werden bijgehouden. Even- hoofdstukken worden de bronnen behandeld
min in de registers van de leenkamers, omdat voor de achttiende en zeventiende eeuw waarin
joden niet in leenverbanden werden opgeno- tevens aandacht wordt geschonken aan de
men. In de gildeboeken heeft men ook weinig specifiek joodse huwelijksgebruiken welke een
kans op succes, omdat joden in het algemeen geheel eigen soort archiefstukken hebben
niet geaccepteerd werden. De burgerlijke ge- voortgebracht. De vermelding van de zestiende
lijkstelling kwam pas in de Franse tijd tot eeuwse en vroegere bronnen heeft weinig zin
stand. Voor die tijd werd aan de joodse inwo- omdat het aantal joden in de Nederlanden toen
ners een groot aantal beperkingen opgelegd. nog vrijwel nihil was. Toen onze landen deel
Daardoor hebben ze in vele archieven geen uitmaakten van het Habsburgse rijk werden
sporen nagelaten.
joden niet toegelaten. Pas toen tegen het eind
Er zijn ook nog andere verschillen. Als de van de zestiende eeuw de Republiek der
D.T.B.-boeken hiaten vertonen, of ontbreken, Verenigde Nederlanden ontstond kwamen de
kan men christelijke gezinnen door de ver- eerste -sefaridische- joden zich hier vestigen.
noemingsgebruiken in een aantal gevallen nog In de zeventiende eeuw kwam de stroom eerst
wel reconstrueren omdat bij die vernoemingen goed op gang en kwamen ook veel asjkenaregionaal een tamelijk vast patroon werd ge- zische joden naar deze streken.
volgd. In joodse kringen werd een familielid Het boekje is aangevuld met een lijst van
meestal pas na haar of zijn overlijden ver- uitgaven met genealogische gegevens van de
noemd. Bovendien hadden.de meeste joden vereniging. Auteur is mevr. T. Spaans-van der
Bijl met bijdragen van ir. I.B. van Creveld.
voor 1811 geen geslachtsnaam.
Voor joods familiebndefzoek is men daarom Het is jammer dat men dit boekje niet ook in de
ten dele aangewezen op specffiek joodse handel heeft gebracht, want hoewel het dan ten
:
bronnen. Helaas is daarvan in de bezettingstijd dele parallel loopt met niet joods onderzoek
het nodige verloren gegaan. Veel materiaal kon biedt het toch interessante informatie voor
weliswaar in veiligheid worden gebracht maar derden.
Ons Erfgoed nr 5, 1997
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Genealogische contactzoekers
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen in
volgorde van binnenkomst en voorzover de
plaatsruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis voor
abonnees. Tekst graag in machineschrift of
blokletters. Maximaal per contactzoeker 720 letters/spaties.
België-Haarlem, ruilonderzoek. Naar aanleiding
van mij zoekertje heb ik veel reacties gehad. Helaas
kan ik ze niet allemaal in korte tijd beantwoorden,
dus willen degenen, die me schreven wat geduld
hebben? Ik zal de brieven in ieder geval beantwoorden, zowel met een positief als negatief resultaat.
H. van Brussel-Spook, Bas-Bonlez 70, B-1325
Bonlez, België.
Gogh, van. In verband met een te schrijven familiegeschiedenis worden gevraagd: bijzonderheden
betreffende leven en werk van Elisabeth van Gogh,
zuster van Vincent van Gogh.
H. Nebbeling-Riem Vis, Usvogelpad 10, 3815 KE
Amersfoort, tel. 033-4721849.
Ietswaart (Yetzwert, Itsweer, enz.)- In de naaste
familie deed het verhaal de ronde dat 'ergens'
(Amsterdam, Holland, Leiden?, W.-Brabant, Zeeland of wellicht in Vlaanderen) een gevelsteen zou
zijn, welke onze familienaam vermeldde of althans
daarop betrekking zou hebben. Niemand wist echter
bijzon-derheden te vertellen. Wie weet iets meer
over deze gevelsteen en kan mij hierover nadere
informatie verstrekken?
P.H. Ietswaart, Zwaluwstraat 189, 3853 CE
Ermelo, tel. 0341-556589.
Kiene, Glasenap en Spierieus. Mijn echtgenote is
het kleinkind van Maria Theresia Adriana Kiene,
geb. 19-12-1870 (reg. 9 Fo 183) te Amsterdam. Zij
trouwde met Gerrit Spierius, geb. 31-07-1877 te
Amsterdam. De ouders van Maria Theresia Adriana
waren: Herman Hendrik Gerhardus Kiene en
Elisabeth Everdina Maria van Glasenap. Mijn
belangstelling gaat uit naar de verwanten, voorouders enz. van Kiene, Van Glasenap en
Spierieus. Mijn vrouws moeder Maria Theresia
Adriana Spierieus, geb. 18-09-1903 te Amsterdam, trouwde twee maal met Arend Johannes
Gerritsen, geb. 15-09-1892 te Haarlemmerliede.
Graag ook informatie over zijn voorouders.
W.M.J. Ottevanger, Lisztstraat 200, 2551 TK Den
Haag, tel. 070-3973269.
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Leurs, Hendrikus, tr. Marretje van Rinsum.
Hieruit 6 kinderen: Pieter, Jacob, Pietertje, Elisabeth, Cornelis en Jannetje. Alleen van Pieter is iets
bekend (ca. 1767-Sloten 13-11-1838). Hij tr. Geertrui van Maanen (ca. 1769-Sloten 25-4-1839), d.
van Cornelis en Marretje Swart. Hieruit 7 kinderen (1793-1811), R.K. ged. in De Posthoorn en
De Liefde te Amsterdam. Wie weet meer?
W.H. Morel van Mourik, Om de Kamp 9, 7964 KT
Ansen, tel. 0522-472570.
Noot, Derk Jan, geb. Zwolle 22-10-1855, van
beroep kuiper/schilder, huwt te Breda 9-11-1882
Elisabeth Adriana Radings, geb. Geertruidenberg
13-9-1859. Uit dit huwelijk werden drie kinderen
geboren. Het echtpaar heeft in diverse plaatsen
gewoond: Breda, Oosterhout, Helmond en Geertruidenberg. Uit deze laatste plaats werd Derk Jan
ambtshalve uitgeschreven op 7-8-1899. Het huwelijk werd vervolgens te Breda ontbonden op 27-111900. Sedertdien ontbreekt van hem elk spoor. Wie
kan mij helpen aan gegevens omtrent zijn verdere
woonplaats(en) en zijn overlijden?
J.P. den Engelsman, Reuvenslaan 226, 2273 JV
Voorburg, tel. 070-3864528.
Pelt, Franciscus Augustinus van, ged. Tilburg
17-04-1763 (bron: doopreg. Tilburg). Hij overleed
Tilburg 23-6-1817. Mogelijk zijn zijn ouders
Jacobus Franciscus van Pelt en Johanna Maria
de Meij. Wie helpt mij aan de juiste gegevens van
zijn ouders, eventuele broers en zusters, grootouders en verdere familieleden? Voorts zoek ik
contact met andere amateur-genealogen in Nederland en België voor het uitwisselen van gegevens.
W.L. van Pelt, J. Jordaenstr. 15, 2923 CK Krimpen a/d IJssel, tel. 0180 51 98 81

Schu(e)rer/Schuirer/Schuijrer/Schuiring.
Bartholomeus Schuerer, geb. ca. 1677 te Oranjewoud ?, begr. 21-4-1756 te Leeuwarden is gardist
bij de Friese stadhouder Johan Willem Friso, later
koopmansbode van de stad Leeuwarden (bode op
Embden). Hij huwt op 18-1-1705 te Leeuwarden
met Spohia Manchendam. Later op 20-7-1727 te
Leeuwarden met Mary Beerens Onken. In het
burgerboek van Leeuwarden (17-12-1728) staat dat
hij geboortig is "van 't Orangiewoudt". Wie helpt
mij aan de juiste geb. datum en -plaats van
Bartholomeus en wie waren zijn ouders?
S.J. Schurer, William Boothstraat 211, 2037 SH
Haarlem, tel. 023-5337505.
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Het gildewezen (2)
JW Koten
Een Timmerman zal toteene Proeve maken,
een gebonden Bindt, lang 12 Rynlandfche Voeten, uit een ruwe Greine Balk, gehakt op 8 a 10
Duim, met Eiken Sleutels daar op gewerkt van4
ii 8 Duim , lang 4 Voet; in dezelve gewerkt twee
Semdvinken lang 8 Voet, van 5 a 8 Duim, met
twee Eike Karbeels van 8 a 10 Duim, lang 4I Voet,
de onderpennen een Duim door de Standvinken
heen ftekende: de bovenpennen van de Karbeels
en Standvinken moeten 8 Duim lang, en door
de Sleutels in het Bind gewerkt zyn, in zodanige
proportie dat de Karbeels in de Vyflleek zyn,
waaneer het werk in elkander geftooken is.

Vereisten voor een proef van bekwaamheid van een
timmerman (GA Delft)

Kerkelijke aspect toch belangrijk
Hoewel de civiele rol van het gilde steeds
verder toenam, bleven de kerkelijke tradities nog geruime tijd zwaar wegen. Ieder
gilde koos zijn eigen patroonheilige. De
jagers hadden de heilige Hubertus, de
bontwerkers St. Jan, smeden St. Eligius of
Eloi en de barbier-chirurgijns de heiligen
Cosmas en Damianus als schutspatroon.
Ieder gilde van enige status onderhield een
eigen altaar in de kerk waar de schutspatroon werd afgebeeld. Bij grotere rijkdom had men binnen de kerk zelfs een
eigen gildekapel. Op de feestdag van de
patroon of patrones1), ging het gilde
plechtig en met enig ceremonieel naar de
dienst, waar aan het eigen altaar een mis
werd opgedragen voor de overleden gildenbroeders en ook om voorspoed af te
smeken voor het nieuwe jaar. Daarbij was
men feestelijk uitgedost en droeg de deken
de regalia die bij zijn belangrijke ambt
pasten. Daarna werd de dag met drank en
feest2) (een vruntlycke vergaderinge en
gezelschap) doorgebracht3). Ook bij belangrijke kerkelijke en civiele gelegenheOns Erfgoed nr 6, 1997

den moesten de gilden acte de présence
geven zoals bij processies, inhuldigingsoptochten, de verwelkoming van de soeverein, de kermis/jaarmarkt e.d. Voorop
gingen dan de belangrijkste gilden, alle in
de kenmerkende feestkleding uitgedost.
Belangrijk bleef het aspect broederschap
en memorie, men diende bij de begrafenis
van de gildebroeder aanwezig zijn.
Doelstellingen van de gilden
Doordat stadsbestuur en gilden steeds
meer met elkaar verweven raakten, was
het onvermijdelijk dat er wettelijke afspraken door onderhandeling tot stand
kwamen. Regelingen over de werking van
de gilden werden door de vroedschap bevestigd. Verder hield een stedelijke ambtenaar nauwkeurig toezicht dat deze regelingen naar geest en voorschrift werden
nagekomen. Vooral bij kleinere gilden was
de overheidsinvloed groot. Bij in gebreke
blijven, konden geldelijke boetes, sluiting
en zelfs uitzetting uit het gilde als sancties
worden opgelegd. Deze reglementen worden ambachtsbrieven of gildenkeuren
genoemd. Wat hielden deze in:
Allereerst werd de bestuurlijke organisatie
en het interne functioneren van de gilden
nauwkeurig geformuleerd. Veel aandacht
kreeg de afgrenzing van de taken t.a.v.
andere gilden. Uiteraard behoorde het gildelid poorter van de stad te zijn. Nadat
men de meesterproef had afgelegd werd
van de nieuwe gildebroeder verder verwacht dat hij een ambtseed zou afleggen.
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Dat hield in dat hij zwoer dat hij zijn vak
naar eer en geweten en conform de vastgestelde keuren zou uitoefenen. Voorts
werden de rechten en plichten van het
personeel omschreven en vooral de opleiding werd nauwkeurig geregeld (zie verder). Zeer veel aandacht werd bovendien
besteed aan het waarborgen van een voldoende kwaliteit van toegepaste grondstoffen en afgeleverde producten (een
soort consumentenbescherming avant la
lettre). De keur-, staal- of proefmeesters
hielden nauwkeurig toezicht. Bij de controle werden de producten van merktekens
of loodjes voorzien ten bewijze dat men de
keurmeesterscontrole gepasseerd was.
Verder werd gelet op oneerlijke concurrentiepraktijken, niet zelden werden productiequota aan de meesters toegekend.
Dan regelde de ambachtelijke keur het
onderhoud van de collectieve voorzieningen, de concurrentie verhoudingen en
natuurlijk de bijdragen aan het in stand
houden van de kerkelijke en administratieve verplichtingen die het gilde op
zich had genomen. Tot deze laatste hoorde
ook soms de inning en afdracht van accijnzen aan de soeverein of de stedelijke
vroedschap.
De solidariteit binnen de gilden leidde
tevens tot het tot stand komen van elementaire vormen van ziektekostenverzekeringen. De bijdragen van de leden werden in een fonds gebracht dat men "bos"4)
(een afsluitbare kist) noemde en dat later
de "ziekenbus" zou gaan heten. "Trekken
van de ziekenbus" is een bekende uitdrukking die zelfs nu nog gebruikt wordt. Doch
deze solidariteit moet men ook weer niet te
rooskleurig zien, binnen de beroepsgroep
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bestond wel degelijk naijver tussen de
leden die het goed en minder goed deden.
De gilden voorkwamen wel dat de verschillen te groot werden.
Opleiding en personeel
De opleiding van het personeel, die leidde
tot de meesterproef en het officiële lidmaatschap van het gilde, werd nauwkeurig
geregeld. De verschillen betreffende de
vormgeving van de opleiding bij de gilden
waren groot. Er bestond verder van stad tot
stad grote pluriformiteit wat duur, inrichting en ook fasering van de opleiding
betreft. Bij gewilde beroepen zoals die van
de chirurgijns werden als regel zeer hoge
eisen aan de beroepsopleiding gesteld. Dit
laatste hield in een lange duur van de
opleiding, hoge kwaliteitseisen bij de examens en bovenal hoge kosten voor de
meesterproef.
De leerlingen moesten bij de gilden
worden aangemeld, daar die een registratie
van de leerlingen bijhielden. De gilden
hadden er belang bij de opleidingskraan
niet te ver open te draaien, zodat er niet te
veel knechten kwamen, die immers als
potentiële concurrenten konden worden
gezien. Kortom men voerde een tamelijk
monopolistische politiek en grendelde
daarmee tevens concurrentie zo goed
mogelijk af. Het was niet ongebruikelijk
dat men gedurende de leerlingperiode geld
moest betalen om opgeleid te worden. Dit
was vaak een effectieve drempel.
Gewoonlijk werd de opleiding in twee
fasen verdeeld, de leerlingfase en de
gezelperiode (knecht)5). Deze laatste werd
dan afgerond door de meesterproef. Omdat
Ons Erfgoed nr 6, 1997

aan de meesterproef hoge kosten waren
verbonden, konden niet alle gezellen zich
de meesterproef permitteren. Veel mensen
bleven hun hele leven gezel (knecht).
Soms deed men pas de meesterproef als
men wist dat men een eigen zaak kon
overnemen. Anderen deden de meesterproef zonder aan de financiële eisen te
voldoen. Zij waren dus wel vakbekwaam
maar niet officieel geregistreerd en werden
ook wel meesterknechten genoemd. Vaak
gingen deze meesterknechten werken bij
weduwen waarvan de echtgenoot-gildenmeester ontijdig was overleden. Men
zag dan nogal eens dat deze meesterknecht
met de weduwe trouwde of met de dochter
van de overleden meester, waardoor het
bedrijf binnen de familie gehandhaafd
bleef6).
Velen legden pas het meestersexamen af
als er uitzicht was op een eigen zaak, die
door vererving, huwelijk of door koop kon
worden verkregen. Een drama ontstond
nogal eens als men een zaak had gekocht
en door onkunde niet door het meestersexamen heen kon komen.
De leerlingperiode
De leerjongens die voor hun opleiding iets
konden betalen hadden bepaalde voordelen, niet alleen wat de instructie betreft
maar natuurlijk ook aangaande huisvesting
en voeding. Vaak immers verbleven de
leerlingen als kostgangers bij hun meester.
In Vlaanderen sprak men wel van leergasten, een zeer toepasselijke naam. Het
contract van de opleiding werd gemaakt
tussen de meester en de ouders of degenen
die de ouders vertegenwoordigden, bijvoorbeeld weesmeesters7). Voor de opleiOns Erfgoed nr 6, 1997

ding werden soms, zoals reeds werd
opgemerkt, flinke sommen betaald. Vaak
waren de ouders zelf meester in dezelfde
branche, hetgeen zekere voorrechten gaf.
Trouwens in de prestigieuze beroepen zag
je weinig leerlingen die niet uit families
kwamen waar de vader dit beroep ook
uitoefende. De toelating tot het leerlingwezen werd dus zoveel mogelijk binnen de
eigen beroepsgroep gehouden, het was een
kwestie van vader op zoon. Ook de kneepjes van het vak bleven daardoor min of
meer vertrouwelijk. Dat was in ieders
belang. Ongeveer 2/3 van alle meesters
had vaders in het zelfde beroep, van de
overigen was een aantal met een meestersdochter getrouwd.
Minder populaire gilden betrokken hun
leerlingen vaak van de weeshuizen. Bij het
weeshuis was men dan uit de kost en het
gaf bovendien de mogelijkheid dat de
jongeman zich verder zou kunnen bekwamen. Vooral de toestand en verzorging van
deze weeshuis-leerlingen was vaak uiterst
droevig, al waren er goede uitzonderingen.
Vaak werden ze geslagen en gekweld en
velen leden honger en koude bij hun
meester. Om al te veel misbruiken te voorkomen werden de aalmoezeniers van de
weeshuizen opgedragen te controleren of
de weeskinderen onder hun zorg bij de
meester voldoende kost en kleding kregen.
Veel later werd de regel ingevoerd dat op
bepaalde dagen in het jaar de meesters en
de ambachtskinderen op het kantoor van
de aalmoezeniers moesten worden gehoord. Beide partijen konden dan hun
grieven uiten. Was de positie van gewone
leerlingen als regel nogal bedroevend
soms waren de leerlingen van de eigen
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gildenbroeders er amper beter aan toe. In Meestal kreeg de gezel naast kost en
enkele klachten werd gerapporteerd dat ze inwoning wel enige vergoeding, soms een
soms er op uit werden gestuurd om hun gewoon loon. Gezellen probeerden door te
kost bij elkaar te bedelen. Door verbete- sparen, voldoende middelen te verwerven
ring van de administratie (de ambachts- zodat zij een eigen zaak konden kopen en
kinderen moesten worden ingeschreven bij de meesterproef mochten afleggen. Behet gilde) trachtte men de ergste mis- roepszekerheid is iets dat men nauwelijks
standen te beteugelen. In latere perioden kende. Sommige gezellen probeerden dan
werden ook de opleiding en verzorging in andere steden ervaring op te doen of
van burgerweeskinderen door de stad emplooi te zoeken. Zij trokken van stad tot
nauwkeurig contractueel vastgelegd. De stad en werden "Wanderburschen" gestad trachtte daarbij zoveel mogelijk de noemd. Op den duur werden deze Wanderburgerwezen bij een gildenbroeder van de burschen een plaag voor de stedelijke
vader te plaatsen.
bestuurders en trachtte men deze migratie
zo veel mogelijk te beperken. In sommige
Het resultaat van de 'opleiding' was dan steden werd de uittocht van gezellen echter
ook, dat veel kinderen afhaakten, ten dele tegengegaan, omdat men vreesde dat deze
door onbekwaamheid, veelal ook door gezellen productiegeheimen zouden verraziekte of gebrek. Slechts ca. 20% haalde den9).
de eindstreep. Een veel gevolgde uitweg
was dan een zeevarende functie.
Had men onvoldoende middelen of problemen met het poorterschap dan was de
Buiten het werken bij de eigen meester meesterproef buiten bereik en was men
was er weinig andere formele opleiding, gedoemd zijn verdere bestaan als gezel te
10
met uitzondering van het chirurgijnsgilde. slijten ). Meestal werd men als gezel niet
8
Had men enige tijd ( 2 - 4 jaar) ) als opgenomen in het gilde, met uitzondering
leerling gefunctioneerd dan kon men de van enkele gilden (zoals het scheepsknecht- of gezelsproef afleggen. Toch was timmergilde) waar de meesterknechten
bij niet alle gilden het onderscheid tussen (ook commandeurs geheten) soms belangleerling en gezel zo duidelijk. Vaak lagen rijke posten innamen. Soms richtten de
beide opleidingsfasen in eikaars verleng- knechten eigen bossen op, om bij ziekte
de. Men gebruikte dan ook wel de uit- toch enige verzekering te hebben"). Steun
drukking leerknecht, zodat het woord ge- van de gilden aan de knechten werd niet
zel werd vermeden. Niet alle gilden had- gegeven. In tegendeel van alle kanten
den een gezelexamen, ook hier is veel probeerde men de vorming van vereni12
verschil zowel plaatselijk als wat de gingen van gezellen tegen te werken ).
traditie van het gilde betreft.
De knechten hebben wel eens geprobeerd
een soort vakbond (knechtenbond) op te
De gezellen of knechten
De positie van de knecht was slechts zetten die althans enige protectie zou
weinig beter dan die van de leerling. bieden, ook omdat de meesters graag
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vreemde buitenlandse krachten aantrokken rekening werd onderhouden. De apotheom daarmee de lonen zo mogelijk te druk- kers- en chirurgijnsgilden hadden in de
ken. De timmermansknechten bijvoor- gildekamer een bibliotheek en verder onbeeld wilden een arbeidsbeurs om de derhield men voor gezamenlijke rekening
meester te dwingen geen vreemden in een botanische tuin (hortus botanicus)
dienst te nemen. Doch dit alles liep waar men geneeskrachtige kruiden kweekmeestal op niets uit al zijn er enkele ju- te. Verder kon men op steun van de gilridische processen geweest die de knech- denbroeders rekenen mocht zich een
ten bij conflicten in het gelijk stelden.
calamiteit voordoen. Een belangrijk instrument hiertoe was de gildenbos. Uit bijdraDe meesters
gen van de gildenmeesters werden een
Wilde men meester worden dan kon men dokter en een chirurgijn aangesteld die de
na het voltooien van een voldoende op- gildenmeesters en hun huisgenoten moesleidingstijd een proef afleggen. Het ten verzorgen. Daarnaast kon men bij ziekvervaardigen van een proefstuk was hierbij te of invaliditeit een uitkering krijgen n ) .
het belangrijkste onderdeel, daarnaast
moest men soms ook nog een theoretische Noten
1. In Om Erfgoed, jg5, nr. 2, pag. 72 hebben wij de
toets doorstaan. Belangrijkste horde was Heiligen kalender reeds besproken.
echter het inschrijfgeld, dat gedurende 2. Dat onze voorouders zeer goed konden eten blijkt uit
een contract voor een gildenmaaltijd. Zie hier de
jaren steeds verder steeg, zodat vrijwel gildenmaaltijd te Groningen voor 35 personen (op 29 juni
uitsluitend bemiddelden de meesterproef 1740):
nog konden betalen. De oudste zonen van 2 runderbraen (40 pond ieder)
gildenbroeders waren als regel wat goed- 36 kiekens, de helfte van dien gespeckt
4 schotel pastijen
koper uit. De kwaliteit van de examens 2 verse schinken
wisselde ook nogal eens. Iemand die wat 2 ekkelschinken (op eikenhout gerookte hammen)
kalverluinjes ("Ioin"=lenden)
extra te betalen had, werd bij de meester- 22 deftige
schotels lamsvlees
proef niet zo strikt geëxamineerd. Half diverse groente in assiette na tijdsgelegenheid, yder
bekwame meesters, of zelfs onbekwamen persoon een geraspte bolle en ander wittebrood, augurken,
cappers, citroenen, dunnebier, coffy en theewater,
zag men steeds meer toen de corruptie porcelijn etc, schone servetten-messen-lepels-vorken,
toenam.
kussen stoven voor de vrouwen etc
Nadat men de meesterproef had doorstaan 3. Dat het op deze vruntelycke vergaderinge, na het
nuttigen van veel guldebier (ook wel "loey") wel eens uit
en als men bovendien poorter van de stad de hand kon lopen blijkt wel uit de bepalingen van het
was, kon men zich als gildenbroeder of zeer deftige Groningse goud- en zilversmedengilde. Als
zijn collegae met "schalck, boeve of hoere" uitschold
gildenmeester laten inschrijven. Daarna men
of iemand een paar fikse meppen gaf kon men na het
mocht men aan zijn huis het gildeschild aanbieden van een openlijk excuus en een halve ton bier
hangen waarop zijn naam mr "die en die" als schadeloosstelling er redelijk van afkomen. Als het
schelden echter ernstiger was "deef, verrader, misdoener,
was geschilderd. Een gildenbroeder had valschener en degelycke" of iemand ernstig mishandelde,
het voordeel dat men van bepaalde dan werd de schout ingeschakeld en de zaak strafrechfaciliteiten van het gilde gebruik kon ma- telijk afgedaan.
4. Vergelijk met Engelse woord box of het Duitse woord
ken, bijvoorbeeld van een bepaald gespe- Büchse.
cialiseerd werktuig dat voor gezamenlijke 5. Heette een medewerker van de meester aanvankelijk
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gezel, in de latere jaren sprak men steeds meer over
knechten
6. In Limburg was niet ongebruikelijk dat wanneer de man
met de belangrijke vrouw trouwde deze de familienaam
van de vrouw aannam
7.Zie Ons Erfgoed, jg. 4, pag. 149/150.
8. Dit is een gemiddelde. Sommige gilden vereisten een
korte opleidingsperiode (zager, verver, sjouwer) anderen
(zilversmid) hadden een leerperiode van tenminste 6 jaar.
9. Dit handhaven van de vakgeheimen, komt goed in het
Franse woord métier tot uiting dat van menestere
=dienstman komt, maar dat steeds meer de bijbetekenis
ingewijde gaat krijgen. Vergelijk met mysterie.
10. een methode om aan geld te komen was bij sommige
beroepen om als gezel in het leger of de vloot te gaan.
Heel wat chirurgijnen vonden tijdelijk emplooi in een
militaire functie. Als men voldoende had overgespaard
kon men dan een praktijk kopen.
11. In Nederland hebben deze gezellenverenigingen

(compagnonnages) nauwelijks invloed gehad, in het
buitenland wel. Deze gezellenverenigingen waren soms
haarden van ontevredenheid en ook van onrust.
Enige betekenis in Nederland hebben wel de knechten of
gezellenbussen gehad. De oudste bussen dateren zo rond
1690 - 1700. Wanneer men ziek was of kwam te
overlijden genoot men enig ziekengeld, begrafenisgeld en
soms een ouderdomsuitkering. De verplichte bijdrage was
30 stuiver per week, de uitkering bedroeg bij ziekte ƒ 3,60
per week. Deze knechtenbussen waren natuurlijk vaak op
de rand van overleven. Vandaar dat zij minder "exclusief"
waren en ook wel voor "anderen" toegankelijk.
12. in de Vlaamse plaats Yperen ontstonden in 1280
daardoor bloedige rellen
13. over de hoogte van deze uitkeringen moet men een niet
al te rooskleurige voorstelling hebben. De bus van de
leerlooiers te Rotterdam keerde de eerste 13 weken ƒ 3,00
uit waarna de uitkering na een jaar daalde tot ƒ 1,00 per
week.

Archiefnieuws
Streekarchief Bommelerwaard
Dit archief is thans via Internet bereikbaar.
E-mail: sab@tref.nl; homepage: http://
www.tref.nl/bommelerwaard/streekarchief.
RA in Drenthe
Bijna 60 vrijwilligers zijn vorig jaar gestart met
de vervaardiging van een digitale index op de
geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van
Drenthe. Inmiddels zijn de huwelijksakten van
19 gemeenten geïndiceerd en in de LIAS
(Leeszaal Informatie en Aanvraag Systeem)
computer ingevoerd. Bezoekers in de studiezaal krijgen nu niet alleen de namen van de
huwelijkskandidaten op het scherm, maar ook
de namen van de ouders van de bruid en bruidegom en andere gegevens die in de huwelijksakte vermeld staan. De resterende gemeenten
zijn inmiddels ook geïndindiceerd, inclusief de
periode 1913-1922, die per 1 januari 1998
openbaar wordt. Begin 1998 zal de gehele
huwelijksindex (zo'n 80.000 huwelijksakten) in
de studiezaal raadpleegbaar zijn. Het volgende
blok zijn de overlijdensakten (zo'n 283.000).
Hiervoor kan men nog vrijwilligers gebruiken,
vooral voor de controlegroep in het archief
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(contactpersoon de heer J.R. van der Zeijden).
Iedere eerste maandag van de maand van 10.00
tot 12.00 uur is het RA geopend voor iedereen
die belangstelling heeft voor genealogisch onderzoek, maar niet weet hoe te beginnen. Ook
gevorderde genealogen met een lastig onderzoeksprobleem zijn welkom op het spreekuur.
Een lofwaardig initiatief. Alleen voor ouderen
van elders, die een kortingskaart van de spoorwegen hebben, een wat lastige tijd. Om korting
te krijgen mogen ze pas na 9 uur afreizen,
zodat ze als ze wat verder af wonen, eerst om
een uur of 12 in Assen kunnen zijn. In januari
en februari wordt een serie hoorcolleges gegeven over de Drentse geschiedenis. Leden van
de Dr. Hist. Vereniging betalen ƒ 95,--, de
overigen ƒ 110,--. Inl. tel. RA: 0592-313523;
postadres Postbus 595, 9400 AN Assen.
Het RA heeft sinds kort een digitale rondleiding op Internet geplaatst, waardoor men thuis
het gehele archiefgebouw kan bekijken, zodat
men kan zien wat achter schermen gebeurt.
Onderweg krijgt de wandelaar her en der informatie over het gebouw, de taken, bestanden en
geschiedenis van het archief. Waarschijnlijk is
dit een primeur! De homepage hiervoor is
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http://www.noord.bart.nl/~radr. De overige informatiepagina's staan op
http: //www. obd.nl/instel/anderarch/radr2. htm.
Naast de gebruikelijke avondopenstelling op
dinsdagavond is het RA ook op donderdagavond geopend van 17.00 tot 21.00 uur.
RA in Noord-Brabant
Het thema voor de derde Genealogische Dag
Brabant (zie agenda) is belastingen. Sinds mensenheugenis hebben onze voorouders belastingen en accijnzen betaald en sindsdien hebben
velen pogingen gedaan niet of minder te betalen dan het bedrag dat zij eigenlijk verschuldigd waren. Vaak gebeurde dat heel eenvoudig,
maar soms ook op opvallende, originele of
ludieke manier. Juist in deze bijzondere manier
van belastingontduiking is de organisatie van
deze dag geïnteresseerd. Belangstellenden worden daarom uitgenodigd het archief in te 'duiken' op zoek naar een bijzondere anekdote over
belastingen. Dat kan een archiefvondst zijn
over een originele of opvallende manier van
ontduiken van belastingen of accijnzen, zoals
smokkelen, het bedenken van goede smoezen
enz. Het is de bedoeling om aan de hand van
deze gegevens een kort verhaal of een eenvoudig artikel te schrijven. De eigen gegevens van
de auteur evenals gegevens over de bron waaruit het verhaal afkomstig is (zoals welk archief,
inventarisnummer, bewaarplaats, folionummering) mogen niet ontbreken. Het verhaal moet
uiterlijk voor 31 mei 1998 ingezonden worden
naar: Rijksarchief in Noord-Brabant, o.v.v.
'Prijsvraag belastingontduiking', Zuid-Willemsvaart 2, 5211 NW, 's-Hertogenbosch. De
winnaar zal tijdens de Genealogische Dag 1998
bekend worden gemaakt. Hij of zij ontvangt
een prijs ter waarde van ƒ 100,- (2de prijs
ƒ 75,--, 3de prijs ƒ 50,--). De mooiste verhalen
worden gepubliceerd.
Gemeentearchief Veere
In verband met de vorming van de nieuwe
gemeente Veere is het postadres thans: Postbus
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1,4370 AA Koudekerke.
GA Zaanstad
In de studiezaal zijn tijdens de gewone openingstijden de volgende indexen te koop: Begraven Westzaandam 1694-1717, prijs ƒ 25,--.
In dit boek vindt men de indices op de oudste
drie begraafboeken van de Gereformeerde
(Hervormde) gemeente te Westzaandam. Begraven Oostzaandam 1686-1732, prijs ƒ 30,--.
In dit boek vindt men indices op het oudste
begraafboek van de Gereformeerde (Hervormde) gemeente te Oostzaandam. Bei(le boeken
zijn geïndiceerd op voornamen, op familienamen/patroniemen en op graf. In de betreffende
boeken werd niet alleen aantekening gehouden
van de begraven lidmaten van de Gereformeerde gemeenten; van alle begrafenissen, dus
ook van de Doopsgezinden, Luthersen, RoomsKatholieken, onbekende vreemdelingen enz.
werden de verschuldigde grafgelden genoteerd.
Dat was het gevolg van het feit dat er in deze
periode slechts op drie plaatsen in Zaandam
mocht worden begraven, namelijk in Westzaandam in de Gereformeerde kerk aan de
Westzijde (de zgn. Bullekerk) en' op de ten
zuiden en ten westen daarvan gelegen algemene begraafplaats, en in Oostzaandam alleen
in de Gereformeerde kerk aan de oostzijde. Het
beheer was in handen van de Gereformeerde
kerkgemeenten.
De boeken kunnen ook schriftelijk of telefonisch worden besteld. Voor extra administratiekosten en porti wordt dan ƒ 7,50 voor 1 index,
of ƒ 5 , - per index bij meer bestellingen tegelijkertijd berekend. Men dient de kosten van
tevoren te voldoen, waarvoor men een acceptgirokaart thuisgestuurd krijgt.
Het adres is Gemeentearchief Zaanstad, Hoogstraat 34, 1541 KZ Koog aan de Zaan, tel.
075-6552233, fax 075-6553205.
Het archief is van donderdag 25-12-1997 t/m
zondag 4-1-1998 gesloten.
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De weg in kerkelijke bronnen
G. Hamoen

\^^I.JS£SJH

M^>.A »»._ c

Fragment notulen van de gedeputeerden ter visie, 2 juli 1625

Inleiding
Hoe vind ik de weg? Het is een vraag die
mij vaak gesteld wordt, als het gaat over
het zoeken naar gegevens in kerkelijke
bronnen. Natuurlijk, een doopboek, een
trouwboek, een lidmatenboek, zal voor de
meesten van u geen grote problemen opleveren. Anders wordt het wanneer het gaat
over gegevens, die liggen opgeslagen in
bijvoorbeeld Boekzaal der Geleerde Wereld, Nieuw Kerkelijk Handboek dat beter
bekend is als Van Alphen en dergelijke
uitgaven.
Velen hebben het zoeken al snel opgegeven, omdat zij niet weten hoe ze moeten
zoeken. Dat is jammer, want juist in deze
uitgaven vinden we vaak zeer interessante
gegevens voor genealogen en historici. Dit
artikel wil als inleidende informatie wat
achtergronden geven over de organisatorische indeling van de Nederlandse Her238

vormde Kerk in het bijzonder, maar ook
over andere protestantse kerkgenootschappen. Daarnaast wil ik over een tweetal
bronnen iets vertellen. Wat kunt u er vinden? Hoe gaat u op zoek?
Een stukje geschiedenis
De Republiek van de Verenigde Nederlanden bestond uit een aantal provincies , die
samen met een aantal steden, zitting hadden in de Staten-Generaal.
De plaats in die Statenvergaderingen werd
bepaald door historische prioriteiten. Men
kon niet zomaar gaan zitten!
Een hertogdom was belangrijker dan een
graafschap, de grote steden belangrijker
dan de kleine. Verschillende provincies,
zoals Staats Brabant en Drenthe hebben
herhaaldelijk, maar tevergeefs, verzocht
zitting te mogen nemen in de Staten-Generaal.
Ons Erfgoed nr 6, 1997

Zo zit als eerste Gelre (een hertogdom), heid.
gevolgd door de graafschappen Holland Een aantal van deze gemeenten vormt met
(Zuid- en Noord-Holland) en Zeeland. Dan elkaar een classis. Soms bepaalt de' heer
komen Utrecht, Friesland, Overijssel en van die regio of de overheid, dat deze
Groningen. Noord-Brabant en Limburg classis moet samenvallen met het eigen
sluiten met Drenthe de rij als zij in 1815 gebied. Zo is de classis Buren ontstaan en
hun lang begeerde plaats mogen innemen. valt de oude classis Heusden samen met de
Deze laatste provincie heet in de grondwet boven- en benedendorpen van de stad
van 1814 nog steeds een "Landschap". Pas Heusden.
in 1815 wordt het opgenomen onder de Om praktische redenen verdeelt men de
provincies! Evenals kort daar voren Bra- classis weer in één of meer ringen, waarin
bant en Limburg.
de predikanten en gemeenten elkaar bij
vacature en ziekte terzijde staan. Deze rinAls de kerken zich organiseren in het be- gen hebben geen eigen bestuurskracht
gin van de Reformatie, volgen zij deze maar wel eigen acta.
oude, historische indeling. Dat was om Binnen één provincie vormen de verschilverschillende redenen noodzakelijk, voor- lende classes een provinciale kerkvergaal echter omdat wereldlijke e kerkelijke
dering of provinciale synode. Daarnaast
grenzen vaak samenvielen. Het beroe- werden in het verleden ook particuliere
pingswerk bijvoorbeeld was onlosmakelijk synoden gehouden1) die een kleiner gebied
verweven met de rechten van heren en binnen de provincie omvatten.
steden! Kerkelijke huwelijkswetgeving Als alle provincies samenkwamen gemoest terdege rekening houden met die beurde dat in een nationale of generale
van de betrokken provincies. Zo werd er synode.
steeds overleg gepleegd tussen de Kerk- Na de Franse revolutie wordt de situatie in
provincie Gelderland en het Hof van zoverre anders, dat de structuur van de
Gelre.
kerk meer van bovenaf wordt bepaald.
Wij vinden deze volgorde al in de bekende Principieel blijft de indeling echter zoals
Nationale Synode van Dordrecht van de die was, met dien verstande dat bepaalde
jaren 1618 en 1619. Daar blijkt ook al dat wijzigingen in het burgerlijk bestuur ook
na de genoemde provincies de Waalse Ge- doorgetrokken worden op het kerkelijk termeenten (en soms de Engelse en Schotse rein. Zo komt, om een voorbeeld te noegemeenten) hun plaats krijgen.
men, de vanouds Hollandse classis Heusden nu bij Brabant. Tot vandaag toe is de
De organisatie van de Nederlands Her- kerkelijke indeling van de Nederlands
vormde Kerk
Hervormde kerk nog dezelfde, zij het dat
De plaatselijke gemeente is het begin van vele veranderingen in de omvang van de
de structuur van deze kerk. Die gemeente classes hebben plaats gehad door allerlei
kan geruisloos zijn ontstaan, omdat de pas- herindelingen en verschuivingen.
toor overgaat tot de reformatie of omdat
een aantal belijdende leden een gemeente Een overzicht
sticht. Op andere plaatsen komt de ge- Om het zoeken te vergemakkelijken geef
meente, onder soms moeilijke omstandig- ik hier de lijst van provincies, classes en
heden en met verzet van de katholieke ringen, zoals die in 1878 was (naar de
zijde, tot stand met behulp van de over- opgave van het Nieuw Kerkelijk Handboek
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van M.W.L. van Alphen). Houdt u er wel
rekening mee dat er kleinere en grotere
verschuivingen hebben plaatsgevonden in
de loop der eeuwen!
Nederlands Hervormde Kerk:
Gelderland
Classis Arnhem
(Arnhem, Wageningen, Apeldoorn)
Classis Nijmegen
(Nijmegen, Batenburg, Eist)
Classis Zutphen
(Zutphen, Doesburg, Doetinchem,
Winterswijk)
Classis Tiel
(Tiel, Kuilenburg, Ingen)
Classis Zaltbommel
(Zaltbommel, Tuil)
Classis Harderwijk
(Harderwijk, Hattem)
Zuid-Holland
Classis 's-Gravenhage
(=s-Gravenhage, Delft, Voorburg)
Classis Rotterdam
(Rotterdam, Schiedam, Hillegersberg,
IJsselmonde)
Classis Leiden
(Leiden, Noordwijk, Alphen, Woerden)
Classis Dordrecht
(Dordrecht, Zwijndrecht, QudBeijerland, Sliedrecht, Gorinchem)
Classis Gouda
(Gouda, Schoonhoven, Vianen, Leerdam)
Classis Brielle
:. :
(Brielle, Geervliet, Sommelsdijk)
Noord - Holland
Classis Amsterdam
(Amsterdam, Weesp, Naarden)
Classis Haarlem
(Haarlem, Zaandam)
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Classis Alkmaar
(Alkmaar, de Rijp, Scharwoude, Zijpe,
Burg op Texel, Terschelling en Vlieland)
Classis Hoorn
(Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Spanbroek)
Classis Edam
(Edam, Purmerend, Monnickendam)
Zeeland
Classis Middelburg
(Middelburg, Vlissingen, Veere)
Classis Zierikzee
(Zierikzee, Brouwershaven, Tholen)
Classis Goes
(Goes, Kruiningen, Borssele)
Classis IJzendijke
(IJzendijke, Sluis, Axel)
Utrecht
Classis Utrecht
(Utrecht, IJsselstein, Mijdrecht)
Classis Amersfoort
(Amersfoort, Tienhoven)
Classis Wijk
(Wijk, Rhenen)
Friesland
Classis Leeuwarden
(Leeuwarden, Stiens, Burgum, Wirdum)
Classis Sneek
(Sneek, IJlst, Workum, Sloten)
Classis Franeker
(Harlingen, Franeker, Bolsward, Makkum)
Classis Dokkum
(Dokkum, Kollum, Holwerd, Metslawier)
Classis Heerenveen
(Heerenveen, Joure, Wolvega)
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Overijssel
Classis Zwolle
(Zwolle, Hasselt, Ommen)
Classis Deventer
(Deventer, Almelo, Enschede)
Classis Kampen
(Kampen, Vollenhove)
Groningen
Classis Groningen
(Groningen, Hoogezand, Sappemeer,
Zuidhorn)
Classis Winschoten
(Winschoten, Midwolda, Bellingwolde)
Classis Appingedam
(Appingedam, Delfzijl, Loppersum,
Slochteren)
Classis Onderdendam
(Middelstum, Uithuizenmeden, Leens,
Winsum)
Noord-Brabant en Limburg
Classis 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch, Oss, Grave, Oisterwijk)
Classis Breda
(Breda, Bergen op Zoom, Willemstad,
Geertruidenberg)
Classis Heusden
(Heusden, Woudrichem, 's-GrevelduinKapelle)
Classis Eindhoven
(Eindhoven. Helmond)
Cassis Maastricht
(Maastricht, Heerlen, Venlo)
Drenthe
Classis Assen
(Assen)
Classis Meppel
(Meppel)
Classis Coevorden
(Coevorden)
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Waalse Kerken:
Gelderland:
Arnhem, Doesburg, Harderwijk, Hattem, Nijmegen, Tiel, Zaltbommel, Zutphen.
Zuid-Holland:
Brielle, Delft, Dordrecht, Gorinchem,
Gouda, 's-Gravenhage, Leerdam, Leiden, Rotterdam, Schiedam, Vianen,
Voorburg.
Noord-Holland:
Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem,
Hoorn, Naarden, Weesp
Zeeland:
Aardenburg, Arnemuiden, Axel, Goes,
Groede, Cadzand, Middelburg, Oost
burg, Philippine, Sas van Gent, Tholen,
Veere, Vlissingen, IJzendijke, Zierikzee.
Utrecht:
Montfoort, Utrecht
Friesland:
Balk, Bolsward, Franeker, Harlingen,
Leeuwarden, Sneek
Overijssel:
Deventer, Kampen, Zwolle
Groningen:
Groningen
Drenthe:
Dwingeloo
Noord-Brabant:
Bergen op Zoom, Breda, Grave,
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's-Hertogenbosch, Heusden
Limburg:
Maastricht
Engelse kerken:
Amsterdam, Dordrecht, 's-Gravenhage,
Middelburg, Vlissingen, Rotterdam,
Delft
Schotse Kerk:
Rotterdam.
Een paar voorbeelden.
Om duidelijk te maken hoe dit werkt geef
ik een paar voorbeelden.
U zoekt Amstelveen onder NoordHolland, classis Amsterdam, ring Weesp.
Een ander voorbeeld: u bent op zoek naar
de gemeente Lellens (burg. gem. Ten
Boer). U komt dan terecht in de provincie
Groningen, classis Appingedam, ring Loppersum.
Wie het systeem eenmaal door heeft, vindt
vrij snel de gezochte plaats.
Maar nu zoekt u naar Sloten. Dat kunt u
vinden in de provincie Friesland, classis
Sneek, ring Sloten. Maar u kunt ook zoeken bij de provincie Noord-Holland en
daar vindt u het aldaar gelegen Sloten in de
classis Amsterdam, ring Weesp.
Andere kerken.
Behalve de Nederlands Hervormde Kerk
worden bij o.a. Van Alphen ook gegevens
gepubliceerd over het Evangelisch Luthersch Kerkgenootschap, het Hersteld
Evangelisch Luthersch Kerkgenootschap, de Doopsgezinde Gemeenten, de
Remonstrantsche Broederschap en de
Indische kerken. (De officiële namen in
de toen gangbare spelling)
De organisatorische indeling van deze
kerkgenootschappen verschilt van kerk tot
kerk.
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Het Evangelisch Luthersch Kerkgenootschap is verdeeld in 7 ringen: Amsterdam,
Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Haarlem, Groningen en 's-Hertogenbosch.
Het Hersteld Evangelisch Luthersch
Kerkgenootschap volgt weer de indeling
naar provincies:
Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland,
Overijssel, Drenthe.
De Doopsgezinde Gemeenten vindt men
provinciegewijs: Friesland, Gelderland,
Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland,
Overijssel, Utrecht, Zeeland, Limburg.
De Remonstrantsche Broederschap sluit
overeenkomstig haar oorsprong aan bij de
indeling van de Nederlandse Hervormde
kerk : Gelderland, Zuid-Holland, NoordHolland, Utrecht, en Friesland.
Wie was Van Alphen?
Een aantal malen is reeds de naam van
Van Alphen gevallen. Wie was deze man
en waar staat die naam voor?
M.W.L. van Alphen was een hoofdcommies van het Ministerie van Financiën,
afdeling Erediensten. In latere uitgaven
staat er Sr. achter zijn naam, om hem te
onderscheiden van een andere M.W.L. van
Alphen, die als Jr. dienst doet op het zelfde
ministerie als zijn vader.
In zijn inleiding tot het Nieuw Kerkelijk
Handboek, uitgegeven in 1878, schrijft hij
over de aanleiding tot het schrijven van dit
werk:
"Meermalen is van kerkelijke zijde de
wensch uitgesproken naar een werk, dat
een volledig overzigt bevat van de onderscheidene Protestantsche kerk gemeenten
in ons Vaderland. Wij hebben getracht in
de bestaande en gebleken behoefte aan
zoodanig werk tegemoet te komen door de
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zamenstelling van dit Handboek. Geheel
ingerigt naar de kerkelijke indeeling, ieder
kerkgenootschap afzonderlijk, worden
daarin opgenomen al de kerkgemeenten
der door den Staat gesubsidieerde Protestantsche kerkgenootschappen, die bij en na
de invoering der Hervorming zijn ontstaan, opgeheven en nog bestaan."
Van elke gemeente wordt opgegeven: het
zielental, de ligging, de mogelijkheden van
onderwijs, vervoersmogelijkheden, communicatie (postkantoor, telefoon enz.),
wijze van beroepen, wijze van kerkelijk
beheer, het landstraktement, het aantal predikanten, het plaatselijk traktement, de namen van de eerste predikanten, de namen
van de huidige predikanten, en de vaak
zeer belangrijke en interessante "aantekeningen", die informatie geven over
kerkgebouw, kerkelijke kunst, enz. In latere uitgaven worden van bekende predikanten verdere biografische en soms ook
bibliografische beschrijvingen gegeven.
Vanaf 1903 worden achterin het Handboek, per provincie en in alfabetische
volgorde van de plaatsen, de lijsten van
predikanten opgenomen, die sedert de reformatie de gemeente hebben gediend. De
eerste lijst is die van de provincie Gelderland. Vervolgens de andere provincies. De
laatsten zijn uiteraard Brabant, Limburg en
Drenthe (1949 en 1950). De laatste delen
zijn zeer nauwkeurig en geven veel details
(voornamen, data enz.).
Hoewel er in de eerste lijsten nogal wat
fouten voorkomen, zijn deze lijsten zeer
goed bruikbaar. Ze geven datum van intrede, plaats van herkomst en van vertrek,
eventueel van emeritaat en overlijden.
Het eerste deel van "Van Alphen" (1878)
omvat meer dan 900 pagina's!
In 1879 en 1880 volgen twee aanvullende
delen. Daarin staat ook nog dat de gegevens zijn verzameld, met voorkennis van
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het Departement van Financiën, uit de officiële bronnen.
Vanaf 1888 worden ook de kerken genoemd, die ontstaan zijn na de Afscheiding en de Doleantie (Christelijk Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerken in
Nederland enz.)
"Van Alphen" in deze vorm bestaat vandaag niet meer. Elke kerk geeft een eigen
jaarboek uit. Dat van de Nederlands Hervormde kerk is te zien als de voortzetting
van "Van Alphen" in opzet en methode.
{Jaarboek Nederlands Hervormde kerk,
uitgave Boekencentrum).
Boekzaal der geleerde wereld
De "Boekzaal" is een maandelijkse uitgave
geweest vanaf eind 17e eeuw tot begin 19e
eeuw, waarin allerlei wetenswaardigs is
opgenomen over predikanten en gemeenten. Wat de "Boekzaal" zo interessant
maakt, zijn de vaak zeer uitvoerige biografieën van predikanten bij hun intrede, afscheid, overlijden of jubilea. Ook familierelaties komen ter sprake.
Daarnaast vindt men er zaken, die men
nergens anders aantreft. Zo vond ik in de
"Boekzaal" van maart 1784 een Klinkdicht
op de ingebruikneming van het nieuwe
orgel in de kerk van Est. Daaruit blijkt wie
de maker is van het orgel, wie het orgel
heeft geschonken, in welke dienst en met
welke tekst het orgel is ingewijd, enz. In
een voetnoot wordt nog eens extra informatie gegeven over de orgelbouwer Matthias de Crane uit Culemborg.
Er zouden vele voorbeelden te geven zijn
over de grote stroom informatie die de
"Boekzaal" geeft. Wel is het nodig te weten in welk deel men moet gaan zoeken.
Meestal zijn zes maandelijkse uitgaven samengebonden. Het is onbegonnen werk
om zo maar te gaan zoeken. In veel publicaties wordt al verwezen naar de
"Boekzaal". Zelf zoeken is natuurlijk nog
243

veel leuker, maar dan is het goed uit te
gaan van bekende data (overlijden, intrede
enz.)
Ook voor dit tijdschrift geldt dat de indeling naar provincie, classis enz. gevolgd
wordt!
Lang niet alle bibliotheken zijn in het bezit
van de complete "Boekzaal", zodat het
goed is vooraf te informeren of het tijd-

schrift aanwezig is, en zo niet, waar men
het wel kan inzien.
Ik hoop dat deze korte inleiding u verder
kan helpen bij het onderzoek in kerkelijke
bronnen. In de toekomst kan dan stil worden gestaan bij een aantal interessante mogelijkheden, die de kerkelijke archieven
bieden.

Paard en harnas
W.H. Morel van Mourik
Het gestelde op blz. 189 van het nummer
van september/oktober 1996 verdient
enige nuancering. Daar staat ten aanzien
van ridders: "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 misschien wel een miljoen gulden waard. Dit
was dus niet voor iedereen weggelegd.
Veel ridders verkozen daarom hun oude
positie van heerboer."
Al die legers van geharnasten die in de
middeleeuwen tegen elkaar optrokken,
zouden dat bijeenkomsten van miljonairs
zijn geweest? Een kleine heer als Godfried
van Breda, had in 1213 een gevolg van 228
ridders en schildknapen : ). Dat waren dus
allemaal mensen die in het bezit waren van
paard en harnas, het kenmerk voor een
ridderlijke levenswijze. In de loop van de
eeuwen werd het bijkomstig of een schildboortige ook werkelijk te paard en in het
harnas krijgsdienst verrichtte: het beroep
van strijder was totaal op de achtergrond
geraakt. Hoe verder we in de veertiende en
vijftiende eeuw komen, hoe meer we mensen uit schildboortige families zien die hun
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hele leven schildknaap bleven, al werden
ze stokoud. Deze mensen waren actief als
regeringsbeambten, niet te velde. Evenwel
deed dat aan hun schildboortigheid niet in
het minst afbreuk, zolang zij maar op ridderlijk niveau leefden en in staat waren
paard en harnas te leveren als het moest; ze
moesten als ridder kunnen vechten; of ze
het ook dikwijls deden was dus de vraag 2 ).
Het verwerven van de ridderlijke status
was een zuiver sociale aangelegenheid, die
haar enige erkenning vond in het oordeel
van de omgeving. Een boerendienstman
(leenman uit de boerenstand) en een kleine
eigenerfde, die in betere doen was geraakt
en die zich paard en pantser kon aanschaffen en volgens het daarbij behorende levenspeil ging leven, kon zich op grond
hiervan als schildknaap laten gelden. Wanneer zijn buren daartegen geen bezwaar
maakten, was hij voortaan "knape".
Meestal lukte dat niet voor de derde generatie. De ridderschap was een open klasse,
die van onderen af voortdurend en gemakkelijk kon worden aangevuld met personen
die zich paard en harnas konden veroorloven. Omgekeerd kon (althans in Holland
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en andere Noord-Nederlandse gebieden) In de middelnederlandse ridderroman Ferschildboortigheid verloren gaan door ge- guut (te dateren op halverwege de derbrek aan sociaal niveau3). Vooral in de tiende eeuw) wordt de grootgrond-bezitter
vijftiende eeuw konden veel boerendienst- Somilet (geen adel) opgevoerd, die al zo
lieden zich opwerken tot leden van de lang zijn harnas in zijn kelder als oud vuil
ridderschap4).Illustratief in dit verband is had liggen, dat het rood van de roest zag.
de Landvrede van 1377 tussen Jan van Hiermee zijn we terug bij het begin: een
Blois en Mechteld van Gelre enerzijds en harnas vertegenwoordigde een aardig bede 283 ridders en knapen uit de Betuwe, drag, maar was ook weer niet zo kostbaar
Tieler- en Bommelerwaard en de Veluwe dat slechts een enkeling het zich kon peranderzijds, waar we naast grote namen ook mitteren.
bepaald niet edel klinkende namen aantreffen van personen die kennelijk de weg van Noten
1. J.M.van Winter - Ministerialiteit en Ridderschap
onderen naar boven gegaan waren, zoals in Gelre en Zutphen,p. 81
de knapen Arnt Janssoen, Ghijsbert Ghijs- 2. idem, p. 77.
3. idem, p. 76.
bertssoen en Ywyn die Groet 5 ).
Uit het midden van de vijftiende eeuw 4. idem, p. 133
dateert het bericht dat een tweedehands 5. I.A.Nijhoff - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, III, p. 30
pantser iets meer kostte dan een vette koe.

Termen van vroeger (dep-des)
H.M. Lups
deposeeren betuigen
depositie in bewaargeving, in bewaring
gegeven som
deposito uitgezet op geldwinst, in bewaring gegeven zonder onderpand en tegen
rente
depositum bewaargeving, waarneming
depossideeren iemand uit zijn goed zetten
deprehendeeren vatten, grijpen, gewaar
worden
depressie verdrukking
deputaat afgevaardigde. Gebruikt in samenstellingen als deputatenschouw,
schouw van wegen en wateren door een
daartoe afgevaardigde commissie
deputatie gezondenen, een groep door
enig lichaam uit zijn midden met een bepaalde opdracht gezondenen, afgevaardigden
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deputeeren afvaardigen
de quota litis van deel in een geding te
nemen
de ratio caveeren zeker stellen
derdehalf "de derde half', dus twee en
een half; ook vierdehalf enzovoort
derdehand een toestel, dat de menselijke
handen als het ware met een derde aanvult
derelicta weduwe
derivatie afleiding, afwijking
deriveeren afleiden, van zich afschuiven
derogeeren gedeeltelijk afschaffen; te
kort doen; ontzeggen, onttrekken,
desadvoueeren afstemmen, wraken, niet
erkennen
desbandeeren ontslaan, loslaten
descendeeren nederdalen, afkomen
descendent afstammeling, 'nedergaande
maagschap', nakomeling
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Genealogie in de Maatschappij van Weldadigheid
L. van der Linden

Kolonie Willemsoord

Vooraf.
Dit artikel gaat in op de verschillende
bronnen voor onderzoek naar personen en
gezinnen in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Na een korte
inleiding met vermelding van een aantal
voor genealogen relevante mijlpalen in de
geschiedenis van de Maatschappij wordt
het bijzondere en tegelijk een beperking
van de bronnen genoemd. Het hoofdartikel
geeft van die bronnen een opsomming van
de zes belangrijkste. Het doel van dit artikel is om de genealogisch onderzoeker met
betrekking tot de Maatschappij van Weldadigheid een overzicht te geven van de
belangrijkste bronnen voor genealogisch
onderzoek, waarbij het Centraal Bureau
voor Genealogie te 's-Gravenhage en het
NGV-verenigingscentrum te Naarden als
bekende locaties niet apart vermeld zijn.
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De geschiedenis van de Mij. van Weldadigheid in enkele cijfers en jaartallen.
De in 1818 gestichte Maatschappij van
Weldadigheid heeft het doel om kansarme
mensen overal uit het land een nieuwe
kans van bestaan te bieden. Op de grens
van Drenthe, Friesland en Overijssel koopt
de stichter generaal Johannes van den
Bosch stukken zand- en heidegrond om het
project mogelijk te maken. Er komen ongeveer 450 koloniehuisjes in de vrije koloniën Frederiksoord, Wilhelminaoord en
Willemsoord. Vanaf het begin tot 1911
zijn ruim 1400 gezinnen in deze huisjes
komen wonen. Daarnaast neemt de Maatschappij nog ongeveer 8000 alleenstaanden op, voornamelijk in de strafkoloniën
Ommerschans en Veenhuizen. De Mij.
heeft steeds een uitvoerige administratie
van haar bevolking bijgehouden, die bewaard is gebleven en voor genealogen inOns Erfgoed nr 6, 1997

Arm gezin zoals het aankwam te Frederiksoord bij de Ma7tschap~pijman Weldad^ïd'en^een
jaar later met kolonistenhoeve, een koe, een schaap en (in de schuur een) varken.
(Het Leven, 1921)

teressant is. Heden ten dage bestaat de
Maatschappij nog steeds in ZuidwestDrenthe, waarbij de oorspronkelijke doelstelling gewijzigd is. Zij richt zich onder
meer op het toerisme.

Maatschappij van Weldadigheid in
Ommerschans en Veenhuizen);
1911 opname laatste gezin in de vrije
koloniën.

Een kort overzicht van voor genealogen
belangrijke jaartallen in de geschiedenis
van de Maatschappij van Weldadigheid
ziet er als volgt uit:
1818 start (vrije) proefkolonie Frederiksoord met 52 gezinnen;
1820 start vrije koloniën Wilhelminaoord en Willemsoord;
•
1821 start strafkolonie Ommerschans;
1823 start (straf-)kolonie Veenhuizen
(drie gestichten);
1843 start mogelijkheid om als individu vrijwillig opgenomen te worden
in Ommerschans en Veenhuizen;
•
1859 verkoop Ommerschans en Veenhuizen aan het Rijk (einde invloed

Het unieke en een beperking van de archieven van de Mij.
De bewaard gebleven informatie over deze
mensen in de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid is uniek. Het unieke
van de informatie is dat het gaat om behoeftigen, waaromtrent elders vaak geen
informatie is te achterhalen.
Echter er is een beperking. Het archief van
de Maatschappij is een particulier archief
en dat betekent dat de voor een genealoog
belangrijke spellingswijze van namen, de
vermelding van geboorte-, huwelijks- en
overlijdensdata gecontroleerd dienen te
worden. De juistheid van vermeldingen in
de archieven van de Maatschappij zijn te
checken met originele brieven, de officiële
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registers van de Burgerlijke Stand en de
Bevolkingsregisters van de betreffende gemeenten Norg, Ambt Ommen, Steenwijkerwold, Vledder en Weststellingwerf. De
schrijvers in dienst van de Maatschappij
waren immers mensen die fouten maakten.
Mevrouw Kloosterhuis, zie punt 3 hieronder, schreef alles (inclusief die - voor haar
onbekende - fouten) over op haar gezinskaarten. En die gezinskaarten (met die fouten) zijn de basis voor de uitgetypte rode
boekdelen in de studiezaal van het rijksarchief te Assen. Een gewaarschuwd mens
telt voor twee!
Eigenlijk beperkt een onderzoek in de archieven van de Maatschappij zich tot:
- het bieden van een handvat voor verder
onderzoek en
- een inkleuring van een familiegeschiedenis (het antwoord geven op vragen als hoe
de mensen destijds in de koloniën leefden).
Het onderzoek in de archieven van de
Maatschappij van Weldadigheid kan op
verschillende manieren:
1. Het rijksarchief te Assen.
Dit rijksarchief bezit de archieven van
de Mij. van Weldadigheid van 1818 tot
1970. De belangrijkste genealogische
bronnen daarin zijn:
- de ongeveer 400 stamboeken met de
inschrijvingen van haar bevolking;
- de verzameling in- en uitgaande post.
Dit rijksarchief heeft in 1990 van deze
archieven een uitgebreide inventaris
uitgegeven, zie de literatuurlijst hierna.
In deze inventaris vindt men "Een
handleiding voor het zoeken in de bevolkingsregisters 1818-1859", ge248

schreven door C.G.C. Meynen. Deze
inventaris beschrijft nauwkeurig en met
voorbeelden hoe een persoon in deze
archieven is terug te vinden. Ook in
mijn artikel in Gens Nostra, december
1985, blad 553, wordt de werkwijze
voor onderzoek naar individuen, speciaal in Ommerschans en Veenhuizen,
beschreven. Alhoewel Ommerschans in
Overijssel ligt, zijn de gegevens van de
strafkolonie niet in het rijksarchief van
Zwolle, maar in die van Assen terug te
vinden (zie verder onder punt 2).
2. Museum "De Koloniehof' in Frederiksoord.
Dit museum, opgericht in 1993 bij het
175-jarig bestaan van de Mij. van Weldadigheid, geeft een beeld van het leven in deze Maatschappij. In nauwe
samenwerking met het rijksarchief Assen worden door vrijwilligers de persoonsgegevens uit de originele stamboeken met bronvermelding overgenomen in computerbestanden. Het werk is
zover gevorderd dat Assen dit project
uitkoos om te presenteren op de landelijke NGV-dag op 11 mei 1996 te Uitrecht. Met een druk op de knop is nu
snel te zien of een bepaalde persoon
voorkomt in de (vrije) koloniën van de
Maatschappij van Weldadigheid. Het
museum "De Koloniehof' biedt die
computerservice ook. Het vele werk dat
in dit project gestopt wordt, maakt het
mogelijk om snel familiegegevens beschikbaar te krijgen. Daar is het mijn
inziens ook voor bedoeld: om snel te
weten te komen of een betrokkene in de
koloniën van de Maatschappij voorkomt of om snel een overzicht van een
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gezin te krijgen. Ik plaats hier een
kleine kanttekening bij, dat ik graag
zou zien dat elke uitgereikte computeruitdraai voorzien wordt van een toelichting, waarin naast algemene tekst
ook duidelijk gemaakt wordt dat het
archief van de Maatschappij geen officiële status heeft wat betreft geboortedata, trouwdata en overlijdensdata - dat
is immers de Burgerlijke Stand - en dat
die data altijd gecontroleerd dienen te
worden met de officiële registers.

(het zijn er ruim 1400) apart vermeld
wordt. Dit systeem vulde ik aan met
verwijzingen naar familienamen in allerlei bronnen, zoals:
- de oudste bevolkingsregisters van
Steenwijkerwold, Vledder en Weststellingwerf om te achterhalen 1. hoe de
schrijfwijze van de familienaam is in
deze registers en 2. waar een eenmaal
vertrokken gezin daadwerkelijk heen
trok;
- de jaarboekjes "De Star" 1819-1827;
"De Vriend des Vaderlands" 18271842; "Erica" 1865-1908, allen uitgegeven door of namens de Mij.;
- literatuur van en over de Maatschappij
van Weldadigheid;
- de betaalstaten uit de beginjaren met
per gezin de uitbetalingen en
- correspondentie naar aanleiding van
mijn artikel in 1985.
Dit verwijssysteem onderhoud ik nog
steeds en is thans uniek.

3. Mijn eigen collectie.
In de zeventiger jaren heeft mevrouw
Kloosterhuis de stamboeken1) (inclusief de antecedenten van de personen)
overgeschreven op A5-kaarten en gesorteerd op familienaam. Die heeft ze
gebruikt om een proefschrift te schrijven. De tekst ervan heeft ze nog net
kunnen afronden voordat ze in 1979
overleed. Haar zus zorgde ervoor dat
het werk in boekvorm werd uitgegeven,
zodat in 1982 verscheen: "De bevol- 4. Het algemeen rijksarchief te 's-Graking van de vrije koloniën der Maatvenhage.
schappij van Weldadigheid". De overDit archief bezit de overgedragen stukgeschreven stamkaarten met gezinsgeken van de familie Van den Bosch.
gevens gaan naar het kantoor van de
Generaal Johannes van den Bosch
Maatschappij van Weldadigheid te Fre(1780-1844) is in 1818 de stichter van
deriksoord, alwaar ik eind 1982 de
de Mij. van Weldadigheid en geeft tot
kaarten aantrof. Beseffend dat die
1827 leiding aan de koloniën. De tijstamkaarten van mevrouw Kloosterhuis
dens zijn leven verzamelde en bevoor genealogen interessant zijn, vroeg
waarde stukken zijn thans in te zien op
ik en kreeg ik toestemming om al die
dit rijksarchief. Het bevat onder meer
kaarten te mogen kopiëren. Het materieen leerlingenlijst van 148 kwekelingen
aal gebruikte ik om in juli 1985 in Gens
over de periode 1831-1841 van de eerNostra een artikel te laten plaatsen. Het
ste landbouwschool school te Wateren
gekopieerde materiaal van mevrouw
(Drenthe). Deze stukken zijn toegankeKloosterhuis verwerkte ik in een verlijk gemaakt door een tweetal inventawijssysteem, waarbij elke familienaam
rissen:
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- "Beschrijving van een verzameling
stukken afkomstig van Johannes van
den Bosch en enige van zijn nakomelingen" (1968), door G.J.W. de Jongh
en
- "Aanvulling op de Inventaris van een
verzameling stukken afkomstig van
Johannes van den Bosch en enige van
zijn nakomelingen" (1977), door H.
Peschar.
5. De archieven van de steden waar de
personen vandaan kwamen.
In deze steden zetelde een subcommissie, die het plaatselijke uitvoerende
werk deed, zoals het zoeken van geschikte gezinnen. In onder meer Deventer, Dordrecht en Leiden zijn deze archieven terug te vinden onder armenzorg. Niet van elke plaats zijn deze
archieven bewaard gebleven. In Nijmegen, bijvoorbeeld, heb ik er niets van
terug kunnen vinden.
6. Literatuur.
Voor meer informatie zou ik willen
verwijzen naar de volgende literatuur
over de Maatschappij van Weldadigheid:
Berends, R., A.H. Huussen jr., R. Mens
en R. de Windt. Arbeid ter disciplinering en bestraffing. Veenhuizen als onvrije kolonie van de Maatschappij van
Weldadigheid, 1823-1859. Zutphen
1984.
Kloosterhuis, CA. De bevolking van
de vrije koloniën der Maatschappij van
Weldadigheid. Zutphen 1981.
Linden, L.F. van der. Genealogisch en
biografisch onderzoek naar de gezinnen
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in de koloniën van de maatschappij van
Weldadigheid. Gens Nostra XL (1985),
blad 281, aanvulling op blad 553.
Zeijden, J.R. van der, J. Hagen en
C.G.C. Meynen. De archieven van de
Maatschappij van Weldadigheid (18181970). Met een handleiding voor het
zoeken in de bevolkingsregisters 18181859 door C.G.C. Meynen. Assen
1990.
"De Star", "De Vriend des Vaderlands" en "Erica", jaarboekjes.
Tot slot:
Mocht u geïnteresseerd zijn in landkaarten, dan kan ik u wijzen op de mooie
facsimile kaart van het gebied van de vrije
koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid en haar omgeving. Doordat het
gebied van de Maatschappij in drie provincies ligt, breken alle provincie- en gemeentekaarten dit gebied. Deze facsimile
kaart van 1853 met een schaal van 1 :
50.000 doet dat echter niet. Ze is te bestellen bij de Topografische Dienst, Postbus
115 te Emmen onder vermelding van
"TMK bladnummer 16 Steenwijk" (1853).
De prijs ligt rond de veertig gulden inclusief porto.
Indien er vragen of onduidelijkheden zijn,
dan geef ik gaarne nadere uitleg.
(Le Corbusierlijn 3, 2728 AR Zoetermeer)

') Zo rond 1986 werden alle stamboeken
en nog niet eerder overgedragen oudere
archieven van de Maatschappij van Weldadigheid door Frederiksoord overgedragen aan het rijksarchief te Assen.
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Leeftijdsverschil ouders en sexe eerste kind.
P.P. Willeboordse
In "Nature" van 25 sept. 1997 (aangehaald in
de "Volkskrant" van 26 sept. 1997) stond een
artikeltje met daarin o.a. de resultaten van
een onderzoek naar genoemde invloed onder
een representatieve groep van 301 gezinnen
uit Liverpool en omgeving. Hieruit blijkt dat
hoe groter het leeftijdsverschil tussen de man
en zijn jongere vrouw hoe groter de kans dat
hun eerste kind een zoon is. Voor het tweede
en de volgende kinderen geldt dit niet.
Toen ik dit las vroeg ik mij af of dit merkwaardige fenomeen zich ook voordoet in
mijn genealogische bestanden. En inderdaad,
ook bij mij doet zich genoemd verschijnsel
voor, zij het met wat kanttekeningen.

echtparen en hun eerste kind in mijn bestanden. Dit zijn bestanden, ontstaan door onderzoek naar voorouders (kwartierstaten) en nakomelingen van stamhouders (genealogieen), met personen (80% Zeeuwen) uit de
periode van ca. 1600 tot heden.
Omdat niet altijd alle kinderen uit een gezin
zijn geregistreerd in mijn bestanden (bewust
of onbewust) en ik er toch zeker van moet
zijn dat het echt om een eerste kind gaat, heb
ik alleen die echtparen geselecteerd die een
kind kregen binnen 9 maanden na hun eerste
huwelijk. Verder moesten uiteraard van de
echtparen en hun kinderen de preciese
geboorte- of doopdata bekend zijn, evenals
de huwelijks- of ondertrouwdatum van de
Volgens "Nature" blijkt genoemd verschijn- echtparen. De doop- en ondertrouwdata zulsel ook uit het feit dat tijdens en vlak na de len een onnauwkeurigheid van een dag tot
twee wereldoorlogen vrouwen meer met ou- enkele weken introduceren, maar zullen weidere mannen trouwden (bij gebrek aan nig invloed hebben op het eindresultaat, omleeftijdsgenoten?, PPW) en er meer zoons dat het om een trend en grote perioden gaat.
werden geboren (die het tekort aan mannen Onder de ca. 5000 ouderparen met kinderen
vond ik 488 ouderparen die aan genoemde
weer aanvulde?, PPW).
criteria voldeden en waarvan de resultaten in
tabel 1 staan,
Met behulp van een zelfgemaakt programleeftijdsverschil in
maatje heb ik een onderzoekje verricht onder
jaren tussen de man
en zijn jongere vrouw
groter dan 15
van 10 tot 15
van 5 tot 10
van 0 tot 5
van-5 totO (man jonger)
van-10 tot-5
kleiner dan-10
"
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tabel 1
aantal eerstgeboren verhouding
zoons dochters
z/d
1
9
49
151
61
5
1

0
7
33
102
62
6
1

*)
*)
1,48
1,48
0,98
*)
*)

277

211
totaal 488

1,31
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Om mijn resultaten met die van Liverpool te
kunnen vergelijken geef ik de resultaten nog
een keer in tabel 2, maar dan met de leeftijdsleeftijdsverschil
man-vrouw in jaren
van 5 tot 15
van 0 tot 5
van -10 totO

verh.
z/d

z

40
102
68

1,45
1,48
0,97

37
117
14

20
84
29

1.85
1,39
0.48

275
210
totaa 485

1,31

168 133
tot. 301

1,26

aantal eerstgeboren
zoons dochters
58
151
66

Hoewel mijn resultaten minder uitgesproken
zijn dan die uit Liverpool blijkt de trend - bij
groter leeftijdsverschil een grotere kans op
eerstgeboren zoon - ook in mijn bestanden te
zitten. Waarom een mindere trend? Ik weet
het niet. Ook als ik mijn onderzoeksperiode
beperk (245 ouderparen) tot die van Liverpool dan veranderen mijn verhoudingsgetallen niet wezenlijk.
De totale verhouding van eerstgeboren
zoons/dochters van beide groepen ontlopen
elkaar niet vee! (bij mij 1,31 tegen 1,26 in
Liverpool). Dit geldt ook voor het gemiddelde leeftijdsverschil van de ouders, 2,21
jaar voor mijn 488 ouderparen en 2,48 jaar
voor de 301 paren uit Liverpool.
Omdat misschien mijn eis "binnen 9 maanden na het huwelijk geboren" oorzaak zou
kunnen zijn is van de mindere trend, heb ik
ook een andere doorsnee van ouderparen
onderzocht. Dat waren 391 ouderparen, gehuwd na 1924 en veelal afkomstig van persoonskaarten, waarvan ik vrijwel zeker weet
dat ik de kinderen uit de gezinnen compleet
in mijn bestanden heb en ik dus niet hoef te
voldoen aan de eis "binnen 9 maanden na het
huwelijk geboren" om zeker te zijn van het
eerste kind. Het resultaat staat in de eerste
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verschil-intervallen zoals die in het onderzoek van Liverpool gebruikt werden.

Liverpool
d
z/d

tabel 2

drie kolommen van tabel
gina).

(volgende pa-

In de laatste drie kolommen van tabel 3 staan
de resultaten van de 95 paren, afkomstig uit
dezelfde groep van 391 paren, die een kind
kregei> binnen 9 maanden na het huwelijk.
Wat ommiddellijk opvalt in de eerste drie
kolommen is dat de trend nog minder aanwezig is dan in mijn groep van tabel 1. Echter in
de laatste drie kolommen komt de trend weer
duidelijker naar voren. Hoe komt dat verschil? Zou mijn aanname, dat ik de kinderen
uit een gezin compleet heb, niet juist zijn?
Waarschijnlijk zijn er doodgeboren of vroeg
gestorven kinderen, die niet bijgeschreven
zijn op de in 1938 ingevoerde persoonskaarten.
N.B. Bij eerstgeboren tweelingen heb ik de
willekeurige eerste uit mijn bestanden genomen. Invloed?
Hoe representatief voor de Nederlandse bevolking is de verhouding man/vrouw in mijn
persoonsbestand?
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leeftijdsverschil
man-vrouw in jaren

aantal
zoons dochters

verh.
z/d

groter dan 15
van 10 tot 15
van 5 tot 10
van 0 tot 5
van -5 tot 0
van-10 tot-5
kleiner dan -10

1
2
29
135
36
3
2

1
1
30
112
36
3
0

*)
*)
0,97
1,21
1,00
*)
*)

208
183
totaal 391

1,14

eerstgeb binnen 9 mnd
verh.
aantal
zoons dochters z/d

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek
(CBS) worden er ongeveer 5% meer jongens
dan meisjes geboren. Over eerstgeboren kinderen heb ik geen CBS-cijfers kunnen vinden en ik heb naar de verhouding van alle
geboren jongens en meisjes in mijn bestanden geen onderzoek gedaan. Mijn onderzoek
geeft 14 tot 31% (zie tabel 1 en 3) meer
eerstgeboren jongens dan meisjes. Dus duidelijk meer dan de gemiddelde 5% voor alle
geboren kinderen, wat dus het beschreven
verschijnsel ondersteunt.
Ook volgens CBS-cijfers zijn er vanaf 1829
tot heden altijd meer (0,2 tot 4,5%) vrouwen
geweest dan mannen (dus kinderen en vol-

1
0
7
35
8
0
0

0
1
6
25
12
0
0

*)
*)
*)
1,40
0,67
*)
*)

51
44
tot. 95

1,16

tabel 3

wassenen samen). In mijn bestand is het
andersom, 11 % meer mannen dan vrouwen.
Waarschijnlijk komt dat doordat in de genealogische hobby de mannen meer nadruk krijgen dan vrouwen. Soms worden dochters,
bewust of onbewust, weggelaten omdat b.v.
in stambomen (genealogieën) hun nageslacht
toch geen rol spelen.
Blijft nog de vraag hoe dit verschijnsel te
verklaren.
*) Omdat de verhoudingsgetallen van
kleine aantallen statistische gezien weinig
waarde hebben, heb ik ze weggelaten.

Zeldzaam wapenboek naar Delft
De Gemeentelijke Archiefdienst heeft onlangs een zeldzaam wapenboek weten te
verwerven: Het 'Adelyk en aanzienelyk
wapenboek van de Zeven Provinciën' van
Abraham Ferwerda. Het werd tussen 1760
en 1772 te Leeuwarden uitgegeven. Het
bestaat uit drie delen en bevat 495 met de
hand ingekleurde wapens.
Dit lijvige werk van Ferwerda bevat een
groot aantal genealogische gegevens van
Ons Erfgoed nr 6, 1997

adellijke en aanzienlijke geslachten, waaronder ook Delftse families, zoals van de
pastoor en dichter Stalpart van der Wiele
en Van der Dussen.
De aankoop van dit wapenboek werd mogelijk gemaakt door het aankoopfonds van
de Gemeentelijke Archiefdienst. Het is tijdens de openingsuren van het archief te
raadplegen (di- t/m vr. v. 9.00-16.15, do.
tot 21.00 uur) (HML)
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Paleografie (brief J. Cats)
J.. Ligterink
Mijn Heer,
1. Opt versoeck van den uwen voor desen ges[chreven]
2. Soo ist dat ick eerst op gisteren in het naersoecken
3. van mijn pampieren hebbe gevonden de resol[utie]
4. van haer Ed[el] Gro[ot] Mo[gende](l) roerende de indemniteijt(2)
5. die U[w] Ed[ele] Heer Vader ende mij (als Amb[assadeu]rs gaende naer
6. Engelant) is toegestaen/ van dewelcke Copie
7. hier beneffens is gaende/ Ick hebbe ondertusschen
8. veel devoiren(3) gedaen ten eijnde bij offte vanwegen
9. de Generaliteijt/ de reeckeninge van de voors[chreven]
10. Ambassade soude werden affgedaen/ doch en is tot
11. noch toe niet geschiet/ ick sal met Gods hulpe
12.daerin continueren/ ten eijnde voor mijn
13. overlijden het voors. werck mach werden ge14. eijndicht/ doch hoe sulcx mach uijtvallen/ de voorge15.roerde acte van indemniteijt (2) sal ons in allen
16. gevalle wel te passé comen/ U.E. gelieve
17. deselve met de heer van Cortenhoeff / u[w] e[dele]
18. Oom te communiceren ende sijne Ed[ elhei j ]t mede
19. versoecken de hant aent voors. werck te
20. willen slaen/ omme op het spoedichste een
21. eijnde vant voors. werck te mogen hebben/
22. Waertoe mij verlaetende/ blijfft Godt
23. almachtich in Genade bevoolen/ In
24. Sorghvliet den 9den Augustij 1659.
TJ.Ed. Dienstbereijde ende gants
toegenegen J. Cats.
1. Haer Edel Groot Mogende = De Staten-Generaal
2. Acte van indemniteijt = een acte waarin (achteraf) een vergoeding wordt toegekend
3. Devoiren = moeiten, inspanningen
Jacob Cats - raadpensionaris en volksdichter - leefde van 1577 tot 1660. Samen met een zekere
Gerard Pietersz. Schaap ondernam hij, aan de vooravond van de Eerste Engelse Oorlog, een gezantschap naar Engeland.
De brief is gericht aan een zoon van Schaap en door een klerk geschreven. De ondertekening is
waarschijnlijk wel van Cats' hand.
Eerste Engelse Oorlog 1652-1654, Tweede Engelse Oorlog 1665-1667, Eerste Stadhouderloze
tijdperk 1650-1672
Sorghvliet is het huidige Catshuis
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Woorden, die een samenstelling vormen,
worden aaneengeschreven. Gescheiden
wordt, wat wel aaneengeschreven staat in
het te transcriberen stuk, maar geen samenstelling is. (vande kan men scheiden,
opte niet).
Voor de schrijfwijze van u-v en i-j wordt
het modern gebruik gevolgd. lan wordt
geschreven als Jan, jn als in, Wtrecht of
Vutrecht als Uutrecht.
Bij twijfel of een ij of y is bedoeld, wordt
een ij geschreven als die er volgens ons
spraakgebruik moet staan. De y wordt geschreven op de vele plaatsen waar dat
teken een i representeert. Het gebruik van
ii in afschriften is niet aanbevelingswaard.
Wel worden namen van maanden, waarvan
Die onregelmatigheid brengt de vraag naar in het Latijn de tweede naamvalsvorm de
voren in hoeverre degeen die een oud stuk 'i' is (februarius - februarii) gelijk aan
transcribeerd de teksten mag normaliseren. deze tweede naamsvalvorm weergegeven.
Er zijn regels vastgesteld voor het uitgeven Men schrijft dan dus ook februarii.
van historische bescheiden, waarin wordt Uitzondering op deze regels zijn persoonsaangegeven wat wel en wat niet als geoor- of geografische namen. Daar wordt letterloofd wordt beschouwd. Het zijn regels, lijk overgenomen wat in de originele tekst
die ook bij het afschrijven van onze docu- staat.
menten van kracht zijn. In het hierna vol- Voor gebruikte afkortingen zijn geen vaste
gende wordt een korte weergave gegeven regels te geven al zit er wel enige lijn in.
van de meest gebruikelijke regels.
Ook hier bestonden geen vaste voorschriften. Voor het transcriberen geldt, dat deze
Een exacte weergave van een document afkortingen worden uitgeschreven naar
met alle grafische bijzonderheden is on- analogie van het woordgebruik in hetdoenlijk, maar modernisering in taal, spel- zelfde en gelijktijdige documenten uit deling, stijl en woordkeus is niet geoorloofd. zelfde streek en periode.
Indeling van de tekst in alinea's, het ge- Romeinse cijfers worden niet in Arabische
bruik van hoofdletters en de plaatsing van cijfers omgezet. C blijft C en wordt dus
leestekens gebeurt volgens modern ge- niet als 100 geschreven.
bruik.
Regels bij het transcriberen. (H.M.L.)
Het eerste gebruik van het Nederlands van
toen was oorspronkelijk veel meer fonetisch. Men schreef zoals men het sprak. Dit
brengt mee dat er van streek tot streek
verschillende woorden uit de eigen streektaal werden gebruikt. Zelfs bij schrijvers
uit een streek traden weer verschillen op.
En bij het kopiëren van bestaande stukken
veranderde men de spelling naar eigen
believen. Het gebruik van hoofdletters en
de plaatsing van leestekens was even systeemloos. Een streven naar meer uniformiteit begon eerst tegen het eind van de
zestiende eeuw. Eerst in 1865 ontstond een
officiële Nederlandse spelling.
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Beroepen van toen (kar-ket)
H.M. Lups
Karveelschipper
Schipper op een karveel, een licht snelvarend zeilschip, zowel voor oorlogsdoeleinden als voor de koopvaardij gebruikt. Karvelen (ook onder meer kravelen, karaveelen en kerveelen genoemd) hadden een
gladde huid, dus niet overnaads. Een karveel werd in de zestiende en zeventiende
eeuw door de Spanjaarden toegevoegd aan
een of meer grotere oorlogsschepen als
jager. Vermoedelijk zijn ze in ons land het
eerst in Friesland als koopvaardijschepen
in gebruik geweest. Zo schrijft Soeteboom
in 'Nedergang van Stavoren': "De af- en
aanscheping tot Stavoren, door Carvelen
op Amsterdam en Enkhuysen geschiet dagelyks".
Kashouder
a. Een kashouder is een (zilver) kashoudende = winkelhoudende zilversmid. "Dat
ook niemand van buyten deeze Stadt (=
Haarlem) .... zich zal mogen onderwinden
in deeze Stadt.... te veylen, venten enz
aan Kashouders of Zilversmits-Winkels
eenigerhande nieuw gemaakte Goud- of
Zilverwerken." (Keuren van Haerlem 2,
296 a, 1751).
b. Kashouder is degeen, die in een winkel,
kantoor of elders de kas houdt, beheert.

Kistenmaker in zijn werkplaats
(naar een gravure van omstreeks 1500)

drukte uitgave van 1677), dat begint met
allerlei bepalingen bij het huwelijk, staat
onder meer vermeld: "Item/ een vuile kiste
die men mede uitgift tho vole (=?)/ sal
wesen von groote twee bedden und mit
hoir toebehoir und verbeteringe sunder
verbeiden." Geen erg duidelijke tekst. De
bruid werd geacht ook een uitzet mee te
brengen.
Men gebruikte kisten om op te zitten, die
Kassemaker
zich tot stoelen evolueerden, de kisten
Ook kaste(n)ma(a)ker, kiste(n)maker.
Oorspronkelijk gebruikte men geen kas- (o.a. kleerkisten) werden ook tot kasten.
ten, maar kisten tot berging en bewaring Het beroep werd van kistenmaker tot kasvan zijn goederen. In het Landt-Recht van tenmaker/schrijnwerker.
Wedde en Westerwoldinge-Landt, (ge- De illustratie naar een gravure van om256
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streeks 1500 toont, dat men toen fraaie
kisten wist te vervaardigen.
Geld en waardepapieren en bewijsstukken
werden in ijzeren of met ijzer beslagen
kisten bewaard. Het vervaardigen van ijzeren kisten was smidswerk.
Kass(e)ijer / kass(e)ijersbaas / kassijmeester
Kassij, ook kassei is een natuursteen, geklopt tot straatkei. Kassijers, ook wel kassij (en)leggers of kassijmakers, zijn straatmakers, de kassijersbaas of kassij(en)leggersbaas heeft het toezicht over een ploeg
kassijers.
De kassijmeester is een opzichter, een inspecteur van de straatwegen.
Kastelein
Oorspronkelijk een ambtenaar aan wie de
bewaring van een kasteel en eventueel het
beheer van het bijbehorende rechtsgebied
was opgedragen.
In het Groot Placaatboek 1, 57 van 1609
wordt gesproken van Jehan Sloeth, Heere
van Sallick, Drossaert van het Landt van
Vollenhoo, ende Casteleyn vande Heerlijkheydt Cuinder. Men sprak eveneens
over de drost of drossaard als de kastelein
te Muiden. Het was ook de titel voor een
bewaarder van een burgerlijk dienstgebouw. Tevens werd het de titel voor de
waarden van de vroegere stadslogementen
(stadspachters). Later werd het de algemene benaming voor waard. En zo tevens
voor herbergier, tapper en kroeghouder.
De kasteleines of kasteleinse is dan de
vrouw van de herbergier of een vrouwelijke herbergier.
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Katoendrukker naar een achttiende-eeuwse
centsprent

Katoen-drukker
Katoenbedrukken gebeurde oorspronkelijk
met de hand, door middel van drukblokken
van o.a. peren- en lindenhout, waarin het
patroon was uitgesneden. De druktafels
werden met enkele lagen stof bedekt als
ondergrond voor het drukken (zie afbeelding). Op elke tafel werd maar een kleur
gedrukt. De plaats waar de volgende kleur
moest komen werd aangegeven met behulp van paspennen. Het blok werd bevochtigd met 'beits', op het katoenen weefsel gezet en met een hamer aangeslagen.
Hierna werd het doek naar de volgende
drukker doorgeschoven door een aan de
drukker toegevoegde hulpkracht.
-spinnerij
Oorspronkelijk werd ook katoen met de
hand gesponnen. In 1779 ontwikkelde Samuel Crompton uit door anderen ontwikkelde primitievere machines een katoenfijnspinmachine, die fijne katoenen garens
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kon spinnen.
-weverij
Het weven van katoen
Ketelaar
is iemand, wiens handwerk het was het
maken of repareren van ketels.
Ketelboeter
Ook ketellapper. Was een rondtrekkend
handwerksman, die ketels en koperwerk
repareerde.
Ketelaar, ketelboeter of ketellapper stonden kennelijk vroeger niet zo goed aangeschreven: In het Gr. Placaatboek 1, 476a
van 1576 staat onder meer ".... Leprosen,
Ketelboeters, Kramers met Maersen ....,

Quacksalvers, ende diergelijcke Landtloopers" en G. Van Hasselt vermeldt in
Arnhemsche Oudheden (1803-1804), 2e
deel een verordening uit 1598: "Item sullen oick gene vrembde Bedelaers, Ketelbuyters ...., Rotten-vengers, Kannenstoppers offte andere dergelycke Vagabonden vnd Landtloopers in der Stadt inkommen laten".
Dit beroep heeft ook enkele zegswijzen
opgeleverd:
"Zuipen als een ketelboeter"
"Sy roepen als ketelboeters"
"Hij vloekt als een ketellapper".
Zowel Ketelaar, Ketelbueters en Ketellapper met de nodige variaties zijn achternamen geworden.

Verenigingsnieuws
50 jaar Gens Nostra op cd-rom.
Voor de genealogen-computeraars is er
een prettig item tot stand gekomen. Binnen
het Verenigingscentrum heeft men met gebruikmaking van de nieuwste technieken
kans gezien de totale tekst van de eerste
vijftig jaargangen (1946-1995) op 2 cdroms bijeen te brengen. De circa 21.000
bladzijden zijn als gescande afbeelding opgenomen en de tekst is gedigitaliseerd met
een OCR-programma. Met het bijgeleverde zoekprogramma kan men op één
woord of op combinaties van woorden
zoeken. Ook kan door de hele tekst gebladerd worden als in een boek. De gekleurde
illustraties zijn ook goed weergegeven.
Heel veel is misschien niet direct bruikbaar voor het eigen familieonderzoek,
maar het moet raar lopen als men geheel
niets van zijn gading zou vinden. Aangezien de meeste leden lang niet over alle
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jaargangen beschikken heeft men nu, mede
door de toevoeging van de zoekmogelijkheid, de mogelijkheid optimaal gebruik te
maken van de inhoud van Gens Nostra.
De cd's kunnen gebruikt worden onder alle
op dit moment gangbare besturingssystemen. Wel worden enige eisen gesteld aan
de apparatuur. Voor een PC onder Windows bijvoorbeeld, dient dat deze minimaal voorzien moet zijn van een 486 processor, 8 megabyte intern geheugen en
uiteraard een cd-romspeler. Leden van de
NGV kunnen deze uitgave bestellen door
het overmaken van ƒ 79,— (niet-leden
ƒ 99,-) op gironummer 93.75.26 t.n.v. de
NGV te Schoonoord.
Ook 50 jaar "Ons Voorgeslacht" komt
uit op cd-rom. De heren E. van Driesum en
H.P. van Venetiën
van het NGVVerenigingscentrum hebben ook dit proOns Erfgoed nr 6, 1997

ject kunnen ontwikkelen en realiseren.
Hier waren eveneens 2 cd-roms nodig,
waarop de 50 jaargangen van Ons Voorgeslacht (1946 t/m 1995), de jaarboeken verschenen in 1954, 1955, 1956, 1961 en
1969 en als extra de Zuidhollandse Genealogieën deel I (1986) en II (1991) zijn
opgenomen. In totaal meer dan 20.000
bladzijden Dit wordt een eenmalige uitgave van 750 exemplaren. Ook hier is er
een zoekmodule, waarmee op één woord,
of op een combinatie van woorden kan
worden gezocht. Zo kunnen onderwerpen,
die normaal niet in een index worden opgenomen, snel worden opgezocht. Ook het
zoeken door alle verschenen leenrepertoria

en bronbewerkingen zal op eenvoudige
wijze mogelijk zijn. Men krijgt de originele bladzijde op het scherm te zien en kan
deze ook afdrukken. Aan de PC worden
dezelfde eisen gesteld als hiervoor vermeld. Leden van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie kunnen een exemplaar bestellen door overmaking van ƒ 99,- op postbankrekening 55546 t.n.v. de penningmeester van Ons Voorgeslacht te
Voorburg. Voor niet-leden is de prijs
ƒ109,--.
Nu onder meer de Jaarboeken van het
CBG en De Nederlandsche Leeuw nog.
HML.
Computergenealogie

Stamboom 1.5 De Luxe (TLC Domus)
W.J. Scholl
•'<••:

-

*

• ' "'1

Min. vereisten: Windows 3.1,4 Mb Ram,
4 Mb schijfruimte, cd-rom-speler.
Prijs: ƒ 69,95.
De doos bevat een cd-rom, een 32 pagina's
tellende handleiding, een registratiekaart
en een folder met de producten van The
Ons Erfgoed nr 6, 1997

Leaming Company Domus.
De hoes van de doos vermeldt dat dit
programma "geschikt is voor hobbyisten
maar ook aankomende genealogen". Nu
ontgaat mij het fijne onderscheid tussen
deze twee categorieën, maar dat het kennelijk niet bestemd is voor de gevorderde
genealoog geeft toch wel te denken. Helaas kan ik niet enthousiast zijn over dit
programma. Natuurlijk, het heeft beslist
positieve punten maar naar mijn smaak
wordt er teveel nadruk gelegd op de mogelijkheid de grafische weergave van een
stamboom aan te passen.
De handleiding ziet er keurig verzorgd uit.
Op pagina 9 wordt uitgelegd hoe de installatie in zijn werk gaat en inderdaad levert
dat weinig problemen op. Gelukkig maar,
want het lijkt erop dat men met een zin als
"Volg de instructies die op uw scherm
verschijnen totdat het programma volledig
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is geïnstalleerd" zich er wel erg gemakkelijk vanaf maakt. Helaas wordt deze indruk
meteen bevestigd op de volgende bladzijde. U wordt daar 'aan de hand meegenomen' door wat voorbeeld gegevens in te
voeren. In de eerste alinea staat dat er eerst
een nieuw bestand aangemaakt moet worden. U drukt op F2 en ... "Vul vervolgens
de vereiste informatie in". Het was mij niet
meteen duidelijk dat in het eerste vak 'Titel' een omschrijving van het bestand en
het het tweede vak 'Naam' mijn eigen
naam ingevuld diende te worden. Maar
wellicht zegt dat meer over mij dan over
het programma c.q. de handleiding. Het
voorbeeld dus maar verder gevolgd. We
moeten een echtpaar Jan Janssens en Anne
Hermans invoeren met twee kinderen:
Hans Janssens en Mieke Janssens. De datum moet ingevoerd worden als 13/4/1946.
Of dat ook anders kan, bijvoorbeeld met in plaats van met /, of met een extra nul
voor maanden onder de tien, of met toevoegingen als ca., na of voor ... programma en handleiding zwijgen hierover
in alle talen. Met behulp van de ingevoerde gegevens wordt een eenvoudige
stamboom op het scherm gezet. De eerste
afbeelding in de handleiding laat zien hoe
dat er uit hoort te zien. Helaas, volgens dat
plaatje is Jan Janssens gehuwd met Maria
Janssens en niet met Anne Hermans. Gelukkig is Jan volgens mijn scherm wel
gehuwd met Anne Hermans. "Om aanvullende stambomen te tekenen klikt u op het
pictogram Een tabel met voorouders tekenen en klikt u op Jan Janssens", dat is
interessant, ik heb die voorouders - geheel
conform de handleiding niet ingevoerd;
zou het programma meer weten dan ik er
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in stop? Even proberen, nee natuurlijk
niet! De bedoelde pictogrammen staan boven in het scherm en, als niet meteen duidelijk mocht zijn wat ze voorstellen dan
verschijnt gelukkig de omschrijving daarvan zodra de cursor op het pictogram staat.
Schitterend, alleen deze tekst komt op de
alleronderste regel. Het duurde even voor
ik dat door had. Op deze bepaald niet
ergonomische manier even alle pictogrammen langs want de volgende zin uit de
handleiding luidt: "Op dezelfde manier
kunt u stambomen met voorouders of gemengde stambomen met voorouders en
afstammelingen tekenen". Ja, ja 'dezelfde
manier' er is geen pictogram 'gemengde
stambomen'. Toch is mij dat later, bij een
omvangrijker bestand, wel gelukt want
"Alle beschikbare stambomen zijn toegankelijk via de menubalk." En dat is juist. Op
zich vind ik deze mogelijkheid een pluspunt, iets wat ik in een aantal andere programma's nog mis.
Bij het invoeren wat wat meer gegevens in
een 'echt' bestand (dus geen voorbeeld
meer, hoe wis je trouwens zo'n verder
onbruikbaar bestand?) stuit ik op nieuwe
problemen. Het lukt aanvankelijk niet om
meer dan één voornaam in te voeren. Door
een gedcom bestand te laden - deze optie is
opnieuw een pluspunt - kan ik zien dat het
wel mogelijk moet zijn. Na veel plussen en
minnen blijkt dat inderdaad te kunnen, zij
het op een zeer onhandige manier. Vreemd
dat daarover niets in de handleiding staat.
Steeds opnieuw stuit ik op problemen
waarbij de handleiding helaas geen hulp
biedt. Met een programma dat mij bij de
invoer zoveel problemen en ergernissen
oplevert wil ik niet verder werken. JamOns Erfgoed nr 6, 1997

mer, want het ziet er op het scherm best
fraai uit en de uitvoermogelijkheden zijn
misschien ook wel aardig. Het moet mogelijk zijn een 'stamboom met voorouders'
als ASCII bestand weg te schrijven. Maar
waar vind je dan dat bestand terug? Het
zoeken, buiten het programma, wordt nog
bemoeilijkt want: hoe heet dat tekstbestand? De lijst met minpunten is gemakkelijk nog langer te maken maar de con-

clusie zal ook zo al duidelijk zijn. Jammer,
want het programma heeft genoeg potentie
om tot iets goeds uit te groeien. Nu lijkt
het er sterk op dat deze 'onvoldragen
vrucht' prematuur is uitgebracht. Voorlopig biedt de Nederlandse markt in dezelfde
prijsklasse programma's van eigen bodem
die met kop en schouder boven Stamboom
1.5 De Luxe uitsteken.

Boeken en tijdschriften
Meestertekens op het dak
In de eerste jaargang van Ons Erfgoed, schreef
Frans van Geldorp een artikel onder het hoofd
"Voorouders drukten stempel op hun werk
(1)", waarin op de pagina's 109-110 trotseer- of
dakloodjes ter sprake kwamen. Hoewel deze
loodjes vrij algemeen werden gebruikt, zij het
niet overal, kom je ze betrekkelijk weinig tegen, mede omdat de meeste oude daken zijn
verdwenen. Omdat het als het ware visitekaartjes zijn die door o.a. loodgieters werden achtergelaten, vond ik het een interessant genealogisch item om te verzamelen, maar zelf kreeg
ik er tot nu slechts een tiental bij elkaar, waarvan ik bij de meeste de herkomst niet kende.
Op zoek naar iemand, die er meer van zou
weten kwam ik niet verder dan dat er iemand in
het Utrechtse woonde, die er alles van af wist.
En dan valt opeens de aankondiging van een
eerste boekje onder de in deze kop genoemde
titel op je bureau. De auteur is P. Steijn, die
zich reeds 35 jaar met deze dakloodjes bezig
houdt. Het zijn stukjes lood, aan de bovenzijde
vastgesoldeerd ter afdekking van de spijkerkoppen waarmee loden bekledingen op regels
of ruiters van hoekkepers en nokken bij leienen pannendaken zijn gespijkerd. Ook rietdekkers maakten wel gebruik van deze loodjes.
Meestal zijn ze schildvormig. Er op staan huismerken, stadswapens, initialen of gereedschapOns Erfgoed nr 6, 1997

pen. De herkomst van het woord trotseerloodje
is de auteur niet bekend. Het Woordenboek der
Nederlandsche Taal wijst op een mogelijke
afleiding van traceerloodjes: ".. De koppen der
taaije bannagels, welke men .... tot bevestiging
van het lood bezigt, worden met zoogenaamde
traceer- of dekloodjes overdekt, om dezelve
voor roest te beveiligen en het inwateren van
de spijkergaten voor te komen", maar ook dit is
een veronderstelling.
In het voorwoord stelt G.W. van Herwaarden,
voorzitter van de Stichting Bouwhistorie Nederland, het belang van het onderzoek naar
deze loodjes vast. De gegevens kunnen worden
gebruikt bij het beschrijven van gebouwen die
voor de status van monument in aanmerking
komen. De heer Steijn heeft inmiddels zo'n 900
verschillende loodjes verzameld, waarvan hij
ruim 370 provinciegewijs beschrijft. In Europa
is deze traditie uitsluitend bekend in ons land.
Oorspronkelijk werden ze door de gildenmeesters loodgieters, leidekkers en pompmakers
woonachtig in gebieden beneden de grote rivieren niet toegepast, maar in deze eeuw zijn
aldaar toch ook een aantal bedrijven, die deze
traditie zijn gaan toepassen.
Frans van Geldorp gaf als een van de voorbeelden het loodje van Dirk Keün uit 1765. De heer
Steijn geeft een overzicht van 45 stuks van
deze familie, het oudste uit 1744, de laatste uit
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1863. Ze beginnen met Dirk Keün, daarna
volgt Pieter, gevolgd door Pieter en zoon Cornelis om te eindigen met Pieter, Cornelis en
Van Gurtzgen.
Dat een loodgieter niet altijd gewerkt heeft
waar zijn loodjes worden gevonden wordt ook
bij deze familie aangetoond. Bij het vinden van
een loodje met het jaartal 1801 van Pieter,
tijdens een restauratie van de dakruiter van de
N.H. kerk in Hoogeveen, bleek dat in het begin
van de vorige eeuw dit torentje compleet met
loodbedekking gekocht is van de gemeente
Haarlem.
Het boek wordt afgesloten met een afbeelding
van dertien exemplaren waarvan de herkomst
niet is achterhaald.
Voor ons genealogen is het een eerste aanzet.
De gildenmeesters hebben vooral in de zestiende t/m de achttiende eeuw deze loden waterkeringen beschouwd als hun visitekaartje en
deze zijn daarom een interessant object voor
families met loodgieterspatroons uit het verleden. De collectie van de heer Steijn is samengevoegd met die van Jobse bv, een bekend
leidekkers-, loodgieters- en koperslagersbedrijf
in Middelburg, waaraan inmiddels ook nog
enige andere verzamelingen zijn overgedragen.
Musea bleken geen belangstelling te hebben.
Met behulp van gildeboeken en patentregisters
zou het in principe mogelijk moeten zijn de
meeste te determineren. Dit-werkje verdient
een aanvulling: een publicatie van alle bekende
trotseerloodjes, regionaal op alfabet.
Het boekje kan nog besteld worden door overmaking van ƒ 24,95 (is inclusief verzendkosten) op gironummer 547152 t.n.v. de heer P.P.
Steijn te Bosch en Duin. (HML)
Drie negentiende-eeuwse scheepskapiteins
(Thomas, Johan Jörgen en Hendrik Thomas
Lange), auteur H. Ehrhardt. Dit is een merkwaardig boek, dat slechts in een zeer beperkte
oplage (100 stuks) is vermenigvuldigd. De auteur heeft zich enkele tientallen jaren bezig
gehouden met het onderzoek van zijn Noorse
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betovergrootvader Thomas Lange, die in 1841
op weg van Suriname naar Nederland verdronk
en zijn beide zeevarende zoons Johan Jörgen
en Hendrik Thomas. Afgezien van de wens om
een genealogie op te stellen ging het vooral om
inzicht in het leven van deze drie mensen te
krijgen. Voor de gegevens van de kapiteins is
een beperkte keuze gemaakt uit het beschikbare materiaal, maar al bij al is er een intrigerend stuk werk tot stand gekomen met vele
details over hun levensloop. De gegevens over
hun vele soms dramatisch verlopende reizen,
ook uit de tijd, dat ze nog geen kapitein waren,
geven inzicht in het leven van de zeevarenden
uit die tijd, waardoor het boven een familieboek voor eigen gebruik uitstijgt. Men wordt
geïnformeerd over allerlei zaken als bijvoorbeeld kosten, baten, aard van lading en reizen,
winsten en verliezen en de duur van bepaalde
tochten. Het systeem van de koloniale zeilvaart
met zijn zeer strikte administratieve, maar toch
ook praktische bepalingen geeft het raamwerk
van deze reizen. Het is geen boek, dat men in
een adem even uitleest. Er wordt veel in gezegd. Het wordt niet alleen aangevuld met
talrijke afbeeldingen, waaronder veel familiefoto's en afbeeldingen van schepen, maar ook
met een aantal kopieën van documenten van
velerlei aard. Er moet ontiegelijk veel energie
en tijd besteed zijn om al deze gegevens te
achterhalen. Aardig is ook een tijdtabel van
1730-1927, waarin verschillende voorvallen
binnen de families in de tijd zijn geplaatst.
Verder vinden we een overzicht van de schepen, waarop de Lange's gevaren hebben met
hun kapiteins (waaronder zij zelf) en het aantal
reizen dat ze met de betreffende schepen hebben gemaakt. Een literatuuroverzicht en een
namenregister besluiten dit werk. (HML)
Wapenboek Vereniging Veluwse Geslachten
(2 delen)
In 1952 werd het eerste Wapenboek in wording
met als auteur de heer A.C. Zeven gepubliceerd. Het omvatte 101 pagina's. De auteur
Ons Erfgoed nr 6, 1997

heeft in de afgelopen vijfjaar talloze gegevens,
vooral afkomstig uit de Collectie Muschart
toegevoegd, zodat het huidige wapenboek 375
pagina's omvat. Het aantal wapenbeschrijvingen per bladzijde is gemiddeld 7 a 8, zodat in
deze tweede druk zo'n 2800 tot 3200 beschrijvingen voorkomen. De heer Zeven verwacht
dat te zijner tijd een derde uitgave zal kunnen
verschijnen, die dan zo'n 5000 beschrijvingen
zal omvatten, al bij al ook voor de toekomst
een omvangrijke en tijdrovende klus.
Het spreekt wel vanzelf dat de niet heraldisch
geschoolde leek met deze wapenbeschrijvingen
nog niet veel kan doen, maar aan de hand van
de gegeven blazoenering kan bijvoorbeeld een
heraldisch tekenaar een goede wapenafbeelding vervaardigen. Maar hier zijn binnen de
Vereniging aanvullende mogelijkheden. Toen
in 1982 een begin werd gemaakt met de samenstelling van dit wapenboek, heeft men ook een
begin gemaakt met het vervaardigen en verzamelen van afbeeldingen.
Op deze wijze beschikt de vereniging over een
basiscollectie wapenafbeeldingen, ten dele in
zwart-wit, ten dele in kleur. Tijdens bijeenkomsten van de vereniging is deze collectie
veelal te raadplegen.
De meeste beschrijvingen zijn afkomstig van
Muschart. Hij gebruikte een duidelijke, in het
Nederlands gestelde taal.
De wapenbeschrijvingen zijn niet altijd uniform. Ten eerste varieerde Muschart met de tijd
zijn beschrijvingen van hetzelfde wapen en ten
tweede komen de wapenbeschrijvingen uit verschillende bronnen. De auteur heeft zich in de
eerste plaats toegelegd op het verzamelen van
gegevens. Indien nodig kan de blazoenering in
een latere periode uniform gemaakt worden.
Voorlopig zal de aandacht wel primair gericht
zijn op het verder verzamelen van gegevens.
De collectie Muschart, aanwezig bij het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage
moet nog verder geraadpleegd worden. Zo bevinden zich in het Rijksarchief in Gelderland
zo'n 45 tot 80 duizend zegels, waaronder ongeOns Erfgoed nr 6, 1997

twijfeld een aantal Veluwse.
Naast dit Wapenboek zijn er nog enkele andere
gedrukte bronnen, waarin gegevens over wapens van Veluwse geslachten te vinden zijn. De
heer Zeven noemt:
Arnhems Zilver - 1958 (met vele geschetste
afbeeldingen)
de Jong, A.J. & CL. van Otterlo,1996, Genealogie en Heraldiek te Rhenen (besproken in
Ons Erfgoed, jg. 5, nr. 4, pag.. 135) Aanvullende gegevens en vele afbeeldingen volgen in
een volgende druk van het hier besproken wapenboek.
De Vey Mestdach & J.A. de Boo, 1995. Liber
Sigillorum. De zegels in het Archief van de
Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht,
1200-1811. Utrecht (2 delen).
Het is de bedoeling in een volgende uitgave
ook de handmerken van Veluwenaren op te
nemen, maar ook hier zal nog veel archiefonderzoek nodig zijn.
In de inleiding wordt een overzicht gegeven
van de gedrukte bronnen, zowel op auteur als
op plaatsnaam.
Tot besluit een enkel voorbeeld:
'HOEFHAMER - in blauw een smidshamer,
vergezeld van 3 kleine sterren, waarvan 1
rechts, 1 links geheel beneden dicht naast de
steel van de hamer, en 1 daar dicht beneden.
Helmteken: een dito hamer tussen een vlucht.
De hamer is rechts gespleten.
Bron: Doornspijk-1: D. Hoefhamer, scholtis
ampt Doornspijk 5-4-1809. Elburg-2-4: Dries
Hoefhamer, notaris te Elburg 17-4-1814.'
Opvallend is dat voorafgaand aan dit voorbeeld
nog twee andere wapens Hoefhamer worden
weergegeven, terwijl ze ogenschijnlijk alle drie
door dezelfde persoon zijn gevoerd in verschillende fasen van zijn carrière. Dit is een veronderstelling die door lokaal onderzoek ondersteund of ontkracht kan worden en geheel los
staat van hetgeen in dit Wapenboek is weergegeven.
Als slot kom ik op het woord Sisyfusarbeid,
maar die term is misplaatst. Sisyfus was ver263

oordeeld tot zware eindeloze arbeid zonder nut.
(Hij moest een rotsblok naar de top van een
berg wentelen en als hij bijna boven was rolde
dat rotsblok weer naar beneden en kon hij
opnieuw beginnen). Dit is een gigantische klus,
bijna eindeloos, maar zeer zeker voor heraldici
en genealogen niet nutteloos. (HML)
Handleiding voor joods genealogisch onderzoek in Nederland.
Mevr. T. Spaans-van der Bijl berichtte ons dat
van dit door haar geschreven boekje een aantal
extra exemplaren zijn gedrukt, zodat ook belangstellenden buiten de Kring een exemplaar
kunnen bestellen door overmaking van / 30,—
(inclusief verzendkosten) op postrekening
4603234 t.n.v.. Publicaties Nederlandse Kring
voor Joodse Genealogie, Van Neslaan 7, 3742
MN Baarn, o.v.v. 'Handleiding Joodse Genealogie'.

Bulletin 2, Antiquariaat A.G. van der Steur
In november verscheen dit bulletin met een
opgave van aanwinsten in het assortiment manuscripten en documenten. Deze beschrijving
wordt vooraf gegaan door een beschrijving van
de voorraad. Wat boeken betreft ligt de nadruk
op geschiedenis van Nederland en op het oude
boek. Deze collectie omvat onder meer publicaties op het gebied van geschiedenis, genealogie, migratie, naamkunde, militaire-, kerk- en
rechtsgeschiedenis. Daarnaast is er een uitgebreide collectie prenten. Ook zijn er zo'n
10.000 manuscripten van en betreffende Nederlandse personen: brieven, akten, aantekeningen, dagboeken, genealogieën, gedichten,
alba enz.
Het Antiquariaat is van woensdag t/m zaterdag
geopend van 11-17.30 uur. Het adres is Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, tel. 0235311470/5324237, fax 023-5420670, email

Aanvulling op Gildewezen (1)
In de noten betreffende het Gildenwezen in nr.
5 van Ons Erfgoed staat onder noot 13 op
pagina 209 vermeld dat de oorsprong van het
woord Hanze c.q. Hansa niet duidelijk is. Volgens de Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie (GNLE) deel 11, pag. 491 is het een oud
Hoog-duits woord, met de betekenis "schaar troep".
R.A. van Bezooijen (Etten-Leur)

Het WNT zegt onder meer (beknopt weergegeven): hanze, in oudere spelling hansa als gotisch en oud Hoog-duits hansa (heer)schaar,
(leger)bende, menigte, troep, maar in de gewijzigde betekenis van: vereniging, verbond, corporatie (het eerst in de middeleeuwen in Zuidduitse steden. (HML)

Genealogische contactzoekers
Contactzoekers worden opgenomen in volgorde van
binnenkomst en voor zover de plaatsruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis voor abonnees (Max. 720
letters/spaties). Tekst graag in machineschrift of
blokletters.
Baanvinger (Barenfanger, Berfïnger). Aangeboden genealogische gegevens met betrekking tot dit
geslacht te Schiedam, vanaf 1792, voorzien van
foto's, rouwkaarten, advertenties enz.; ook gegevens
van aangetrouwde families, o.a. Trapman, Salverda, van/ter Beek, van Diggelen, van Riet, van
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Donk, Drektraan, Scheurkogel e.a..
Gevraagd: gegevens omtrent Huybert Batenburg te
Scheveningen (alsmede voor- en nageslacht). Hij
huwde (2e huw.) 19-03-1797 met Maria Ros.
C. Batenburg, Karspelweg 27, 9773 TL Wetsinge,
tel. 050-3061382.
Bergen, Balthazar Lijphart ten, geboren in 1805
in Oude Pekela kwam aldaar in 1815 nog in de
volkstelling voor. Daarna ben ik het spoor bijster tot
hij zich in 1845 als onderwijzer in Eibergen vestigde. Ik probeer, tot nu toe echter zonder resultaat,
Ons Erfgoed nr 6, 1997

uit te zoeken wat hij in die tussentijd gedaan heeft en
waar hij gewoond heeft.
W.N.A. Berg-ten Bergen, Lisdodde 27, 9207 AR
Drachten, tel. 0512-523217.
(Opm. red.: wsch. was B.L. ten B. lidmaat van de
N.H. Kerk en zullen de kerkelijke archieven van O.
Pekela en Eibergen mogelijk informatie kunnen verschaffen: met attestatie vertrokken naar, c.q. gekomen van; succes!)

terbork d.d. 24-3-1782.
Het gezin is waarschijnlijk uit Westerbork vertrokken, mij niet bekend waarheen. Wie weet meer?
M. Maris-Peeks, Slingerbeek 13, 8033 DJ Zwolle.
(Opm. red.: mogelijk geven ook hier indien aanwezig kerkelijke archieven informatie, o.a. lidmatenboek)

Laken, Laeken, van (van der) La(a)(e)ken en
andere schrijfwijzen/verbasteringen van de naam,
zoals in de V.S. Lakin (?) enz. Om een betrouwbare
familiestamboom op te bouwen verzoek ik iedereen
die iets daartoe bij kan dragen om te reageren. De
naam Laken komt voor in Leiden en omstreken, zo
ook bepaalde variaties op deze naam. Uit onderzoek
van Kits Nieuwenkamp weet ik dat de naam indertijd ook in Vianen voorkwam, namelijk bij leden
van de vroedschap. Wil iedereen die op de een of
andere manier iets over deze familienaam kan verduidelijken in contact treden met
Peter A.F. Laken, Gangesdreef 27, 3564 SN Utrecht,
tel. 030-2616415.

Ik zoek samenwerking in onderzoek naar:
1. Steenbergen, Wouter Hendricks van, koekbakker uit Deventer, begr. Leiden 28/04-04/05-1731, tr.
Leiden 24-3-1686 Saertge Ariens Hordijk; 2. Van
der Es (Haren), stamouders Hindrik Harms en
Annechien Kiasens; 3. Pultrum, doopsgez., stamvader Egbert Jurjens tr. Surhuisterveen 13-121702 Seijtje Eedes; 4. Giliam van Raden, begr.
Arnhem 13-11-1800, zn. V. Maria Giliams, tr.
Arnhem 4-5-1746 Hendrina Evertsdr. van Sprinkelaer, 4-11-1800; 5. Johanna van Grovesteyn,
geb. Utrecht tr. Utrecht 19-2-1615 Mr. Johan van
Muyden, dr. v. Jonker Johan van Grovesteyn en
verm. Elisabeth de Wilt.
V.H. van der Es, Oude Kanonsdijk 80, 7205 AR
Zutphen, tel. 0575-517553.

Peeks, Jan zoon van Jan Peeks (Piecks) en Aaltje
Everts, trouwde 3 mei 1768(?) met Hillegien Alberts Beenink. Zij kregen de volgende kinderen:
Jan, ged.. Westerbork d.d. 16-10-1768, wsch. jong
overleden; Jan, ged. Westerbork d.d. 16-12-1770;
Egbertijn, ged. Westerbork d.d. 15-1-1775; Albert,
ged. Westerbork d.d. 13-9-1778, wsch. 12-5-1805 te
Anloo getr. met Jacobje Meursinge. Zij gingen
wonen te Schoonlo, gem. Rolde; Willem, ged. Wes-

Wentink, Geurt of Gerrit, diende in het Regiment
van Lt. Gen. Van Raders en lag op 25 maart 1783 in
het garnizoen te Doornik. Hij was toen 22 jaar. Hij
huwt te Ouddorp 10 mei 1783 met Ariaantje Paulusd. Breen. Hij overlijdt te Ouddorp 8 juli 1822.
Wie kan mij vertellen waar en wanneer deze Geurt is
geboren en wie zijn ouders zijn?
H. v. Beijnen, v. Oldenbarneveltplantsoen 21, 2253
WV Voorschoten, tel. 071-5768561.
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Aalbers 116
Aarsen, van 59
Aartje 139
Ablaing v. Giessenburg, Baron d' 51
Adam 88
Aekersdijk 177
Aelberts 90
Aggelen, van 38
Aken, van 139
Alberdal39
Alberts 194
Albertszoon 162
Alembert, d' 117, 119, 120
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Alphen, van 238, 240, 242, 243
Anastasia 22
Anderson 22
Anker 36
Arend, den 116
Arendse 137
Ariaens 162
Arkesteijn 177
Artilliac Sr, d' 51
Artje 139
Asperen, van 63
Asselt, van 138
Averenck, van 162
Avery 108

B
Baanvinger 264
Baast, van 91
Backer 162
Bakemesse, van 62
Balems 88
Balen, van 102
Ballentyne 109
Bantje 172
Baren(d)s 184
Barendse 87
Barenfinger 264
Bartel(s)man(s) 182, 183
Barthel(s)man(n) 182
265

Batenburg 264
Bax 51
Beatrix, koningin 149, 214
Becker 150
Beek van/ter 264
Beenink 265
Beer, de 72
Begley 82
Beijensz' 129
Beijnen, van 265
Berends 138,250
Berentszoon 163
Beresteyn, van 84
Berfinger 264
Berg, vanden 161
Berg, van der 116
Berg-ten Bergen 265
Bergen, ten 264
Bergh, van den 21
Berghout 116
Bergkamp 140
Berk 84, 131
Berkhout 116
Berkhouwer 69
Bernard, Prins 52
Bertel(s)man(n) 182
Bertens91
Berwick 208
Beth 114
Beukeboom 140
Beukema 56
Beunissen 92
Beuse 53
Beusecom 139
Beveren, van 110
Bezooijen, van 264
Bie, de 184
Biggelaar 89
Bijenszoon 115
Blaecke 162
Blaricum, van 180
Blesgraaf 140
Blind(t) 139
Bloemesaed 138
Blois, van 245
Bo(e)co(o)p. to(e) 164
Boejers 139
Boer 139
Boitot 153
Bonaparte, Lodewijk 50
Bonaparte, Napoleon 50
Bonsma 222
Bont 184
Bont(j)ies 90
Boo, de 263
Boom, van der 115, 116
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Borgesius 146
Borgh, van der 63
Borne, van den 155
Bos(ch) 178, 179
Bosch, van den 246, 249, 250
Böse 172
Bouricius 153
Bouwens 119
Brandon 119
Bravenboer 116
Breda 213
Bredae, van 162
Brede 134, 138, 244
Bree, van 134, 138
Breen 265
Breffny, de 82
Brink, van den 140
Bromley 118
Brueghel, de Oude 8
Bruggers 121
Brugmans 156
Bruijn, de 71
Bruin 51, 146, 148, 149
Brummelaar 37, 71
Brussel-Spook, v. 44, 121, 140,228
Bruynier 90
Buchell, van 135
Buckl58
Buddingh 26
Buhlman 100
Bullens 138
Burch, van der 2, 64
Burke 123
Bus(s)ch(e), ten 162, 163
Buter 172
Buurman 139

Calsbeek, van 19
Cambacérès 119
Campen, van 61
Capellen tot den Pol, van der 42
Cats 255
Chantiepie de la Saussaye 136
Chevreul 119
Chün-Selie 184
Churchill 49
Cla(e)asen(s) 176
Claesz 62
Claeszoon 162, 163
Clarges, des 152
Clemens VIII, paus 209
Clerck 135
Clooster, van den 67
Cock.de 116
Coen 135

Coghlan 83
Cohen 24
Collenius 56
Colonius 88
Coppen 180, 181
Corneliszoon 163
Couvé 51
Couwenbergh 138
Cramer 139
Crane, de 243
Creveld, van 227
Crick 108
Crijn 181
Crijnen 180
Crocht, van der 184
Croft, van der 184
Crot(t) 89,214
Crous 139
Cuijcken213
D
Daae 85
Daalen, van 66, 112
Damstra 112
Dasselaar, van 137
Daub 69
Deken 164
Dekeyser 182
Deventer, van 120
Deveren, van 201, 202
Dibbets 162
Diderot 117, 119, 120
Diebrink 84
Dieterin(c)k 138
Diggelen, van 264
Dijck, van 43
Dijke, van 21
Dircx91
Diveren, van 202
Dix 132
Dodewaard, van 37
Don 162, 163
Doncker 43
Donk, van 264
Donner 43
Dop, van 61
Dou 120
Dreem, van 43
Drektraan 264
Drie, van 87, 137
Dries, van 139
Driesum, van 258
Drogendijk 153
Duharling 91
Dursten, van 162
Dusschoten, van 137
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Duyvetter 29
Dyck, van 154

E(e)rdman 139
Eedes 265
Eeghen, van 172
Eerdmans 139
Ehrhardt 262
Eij(c)k, van 41, 207
Eikema 90
Eisenhower 97
Eldermans 61, 62
Elisabeth I 43
Emma, koningin 144, 217
Endendijk 137
Engel, van de 92
Engelsman, den 228
Erens 111
Ertman 139
Erven, van 91
Es, van der 265
Eustace 82, 83
Ever(t)s51, 136, 177,265
Ewsum, van 55, 57
Eyck214
F
Faber 184
Favaille 90
Feith 203
Flink 204
FlorisV, graaf 180
Fokker 180
Fontein 69
Formsma 56
Franquinet216
Fris 121

Gay-Lussac 119
Geer.de 153
Geerdink van der Worp 55
Geerits 181
Geerts 162, 174
Geertszoon 162, 163
Gekder, van 139
Geke184
Geldorp, van 72, 261
Gelre, van 245
Gelvebos 114
Gent, van 41
Gentenaar 36
Gerardus201,202
Gerlach 154
Gerrits 90
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Gerritsen 228
Ghijsbertssoen 245
Giessen, van der 116
Giezeman 176
Gijsberts 90
Giliams 265
Glasbergen 140
Glasenap 228
Gmelich/Gmelig 43
Gmelig Meijling 43
Goedvree 137
Gogh, van 228
Gooijer, de 180
Gout 29
Gouw, ter 29
Graaf.de 180
Gracht, van der 180
Graswinckel 127
Gratama 203
Greft van der 37
Grehan 83
Grenham 79, 83
Grevinge201
Griffith 123
Groet, die 245
Groot, de 128, 172,222
Grootenboer 184
Groothuis 90
Grotefendi 77
Grothe 62
Grovesteyn, van 265
Gruijs 55
Gurtzgen, van 262
H
Haars 43
Habets217
Haeninck 162
Hagen 250
Haghaa, Ter 91
Hagjes 44
Hahn 149
Hals 204
Hamaker 90, 226
Hamers 222
Hamoen 238
Harlijn 91
Harlijn, du 91
Harlingen 91
Harms 265
Hart,'t 116
Harten-Fransen, van 184
Harthoorn 225
Heen, van 44
Heerdt, Baron van 51
Heeringa 156

Hees, van 184
Heide, van der 153
Hellegering 132
Helst, van 204
Hemkamp 91
Hendrickszoon 163
Hendricx91
Hendrik I, hertog van Brabant 20
Hendrik, prins 48
Hendriks 138
Hengel jr, van 51
Henricks 162
Herckenrode, de 156
Heringa 203
Hermans 88
Hermens 180
Hermsen 71
Herwaarden, van 261
Herweijer 69
Hettinga91
Heus, de 26
Heutz, van 139
Heuvel, van den 209
Heuwekemeyer 44
Hij de 184
Hilgerink 132
Hilhorst-Haars 44
Hilten, van 37
Himkamp 91
Hissinck(s) 90
Hoeben 19,21, 63, 109, 154
Hoefhamer 263
Hoek Ostende, van den 211
Hoek, van der 172
Hoekstra 173
Hoen, 't 87
Hoen 89,214
Hofenk de Graaff 117, 172
Hoffers 177
Hogesant 90
Holbein de jonge 46
Hollestelle 15
Honings 131
Hooft 71
Hoog, de 95
Hoogenboom 89
Hoppe-Seyler 108
Hordijk 265
Horst, ter 44
Hugensz 62
Huijkenswagen 184
Huitink 91
Hukelom, van 91
Hundertmark 20
Huussen 250
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Huydecooper 28, 29
Huyvetter 29
Hylgerynck 132
I
Iersel, van 139
Ietswaart 222, 228
Uck, van 61
Ineke 139
In en Kniphuisen, van 56
Itsweer 228

Jacobs 180
Jacobszoon 162, 163
Jacobus143
Jacobus II43
Jamar215
Jans44, 163,201
Jansdr. 139
Janssen 172
Janssoen, 245
Janszdochter 152
Janszoon 162, 163, 180, 181
Jasper 42
Jehe(e) 184
Jehee-Steijn 184
Jehu 184
Jeje 184
Jeke 184
Jobse 262
Johns 26
Jolles 109
Jong, de 92, 135, 136, 263
Jongejan 116
Jongh, de 250
Joorisz 62
Joosting 203
Joris 139
Joyce 83
Juliana, koningin 149
Jurjens 265
Juten 111
K
Kade, van der 40
Kahn 24
Kal(f)sbeek, (van) 19
Kappelhof44
Karel de Grote 205
Karel de Stoute 13
Karel, hertog van Gelre 138
Karel V I 1,209
Keijser 55
Kelly 79, 157
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Kemp, van der 116
Kennedy 124
Kerkner 139
Keulen, van 14
Keün261,262
Keverling Buisman 203
Kits Nieuwenkamp 156
Klaas(s)e(n) 176
Klasens 265
Klazen 176
Kleef, van 43, 139
Kiene 228
Klerck 135
Klerk, de 14
Klok 137
Klok-van Dasselaar 137
Klooster 121
Kloosterhuis 249, 250
Knol 90, 140
Koel-Weverling 92
Koeman 120, 140
Kok 140
Koman(s)21,37
Kompagnie 150
Konijnenburg 184
Konings 90
Kooij 150
Koomen 44
Koppejan-Brons 184
Koppenoll03, 116
Korbee 32
Korver41, 44
Kossel 108
Koster 116, 184
Koten 3, 22, 39, 47, 78, 95, 100, 122,
143, 187, 199, 204, 214, 222, 231
Krabbendam 223
Kramer 56, 139
Krijgsman 44
Krijne(n) 139, 179-, 180, 181
Kroes 37
Kruysman 177
Kuhn 24
Kuijl 44
Kuik, van 102
Kuipers 29
Kuiphof 173, 174
Kuylenburgh, van 139
Kuyper 147
Kwakernaak 181
Kwakkernaat 181

La(a)(e)ken, van 265
Laar, van de 122
Laeken 265

Lagendijk 116
Laken 265
Lakin 265
Lamber(t)s 202
Lammen 179
Lange 262
Leeuw, de 62
Leeuwen, van 87
Leeuwen-de Haan, van 90, 140
Lelij, van der 155
Lempies 90
Lennep, van 29
Lenting 44
Lesturgeon 153
Leurs 228
Levene 108
Lever 194
Leyden, van 166
Leyendekker162
Lies 51
Ligtenberch, van 164
Ligterink31,67, 222, 255
Linden, van der 246, 250
Linkenbeek, van 37
Lint-Bertens 92
Loo.van 137
Loose, de 43
Louis XVII23
Luijster, van de 223
Lups 16, 19, 27, 38, 57, 58, 68, 83,
114, 115, 127, 140, 151, 159, 164,
172, 175, 176, 197,203,210,213,
222, 223, 225, 226, 245, 256
M
Maanen, van 228
Madou 94
Maler 162, 163
Man, de 151
Manchendam 228
Marck91
Marckx 184
Maris-Peeks 265
Marlet 108
Martenszoon 162
Maurik, van 37, 38, 71, 72
Maurits, prins 129
McCarthy 83
Meer, van der 151, 152, 177
Meijboom 116
Meijer 51
Meinkman 41
Meisner 44
Melchiorszoon 162
Menkhorst 139
Menkman41
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Mens 250
Meulen, van der 223
Meursinge 265
Meynen 250
Miescher 108
Minkhorst 139
Minkman41
Mitchell 80, 83
Monick 63
Moor, de 184
Morée 172
Morel van Mourik 18, 36, 70, 200,
228,244
Morselt 184
Mourik, van 18,36,37,38,71
Mouw(e)rik, van 36, 37
Muiswinkel, van 18
Mulder 51
Mulderij 85
Muschart 112, 156, 157, 263
Mutsarts 92
Muyden, van 265
Muyrlinc 162
N
Nagtegaal 34
Nanning 90
Nap 36
Napoleon 80
Nassau Siegen, van 48
Naundorff23
Nebbeling-Riem Vis 228
Neef, de 116
Nelle, van 165, 172
Neubecker 158
Nienoord 183
Nienoord, van de 55
Niessen 69
Nijenoort 183
Nijkamp 156
Nirenberg 108
Noordzij 116
Noormans 41
Noot 228
Nourisse 139
Nuis 150
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O'Mahony 79
Oeveren, van 38
Ogelwight 121
Ojen, van 18
Oldebarneveldt 6
Oldenhuis 14, 53
Olthof 140
Olyslagers 87
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Onderdenwijngaard 41
Onken 228
Opstal, van 138
Otter, den 116
Otterlo, van 135,263
Ottevanger 228
Ouden, den 116
Oudes 224
Outshoorn 139
Outshoorn, van 139

Pama21, 158
Pancrasz 62
Panhuijs, van 55, 56
Paping 172
Paradijs 172
Pavlowa 100
Peeks 265
Pelt, van 116
Pelzers 13, 14
Pendrecht 116
Penner 44
Peschar 250
Petersen 119
Petit 158
Philips de Goede 49
Piecks 265
Plancius 88
Poel, van de 137
Pols, van der 116
Pool, van der 223, 224
Poortvliet 15
Post Uiterweer-Roessingh 136
Pottebacker 19
Pultrum 265
Putte, van 21, 133, 134
Putten, van der 139

Quackernaeck 181
Quint 102
Quirinus 181
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Raadt, de 156
Raaij, van 181
Raden, van 265
Raders, van 265
Radings 228
Ramshorst, van 137
Ravensteyn, van 204
Reagan 124
Regout179
Reijertse213
Reintjes 183

Rembrandt 204
Renesse, de 156, 157
Rentinck201,202
Richard III49, 52
Ridder.de 172
Riel, van 203
Riet, van 264
Rietstap 19,40, 135, 154, 156, 157,
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Rijn, van 86
Rijswijk, van 177
Rinsum, van 228
Roelefs 139
Roeleveld 139
Roelinck 67
Roervelt 139
Roessingh 136, 137
Roetemeijer 118, 119
Rogman 142
Rolland 154, 157, 158
Rombouts 63
Roodklifl39
Rooij 35
Roosmalen, van 222
Ros 264
Rotterdam, van 116
Rozendaal 137
Ruizendaal 180
Rutten 179
Ruysdael 180, 181
Ruysdael, van 181
Ryan 79
Ryckssen 162

Sabron51, 100
Salisburry, gravin van 52
Salverda264
Sande, van de 91
Sanders 14, 54
Sandt, van de 40, 41
Santen, van 2
Sasboult 62
Schaade 139
Schaap 255
Schaapman 146
Schade van Lee 139
Scheffer 43
Schenk 91
Schets 116
Scheurkogel 264
Scholl 22, 258
Schoot, van de(r) 138
Schu(e)rer 228
Schuijrer 228
Schuirer 228
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Schuiring 228
Schuiten 51
Schutte 66, 156
Schwegman 172
Sems 120
Serbreghts 92
Seventer, van 139
sGravensande 61
Siccama 56
Sijbrants 114
Sitter, de 55
Slechte 69
Slijkerman 115, 116
Slot 44
Smit 211
Snel 140
Snoeckert 191
Snouckaert van Schauberg, baron 52
Spaans-van der Bijl 227, 264
Spanheim 17
Sparwoude, van 151, 153
Speelman 116
Spiegel, van de 6
Spierieus 228
Spijker 36, 72
Spook 44, 121, 122
Sprinkelaer, van 265
Spronsen, van 184
Stael, van der 44
Stalknecht 151
Stap(s)91
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Steeg, van 90
Steen, van der 116
Steenbergen, van 265
Steenkamp 112
Steffen 116
Steijn261,262
Stempher 44
Steur, van der 182,264
Stevens 179
Storm 222
Straaten, van 184
Streng 151
Strick-Becq 171
Striene, van 21
Stryt 44
Stuers, De 216,217
Sullivan 79
Sutherland 184
Swart 228
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Tak, van der 61
Targett 57
Teulings 177
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Teunis 139
Thelissen 177
Thoen 87
Thonisz 62
Thoniszoon 213
Tibout 184
Tjepkes 173, 174
Tobé 130
Tolenaar 222
Top 44, 92
Trapman, 264
Travaille 140
Tromp 19
Turkenburg 39
U
Uden 102
Uiden, van 44
V
Vaart, van der 140
Valstar 87
Vat 137
Vegter 102
Veldhoven 139
VelsHeijn 100
Velthoven, van 184
Vene162
Venetiën, van 258
Verbeek 44, 88
Verdouw 36, 72
Verhagen 116
Verhoeven 176
Verkooren 111
Vermandois, de 20
Vernuft 90
Verschoor 116
Versteeg 90
Vervloet 115, 116
Verwoerdt 140
Vey Mestdach, De 263
Vidal de St. Germain, de 193
Vinhuizen 103
Vis 87
Vliegenthart 192
Vliet, van 14, 40, 44, 54, 116
Voorne, van Heer Gerard 21
Vorsterman van Oijen 157
Vos, de 139
Vrederixzoen, haren 20
Vries, de 90, 140
Vugs 138
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Waalwijk, van 139
Waay, van der 37

Wachtendonck 138
Wagenaar51, 52
Walgaard 116
Walkot 44
Warenburg 102
Warnerszoon 162
Watson 108
Ween(r)s 92
Weleveld, van 157
Welings 54
Wenning 157
Wensveen, van 91
Wentink 265
Wessels 18
Westra 103
Wetzels-Mostert211
Weustenraad 179
Weverling 92
Wezel, van 35
Wierz214
Wijngaarden, van 116
Wijnz(s)ou(w) 184
Wijsenbeek 172
Wijsenbeek-Olthuis 172
Wilhelmina, koningin 48, 98, 100,
144, 146, 148,217
Willeboordse 250
Willem, de Zwijger 52
Willem I, koning 50-52, 95, 97, 98,
216,218
Willem II, koning 96, 98
Willem III, koning 97, 98, 100, 144,
147, 149
Willem VI, graaf 49
Willemsens 90
Wilt, de 92, 184,265
Wincoop, van 137
Windt, de 250
Winkelhorst 92
Winter, van 52, 245
Wissing , van 14, 87, 88
Witte 225, 226
Wolff 164
Wolters 89
Wolterszoon 163
Wormgoor 151
Wouters 87
Y
Yetzwert 228
Yurdan 83
Z
Zandvliet 44
Zebregs 92
Zeijden, van der 236, 250
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Zeventer 139
Zondervan 119
Zweegers 102
Zwieten, van 15
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aalmoezenier 233
aangeboren ziekte 105
aanzegster 171
aap 20
aartsbisdom 79
academici 5
acatholiek 70
accijns 232
accijnsheffing 68
Acta Kerkeraad NG van Maasdam 84
adel 12, 20, 65
adelaar 21
adeldom 51
adenine 104
aderlaatster 170
administratie 6
administratie, financiële 4
Admiraliteit van Zeeland 226
adressengids 182
advent 73
advertentie 58
advies en begeleiding, werkgroep 85,
86
advocaat 40, 65
aenleggeren 31
Afscheiding 243
afstammelingen 152
AKON-project 15
akte 5, 82
akte, geboorte 57
akte, huwelijks 59
akte, koop 59
akte, oude 58
akte, overlijdens 57
akte, trouw 57
akte, van successie 57
alfabetiseren 59
algemeen ereteken voor belangrijke
krijgsverrichtingen 99
algemeen schepenzegel 63
Algemeen Rijksarchief, 'sGravenhage 16, 33, 53, 88, 111, 224
Algemeen Rijksarchief België 112
Algemene Rekenkamer 13
alteid bereid 97
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Alzheimer, ziekte van 108
ambachtbewaarder 4
Ambachtsbrieven 231
ambachtsdeken 63
ambachtsgilde 63, 205, 206
ambachtskinderen 233, 234
ambassadeurspenning 49
ambtenaar 57
ambtseed 231
ambtsgebied 40
ambtskostuum 5
aminozuren 104
antiquariaat 264
Antwerpen-medaille 99
apothekers 179
ARA, zie Algemeen Rijksarchief
arbeidersinkomen 165
arcering, heraldische 34
archief 16, 57, 224, 226, 247, 250,
263
archief arm- en weeshuis St. Jacob
no. 712 121
archief van de Nassause Domeinraad
111
archief vrijwillige landstorm 88
archiefbewaarplaats 59, 83, 161
archiefbezoek 87
archiefdelen 59
archiefdienst Kennemerland 53
archiefinventaris 162
. archiefkwestie 217
Archiefnieuws 13, 53, 101, 150, 192,
236
archiefoverzicht 59
archiefverzameling 16
Archiefwinkel 33
archieven, broederschappen 193
archieven der gemeente Kampen
(deel 2) 162
archieven, familie 61, 87
archieven, gevangenis - Zeeuwse 193
archieven, heerlijkheids 87
archieven, huis 87
archieven, huwelijken - Zeeuwse 193
archieven, notariële 59, 60
archieven, notariële - Bergen op

Zoom 192
archieven, parochie 193
archieven, rechterlijke 59, 60
archieven, rechterlijke - Bergen op
Zoom 192
archieven van "sociale instellingen"
61
archieven van de VOC 61
archieven van de WIC 61
archieven van gasthuizen 61
archieven van hofjes 61
archieven van oude mannen- en vrouwenhuizen 61
archieven van provinciale hoven 60
archieven van ziekenhuizen 61
archieven, weeskamer 59
archieven, weeskamer - Bergen op
Zoom 192
archivalia 57, 226
archivaris 124, 125
armbestuur 179
armenbelasting 124
armenhuis 159, 161
armenkamer 160
armenverzorging 160
armenwet 126
armenzorg 165, 250
Armorial Général 19
Arnhems zilver 263
arrondissements-ijker 68
arrondissementsrechtbank 's Hertogenbosch 14
Ashkenazim 24,227
Aswoensdag 73
Atjeh-medaille 99
Automatisering bij het Centraal Bureau voor Genealogie 194
B
baakster 164
backer163
baker 170
baleinmaakster 169
Balije van Utrecht 49
Balinteer Family History Society 126
baljuw 49
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baronnie 79
base 104
beambte 11
bedelaar 160
bedrijfsrechtspraak 9
beeldhouwer 28
begraafboeken 237
begraafinschrijving 176
begrafenisboek, zie DTB
begrafenismaaltijd 205
beiaardier 7
bekeerster 171
belasting 4, 5, 60, 68, 237
belasting, aanslag voor de grond- 179
belasting op onroerend goed 82
belasting, personele- 179
belasting, successie-179
belastingaanslagen 178
belastingcohier 101
belastinggegevens 179
belastingheffing 180
belastingpachter 29, 70
belastingregister 165
beneficie 52
Beroepen van toen (hou-huis) 27
Beroepen van toen (ijk - ivoor) 68
Beroepen van toen (kaa-kaf.) 117
Beroepen van toen (kam-kar) 210
Beroepen van toen (kar-ket) 256
Beroepen van vroeger.
Vrouwenberoepen 164
beroepsbelangen 205
beroepsvereniging 204, 206
beschermheilige 72
bestuurscollege 5
bestuurselite 178
bestuursmacht 12
betaalstaat 249
betrouwbaarheid 220
beul 11
beunhaas 207
beurshouder 152
bevolkingsregister (Belgische) 101
bevolkingsregister 13, 57, 248-250
bevolkingsregistratie 87, 88
bevolkingsstudie(s) 25
bewijsstuk 18
bewijsvoering 58
bewindvoerder 55
beziendershuis 204
bezittende klasse 178
bibliotheek 129
bibliotheekcollectie 194
bidprentje 58, 183
bidprentjesprogramma 130
bier 208, 209
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bijeenkomsten 35
bijl 28
bijlhouwers 28
bijzondere gerechtshoven 53
bijzondere raad van cassatie 53
binnenmoeder 170
binnenscheepvaart 168
biochemische technieken 106
bisschop 159
blazoenering 263
Bloedverwanten van Prins Maurits
129
bode 7, 11
boedelbeheer 60
boedelbeschrijving 58, 59, 61, 62
boedelinventaris 58, 60, 61, 166
boek 16
boek, begraaf 58
boek, doop 58
boek, trouw 58
boeken, DTB Zuid-Holland 129
boeken, genealogische 129
Boeken en tijdschriften 40, 87, 135,
177
Boekzaal der Geleerde Wereld 238,
243
boelhuis 61
boerenbedrijf 166, 167
boerendienstman 244
boerenstand 244
boerin 166
boetedag 72, 75
bokking 168
boomsluitsters 171
borg 55
botermakerij 166
Bourgondische Kruis 96
bouwlieden 7
bovenklasse 16
Brabanders gezocht 87
Brabant, raad van 10
Brabantse Leeuw 14, 154
breister 169
brieven 58
Brieven en reacties van lezers 39
broeder-medaille 97
broederorde 98
broederschap 159,209
bronbewerking 84, 259
brondocumenten 85
bronnen 57, 84, 197,225
bronnen, kerkelijke 244
bronnenpublicatie 16
bronteksten 84
bronvermelding 135, 248
Bronzen Kruis 187, 189

Bronzen Leeuw 187-189
bruggetrekker 211
buitencommissaris 4
buitenmoeder 152
Bullekerk 237
bulletinboard systemen (BBS'en) 88
burchmeister 3
Bureau onderscheidingen van het
Min. van Defensie 191
burgemeester 3, 4, 6
burger 20
Burgerlijke Stand 18, 54, 57, 58, 248,
249
burgeroorlog, Ierse 81
burgerweeshuis 161
burgerweeskinderen 234
burgimagister 3
buurmeester 4

c(h)aertsnijder 120
caerdemaker 117
caers-maecker 118
caertschryver 120
calvinist 70
cartografie 119, 120
catechiseermeesteres 171
CBG 35, 84, 87, 88, 112, 246, 263
cd-rom 16, 198,220,258,259
celkern 103
cellebroeder 162
cellichaam 24
census 82
censusgegevens 179
centraal archievendepot van het Min.
van Defensie 88
Centraal Archief Bijzondere
Rechtspleging 53
Centraal Bureau voor Genealogie, zie
CBG
Centraal Bureau voor Statistiek 252,
253
centrale (rechterlijke) instellingen 60
Charloisse bronnen deel 1115
Charloisse bronnen deel II 115
charter 110, 161,206,221
chirurg 205
chirurgijn 235, 236
chirurgijnsgilde 234, 235
Christelijk Gereformeerde Kerk 243
chromosoom 22, 23, 104
cijnsregister 101
clan 79
clan-geschiedenis 79
classis 239-242, 244
clerici 5, 178
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coadjutor 49
collaboratie 53
collecteur 4, 5
collectie Muschart 112, 263
collectie Steenkamp/Damstra 112
college, appèl 11
college, schepen 9
commandeur 49, 51, 97, 145,234
commissaris, politiek 6
commissaris voor vredeszaken 4
commissie van liquidatie 152
comparant 115
computer 34, 59
computerbestand 34, 248
Computergenealogie 42, 83, 175
computerprogramma,
Familiegeschiedenis 175
computerservice 248
computeruitdraai 249
conciërge 169
confectiewerk 169
confidentie 220
congregatie 205
consent 159
consentboek 166
conservering 221
contactdienst NGV 84
contactdiensten 84
conubium 178
corduanier 89
Corel Family Tree Suite 175
Cork Genealogical Society 126
corporatiewapen 89
Corpus Sigillorum Neerlandicorum
109
county 79
crimineelboek 166
cytoplasma 24
cytosine 104
D
dakloodje 261
dakruiter 262
daler(s) 162
dame 49
database 150
databestand 220
de deugd adelt 97, 98
De Gids 216
De Paleograaf (1901-1902) 114
DePrae-1600-CIub225
De Ruyter medaille 99, 189
De weg in kerkelijke bronnen 238
decoratiestelsel 47, 50, 144, 146,
147, 190
decoratiestelsel, Napoleontische 95
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decoratiestelsel, Nederlandse 95
deeds 82
defensie 87
deken 31
Delftse 'Manuaal' van 1749 170
denier 114
departement van Financiën 152, 153,
243
desoxy 104
Desoxyribo-Nucleic Acid 103
deurwaarder 4, 11, 12
devies 96
dienstbode 16
dienstman 236
Digitale Stamboom, Delft 42, 175
dijkcollege 7
dijkgraaf 7
dingspil 200
diocees 79
diskette 16
disputatie 41
dissel 28
district 79
districtsregistratiekantoor 82
DNA 22-26, 103, 104
DNA - de beantwoording van vragen
van lezers 103
DNA, mitochondriale 103
DNA-onderzoek 57
DNA-snoer 106
dobbeleerster 169
Doleantie 243
doodsprentjes 183
doodvonnis 12
doopinschrijving 176
doopregister, zie DTB
Doopsgezinde Gemeenten 242
Doopsgezinden 237
dorpsnotabelen 180
draagteken 51
drapenier 209
Drie negentiende-eeuwse
scheepskapiteins 262
Driekoningen 73
Droogscheerdersscharen 26
drost 200
drukblok 257
DTB(L)-registers 13, 17, 84, 88, 121,
173, 176,238
DTB-gegevens in parochie registers
voor heel België 101
Dun Loaghaire Genealogical Society
126
dwarsbalk 20, 65
dynast 20

E
echtparen 17
edel-expectant 49
Edict van Nantes 210
Een verwaarloosde opvoeding 102
egodocument 41
eigenschappen, erfelijke 22
elitevorming in Maastricht 178
emeritaat 243
emigrant 223
emigratie 124
Emigratie van Zeeuwen naar
Amerika (1840-1920) 223
emigratie-documentatie 126
emigratiestromen 182
Engeland 5
Engelschen Jacobus 89
Engelse Oorlog 255
Engelse zweetkoorts 199
epidemie 199
eredame in de huisorde van Oranje
147
Erediensten 242
erekapelaan 49
Erekruis 147
eremedaille 146
eremedaille, voor kunst en
wetenschap 147
eremedaille, voor voortvarendheid en
vernuft 147
erepenning voor menslievend
hulpbetoon 98, 99
erepenning voor verdiensten jegens
openbare verzamelingen 99
erepenning voor menslievendheid in
Goud 189
eresabel 97
ereteken 47, 51
ereteken voor eervolle, langdurigen
dienst voor officieren van zee- resp.
landmacht 99
ereteken voor eervolle, langdurigen
dienst bij schutterijen 99
ereteken wegens krijgsverrichtingen
(Waterloo) 99
Ereteken van verdienste 189
Ereteken voor Orde en Vrede 188,
189
erfelijke code 104
erfelijke factoren 105
erfelijke ziekte 105
erfelijkheid 25
erfelijkheidsonderzoek 105, 107
erfenis 16
erfeniskwestie 201
erfgooier 180
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erfgooiersgeslacht 179
erfrechten 180
erfsysteem, Romaanse 123
Erica 249, 250
etstoel 12,201,203
etten 200
Evangelisch Luthersch
Kerkgenootschap 242
ex-libris 65, 85

falsificatie 220
familie-netwerk 178
familiearchief 61
familiedossiers 194
familiegegevens 248
familiegeschiedenis 176, 180, 181,
248
familieheraldiek 85
familienamen 249
familienamen in Limburg 89
familiesymbool 19
familietraditie 24
familieverwantschap 22
familieverzameling 134
familiewapen 19, 21, 85, 87, 110
feestdagen, heiligen 75
feodalisering 49
fiches 112
financiën 13
floppy 220
Fout in de Burgerlijke Stand 18
Franse tijd 58
Fraterhuis 152
Fryske Akademy, Leeuwarden 89

gaarderboeken 180
galnoot 70
gasthuis 52, 159, 160
gasthuismeester 7
geautomatiseerde catalogus 194, 196
geboorte 58
geboorteregister, zie DTB
gebruiksrechten 180
gecommiteerde raden 12
gedenksteen 183
Gedeponeerde archieven van kerken,
kloosters en gemeentelijke
instellingen van weldadigheid van
Kampen 159
gedeputeerde 6, 11
geëcht71
geestelijke goederen 161
gegevensbestand 175
gegraveerde gebruiksvoorwerpen 65
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Geheime Raad 13
Gelders archievenoverzicht 88
Geldersen gezocht 87
geldwisselaar 4
gemeen schependomszegel 63
gemeenschappelijke gronden 180
gemeente-secretaris 6
gemeentearchief 14, 176
gemeentearchief Amsterdam 101
gemeentearchief Assen 101
gemeentearchief, Axel 54
gemeentearchief Delft 33, 42, 175,
176
gemeentearchief Dordrecht 13
gemeentearchief, Haarlem 53
gemeentearchief, Haarlemmerliede
53
gemeentearchief Leeuwarden 102
gemeentearchief Middelburg 14
gemeentearchief SchouwenDuiveland 14
gemeentearchief Veere 237
gemeentearchief, Velsen 53
gemeentearchief Vlissingen 15, 54
gemeentearchief, Weert 54
gemeentearchief Zaanstad 237
gemeentearchief, Zwolle 42
gemeentelijke basisadministratie 196
gemeenteraad 179
gemene gronden 180
gen, menselijk 105
genafwijking 105
Genealogical office 126
genealogie 20, 129, 182, 251, 253,
264
Genealogie en Heraldiek Rhenen
135, 263
genealogie, Ierse 78, 124
Genealogie in de Maatschappij van
Weldadigheid 246
genealogiebeoefening 57
genealogisch centrum, Limerick 123
genealogisch onderzoek 57, 197
genealogisch raamwerk 197
Genealogisch Repertorium 84, 194,
195
Genealogisch Tijdschrift voor OostBrabant 14
Genealogische bewijzen 57
genealogische collecties 195
Genealogische Contacten 43
Genealogische contactzoekers 90,
138, 184,228,264
Genealogische Dag 15
genealogische databank Eureka 84
Genealogische Delflanddag 35

genealogische discussie 196
genealogische gegevens 179
genealogische gidsen 87
Genealogische kaartenbak 130
genealogische overzichten 84
Genealogische vereniging
Prometheus 32
genealoog, beginnende 183
General Register Office 126
generatie 173
genetica, klinische 108
genetische databank 107
genetische identificatie 107
Gens Data 84
GensNostral4, 155,248-250
GensData/D90 84
gerecht 52
gerecht, plaatselijk 59
gerechtigden 180
gerechtsdienaar21
gerechtshoven 10
gereformeerd 71, 72
Gereformeerde gemeente 237
Gereformeerde Kerken in Nederland
243
geschiedenis 264
geschiedschrijving 136
geslachten, van IJsselmonde 116
geslachtschromosoom 24
geslachtsnaam 115
geslachtswapen 65
gesneuvelde 22
getijdemeester 159
getuige 110
gevangenis 15
gevangenisbeheerder 7
gevelsteen 65
gevest 97
gevierendeeld wapen 65
gewicht 68,69
gezel 234
gezellenbus 236
gezellenvereniging 236
gezelsproef234
Gezinnen, Grote 36
gezinsblad 39, 174
gezinsgegevens 249
gezinskaart 248
Giezemansmoelenboek 176
gift 159
gilde 28, 204-209, 231
gildearchief 166
gildeboek 262
gildekapel 231
gildemaaltijd 235
gildenkeuren 231
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gildenmeester 261
gilderechtspraak 9
gildeschild 235
gildewezen 264
gipsafdruk 111
goederen der memoriën 160, 161
goedkeuringsletters 68
goorspraken 200-203
goudgulden 162, 163
gouverneur generaal 96
graaf 5
graafschap 79
grafplaat 65
grafschriften 127
grafsteen/zerk 63-65, 82, 109, 183
Grand Ordre de 1'Union 50
graveernaald 70
graventijd 11
griffier 11
Griffith valuation 123
grondbezit 122
grondgebruik 17
Grondtrekken21
grondwet 239
Groninger archieven 53, 102
Groot Erekruis 147
Groot Placaatboek 27, 257
grootadelaar 51
grootkruis 50, 51, 97, 145, 147
grootmeester 96
grootofficier 51, 145
Grote Raad 11
guanine 104
gulden 114
Gulden Vlies 96
H
haard(gezin)telling 101
Hamburgergilde 208
Handboek der Heraldiek 40
handelaren 179
Handleiding joodse genealogie 227
Handleiding voor joods genealogisch
onderzoek in Nederland 264
handmerk 65
handschrift 112
handwerken 164
Hansa 209, 264
Hantaan-virus 199
Hanze 206, 209, 264
haring speten 168
haringloopster 170
harnas 245
haspelen 142, 169
Haza-Data 83, 84
Haza-Data-gebruikers, stichting 83
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Haza-Databank 84
heemraad 7, 21, 63
heemraadschap 7
heerboer 244
heffingen van de 10e en 100e
penning 180
heraldicus 112
heraldiek 19, 20, 64
heraldiek en genealogie 66
heraldiek, korte inleiding tot 135
heraldiek op keramiek 85
heraldisch archief 85
heraldisch schilderwerk 85
Heraldisch Tijdschrift 85, 158
heraldische beschrijving 85
heraldische helpdesk 85
heraldische literatuur 85
heraldische toepassing 85
heraldische vondsten 85
Heraut, De 132, 133
heren pond 162
herijken 68
Herinneringsmedailleluchtbescherming 188
Herinneringsmedaille
rampenbrigrade 190
Herinneringsmedaille VN.-operaties
189
Hersteld Evangelisch Luthersch
Kerkgenootschap 242
hertog 5
Hervormde Kerk, Nederlands 238,
239, 240
het geslacht van Bree/Brede 134
het zilveren kruis 99
Het gildewezen (1)204
Het gildewezen (2) 231
Het Huisarchief van de borg
Nienoord en wat men er mee doet! 55
Het huwelijksfonds van Clara van
Sparwoude 151
hiërarchie 143
historicus 57
historie 16
historisch antiquariaat 182
historische achtergronden 197
historische gemeente atlas van
Nederland 84
historische ontwikkelingen 178
History Library Belgium Locality
Catalogue 101
HofvanGelre239
Hof van Holland 10, 11
Hof van Justitie van Drenthe 200
hofje 160
hoforde 49, 52

Hoge Raad van Adel 96
Hoge Vierschaar 11
hogere provinciale bestuurders 179
Hollandse Stam- en Naamreeksen, 1
en II 130
homepage 237
hongersnood 1845-51 124
hoocmaker 29
Hoofdbank 11, 13
hoofdklerk 5
Hoofdmannenkamer 12
hoogheemraad 7,151
hoogschout 11
hoogveen 167
Hoogvlietse bronnen 115
hortus botanicus 235
hospita 171
houtbrekersambacht 31
houtsager 27
houtsnijder 27
houttelder 27
houtvester 27
houtvlot 27
houtvlotter 27
houtvoerder 27
houtzaagmolen 27, 28
houtzager 27, 28
houwer 28
hoykemaker 29
hui(c)maker 29
huide(n)vetter 29
huidenkooper 28, 29
huikmaker 29
huisarchief 55
huisarmen 52, 159
huisman 29
huismerk 65
huisorde 52
Huisorde van Oranje 98, 146, 189,
191
huiszittende armen 160, 161
hulpprogrammatuur 84
huucmaker 29
huurrekeningen 17
huwelijken, Ommelanden 17
huwelijkregister, zie DTB
huwelijksakten 236
huwelijksfonds 152
huwelijkswetgeving 239
I
identificatie 106
ijken 68
ijker 68
ijkmeester 7, 68
ijkmerk 69
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ijserverkooper 69
Uzendijke, doopboek (1722-1771) 54
ijzerkoper 69
ijzerkramer 69
ijzersmid 69
ijzersnijder 69
impostmeester 70
indemniteit, akte van 121
indexen 237
Indische Kerken 242
industriëlen 179
informatie 57, 58
ingang 57
inheemse militairen 96
inhoudsmaat 68, 69
inkt 70
inktmaker 70
internet 33, 42, 182, 194, 195, 220,
236
internet-tentoonstelling 42
internetondersteuning 175
inventaris 59, 60, 61, 150, 249, 250
inventarisnummer 110
inventarisoverzicht 58
Irish Family history society 125
Irish Family History 125
Irish roots (1)78
Irish roots (2) 122
ivoordraaier 70

jaarboek 259
Jaarboek Nederlandse Hervormde
kerk 243
jaargeld 97
jaarletter 68
jaarrijm 127
Jaarrijm Hugo de Groot 222
jaarstijl 128
Java-medaille 99
Je Maintiendrai 145
journalistieke bronnen 82
jurisdictie 10, 11,60
K
K.V. Leden Nederlandse
Ridderorden 191
kaai 117
kaaigeldll7
kaaimeester (kaey-meester) 117
kaaiwachter 117
kaaiwerker 117
kaarddistels 117
kaarde(n)maker 117
kaarsen, was-, smeer-, ongel-,talk-,
vet-, roet-, 118
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kaarsengieter 117
kaarsenkoopman 118
kaarsenmaker 117, 118
kaart, geboorte 58
kaart, rouw 58
kaartenbak 175
kaartenmaker 119
kaartenschilder 120
kaartschrijver 120
kaartsnijder 120
kaartsysteem 59
kaasmakerij 166
kadaster 176
kader en Zeeuwse bemanning VOC
(1760-1766)54
kalender, Gregoriaans 73, 77, 137
kalender, joods 77
kalender, Juliaanse 138
kalender, kerkelijk 72
kalenderprogramma, genealogisch 77
kam(men)maker 210
kammer 210
kammoeder210
kamster 169
kamzager210
kanne(n)gieter210
kanselarij 48, 49
Kanselarij der Nederlandse orden 95,
191
Kanselarij Huisorden van Oranje 191
kanselier 6
kant re(e)der 211
kantkloster210
kantwerkster210
kap(pe)(n)maakster 211
kapittel 215
kapittel van de civiele orden 190,
191
Kapittelarchief215
kapittelleden 49
kappeplooister 211
kappezetster211
kar(re)drijver211
kargadoor 211
kargeleider211
karos 12
karrenoptrekker 211
karveelschipper 256
kashouder 256
kass(e)ijer257
kass(e)ijersbaas 257
kassemaker 256
kassijmeester 257
kaste(n)ma(a)ker 256
kastelein 257
katholiek 71

katoendrukker 257
katoenfijnspinmachine 257
katoenspinnerij 257
katoenweverij 258
keizer 11
keizersgulden 162
kerk 52, 159
kerk, Engelse 242
kerk, Midwolde 55
kerk, Schotse 242
kerkbestuur 179
kerkdienaar 160
kerkelijk jaar 72
kerkelijke organisatie 87
kerkelijke tienden 124, 126
Kerkelijke tijdrekening 72
kerkgenootschap 242, 243
kerkmeester 159,160
Kerkprovincie 239
kerkvergadering 239
kerkvoogd 6
kernzuur 104
kerstkring 73
ketelaar 258
ketelboeter 258
ketellapper258
kettingreactie 106
keuren 232
Keuren van Haarlem 27
keurmeester 7, 232
keurstempel 70
kiste(n)ma(a)ker 256
klaring 12
kleerkist 256
kleermaker 169
klerk 11
klimaatbeheersing 219
kling 97
klisteerster 170
klooster 159, 215
knape 244, 245
knechten 234,235
knechtenbond 234
knechtenbus 236
knechtsproef 234
kniekaarden 117
koetsenverhuurster 170
Koloniehof, De 248
koloniën 246, 247
koningsplaat/schild 64, 65, 109
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap
der Wetenschappen 223
koninklijke onderscheidingen 191
Koninklijke Orde Willem de Derde
144

koophandel 207
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koopvaardijschepen 256
koperslager 262
koppenzetster 170
koptienden 180
Korea-oorlog 199
koster 5, 7
kostgever 160
kostkoper 160
kousenbreister 169
kraamhuik 29
kraankind 7
kramers (kraamsters), inlands 70
kranten, Brabantse 177
krantenbelasting 82
krijgsbegroting 13
Kronieken 32, 33, 35
kroonorde 147
kroonraad 11
kroontje "eervolle vermelding" 99
kruis voor Moed en Trouw 97, 99
Kruis van Verdienste 187, 189
Kruis voor betoonde marsvaardigheid
188
Kruis voor Recht en Vrijheid 188,
189
kruisboog 206
kruister, of sjouwster 170
kruistochten 20, 48
kuivenmaakster 169
kwantisering 165
kwartier 13, 16, 65
kwartierschout 13
kwartierstaat 65, 115, 129, 177,251
kwartierstaat van de wapens van
Oranje 87
kwartierstatenboek 32
kwartierwapen 65
kwekeling 249

laagveen 167
laathof 9, 21
lakafdruk 111
lakenfabrikant 209
lakengilde 10
lakenhal 204
lakenindustrie 207
lakenproductie 207
landbouwschool 249
landcommandeur 49
landen, behuisde 17
landkaarten 250
landregistratie 122
landsadvocaat 6
Landsarchivaris 216
Landschap 239
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landschrijver 200
landsheer 11,200
1 andstraktement 243
landverhuizer 223
Landvrede van 1377 245
laten 21
laureaten 96
leeftijdsverschil 251, 252
Leeftijdsverschil ouders en sexe
eerste kind 251
Leeksterkerk55, 56
leenheer 9
leenhoven 9
leenman 244
leenrepertoria 259
leerjongen 233
leerknecht 234
leerlooier 28, 29, 236
leeuw 20
legaat 159
leger 22
Legioen van Eer 51, 95
legpenning 51
leidekker 261
lelie 20
lengtemaat 68
leprozenmeester 7
levensbeschrijvingen 191
LGOG214
LIAS 236
Liber memorialis 193
Liber Sigillorum 263
lid 51
lidmatenregister, zie DTB
lieutenant 67
lijfrente 159
Limburgse Leeuw 214
links 196
linnenhandel 182
literatuuroverzicht 198
Lombokkruis 99
loodgieter 261, 262
loodjes 232
lopend onderzoek 196
lorrenraapster 170
Lucas-gildehuis 230
Luthersen 237
M
ma(i)tresse 171
ma(i)tressenschooltje 171
Maatschappij (van Weldadigheid)
246, 247, 248, 249, 250
maatstok 68, 69
magazijnlijst 59
magistraat 159

magneetband 220
mand 69
mankamer 13
mannelijke lijn 173
mantelverhuurster 171
manuscript 221
marketentster 171
marktgerecht 9
marktmeester 7
marktschipper 170
marskramer 209
medaille 148
medaille, Bergen op Zoom 50
medaille, Breda 50
medaille, Doggerbank 50
medaille, Groningen 50
medaille voor ijver en trouw 99
medaille voor langdurigen, eerlijke
en trouwe dienst bij de landmacht 99
medaille voor langdurigen, eerlijke
en trouwe dienst bij de zeemacht 99
medaille voor Moed en Trouw 96, 97
Medaille van het Carnegie
heldenfonds 190
Medaille van het rode kruis 189
Mededelingenblad 32, 33
meester 205, 235
meester-schoenmaker 29
meesterknecht 169, 233, 234
meesterproef 232, 233, 235
Meestertekens op het dak 261
meetwerktuig 68
meier 13, 161
meierij 13
melaatsen 160
Melis- en Mariekerke (bevolking
1813)54
memorie 159, 205
memorie van successie 58
memoriemeester 160
memories van successie, Breda,
Oosterhout, Veghel, Waalwijk en
Zevenbergen 192
memorij 114
menestere 236
merkteken 68
Merkwaardigheden in Haarlem 121
messemaker 69
metalen kruis 99
metrieke stelsel 68
metselaar 7
microfiche 101, 175,220
microfichereaders 13
microfilm 15
Middelburgse Commerciële
Compagnie 226
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middeleeuwse wapenboeken 112
migratie 82, 264
militaire herinneringspenning 50
Militaire Willemsorde (MWO) 51,
96, 187, 189, 191
Minderbroederskerk 217
ministerialiteit 245
ministerie van Nijverheid 148
Ministerie v. Financiën 242
Misjpoge 227
mitochondria 24
Mobilisatie-oorlogskruis 188, 189
mobilisatie-vrede-eer, brons 147
mobilisatie-waardering, brons 147
mobilisatiekruis 1914-18 147
modem 16
moed en trouw 96
molenzagerij 28
momber 162
momboirzaken 60
mondelinge geschiedenis 80
monocultuur 124
monografieën 129
mt-DNA 25
muntyser 70
museum 248
museum medaille 100
Museum v.d. Kanselarij der
Nederlandse Orden 191
Museum 'De Koloniehof 248
mutsenmaakster 169
N
naaimeisje 169
naaimoeder 169, 170
naaister 169
naam 58
naamgeving 173
naamindex 14
naamkunde 264
naamlijsten 124, 179
naamregister 110
Naamregister Ons Erfgoed 1997 265
nabuurschap 205
Nagelaten geschriften van Alexander
van de Sandt. J.U.D. 40
namen 17
Nationaal Comité Herdenking
Mobilisatie 1914 147
National Archives 126
National Genealogical project 125
National Library 124
National Library and Archives 126
Nationale Genealogische Dag 35
Nationale Synode 239
nationes 64
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Nature 251
Nederlandsche Leeuw 201
Nederlandse Leeuw 109
Nederlandse orden 188
Nehalennia 203
netten boeten 168
netten breien 168
netwerkprogramma 83
NGV84, 214, 246, 259
NGV afdeling Computergenealogie
84
NGV afdeling heraldiek 85
NGV-dag 248
Nieuw Guinea Herinneringskruis
188, 189
Nieuw Kerkelijk Handboek 238-240,
242
nijverheid 168
nopster 169
notariaat 87
notariaat, noordelijke Nederlanden
59
notarieel archief 54
notariële minuten van Brabant 101
notaris 9,21
notaris, publiek 5
notulering 5
numerus clausus 97
O
oestergebroed 168
oesterkwekerij 168
oesterpannen 168
oesterputten 168
officier 51, 145
officier in de Orde van OranjeNassau 95
officier schutterij 179
Oldermansgerecht 9
onafhankelijks oorlog 126
onderscheiding 47, 50, 51, 95-97,
191
Onderscheidingsteken voor langd.
trouwe dienst voor vrijw. militairen
ben. de rang van 2e luitenant 190
Onderscheidingsteken voor
langdurige dienst als officier gedur.
een periode van 15 jaar 190
onderwijs 87
onderzoek, primair 183
onderzoeksmogelijkheden 88
onderzoeksvoorbeelden 197
onroerende goederen 52
Ons Amsterdam 211
Ons Voorgeslacht 129, 259
ontsluiting op familienaam 196

Ontvanger Generaal 13
ontvangerschap 4
oorkonden 162,163,206
oorkondenboek 111
oorkonder 110
Oorlogsherinneringskruis 187-189
Oorzaak raadselachtige ziekte uit die
middeleeuwen mogelijk
geïdentificeerd 199
Op zoek naar een familiewapen 19
Op zoek naar een familiewapen (2)
63
Op zoek naar een familiewapen (3)
109
Op zoek naar een familiewapen (slot)
154
opperchirurgijn 61
opsiender 151
oranjerie 56
orde, civiele 97
orde der kamerbewaarders 98
orde, Duitse 48, 49
orde, Johannieter 48
orde, Legioen van Eer 50
orde, Malthezer 48
orde, militaire 97
orde, Militaire Willems-, zie
Militaire Willemsorde
orde, réunie- 51
orde, souvereine militaire orde van
Malta 49
orde, unie- 51
orde, van de Belgische Leeuw 97
orde, van de Eikenkroon van
Luxemburg 98, 144
orde, van de Hollandse Tuin 49
orde, van de Nederlandse Leeuw 51,
96,97, 144, 145, 189-191
orde, van de Reünie 95
orde, van de Tempelieren 48
orde, van de Unie 95
orde, van het Gulden Vlies 49
orde, van het Hospitaal van St-Jan te
Jeruzalem 49
orde, van Kousenband 49
orde, van Oranje-Nassau 96, 144,
145, 189-191
orde, van trouw en verdienste 147
Orde op (genealogie) zaken 173
ordelboek 203
ordelen 200, 201,202
Ordelen van de etstoel van Drenthe een interessante bron 200
ordeningssysteem 173
ordeteken 95
Ordre de la Couronne de Chêne 98
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Ordre de la Réunion 51
Ordre Royal de 1'Union 51
Ordre Royal de Mérite 50
orgelbouwer 243
oude mannen- en vrouwenhuis
152,153
ouderman 31
ouderpaar 252
Over schout, schepenen en nog veel
meer 3
overgevoeligheidziekte 105
overheid, 59, 60
overheidsfunctionaris 63
overlevering, mondelinge 58
overlijdensakte 121,236
overlijdensdata 58
overlijdensregister, zie DTB
overloper 226
Overmase bronnen 115

paapsgezind 70
Paard en harnas 244
paaskring 73
paastijd 73
Paaszaterdag 73
pachter(s) 62
Paleografie 31, 67, 114,213,255
Panhuijsarchief 57
pantser 245
parenteel 177
parenteel van de fam. Van Dasselaar
137
Parenteel van Doen Beijensz 115,
129
parenteelstaat 116
parish 79
parket 53
parlement 10
Parlement, Mechelen 11
parochie 159
parochie, burgerlijke 79
parochie, kerkelijke 79
Pasen 73
passement weven 169
Passiezondag 73
pastoor 159
patenregister 262
patentbelasting 70
patentrecht 179
patentregister 70
patriciër 6
patriciersfamilie 144
patrijs 70
patroniemdrager 115
patroonheilige 72, 231
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PEGIN-gegevens 150
pelmolen "Het Lam" 69
pendant 64
penning 50, 114
pensioenwet, Ierse 80
pensionaris 5, 6, 11, 12
permanentje 219, 220
Pernisse bronnen deel 1115
personele unie 144
persoonsbestand 252
persoonsgegeven (s) 248
persoonskaart 252
persoonskaartensysteem 196
persoonsnamenindex 193
pesthuis 160
pestlijder 160
Pinksteren 73
plaatsingslijst 59, 150
ploeg 65
poinchoenen 70
poingeren/poincheren 70
politie 22
politieke opsporingsdienst 53
politieke recherchedienst 53
polymerisatie 106
pompmaker261
pond 162
pond, Amsterdamse 68
pond Artesisch 114
pond, Keulse 68
pond, Trooise 68
poorlawact 1838 122
poorter 9, 21,231
poorterschap 234
poortmeester 3
Poortugaalse bronnen 115, 116
poortwachter 7
POP-gids 150
postbehandeling 6
poster(s) 33
postuum 96
practizijn 11
Prae 1600-Club 15
predikant 65, 136, 152,243
priester 160
priseerster 171
privilege 11
Pro-Gen 84, 85
Pro-Gen-eralia 85
Pro-Gengebruikersgroep 84
procureur 11
proefschrift 249
programmatuur 84
Prometheus, Genealogische vereniging 33, 130
prostitutie 7

protestants 71
protocol 59
provinciale staten 179
provinciewapen 87
provisor 159, 160
Public Record Office of Ireland 126
publicatie 57
publieksfunctie 220
pupillairezaken 60

quatertemperdagen 75
R
raad van Financiën 13
Raad van Beroerten 62
Raad van Mechelen 13
Raad van State 11, 13
raadpensionaris 6
raadsleden 11
raamzaag 27
randschrift 21
rantsoenering onderscheidingsstelsel
148
Reacties van lezers 131
rechtbank 9
rechterlijke functionaris 59
rechthebbenden 153
rechtscollege 7, 9, 10, 13, 179
rechts instantie
rechts kring 21
rechtspraak 9, 21,87
rechtssymbool 26
rector 5
rector van een Latijnse school 65
rederijker 205
reeve 40
reformatie 239, 243
regent 65, 121
regentschap 145
regeringsbeambte 244
regeringsmedaille van 1910 188
regest 110, 115
regesten van testamenten 162
regestenboek 111
regio 16
register 59
register van de Burgerlijke Stand
(België) 101
register van geboorte 13
register van huwelijken en
echtscheidingen 13
register van overlijden 13
registers, gereformeerde 70
registers, kerkelijke 71
registers, uittreksels van 129
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registers van naamsaanneming, Haps
en Wanroy 192
registratie 16
registratie onroerend goed 87, 88
registratie, werkgroep 85
registratiedocument 85
reglement 231
rekenschap 159
rekest 121
relaties 17
remonstrant 71, 72
Remonstrantsche Broederschap 242
renovatie 221
renteniers 179
rentmeester 4, 61, 138, 226
rentmeestergeneraal 49
repertoria op de leenkamers 129
republiek 12, 16,49
Republiek van de Verenigde
Nederlanden 238
resolutie 6
resolutieboek 166
Rhoonse bronnen 116
ribose 104
richter 21
ridder 48, 49, 51, 52, 145, 244, 245
ridder-expectant 49
ridderhofsteden, Utrecht 135
ridderklasse 97
ridderorde 144, 146
ridderorde 47, 48,49, 51, 52, 147,
148, 191
Ridderorden, voorheen en in de
toekomst 47, 95,143, 187
ridderroman 245
ridderschap 11,12,51, 161,244
ridderschap, Utrecht 135
ridderslag 96
riddertoernooi 7, 8
riemsnijder 162
rietdekker 261
rijksarchief 201-203, 214, 216, 222,
224, 248-250, 263
Rijksarchief, Algemeen 16,33,53,
88, 111,224
Rijksarchief in Drenthe 102, 236
Rijksarchief in Flevoland 53
Rijksarchief in Friesland 42
Rijksarchief in Gelderland 13, 87
Rijksarchief in Groningen 14 , 17,
53,55,57
Rijksarchief in Noord-Brabant 14,
54, 100, 110, 111, 192,237
Rijksarchief in Overijssel 193
Rijksarchief in Zeeland 15, 193
rijksarchiefdienst 87
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Rijksfotoarchief 150
Rijksmuseum 230
rijkswaterstaat 7
ring 239, 242
Rode Kruis Onderscheidingen 188
roedrager 4, 12
roerenmaker 69
rokkennaaister 169
rolfilmleesapparaten 13
Romeinse cijfers 127, 172
roofridder 207
Rooms-Katholieken 237
Roosevelt Study Center 223
rouwbord 64, 109
rouwhuik 29
ruwaard 3

Salische overervingsregels 98
saswachter 7
schaar 39, 40
schaarbrief 180
schaarwapen 26
scharende erfgooiers 181
scharenden, niet- 180
scheepsjager 168
scheepstimmerlieden 31
scheepvaart 168
scheidsgericht 9
schepen 9, 20, 40, 63, 65, 110, 159,
162
schepenbank 7, 9, 10, 21, 60, 215
schepenbank, secretaris van 5
schepenbankarchieven 14
schepenbrief 9
schepencollege 5
schependomszegel 20
schepenzegel 63, 64
scherprechter 11
scheurcommissie 215
schild 20
schildboortigheid 244, 245
schilderen 164
schildhoofd 63
schildknaap 244
schildomlijsting 21
schildverdeling 34
schilkeuken 160
schipper 16
schoolopziener 222
schoonmaakster 169, 171
schout 9, 21,63
schrijfster 164
schrijnwerker 256
schrobbelkaarden 117
schulte201,202

schutspatroon 231
schutterij 64, 65, 109, 205, 206
schuttersgilde 64
secretaris 11
secretaris 5
secretaris der staten 6
Sefardim 24, 227
seizoenarbeidster 167
sherif39, 40
shilling 89
shire 40
sits 169
slaaphoudster 171
slaper 68
slotenmaker 69
sluiswachter 7
smid, anker- 69
smid, grof- 69
smid, hoef- 69
smid, kachel- 69
smid, kleine- 69
smid, wapen- 69
smidshamer 263
sociale migratie 179
sociale zorg 87
sociologische verkenning 179
soevereiniteit 12
sorteerprobleem 174
sovereign 89
spanzaag 27
spellingvariant 59, 176
Speuren in het Algemene
Rijksarchief te Brussel 100
spinnen 117, 169
spinster 169
St. Ned. Zouaven museum 88
stadhouder 11, 13
stadsarchief, 's-Hertogenbosch 111
stadsarchief, Tiel 54
stadsarmenkamer 160
stadsbestuur 159,231
stadsbeul 7
stadschirurgijn 7
stadsdienst 166
stadsdokter 7
stadserven 161
stadskassiers 4
stadsklerk 5
stadslogement 257
stadsmagistraat 155
stadsomroeper 7
stadsontvanger 4
stadspachter 257
stadspatriciaat 4
stadsschool 5
stadsschrijver 5, 11
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stadssecretarie 5
stadstresorier 4
stadstrompetter 7
stadswaardeerster 171
stamboek 248-250
stamboom 26, 57, 252
Stamboom 1.5 De Luxe (TLC
Domus) 259
Stamboom de Luxe 175
stamboomgegevens 175
stamboomonderzoek 87
stamboomonderzoek in Gelderland
87
stamboomonderzoeker 176
stamfamilie 79
stamhouder 251
stamkaart 249
stamoudste 79
stamreeks 135, 173
stamvader 173
stand 13
standaardgewicht 68
Star, De 249, 250
staten van goed 101
staten van landverhuizers 224
Staten Generaal 6, 11-13, 50. 238
Staten Provinciaal 6, 12
Status animarum 193
steden 12
steenbakkerij 29
stempel 68
stempelafdruk 111
ster voor trouw en verdienste 99
stichting 159
stichting opsporing erfelijke tumoren
108
Stichting De Maurikkroniek 36
Stichting Genealogisch Centrum
Goeree-Overflakkee 35
Stiftsarchiv 40
stilus 128
stockmeester 7
stoelenzetster 171
stokhouder 7
stopster 169
stovenverhuurster 171
strafkamer 53
strafkolonie 246-248
strafvonnis 14
streekarchief Bommelerwaard 236
streekarchief Brabant Noordoost 14,
102
streekarchief Peelland 111
streekarchief Rijnstreek 15
streekarchivariaat 14
streekarchivariaat Tiel-Buren-
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Culemborg 54
studiegroep genealogie Westland 85
Studiegroep Westland 35
stuiver 114
subcommissie 250
suikerketens 104
syndicus 6
synode 239
T
talhout 27
Taxandria 109
Technische Universiteit Delft 32
teemsen 167
tekenaar, heraldisch 263
tekenen 164
tekenen, heraldisch 34
Telapas software 84
Termen van vroeger (def-dem) 38
Termen van vroeger (dem-dcp) 203
Termen van vroeger (dep-des) 245
testament 9. 59, 82
testamentcedulle 162
textielnijverheid 26
Thesaurier Generaal 13
thesaurier-ontvanger 4
thithes. kerkelijke belastingen 122
thymine 104
tiende penningen 129
tiendkaart 119
tijnsgerecht 9
timmerlieden 7
timmerman 231
toekenning van onderscheidingen
149
toekenningsgronden 191
toernooien 20
tolgaarder 4
ton 69
Topografische Dienst 250
torenwachter 7
tomoois/tournois 89
townsclerk 5
townsland 79
traceerloodjes 261
transcriptie 61. 83
trekmuts211
tribunaal 53
tripiet 104
trotseerloodje 261. 262
trouwboek 13.58.238
trouwdata 58
trouwinschrijving 176
turftonster 168, 171
Twee geloven op een kussen .... 70

II
uitdraagster 170
uittreksel 18
uitvoerder 152
Unie van Utrecht 12
unite 89
V
V.O.C. 15
V.O.C, kamer Zeeland 15
vaardigheidsmedailles 188
vakvereniging 204
Van wie stammen we af? 22
vasten 75
vaststel Ier 152
Vaticaan-orden 47
vazal 9
veemgerecht 9, 13
veenarbeid 167
veenarbeider 165
veenhouwer 28
Veilingen bij kaarslicht 52
veld 20
veldslagen 20
vendumeester 7
verbanning 62
Vereniging Nederl. Kring voor
Joodse Genealogie 227
verenigingscentrum 85
Verenigingsnieuws 85. 182, 258
verkiezingslijsten van de eerste
kamer 179
verpachting 161
verraad 53
verscharing 9
verslaggeving 16
verveender 165
verveningen 55
ververij 29
verwantschap 57
verweerderen 31
verwijssysteem 249
verzameling, archiveren van een 39
verzameling, familieadvertenties 195
verzameling, familiedrukwerk 195
Verzets Herinneringskruis 189
Verzetsherdenkingskruis 188
Verzetskruis 188. 189
Verzetster Oost-Azië 188, 189
vicarie 159
vierdaagse kruis 188
vierschaar 8-11
vierschranke 9
vigiliedag 75
Vijftig jaar Gens Nostra op cd-rom
258
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Vijftig jaar Ons Voorgeslacht op cdrom 258
Virtus Nobilitat 97
virusinfectie 106
visserij 168
vitriool 70
Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde 100
vlag 89
vlakken 221
vlaspit 118
vleeshouwer 28
Vliegerkruis 187, 189
VN Herinneringsmedaille
multinationale vredesoperatie 190
voedselschaarste 160
vogel 20
Volkskrant 251
volkstelling 57, 82, 101, 126, 165
volksvergaderingen 200
vollen 117
voller 117
vollerskaarde 117
volmolen 207
volontair 5
voluntaire jurisdictie 60
voogdij 71
voogdijschap 16
voogdijzaken 60
voordrachtsprotocol 190
voorkind 58
voorouder 173
Voorouders in beeld 197
voorvader, gemeenschappelijke 108
vorst 20
Vragen en antwoorden 43, 89, 137,
183
Vriend des Vaderlands, De 249, 250
vrijwillige rechtspraak 60
Vrijwilligers medaille voor
langdurige dienst 190
vroedschap 4, 5,206,231
vroedvrouw 7, 170
W
waag 68
waag-ordonnantie 68
Waalse gemeente 239
Wanderburschen 234
wapen 20, 63, 65, 158
wapen bron. Onjuistheden ... in het
Armorial Général, Nederl. Leeuw
156

282

wapenafbeelding 20, 112, 154,263
wapenbeschrijving 154, 263
wapenboek 64, 154, 262, 263
Wapenboek Vereniging Veluwse
Geslachten 262
wapenboeken der GeldersOverijsselse studentenverenigingen
66
wapenbord 152
wapenbron, Foutieve wapens en
namen in diverse bronnen, Nederl.
Leeuw 156
wapenfiguur 20, 34, 65, 110, 112
wapenkaart van Europa 87
wapenkaarten 155
wapenregistratie 85
wapenrok 20
wapens, adellijke 134
wapens, overheids- 134
wapens van overheden 89
wapenschild 20, 79
wapenverzameling 154
wapenzegel 111
warmoezier 166
wasvercooper 118
wasvrouw 165, 169
waszegel 111
waterschap 7
waterschapsrecht 7
watersnood 218, 219
watersnood medaille 100
waterstaat 87
weeggeld 68
weesboek van Beverwijk 84
weesboeken, uittreksels van 129
weeshuis 161, 233
weeshuisarchieven 60, 61
weeshuisbestuur 179
weeskamer 60
weeskamerarchieven 60
weesmeester 152, 233
welstandselite 178
werek-of kynderhuys 161
Wereldwijde ... Boek, Het 181
werkgroep Overmaas 115
werkhuizen 123
werkmeester 161
Westlands Museum 87
Westlandse geslachten 87
wetgeving 10
weven 117
weverskaarde 117
Wicklow Count Genealogical

Society 126
wijnkopersgildenhuis 204
wills 82
wimpel 89
Windows 3.1 259
winkelierster 170
winkelnering 170
Woodbrookers 136
Woordenboek der Nederlandsche
Taal 261
Y
Y-chromosoom 23
Y-chromosoom-onderzoekstechniek
24
Z
zaalmeid 170
zaken, burgerlijke 9
zaken, privaatrechtelijke 9
zaken, testamentaire 9
Zakenregister Ons Erfgoed 1997 271
zakkennaaister 169
zeel 168
zeepzieder 119
Zeeuwsche Vereeniging voor
dialectonderzoek 203
zegel 20,21, 63, 109-111,263
zegelaar 65
zegelbeschrijving 158
zegelcollectie 111
zegelfoto 158
zegelfragmenten 110
zegels aan charters 109, 135
Zegels in beeld, project 158
zegelstempel, van schepenen 111
zegelveld 65
zeilvaart 262
zesde penning 52
ziekenbus 204, 232
ziekte 25
zijdewindhuis 169
Zilveren jubileumviering gen. Sectie
v.h. LGOG214
zitplaatsenregisters 193
Zo maar een bron 16, 58
Zuidhollandse Genealogieën 129,
259
zuidelijke tribunalen 192
zuigelingensterfte 38
zwaardveger 69
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