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Genealogische ontwikkelingen
H.M. Lups
Ons Erfgoed tracht in eerste instantie informatie te verschaffen waaraan de lezers bij
de beoefening van hun liefhebberij iets
hebben. Het spreekt wel vanzelf dat de redactie daarbij de ontwikkelingen, die zich
voordoen, gadeslaat en poogt te volgen.
Ook wat de genealogie betreft leven we in
een periode van veranderingen. Enerzijds
zijn de mogelijkheden vergroot, anderzijds
worden we geconfronteerd met problemen,
waar men vroeger geen weet van had, waar
men althans niet mee uit de voeten kon.
Veranderingen, mogelijkheden en onmogelijkheden ontmoeten we bij verschillende
aspecten van de genealogiebeoefening. We
hebben te maken met een veranderende
toegankelijkheid van de door ons gezochte
gegevens en verschillende factoren, die
daarbij een rol spelen. We hebben ook te
maken met juridische en medische aspecten bij vraagstellingen als: 'van wie is wie'
en 'bij wie hoort wie', vraagstellingen
waarop de heer JW. van Koten ingaat.
Bij enkele andere punten wordt in dit artikel stilgestaan. De ouderen onder ons hebben ervaren, dat de archieven beter toegankelijk werden, mede door de hulp van vele
vrijwilligers. Reeds in het tijdperk voor de
computers is men op vele plaatsen begonnen met onder meer het vervaardigen van
allerlei indexen. In de provincie Groningen
was bijvoorbeeld vooral de heer dr. P. Bos
bekend, die veel Groningse huwelijkscontracten heeft geïndiceerd, iets wat destijds
via het vervaardigen van kaartenbakken
moest: afschrijven en met de hand sorteOns Erfgoed nr 1, 1999

ren. Vervolgens uittikken, bijvoorbeeld op
een stencil, en afdrukken. In Zeeland heeft
o.a. de heer A.J. Witte bergen werk verzet.
Elders zijn het weer anderen geweest die
alleen of in teamverband heel wat gegevens gemakkelijker beschikbaar hebben
gemaakt. Heel wat mensen hebben zich
niet alleen bezig gehouden met het zoeken
van de eigen gegevens, maar ook met het
toegankelijker maken van gegevens, hetzij
beroepsmatig, hetzij in de vorm van vrijwilligerswerk, ten dele individueel, ten dele in verenigingsverband.
Archieven hadden bovendien toen de militaire dienstplicht nog bestond geregeld
hulp van dienstweigeraars, die hun plaatsvervangende dienstplicht vervulden.
Tot voor kort kon de genealogie zich verheugen in een gestage ontwikkelingsgeschiedenis, die in grote trekken een stabiele vooruitgang liet zien, waarbij onder
meer de vele technische vernieuwingen het
gebied en de diepgang van het onderzoek
hebben verbreed. Door het invoeren van
databestanden via de computer zijn vele
bronnen nu redelijk snel beschikbaar. Over
enkele jaren zullen de meeste DTBgegevens tot ongeveer de zestiende eeuw
op cd-rom zijn uitgegeven of via het Internet beschikbaar zijn. Aan de ene kant is genealogie zo gemakkelijker geworden, aan
de andere kant worden steeds hogere eisen
gesteld. Niet alleen de kale genealogische
gegevens, hoe belangwekkend, zijn voldoende, maar hieraan moeten ook andere
familiegegevens worden toegevoegd. Be-

langrijke nieuwe inzichten krijgt men ook
door elektronische bewerking en door
koppeling van bestanden. Zo is bijv. te
Nijmegen van alle woningen in de binnenstad een inventaris gemaakt, waaraan inwonerslijsten, huwelijken, kinderen, verkopen, hypotheken enz. zijn gekoppeld.
Zo kan men van een huis al de bewoners
traceren maar heeft men ook zicht op wie
de buren e.d. waren.
Het verzamelen en toegankelijk maken
van genealogische gegevens neemt, mee
dank zij de computer een steeds grotere
vlucht. Prettig voor ons als genealogen,
maar er is een maar. In Delft had men het
geluk, dat er een behoorlijke subsidie beschikbaar was, waardoor men met behulp
van een ploegje betaalde krachten de Burgerlijke Stand en DTB-gegevens van Delft
en geannexeerde gemeenten in enkele jaren toegankelijk heeft kunnen maken. Deze gegevens kan men in het archief zelf
raadplegen, waarbij men in de gelegenheid is allerlei stukken in te zien, maar
men kan ze ook via het Internet bekijken,
waar men zich ook ter wereld bevindt.
Het is bekend dat het de bedoeling is dat
ook de andere archieven dergelijke projecten realiseren. De meeste zijn daarbij echter afhankelijk van vrijwilligerswerk. Op
allerlei gebieden, niet alleen genealogische, is er een toenemende vraag, maar
een sterk verminderd aanbod. Hetzelfde
geldt voor degenen, die de familieadvertenties bewerken voor het CBG of de
NGV. De doorsnee genealoog staat er bijna nooit bij stil, hoeveel werk ten behoeve
van hun hobby is en wordt verzet door
mensen, die daarvoor vaak nauwelijks een
bedankje krijgen.

Hoe dan ook, de vraag naar vrijwilligers is
sterk groeiend, het aanbod is dalend. Het
blijft dus een vraag hoeveel er van de verschillende plannen kan worden gerealiseerd.
Cursussen als 'Voorouders in beeld', die
men via de t.v. kon volgen, het gemakkelijker toegankelijk zijn van allerlei genealogische bronnen, maar ook de enorme
stroom van publicaties, die men kan raadplegen, dragen bij aan de popularisering
van onze liefhebberij.
In het verleden richtte men zich daarbij
gemakkelijk tot verenigingen om de noodzakelijke kennis op te doen en waar men
om hulp kon vragen bij problemen.
Iets overeenkomstigs hebben we gezien
bij de ontwikkeling van de computer.
Toen de thuiscomputer in opkomst kwam,
bestond er dringend behoefte aan een vereniging met voor de verschillende merken
aparte gebruikersgroepen. Momenteel is
de computer zo algemeen, is zoveel materie en eventuele regionale hulp te krijgen,
dat er minder behoefte aan die vereniging
is gaan ontstaan. Men kan zich zo ook afvragen hoe de NGV zich zal ontwikkelen.
Het is niet onmogelijk dat de individuele
onderzoekers zich liever bij een regionale
vereniging zullen gaan aansluiten. Dit niet
alleen om genealogisch althans enigszins
geïnformeerd te blijven, maar ook om
meer kennis van de regionale geschiedenis
te krijgen. Men volstaat immers niet meer
met het vervaardigen van een kwartierstaat of een genealogie, men wil ook zo
veel mogelijk familiegeschiedenis toevoegen. Daarvoor zijn vooral de gegevens uit
de regio van herkomst nodig.
Voor de genealogiebeoefening wordt teOns Erfgoed nr 1, 1999

genwoordig veelvuldig gebruik gemaakt
van de computer. Zowel in verenigingsverband als commercieel zijn diverse zeer
bruikbare en betaalbare programma's beschikbaar. Daarbij komt, dat niet alleen
via het Internet, maar ook op disk of cdrom in toenemende mate allerlei gegevens
beschikbaar komen, die men thuis kan
raadplegen.
Bronnen worden op verschillende plaatsen
en door verschillende verenigingen, stichtingen en personen ontsloten. Destijds
heeft de NGV een aanzet gedaan door een
overzicht te publiceren van bekende bronnen, maar dat was niet compleet en is inmiddels achterhaald. Toch zouden we met
een dergelijke publicatie zijn gediend, zodat iedereen kan weten waar welke bronnen zijn te vinden. Een gedeelte vinden we
op het Internet, maar om ze te kunnen
raadplegen is bijvoorbeeld soms weer een
bepaald programma als Oedipus nodig.
Ook via BBS'en zijn een aantal te raadplegen, maar de kans is aanwezig dat de BBS'en door de ontwikkeling van het Internet
zullen gaan verdwijnen. Het ligt in de bedoeling dat Ons Erfgoed hier in de toekomst wat meer aandacht aan gaat besteden.

waarschijnlijkheid uit zal breiden. Ten dele worden de archieven daardoor ontlast,
maar aan de andere kant zullen de via het
Internet geraadpleegde bestanden de wens
doen ontstaan, wat meer aan de weet te
komen. Een toename van bezoekers dus.
Hoewel de archieven in wezen vrij te
raadplegen zijn, zal men, gezien de bezuinigingsdrang van onze regering, toch wel
de extra kosten voor de betere dienstverlening op de een of andere manier goed willen maken. Ik denk hier bijvoorbeeld aan
een van mijn collega's, die vroeger naar
hartelust in een bepaald archief mocht fotograferen, maar op gegeven ogenblik alleen nog foto's, gemaakt door de archieffotograaf, kon bestellen tegen een vrij pittig tarief.

Los van dit alles: onvermijdelijk gezien
het veelvuldig gebruik, blijf ik toch een
hekel houden aan microfiches van oude
stukken. Onlangs probeerde ik wijs te
worden uit akten uit het midden van de
zestiende eeuw, maar ik kon ze helaas
maar fragmentarisch ontcijferen. Ik hoop
dat daarvoor nog iets beters kan worden
uitgevonden. Waarschijnlijk zal ik intensiever op oud-schrift moeten studeren (en
gelijk een cursus Latijn moeten volgen).
De automatisering heeft ook invloed op de Enfin, het geeft toch wel een prettig gearchieven. Ten dele zijn bepaalde bestan- voel als je weer enkele gegevens hebt geden reeds op het Internet te raadplegen, vonden.
iets wat zich in de toekomst naar alle
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De genealogie in de toekomst
Een theoretisch model voor discussie
JW. Koten
De huidige genealogische werkwijze die zo
stabiel leek zal de komende decennia drastische veranderingen ondergaan. De oorzaak is velerlei. Allereerst is daar de voortschrijding van de biologische wetenschappen (DNA-ontwikkelingen) waarmee nu
ouderschap kan worden bewezen, voorts
ook de nieuwe medische fertiliteitstechnieken (reageerbuisbevruchting). Daarnaast
ook de gewijzigde opvattingen omtrent huwelijk en ouderschap en in toenemende
mate ook de invloed van de multiculturele
samenleving op huwelijk, ouderschap en
gezinsvorming.
Het is duidelijk dat deze ontwikkelingen
diepgaande invloed gaan krijgen op de individuele werkwijze en het verenigingsleven van genealogiebeoefenaars. De doorsnee genealoog zal vanuit een veel bredere
basis moeten gaan denken. In Ons Erfgoed
wordt aan deze kennisverbreding aandacht
besteed. Onvermijdelijk is daarbij verder
dat de genealogiebeoefening een meer
commercieel karakter krijgt. Ook wordt de
wetenschappelijke betekenis van de genealogie, vroeger misschien als een wat
vreemdsoortige liefhebberij beschouwd,
die men niet al te serieus nam, steeds groter. Onder meer voor het geneesmiddelen
onderzoek krijgt zij de laatste tijd steeds
meer aandacht. Wij wezen al eerder op de
ontwikkelingen in IJsland, waar de genealogie geheel is ingebed in de opsporing van
erfelijke ziekten.
Doch er zijn meer principiële wijzigingen
te verwachten. Wijzigingen die de genealo-

gie fundamenteel op zijn kop kunnen zetten. Hierdoor zal in de naaste toekomst de
genealogische registratie opnieuw moeten
worden doordacht. Nieuwe eisen zullen
moeten worden geformuleerd t.a.v. stambomen, genealogieën enz.
Waar zitten deze veranderingen in? Ik
noem u achtereenvolgens in het kort enkele
ontwikkelingen die effecten zullen hebben
op de genealogische werkwijze en die op
korte tijd principieel moeten worden doordacht. Ik vertrek bij de basisgedachte die
onuitgesproken altijd aan het genealogische onderzoek ten grondslag heeft gelegen en schilder dan de vernieuwingen.
Uitgangspunten van het klassieke historisch georiënteerde genealogische onderzoek
Tot voor kort was de genealogie gebaseerd
op de veronderstelling van de stabiliteit
van het klassieke huwelijk d.w.z. een levenslange band tussen één man en één
vrouw die een aantal kinderen verwekten
en groot brachten. Doordat veel van deze
gegevens in een kerkelijk ritueel waren ingebed en deze band ook financieel economische gevolgen had (onderhoudsverplichting, erfrecht, woonrecht) werden deze feiten in verschillende bronnen gedocumenteerd (DTB-boeken, gichten, erflaatregisters, notariële acten). Zodoende kon
men met de historische methode (het opsporen van de bronnen, het evalueren en
'vertalen' van deze gegevens, goed vooruit.
Het is duidelijk, dat deze bronnen een sterOns Erfgoed nr 1, 1999

ke juridische context hadden, d.w.z. dat ge- acties uitgesloten. Bovendien ging men uit
gevens zoals geboorte, vaderschap overlij- van de juridische fictie dat kinderen tijdens
den e.d. een sterk juridisch fundament had- het huwelijk geboren, door de vader waren
den. Sterker nogde oude juridische rechts- verwekt. Hiermee werden de verzorging en
spreuk in de genealogie ging gelden: "quod de kosten samenhangende met het oudernon est in actis, non est in mundo" (wat schap goed geregeld. Problemen gaven de
niet in een geschreven stuk staat, bestaat natuurlijke kinderen. Deze hadden geen
niet op deze aarde). Met deze ferme uit- vader en de kosten voor opvoeding enz.
spraak kon de genealogie jarenlang goed drukte op een dikwijls armlastige moeder
vooruit.... hoewel de papieren werkelijk- en derhalve vaak op de gemeenschap. De
heid niet altijd goed met de feitelijkheid sterfte van deze natuurlijke kinderen, in
overeenstemde. Bestond er vroeger twijfel, vondelingengestichten was zeer hoog, amdan werd via het juridische oordeel een be- per 10-25% haalde de leeftijd van tien jaar.
slissing genomen die zich baseerde op de Daardoor kon men de gemeenschapskosten
klassieke vormen van juridische waar- toch nog redelijk in de hand houden. Door
heidsvinding. Bij de genealogie hield men de verbeterde hygiëne - wij spreken van
zich aan deze uitspraak. Deze grondslagen 1850-1870 - en ook nog andere redenen
komen, zoals we reeds signaleerden, de overleefden veel meer kinderen die forlaatste jaren onder toenemende druk te meel geen vader hadden en waarvan de lasstaan. Dit begon in het begin van deze ten door de samenleving moeten worden
eeuw toen de biologische variabelen bij de gedragen. Deze lasten namen daarom toe.
ouderschapsbepaling hun intrede deden.
Het oude rechtsbeginsel ging weer opgeld
doen: diegene die kinderen verwekte had
hiervoor ook te zorgen. Wat eenvoudiger
Bloedgroepen-onderzoek
Het bloedonderzoek en met name de bepa- zaak om deze vaders op te sporen en dan
ling van de bloedgroepen, werd een eerste deze voor de onkosten te laten opdraaien.
belangrijk nieuw gegeven. Naast het juridi- De vraag "wie is de vader" werd dus besche bewijs dat vroeger maatgevend was, langrijk. De vaderschapsacties die tot dan
werd nu iets principieels ingevoerd: het la- toe verboden waren werden opnieuw ingeboratorium bewijs, hetgeen dus een in be- voerd. De bewijsvoering bleek echter
ginsel nieuwe dimensie vertegenwoordig- moeilijk en misbruiken waren niet uit te
de. Bij onderzoek bleek dat deze bloed- sluiten. Door een toevallige omstandigheid
groepen volgens strikte erfelijke regels kreeg de juridische waarheidsvinding echwerden vererfd, zodat bloedonderzoeken ter goede steun, In deze periode (1904)
ten behoeve van een eventuele vader en ontdekte Landsteiner de bloedgroepen hetkindrelatie een belangrijk instrument wer- geen de onder meer bloedtransfusie mogeden voor het vaderschapsbewijs. Aan het lijk maakte. In een aantal gevallen kon met
juridisch vaderschapsbewijs kon dus een de bloedgroepenanalyse het vaderschap
worden uitgesloten. Daarna werden ook
biologische basis worden gegeven.
Waarom deze nieuwe regeling. Tot laat in nog andere bloedgroepen ontdekt. Het verde negentiende eeuw waren vaderschaps- dere onderzoek met deze bloedgroepen
Ons Erfgoed nr 1, 1999

leidde al snel tot een onverwachte conclusie dat in tien procent der gevallen de wettelijke vader niet de natuurlijke vader was.
Regelingen rond adoptie
De problemen werden verder vergroot door
de nieuwe wetgeving omtrent de adoptie
en de erkenning van vaderschap van
'overspelige' kinderen. Een groot deel van
deze regelingen werd in de vijftiger jaren
door wetgeving bij de tijd gebracht. Hierdoor kreeg het juridische vaderschapsbegrip een andere en ruimere betekenis dan
het oude vaderschapsprincipe van weleer.
Adoptie enz. kwam echter betrekkelijk
zelden voor zodat het wettige standpunt in
de genealogie in grote trekken nog goed
werkbaar bleef.
DN A-onderzoek soms sleutelrol
De laatste jaren is naast de bloedgroepen
analyse ook nog het DNA-onderzoek gekomen waardoor het vader- en moederschap
van een kind waterdicht kan worden aangetoond. Omdat ouderschap nu kan worden
bewezen, hebben vele juridische ficties van
weleer hun betekenis verloren. Door de
grote mate van zekerheid die het DNAonderzoek geeft, zal de betekenis hiervan,
ook voor de genealogie, steeds meer gaan
toenemen. Er gaan zelfs stemmen op, om
het DNA onderzoek als grondslag van de
genealogie te gaan aanhouden.

waar vroeger het huwelijk overwegend
door de dood werd ontbonden komt nu de
mogelijkheid van een juridisch uitgesproken echtscheiding. Daarnaast zijn vaderloze kinderen veelvuldiger. Was het voor een
paar jaar geleden nog een schande dat een
ongetrouwde vrouw een kind kreeg, de
laatste jaren neemt vaderloos ouderschap
gestaag toe. Ik spreek hier niet alleen over
de BOM-gevallen (bewust ongehuwde
moeders), maar ook van samenlevende paren. Veel stellen krijgen tegenwoordig zonder formele huwelijksband kinderen. Er is
zelfs een nationaal gevoelde weerstand tegen het huwelijk, waarbij het 'boterbriefje'
zelfs als een verstoring van de goede relatie wordt beschouwd. Kortom veel jongeren beschouwen het formele huwelijk als
uit de oude doos en door het nieuwe vrijheidsdenken achterhaald. Het is al niet
meer ongebruikelijk dat tegenwoordig stellen bij elkaar wonen waarbij de kinderen
uit verschillende relaties bij elkaar worden
gebracht, zonder dat alle rechtelijke zaken
helder zijn. Ik gebruik hier het woord stel,
omdat deze stellen niet alleen mensen van
verschillend geslacht maar ook van hetzelfde geslacht kunnen zijn. De invoering
van homosexuele relaties, al of niet getrouwd of geregistreerd en al of niet met
kinderen, zal zich op korte termijn verder
gaan aandienen. In veel genealogische
software is deze nieuwe visie ontwikkeling
nog onvoldoende verwerkt.

Veranderde huwelijksopvattingen
Het huwelijk heeft sedert de jaren zestig Polygamie in het licht van de multicultureeen geheel andere sociale betekenis gekre- le samenleving
gen. Allereerst is echtscheiding gewoon Dan wordt het steeds meer gebruikelijk dat
geworden (ca 40%), zodat dit punt nu in staande een huwelijk, een van de partners
heel wat publicaties wordt opgenomen. een relatie aangaat met een derde persoon,
Principieel is deze verandering niet. Daar waaruit al of niet kinderen komen. Dit geOns Erfgoed nr 1, 1999

kende bron (de wettelijke bescherming van
deze anonimiteit is momenteel een onderwerp van een complex, medisch-maatschappelijk-juridisch debat). Verder kent
men reageerbuiskinderen, waarbij niet alle
gebruikte componenten van het echtpaar
afkomstig behoeven te zijn, maar door
vreemde- of familie donoren kunnen zijn
geschonken. Dan ziet men nog draagmoederschap in allerlei vormen. De oude regel
'pater semper incertus' (vader steeds onzeker) gaat nu geleidelijk ook voor de moeder gelden. Het is denkbaar dat een bevruchte eicel uit drie verschillende componenten bestaat nl kern materiaal van de vader en de moeder maar eiwit-materiaal van
een donor, zodat het chromosomale DNA
van de eigen moeder is maar het Mt-DNA
van een anonieme donor). Zulk een drie
componenten cel kan dan gedragen worden
door een donor-vrouw als draagmoeder,
Recente wetgeving
Sedert de nieuwe wetgeving (1997) is ge- doch de echtgenote kan ook draagmoeder
introduceerd, wordt met deze nieuwe wer- zijn van een kind waarvan de genetische
kelijkheid enigermate rekening gehouden. componenten niet het hare behoeven te
Deze nieuwe wetgeving heeft o.a. de ge- zijn. De nieuwe medische technieken doen
lijkschakeling man-vrouw gebracht en ons ons steeds verbazen, zelfs het clonen van
maatschappelijk leven verder verrijkt met kinderen behoort spoedig tot de mogelijkeen nieuwe acte de 'acte van naamgeving', heden. Hoewel deze zaken nog betrekkewaardoor het automatisme dat de kinderen lijk zeldzaam zijn, blijken er in Nederland
de naam van de vader volgden op de hel- toch al heel wat kinderen te zijn verwekt
ling is gekomen. De kinderen van een rela- door medisch geavanceerde technieken. In
tie kunnen dus zowel de naam van de moe- veel van deze gevallen is de werkelijke orider als die van de vader krijgen. Ook dit gine van het kind goed afgedekt, vanwege
punt zal bij de nieuwe genealogische soft- privacy regelingen. Er gaan stemmen op
dat de biologische achtergrond van een
ware moeten worden uitgewerkt.
kind dient te worden geregistreerd. In veel
gevallen zullen deze kinderen in de stamNieuwe medische aspecten
Tenslotte nog zijn er de nieuwe medische boom van de receptor-ouders worden opmogelijkheden. We kennen niet alleen de genomen, waarbij ook een DNAkunstmatige inseminatie waarbij de vrouw verwantschap ontbreekt.
geïnsemineerd wordt met sperma uit onbebeurde vroeger ook regelmatig, doch deze
vormen van polyandrie, polygamie enz.
werden verheimelijkt. Nu zijn deze driehoeksverhoudingen maatschappelijk veel
meer aanvaard geworden. Dit temeer daar
in andere niet westerse culturen het huwelijk van één man met meerdere vrouwen
een geaccepteerd gegeven is, ja zelfs bij
mannentekort wordt aangemoedigd. Doch
ook in West-Europa ziet deze nieuwe levensvormen zich ontwikkelen. Het klassieke voorbeeld is president Mitterand, waarbij zijn doodskist begeleid werd door twee
vrouwen. Bij verandering van de cultuur
zal de huwelij ksband niet meer uitsluitend
een tweeheid betreffen doch er zullen zich
ook meervoudige samenlevingsvormen
gaan voordoen, die de huwelijkse status
zullen claimen.
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meer een sociale betekenis en richt zich op
De nieuwe werkelijkheid
Hoe zal men in de toekomst met deze nieu- de clan waartoe men behoort en waar men
we werkelijkheid de genealogie moeten be- deel vanuit maakt en die de gezamenlijke
drijven. Staat nu alles op zijn kop? Voor geschiedenis draagt.
een deel wel, voor een deel ook weer niet.
Ook onze voorvaderen waren geen heili- Genealogie vanuit verschillende gegen. Vroeger was het krijgen van een zoon zichtspunten
vaak een zaak van leven en dood voor de Genealogie kan men mijns inziens van vier
ouders. De erfopvolging en de verzorging gezichtspunten uit beoefenen die allen hun
van de oude dag hing er van af. In veel cul- voordelen maar ook beperkingen kennen
turen was het een plicht dat wanneer een en die ik kortheidshalve met de volgende
man kinderloos stierf, zijn echtgenote op kernwoorden aanduidt:
bijstand van zijn broers mocht rekenen. l.DNA
Ontstond er een kind uit deze samenleving 2. Biologisch
dan gold dit een kind te zijn verwekt door 3. sociaal
de overleden echtgenoot. Doch binnen een 4. juridisch-legalistisch
huwelijk boden de broers ook wel eens
hulp als de echtgenoot in zijn mannelijke Ad 1 DNA
taak faalde. Trouwens wie de bijbel kent De laatste tijd bestaat de neiging om het
zal er vele vormen van draagmoederschap DNA als 'alzalig' te gaan bestemmen. Afenz. kunnen terugvinden. Op zich is er dus gezien van de technische problemen die
'weinig nieuws onder de zon'.
het DNA-onderzoek stelt en ook complexe
zaken alsvertrouwelijkheid en erfrecht, zijn
Welke genealogische gedragslijn kan er ook theoretische problemen. Het DNAmen nu volgen?
onderzoek heeft binnen een kwartierstaat
Bekijkt men het woord genea uit genea- slechts een beperkte reikwijdte. Er zijn
loog, dan is dit afgeleid van het woord ge- slechts twee uitzonderingen. Alle mannen
nero, scheppen, voortbrengen, afstammen, die tot een zelfde patrilineaire lijn horen
voortspruiten, waarvan ons woord hebben een zelfde Y-chromosoom, alle
'genezen' ook afkomstig is. Vandaar ook mensen die tot de matrilineaire lijn behowoorden als generatie, genese, genesis enz. ren een zelfde Mt-DNA.
Men doelt hier dus primair op het opsporen Waarom is de reikwijdte van het DNA bevan de afstammelingen van een zelfde perkt tot circa zeven generaties: Dit komt
voorouder. Maar men kan het woord ook omdat de erfelijke overdracht wordt doorals genus beschouwen, in de zin van, ge- gegeven via het chromosoom. De mens nu
slacht, familie of wel stamverband. In Ier- heeft 46 chromosomen die hij in principe
land bijvoorbeeld is men als genealoog van zijn voorouders erft. Aangezien de zesvooral gericht op de lotgevallen van de fa- de generatie reeds meer dan 46 personen
miliestam (de O 'Leary's, de McCantire's telt (eerste generatie 2, tweede generatie 4,
enz.) dan de individuele afstamming. Deze derde generatie 8, vierde generatie 16, vijfvorm van genealogie heeft dus een veel de generatie 32, zesde generatie 64 perso10
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nen), betekent dat 64 - 46 = 18 voorouders adoptie kinderen, maar ook aan kinderen
geen DNA meer hebben doorgegeven aan die binnen een relatie verwekt of opgenodit nageslacht. De oeroerbetovergrootmoe- men worden zonder dat er een formele huder heeft evenmin een DNA verwantschap welijksband bestaat.
als Piet Hein of Klaas uit de straat. Kinderen gebaard door 'vreemde'-draagmoeders, Ad 4. legalistisch standpunt
die DNA-componenten hebben van beide De klassieke genealogische methode hanouders worden dus binnen deze groep als teerde het legalistische standpunt: Tot het
eigen kinderen inbegrepen.
juridische ouderschap worden gerekend alle kinderen die in juridische zin tot het geAd 2 biologisch gezichtspunt
zin behoren, of door de ouders als zodanig
Een tweede mogelijkheid is de biologische zijn erkend. Dit betekent dus dat men acouders als referentiepunt aan te nemen. cepteert dat niet biologische kinderen tot
Hierbij ziet men dus af van de DNA- deze groep behoren maar ook dat sommige
achtergrond, maar neemt men aan dat het kinderen met DNA-verwantschap niet als
kind dat geboren is uit de vrouw staande de echte kinderen worden gezien. Met dit
huwelijksrelatie en geaccepteerd door de standpunt vermijdt men alle bovengenoempartner tot de genealogische relatie be- de moeilijkheden en de historischhoort. Met andere woorden men laat in het archivalische invalshoek is de enige geldimidden zaken als kunstmatige inseminatie, ge. Men sluit dan de ogen voor belangrijke
reageerbuisbevruchting e.d. Dit betekent feiten van het ongehuwd ouderschap. Ik tedat de genetische (DNA-achtergrond) bij ken hierbij aan dat de moderne historici in
sommige van deze kinderen niet overeen- toenemende mate hun referentie-punt vinstemt met de biologische (draag)moeder. den in niet-archivalia, maar hun conclusies
Dit betekent ook dat kinderen afkomstig tevens kunnen baseren op modern laboravan draagmoeders die niet tot het partner- torium onderzoek.
schap behoren niet binnen deze groep kunnen worden gerekend, ook al hebben deze Ten aanzien van punt 2 en 3 kan nog het
kinderen het verwante DNA van één van volgende worden opgemerkt. De expressie
de ouders.
van een erfelijk verschijnsel is niet uitsluitend een DNA-aangelegenheid, maar wordt
Ad 3. sociaal gezichtspunt
eveneens beïnvloed door de omgeving.
Tot sociaal ouderschap worden gerekend Eenvoudig gesteld een drankprobleem ontdie kinderen die vrij kort na de geboorte staat eerder in een gezin waar zulk een
door een van de beide partners zijn opge- drankprobleem bestaat, zeker als er een ervoed, hoewel geen biologische moeder- felijke voorwaarde aanwezig is. De kans
schapsrelatie behoeft te bestaan. Het is dui- op een drankprobleem is iets minder als
delijk dat tot deze groep ook worden gere- men in een sober gezin opgroeit, ook al
kend de kinderen van draagmoeders buiten heeft men een aanleg tot drankzucht. De
het partnerschap, ook al is er DNA-ver- sociale omgeving heeft dus ook een sterke
wantschap. Ik denk hier verder ook aan biologische invloed omdat in de jeugd beOns Erfgoed nr 1, 1999
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milie te rekenen. In feite zijn dus kinderen
van draagmoeders buiten de familie dus
kinderen in sociologische zin van het donorgezin, ook al zouden zij het niet in juridische zin niet zijn. Het zelfde geldt ook
voor kinderen die in een niet gehuwde relatie opgroeien, d.w.z. waar de ouders geen
huwelijksband hebben aangegaan, maar
Welk gezichtspunt volgt men?
Het is duidelijk dat de klinische genealo- niettemin jaren met elkaar hebben samengen zich op het kern-dna en soms op het gewoond en waarbij zelfs de grootouders
Mt-DNA ) richten. Nu het aantal bekende banden met de kinderen hebben.
DNA-gekoppelde aandoeningen toeneemt,
krijgt dit DNA-onderzoek steeds meer be- Men omzeilt met dit standpunt veel moeitekenis. Dit vooral, omdat de laatste jaren lijke juridische haarkloverij enerzijds en
aanzienlijke kostenbesparingen bij het een nog veel moeilijker DNA-problemaDNA-onderzoek werden bereikt. Hetzelfde tiek anderzijds. Naar mijn mening behoeft
geldt natuurlijk ook voor de beoordeling dus DNA-verwantschap niet de alles bepavan de huwelijksbelemmeringen. Ik teken lende factor te zijn. Daarvoor zijn 3 arguhierbij nog het volgende aan. Met het hui- menten:
dige beleid bestaat in principe de mogelijk- - DNA-onderzoek heeft so wie so maar een
heid dat dna-verwante personen met elkaar beperkte reikwijdte
huwen. Hoewel wij de laatste tijd wat soe- - de sociale-dimensie heeft ook zekere biopeler tegen deze dingen aankijken, zou ik logische invloed. Het gedragspatroon van
het toch niet juist vinden dat halfbroers- de familie wordt ten dele tenminste aan het
halfzusters met elkaar trouwen. De donor- kind doorgegeven, zeker als het kind
vader zou bij voorkeur niet moeten wonen vroegtijdig tot het receptor-gezin behoort
in de plaats waar zijn kinderen ook wonen, - het testen van DNA-verwantschap hoort
omdat de ervaring leert dat verliefdheid niet in onze sfeer thuis omdat de medische
juist kan optreden bij verwante personen.
implicaties niet kunnen worden overzien.
Ik meen dat bovengenoemde richting van
Ruimte ook voor het sociologische ou- denken de kool en de geit een beetje spaart
en dat ze voor de doorsnee genealoog toch
der-gezichtspunt
De doorsnee genealoog zal als regel goed werkbaar blijft. Het zij daarbij duidelijk
blijven uitkomen met het juridische ouder- dat, wanneer het om erfrechtelijke kwesties
begrip. Doch ik kan mij goed voorstellen gaat, men uitsluitend moet varen op het judat er ook ruimte moet zijn voor het socio- ridische ouderbegrip.
logisch gezichtspunt. Allereerst geldt dit
voor zeer jong geadopteerde kinderen, ook Doelstelling van het artikel.
al zouden ze niet in juridische zin de ou- De bedoeling van dit artikel is de moeilijke
derlijke-kinderen zijn. Ik stel voor deze problemen, die op korte termijn komen,
toch genealogisch als behorende tot de fa- zichtbaar te maken. Het is een eerste standpaalde gedragsmodellen worden ingeslepen. Hoewel niet erfelijk zijn kinderen uit
pleeggezinnen toch enigermate biologisch
verwant met de pleegouders, door het biologisch ingeslepen omgevingsgedrag, geïnduceerd door beide pleegouders.
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punt en een denkrichting. Het is belangrijk
hier over te gaan peinzen want dit bepaald
tot op grote hoogte de richting van de Nederlandse genealogie. Het zou een goede

zaak zijn als dit punt eens door de diverse
gnealogen en genealogische verenigingen
zou kunnen worden opgepakt. Mogen we
van onze lezers een standpunt vernemen?

Digitale stamboom Delft bijna voltooid
Opnieuw duizenden Delftenaren op internet
De Digitale Stamboom van het Gemeentearchief Delft (www.archief.delft.nl) nadert zijn
voltooiing. Sinds 22 januari 1999 zijn de geboorteregisters van de burgerlijke stand van
Delft van 1812 tot en met 1898 via het internet
te raadplegen. De namen van kinderen en ouders uit zo'n 60.000 geboorteakten zijn nu gemakkelijk te doorzoeken. De geboorteregisters
zijn pas openbaar na 100 jaar, dus latere akten
zijn nog niet beschikbaar.
De Digitale Stamboom is bedacht door het Gemeentearchief Delft om stamboomonderzoek
op afstand mogelijk te maken. 'Virtuele bezoekers' kunnen zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag terecht voor informatie. In
1998 maakten al bijna 50.000 mensen gebruik
van deze service. Een derde van die 'bezoekers'
woont in het buitenland en zou anders nauwelijks in de gelegenheid zijn om onderzoek in
Delft te verrichten. Het Gemeentearchief heeft
hiermee een geheel nieuwe klantengroep bereikt.
De techniek van de Digitale Stamboom wordt
verzorgd door het Delftse bedrijf Radical, de
invoer van de registers door de dienst Combiwerk van de gemeente Delft. Aan vijftien computers worden twee jaar lang gegevens ingevoerd door mensen die zijn aangewezen op de
sociale werkvoorziening.
In juni 1997 werd de Digitale Stamboom ge-
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start met een on-line raadpleegbare database
met de namen uit de trouwboeken van de Delftse kerken uit de periode 1575-1811. Daarna
volgden de begraafboeken (1593-1811) en de
doopboeken (1575-1811). Met de bewerking
van de registers van de burgerlijke stand werd
in 1998 een begin gemaakt. Als eerste kregen
toen de overlijdensakten van 1812 tot en met
1947 een plaats op het internet. Deze registers
zijn openbaar na 50 jaar; met het verstrijken
van 1998 is het jaar 1948 toegankelijk geworden in de Digitale Stamboom. Nu zijn dan ook
de geboorteakten beschikbaar, voor zover ze
tenminste openbaar zijn.
Binnen enkele weken wordt de Digitale Stamboom voltooid met de huwelijksregisters uit de
periode 1812-1923. Voor deze bronnen geldt
een openbaarheidsbeperking van 75 jaar. In mei
wordt het complete systeem feestelijk opgeleverd met een symposium.
De Digitale Stamboom is te vinden op het internet-adres www.archief.delft.nl. Wie zelf geen
internet heeft of niet precies weet hoe het
werkt, kan de Digitale Stamboom ook (gratis!)
onder deskundige begeleiding raadplegen in de
studiezaal van het Gemeentearchief. Daar kan
meteen verder worden gezocht in de talloze andere bronnen. Het Gemeentearchief staat aan de
Oude Delft 169 en is geopend van dinsdag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 16.15 uur, op donderdag tot 21.00 uur.
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Kanunniken in de familie (2)
JW. Koten
Iets over het koorgebed

Het koorgebed hield globaal in het ritueel
dat men zeven maal daags naar de kerk
ging om als groep een gebedsdienst te vervullen die men daarom het koorgebed
noemt. Het woord koor is immers afgeleid
van het Griekse woord chorus, dat rijdans
(denk aan het woord choreografie) of zingende groep betekent. Deze naam werd dus
aan het gebed gegeven maar ook aan de
plaats waar men dit gebed bad. Tijdens dit
gebed nam de kanunnik plaats in de koorstoelen, die deel uit maakten van de koorbanken, welke links en rechts van het altaar voor in de kerk waren opgesteld ')•
Een karakteristiek van het koorgebed is de
dialoogvorm. Participanten gezeten aan de
linker en rechter zijde wisselden elkaar tijdens het zingen van de psalmenstrofen af.
Afhankelijk van het kalendarium nam het
koorgebed zo'n 2V2-3 uur in beslag. Deze
gebeden werden op bepaalde tijdstippen
van de dag gezongen. De naamgeving van
de gebeden werd bepaald door het tijdstip
van de dag. Men kende metten (= matutinum = ochtend, Frans "matin"), lauden
(lofzangen), primem (eerste uur), tertsen
(derde uur), sexten (zesde uur), nonen (negende uur), vesper (avondgebed) en completen (voltooiing van de dag, voor het slapen gaan). Sommige namen van deze koorgebeden zijn in ons taalgebruik binnen geslopen zoals: het vesperbrood (avondeten);
iemand de metten lezen; korte metten maken, (het metten-gebed vond meestal in de
nacht plaats, men hield dit gebed dus liefst
14

zo kort mogelijk).
Om aan de liturgische verplichting te voldoen was het dus noodzakelijk dat de kanunniken in de buurt van de kerk woonden.
Vandaar dat in sommige steden de kanunnikenhuizen pal tegen de kerk werden gebouwd. Aanvankelijk waren dit bescheiden
onderkomens. Met het stijgen van de invloed van de kanunniken werden het
prachtige herenhuizen in de beste kwartieren van de stad. De status van de kanunnik
veranderde van een lagere geestelijke met
een bescheiden opleiding tot een academisch gevormde prelaat/dignitaris 2) die in
het maatschappelijke leven een belangrijke
functie vervulde.
De functie van de kanunnik evolueert
van kloosterling naar bestuurder
Het ligt voor de hand dat wanneer de status
van de kanunnik vanwege de bestuurlijke
functies toeneemt, zien we dat zij zich niet
meer aan de strenge regels van een kloosterorde wilden binden en de status van een
gewone geestelijke, die van een seculier
("wereldgeestelijke") prefereerde. Deze
hadden recht op zelfstandig wonen een eigen bezit. 3) De kanunnik hoefde ook niet
meer onderdanig te zijn aan een overste,
een essentiële kloosterregel. Toen de kanunniken zich van de kloostergemeenschap
los begonnen te maken vormden zij seculaire colleges welke formeel de canonregel
handhaafden en die ook kapittels 4) werden
genoemd. Vandaar dat kanunniken ook wel
als kapittelheren worden betiteld. Door de
bundeling van intellectuele krachten en
Ons Erfgoed nr 1, 1999

voortdurend overleg, nam hun invloed
steeds toe.

geldt voor normale geestelijken in het algemeen 9). De macht van kapittel nam zodanig toe dat zonder bewilliging van het kapittel de bisschop geen land mocht verkopen en geen zakelijke verplichtingen
mocht aangaan. Ook kon de bisschop zonder toestemming van het kapittel geen verdragen sluiten en evenmin oorlogen voeren. Verder kregen de kapittels een belangrijke taak bij de jurisdictie, zij konden
straffen opleggen of kwijtschelden. De belangrijkste functie van het kapittel bleef
evenwel de keuze van de nieuwe bisschop.
Het werd dan ook zeer belangrijk dat men
kanunniken als politieke vrienden had.
Geen wonder ook dat op den duur de benoeming van een kanunnik niet zonder intriges en politiek gerommel plaats vond.
Het werd een politieke zaak van belang,
omdat de bisschop ook een 'wereldlijke'
vorst was.

In de loop der eeuwen zien we dus dat de
kanunniken van kloosterling naar een niet
kloostergebonden functie evolueren. Zij
hadden zelfs niet meer de strikte verplichting de sobere kloosterkleding te dragen,
waaraan de reguliere kanunniken wel gebonden waren. Zij verkozen daarentegen
de toga, vaak met bont afgezet, met bijpassende doktoren-baret en handschoenen.
Deze niet kloostergebonden geestelijken
noemt men gewoonlijk seculieren, een
woord afgeleid van saecularis dat werelds
betekent5). Niettemin bleven nogal wat kanunniken toch in een kloosterverband leven. Men sprak dan van reguliere kanunniken waarvan zij die de regel van Norbertus
6
) en van Theodorus de Celles 7) volgden in
Nederland de meeste bekendheid kregen.
Dit had de voorkeur van de kerk maar ook
van de burgerlijke overheid. Dit type kapit- Bestuur en afbakening van eikaars betels noemde men ook wel kloosterkapittels. voegdheden vraagt veel overleg. De plaats
waar men regelmatig vergaderde, de kapittelzaal was vaak gelegen aan een gaanderij
Kathedrale Kapittels
Het ligt voor de hand dat de meeste kanun- die rond een tuin nabij de kerk was geleniken te vinden waren rond een bisschop gen. Al lopende redekavelde men voor dat
8
). Vanwege de vele bisschoppelijke func- men besluiten nam. In het fraai gerestauties was er voor hen genoeg werk. Er wa- reerde koorcomplex naast de dom is in
ren bovendien ook voldoende middelen om Utrecht is iets van de oude glorie te zien.
hen te onderhouden. Het college van ka- De kapittelzaal wordt momenteel voor acanunniken werd de kern van wat men de ka- demische plechtigheden gebruikt en zit in
thedrale of domkapittels ging noemen en het Universiteitscomplex.
die met de bisschop het bewind over het
bisdom voerden. Zowel kerkelijk als bur- Door het complexer worden van de begerlijk.
stuurlijke functies vooral rond de bisschop
kregen de kanunniken steeds meer manaDe kanunnik-functie verzelfstandigde zich gement taken toebedeeld 10). Bedenk bijsteeds verder. Zelfs de bisschop had niet voorbeeld dat de bisschop van Utrecht niet
meer directe zeggenschap over hen, dan alleen een kerkelijke bestuurder was, hij
Ons Erfgoed nr 1, 1999
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was tevens de wereldlijke machthebber van delijk kreeg Rome bij de bisschop benoehet Sticht. In feite was de bisschop dus te- ming het laatste woord.
vens een echte vorst, niet veel anders dan
de graven, hertogen, baronnen en andere Collegiale kapittels
wereldheersers. Om deze vorstelijke func- Toen de economische macht en het prestitie waar te kunnen maken had hij een be- ge van de steden toenam koos men als mastuursapparaat nodig die uit deskundige nifestatie van deze welvaart de bouw van
mensen bestond. Vandaar dat in Utrecht prachtige kerken. Deze kerken waren
het kanunniken-wezen een zeer belangrijke weliswaar in eerste instantie bedoeld tot
invloed had op stadsbestuur en stadsont- meerdere eer en glorie van God en ter
wikkeling. Het kathedraal college in stichting van de gelovigen, maar voor de
Utrecht was zo groot dat het rond de 160 stad waren ze toch ook een belangrijk stakanunniken omvatte, die alleen waren ver- tussymbool waarmee de marktwaarde van
deeld in onderkapittels welke o.a. in de sint de stad steeg. Naast een zuivere kerkelijke
Jan, de sint Pieter, de Munsterkerk u ) en functie werd de kerk ook gebruikt voor
de Mariakerk aan het koorgebedplicht vol- meer seculaire zaken. Voor de kerk was de
deden. Ieder kapittel had ieder een eigen grote markt. In de voorportalen van de
territoriale bevoegdheid in een bepaald kerk zaten de marktmeesters. Mededelindeel van het bisdom. Een belangrijke acti- gen van de vroedschap, maar ook de huweviteit van de kapitteleiding was, deze toe- lijken werden vanaf de kerkpui afgekongekende bevoegdheden te bewaken, waar- digd.
bij de andere kapittels vaak als rivalen
werden beschouwd.
Een lege functieloze kerk inspireert nauwelijks. De inspiratie kon worden verVorsten hebben invloed bij benoemingen hoogd wanneer er een koorgebed werden
bij het kathedrale kapittel
gehouden. Dit was de basis voor de fundeVooral de hogere soevereinen (hertogen, ring van een kapittel. Zo ontstonden naast
koningen, graven) wendden veel invloed de bisschopsstad in de grotere steden kooraan om in de kathedrale kapittels eigen fa- of kapittelkerken die men collegiale kerken
milieleden als proost of aartsdiaken te krij- noemde. Dit in tegenstelling tot de kathegen. Bij veel kerken werd niet alleen een drale kerk waar de bisschop resideerde. De
adellijke geboorte maar zelfs een aantal verfraaide parochiekerk, werd daartoe
kwartieren als voorwaarden gesteld voor (zoals dat heette) verheven tot collegiale
een dergelijke benoeming 12). Zodoende kerk 13). Het woord collegiaal slaat dus op
hadden de machthebbers niet alleen in- het college van kanunniken die aan een
vloed op het bestuur, maar ook een grote (belangrijke) parochiekerk waren verbonvinger in de pap bij een eventuele bis- den. Zij waren in feite tevens diegenen die
schopsbenoeming. Een bisschop was een het gezag over deze kerk uitoefenden. Binlucratieve post met veel invloed en politie- nen het territoriale gebied van het kapittel
ke macht. Bij latere concilies werd de hadden zij eigen jurisdictie (claustrium
macht van het kapittel gekortwiekt, uitein- noemde men dit). Het immuniteitsgebied
16
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van de Janskerk te Utrecht was bijvoorbeeld ongeveer 10 ha. In dit claustrium genoten zij bestuurlijke immuniteit 14). Vaak
was dit claustrum door ommuring ook fysiek van de stad afgegrendeld. Roosters in
de toegangsweg weerden het vee 15).
In sommige kerken lukte de verheffing tot
formele kapittelkerk niet, zelfs als er fraaie
koorbanken voor het koorgebed aanwezig
waren. Belangrijke stedelijke figuren die
tot de kerkelijke broederschappen waren
toegelaten 'immiteerden' dan de functie
van kapittelheren. Een goed voorbeeld van
een pseudo-kapittelkerk is de zeer fraaie
Nicolaaskerk te Calcar.
Hoewel de collegiale kapittels het meestal
wat eenvoudiger aan deden dan de kathedrale kapittels, waren de spelregels van de
collegiale en de kathedrale kapittels nagenoeg identiek. Het verschil was de collegiale kapittels geen hiërarchische kapittels
waren, in de zin dat er een bisschop aan het
hoofd stond. Het is duidelijk dat in deze
collegiale kapittels zonder bisschop de discussie wat soepeler liep dan in de kathedrale kapittels. Belangrijk onderscheid tussen de collegiale and kathedrale kapittels
was vooral dat deze laatsten het recht op de
bisschopskeuze hadden, een recht echter
dat door de toenemende pauselijke invloed
steeds verder werd uitgehold.

op bestuur, inpassing van de kanunnikenfunctie in het vorstelijke bestel).
Deze verschillende stromingen hebben dus
tot diverse kapittelvormen waarvan ik de
belangrijkste slechts resumeer:
• Kloosterkapittels, kapittels verbonden
aan een geestelijke orde, zoals de norbertijnen. Zij onderhielden de Vita Canonica (zie later) maar zij genoten ook
een zekere vrijheid.
• Collegiale-kapittels, overwegend niet
aan een kloosterorde verbonden kapittels die men in de belangrijkste steden
kan vinden en die verbonden waren aan
belangrijke kerken zoals de Servaeskerk
in Maastricht
• Kathedrale-kapittels d.w.z. een kapittel rond een bisschop en verbonden aan
de kathedrale kerk zoals de Domkerk te
Utrecht.
• Vorstelijke-kapittels, kapittels opgezet
door een vorst ter ondersteuning van het
burgerlijke bestuur, zoals het kapittel
rond de Hollandse graven te 's-Gravenhage.
• Leken-kapittels, namaak-kapittels
waarbij leden van de geestelijke broederschappen, sommige functies van het
kapittel overnamen, o.a. een deel van
het koorgebed. Het lidmaatschap van
een geestelijk broederschap was gewild,
vanwege het prestige. Een werd ook
veel gedebtteerd en in somme opzichten
had het een vergelijkende betekenis
alws nu lidmaatschap van de rotary, de
vrijmetselaren of de Lyons-club.

Vormen van kapittels
De ontwikkeling van de kapittels is dus
niet eenvormig geweest. Diverse stromingen zijn te herkennen zoals een toenemende secularisatie (loskoppelen van de kloostergemeenschap of geestelijke orde) en Vooral als men als kanunnik verbonden
neiging tot vermaatschappelijking (invloed was aan een kathedrale kerk (= hoofdkerk
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vrije Heerlijkheid Obbicht Papenhoven,
uitgebreide landerijen. De financiële afrekingen van deze kapittels bevatten dus
De bestuurlijke en economische drijfve- waardevolle genealogische gegevens beren achter het stichten van een kapittel- ginnende bij de veertiende en vijftiende
eeuw. In aantal van deze afrekeningen zijn
kerk
De vraag ligt nu voor de hand, wat waren in druk verschenen. Uit het voorgaandede drijfveren achter deze grote kerkenbouw blijkt de grote invloed van de kapittels op
projecten en vooral hoe financierde men de argrarische ontwikkeling van het platteland.
het kapittel college.

van een bisdom) waren de bestuurstaken
geen sinecure.

Belangrijkste bron van inkomsten van de
kerk was de tienden-belasting 16) op de opbrengst van vee en gewassen. Deze belasting was bestemd om te voorzien in het onderhoud van kerk en pastoor 17). Als gevolg
van de kerkhervorming in de twaalfde
eeuw en het lage prestige van de locale
geestelijkheid, werden veel van deze tiende-rechten aan kloosters en kapittels toegewezen. Daardoor werden de kloosters en
kapittels in feite groot-grondbezitters. In
Limburg bijvoorbeeld was de abdij Rolduc
een van de belangrijkste grondeigenaren.
Naast deze structurele inkomsten had de
kerk ook belangrijke incidentele revenuen
zoals legaten, erfenissen en schenkingen.
Deze incidentele inkomsten waren vaak afkomstig van welvarende families die geen
nakomelingen bezaten. Dit kwam nogal
eens voor omdat de kindersterfte groot
was, de vruchtbaarheid van de vrouw door
ziekte (tuberculose) vaak verminderd, terwijl epidemieën vaak hele gezinnen ten
gronde richtten. Als tegenprestatie voor deze bezitsoverdracht moesten dan na de
dood diensten ter nagedachtenis (memories
genoemd) van de schenkers worden gehouden.
Om een voorbeeld te noemen: de kanunniken van Sittard en Susteren bezaten in de
18

Hadden de schenkingen aan het kapittel
een religieus motief, er was ook een zakelijk aspect. Goederen die onbeheerd waren
(zoals een onverdeelde erfenisboedel) vielen meestal terug aan de soeverein die vaak
ver buiten de plaatselijke gemeenschap
stond. Iets als de staatskas die ten faveure
van het algemeen nut fungeerde bestond
eenvoudig niet. Om de nalatenschap toch
binnen de eigen plaats te houden was een
schenking aan de plaatselijke kerk een wel
haast ideale oplossing. Bovendien had de
kerk veel taken die wij nu tot de gemeentelijk zorg zouden rekenen. Armenzorg, onderhoud van weeshuizen, leprozenzorg e.d.
waren een belangrijke taak van de kerk.
Het geld dat aan de kerk werd geschonken
bleef daardoor toch binnen de gemeenschap 18). Daarnaast genereerde de bouw
van de kerk langdurige werkgelegenheid.
Omdat de bouwperiode vaak diverse decennia duurde, profiteerde het machtige
stedelijke (bouw)gilde hiervan het meeste.
Een belangrijk punt hierbij te vermelden is
dat de kerk in de middeleeuwen eigenlijk
een multifunctioneel gebouw was. Men
bad er niet alleen, maar in het kerkportaal
en bij slecht weer ook binnen de kerk vonden afkondigingen van vonnissen plaats,
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werden marktovereenkomsten gesloten
(voor de kerk was meestal de markt), de
bedeling van de armen verzorgd en stedelijke ontvangsten georganiseerd. Belangrijk waren ook de gildenfeesten. Jaarlijks
ging het gilde in fraai costuum uitgedost
op de dag van de patroonheilige in optocht
naar de kerk, waar ter nagedachtenis van
de oud-leden op het gilde-altaar een dienst
werd georganiseerd. De kerk was vooral de
sociale ontmoetingsplaats, waar wat werd
gebabbeld, de kinderen speelden en men
huisdieren vrijelijk liet rondlopen, waar
werd gezongen en concerten werden georganiseerd, zoals zo veel schilderijen uit deze vroegere periode ons tonen. De kerk
was naast plaats Gods ook (sommigen zeggen vooral) een plaats der mensen.
Naast de werkgelegenheid steeg door een
fraaie kerk ook het aanzien van de stad, zeker wanneer deze kerk bovendien nog de
status van een reliekenkerk kreeg, waar
veel bedevaartgangers naar toe trokken 19).
Dit alles bracht handel. Kortom religieuze,
politieke en commerciële doelstellingen
waren niet altijd duidelijk te scheiden. Helaas had deze vermenging van belangen
maar al te vaak een corrumperende invloed
op het kerkelijk leven. Het concilie van
Trente heeft aan veel misbruiken een einde
gemaakt.

proost was vooral verantwoordelijk voor
het niet-kerkelijke financiële management.
Hij resideerde in een kantoor dat men de
proosdij noemde. Naast de betaalde gewone kanunniken kenden men ook buitengewone kanunniken (extra-ordinariï) die geen
prebenden genoten. Dit was de facto een
erefunctie. Daarnaast waren er canonici expectantes, zijn deden welliswaar het gewone kanunnikenwerk, maar zij moesten op
de definitieve benoeming wachten totdat
een van de oudere kapitelheren overleden
was en men zijn plaats kon innemen. Sommige machthebbers zoals hertogen of graven kregen de titel van erekanunnik en
mochten via vertegenwoordigers de kapittelvergadering bijwonen. Op deze manier
konden zij invloed bij de benoemingen uitoefenen en ook van de aanwezige deskundigheid profiteren.

Bij de grotere domkapittels waren de rangen nog complexer. Naast bovengenoemde
rangen had men naast de bisschop ook nog
een aartsdiaken27), een zegelaar, een turnarius 28), een vicaris kapitularis 29) en een
groep kerkelijke rechters. Bij bijzondere
plechtigheden (hoogfeestdagen) als het
college van kanunniken in grote status uittrok werd de stoet, door een pedel (roededrager of virgifier) voorafgegaan. Vaak
was deze pedel een lagere geestelijke die
tevens als hoofd van de misdienaars 30)
fungeerde. Hij droeg daarbij een fraai geDe samenstelling van een kapittel
Binnen de collegiale kanunniken kapittels vormde en versierde staf, die het symbool
ontwikkelde zich een complex rangensys- van macht en waardigheid van het kapittel
teem, met functies zoals proost 20), deken vertegenwoordigde en die tevens bij de
21
), thesaurier 22), scholaster 23), de archi- kerkelijke ceremonies, door het stoten op
varis, de officiaal24), de chartermeester, de de grond, het ritueel in gang zette. Bij
cantor 25), de cellularis 26), waarmee de ho- plechtigheden met groot ritueel was dergegere bestuurders werden aangeduid. De lijke dignitaris haast onmisbaar. Daarom
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werd hij ook wel seremoniaris genoemd.
Bij academische gebeurtenissen is deze
functionaris als de pedel gehandhaafd, hij
heeft tevens de rol van ceremoniemeester
bij dit ritueel behouden.
Vorstelijke kapittels
Hadden de grotere welvarende steden met
een grote zelfstandigheid (je zou beter van
stadstaten kunnen spreken) hun eigen collegiale kapittels, in plaatsen waar de invloed van de vorst nog groot was, ging het
stichten van een kapittelkerk vaak uit van
de locale machtshebbers. Deze stichtte dan
een eigen kapittel, dat men een vorstelijk
kapittel noemt. Zo'n vorstelijk kapittel was
vaak een economisch bolwerk en bovendien zeer representatief voor de vorstelijke
macht. Bovendien kon de vorst, zoals we
later zullen zien, op goedkope wijze zich
van bekwame deskundigen omringen. De
financiering van de 'kerkfabriek' uit de opbrengst van de kerk-tienden liep via het
hof van de vorst. Dat was niet onverdelig
voor de machthebber omdat zij de kosten
voor het levensonderhoud van kanunniken
op de kerkgangers afwentelden. Vanwege
de ongehuwde status, waren zij mobiel en
konden de graaf bij zijn talrijke dienstreizen vergezellen 3I ). Zij konden ook geen
aanspraken doen op bijzondere privileges
voor hun kinderen.
De kapittels werden steeds meer een geschikte positie om kundige mensen te
plaatsen. Toen het hertogelijk hof een vaste verblijfplaats kreeg, werden dan ook
heel wat kanunniken als bestuursmedewerkers in de kanselarij opgenomen. De voorkeur werd dan gegeven aan reguliere kapittels. Zij stelden minder hoge eisen. Boven20

dien werden in deze vorstelijke kapittelkerken meestal ook de leden van de grafelijke/
hertogelijke familie begraven. Een klooster-kapittelkerk 'bij de hand' met regulieren die voortdurend gebeden voor het zielenheil van de afgestorven familieleden baden, was mooi meegenomen.
Het is bekend dat de koning van Engeland
over een groot aantal kanunniken-colleges
beschikte, hetzelfde gold voor de Bourgondische hertogen. Van de Hertogen van Gelre is bekend dat zij in hun hertogelijke kapittel veel geleerden van faam hadden,
waarmee ze veel prestige verwierven. Te
's-Gravenhage werd in 1367 een speciale
hofkapel met een kapittelcollege gesticht,
waar de Graaf van Holland een beroep op
kon doen bij rechtspraak en bestuurszaken.
Het kerkelijke kapittel was dus in de middeleeuwen de facto een raadsorgaan van de
plaatselijke machthebbers of de stedelijke
elite. Het is dus de bakermat van het huidige civiele bestuursapparaat 32). Bij de tot
standkoming van het bovenregionale bestuursapparaat (zoals de kanselarijen van
de hogere machthebbers zoals de graven,
hertogen en prinsen), hebben de kanunniken en vooral hun werkwijze zelfs een
diepgaande invloed gehad. De werking van
het Engelse parlement is daar, zoals we
zullen zien, nog steeds een afspiegeling
van.
Veel adellijke machthebbers, zoals de graven van Holland probeerden ook nogal
eens medici als kanunnik aan te trekken.
Deze kapittel-medici traden niet op als
stadsgeneesheer maar als een soort deftigedokters (standsgeneesheer) voor de stedelijke elite 33). Aan het kapittel van Brugge
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waren tussen 1350-1450 liefst 20 medici
verbonden, die o.a. de Bourgondische hertogen met medische verzorging bijstonden.
Voor hen eventuele diensten kregen zij
vaak extra 'benifice', die zij in eigen zak
staken, maar ook wel voor een deel aan de
kerk deden toekomen.
Noten
1. Koorbanken waren vaak van prachtig houtsnijwerk voorzien, zoals onder meer in de kathedraal van 's-Hertogenbosch kan worden bewonderd. Door de protestantering is veel van
dit houtsnijwerk in Holland verdwenen maar in
zuidelijke kerken is nog veel bewaard gebleven.
2. Letterlijk: vooraanstaande. Hogere kerkelijke
functionaris met partieel paarse kleding, die gewoonlijk als monseigneur wordt aangesproken.
3. Bij deze ontwikkeling heeft de regel van
Chrodegang van Metz veel invloed gehad.
4. Dit woord kapittel is afgeleid van caput =
hoofdstuk. Bedoeld wordt een hoofdstuk uit de
H. Schrift dat in een plechtige mooie zaal werd
gelezen. Deze naam ging over op de organisatiestructuur en de locatie (kapittelzaal).
5. De meeste 'gewone' geestelijken (pastores,
diakenen, kapelaans, dekens en bisschoppen)
zijn seculier.
6. = preamonstratenzen, in de volksmond witheren of Norbertijnen.
7. Order van de kruisheren.
8. Het woord bisschop is afgeleid van episcopus of opzichter.
9. Te Utrecht was de bevoegdheid van de bisschoppen zo sterk uitgehold, dat zij liever buiten de stad verbleven zoals te Wijk bij Duurstede. Voor de studie van het Utrechtse Kapittel en
de relatie met de bisschop zie o.a. CA. Kalveen
(1974) Het bestuur van Bisschop en Staten in
het Neder sticht, Oversticht en Drenthe (1483 1520), Groningen, Tjeenk-Willink.
10. De verplichting tot het bijwonen van het
koorgebed droeg men over aan vicarussen
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(plaatsvervangers), vaak jongere geestelijken,
die wat bijverdienste goed konden gebruiken.
11. Het woord munster is afgeleid van monaster, een klooster waar monniken zoveel mogelijk als eenlingen woonden (afgeleid van mono
= een)
12. In de ons omliggende landen hadden de koningen of rijksvorsten het presentatierecht voor
een vrijkomende plaats in het kapittel. Zij benoemden vaak jongere zonen (14 jaar), die domicelli werden genoemd.
13. Op de verheffing tot kapittelkerk had Rome
invloed. De status van stad en kerk moest voldoende prestige en ook voldoende draagkracht
hebben . Daarnaast wilde men ook een zekere
wildgroei voorkomen.
14. Vrijheid van belasting of van diensten, afgeleid van immunis, hetgeen weer verband
hield met het woord munus = ambt.
15. Bij de grotere kapittelgebieden zorgde een
kapittelschout voor de openbare orde.
16. Er waren allerlei vormen van tienden belasting waarbij de belangrijkste waren de grote
tienden (de opbrengst van halm of stengel als
wijn en granen) en de kleine tienden (producten
uit de tuin, hooi, vlas, hop, en kleinvee). De
grote tienden vloeiden naar de kerk, de kleine
waren bestemd voor de pastor.
17. Omdat het onderhoud van de pastoor 'werd
overgenomen' door de plaatselijke gezagshebber vloeiden heel wat kerkelijke tienden in de
zakken van de plaatselijke adel. Het is dan ook
duidelijk, dat de bestuurders op het platteland
er geen enkele behoefte hadden om goede kwaliteit pastoors aan te stellen. In tegendeel zou je
kunnen stellen, want goede geestelijken zouden
hoge eisen stellen, ook financieel. Vandaar dat
het prestige van de locale geestelijkheid niet erg
groot was, dit in tegenstelling tot de kloosters
en de kapittels. In feite waren de vroegere pastoors meestal kleine boeren, die door de week
hard moesten ploeteren. Als tegenprestatie voor
het land dat zij door de heer gratis ter bewerking kregen, deden zij zondags een eenvoudig
kerkdienstje.
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18. In lang niet alle gevallen lukte dit even
goed. Er waren tal van regionale potentaten die
graag een graantje wilde meepikken van de kerkelijke inkomsten. Heel wat conflicten tussen
kerk en staat draaiden om dit punt. Bij het vierde concilie van Lateranen (1179) heeft de kerk
de ernstigste misstanden proberen te beteugelen. Helemaal lukte dat toch niet echt. Vooral
bij de vorstelijke kapittels bleven een groot deel
van de kerkelijke inkomsten naar de machthebber vloeien. Hij had weliswaar de verplichting
om de kerk enz. te onderhouden, maar in feite
kwam daar maar al te vaak niet veel van terecht.
19. De motieven om aan een bedevaart mee te
doen liepen nog al uiteen. Bedevaarten waren
eerder aanleiding tot volksfeesten, dan tot religieuze verdieping. Na de vervulling van het bedevaart ritueel, ging men zich vaak op wereldlijke wijze amuseren, met voldoende drank en
andere geneugten, waarop hier niet verder
wordt ingegaan. Bij hoogfeestdagen kregen bedevaartgangers vaak gratis wijn en brood aangeboden. Bedevaarten waren dus vaak een vrome mom voor vrolijke uitstapjes die het saaie
boerenleven van alle dag moesten doorbreken.
Na het concilie van Trente is veel aan dit bedevaartwezen gedaan. Het religieuze spektakel
kreeg meer aandacht en werd met meer ritueel
omgeven. Daardoor dreigde nog een groter gevaar... de communicatie. Mensen van allerlei
slag ontmoetten elkaar, de grenzen tussen bevolkingsgroepen werden geslecht, hetgeen een
groeiend verzet tegen de feodale onderdrukking
inhield.
20. De ontwikkeling van het rangenstelsel varieerde nogal bij de verschillende kapittels. Gewoonlijk is de proost de belangrijkste figuur
gevolgd door de deken, die vooral met de leiding van de plechtigheden was belast. De
proost had het laatste woord over de bezittingen, het woord proost is afgeleid van prepositus
dat voorstaander betekent. Hij voerde dus het
bewind over de dorpen en heerlijkheden die tot
de proosdij behoorden, hij kon daarbij schou22

ten, baljuwen, secretarissen of andere ambtenaren aanstellen. Ook de lenen moesten voor de
proost verheven worden.
21. De deken was de voorzitter van het kapittel
en bemoeide zich het meeste met de kerkelijke
activiteiten. Vaak had hij tevens de bevoegdheid om de staten (het bestuur van de provincie) bij elkaar te roepen en was dan voorzitter.
De benoeming tot deken was een politieke
functie, zodat de bevestiging in dit ambt de
goedkeuring van de stadhouder en de staten
vereiste.
22. De bewaker van de kerkelijke schatkamer:
de reliekenkist, kelken en monstransen, kerkelijke gewaden; in feite een belangrijke erefunctie; bij afwezigheid van de deken trad hij vaak
als kapittelvoorzitter op.
23. De docent, die leiding gaf aan de kapittelschool
24. Kerkelijk rechter en voorzitter van de vierschaar, deden echter ook uitspraken in burgerlijke zaken als het onder de jurisdictie van de
proosdij viel. Later waren ze vaak de waarnemers van de proost en werden daarom ook wel
kerkelijk stedehouder genoemd. In burgerlijke
zaken verving de stadhouder als oudste schepen
ook de drost, baljuw of schout.
25. Leider van de koormuziek
26. De econoom, afgeleid van het woord (voorraad)kelder.
27. Vertegenwoordiger van de bisschop in kerkelijke bestuurlijke zaken, een functie die niet
meer bestaat maar die met een vicaris thans is
te vergelijken.
28. Een begever van de prebenden
29. Waarnemer van de bisschop
30. Jongens die als hulpkrachten bij de kerkelijke plechtigheden optreden. Momenteel worden
ook wel meisjes ingeschakeld die men in de
volksmond 'misdinettes' is gaan noemen.
31. Middeleeuwse vorsten hadden vaak geen
vaste verblijfplaats, maar zij trokken binnen
hun ambtsgebied met hun hofhouding van Palts
naar Palts.
32. Denk maar aan het woord klerk dat van cleOns Erfgoed nr 1, 1999

rus of geestelijke komt.
33. Dat medici tevens priesters waren was tot
aan de achttiende eeuw niet ongebruikelijk en
tot aan de zestiende eeuw zelfs regelmatig
voorkomend. In 1610 promoveerde een geneesheer nog onder de titel: Un médecin peut-il se
marier? (Kan een geneesheer trouwen?) De
oorzaak dat veel artsen tevens priester waren
heeft een complexe, ten dele financiële achtergrond. Het kopen van een praktijk was duur.
Men koos dan maar de kanunnikenstatus, te
meer omdat men niet zo erg lette op het celibaat (het ongehuwd blijven van de priester). Op
zich was de status van een medicus niet zo belangrijk, maar de combinatie met het priesterschap gaf veel prestige. Vandaar dat veel artsen-kanunniken het ver schopten in de kerkelijke hiërarchie. Vele bisschoppen en zelfs aartsbisschoppen waren medicus van professie.
34. Th.J. Rensch (195) Onderbetaalde pastores
versus het Maastrichtse kapittel van Onze Lieve
Vrouwe in de achttiende eeuw. Publications 93.
35. Deze vroegkapitalistische stedelijke economie stelde hogere eisen aan de rekenkunde en
de boekhouding dan voorheen gangbaar was.
Dit vergde ook van de kanunniken een modernere oriëntatie op de wetenschappen, een impuls dus die grote invloed heeft gehad op de
West-Europese cultuur.
36. Men ziet dus dat naast de kloosterscholen,
vooral bedoeld voor de recrutering van eigen
kader, nu een nieuw schooltype ontstaan is dat
meer op de gegoede burgerlijke gezinnen is gericht.
37. Zie gedenkboek college Sittard 1990.
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3 8. De argumentatieleer en de methode van bewijsvoering
39. Dit is geen toeval omdat veel universiteiten
uit kapittelscholen zijn voortgekomen.
40. De tussenruimte tussen de banken is volgens de legende twee degen-lengten.
41. Deze overeenkomst is geen toeval. Deze situatie van elkaar opponerende partijen is zo gegroeid omdat het Engelse parlement in een
koorkerk ging vergaderen. Door de aanwezigheid van veel geestelijken, die deel van het parlement uitmaakten c.q. voor de verslaggeving
zorgden, werd het vergader ritueel gebruikt dat
ook binnen de kerk en vooral in de kloosters
gebruikelijk was. Op de plaats van de huidige
'speaker' zat de bisschop vergezeld door enkele
raadslieden. Voor de bisschop zaten de lagere
clerici (klerken) die voor de verslaggeving
zorgden. De dialoog voerende partijen zaten,
gescheiden door een middenpad, in de zijbanken. Het was niet ongebruikelijk dat mensen
met eenzelfde mening zich in een groep achter
de belangrijkste woordvoerder plaatsten, zodat
het helder was wie voor en wie tegen een voorstel waren. Het ritueel met de typische buigingen en de beëdiging lijkt sterk op bet ceremonieel bij de kathedrale kapittels.
Deze opstelling van de koorbanken, die tot dialoog uitnodigde, week sterk af van wat voorheen gebruikelijk was. Meestal zat de koning in
een grote zetel, geflankeerd door raadgevers.
Voor hem zaten in parallelle rijen de verschillende afvaardigingen. Ons huidige Nederlandse
parlement heeft voor deze opstelling gekozen.
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Zo maar een bron

Het huisarchief Nienoord
E.C. Geerdink-van der Worp
Naast de bekende DTB-registers zijn er
ook op andere plaatsen vaak onmisbare gegevens te vinden, onder meer in huisarchieven. Als voorbeeld moge het huisarchief Nienoord dienen (RA in Groningen).
Het huis Nienoord, oorspronkelijk Huis de
Nijenoort, kent een lange geschiedenis.
Momenteel is er het Nationaal Rijtuigmuseum gevestigd. Aantrekkelijk om te bezoeken, maar voor genealogen is het huisarchief Nienoord waarschijnlijk aantrekkelijker. Het huis werd in 1524 gesticht als
borg, vernieuwd na 1672 en geheel herbouwd na een brand in 1850. De eigenaren
wisten veel grond aan te kopen, wat ze
weer verpachtten. De eerste bewoners behoorden tot het geslacht Ewsum, afkomstig
uit Middelstum. Willem van Ewsum was
het enige levende kind van Caspar van Ewsum en Anna van der Does. Hij trouwde in
1638 met Margaretha Beata Freitagh von
Goedens uit Oost Friesland en uit dit huweijik werd de bekende dochter Anna van
Ewsum in 1640 geboren.
Willem van Ewsum overlijdt op 7 mei
1643 en Anna, de erfdochter is dan nog
maar driejaar.
Moeder Margaretha Beata wil hertrouwen
en daarom moeten de zaken goed op papier
staan. Mochten er kinderen uit dit tweede
huwelijk worden geboren (en dat gebeurt)
dan kunnen zij niets uit de Nienoordse goederen erven, tenzij Anna voor haar trouwen
overlijdt. Doordat grootvader Caspar van
Ewsum ook Drost van Drente was, zijn er
ook Drentse bezittingen.
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Met de dood van Johan Carel Ferdinand in
1737 gingen de Nienoordse goederen naar
een zijlijn.
Het oudste bewaarde meijersboek (waarin
dus pachters werden geregistreerd) van het
Huis de Nijenoort begin ongeveer in 1643
en de inschrijvingen lopen door tot 1650.
Het kasboek ligt in het huisarchief van de
Nienoord (onder nr. 645). Verder is er nog
een document van 1 augustus 1645, over
hetzelfde. (Inventarisnr. 634).
Er werd niet alleen pacht in geld betaald
maar ook in natura ( 'toehaken' genoemd).
Oorspronkelijk heeft men de pacht alleen
met arbeid en toehaken betaald. Die toehaken waren eenden, hoenders of schapen
(weers genaamd). Soms moest men een
hond de kost geven; dat was in de afgelegen gebieden. De hond was dan niet vermoeid voor de jacht als de Heer te paard
bij het jachtterrein verscheen. De bezembinders op de heide, die ook van de Heer
van de Nienoord was, gaven bezems en
boenders voor de borg of voor het huis in
de stad.
Geld was erg schaars. Er werd bij de aanvang van de zes pachtjaren altijd 1 jaar
pacht extra als geschenk aan de Heer van
de Nienoord betaald. Als de pachter in drie
jaar geen pacht had betaald verviel het
recht van beklemming, dus van bewoning.
Sommige pachters moeten een borgsom
storten die zij terugkrijgen, zonder rente,
als zij het erf verlaten. Die borgsom is 800
tot 1000 daalder. Een fikse som voor die
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jaren en de Heer van de Nienoord kon daar
zijn schulden van betalen of het uitlenen
tegen rente.
Verder wordt er nog arbeid met of zonder
paarden en wagen bedongen bij de pacht.
Naast de meijersboeken vormen de Staatsboeken een bron van inlichtingen. Een
Staatboek is een beschrijving van niet alleen alle onroerend goed bezittingen van
een overleden Heer van de Nienoord, maar
ook van alle dijk- buer- en zijlrechten en
van collatierechten, processen enz. Zo
vindt men onder inventarisnr. 634 de onroerend goed beschrijving van Willem van
Ewsum uit 1644, de onroerend goed beschrijving van Carel Ferdinand van In en
Kniphuisen, overleden in 1718, maar pas
opgemaakt in 1729 en de onroerend goed
beschrijving van Johan Carel Ferdinand,
op twintig jarige leeftijd overleden in
1737. Willem van In en Kniphuisen wordt
de nieuwe Heer. Hij overlijdt in 1768,
maar eerst in 1780 wordt Ferdinand Folef
van In en Kniphuizen, Heer van Ulrum,
zijn opvolger. Het dan vervaardigde staatboek is niet erg bij de tijd, zodat er in 1783
een nieuw wordt gemaakt. Hij pleegt zelfmoord in 1795. Weer een Staatboek. Zijn
vrouw en zoon Haro Caspar erven de Nienoordse goederen. Moeder Anna Maria van
Graafland overlijdt in 1803. Ook dan wordt
weer een Staatboek vervaardigd omdat er
meerdere kinderen zijn die meedelen. Het
grote venencomplex wordt buiten de erfenis gehouden om door verkoop de schulden kwijt te raken. In 1814 worden de venen geveild en komt er weer een Staatboek. In 1884 is er nog een staatboek als
de laatste van In en Kniphuisen overlijdt
en de erfenis naar de familie Van Panhuijs
Ons Erfgoed nr 1, 1999

gaat. Een derde deel van de pachten wordt
aan de eigenaars van de huizen verkocht,
de anderen kijken de kat uit de boom want
de tijden zijn slecht.
Naast de boerderijen enz. ontstond ook het
dorp Leek.
De pachtregels voor het dorp, waar ALLE
ondergrond aan de Nienoord behoorde waren als volgt:
1 Men betaalde jaarlijks pacht.
2 Men betaalde als nieuwe pachter een
jaarpacht als geschenk extra.
3 Men betaalde als vertrekkend pachter
een jaarpacht als geschenk extra.
4 Men betaald, als de pachter trouwde,
een jaarpacht als geschenk extra; ook
bij een tweede huwelijk als er door
ziekte en overlijden al veel onkosten
waren gemaakt en er ook nog kleine
kinderen verzorgd moesten worden.
Bij vererving in de zijlijn betaalde met
twee jaarpachten als geschenk extra.
De verschuldigde geschenken bij huwelijk,
vererving of verkoop, moesten binnen het
halve jaar nadat zij verschuldigd waren,
betaald worden op straffe van anders dubbel te moeten betalen.
De pachtlijsten zijn heel belangrijk voor
verschillende onderzoeken:
1 veldnamen onderzoek,
2 reconstructie van de bewoning van Midwolde, Lettelbert en Zevenhuizen.
3 er zijn bezittingen in Tolbert, Qostwold,
Nuis, Niebert, Marum, Malik, Noordwijk, Hoge en Lage Traan, Drente, de
Haule en Den Opslach.
4 land dat door de Leeksters rondom Leek
wordt gehuurd en de heemstedenpacht
die in Leek betaald moest worden.
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Op grond van de gegevens, aanwezig in het
huisarchief en het kadastraal archief, heb
ik in samenspel met enkele anderen de bewoningsgeschiedenis van Leek kunnen reconstrueren, wat geleid heeft tot een drietal
publicaties, die bij de boekbesprekingen
aan de orde zullen komen.
Nu werden die regels niet zo streng uitgevoerd. Dat viel nogal mee maar soms vertrok men bij nacht om zo aan de achterstallige pacht te ontkomen. Vooral als het
huis geen eigendom van de bewoner was.
Men kreeg n.1. toestemming van de heer
van de Nienoord om op de pachtgrond een
eigen huis te zetten. De grond was dus beklemd. Het stukje grond onder en rond het
huis werd NOOIT eigendom. Een arbeider
kon deze pacht niet opbrengen en dat is de
reden dat het dorp Leek een dorp werd van
neringdoenden en handwerkslieden. Als
deze mensen oud waren vertrokken ze naar
hun kinderen, die elders een bestaan hadden opgebouwd. Het huis werd verkocht en
voor dat geld kon misschien door de kinderen elders wel weer een stukje grond worden gekocht. Dat is het streven. Op een

stukje grond kan je in slechte tijden een
hypotheek nemen en als de zaken goed
gaan neem je een hypotheek om weer een
nieuw stukje grond te kopen Het dorp Leek
wordt dus ook een doorgangsdorp. Na
1884, toen de pacht kon worden afgekocht
kwamen er meer blijvers in het dorp maar
toch was er in 1916 nog maar 1/3 deel van
de grond van eigenaar veranderd. Daar de
Heren van de Nienoord alleen maar grond
kochten maar het nooit weer verkochten,
kunt u zich voorstellen dat het verloop
groot was. Als u uw voorouders een tijdje
kwijt bent zoek dan maar eens in deze
pachtlijsten.
Van verschillende documenten zijn transcripties gemaakt. Het Kasboek v.h. schippersgilde van Leek kost ƒ 15,—; het meijersboek van de jaren 1643, 1729 en 1738
kost ƒ 20,—. Beide zijn te koop bij de Hist.
Vereniging in Leek.
Het Staatboek van de jaren 1768, 1781 en
1783 is bij mevr. Geerdink en bij het Joodse Schooltje te Leek te koop voor ƒ 22,50
(Prijzen excl. verzendkosten)

CD-rom nieuws.
De nakomelingen van Wolff Ben Eleazer De cd-rom van Gens Nostra is eveneens
kost ƒ 70,-, te bestellen door overmaking uitverkocht. Er zou een 'herdruk' komen,
van dat bedrag op ING Bankrek.nr. maar nadere gegevens ontbreken.
65.40.62.528 te Arnhem t.n.v. M. Wolff
De cd-rom van de Wapenheraut is inmidVoor aanvullende inlichtingen is de heer dels verschenen. De prijs bedraagt ƒ 90,-.
Wolff bereikbaar onder tel.nr. 026- Te bestellen bij Historie Future of via Ons
4436430, fax 026-4436430, e-mail Erfgoed. Zie bestelformulier in het midMWOLFF@WORLDONLINE.NL.
den.
De cd-rom van Ons Voorgeslacht is uit- Naar wij vernemen zijn er verschillende
verkocht. Het is niet bekend of er een cd-rom's in voorbereiding. Wij hopen u zo
'herdruk' zal verschijnen.
spoedig mogelijk te kunnen informeren.
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Latijns-Nederlandse dateringen
C. Schenkel
Soms komen mensen in de archieven Latijnse en oud-Nederlandse dateringen tegen. Deze worden dan op Nederlandse BBS'en geplaatst, waarbij om een uitleg wordt
gevraagd en gegeven.
Zo komt men bijvoorbeeld tegen: nono
louwmaand.
In de afgelopen jaren heb ik een aantal van
deze vragen en en de antwoorden daarop
verzameld.
Onderstaand vindt u een opsomming:
januari

februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Louwmaand
Sprokkelmaand
Lentemaand
Grasmaand
Bloeimaand
Zomermaand
Hooimaand
Oogstmaand
Herfstmaand, 7ber/7bris
Wijnmaand, 8ber/8bris
Slachtmaand, 9ber/9bris
Wintermaand, xber/xbris

1 Primo
Secundo
Tertio
4 Quarto
5 Quinto
6 Sexto
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Septimo
Octavo
Nono
Decimo
Undecimo
Decima Secundo
Decima Tertio
Decima Quarta
Decima Quinta
Decima Sexta
Decima Septima
Decima Octava
Decima Nona
Due Decima
Vegitima Primo
Vegitima Secundo
Vegitima Tertia
Vegitima Quarta
Vegitima Quinta
Vegitima Sexta
Vegitima Septima
Vegitima Octava
Vegitima Nona
Tricesima
Tricesima Prima

Voor aanvulling en verbetering houd ik mij
aanbevolen.
Met dank aan de heren Baan en De Ridder voor
enkele aanvullingen en correcties.
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Paleografie

Gerechtsboode der Heerlickheyt van Noortwyck.
Alsoo tot kennisse van ons ondergeschrevenen als
last hebbende van den officier, ende gezwoorens
respective, gecomen es, dat eenen Sieur
Peeter van den Broucke hem vervordert heeft
nyet alleene nae syn welgevalle, te snoeyen
zeeckere boomen, staende op 't oude marckt
velt binnen den dorpe van Noortwyck
toebehoorende deselve boomen den Heere
ende 't dorp van Noortwyck voorszegd, nemaer
oock de tacken daervan gecomen doen opmaecken ende in syn schuere doen brengen
heeft, Sult daeromme u laeten vinden
aen den persoon van den voorszegden van den Broucke ende
hem gerechtely(c)k insinueeren ende aenseggen dat
hy de voorszegde tacken weederom restituere op
des voorszegden dorpsgront, vanwaer hy de
selve gespoelgeert heeft, ende by
faulte van dien soo protesteert van ons
ondergeschrevenen weegen, teegens den voorszegden van den
Broucke van spolie ende voorts van costen
schaeden ende interesten die wij in der respective
qualiteyten ter saecke voorssegd souden moogen
commen te doen ende te lyden. Actum den 2ne
February 1623.
Ontleend aan De Paleograaf, Ie jrg. nr. 3 en 4.
insinueeren = ambtelijk aanzeggen, te kennen geven
gespoelgeert = geroofd
spolie = vroegere rechtsterm voor roof, beroving; beslaglegging, in beslagneming
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Burgemeester van de Vrijheid van Hoogstraten
C. Speek
Op blz. 250 van Ons Erfgoed, 6e jrg., heb
ik geschreven dat het ambt van burgemeester in het Land van Hoogstraten waarschijnlijk niet voorkwam. Ik weet inmiddels dat dit ambt wel bestond. Blijft echter
dat er in de verschillende verordeningen
daarover niets is geregeld. Het ambt van
burgemeester wordt in totaal in alle verordeningen over de periode 1519-1555, die
ik bezit, twee keer genoemd, maar verder
vond ik niets. In Hoogstraten werd mij
echter door mevrouw Annemie Polé, archivaris van de gemeente Hoogstraten een artikel van Dr. W. Rombouts ter beschikking
gesteld, waarin het ambt van burgemeester
nader wordt toegelicht.
Het artikel heeft als titel: Ambten en bestuursorganisaties in de Vrijheid van
Hoogstraten en in het graafschap en hertogdom Hoogstraten op het einde van de
zeventiende en achttiende eeuw, vergeleken met de Vrijheid Turnhout en het dorp
Lille.
Het is verschenen in een jaarboek van
1989-1990. Welk jaarboek is mij niet bekend.
Op basis van dit artikel volgt onderstaande
aanvulling:
•
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De burgemeester
Het ambt van burgemeester stamt af
van het ambt van de borgemeester, een
inner van de belastingen, een soort
penningmeester derhalve. De belastingen die moesten worden geïnd waren:
de beden, de 20e penning, de imposten,
de kwartierslasten en de domicilaire of

personele lasten. Daarnaast werden er
in het graafschap accijnsen geheven.
De beden, de 20e penning en de imposten waren belastingen die direct aan de
centrale overheid werden overgedragen. De kwartierlasten werden direct
aan het kwartier afgedragen en dienden
tevens voor de afbetaling van een aantal renten. Slecht de domicilaire belasting en de accijnsen kwamen ten goede
aan het plaatselijk bestuur. Voor het
bepalen van het te betalen bedrag aan
belasting werd gebruik gemaakt van
zogenoemde 'bedeboeken'. Dat waren
documenten waarin aan elk perceel
grond een bepaalde waarde werd toegekend. De gezamenlijke waarde van
al die percelen vormden het bedrag van
het 'bedeboek'. Als nu het totale bedrag van de jaarlijkse beden voor
Hoogstraten bekend was, besliste het
bestuur van de Vrijheid hoeveel maal
het 'bedeboek' geïnd moest worden.
Op basis van de 'bedeboeken' en het
totale bedrag dat aan belasting moest
worden geïnd, werden vervolgens
'zettingsboeken' opgesteld. Daarin
werd per belastingplichtige aangegeven hoeveel hij in de totale bede, 20e
penning en kwartierlasten moest bijdragen. Gewoonlijk werd per belasting
een afzonderlijk 'zettingsboek' opgesteld. Voor het opstellen en bijhouden
van het 'bedeboek' en de 'zettingsboeken' alsmede het innen van de belastingen was de burgemeester verantwoordelijk.
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De keuze van de burgemeester van de
Vrijheid van Hoogstraten gebeurde
vrijwel altijd op 10 november. Hij trad
in functie op 25 december en zijn
ambtstermijn liep tot 24 december van
het volgende jaar. De burgemeester
werd gekozen door de schout, de dan
dienstdoende burgemeester, de schepenen en de gezworenen. Deze verkiezing geschiedde met meerderheid van
stemmen. De burgemeester legde de
eed af in handen van de schout en in
bijzijn van de schepenen en gezworenen. De eed luidde:
"lek sweere, ick gelove daqt ick in den
staet daer toe ick vercoosen ben als
burgemeester de vrijheijt van Hoochstraten ende ingesetene der selver sal
dienen met gantscher herten ende affewctie, ende hun wesen goet, vast ende
getrouw, hen schaden weeren, hun baten vorderen ende haere gerechtigheden voorstaen naer mijn beste verstant

ende weetentheijt. Dat ick sal doen
goede rechtveerdige reeckeninge van
mijne administratie, ende voorts
t'geene een goet ende getrouw, eerlij ck
ende rechtveerdigh burgemeester
schuldich is ende behoort te doen. Soo
waerlijck helpe mijn Godt ende alle
sijn Heijligen".
Voor de administratieve en financiële
zaken in de Vrijheid werd de burgemeester al spoedig de belangrijkste
man. Dit bleek onder meer uit de opsomming van de bestuurders in rangorde. De burgemeester werd dan na de
schout maar voor de schepenen vermeld. Dat de burgemeester in bestuurszaken zo'n belangrijke plaats innam is
terug te voeren op zijn verantwoordelijkheid voor het innen van de belastingen en het voeren van het financieel
beheer.

Bidprentjes Bouten
A.J. Griens
De diskette met de bidprentjescollectie bestuur van de afdeling Zuid-Limburg geBouten (25.000 bidprentjes) was het ge- meend om opnieuw exemplaren van deze
schenk van de jubilerende Limburgse NGV floppy aan te maken en deze voor ƒ 5 , - - +
afdelingen aan haar leden en de bezoekers verpakkings- en verzendkosten (ƒ2,10) te
van de zesde Genealogische Contactdag koop aan te bieden.
vorig jaar in Weert.
Wilt u alsnog in het bezit komen van deze
Alle 500 aangemaakte exemplaren zijn in- diskette maak dan ƒ 7,10 over op giro
middels gratis weggegeven! Omdat er nog 34.03.228 van AJ. Griens te Landgraaf onsteeds vraag naar deze diskette is, heeft het der vermelding van: floppy Bouten.
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De genealogische werkgroep AG-Infosys
Wat er aan de oprichting van de werkgroep vooraf ging
De belangstelling voor de genealogie begint meestal met de belangstelling voor je
eigen stamboom. Wie waren je voorouders,
waar kwamen zij vandaan? Je raadpleegt
oudere familieleden, je bezoekt het Centraal Bureau en het streek- of stadsarchief
en je wordt lid van een genealogische vereniging. De berg gegevens die je inmiddels
hebt verzameld wordt steeds groter. Je
schaft een computerprogramma aan om de
zaken keurig op een rijtje te krijgen en na
geruime tijd draait je printer een keurig
overzicht uit van je familierelaties en zaken die daarmee hebben te maken. Je probeert steeds meer gegevens te verzamelen,
je raadpleegt Internet en je slaat wild om je
heen in de zucht naar nog meer gegevens.
Langzaam aan kom je echter tot de ontdekking, dat het steeds moeilijker wordt nog
iets echt interessants te vinden. Inmiddels
ben je al voorzichtig bezig geweest met het
uitzoeken van de naam van je levenspartner, een goede vriend of vriendin. Maar dat
bevredigt niet echt. En ook de cursus paleografie, waarvan je had gehoopt dat die je
verder zou brengen in jouw onderzoek, levert slechts marginale resultaten op. Je verslindt je kostbare tijd met het doorworstelen van vaak omvangrijke kasten met uiteenlopende bronnen. Veel van die bronnen
blijken dan ook nog eens niet te zijn geïndiceerd.
Je zetje inmiddels opgekomen moedeloosheid om in positieve actie en besluit met
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een lotgenoot iets aan dat probleem te gaan
doen.
Oprichting van de genealogische werkgroep AG-Infosys
Zo ongeveer is in 1990 de grondslag gelegd voor wat heet de: "Genealogische
Werkgroep AG-Infosys". Twee genealogisch bewogen lieden, Piet van Kessel en
Lex Idenburg (de één deskundig op het gebied van de paleografie en de ander op het
gebied van de informatica) besloten uit
hobbyisme genealogisch interessante bronnen op een eigentijdse wijze op microniveau te gaan ontsluiten. Het doel dat zij
daarbij voor ogen hadden -en nog hebbenis het via een thuiscomputer toegankelijk
maken van genealogisch interessante bronnen voor een breed publiek op nietcommerciële basis. Dat betekende, dat zij
bronnen gingen transcriberen of bewerken,
indiceren en vervolgens als computerbestand (in ASCII) beschikbaar stellen.
De bronbestanden worden betrokken van
enkele archieven die daarvoor in ruil een
geprint exemplaar van de transcriptie of
bewerking ontvangen. Ook worden bronbestanden aangekocht tegen kopieerkosten.
Het enthousiasme van Van Kessel en Idenburg, maar zeker ook hun resultaten, werkten aanstekelijk en in de loop der tijd
breidde de kring rond deze twee idealisten
zich uit tot een vaste kern van zes personen. Daarnaast is er een grotere groep van
personen die af en toe een bronbestand
aanlevert. Het gaat dan om mensen die ooit
voor eigen gebruik een transcriptie of een
Ons Erfgoed nr 1, 1999

bewerking maakten van bijvoorbeeld een
doop- of trouwboek en het jammer vinden
dat daar verder niets mee wordt gedaan.
Voor hun bijdragen ontvangen zij een bescheiden onkostenvergoeding.

daardoor veel genealogische bronnen minder toegankelijk blijven voor een breder
publiek.
En over die toegankelijkheid gesproken.
De werkgroep heeft een betrekkelijk uniek
systeem, waarbij belangstellenden tegen
een
geringe vergoeding alle bestanden van
Catalogus met 450 bronbestanden
Inmiddels beschikt de werkgroep over een de werkgroep kunnen laten scannen op het
catalogus met zo'n 450 bronbestanden. voorkomen van de namen die zij bezig zijn
Voor een belangrijk deel hebben die be- te onderzoeken. Op deze manier kan wortrekking op Rijnland (globaal: de streek den voorkomen, dat onderzoekers zich berond Leiden). Het gaat dan om bijv. trans- standen aanschaffen die uiteindelijk toch
cripties of bewerkingen van morgenboe- niet de gezochte gegevens bevatten.
ken, belastingcohieren, oude grafboeken,
criminele vonnisboeken e.d., met name uit Nieuwe activiteiten
de periode van vóór 1811. Minder om- Een nieuwe activiteit van de werkgroep is
vangrijk, maar daardoor niet minder inte- het scannen van genealogisch interessante
ressant, is het groeiende bestand van dis- boeken die in vroeger tijden zijn uitgegekettes met registers van de burgerlijke ven. Zo zijn inmiddels twee omvangrijke
stand en bevolkingsregisters. Overigens werken van de historicus R.J. Fruin op disbreidt de catalogus zich niet zo vreselijk kettes gezet. Het gaat dan om transcripties
snel uit, omdat het transcriberen en bewer- die hij in 1876 maakte van de staat en het
ken van bronbestanden en het handmatig vermogen van steden, dorpen en ambachinvoeren van de gegevens in de computer ten in Holland en West Friesland anno
tijdrovende bezigheden zijn. Bovendien 1494 en anno 1514. Die boeken staan bemoet de kwaliteit worden bewaakt, want kend onder de welluidende titels: "Eneen verkeerd getal in een datum kan een queste, respectievelijk "Informacie" op
onderzoeker al snel en onbedoeld op een tstuck der verpondinghe".
verkeerd spoor zetten.
Naar verwachting zullen nog veel van dit
soort moeilijk verkrijgbare werken op diskette -en binnenkort ook op cd-rom door
Uniek zoeksysteem
Door samen te werken met een Duits ar- de werkgroep worden uitgebracht.
chief kan de werkgroep ook beschikken
over een flink aantal bestanden van het Informatie
Land van Kleef (globaal: de streek rond Indien u belangstelling hebt voor het werk
Nijmegen). Samenwerking met andere van de Genealogische Werkgroep AGgroepen of verenigingen wordt actief nage- Infosys of u wilt beschikken over de comstreefd. Helaas lukt dit in de praktijk niet plete catalogus, neemt u dan gerust contact
zo, omdat, ook in de genealogie, ieder zo op met de secretaris, de heer P.J. den
zijn eigen belangen nastreeft. Dat is soms Hoed, tel. 071-5897407 (dagelijks tussen
begrijpelijk, maar ook wel jammer omdat 20.00 en 22.00 uur).
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Van zegel tot familiewapen
R. J.P. van der Zalm
Enkele jaren geleden werd ik door een
oud-collega, een enthousiast genealoog,
attent gemaakt op een artikel in Gens
Nostra uit 1969 waarin de naam Van der
Zalm genoemd werd. In dit artikel, geschreven door ds. E. van Alphen '), stond
bovendien een tekening van een zegel
voorstellende twee afgewende zalmen met
tussen de koppen een kroontje. Dit zegel
was in de zestiende en zeventiende eeuw
gebruikt door Ghijsbert Otten en diens
zoon Jan Ghijsberts (van Braeckell), beiden schepen in de Hoge Bank van Zuilichem (Gld). Volgens Van Alphen behoorden deze twee tot de voorvaderen van het
geslacht Van der Zalm uit Brakel (Gld).

het een kwestie van
controleren en aanvullen van de gegevens uit
het artikel.
Het zegel (in bruine
was) van Ghijsbert Otten en Jan Ghijsberts
(van Braeckell) trof ik aan in het archief
van de familie Van Dam van Brakel. 3)
Overigens bevinden zich nog zegels van
Jan Ghijsberts in het oudarcbief van Nederhemert (RA in Geldertand), in het archief van het Hof van Gelre en Zutphen
(RA in Gelderland) en in het archief van
het kapittel van Oudmunster (RA in
Utrecht).4)

Bij de speurtocht naar mijn voorouders
was ik op dat moment via Roermond, Bu- Stamreeks Gijsbert Otten
del (N.Br), Driel (Gld) en Rossum (Gld) in I. Ghijsbert Otten, geb. te Brakel, overl. te BraBrakel beland bij een zekere Cornelis Aris- kel vr 11 juni 1591, tr. een zus van Jen Huijgse van der Salm (1701-vr 1784). U begrijpt hen.
dat mijn nieuwsgierigheid gewekt was. II. Jan Ghijsberts (van Braeckell). geb. te BraWas er een familierelatie tussen Cornelis kel ca. 1552, overl. te Brakel in 1628, tr. te BraArisse van der Salm en Ghijsbert Otten en kel in 1581Catharina Cornelisdr., geb. te Brakel
Jan Ghijsberts (van Braeckell)?
en overl. te Brakel na 11 maart 1638, dr. van
Cornelis Rey(n)ers van Braeckell (Salm) en
In de jaren 1995 en 1996 bezocht ik enkele N.N.
keren het rijksarchief in Arnhem, waar ik III. Corelis Jan Ghijsberts (Salms), geb. te Brain het DTB-register van Brakel de vader kel ca. 1605, overl. te Brakel tussen 31 juli en 9
(Arien Jansen Salm) en de grootvader (Jan september 1662, tr. te Brakel N N.
Cornelissen Salm) van Cornelis Arisse IV. Jan Cornelissen Salm, geb. te Brakel ca.
vond. (zie stamreeks). Jan Cornelissen 1632, overl. te Brakel tussen mei 1688 en deSalm stond ook in het artikel van Van Alp- cember 1693. tr. te Brakel op 31 maart 1660
hen vermeld als kleinzoon van Jan Ghijs- Engeltje Ariens Duijsteren, geb. te Brakel voor
berts (van Braeckell). 2) Voor de rest was 1640, overl. na 1701, dr. van Arien Dircks
34

Ons Erfgoed nr 1, 1999

(Duijsteren) en Elske Thonis.
V. Arien Jans(sen) Salm, ged. te Brakel op 11
februari, 1666, overl. te Brakel na 19 januari
1708, ondertr. te Brakel op 23 april 1692 Stijntje Jansen van Willigen, ged. te Brakel op 20
mei 1666, overl. te Brakel, dr. van Jan Jansen
van Willigen en Neelken Jans Veen.
VI. Cornelis Arisse van der Salm, ged. te Brakel op 16 oktober 1701, overl. te Brakel vr
1784, tr. te Dalem (Gld) op 30 juli 1724 Metje
Aalberse van de Giessen, ged. te Dalem op 12
april 1705, overl. te Brakel voor of in 1752, dr.
van Aalbert Arisen van de Giesen en Aentje
Aelders van Lexmond.

Hompes, geb. te Budel op 5 januari 1846,
overl. te Budel op 31 augustus 1921, dr. van
Renier Hompes en Elisabeth Teeuwen.
XII. Renier van der Zalm, geb. te Budel op 3
juni 1881, overl. te Roermond op 22 mei 1955,
tr. te Budel op 24 februari 1905 Maria de Laat,
geb. te Budel op 24 mei 1884, overl. te Roermond op 10 juni 1969, dr. van Jan de Laat en
Antonet Smolders.
XIII. Jan van der Zalm, geb. te Roermond op 8
november 1911, overl. te Heerlen op 21 januari
1988, tr. te Roermond op 5 oktober 1939 Riek
Heidens, geb. te Roermond op 17 februari
1912, dr. van Jean Heidens en Adriana Krijnen.

VIL Gerrit van der Salm, ged. te Brakel op 15
maart 1739, overl. te Rossum op 18 mei 1783,
tr. te Rossum op 6 januari 1765 Aaltje Perels,
ged. te Rossum op 4 oktober 1744, overl. te
Rossum in december 1794, dr. van Walraven
Perels en Metta de Gier.

XIV. Ren van der Zalm, geb. te Den Haag op
15 september 1940, tr. te Heerlen op 11 april
1980 Mar-lou Philippens, geb. te Houthem-St.
Gerlach (L) op 20 juli 1944, dr. van Joannes
Philippens en Philomena Somers.

VIII. Cornelis van der Salm, ged. te Rossum op
16 maart 1766, overl. te Rossum op 13 november 1817. tr. te Rossum op 11 september 1791
Adriana van der Loo, ged. te Sprang (N.Br) op
26 juni 1763, begr. te Rossum op 16 mei 1804,
dr. van Jacob van der Loo en Antonetta Vos.

Na mijn vondst in het rijksarchief in Arnhem nam ik contact op met de heer R.
Vroomen uit Echt (L), heraldisch tekenaar
en lid van de Commissie Registratie Familiewapens van de Afdeling Heraldiek van
de Nederlandse Genealogische Vereniging.
Hij heeft met het zegel van mijn stamoudvader Ghijsbert Otten als basis een familiewapen ontworpen. Het toont in blauw twee
afgewende gouden zalmen, vergezeld boven van een zilveren kroon van drie bladeren met drie robijnen. In overleg is als
helmteken de zilveren kroon van het schild
genomen. De dekkleden zijn blauw, gevoerd van goud. (zie de afbeelding) Volgens de heer Vroomen is het kroontje als
helmteken uniek in de Nederlandse heraldiek Het resultaat van zijn inspanningen
mag er, voorzichtig uitgedrukt, zijn. Zijn
kunstwerk heeft dan ook in mijn huiskamer
een ereplaats.

IX. Gerrit van der Salm, geb. te Rossum op 6
november 1794, overl. te Rossum op3 juni
1870, tr. Te Ophemert (Gld) op 17 april 1819
Cornelia van Gelderen, geb. te Ophemert op 7
mei 1794, overl. Te Rossum op 1 augustus
1874, dr. van Jan van Gelder(en) en Hendrijntje
van Sas.
X. Cornelis van der Zalm, geb. te Buren (Gld)
op 26 juli 1819, overl. te Driel op 29 september
1882, tr. te Hurwenen (Gld) op 21 mei 1847
Hilleke Schrijvers, geb. te Driel op 8 januari
1823, overl. te Driel op 31 maart 1861, dr. van
Jan Schrijvers en Dirkje Versteeg.
XI. Dirk van der Zalm, geb. te Driel op 18 april
1853, overl. te Budel op 15 maart 1930, tr. te
Soerendonk (N.Br) op 24 mei 1879 Hendrika
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De twee zalmen 'die regtop en afgewend 1969, blz. 297-302.
staan, met den rug een weinig gekromd'5) 2) Ibidem, blz. 300.
zijn een heel oud heraldisch symbool. Zo3) RA in Gelderland, het archief van de familie
wel de Heren van Altena als de Heren van
Van Dam van Brakel (1307-1379), 1381-1959.
Brakel, volgens de negentiende eeuwse Charter, 20 februari 1567, inventarisnr. 563
historicus W.A. van Spaen bloedverwan4) Zie I, blz. 297.
ten 6), voerden al in de dertiende eeuw het
wapen met de zalmen. Ik ben een nakome- 5) J.B.Rietstap, Handboek der wapenkunde,
ling van beide Heren en beschouw dit dan Tweede Uitgaaf, Amsterdam 1875, blz. 200.
ook als een van de bewijzen van mijn adel- 6) W.A. baron van Spaen Lalecq, Oordeelkunlijke afstamming. Ik weet mij hierbij ge- dige inleiding tot de Historie van Gelderland,
steund door M.S.F. Kemp die in een artikel Utrecht 1804, deel III, blz. 214 en 262.
in Spiegel Historiael het volgende opmerk- 7) M.S.F.Kemp, Genealogisch onderzoek voor
te: "Het wapen (..) werd gevoerd door tal 1600. Relaas van een methode toegepast en
van mensen met en zonder verschillende ontwikkeld op het Kromme Rijngebied, Spiegel
achternaam; zij lijken allen met elkaar in Historiael 21(1986), nr. 11, blz. 496.
verband te brengen. In feite is vergelijkend
zegel- onderzoek een zeer belangrijk hulp- Naschrift van de redactie
middel bij de beoefening van middeleeuwse Een overeenkomstig artikel verscheen in het
genealogie: het bevestigt de regel dat een Heraldisch Tijdschrift, 1998 nr. 4.
wapen betrouwbaarder is dan een achter- Slechts een klein deel van de genealogische onderzoekers is geïnteresseerd in heraldiek. Dit
naam. "7)
Tenslotte. De twee staande en afgewende
zalmen vinden we in meer oude wapens
terug, onder meer in dat van de graven, later hertogen van Bar, de graven van Montbeliard, de graven van Salm in de Ardennen en in de Vogezen en van de families de
Borcbgrave d'Altena, de Vaynes van Brakell en Hoyer van Brakell.
Noten
1) Ds. E. van Alphen, Oude geslachten uit de
Bommelerwaard en aangrenzende gebieden. V.
Van der Meijden (Brakel), Gens Nostra oktober
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artikel illustreert dat dit ten onrechte is en dat
niet alleen zeer goed interessante vondsten mogelijk zijn. Ook worden we attent gemaakt op
het belang van de heraldiek als mogelijkheid
om in een verder verleden genealogische banden te kunnen leggen. Zo is heraldiek niet alleen een kunstvorm en een item om het familieboek te verfraaien, maar ook een waardevol
genealogisch hulpmiddel, te meer daar er heel
wat wapens zijn gevoerd. Zie daartoe ook het
artikel over de Heraldische Databank van de
heer Hoogendijk.
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Nog een Heraldische Databank
H.M. Lups
bij de heer J.P.C. Hoogendijk, een bekende
naam in de heraldische wereld. Vermoedelijk is hij in het bezit van Nederlands
grootste collectie wapenafbeeldingen, naar
schatting zo'n 125.000 stuks, waarvan ongeveer 90 procent Nederlandse wapens.
Het grootste deel van deze afbeeldingen
heeft hij gefotografeerd. Op deze wijze is
een collectie verkregen van zo'n 15.000 dia's met op de meeste dia's negen of meer
wapens. Deze collectie is opgebouwd door
jaren lang archieven en musea te bezoeken,
waarbij medewerking werd verleend om
wapenboeken e.d. op dia te zetten. Naast
de database uit de diacollectie is er een database van wapens uit gedrukte boeken en
periodieken. Te denken valt in dit verband
aan de boeken van A. Pathuis, Mr. O.
Schutte, Kits Nieuwenkamp en anderen.
Van de periodieken zijn De Nederlandsche
Zw./w/Y afdruk van een van de kleurendia 's uit Leeuw, Jaarboek C.B.G., Gens Nostra en
de collectie van de heer Hoogendijk
Nederlands Patriciaat een paar bekende exIn Om Erfgoed 1998, nr 5, pag. 195-199 ponenten, waaraan sinds 1984 wordt gestonden we stil bij de Heraldische Data- werkt voor opname in de database.
bank van het CBG, waar geleidelijk aan de
wapencollectie van het CBG wordt inge- Men kan wel stellen dat de heer Hoogenvoerd, waarna men naar wapens, blazoene- dijk een bevlogen verzamelaar is, die onring, wapenvoerders en bronnen kan zoe- tieglijk veel tijd, maar ook geld moet hebken en op betaalbare wijze een computerte- ben besteed om dit te kunnen bewerkstellikening in kleur of zwart-wit laten vervaar- gen. En nog steeds is hij niet tevreden. Er
digen, althans voor zover de wapens zijn ligt nog steeds een lijst van op te nemen
ingevoerd. Het opvragen van een familie- objecten. Tot nu toe is hij voorbij gegaan
wapen gebeurt via de tekst database.
aan incidenteel aanwezige wapens/zegelafdrukken, omdat het opnemen hiervan reHet is echter niet de enige databank in ons latief tijdrovend en duur is. Sommige waland. In Leusden werd een bezoek gebracht pens blijken op verschillende plaatsen voor
jtt
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te komen. De ene keer betreft dit wapens,
die gevoerd zijn door leden van de zelfde
familie, die op verschillende plaatsen
woonden, andere keren zijn het verschillende families, die eenzelfde wapens blijken te voeren. Het is dan interessant uit te
zoeken of deze gelijkvormigheid verklaarbaar is of op toeval berust. Ook in het verleden heeft men wapenafbeeldingen van
anderen in gebruik genomen omdat er bij
voorbeeld naamsverwantschap bestond.
Ook is het niet te verwonderen dat bijvoorbeeld pottenbakkers uit verschillende regio's een pot in hun wapen hebben opgenomen, zonder dat ze dat van elkaar wisten of
konden weten.
Naast het verkrijgen van wapenafbeeldingen speelt ook bij deze databank de documentatie een belangrijke rol. Hiertoe heeft
de heer Hoogendijk sinds 1995 een werkgroep om zich verzameld.
Van ieder wapen wordt informatie opgenomen. Ieder wapen krijgt een registratienummer en per wapen wordt via het pro-

gramma AskSam de noodzakelijke informatie opgenomen. Dit betreft onder meer
provincie, gemeente, adres, objectomschrijving (bijv. wapenbord van burgemeesters), wapensoort (bijv. familiewapen,
gemeentewapen), veldverdeling, blazoenering, wapenvoerder(s) en eventuele bijzonderheden. Opvraging en sorteren is mogelijk via verschillende invalshoeken en in
vele combinaties. Ook hier is de klus nog
lang niet geklaard. De heer Hoogendijk
zoekt mensen met vrije tijd en een redelijke typevaardigheid op de computer, die na
instructie aan deze documentatie mee willen werken.
Wanneer er vragen zijn over een (eventueel) familiewapen/wapenafbeelding kunt
u zich ook tot de heer Hoogendijk wenden.
Wel gaarne een gefrankeerde aan u zelf gerichte enveloppe bijsluiten.
Het adres is:
Heraldische Databank
De heer J.P.C. Hoogendijk
Acacialaan 9, 3831 XM Leusden.

Voor het komend nummer ....
Ons Erfgoed leeft. We prijzen ons gelukkig, dat niet alleen de redactie maar ook verschillende lezers bijdragen leveren aan het tijdschrift. Het is helaas niet mogelijk alles in
een keer te verwerken. Zelfs moest een vaste rubriek als 'Beroepen van vroeger' achterwege blijven. In het komend nummer hopen we weer met deze rubriek aanwezig te zijn.
Er zijn tips voor beginners. Er zijn praktische tips: hoe beschermen we onze documentatie het beste? Het is ook de bedoeling dat een serie 'Laten, lenen en heerlijkheden dan
van start gaat. Daarin wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van het grondbezit
in gebruik gegeven aan derden in ruil voor diensten, goederen en geld. De administratie
van dat alles levert vaak waardevol materiaal op voor genealogen als ze verder in de tijd
terug gaan. Soms zelfs is het de enige bron.
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Jan Leenderts Lerk, de Friese rempla^ant
M. Lerk
Na het verschijnen van mijn boek Jan
Leenderts Lerk, een Fries in het leger van
Napoleon bij de uitgever van Ons Erfgoed
mocht ik al veel reacties ontvangen. De
meeste reacties kwamen van lezers die zelf
ook een verwant gehad hebben in het leger
van Napoleon. Soms vertelde men mij bijzonderheden van deze verwant; in het boek
herkenden zij situaties waarin hun voorvader ook zou kunnen zijn geraakt. Anderen
betrokken het boek bij de Russische veldtocht in 1812 of juist bij de periode 18131815, de neergang van Napoleon. Een enkeling had een voorouder die zowel de
Russische Veldtocht als de Slag bij Leipzig
had meegemaakt en overleefd. Soms ook
vroeg men informatie ten behoeve van eigen onderzoek. Vanzelfsprekend heb ik deze lezers naar beste kunnen geantwoord.
Ook reageerden lezers die bijzondere belangstelling hebben voor alles wat met de
activiteiten van Napoleon te maken had.
Het doet mij genoegen te vernemen dat zij
de beschrijving van de veldtocht in 1813
tot in Silezië zo hebben gewaardeerd.
Bijzonder erkentelijk ben ik de heer drs. J.
A. Paasman, die studie maakt van de Friese
remplacanten en die mij wees op het feit
dat Jan Leenderts Lerk tot die groep behoorde. Op pagina 8 van het boek is een
bladzijde uit een van de stamboeken opgenomen. Daaruit blijkt dat hij remplacant is.
Uit het verhaal zelf komt dit aspect niet
naar voren. Vandaar dat een aanvulling op
zijn plaats is.
Ons Erfgoed nr 1, 1999

Remplacanten zijn personen die vrijwillig,
doch onder bepaalde voorwaarden tegen
betaling, dienst nemen in de plaats van een
dienstplichtige. Hiertoe werd ten overstaan
van de prefect van het desbetreffende canton een contract opgemaakt.
Veelal zijn deze contracten in de Rijksarchieven aanwezig.
Zo ook het contract d.d. 6 november 1812
dat Jan Leenderts Lerk sloot met Geert
Ebeles van de Wal uit Bergum, conscrit
van de lichting 1811. Laatstgenoemde had
de pech dat hij niet uitgeloot was en hij
had het geluk dat hij een ander kon betalen.
Tussen beide partijen werd overeengekomen dat de remplacant een bedrag van
5.670,- Fr. francs//2.700,-- zou ontvangen.
Daarvan moest 1.270 Fr.francs//'600,-- betaald worden nadat de remplacant door de
overheid was geaccepteerd. Het resterende
bedrag van 4.410 francs moest in wekelijkse termijnen van 6 francs en 30 centimes
aan de echtgenote van de remplacant worden uitbetaald.
Uit de betalingsregeling blijkt dat onderhoud van het gezin een belangrijke rol
heeft gespeeld bij het besluit om dienst te
nemen in het Franse leger, met de wetenschap dat de kans op overleving gering
was. De economische toestanden in Friesland waren in deze Napoleontische tijd erbarmelijk, zodat velen door armoede gedreven hun leven op deze wijze in de
waagschaal stelden.
Ook blijkt uit het geringe bedrag dat per
week moest worden betaald dat het wel erg
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lang duurde voordat de schuld was afgelost. Vooral ook omdat naast de hoofdsom
nog een rente moest worden betaald van
4% 's-jaars. Het is interessant om een dossier als dat van remplacanten door te nemen en de betalingsvoorwaarden te bestuderen. Het geeft een beeld van een van de
maatschappelijke aspecten van die tijd.
Het desbetreffende contract is in het Ryksargyf te Leeuwarden te vinden onder Toegang nr. 8, inventarisnr. 4062. Het dossiernummer is 326.
Het dossier bevat niet alleen het genoemde
contract, maar ook een verklaring van het
bureau dat de recrutering behandelt, waarin
Jan Leenderts Lerk als remplacant voor
Geert Ebeles van der Wal wordt geaccepteerd. Deze verklaring bevat een goed omschreven signalement van de recruut. Als
bijlagen van deze verklaring zijn aanwezig
een verklaring van goed gedrag, afgegeven
door de commandant van de derde compagnie van de Nationale Garde van Leeuwarden en een uittreksel uit het geboorteregister, afgegeven door de burgemeester
van Leeuwarden.
In dezelfde inventaris zijn de contracten te
vinden van enige andere, in de bijlage van

het boek genoemde, Friese militairen, zoals:
Dossier nr. 282: Elbertus Noorbeek Mollema te Heerenveen is remplacant voor Oege
Gosses Bergmans te Holwerd.
Dossier nr. 286: Age Andries Huizinga te
Leeuwarden is remplacant voor Klaas Gerbens Gorter.
Dossier nr. 308: Willem Wiebes van der
Geest te Hallum is remplacant voor Hendrik Jochgums van der Ploeg te Hallum.
Uit bovenstaande moge blijken dat genealogie en het daarbij behorende onderzoek
naar bijzondere informatie niet gauw volledig is. Bovendien is het belangrijk om te
publiceren, omdat anderen dan kennis kunnen nemen van de studie en deze zo mogelijk kunnen aanvullen.
Ik hoop dat ik met deze publicatie de
nieuw verworven kennis aan het boek heb
kunnen toevoegen, waardoor het - naar ik
hoop - nog waardevoller mag zijn voor genealogen en geschiedvorsers. Het spreekt
vanzelf dat uw reacties door mij op prijs
worden gesteld.
M. Lerk,
Maarnse Grindweg 25, 3951 LJ Maarn

Agenda
13-03 Twentse Voorouderdag Borne, Marktstraat 23, 10-16 u.
13-03 * Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Oosteinde 73 Rotterdam
(11.00-16.00)
26-03 CBG , Pr. W.-Alexanderhof 22, Den Haag: Boekenmarkt
10-04 Algemene Ledenvergadering/afdelingsbijeenkomst afd. Comp. Genealogie, 'Het Brand
punt' Oude Utrechtseweg 4a Baarn; ledenverg.10-12 u., 13.15 - .... Voor iedereen toegan
kelijke Land. Gen. Comp. Middag met aandacht voor cd-rom's.
* Hier is Ons Erfgoed met een stand aanwezig.
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Boekennieuws
De Leek (3 delen). Auteur: mevr. E.C. Geer- een opgave van plaatsen waar men vandaan
kwam of naar toe vertrok, bewoners van de ardink-van der Worp
De Leek is een dorp met een merkwaardige menkamers enz. Ook schippers, waaronder zeeontstaansgeschiedenis. Zie 'Het Huisarchief schippers, hun gezinnen en onder meer de
scheepswerf krijgen aandacht.
Nienoord' op pag. 23 van dit nummer.
Eerst na 1884 begint de gedeeltelijke verkoop In het derde deel , Van lang geleden tot grootvan de pachten. In 1916 was ongeveer een der- vaders tijd', komen meer historische zaken aan
de orde. De familie van Ewsum verkreeg door
de gedeelte aan pachters verkocht.
In de tweede helft van de zestiende eeuw kwa- de aankoop van boerderijen, landerijen en
men de eerste bewoners. In 1644 woonden on- veengronden in het Westerkwartier ook het
geveer 95 gezinnen in de Leek. Het dorp dankt uniek collatorschap van de Midwolder kerk,
zijn ontstaan aan het veen, de turf en de turf- waar zij hun zeer duidelijke sporen hebben navaart. Na 1644 is er een hiaat in de bewoners- gelaten. Ook vindt men er een beroemde graflijsten. Zij zijn mogelijk verloren gegaan bij de tombe vervaardigd door Rombout Verhulst.
plunderingen door de Munsterse troepen in Voor de heraldici zijn de rouwborden en andere
1672. Toen zijn ook de kerkboeken verdwenen. wapenschilderingen interessant. In de kerk
De predikant beschrijft dat in zijn nieuwe doop- werd tussen 1665 en 1669 ook een grafkelder
en trouwboek. In 1686 schrijft hij ook 'de Le- gebouwd, waarin ook familieleden, voor die
demaeten van 7venhuijsen en nae't veen op'. tijd overleden, werden bijgezet. In 1660 lieten
De volgende heemstedenlijst - niet erg uitvoe- Carel Hieronymus en Anna van Ewsum in 1660
rig - is van 1768. Er wordt alleen gesteld dat er een kerkje of kapel op de Leek bouwen. Ook
118 huizen in de Leek waren. In 1783 zijn het van deze kapel volgt de geschiedenis. Zowel de
er 123 en in 1830 153. De auteur beschrijft verschillende predikanten als aantekeningen uit
straatsgewijs de algemene situatie. Ook de hui- het Lidmatenboek. Andere onderwerpen, die in
zen en leefgewoonten komen aan bod. Van ie- dit deel aan de orde komen zijn de boekhouder huis worden, voor zover bekend, de bewo- ding van de diaconie, het wel en wee van de
ners besproken tot en met 1830. Als voorbeeld borg Nienoord, de geschiedenis van het onderenkele gegevens over het eerst genoemde huis wijs en de medische verzorging. Het geheel van
(aan de Nieuwe Streek, later Bosweg), In 1776 deze drie delen geeft een overzicht van Leek en
is Gijsbert Gasinget, wedman en advocaat eige- de Leekster bevolking, waarbij allerlei aspecten
naar. In 1830 (dan kadasternummer 87) is Pie- van de samenleving aandacht kregen. Men leest
ter Gazinget, rentenier te Peize eigenaar. Er wo- niet alleen de bewoningsgeschiedenis, maar
nen dan twee gezinnen met negen personen. A. ook de dorpsgeschiedenis. Aan dit geheel moeDouwe Oosterhout, zadelmaker, afkomstig uit ten heel wat uren onderzoek ten grondslag ligHeerenveen, getrouwd met Janke Fokkes uit gen.
Grootegast en Jantje Oosterhout. B. Wija Jans De boeken zijn in eigen beheer uitgebracht.
Veenema 35 jaar, uit Farmsum met vier kinde- Deel I en deel II kosten ƒ 3 5 , - p. st.; deel III
ren en Jan Wijgaren, 15 jaar. Dit overzicht ƒ37,50. Ze zijn te koop bij boekhandel Bronsewordt op verschillende plaatsen aangevuld met ma in Leek en per post leverbaar via mevr.
extra informatie, bijv. de inhoud van een testa- Geerdink, de verzendkosten voor een deel bement, de weergave van een akte betreffende een dragen ƒ 5,50, voor de drie delen tezamen
nummerwisselaar, een Joodse inboedel in 1815, ƒ10,—. Het adres is: Mevr. B.C. Geerdink-van
de inventaris van enkele winkels, toelichtingen der Worp, Perikplein 45, 7512 JD Enschede,
bij sommige beroepen, boedelbeschrijvingen, tel. 053-4322291, fax 053-4322048.
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In de serie Groninger Bronnen en toegangen
is inmiddels als nummer 13 verschenen het
Gildrechtboek van de stad Groningen, 14341710. Auteurs zijn W.G. Doornbos en D.F.
Kuiken met medewerking van R.H. Alma en
ingeleid door mevr. B.S. Hempenius-van Dijk,
uitgeven door Uitg. Transsumpt te Groningen.
Het gildrecht werd ook wel aangeduid als het
'gericht van het gild-, water- en stapelrecht'. Het
stapelrecht hield in, dat in beginsel alles wat in
de Ommelanden aan koren en andere gewassen
verbouwd werd, alsmede vee en zuivelproducten eerst in de stad Groningen ter markt oftewel
ter stapel gebracht moesten worden. Alleen het
onverkochte mocht weer uitgevoerd worden om
elders te worden verhandeld. Het gildrecht
handhaafde dit stapelrecht door de overtreders
te vervolgen en te berechten. Bij het waterrecht
ging het om een ingewikkeld geheel van rechten en verplichtingen die te maken hadden met
het gebruik van de waterwegen van en naar de
stad. Daarnaast oefende het gildrecht ook de
rechtspraak in scheepszaken uit, met inbegrip
van de vrijwillige rechtspraak. Het gildrecht
bestond reeds in de dertiende eeuw, toen waarschijnlijk als een soort Hanze, een vereniging
van kooplieden. In 1434 werd het gildrecht tot
een stedelijk college gemaakt. In het besluit
werd ook melding gemaakt van het 'register
daer de giltrechtsluide inne sindt'. Het college
stierfin 1811 een zachte dood.
Deze bronnenuitgave bevat in het kort de geschiedenis van het gildrecht, geeft dan een
transcriptie van de 'ghiltsrechtlude die dat ghiltrecht ghewonnen hebben, die hyr na ghescreven staen in de Oesterkluft, in Gelckingkluft
ende Ghaddinckkluft', gevolgd door de Ae- en

de Asselingecluft. Vervolgens wordt van jaar
tot jaar opgegeven wie de olderman was, wie
de busheren en de verdere personen, die het
gildrecht gewonnen hadden. Met onderbrekingen gaat dit register t/m 1710. Het register is
aangevuld met een index op voornamen
(alfabetisch/chronologisch van degenen van
wie geen patroniem of achternaam wordt genoemd een een op achternamen/patronimica.
Het besluit met een toponiemen (zowel plaatsen
als straten) en een beroepenoverzicht.
De prijs bedraagt ƒ 49,50 en het boek kan worden besteld door overmaking van dat bedrag op
postbankrekening 1167954 of ABN/AMRO nr.
44.13.36.981 t.n.v. P.J.C. Elemate Groningen
Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw, auteur Peter Priester.Dit werk omvat zo ongeveer
de periode tussen 1600 en 1910. Door de moderniseringsprocessen die in de twintigste eeuw
plaatsvonden, verdween de oude manier van
boeren definitief uit de provincie. In dit boek
wordt de geschiedenis van de traditionele landbouw beschreven. Het boek beslaat de hele provincie en behandelt naast de landbouw ook de
bevolking, het landschap de waterstaat, het
overheidsbeleid, de eigendomsverhoudingen,
de economische structuur, de handel, de prijzen, de lonen en de consumptie. Dit boek is een
initiatief van de Stichting Historisch Onderzoek
Zeeland. Naast de Stichting participeerde in dit
project de Landbouwuniversiteit Wageningen.
De provincie Zeeland, tal van Zeeuwse gemeenten, waterschappen, bedrijven en instellingen leverden een financiële bijdrage. Het beslaat 880 pagina's, 40 zwart/wit foto's en 42
kaarten. De prijs bedraagt ƒ 95,-. ISBN nr: 90
6194 378 7.

Oude foto's
(ook verbleekte en beschadigde) kunt u door mij verbeterd laten reproduceren, op ieder formaat,
desgewenst in bruin.
De op een repro-camera vervaardigde grote negatieven worden bijgeleverd. Uiteraard worden de
originelen met grote zorg behandeld. Tevens rasterfoto's voor familieboeken.
P. Leeman (Repro De Horn), Vogelweg 113,1826 HK Alkmaar, tel./fax: 072-5618423
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Genealogische contactzoekers
Vragen van abonnees voor deze rubriek worden
gratis opgenomen in volgorde van binnenkomst
en voor zover de plaatsruimte dit toelaat. Maximaal per contactzoeker per jaar 720 letters/
spaties. Vragen gaarne getypt of in blokletters.
Bavel, Cornelis van, afkomstig uit Hoge en
Lage Zwaluwe en daar ± 1806 geboren (niet
gevonden), gehuwd met Anneke van de(r)
Mooren, geb. Genderen 24-1-1806, ged. (NH?)
aldaar 20201806, dr. van Matthijs Hendriks
van de(r) Mooren en van Hendrika van
Wijk. Het gezin is vermoedelijk na 1812 uit
Genderen vertrokken, omdat zij in de oudste
bevolkingsregister gegevens (1829) niet voorkomen. Wie weet waar en wanneer het echtpaar
Van Bavel/Van de(r) Mooren gehuwd is?
W.C. van Bavel, Koetlaan 48, 2625 KT Delft,
tel. 015-2562755.
Bouwknecht, Aaltje, geb. 11-12-1878 te Emmen als dochter van Jan Bouwknecht en Jantje Huisman. Aaltje was gehuwd met Jisse
Hof, geb. 25-1-1873. Woe kan mij aan verdere
gegevens helpen over haar ouders, broers en
zusters. Haar vader is mogelijk overleden op 1
juni 1903.
A.H. Duif-Hof, Gruttostraat 5, 1531 WN Wormer, tel. 075-6424062.
Buis-Buijs-Buys. Woonomgeving Leiden, Rotterdam, Delft, Capelle a/d IJssel,Nieuwerkerk a/
d IJssel. Gezocht contacten/ adressen van hen,
die zich met deze familie(s) bezighouden.
Henk Buis, Kennemerstraatweg 119, 1851 BC
Heiloo.
Gooswilligen, Jannigje (Janetje) van, geb. De
Vuursche 26-5-1850, d. van Gerrit van Gooswilligen en Martijntje Verveer wordt in 1864
uitgeschreven uit het bev.reg. De Vuursche,
volg. opgave vertrokken naar Leeuwarden,
maar daar ontbreekt ieder spoor. Wie weet nadere gegevens, evt. huwelijk., overl. datum?
Mevr. A.B. Graveland, Westvest 173, 2611 AZ
Delft
Hulsbergen, Halsebergh, Hulsberg van Schaloen en Van Capelle. Gaarne informatie over
deze families. Ik ben niet erg mobiel, maar ben
Ons Erfgoed nr 1, 1999

bereid als tegenprestatie te doen wat ik kan
(Den Haag).
W.G. Hulsbergen, Binnenwater 128, 2715 GH
Zoetermeer.
Met de volgende personen ben ik bij mijn onderzoek vastgelopen. Wie weet verdere gegevens?
Jan Koning x Francine Brouwer, Amsterdam
rond 1750; Christina en Johanna Harwig, Almelo 30-5-1800 resp. 25-5-1802; Diedrich
Willem Drees (± 1766) x Anna Adelheid
Suhren, Amsterdam; Pieter Boudens (± 1640
x ?, Kampen; Jan Swam x Griete te Kinckhuis, Almelo ± 1625; Jan Jansen Arends
Fronten x Grietje Jansen Tutertjen, Vriezenveen ± 1660; Jan Jansen Schol x Jenneken
Willems, Vriezenveen + 1670. Egbert Schoemaker x Berendje Waanders, Vriezenveen ±
1680; Berend Wichers (1725) x Jennigjen
Harwig (1722), Vriezenveen; Lambert Boom
x Marg. Hagedoorn, Almelo ± 1690; Johan
Philip Schickardt (Schichart) x Lucia Mechteld van Duith alias Buth, ± 1700; Gerrit Otten x Jenneken Brouwer, Vriezenveen ±
1705; Jan Bolk x Barendje Ottenhof, Almelo
± 1670; Hendrik ten Cate x ?, Almelo ± 1795;
Elisabeth Hendriëtta Harwig (1816) Amsterdam; Derk Bernard Harwig (1873) x Letta
Rodrigo; Jan Mulder (kommies), geb. 1853 te
Rouveen x Geertje Gritters; Herman van de
Bor (1822) x Neeltje van den Bunt; Gerrit
Jan Bekkers (1833), stationswachter x ?. En
Evert Aalberts x Janna Harwig (1875)
F. Harwig, Hendrik van Viandenstraat 7, 8061
CV Hasselt, tel. 038-4771618.
Leeuwen, Maria/Marijtje van, geb. 20-91782 te Alfen, gen. 17-11-1806 te Nieuwkoop.
In Bev. register Sluipwijk 1-1-1846 genoemd
'weduwe Leendert van der Winden'. Gezocht
haar overlijdensdatum/-plaats.
C. Langeslag, Kievitsweg 13, 2983 AC Ridderkerk, tel. 0180-416558.
Meijer, Gerrit, geb. in Amsterdam 7-10-1767
is een zoon van Christian Meier. Christian,
gehuwd met Maria Wülcke, is afkomstig uit
Wevèlsk, Wiebelstee in Kreis Ammerland, 01denburg. Wie weet meer over deze Christian?
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E. de Wolff, Roerdomplaan 11, 3161 TP
Rhoon, tel. 010-5015641.
Mentzel, Martinus Gerolus was sergeant majoor bij het zesde reg. inf. (37 j . oud?), wonende te Breda, geh. met Geertruida Franssen,
geb. 1821 te Breda. Martinus deed aangifte van
een zoon, geb. 21-9-1858. Wie weet waar Martinus geboren is? Wie waren zijn ouders en
waar en wanneer zijn deze geboren?
J. Mentzel de Jong, Biemeren 9, 5513 NH Wintelre.
Nieuwenhuizen, van. Cora Newenhouse is
volgens haar zeggen geboren op 19 september
1906 te Schafwen (Holland) als Corniela VanNewenhuizen (Cornelia van Nieuwenhuizen)
dochter van Jacob Garrit VanNewenhuizen
(Jacob Gerrit van Nieu-wenhuizen) en Anna
DeJong (Anna de Jong). Zij is naar de USA
geëmigreerd en in 1928 in de USA (Edgerton
MN) gehuwd met William Sluis, geb. in Pipestone MN in 1900 en zoon van Willem Sluis die
in 1855 in De Zijpe is geboren en op jonge
leeftijd naar de USA is vertrokken. Dé geboorteakte van Cornelia is echter in Schagen en directe omgeving nergens te vinden. Ook komt
het gezin Nieuwenhuizen/de Jong niet in het
Bevolkingsregister voor. Wie kan mij informatie verschaffen?
M.C. Luken-Sluis, Hulstlaan 101, 1702 VK
Heerhugowaard, tel. 072-5716779, e-mail: mluken@wxs.nl
Rutgers, Hendrik Jan, ged. op 31-3-1747,
werd op 16-3-1798 in Varsseveld begraven. Hij
trouwde met Geertruit Beernink, geboren en
begraven te Varsseveld. Wie waren zijn ouders
en waar komt de naam vandaan? Alle gegevens
over Rutgers zijn welkom.
G. (Wim) Rutgers, Route du Grand-Lancy 23,
CH-1212
GRAND-LANCY,
Genève/
ZWITZERLAND.

gende personen:
Romain van Schaik/Hannah Mustapha, Möller/Romain v. Schaik; Frits en Annie Westerkamp, vader J.W.J.F. Westerkamp, moeder
onbekend (naam ?), eventueel andere gezinsleden; Jacoba Petronella Leonora Welker ( ge.
en overl. d.d.?); Melanie Brouwer, geb. 16-121875, dochter van F. Brouwer en Rosalie ?
(meisjesnaam niet bekend). Van alle drie gaarne gegevens.
D.E.L. Thörig, Schepenlaan 15 (Huize PRIGEN), 9301 CB Roden, tel. 050-5018004.
Saen (Z), Jan Arynsz van der was gehuwd met
1. Geerte de Bruin, 2, Kuniere Janske Schuil,
3. Emilie Brand. De huwelijken vonden plaats
tussen 1760 en 1795. Zij woonden in de omgeving van Nieuwkoop/'t Noorden. Wie kan mij
helpen aan de ouders van Jan Arynsz.?
A. Stikkelorum, Hansenstraat 25, 2316 BC Leiden, tel. 071-224433.
Steenhof/Steenhoff. Sedert een aantal jaren
doen wij onderzoek naar alle in Nederland (en
België/Duitsland) voorkomende families en
personen, alsook boerderijen, hoven e.d. met
deze naam en, in zekere mate, varianten daarop.
Inmiddels zijn een aantal families en geslachten
in kaart gebracht. Bovendien is een omvangrijke hoeveelheid documenten en losse gegevens
verzameld. De documentatie wordt gaandeweg
in een computerbestand ondergebracht. Twee
maal per jaar wordt door middel van het familietijdschrift Stamboek Steenhof(f) getracht enig
overzicht en duidelijkheid te krijgen in het geheel. Voor onze inventarisatie zijn we op zoek
naar onbekende gegevens. Wilt u, als u iets
weet te vertellen over naamdragers Steenhof(f)
contact met ons opnemen?
Ton Steenhof, Kleiweg 14, 1396 HW Baambrugge, tel. 0294-295730, fax 0294-295746,
e-mail AW.Steenhof@net.HCC.nl of
rsteenhof@planetinternet.be

Wie kan mij helpen aan gegevens over de vol-
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1999 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 27,50, 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 (Europa) kost ƒ 32,50, buiten Europa ƒ 47,50 te betalen per eurocheque
of internationale postwissel op naam van uitgeverij ALVO, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft,
Nederland. Bij betaling door overschrijving uit het buitenland op bovengenoemde postbankrekening dient
het abonnementsgeld met het geldende transferbedrag te worden verhoogd (± ƒ 15.—).
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 oude jaargangen (voor zover aanwezig) gelden
dezelfde tarieven als voor nieuwe.
Beëindiging van een abonnement: schriftelijk, tenminste twee maanden voor het verstrijken van het lopende
abonnementsj aar.
Sluitingsdatum kopij nummer 3 -1999: 15 mei 1999.

Afbeelding voorpagina, naar een late druk van ets van Rembrandt uit 1648
Bedelaars die een aalmoes ontvangen. Door de eeuwen heen is helaas armoede en ook armenzorg een
permanent verschijnsel. Zie pag. 62 .
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Kanunniken in de familie (slot)
JW.Koten
Het kanunnikencollege wordt stedelijke Het is duidelijk dat de aanwezigheid van
denk-tank
een groep knappe koppen in de stad een
Door de toename van de algemene wel- belangrijke aanwinst voor het stadsbestuur
vaart in de tiende tot dertiende eeuw steeg betekende. Het besturen van de stad was
ook de kerkelijke geldstroom en konden de door de toename van de groei en de meer
kanunnikencolleges beter gefinancierd complexe economie, langzamerhand zo inworden. De beloning noemde men preben- gewikkeld geworden, dat de niet professiode (letterlijk: toelage). Het werd dus voor nele bestuurders (de doorsnee stadbestuurgeestelijken met een goede opleiding heel der had meestal slechts een beperkte schoaantrekkelijk om een aanstelling bij een ling gehad) graag raad vroegen aan de
collegiale of kathedrale kerk te krijgen. (vaak academisch gevormde) kanunniMen was dan verzekerd van een vast inko- ken 2 ]. Het kapittel kreeg daarbij een beetje
men en verder had men een aangename de functie van een 'denk-tank', die zich niet
functie met veel status. In de loop der jaren alleen met politieke bestuurlijke kwesties
zien we dan ook het niveau van de kanun- bezighield, maar ook bij het opzetten van
niken sterk stijgen waarbij de meesten van de stedelijke administratie belangrijke inhen een academische graad hadden.
vloed had. Daarnaast concentreerde het kapittel zich op het onderwijs 3 ]. Deze omHeel wat kanunniken waren van professie slag van kloosterschool naar kathedraaljuristen, een deskundigheid die door de school vond plaats in de loop van de
stedelijke bestuurders maar ook door de twaalfde eeuw. Dit onderwijs had zowel
poorters bij onderlinge conflicten zeer als doelstelling de toestroom van nieuwe
werd gewaardeerd. Zij traden ook in civie- priesters te garanderen maar ook om een
le zaken nogal eens als arbiters op. Naast bekwame jeugdige elite te vormen, die de
de reguliere prebenden betaalde men deze toekomstige burger bestuurders van de stad
kanunniken ook nog een beneficium. Ook zouden worden. Deze kapittelscholen zijn
het beheer van de kerkelijke goederen de basis geweest van veel middelbare
vergde nogal wat deskundigheid. Conflic- scholen 4] en sommige universiteiten zoals
ten over de eigendom van landgoed (vaak Leuven. Geleidelijk aan wisten deze hogetussen kerken onderling) eisten mensen die re vormen van onderwijs zich los te maken
goed thuis waren niet alleen in het kerkelij- van de kerkelijke basis. Naast de inbreng
ke (canonieke) recht maar ook besef had- van geestelijken werden ook gewone doden van het doorsnee civiele recht. Een centen aangetrokken. Daarbij kwam een
aardig voorbeeld van zo'n conflict is de versmelting met het gilden-systeem tot
controverse tussen het Kapittel van de Lie- stand. Het woord universitas is trouwens
ve Vrouwe Kerk te Maastricht en de onder- een afleiding van (gilde-)gemeenschap. In
betaalde pastores uit de omgeving. ']
latere fasen nemen universiteiten de orgaOns Erfgoed nr 2, 1999
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sen moesten doen 9 ].
Een tweede bezwaar was dat kanunniken,
naast de geestelijke functie een volledige
tweede baan als jurist, notaris of belastingDe kapittels ontwikkelen bij vergaderingen inspecteur moesten vervullen. Zij verwijeen manier van gedachtewisseling (dialec- derden zich daarmee geleidelijk aan van
tiek) 5 ], waarvan men nog steeds sporen in hun oorspronkelijke opdracht, de verzoracademische promoties terug vindt. Wie ging van het heilige officie, door middel
het ritueel van een academische promotie van de koorzang. Men ging dit als bijzaak
meemaakt (inclusief de pedel) en ziet hoe beschouwen. Vandaar dat zij zich nogal
de hoogleraren zijn uitgedost heeft niet eens door aantal clerici van een lagere orde
10
veel fantasie nodig om de overeenkomst lieten vervangen zoals vicari ] of kapelaen memoristen
met vroegere kapittelcolleges te herken- nen die ook wel altaristen
u
6
werden
genoemd
]
.
Zij
kregen
hiervoor
nen ]. Het is bovendien aardig te vermeleen
kleine
vergoeding,
die
natuurlijk
karig
den dat de discussietechniek bij kapittels
afstak
bij
de
genoten
prebende
van
de
tituook grote invloed heeft gehad op de polil2
tiek. Bij het Engelse parlement zijn de op- laris (titelhouder) ].
positie en regeringspartij tegen over el- Toen de prebenden groter werden, was het
kaar opgesteld 7 ]. De inrichting van het haast onontkoombaar dat ernstige misbruiBritse lagerhuis doet aan opstelling in een ken ontstonden. Het was niet ongebruikeoude koorkerk denken. Veel procedures bij lijk dat sommige prelaten zich op verschilhet debat en de stemmingen zijn recht- lende plaatsen tegelijk tot kanunnik lieten
13
streeks overgenomen van de kerkelijke benoemen ]. Zij waren dus zelden op hun
8
vergadertechnieken ]. Het duidelijkste ziet standplaats en lieten zich vervangen door
men dit nog aan het ritueel na de stemmin- onbekwamen. Wel streken ze hun prebengen. Ook de opening van het Britse parle- den op. Het werd ook niet ongebruikelijk
ment heeft veel weg van een vroegere dat zonen van machthebbers leken-kanunniken werden. Zij waren dus geen geestekerkvergadering.
lijken, maar zij genoten wel de prebenden.
Wat de vervulling van de taken betreft lieMisbruiken onvermijdelijk
ten
zij zich vervangen door onderbetaalde
De wereldlijke en geestelijke overheid had
'echte
geestelijken'. Het concilie van Trener belang bij om deze kapittels behoorlijk
te
heeft
aan de meeste van deze misstanden
gefinancierd te houden zodat men bekwame mensen kon aantrekken. De geldstroom weliswaar een eind gemaakt, maar het
werd van platteland naar de stad verlegd. kwaad was geschied en de weg terug was
Door het krap houden van dorpsgeestelij- niet geheel mogelijk. Het verschijnsel ereken kon men de kanunniken hoger salarië- kanunnik bleef gehandhaafd, een titel die
ren. De stedelijke kapittels beschikten vaak werd toegekend aan de lokale machtdaardoor over meer financiën, soms ten na- hebber. Zo was de Franse koning erekadele van de kerken op het platteland, die nunnik van heel wat Franse kathedralen,
het met zeer bescheiden middelen en men- hij genoot daaruit ook inkomsten.
nisatiestructuur van de gilden over en
wordt de universiteit een gemeenschap van
meesters, en gezellen.
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Om de kwaliteit van het functioneren van leges kanunniken op de wachtlijst hadden
de kapittels te controleren werden regelma- (canonici expectantes = afwachtenden), die
tig visitaties (inspecties zouden wij nu zeg- als gewoon kapittelheer meedraaiden, maar
gen) gehouden. De kritiek van de inspec- niet een volledige benoeming met de rechtteurs was vaak niet mals. Dronkenschap, matige prebenden hadden.
het bezoek aan vrouwen van lichte zeden, Waren er geen eigen kandidaten beschikhet samenhokken met vrouwen, het niet baar dan werd in wijdere kring gekeken.
dragen van de passende kleding of baard- Daarbij werd gelet op bekwaamheid, afgroei, dit alles wordt regelmatig en zeer komst en persoonlijke rijkdom. Het was
uitvoerig gesignaleerd 14 ]. Hoewel deze niet ongebruikelijk, dat men ruime eigen
misbruiken zeer verbreid waren, bestond er middelen moest meebrengen om benoemd
toch een zekere tolerantie bij de bestuur- te worden (zeg in huidige termen, minstens
ders en de poorters als men het niet al te een paar ton). Dit was nodig om naast de
dol maakte. Uiteindelijk waren de meeste prebenden zodanig te kunnen leven dat
kanunniken familie van de lokale macht- men de functie niet in diskrediet bracht.
hebbers en men wilde de vuile was ook Vaak werd deze rijkdom na de dood aan de
niet te veel buiten hangen.
kerk geschonken, vaak ook vielen de bezittingen terug aan de familie.
Om de betekenis van het ambt te onderBenoeming van een kanunnik
Het is duidelijk dat de benoeming van de strepen, ging een benoeming tot kanunnik
kanunniken om een belangrijke politieke nogal met wat kerkelijk en publiekelijk ceen sociaal economische zaak ging. Zowel remonieel gepaard, vergelijkbaar met de
de lokale potentaten als de stadsbestuur- inhuldiging van een hoge gemeentelijke
ders trachtten op deze benoemingen in- functionaris thans. Om hun waardigheid
vloed te hebben. Het is vanzelfsprekend extra luister bij te zetten, hebben heel wat
dat men voor geschikte kandidaten in eer- kanunniken zich laten vereeuwigen in kerste instantie naar de eigen kring keek. Wie kelijke schilderstukken, waarin zij in het
een familielid bij de kanunniken kreeg kon tableau een functie toegedacht krijgen. Een
via deze weg een belangrijke politieke in- beroemd voorbeeld is de kanunnik Van der
vloed uitoefenen. Het was bovendien vaak Paele in het beroemde schilderij van Jan
een ontsnappingsweg om de jongere zonen van Eyck (1436), die gekleed in zijn statiwaarvoor op het bedrijf geen plaats was ge ornaat, in een eerbiedig knielende houtoch een lucratieve post te bezorgen. ding bij de Madonna met het kind is opgeMeestal was er dus veel belangstelling om steld. In zijn hand heeft hij een bril, een
een kanunnikenpost te verwerven. De post statussymbool, dat slechts weinigen zich
vergde niet te veel religieuse verplichtin- konden permitteren.
gen en men hoefde in het uiterste geval
zelfs geen priester te zijn maar de diaken- Toelatingseisen
rang voldeed. Om de expansie van het ka- De betekenis van een ambt kan men ook
pittel te beteugelen was het aantal kanunni- afleiden uit de toelatingseisen die worden
ken per kerk beperkt. Vandaar dat vele col- gesteld. Allereerst moest men een kerkelijOns Erfgoed nr 2, 1999
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ke wijding hebben ontvangen. Dit impliceerde de celibaat-eis (ongetrouwde status)
en de kruinschering 15] als teken van de
geestelijke stand. Niet alle kanunniken waren persé priester, sommige waren diaken
of subdiaken. Ook voor de laatsten gold
dat ze geen (formele) echtverbintenis konden aangaan, ook al woonde men jaren samen. Geleidelijk aan met de verhoging van
de toelatingseisen ziet men de proportie
aan priesters toe nemen. Priesters hadden
een grondige en vrij langdurige studie, zodat men meestal niet voor zijn 2 1 - 2 4 ste
jaar kanunnik kon zijn.
Een tweede belangrijke eis was dat men
een wettige geboorte had. Deze maatregel
was er vooral op gericht om de kinderen
van geestelijken uit de ambten te weren.
Het is zeker dat in de twaalfde en dertiende
eeuw heel wat kanunniken weliswaar getrouwd waren, maar dat de wettelijke basis
voor zo'n huwelijk ontbrak waardoor er
geen kapitaaloverdracht naar het nageslacht mogelijk was. Na de dood van de
kanunnik had de familie dus nog wat te
verdelen. De eventuele goederen gingen
dus over op familieleden die betrokkene in
het college hadden benoemd. Het kwam
herhaaldelijk voor dat kanunniken in feite
met een vrouw samenwoonden, maar hun
kinderen konden niet een wettelijke positie
krijgen, hetgeen met het toen vigerende
huwelijksrecht samenhing. Het was dus
onmogelijk dat zonen van een kanunnik
zelf kanunnik konden worden, al zijn er
wel eens uitzonderlijke gevallen waar dit
wel is geweest. Bij de inspectie van het
Sint Servaas kapittel te Maastricht blijkt
men zich gestoord te hebben aan het feit
dat de zoon van een kanunnik misdienaar
was bij de miscelebratie van zijn vader.
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De opleiding: een grote uitgave
De opleiding tot kanunnik was in eerste instantie die van de gewone priester. Met andere woorden men volgde de Latijnse
school in de woonomgeving. Vaak was de
scholaster, die voor het onderwijs verantwoordelijk was, zelf een kanunnik. De opleiding begon rond het zevende tot het
tiende jaar en hield een grondig onderwijs
in Nederlands en Latijn in. Daarnaast werd
ook aan de filosofie en het muziekonderricht aandacht gegeven. Het was niet ongebruikelijk dat deze studenten 'intern' waren, d.w.z. zij woonden in de school van de
kerk waarbij de kerk ook het onderhoud
betaalde. Sommige kanunniken fungeerden
bovendien als cantor-muziekmeester t.a.v.
de jongenskoralen die bij de diensten optraden. Deze koraal traditie bestaat trouwens in Engeland nog. Na acht tot tien jaar
was men dan zover klaar gestoomd dat
men voor verdere vorming naar de Universiteit (vaak Leuven, ook wel Keulen) kon.
Tijdens deze Latijnse schoolperiode vormde men zich natuurlijk een goed beeld van
het karakter van de knaap. Wie kwaliteiten
had kon, ondanks bescheiden financiële
middelen bij de ouders, toch naar de betere
studies doorstromen en zelfs hoge kerkelijke ambten verwerven. Naast de gewone
priesteropleiding was het behalen van een
andere academisch graad (jurist, docent of
medicus) vaak een eis om bij een sollicitatie als kanunnik kansen te hebben.
Geld voor opleiding speelt belangrijke
maar soms ook een onbelangrijke rol
Het bekostigen van een dergelijke opleiding vereiste rijke ouders, hoewel er voor
uitzonderlijke begaafden wel kerkelijke
beurzen beschikbaar waren. Sommige kaOns Erfgoed nr 2, 1999

nunniken stichtten zelf beurzen, waar leden
van de familie die het priesterambt ambieerden van konden studeren 16 ]. Als regel
ziet men dus dat zonen van de stedelijke
elite uiteindelijk in de kanonikale rangen
terecht kwamen. Aangezien de stedelijke
autoriteiten een beslissende stem hadden in
de benoeming van kanunniken, ligt het in
de rede dat men eerst in eigen kring keek.
De stedelijke kanunniken waren dus als regel zonen van de eigen poorters en pas in
tweede instantie werd buiten deze kring iemand aangesteld. De namen van de kanunniken zijn dus vaak een weerspiegeling van
het stedelijke patriciaat, vandaar dat deze
gegevens ook voor de genealoog grote betekenis hebben. Op den duur werd het zo
sterk dat bepaalde families een erfelijke
claim op een kanonikaat konden leggen 17 ].
Veel kanunniken zaten dus in het patriciers-netwerk hetgeen nog verder de sociale
invloed versterkte.

de kathedrale colleges waar de adel een
doorslaggevende rol had. Daarmee was het
bestuurlijke en kerkelijke gezag nauw met
elkaar verweven. Dit heeft natuurlijk heel
wat kwaad bloed gezet, zodat in schotschriften de hebberigheid, de dubbelslachtigheid en de hypocrisie van de kapittelcolleges nogal eens aan de kaak werden gesteld.

Toestand na de reformatie
Na het intreden van de hervorming verdwijnen de kapittels geleidelijk of zij krijgen een andere functie. Veel van de adviserende-bestuurlij ke functies waren inmiddels door de plaatselijke elite overgenomen. Het is echter aardig er op te wijzen
dat sommige kapittelcolleges de hervorming hebben overleefd, in de zin, dat de
kapitaalgoederen die nog uit de prereformatie periode dateerden, eveneens
door kapittels (nu bezet door hervormden)
werden beheerd. Het omvangrijke kapittel
Wie tot het Maastrichts Kanunniken colle- te Utrecht werd een belangrijk protestants
ge wilde toetreden moest inderdaad van religieus centrum en in 1636 een universi'goede huize' zijn, d.w.z. een aanzienlijk teit. De kapittelzaal werd aula. Gijsbert
vermogen meebrengen, naar de huidige Voetius, de eerste hoogleraar theologie
maatstaf zo rond de 1 miljoen gulden. 18] trok veel studenten.
"Een burger die zijn zoon een goede toekomst wil bezorgen koopt voor hem een Minder stringent werd de hervorming in
prebende. Als de jongeman dan kanunnik Engeland doorgevoerd. Diverse katholieke
is geworden, loopt hij met opgeheven kapittel-tradities in de Anglicaanse Kerk
hoofd door de straten en groet niemand; hij hebben de tijden doorstaan. Vooral de
weet wat hij is, namelijk 'monsieur Ie Cha- koortraditie heeft zich in Engeland op een
noine' ". Het kanunniken college van de hoog niveau weten te handhaven.
Servaas bezat 1800 ha grond, daarnaast
ook nog vele andere bezittingen.
Ook in de Lutherse kerk heeft men zeker
de eerste eeuwen nog veel van de kanunniIn meer bescheiden mate leverden de rid- kenfuncties bewaard, zij het aangepast aan
derschap ook wel leden aan collegiale ka- de nieuwe situatie. Zo kenden vele belangnunniken colleges. Hun opties waren meer rijke Duitse Lutherse kerken kloosterschoOns Erfgoed nr 2, 1999
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len-cantorijen die vaak werden geleid door
zeer bekwame musici. Johan Sebastiaan
Bach was zo iemand.

Wat heeft dit kanunnikenverhaal voor
betekenis voor de genealogie
Door de aard van activiteiten van de kanunniken zijn nogal wat gegevens, over de
namen, de benoemingen en de verdere activiteiten van deze heren gedocumenteerd.
Dit betrof niet alleen de kandidaat zelf
maar vaak ook de familie-achtergronden.
De naamlijst van de kanunniken geeft een
goed zicht op de sociale positie van de familie van oorsprong in de betreffende
plaats. In deze lijsten kan men de opkomst
en ondergang van patricische families zeer
goed waarnemen. Wie kanunnik wilde
worden, had immers een sterke financiële
achtergrond nodig en moest liefst zelf ook
wat eigen vermogen beschikken. De hogere kapittelfuncties werden slechts aan bevoorrechte families toegekend. Daarbij kan
men constateren dat de meeste patricische
families het slechts vijf generaties vol hielden om aan de top te blijven.

Kapittels in de Zuidelijke Nederlanden
na de reformatie
In de Zuidelijke Nederlanden o.a. te Maastricht, Sittard, Susteren, Roermond enz.
bleven de kapittels gehandhaafd, doch in
een stad als 's Hertogenbosch was de bisschop weggejaagd en ook het kathedrale
kapittel verdwenen. Dit geldt in grote trekken ook voor steden zoals Breda, waar de
Nassau-familie, toen zij nog katholiek was,
zich steeds met knappe kanunniken had
omgeven. Evenwel moet worden opgemerkt dat, als gevolg van de oorlogen, de
positie van veel kerken zo slecht was geworden dat in kleinere steden de economische basis wegviel. Te Maastricht hield
echter het kapittel tot aan de Franse revolutie zijn status behouden, vooral omdat de
Limburgse elite, met name de kleine landadel, veel aanzien verwierf, wanneer zij Veel kanunniken hebben ook vruchten van
voor hun zoon een kanunnikenpositie wis- eigen geestelijke arbeid gepubliceerd, dit
betreft niet alleen stichtelijke of wetenten te verschaffen.
schappelijke literatuur maar ook leerboeken voor de kapittelscholen.
Franse bezetting
Tijdens de Franse bezetting, werden de
kerken onteigend en verdween de econo- Dan is er veel materiaal over landeigenmische basis van de nog resterende Neder- dommen van de kapittels, met uitgebreide
landse kapittelcolleges.
pachterslijsten, geleverde producten, achToen zij 27 februari 1811 door Napoleon terstanden, processen e.d.. Nog belangrijformeel werden opgeheven hadden zij elf ker zijn de cartularia waarin de gegevens
eeuwen bestaan. Veel van de bezittingen van schenkingen en het doen lezen van
werden te Maastricht door de plaatselijke missen werden genoteerd. Vooral deze carelite, al dan niet met behulp van stro- tularia zijn zeer oude bronnen, sommige
mannen, opgekocht. Hoewel de kerk met reeds vanaf de late middeleeuwen (derde kerkelijke ban (excommunicatie) dreig- tiende en veertiende eeuw).
de, werd deze zaak uiteindelijk later in der Ook resteert nogal wat documentatie over
minne geregeld 19]
de kerkelijke visitaties. In deze commenta52
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ren is veel vastgelegd over het reilen en
zeilen van de kapittels maar ook zijn er
veel gegevens over het dagelijkse leven te
vinden. De laatste jaren worden steeds
meer de bronnen die op de kapittels betrekking hebben gepubliceerd.

regionaal bestuur hadden de kanunniken
grote invloed omdat zij belangrijke posten
bij grafelijke en hertogelijke kanselarijen
bezetten. Vaak waren kanunniken zeer bekwame intellectuelen, die als welkome onafhankelijk raadgever optraden. Het is opmerkelijk dat veel medici kanunnik waren.
Veel invloed hebben de kanunniken ook op
het onderwijs gehad, zowel bij de ontwikkeling van de wetenschap als ook op de
vorm van het onderwijs. De stedelijke bestuurlijke elite bediende zich vaak van kanunniken waarvan men het levensonderhoud op het plaatselijke kerkvolk kon afwentelen. Hun deskundigheid was nodige
omdat de stedelijke administratie complex
werd zowel in juridische als ook in boekhoudkundige zin.

Kleine slotopmerking
Nog een kleine slotopmerking: in de huidige katholieke kerk kent men nog wel de
positie van kanunnik. De huidige kanunniken zijn weliswaar uit de oude kapittelcolleges voortgekomen, maar de taakomschrijving is sterk veranderd. De moderne
kanunnik maakt weliswaar deel uit van het
kathedrale kapittel, maar zijn taak is nu een
expliciet bestuurlijke-raadgevende in het
episcopale managementsteam. Daarnaast
kent men ook nog kanunniken als leden
van priester- en zusterorden, zij behoren Omtrent de benoeming, de levensloop en
dus tot een van de reguliere geestelijke or- de geestelijke producten van de kanunniden. Zij hebben dus niets met het bestuur ken is veel schriftelijke nalatenschap ter
van de kerk te doen, maar kunnen als beschikking gebleven. De laatste jaren
kloosterpaters en kloosterzusters (nonnen) wordt hieromtrent steeds meer gepubliworden beschouwd.
ceerd. Verder worden de carturalia genoemd. Dit materiaal is dus voor de geneaSamenvatting.
loog van grote betekenis omdat zowel de
Het kanunnikenwezen heeft een diepgaan- biografische gegevens als de functie zeer
de invloed gehad op het geestelijke en be- veel zeggen omtrent de sociale positie van
stuurlijke leven in de stedelijke samenle- de familie van herkomst. Het betreft soms
ving van de middeleeuwen en ook nog lang gegevens die reiken tot in de middeleeudaarna. Dit gegeven is nauwelijks bekend. wen.
De betekenis van kanunniken reikte veel Tenslotte hebben ook kanunniken in een
verder dan alleen meer het zingen van het aantal gevallen voor nakomelingschap geHeilige Officie, zoals veel mensen menen. zorgd (zie 6ejrg. nr. 5, pag. 210-211).
In veel opzichten fungeerde de kapittels als
stedelijke denk-tanks; vandaar dat in vrij- Wanneer men vroeger kanunniken in de fawel alle steden van Europa nog sporen van milie had of van een kanunnik afstamt
de collegiale kapittels te vinden zijn. De heeft men dus kans op extra informatie uit
vormgeving van de democratie dankt veel een ver verleden.
aan het kanunnikenwezen. Ook op boven- Daarnaast hebben kapittels uitgebreide fiOns Erfgoed nr 2, 1999
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nanciële correspondentie gevoerd, pachten
en beneficiën geïnd, zakelijke overeenkomsten afgesloten e.d. Ook hier zijn heel
wat gegevens van betekenis voor de genealoog. Wie de vroegste gegevens van zijn
familie wil natrekken zal juist op dergelijke bronnen zijn aangewezen. Vooral in gebieden die niet tot de reformatie behoorden, is nog vrij wat documentatie beschikbaar. Het bijzondere is dat de kerkelijke
verpachtingen vaak een erfpacht waren,
waarbij de erfpacht niet alleen kon overgaan op zonen of dochters maar ook op de
schoonkinderen, neven/nichten en zelfs
achterneven/nichten. In de pachtovereenkomsten staan daarom vaak de familiale
betrekkingen tot de erflater. Ook zijn nogal
wat huizen eigendom van het kapittel, ook
hiervoor geldt het bovenstaande.
Literatuur:
Ette A. van (1954) Oorsprong en vroegste
geschiedenis van de Augusteiner Koorheren. Roda Sacra, Roermond, A v.d. Marck
en zonen (goed verhaal over de vroegste
geschiedenis)
Gooskens Fr. (1981) De kanunniken verbonden aan de collegiale kerk te Breda
(1303-1504). Jaarboek Oranjeboom 34, 481 (zeer voortreffelijke studie met ook
meer algemene uiteenzetting)
Nolet W. (1950) Kerkelijke instellingen in
de Middeleeuwen. Amsterdam, Urbi et Orbi (verreweg het beste standaardwerk)
Rooijen M. van (1988) Steden & hun Verleden. Utrecht: Teleac (achtergrondverhalen over de stedelijke ontwikkeling)
Veer J.J.M, de (1983) De verheffing v.d
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Parochiale Nijmeegse St. Stevenskerk tot
Collegiale Kerk. RU: Utrecht: Doctoraal
scriptie (goed verhaal).
Dankwoord
Ik dank de heer De Heiden van het archief
te Nijmegen voor zijn opbouwende suggesties.
Noten:
1] Rensch Th.J. (1995) Onderbetaalde pastores versus het Maastrichtse kapittel van Onze Lieve Vrouwe in de achttiende eeuw. Publications 93
2] Deze vroegkapitalistische stedelijke economie
stelde hogere eisen aan de rekenkunde en de boekhouding dan voorheen gangbaar was. Dit vergde ook
van de kanunniken een moderne oriëntatie op de wetenschappen, een impuls dus die grote invloed heeft
gehad op de West-Europese cultuur.
3] Men ziet dus naast de kloosterscholen, vooral bedoeld voor rekrutering van eigen kader, nu een
nieuw schooltype ontstaan dat meer op de gegoede
burgerlijke gezinnen is gericht.
4] Zie gedenkboek college Sittard 1990.
5] De argumentatieleer en de methode van bewijsvoering.
6] Dit is geen toeval omdat veel universiteiten uit kapittelscholen zijn voortgekomen.
7] De afstand tussen de banken is volgens de overlevering twee degen-lengten van elkaar.
8] Deze overeenkomst is geen toeval. Deze situatie
van elkaar opponerende partijen is zo gegroeid omdat het Engelse parlement in een koorkerk ging vergaderen. Door de aanwezigheid van veel geestelijken, die deel van het parlement uitmaakten, c.q. voor
de verslaggeving zorgden, werd het vergader ritueel
gebruikt dat ook binnen de kerk en vooral in de
kloosters gebruikelijk was. Op de plaats van de huidige 'speaker' zat de bisschop vergezeld van enkele
raadslieden. Voor de bisschop zaten de lagere clerici
(klerken) die voor de verslaggeving zorgden. De dialogerende partijen zaten gescheiden door een middenpad in de zijbanken. Het was niet ongebruikelijk
dat mensen met eenzelfde mening zich in een groep
achter de belangrijkste woordvoerder plaatsten, zodat helder was wie voor en wie tegen een voorstel
waren. Het ritueel met de typische buigingen en de
Ons Erfgoed nr 2, 1999

beëdiging lijkt sterk op het ceremonieel bij de kathedrale kapittels.
Deze opstelling van de koorbanken die tot dialoog
uitnodigden week sterk af van wat voorheen gebruikelijk was. Meestal zat de koning in een grote zetel,
geflankeerd door raadgevers. Voor hem zaten in parallelle rijen de verschillende afvaardigingen. Ons
huidige parlement heeft voor deze opstelling gekozen.
9] De meeste dorpspastoors hadden maar een beperkte opleiding genoten. De eis was dat men kon lezen en schrijven en enkele Latijnse gebeden uit het
hoofd kende. De vergoeding voor veel dorpsherders
hield in (volgens voorschrift van koning Lodewijk)
dat zij een stukje kerkelijk land in bruikleen kregen,
soms een heuse boerderij. Terwijl zij zondags in de
kerk voor gingen, boerden zij in de week. Gewoonlijk was schriftelijk vastgelegd dat men als pastoor
als economische tegenprestatie voor de bewoners
van de parochie een of twee missen per week moest
lezen. Wie een extra mis wilde laten lezen, moest
dus werktijd met geld compenseren. Dit is de grondslag waarom pastoors geld kregen (stipendium) om
een mis te lezen.
Hoewel deze geestelijken ongehuwd moesten blijven
was het de facto zo, dat zij meestal samenwoonden.
Dit laatste gegeven moet echter in de historische
context worden geplaatst: de kerkelijke en juridische
betekenis die wij thans aan het huwelijk geven was
nog lang niet algemeen. Door het ontbreken van het
wettelijke huwelijk konden kinderen van de dorpspastoor geen claim leggen op diens bezittingen.
Het feit dat de pastoor samenwoonde was voor de
gelovigen overigens geen enkel probleem. Men onderhield daarmee immers een vrouw uit de gemeenschap, bovendien gaven kinderen ook nog extra
prestige. (Bedenk dat er in veel perioden een vrouwenoverschot was).
10] Vergelijk het woord vicari met het Engelse

woord vicar (pastoor). Dit type vicarus moest men
niet verwarren met de gelijkgenamige functie als
waarnemend bisschop.
11 ] Zij lazen de missen op de gedenkdagen van het
overlijden van mensen waarvoor een jaardienst was
gesticht.
12] Veel van deze vicari hadden een onvoldoende
dagvulling, zij vormen de slag priester-kroeglopers
(sacerdotes tabernarii) die veel ergernis gaven.
13] Zie over de vele misbruiken binnen kerken en
kloosters vooral LJ. Rogier (1956). Geschiedenis
van het Katholicisme in Noord Nederland, Amsterdam, Elsevier.
14] Zie Tagage S. (1981) De vier hervormingsvisitaties van het St. Servaaskapittel te Maastricht. In Van
derNyersen Upwaert, LGOG Uitgave vol. 9, 113.
15] Het was voor de geestelijke stand verplicht ter
plaatse van de kruin het haar weg te scheren. Dit
noemde men de tonsuur = schering.
16] Een beroemde beurs was die van de kanunnik
Perigineus Vogels, welke een belangrijke genealogische bron is gebleken.
17] Een aardig voorbeeld is de invloed van de familie de Merode op de benoemingen bij het OLVkapittel te Maastricht. Zie Haas J.A.K. (1995). De familie van Merode en haar verhouding tot het kapittel
van Onze Lieve Vrouwe te Maastricht. Publications
131,251.
18] Voor de betekenis van de kanunniken zie ook N.
Bosch: Maastrichtse elites, academisch proefschrift
Utrecht 1996. Het prestige van een kanunnik was zo
groot, dat de bevolking voor hem ruim baan maakte
wanneer hij een menigte passeerde.
19] Zie proefschrift van Nick Bos Notabele personen
(1995) die het wel en wee van de Maastrichtse elites
beschrijft. Daarnaast nog het werk Campus Liber een
liber amicorum H.H.E. Wouters, Maastricht 1982,
een uitgave van het LGOG.

Onze excuses voor de voetnoten, die zijn blijven staan in het vorig nummer nadat door
een te veel aan kopij een stukje van het artikel was verwijderd.
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Archiefnieuws
Rijksarchief in Drenthe
De gehele huwelijksindex is ingevoerd.
Ook zijn ruim 184.000 van de 301.000
overlijdensakten thuis afgewerkt, waar de
controleploeg momenteel de handen vol
aan heeft.
Per 4 januari jl. is een medewerker aangetrokken, die bezig is het fotomateriaal te
inventariseren. In dit voorjaar kan worden
begonnen met een selectie en een beschrijving. Het is de bedoeling daarna tot digitalisering over te gaan, waardoor de foto's
voor een breed publiek toegankelijk zullen
zijn.
De heer Fonk maakte een naam index op
de huwelijksaankondigingen van Roden,
belangrijk voor het vinden van een huwelijk buiten Drenthe.

Door de Freonen (Vrienden) zijn de volgende klappers vervaardigd en in de studiezaal aanwezig:
Hypotheekboeken Schoterland, 17511764; Huwelijken Sneek 1643-1672; Huwelijken Sneek voor 1643; Speciekohieren
Gaasterland 1748-1787; Huwelijken Harlingen voor 1641; Huwelijken Harlingen
1641-1668; Autorisaties Weststellingwerf
1712-1808.
Rijks- en Gemeentearchief te Maastricht
In de periode mei/april zal het gemeentearchief verhuizen. Rond deze verhuizing
zal het archief vier weken gesloten zijn.
Eventuele bezoekers kunnen dus het best
van te voren bellen (043-3505510) of en
in hoeverre ze terecht kunnen.

Ryksargyf'in Friesland
Inmiddels is de invoer van alle 700.000 Rijksarchief in Zeeland
overlijdensakten uit de periode 1811-1942 Voorafgaand aan de fusie tussen het rijksvrijwel voltooid. Het eindresultaat zal in archief en de gemeentearchieven van Midde eerste helft van 1999 op de studiezaal delburg en Veere heeft men als naam vastin GenLias beschikbaar komen. Inmiddels gesteld: Zeeuws archief.
is een begin gemaakt met de invoer van de In de afgelopen tijd kwamen bij het ra van
geboorteakten (Circa 1 miljoen). Er zijn o.a. de volgende archieven toegangen tot
nog vrijwilligers welkom! (058-2127103). stand:
De Stichting Vrienden van de Archieven Hervormde Gemeente te Cadzand, 1671in Friesland is bezig de laatste hand te leg- 1894; Hervormde Gemeente te Biggekergen aan de doopboeken van Leeuwarden. ke, 1583-1985; Hervormde Gemeente te
Daarmee is de hele Friese DTB voorzien Melis- en Mariekerke, 1653-1977; Hervan een stelsel indexen van zeer hoge vormde Gemeente te Nieuwvliet, 1659kwaliteit/ Inmiddels is het plan gemaakt 1975; Hervormde Gemeente te Waterlandom al deze klappers in te voeren in de kerkje, 1708-1987; Rooms-Katholieke pacomputer en ze klaar te maken voor Gen- roch H.Petrus en Paulus te Boschkapelle,
Lias, waarmee al deze indexen ook op in- 1752-1976.
ternet zullen zijn te raadplegen!
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Stichting Vrienden van Archief en Librije
H.M. Lups
Zoals bekend openbaarde zich deze eeuw
veel kommer en kwel voor de Nederlandse
archieven. Vele archiefstukken en ook bibliotheken verkeren in levensgevaar, onder
meer door verzuring, schimmels, insectenvraat en veroudering. Vele stukken dreigen
daardoor te vergaan en voor de onderzoekers ontoegankelijk te worden . Geregeld
komt men krantenkoppen tegen als bijv.:
"Schimmel bedreigt gemeentearchief'.
Ook in het Goudse archief bevinden zich
veel zeldzame documenten en boeken, die
dreigen te vergaan, als er niet snel iets gebeurt. Gelukkig is het met onze huidige
kennis en de ontwikkelde technieken mogelijk veel te doen om deze euvels te bestrijden. In het algemeen kan echter gesteld
worden dat dit helaas een dure liefhebberij
is en als regel veel meer dan een archief
zelf kan opbrengen.
In Gouda echter bestaat een organisatie,
die onder meer onder het motief 'Red een
archiefstuk' een actie is begonnen om het
Streekarchief Hollands Midden te ondersteunen om de kostbare collectie tegen verval te beschermen en zo ons cultureel erfgoed in stand te houden.
Deze actie is er op gericht archiefstukken
te redden door ze te laten adopteren door
particulieren en bedrijven. Zij hebben een
adoptielij st opgesteld, waaruit men een document kan kiezen, dat dan met de gegeven financiële bijdrage gerestaureerd kan
worden en zo behouden blijft voor het nageslacht. De restauratiekosten van verschillende documenten liggen op verschillend niveau. Men kan al vanaf/100,— mee
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doen. Uiteraard kan men ook een schenking voor restauratie van een niet nader te
noemen document doen.
Het archief is dankbaar en wil graag iets
terug doen door de namen van gevers met
de datum te vermelden bij de betreffende
stukken op een strookje zuurvrij papier. De
gever zelf ontvangt een foto van het gerestaureerde document. Bij schenkingen vanaf
ƒ 1000,— ontvangt men een ingelijste foto
van het stuk voor en na restauratie.
De namen van de gevers, particulieren en
bedrijven, komen te staan op een bord, opgesteld bij de receptie van het nieuwe archief. Aantrekkelijk is dat de giften fiscaal
aftrekbaar zijn.
Het doel van de Stichting Vrienden van
Archief en Librije is het Streekarchief Hollands Midden te steunen in zijn taak als regionaal-historisch contactcentrum.
De Stichting steunt met financiële middelen bijdragen in o.a. restauratiekosten die
de normale begroting te boven gaan, mede
door de voorgaande actie. Verder worden
diverse activiteiten ontwikkeld in samenwerking met het Streekarchief, zoals het
organiseren van lezingen, tentoonstellingen, cursussen en rondleidingen.
Ook heeft de Stichting de Ignatius Walvisprijs, groot ƒ 1000,—, ingesteld, die elke
twee jaar wordt uitgeloofd voor een historische studie of artikel over Gouda of de
regio. De inzending mag een lengte hebben
van 5 tot 10.000 woorden. Inzendingen nu
voor 1 januari 2000. Verder informatie bij
de Stichting.
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Voor geïnteresseerden: men kan begunstiger van de stichting worden met een donatie van minimaal ƒ 20.-- per jaar. Men ontvangt dan gratis het regionaal-historisch
tijdschrift De Schatkamer, een coproductie
van de Stichting en het Streekarchief.
Het adres van de stichting is Postbus 454,
2800 AL Gouda; contactpersonen zijn mevr. G.J.A. de Koeijer. tel. 0182-52 1821
(Streekarchief) en mevr. M.Th.J. Lambregts, tel. 0182-599301.

Wij hebben gemeend er goed aan te doen
aandacht te geven aan de Stichting en de
door haar ondernomen acties. Niet alleen
om lezers met Goudse wortels te stimuleren, maar ook omdat we dit als een voorbeeld zien. Er zijn nog heel wat archieven
met soortgelijke problemen en beperkte
middelen. Het lijkt ons, dat de Stichting elders navolging zou moeten vinden. Dit is
toch een zeer belangrijke vorm van sponsoring.

Johannes Jacobus Bertelman,
stadstekenmeester en medeoprichter van het Stedelijk museum Gouda
(16-3-1821 - 31-3-1899)
J. Bartelsman

J.J. Bertelman naar een tekening van H.C.

Op 31 maart 1999 was het honderd jaar geleden, dat Johannes Jacobus Bertelman als
zeer gewaardeerde inwoner van Gouda, na
een kort ziekbed, overleed.
Johannes Jacobus Bertelman werd geboren
te Amsterdam op 16 maart 1821 als oudste
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en enige zoon van Jan George Bertelman,
na hem volgden nog vier meisjes. Zijn vader was een Amsterdamse negentiende
eeuwse toonkunstenaar. Zijn moeder was
Dorothea Christina Kathman.
In 1817, juist vier jaar voor zijn geboorte,
was een wet van kracht geworden waarin
werd geregeld dat in grotere plaatsen in geheel Nederland tekenscholen zouden worden opgericht voor toekomstige ambachtslieden. Echt beroepsgericht tekenonderwijs
was het echter niet, waardoor het eigenlijke doel werd gemist. Deze openbare tekenscholen kwamen onder verantwoording
van gemeentebesturen. Tevens werd wettelijk de oprichting van de Academie van
Beeldende Kunsten te Amsterdam vastgelegd. Deze was niet bedoeld voor ambachtslieden maar voor kunstenaars. Na de
nodige kritiek op de bestaande zaken in het
tekenonderwijs kwam in 1829 een tweede
wet tot stand, omdat het tekenonderwijs
toegankelijker moest zijn voor de toekomOns Erfgoed nr 2, 1999

stige ambachtslieden.
Johannes Jacobus Bertelman behaalde zijn
bevoegdheid om tekenlessen te mogen geven aan de Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam.
In maart 1858 berichtte Bertelman aan het
Gemeentebestuur van Gouda, dat hij zijn
benoeming tot onderwijzer aan de Openbare Teekenschool aannam en wel als opvolger van de heer A.J. van Wijgaerdt, die op
6 oktober 1857 ontslag had aangevraagd.
Als 36 jarige vrijgezel betrok hij de bovenvoorkamer van het huis van de familie
Krom aan de Wijdtstraat A. 164.Vanuit de
drie ramen van deze ruime kamer overzag
de tekenmeester het gewoel op de Markt
rond de juli marktdagen en het opbouwen
van kramen en tenten voor de Goudse kermisweek, dat ieder jaar vanaf de eerste
maandag na St. Jacob plaatsvond. Dit alles
trof hem kennelijk nogal, zodat hij dit op
doek schilderde.
Bertelman zelfwas, zoals zo vele 'Bartjes',
een vriendelijk doch zwaar figuur. Hij had
zoals uit bijgaand portret blijkt een grijze
baard. Op straat liep hij met zijn onafscheidelijke hoge hoed en paraplu. Kwam
hij ergens binnen en op de lessen dan haalde hij onmiddellijk zijn zwarte kalotje uit
zijn binnenzak en zette dat op zijn hoofd
(zie portret).
De stadstekenschool, op 29 juli 1834 door
de gemeente Gouda opgericht, bestond bijna 25 jaar toen Johannes Jacobus Bertelman de leiding op zich nam. In deze
avondschool gehouden in het gebouw
'Arti-Legi' begon Bertelman zijn loopbaan. Beneden was er het Kantongerecht
en op de achterzaal boven, uitziende op de
Zeugstraat, was de muziekschool gevestigd
Gelukkig weten we zelfs hoe de inrichting
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van de tekenschool er heeft uitgezien want,
het is bijna niet te geloven, er is een potloodtekening bewaard gebleven van de 13jarige leerling J. Lugthart. Deze tekening
geeft een hoge tafel en ijverige tekenaars
op hoge krukjes onder gaslicht weer. Deze
school was gesticht ingevolge de wet en
voornamelijk voor minvermogende ambachtslieden om een goed werkman te
worden. De jongens moesten tien jaar oud
zijn en behoorlijk kunnen lezen, schrijven
en rekenen. Onvermogende leerlingen
hoefden geen schoolgeld te betalen, wel
papier en tekenmateriaal. Die het wel konden betalen moesten per jaar/7,20 schoolgeld betalen, waaruit de toelage voor Bertelman, het schoonmaken van het klaslokaal, verwarming en verlichting betaald
moesten worden. De lessen werden in de
avonduren gegeven zodat de jongens overdag konden werken. Op maandag- en
woensdagavond kwamen de minvermogenden en dindag- en vrijdagavond de betalenden met beroepsgerichte opleidingen.
Aan de Burgeravondschool had Bertelman
15 lesuren.
Men moest wel 'zindelijk en rein gekleed
zijn' en onder de les mocht niet gerookt of
gepruimd worden. De opleiding duurde
vier jaar.
Net voor Bertelman in maart 1858 aantrad
was door de Wet op het Lager Onderwijs
van 1857 geregeld dat tekenen, afhankelijk
van de onderwijzer zelf, één van de vakken
van meer uitgebreid onderwijs moest worden. Bertelman werkte volgens zijn opbouwend leerplan verschillende onderdelen
van tekenen af. In 1860 zijn de navolgende
leraren aan de tekenschool verbonden: Johannes Jacobus Bertelman voor handtekenen, J.K. Labrijn voor bouwkundig tekenen
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en H.W. Kramers voor reken-, stel- en
meetkunde.
Door de Wet op het Middelbaar Onderwijs
van 1863 was elke gemeente met meer dan
10.000 inwoners verplicht om een Burgerschool op te richten. De plaats van de stads
tekenschool werd ingenomen door de Burgeravondschool en kwam dan ook op dezelfde achterzaal boven in het gebouw
'Arti-Legi'. Bertelman ging als tekenleraar
over naar de Burgerschool en de Rijks Hogere Burgerschool. Maar ook deze té theoretische Burgerschool bleek onvoldoende
beroepsgericht te zijn en het zou nog tot de
volgende eeuw duren voordat de Burgerscholen veranderden in de ons beter bekende Ambachtsscholen met beroepsgerichte
opleidingen.
Aan de Burgeravondschool had Bertelman
15 lesuren waarmee hij per jaar ƒ 500,=
verdiende. Op enkele lagere scholen kreeg
hij eveneens ƒ 500,= per jaar en voor zijn
tekenlessen en aan de Goudse Rijks H.B.S.
verdiende hij ƒ 1000, per jaar. In vergelijking met andere leraren en het aantal lesuren dat hij gaf was Bertelman één van de
slechtst betaalde. Langzamerhand echter
verbeterde zijn financiële positie en daarom betaalde hij uit eigen zak wel tekenbehoeften voor zijn armste leerlingen. In al
deze betrekkingen heeft hij zeer grote diensten aan de inwoners van Gouda en ook
aan de stad Gouda zelf bewezen. Hij immers was de grote stuwkracht achter de
viering van het 600-jarig bestaan van deze
stad in 1872. De hele maand juli stond in
het teken van het 600-jarig jubileum met
vele festiviteiten en het houden van een
tentoonstelling over de historie van Gouda.
In een circulaire had Bertelman aan alle
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gemeentebestuurders, archiefbeheerders,
musea, kunstenaars en bezitters van oudheden gevraagd om eventuele voorwerpen en
wetenswaardigheden over Gouda voor 15
juli 1872 naar 'Arti-Legi' te sturen voor
een daar te houden tentoonstelling. Op zaterdag 27 juli 1872 werd de tentoonstelling
van Goudse Oudheden geopend en daarmede in feite de opening op 12 mei 1874
van het Stedelijk Museum van Gouda ter
gelegenheid van het zilveren kroningsfeest
van Koning Willem III. Dit was mede mogelijk gemaakt door de voorwerpen die de
stad Gouda had gegeven en de fondsen die
het gemeentebestuur verstrekte voor de inrichting en uitbreiding van het museum en
voor het toezicht. Daarnaast werden vele
stukken in bruikleen afgestaan en verleenden ook vele particulieren hun medewerking. Zonder de onvermoeibare energie
van Bertelman was het echter nooit zo ver
gekomen.
Historische artikelen van zijn hand verschenen in de Goudsche Courant. Bertelman was een man van veel gevoel en
smaak voor de kunst in het algemeen. Hij
makte veel werk maakte van oudheden en
kunsthistorie op welk gebied hij zeer onderlegd en deskundig was.
Tot 1939 bleef de verzameling van het Stedelijk Museum van Oudheden te Gouda in
'Arti-Legi' gehuisvest en werd daarna ondergebracht in het voormalig 'Catharina
Gasthuis' achter de kerk Oosthaven 9 waar
het museum zich nu nog steeds bevindt.
Johannes Jacobus Bertelman is 56 jaar oud
als hij op donderdag 19 juli 1877 te Amsterdam vijf dagen vóór de verjaardag van
zijn toekomstige echtgenote in het huwelijk treed met de achttien jaar jongere MaOns Erfgoed nr 2, 1999

rie Louise Dorothea Jacobi, die op 24 juli
1839 te Amsterdam werd geboren. Uit dit
huwelijk werden vier kinderen geboren:
drie dochters, waarbij een levenloos. Hun
laatste kind was een zoon, doch deze is
slechts iets ouder dan een jaar geworden,
zodat deze familietak Bertelman in feite is
uitgestorven.
In 1880 gaat Johannes Jacobus Bertelman
naast zijn andere vakken ook kunstgeschiedenis geven. Zijn salaris gaat dan ook
vooruit naar ƒ 600.- per jaar. In 1883 is hij
25 jaar tekenonderwijzer. Het blijkt dat er
rond die tijd ook zgn. aanmoedigingsprijzen aan ijverige leerlingen werden verstrekt in de vorm van een Postspaarbankboekje met een bedrag van ƒ 2.50 of f 2.-.
Johannes Jacobus Bertelman schilderde
landschappen en historische voorstellingen
van o. a. Hoekse en Kabeljauwse twisten
en ruitergevechten in de 17de eeuw. Hij
schilderde o.a. een maangezicht aan de
Rijn en een fantasie-begraafplaats. Ook
schetste hij diverse portretten (boerenjongen). Zijn werken zijn in het bezit van het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam en het
Prentenkabinet van het Stedelijk Museum
te Gouda en zijn tekeningen bevinden zich
in het gemeentearchief te Haarlem.
In dit najaar (1999) wordt in het Stedelijke
Museum van de gemeente Gouda een kleine expositie gewijd aan Bertelman als docent aan de Stadsteekenschool, hij gaf o.a.
les aan P. den Hertog, L.A. Schilt en J. van
Straaten, en was, zoals vermeld, medeoprichter van het Stedelijk Museum aldaar.
Op 25 februari 1893 overleed op 53-jarige
leeftijd zijn vrouw Marie Louise Dorothea
Jacobi. Hij verhuisde toen naar de Turfmarkt te Gouda. In 1895 hield Bertelman
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op 74-jarige leeftijd op met werken. Hem
werd eervol ontslag verleend. De laatste jaren werd hij lichamelijk gedwongen het
rustiger aan te doen. Twee weken na zijn
78-ste verjaardag overleed, nog geheel onverwachts, deze vriendelijke en bescheiden
Johannes Jacobus Bertelman te Gouda. Na
een lange staat van dienst met veel ijver,
toewijding en met veel gevoel en smaak
voor de kunst in het algemeen, had hij de
inwoners van Gouda en Gouda zelf grote
diensten bewezen. Daarbij maakte Bertelman bijzonder veel werk van oudheden en
kunsthistorie en publiceerde hierover in de
Goudsche Courant om zijn mede stadsgenoten over kunst voor te lichten. De Goudsche Courant van 4 april 1899 schreef, dat
al zijn leerlingen en ieder, die met hem in
aanraking kwam hem zullen herinneren
door zijn vriendelijkheid, hulpvaardigheid
en bescheidenheid. Onverwacht is een bekend figuur uit onze samenleving verdwenen, aldus deze krant.
In datzelfde krantenbericht werden zijn
vroegere leerlingen opgeroepen om in de
bovenzaal van 'De Harmonie' zijn nagedachtenis door een posthuum huldeblijk te
eren. Daarna blijkt dat op 20 november
1901 door o.a. deze oudleerlingen een Bertelman-fonds werd gesticht ter nagedachtenis aan wijlen Johannes Jacobus Bertelman, in leven teekenonderwijzer te Gouda.
De rente van dit fonds werd bestemd om
minvermogende leerlingen te steunen bij
het aanschaffen van tekenattributen, zoals
Bertelman tijdens zijn leven zelf al pleegde
te doen, zodat in feite in de geest van Bertelman werd gehandeld. Volgens goed Nederlands gebruik werd er een commissie
ingesteld bestaande uit voorzitter dhr. dr.
F.H.G. van Iterson, vice-voorzitter dhr. H.
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C. van Staveren, penningmeester dhr. G.
Prince en secretaris dhr. G.N. Kruisheer.
Het verdere verloop van dit fonds heb ik
echter niet kunnen achterhalen, zodat hiermede in feite mijn onderzoek ten einde
kwam.
Bovenstaande gegevens heb ik met zeer
veel dankzegging ontleend aan:
Centraal Bureau voor Genealogie Den
Haag
Conservatoren Gemeente museum Gouda
Gemeentearchief te Alkmaar

Gemeentearchief te Amersfoort
Gemeentearchief te Amsterdam
Gemeentearchief te Gouda
Gemeentemuseum te Gouda
Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
Nieuwe Goudsche Courant van 1899
Oudheidkundige Kring 'Die Goude' 4
(1943 blz. 78-82)
Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem
Rijksarchief Zuid-Holland te Den Haag
Stageverslag van Marlous Schijlen

Armenzorg van vroeger
H.M. Lups
In Delft was van 10 tot en met 16 april tijd kerk en wereld nauw met elkaar verwe1999 een tentoonstelling onder het motto ven waren, had de bisschop een belangrijke
400 jaar diaconaal werk. Dit ter gelegen- vinger in de pap. Hij regelde de benoeming
heid van het 400-jarig bestaan van de voor- van deze Heilige Geestmeesters. Aan hem
malige Kamer van Charitaten. Helaas moest rekenschap van het financieel bekwam de aankondiging te laat om nog in heer worden afgelegd.
Ons Erfgoed opgenomen te worden. Jammer want het is een unieke kans om iets 3 augustus 1572 werd in Delft de eerste
meer over de armenzorg in het verleden te kerkdienst van de Gereformeerde Gemeenleren kennen. Het is mij niet bekend of de- te, later bekend als de Hervormde Gemeenze armenzorg elders ook zo geregeld is ge- te, in de Nieuwe Kerk gehouden. De geweest, maar er zullen ongetwijfeld parallel- meente was al voor 1572 aanwezig, maar
len zijn. Zo bleek er zorgvuldig geadmini- niet in het openbaar. Toen al waren er diastrateerd te zijn, waardoor armenzorg ook conen (diakenen) die zorg droegen voor de
arme gelovigen. In 1572 stelden de burgevoor genealogen interessant kan zijn.
meesters vier diakenen aan (Drie daarvan
Voor 1572 was de armenverzorging te waren bierbrouwers!) In 1573 kwam er
Delft in handen van wereldlijke instellin- verandering in de procedure: de kerkenraad
gen, zoals de fundatie van de Heilige benoemde de diakenen.
Geest. De Heilige Geestmeesters, armenverzorgers, leverden een belangrijke bij- De Heilige Geestmeesters werden niet gedrage in de hulpverlening. Omdat in die lijk naar huis gestuurd, want hun ervaring
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was onmisbaar. De stadsoverheid nam de kende men: het recht van het beste of opplaats van de bisschop in, benoemde de perste kleed, de opbrengst van de stadsmeesters en had zeggenschap over de gel- stilleputten, marktgeld van aangevoerde
den en goederen. Door talrijke schenkin- beesten, accijns van de vleeshal, kosten
gen was de Heilige Geestkamer erg rijk. van begraven in de kerk, trouwen op het
Door armoede onder de burgerij en een stadhuis, legaten en testamenten. Van alle
stroom vluchtelingen werd de diaconie kanten kwam het geld binnen. Heel belangechter zo overbelast, dat de stedelijke rege- rijk was daarbij de aanzienlijke opbrengst
ring bij de 'ordinantie op het onderhoud der van de jaarlijkse 'collecte met de schaale',
armen' op 13 december 1597 de Kamer van een huis aan huis collecte van ruim een
Charitaten oprichtte in de plaats van de uur, die in de achttiende eeuw meestal
Heilige Geestkamer. Zij benoemde de arm- meer dan tienduizend gulden bedroeg.
meesters en hield het toezicht. De Kamer Het recht van het beste of opperste kleed
werd bestuurd door zes, later twaalf leden hield in, dat de Kamer recht had op het
van Delftse regentenfamilies: de Meesters beste of opperste kleed als een ondersteunvan Charitaten.
de overleed. Later kon dat worden afgekocht. Dit beste of opperste kleed werd
De vroedschap besloot op 28 januari 1614 verkocht. De opbrengst was voor de arde diaconie en de Kamer van Charitaten menkas. Stilleputten waren putten, waarin
samen te voegen. In dat jaar werd het Cha- de tonnen met ontlasting werden gestort.
ritaatshuis, gevestigd aan de Oude Delft, Boeren en tuinders konden dan de inhoud
verplaatst naar de Schoolsteeg (nu School- voor bemestingsdoeleinden kopen.
straat). Boven de ingang werd een beeldengroep geplaatst van de hand van Hendrik Op een vast tijdstip eens in de week kon
de Keyzer, die de Charitate voorstelt. men zich als armlastige melden. Als men
(Charitas is liefdadigheid).
aan alle voorwaarden voldeed kreeg men
Aan de groep van twaalf regenten werden een uitkering, hetzij in geld, hetzij en bij
acht diaconen toegevoegd. De samenwer- voorkeur in natura. Dit laatste vond men
king verliep in het begin bepaald niet pret- veiliger. Die uitkering kon bijv. een
tig. De invloed van de kerk moest zo klein vleesbon zijn of brood en 's winters turf.
mogelijk gehouden worden. Al heel snel Het brood was duidelijk herkenbaar als
werd bepaald dat vier diaconen voldoende 'armenbrood'. Het was vierkant en er stond
waren. Een paar jaar later werd het getal de letter A in. Dit alles om te voorkomen,
zelfs op twee gesteld, zeer tot ongenoegen dat het werd verhandeld. Men was bang
van de kerkenraad. In 1625 werd bepaald dat het geld mogelijk in drank werd
dat 'het getal egaal sal zijn, dat is zes en omgezet in plaats van aan het gezin ten
zes'.
goede te komen. In de Kamer van
De medewerking van de overheid stelde de Charitaten hangt een schilderij waarop zo'n
Kamer in staat om de financiën veilig te brood te zien is. Er zijn twee vrouwen op
stellen. Tal van maatregelen werden ge- te zien met elk een kind. De ene krijgt zo'n
troffen om de inkomsten te vergroten. Zo armenbrood, de andere niet. Dit omdat de
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kerk behoorde en de andere niet. Als de
mensen op zondag de kerkdienst bijwoonden, kregen ze een 'bedeelplankje', dat ook
op dat schilderij te zien is. In die week kon
dat plankje worden ingeruild voor de uitkering.
Dit doet allemaal erg bemoeizuchtig aan.,
maar werd destijds als vanzelfsprekend
aanvaard. Denk ook maar aan de kleding
van weeskinderen.

de administratie van het korenbeheer bijgehouden. De Kamer bezat op verschillende
punten in de stad graanzolders. Het brood
werd gebakken in een eigen bakkerij, gelegen naast de Regentenkamer.
Ook vrouwen, waarvan de man als soldaat
of matroos naar de Oost voer, konden, als
de eigen middelen niet toereikend waren,
in aanmerking komen voor een uitkering.
Dit werd in een apart boek, het soldatenboek bijgehouden.
Het archief van de Kamer van Charitaten
berust in het Delftse gemeentearchief.

Enerzijds was men dus streng, anderzijds
lette men er op dat wat de armen kregen
aan bepaalde eisen voldeed. Bijvoorbeeld
kregen de molenaars, die het meel moesten Na de scheiding van kerk en staat in 1795,
malen en de bakkers nauwkeurige instruc- waarbij in veel steden de armenverzorging
ties met allemaal boetebedingen. Zo mocht zuiver kerkelijk werd gemaakt, bleef in
het brood niet met pas gebilde '] stenen Delft het stadsbestuur zijn meesters-reworden gemalen, waar mogelijk nog gruis genten benoemen en de kerkenraad heeft
nooit de wens te kennen gegeven daarin
in de groeven zat.
De Regenten wilden af en toe ook wel eens verandering te brengen.
een verzetje. Dat mocht niet uit de armenkas worden bekostigd, maar uit een boete- De in 1854 ingevoerde Armenwet vormde
pot, waarin de boetes kwamen, die regen- de inleiding tot opheffing van de Kamer
ten en diaconen moesten betalen als ze bij- van Charitaten. Volgens deze wet behoorde de ondersteuning van de armen te worvoorbeeld te laat waren.
den overgelaten aan kerkelijke en bijNiet alleen die boetes werden genoteerd, zondere instellingen en daarom geheel aan
maar ook wie welke uitkering keeg. Men het publieke gezag onttrokken te worden.
kent het Opperste Kleed Boek, waarin de Een in 1855 ingestelde Raadscommissie
overdrachten van het beste kleed, resp. de stelde voor de Kamer van Charitaten op te
loskoop daarvan werd geregistreerd. Het heffen en de bezittingen over te dragen aan
recht van het opperste kleed werd in 1795 het College van Diakenen van de Neafgeschaft. Op de eerste woensdag en za- derlandse Hervormde Gemeente. Dit voorterdag van de maand werden de klacht- stel riep veel weerstand op. Het karakter
vergaderingen gehouden. In het bedien- van de Kamer, namelijk burgerlijk-kerboek, waarvan vele exemplaren aanwezig kelijk, vormde het struikelblok. De nadruk
zijn, noteerden de Regenten de namen van werd gelegd op 'burgerlijk', wat naar de
de bedeelden en hun bedeling. Dan was er mening van de oppositie inhield dat de kahet turfboek. De uitdeling vond drie maal pitalen van de Kamer aan alle gezindten
per winter plaats. In het Korenboek werd ten goede behoorden te komen.
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Gedeputeerden Staten, landsadvocaten en kend van een rijke ervaring, gesteund door
zelfs de Kroon moesten er aan te pas kapitaal en goederen, als erfenis van de
komen om deze zaak te regelen.
Kamer van Charitaten.
Tenslotte werd een aanvaardbare verdeelsleutel gevonden, waarbij de Hervormde Gaarne dank aan de heer W. Havenaar
Gemeente het grootste deel kreeg toege- voor de verstrekte informatie.
wezen.
Op 30 april 1862 werd de laatste verga- '] Onder het billen van molenstenen wordt
dering van de Kamer van Charitaten ge- verstaan het aanbrengen, c.q. uitkappen
houden. Vanaf dat tijdstip trad het College van groeven met behulp van de bilhamer.
van Diakenen zelfstandig op, gebruik ma-

Bennekomse diaconie-rekeningen
JW. Koten
Onlangs werd Ons Erfgoed getipt over de
uitgave van de diaconie-rekeningen 1656 1837 uit deze plaats.
In weinig landen was de zorg voor de armen en misdeelden in de 16-19de eeuw zo
rijk en goed georganiseerd als in Nederland, al was deze zorg tevens bevoogdend
en met een strenge hand. Nergens ook is
deze zorg zo goed geadministreerd als in
Nederland. De Nederlander is zuinig en
milddadig, geeft dus graag, maar het moet
wel verantwoord zijn/worden. Kenmerk
van de diaconale zorg was dan ook, dat alle
inkomsten en uitgaven nauwkeurig en in
detail, werden geadministreerd. Dit is dus
een rijke genealogische bron, waard om
kennis van te nemen. In de diaconale rekeningen zijn immers veel namen en zaken te
vinden, zoals namen van de bedeelden, de
gaven van de weldoeners, de inkomsten uit
verpachte gronden en andere bezittingen,
de verstrekkers van levensmiddelen enz.
Het is goed daarbij op te merken, dat niet
alleen geldgaven werden versterkt maar
ook zaken in natura, zoals turf, voedingsOns Erfgoed nr 2, 1999

middelen, kleding, medische zorg e.d.
Kortom dit materiaal geeft een goede inkijk in het dagelijkse Veluwse bestaan uit
die periode.
B. Luesink, archivaris van de Bennekomse
kerk heeft voor dit project, eerst de rekeningen gefotokopieerd en het oudste deel
zelf getranscribeerd. Daarna zijn drie vrijwilligers van de vereniging Veluwse Geslachten met de kopieën aan de slag gegaan
en zij hebben de overige rekeningen getranscribeerd. Ter verbetering van de toegankelijkheid voor de doorsneegebruiker is
een verklarende woordenlijst aan dit werk
toegevoegd. Op zich al een prestatie.
Dit is een enorme klus geweest waarvoor
de vrijwillers zeer worden geprezen. Het
project heeft niet minder dan 1200 bladzijden bronmateriaal opgeleverd. Dit materiaal is onlangs in boekvorm uitgegeven
(f 140,—) maar ook op cd-rom (inclusief
zoekprogramma ƒ 75,—) gezet. Te bestellen bij Veluwse Geslachten, Barneveld, tel.
0342-421910.
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Bestaat 'hef familiewapen?
H.M. Lups
Vanaf de riddertijd tot in de late middeleeuwen werden wapenboeken functioneel
gebruikt. In de zeventiende en achttiende
eeuw werd het verzamelen van wapens in
wapenboeken een liefhebberij, zoals men
nu postzegels verzamelt. Wanneer men in
archieven of sommige bibliotheken wapenboeken uit die tijd bekijkt ziet men dat
er daarbij nauwkeurige en minder nauwkeurige tekenaars aan het werk zijn geweest. Het kan daarom gebeuren dat men
in deze boeken of bij daar van afgeleide
afbeeldingen verschillen ziet, zowel in
kleur, plaatsing en variatie van de stukken,
ja zelfs wapens, die aan een andere familie
toe behoren.
In De Nederlandsche Leeuw had R.T.
Muschart een speciale vervolgrubriek onder de naam: Foutieve wapens en namen
in diverse bronnen.
Wanneer men bij het tekenen van een wapen uitsluitend moet steunen op de blazoenering of op zegelafdrukken, dan blijkt op
zich nog al wat variatie mogelijk. In het
familieboek Nederlof bijvoorbeeld komen
twee Nederlof wapenafbeeldingen voor.
De eerste gebaseerd op de blazoenering,
de tweede op de blazoenering ondersteund
door een zegelafdruk.
Ook wisselde men soms in de loop der tijd
van wapen of varieerde men. Zo voerde
Maarten Harpertszoon Tromp in het begin
van zijn loopbaan een sprekend wapen
(zie Ons Erfgoed 2e jg., nr. 2, pag. 49.
Broers varieerden soms door toevoegingen.
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In het gemeentearchief te Delft vond ik
toevallig in een stapel dubbele foto's een
gehele wapenwisseling. Rogier de Hauterive, zoon van Philippus de Hauterive en
van Eufalia de Rosoy, laat het gebruik van
het eigen familiewapen aan zijn oudste
broer en voert zelf het wapen van zijn
moeder. (Hij trouwde Alix de Leefdael.)
Ook ziet men dat takken van eenzelfde familie die elkaar min of meer uit het oog
verloren soms heel verschillende familiewapens aannemen.
Het Kalsbeekwapen in de kerk te Akkrum
bijvoorbeeld is een sprekend wapen: een
kalf, staande bij een beek. In het Jaarboek van het CBG, deel 47 wordt een
Kalsbeekwapen beschreven, dat destijds in
een gebrandschilderd glas van de kerk te
Hoogwoud was verwerkt. Dit wapen is als
volgt geblazoeneerd: Gedeeld: I doorsneden: 1 in zilver .... (beschadigd, mogelijk
twee zwaluwen boven elkaar); 2 in rood
een zilveren merk in de vorm van de letters H en B tegen elkaar geplaatst, waartussen een letter X: in goud de helft van
een gekroonde dubbele adelaar van zilver,
komende uit de delingslijn. Blijkens het
familieboek Van Calsbeek tot Kalfsbeek
waren beide wapendragers verwant en
ging het dus niet om twee verschillende
families.
Uit het voorgaande blijkt, dat men niet
zonder meer kan zeggen 'het' familiewapen gevonden te hebben. Verder onderzoek, liefst in oorspronkelijke bronnen
blijft wenselijk.
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Beroepen van toen (Kog-Kolv)
H.M. Lups
Kogelgieter
(Loden) kogels werden zowel gegoten als
geperst. Ten behoeve van het gieten had
men gietvormen ter beschikking, waarin
men het gesmolten lood goot. Geweerkogels goot men met behulp van een kogeltang, een kleine ijzeren mal, in de vorm
van een smeedtang. Het woord kogeltang
wordt ook voor andere begrippen gebruikt
(WNT). Na afkoeling werden de kogels uit
de vormen gehaald en met behulp van een
kogelontbaardtang, een toestel met stalen
schaar, of met behulp van een kogelknijptang, van de giettap en de baard ontdaan.
In een kogelontbaardton werden de kogels
verder ontbaard en glad gemaakt.
Beroepsziekte bij de kogelgieters was
loodvergiftiging.

'smoor'proces duurde zo'n drie weken,
waarna nog een afkoelingsperiode van enkele weken volgde.
(Zie o.a. Nederl. Historiën, 1976 nr.2 pag.
55,56.)
Kolfdrager (colfdrager, colffdra(e)ger)
Dit was vroeger de benaming van een lagere gerechtsdienaar. Een kolf was oorspronkelijk een wapen, bestaande uit een zware
stok, met een verdikt uiteinde, een soort
knots dus. Later werd ook het slaghout bij
het kolfspel kolf genoemd.
In de Handvesten van Dordrecht, f888 van
1520 lezen wij o.m.: "Dat de voorsz. van
onser stede van Dordrecht die voorsz. geboden ende verboden van nv voirtan zullen
mogen doen van onsen wegen ende in onsen name
Ende dat zij oick die executie
daer aff zullen doen in den name van
ons .... bij een van onsen colfdragers aldaer."

Kolenbrander (ook koolbrander of koolberner, colenberner genoemd)
De kolenbrander vervaardigt houtskool. De
kolenbranderij is mogelijk afkomstig uit
Westfalen, althans de benaming meiier Kolfmaker, kolvenmaker
voor een kolenbrandersmijt is uit dat ge- De kolf was het slaghout bij het kolfspel,
bied afkomstig. Het was een vak apart om waarmee men een bal moest raken. Een
de grote houtstapels model op te stapelen. dergelijk slaghout was lange tijd geheel
Het richten van het hout moest met grote van hout (populier of palmhout) Later
nauwkeurigheid gebeuren. Zo moest een werd de kolf aan het benedeneinde met
schoorsteen overblijven voor de afvoer van koper of lood omgoten of werd met smeedde gassen. De hele houtstapel werd bekleed ijzer omgelegd. Ook bestond het ondereinmet een dikke laag plaggen, waarop een de, ongeveer drie duim lang, ruim een
laag zand. Behalve de schoorsteen zijn nog duim dik en breed, uit koper met lood geeen aantal gaten nodig in deze deklaag. vuld. Men kende kolven in verschillende
Schoorsteen plus treklaag moeten zorgen uitvoeringen, maten en gewichten. Daarvoor een juiste trek. Het hout mag niet door kon ieder 'een kolfje naar zijn hand'
branden of smeulen. Het eigenlijke krijgen.
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Kolonier
Verouderde vorm van kolonist, iemand die
zich in de koloniën vestigde o.a. om de
landbouw/veeteelt, handel of jacht te beoefenen.
Kolvenier, klovenier
Een klover, clover of coluvrijn was zowel
een lang dun kanon als een soort draagbaar
vuurwapen, waarmee schutters op gegeven
ogenblik bewapend waren. De naam is afgeleid van het Latijnse colubra, dat adder
betekent. Dit zelfde woord ligt ten grondslag aan het woord veldslang, een veldgeschut met lange loop.
De klover was het eerste bij de Amsterdamse schuttersgilden ingevoerde handKolven op het ijs
vuurwapen. De naam leeft nu nog voort in
(naar een gravure van Romein de Hooghe)
benamingen als Kloveniersburgwal (gracht
Later (het kolven bestond al voor de uit- te Amsterdam), waar zich aan het einde de
vinding van het buskruit) werd de term ook kloveniersdoelen bevonden. In Amsterdam
gebruikt voor het breed uitlopende eind werd het Cloveniers- of Kolveniers schutvan een geweer, pistool of revolver.
tersgilde, bestaande uit 200 man in 1522
Bron o.a. Kolven in Amsterdam, Ons Am- opgericht. Het werd weldra de keurtroep
sterdam, jrg. 37, pag. 191 en het WNT
van de Amsterdamse gilden, hoewel ook
de Hand- en Voetboogschutters bleven bestaan. Later kwamen de haakbussen en nog
Koloniaal, colonialen.
Waarschijnlijk een verkorte vorm van ko- later de musketten in gebruik. De lieden
loniaal soldaat, soldaat bestemd om in de van het Cloveniersschuttersgilde waren
welgestelde lieden, die zich graag op een
koloniën dienst te doen.
schilderij lieten vereeuwigen.
Javaan
Een onzer lezers kwam in een testament met verwijzing naar Van Dale en andere
als beroep tegen 'Javaan' , terwijl dat ken- woordenboeken.
nelijk geen betrekking had op iemand van
Onze vraag is: Weet iemand hoe deze twee
Java afkomstig.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal begrippen aan elkaar zijn gekoppeld? Het
geeft als tweede uitleg: "Meesterknecht, is toch onwaarschijnlijk dat men destijds
Javanen naar hier haalde voor deze functie.
opziener over de werklieden, onderbaas"
Ons Erfgoed nr 2, 1999
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Termen van vroeger (dote-dura)
H.M. Lups
dubitabel twijfelachtig
dote huwelijks goed
doteren voorzien van inkomsten, schen- ducentesimo tweehonderd(ste)
duel kamp, strijd van twee personen, tweeken, begiftigen
kamp
dotus arglist
douarie bruidschat, morgengave, weduwe- duiventil, recht van het uitsluitende recht
tot het hebben van een duivenhok
gift
duo twee
douarier weduwe en de boedelhoudser
duodecim twaalf
douarieren weduwegift
duodecimo twaalfde (dag van de maand)
doublet dubbel exemplaar
draagschuld brengschuld, tegenstelling: duplex vidua tweemaal weduwe
duplicatie verdubbeling
haalschuld
dresseeren toerichten, africhten, toestel- dupliceeren verdubbelen
dupliceeren in rechten als de verweerder
len, verbeteren
op antwoord wacht
dressoir dientafel, spijskast
duplyq tweede antwoord
droit commun gemene of algemene recht
duplyq met middelen is de tweede en
droit coutumier gewoonterecht
drossaert drost, ambtenaar belast met de laatste schriftuur van een verweerder waarmee hij het replicq van de aanleggers
rechtspraak, ook baljuw genoemd
weerlegt
dubbel uitschrift, afschrift, gros
durabel duurzaam, langdurig
dubieeren dubbel, twijfelen

De hardleerse heraut
H.M. Lups
Genealogie, kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie, wijdt onder bovenstaande kop aandacht aan de praktijken van 'De Heraut Antiquariaat Boekhandel'.
Het pakket dat geleverd wordt zou uit drie onderdelen bestaan: 1. o.a. een 'geslachtsbeschrijving', 2. een afbeelding van een 'familiewapen' op de naam van de cliënt en 3.
een 'boekwerkje over genealogie en heraldiek'.
Inmiddels is door verschillende gedupeerden aangifte gedaan wegens oplichting.
Zowel het CBG als de NGV brengen materiaal bijeen om aan te tonen dat het tijd is deze
hardleerse 'heraut' terug in de beklaagdenbank te brengen. Als u die een dergelijk recent
pakket in uw bezit heeft, wordt u verzocht contact op te nemen met het CBG.

70

Ons Erfgoed nr 2, 1999

Werkgroep adelsgeschiedenis
(ontleend aan een folder van deze werkgroep)
Nederland heeft sinds eeuwen de reputatie
van een burgerlijke samenleving. Een Engelse reiziger die rond 1600 Holland bezocht, constateerde dat daar nauwelijks
edelen te vinden waren. Zij waren uitgeroeid door het volk meende hij, en de geslachten die nog niet waren uitgestorven,
voerden een plebejische levensstijl. Latere
buitenlandse bezoekers mochten over de
positie van de adel genuanceerdere of zelfs
geheel andere denkbeelden op na houden,
de levensstijl van de Nederlandse elite bestempelden zij veelal als deftig burgerlijk.
Onderzoekers hebben deze karakterisering
overgenomen en bovendien gebruikt als argument voor generalisaties over de vermeende eigenheid van de Nederlandse
volksaard en cultuur.
Hoe men hier ook over denkt, vast staat dat
ons land toch wel een belangrijk adellijk
verleden heeft. Vooral in de gewesten buiten Holland heeft de adel lang zijn leidende politieke, culturele en economische positie weten te behouden. Met name zijn de
vele kastelen en landhuizen te beschouwen
als relicten van de macht, ambities en levensstijl van de eerste stand.
De Nederlandse adel heeft altijd deelgenomen in een Europese adelscultuur. Deze
cultuur werd gedragen door een sterk besef
van adellijke 'apartheid'. Kenmerkende elementen hiervan waren een mythologisch
geschiedbeeld, een hiërarchische maatschappij opvatting, een sterk dynastiek bewustzijn en een specifiek adellijk deugden eer begrip. Sommige aspecten hiervan
Ons Erfgoed nr 2, 1999

zijn gedurende de meer dan duizendjarige
geschiedenis van de Europese adel constant gebleven, andere hebben onder invloed van veranderende politieke en culturele constellaties voortdurend aanpassingen ondergaan. Bij het moderne adelsonderzoek gaat het om de bestudering van de
inhoud van dit adellijk bewustzijn en om
de invloed ervan op het socio-culturele, politieke en -economische gedrag van de
adel.
In de landen om ons heen heeft de laatste
decennia de bestudering van de Europese
adelscultuur een grote vlucht genomen en
een interdisciplinair karakter gekregen.
Hoewel in Nederland de belangstelling van
het publiek voor de geschiedenis van de
adel lijkt toe te nemen, moet er worden geconstateerd dat het Nederlandse adelsonderzoek een aanzienlijke achterstand heeft
ten opzichte van het buitenland. Dit geldt
met name voor de interdisciplinaire benadering, waarvan vooralsnog slechts enkele
aanzetten zijn gegeven. Het vergelijkend
onderzoek, waarbij de status en levensstijl
van Nederlandse adelsgroepen worden afgezet tegen die van andere maatschappelijke categorieën in Nederland en van adel elders, heeft nog evenmin veel aandacht gekregen.
De Werkgroep Adelsgeschiedenis wil
daarom een interdisciplinair kader bieden,
waarbinnen zowel professionele als niet
professionele onderzoekers uit tal van dis71

ciplines zoals geschiedenis, sociologie, Werkgroep een congres georganiseerd
culturele antropologie, cultuur- en kunstge- worden op een voor adelsonderzoek geëischiedenis, letterkunde, architectuurge- gende locatie. Zoals riddermatigen in het
schiedenis, rechtsgeschiedenis, archeolo- verleden naar Landdagen togen, waar begie, en niet te vergeten de heraldiek en ge- langrijke landszaken besproken werden
nealogie op de hoogte kunnen worden ge- maar het 'ontmoeten' niet minder belangbracht van eikaars onderzoek naar de Euro- rijk was, zo zal het jaarlijkse congres van
pese adel, in het bijzonder in Nederland. de Werkgroep ook de naam 'Landdag' draJuist de grote verscheidenheid aan onder- gen, waar afgevaardigden van de verschilzoeksgebieden en benaderingswijzen, lende disciplines elkaar van de ontwikkevraagt om een platvorm waar onderzoekers lingen van het adelsonderzoek vanuit hun
en andere geïnteresseerden van eikaars on- onderzoeksgebied op de hoogte zullen
derzoek en dat van anderen op de hoogte brengen.
worden gehouden. De Werkgroep Adelsgeschiedenis wil graag deze intermediair zijn. Naast de landdagen zullen er ook speciale
excursies georganiseerd worden, die in het
Met haar halfjaarlijks verschijnend bulletin teken staan van een bepaald thema, zoals
'Virtus' wil de Werkgroep het contact tus- bijvoorbeeld de introductie van de landsen de leden onderhouden. Artikelen, re- schapsstijl op adellijke buitenplaatsen.
view-artikelen, boekbesprekingen, aankon- U bent van harte welkom bij de Werkgroep
digingen van symposia en congressen in Adelsgeschiedenis.
binnen- en buitenland, tentoonstellingen, te De contributie bedraagt (minimaal) ƒ 25,—
bezoeken kastelen en landhuizen zullen het per jaar; studenten. AIO's en OIO's betalen
bulletin lezenswaardig maken voor ieder slechts ƒ 17,50. Donateurs betalen minidie in de geschiedenis van de adel is geïn- maal/50,-- per jaar.
Het secretariaatsadres van de Werkgroep
teresseerd.
Adelsgeschiedenis is
Ook het persoonlijk contact tussen de on- p/a Rijksarchief in Overijssel, Eikenstraat
derzoekers uit tal van disciplines wil de 20, 8021 WX Zwolle, tel. 038-540722, giro
Werkgroep Adelsgeschiedenis bevorderen. 6560463.
Daartoe zal een maal per jaar door de
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(Te) weinig bekende genealogische bronnen
R. van den Bree
Het is mij meerdere malen opgevallen, dat
men in handboeken en artikelen voor beginnende, maar ook voor meergevorderde
genealogen heel vaak niet verder komt dan
het behandelen van (of verwijzen naar) de
DTB-boeken en de gegevens uit de Bevolkingsregisters en de ingangen daarop.
Maar... er is meer! En dan bedoel ik niet
eens de boeken, tijdschriftartikelen over
bepaalde plaatsen c.q. beroepen. Ik neem
aan, dat ook beginners dit aanvullend onderzoek wel kennen, dat onmisbaar is voor
het aankleden van een stamboom. Terloops
wijs ik even op kerkelijke lidmatenregisters, gildenboeken en militaire gegevens.
Vooral over dit laatste item wordt de laatste tijd veel gepubliceerd. Ook notariële archieven, het kadaster en het bestuderen van
belastingkohieren komen steeds meer in
het vizier in genealogische handboeken e.
d. Toch vallen mijns inziens al deze genoemde zaken niet onder de titel van dit artikel. Wellicht zullen lezers nu verwachten,
dat ik hier ga beginnen over Internet of
Bulletin Boards, maar daarover wordt n.m.
m. elders ook genoeg geschreven.
Ik doel op een aantal andere bronnen, waar
ik de laatste jaren mee in aanraking kwam
en waar ik veel aan gehad heb. Wellicht
kunt u als lezer(es) daar ook veel nut van
hebben. Vandaar dat ik ze in het hier navolgende naar voren breng.

gegevens over hen vinden. In deze Jaarboeken worden nl. genealogieën, alsmede
kwartierstaten gepubliceerd. Achterin elk
boek vindt men een alfabetisch register,
zodat u makkelijk kunt nagaan of er wat
van uw gading bij is. Om de service te
completeren heeft het Centraal Bureau
voor Genealogie een groot aantal van deze
Jaarboeken in een geïntegreerd register gevat, zodat u niet tientallen exemplaren
hoeft door te worstelen om na te gaan of u
er wat aan heeft.
Deze Jaarboeken zijn in welhaast alle
(grotere) archieven en archiefdiensten te
vinden, maar ook in veel openbare bibliotheken van de wat grotere plaatsen.
Hoewel mijn eigen voorgeslacht voor het
overgrote deel uit handwerkslieden bestond, vond ik er niettemin meerdere nuttige gegevens, omdat enkele dochters uit deze gezinnen huwden met jongemannen uit
wat 'betere' kringen. En... was uw voorgeslacht wellicht van adel? Dan geldt het bovenstaande bijna onverkort ook voor de
Nederlandse Adelboeken, waarbij eveneens
een dergelijke verzamelindex bestaat.

Kwartierstatenboeken.
In deze boeken vindt u kwartierstaten. Dat
is nogal logisch, zult u zeggen. Toch moet
je als genealoog soms al een aardig tijdje
meelopen vooraleer je dit te weten komt.
Waar vind je die boeken? Op genealogische dagen b.v., maar ook in de bibliotheNederlands Patriciaat
Als uw voorgeslacht heeft behoord tot de ken van De Nederlandse Genealogische
zgn. gegoede burgerij kunt u vaak in de Vereniging en het Centraal Bureau voor
jaarboeken van het Nederlands Patriciaat Genealogie. De eerstgenoemde Vereniging
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heeft bovendien regionale afdelingen, die Bovendien is de bedoelde informatie soms
regelmatig kwartierstatenboeken publice- bijzonder interessant voor degenen, die faren. Een grote faam genieten de al sinds milie in het buitenland hebben. Hierbij
jaren verschijnende kwartierstatenboeken denke men bijv in de eerste plaats aan in 't
van de Vereniging Prometheus te Delft. verleden geëmigreerde familieleden.
Al deze boeken hebben eveneens registers,
waarin het makkelijk zoeken is.
NGV/CBG
Het zou te ver voeren in dit summier arti- Deze twee organisaties, reeds genoemd bij
kel om hier uitputtend adresmateriaal aan de Kwartierstatenboeken, werken voor en
toe te voegen. De genoemde twee instan- door genealogen. Zij geven publicaties uit,
ties helpen u desgevraagd zeker verder.
verzamelen genealogische gegevens en
stellen die (vooral) beschikbaar voor hun
leden. Beide hebben studiezalen, de eerste
Mormonenkerk
Dit kerkgenootschap, dat zich liever ge- in Naarden, de tweede in Den Haag. Daar
noemd ziet als De Kerk van Jezus Christus bevinden zich b.v. gigantische hoeveelhevan de Heiligen der Laatste Dagen, legt den familieadvertenties, bidprentjes, doszich om religieuze motieven o.a. toe op siers en tal van andere gemicrofilmde
het verzamelen van genealogische gege- bronnen, alsmede zeer veel genealogische
vens en dit wereldwijd. Deze gegevens publicaties. Het CBG heeft bovendien een
zijn voorhanden in de zgn. Centra voor verzameling persoonskaarten van NederFamiliegeschiedenis, die zich in een tien- landers, die na 1938 zijn overleden. Deze
zijn niet in te zien, maar tegen betaling
tal grote steden in ons land bevinden.
Deskundige leden van dit kerkgenoot- kan men er uittreksels uit bekomen. De
schap zijn bereidwillig om genealogen NGV kent door het gehele land plaatselijvoort te helpen. Ook bij genealogische da- ke afdelingen, die elk voor zich allerlei acgen vindt men soms een stand van de tiviteiten verrichten.
Mormonen, waar voor welhaast iedereen Verder verwijs ik naar deze beide instanrelevante informatie beschikbaar is.
ties. Het adres van de Nederlandse GeneaNu moet men niet verwachten met deze logische Vereniging is Postbus 976 1000
gegevens meteen een stamboom, genealo- AZ Amsterdam en van het Centraal Bugie, parenteel of kwartierstaat in elkaar te reau voor Genealogie Postbus 11755 2502
kunnen sleutelen. De gegevens zijn als re- AT te 's-Gravenhage.
gel betrouwbaar, maar kunnen zeker niet Ik hoop met dit artikeltje enige nuttige
bogen op compleetheid. Relaties tussen wenken te hebben aangereikt. Wellicht
personen zijn ook niet altijd aangegeven. zeggen velen: "Dat wist ik allang!". Dat
Men krijgt 'gewoon' een grote of minder zal best kunnen. Maar ik deed er tal van
grote lijst met namen plus geboortedata jaren over om e.e.a. te ontdekken. En om
en -plaats - voor genealogisch begrip - in te voorkomen, dat anderen dit ook pas na
willekeurige volgorde. Desalniettemin langere tijd te weten komen, geef ik mijn
kunnen deze gegevens van groot belang ervaringen door. Beste lezer(es), veel suczijn voor gericht verder onderzoek.
ces bij uw onderzoek!
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De Veerkamp Krant op cd-rom
H. Veerkamp
Wat eerst als onmogelijk werd beschouwd,
werd nu werkelijkheid.
Het maken van een cd-rom is een fluitje
van een cent.
Via de Explorer/Verkenner werden de
kranten(files) geselecteerd en een leesmij
plus inhoudsopgave werden toegevoegd.
Zoals bij een taperecorder is de knop met
de rode punt de opneembutton.
De jonge man van de Helpdesk gaf mij een
compliment dat ik het allemaal zo snel begreep. Het geduld van een vijftal minuten
wachten, luisterend naar het zachte gezoem
van de burner, kon ik nog net opbrengen.
Het idee van het maken van een eigen sticker op de cd-rom kwam van een andere
help-desk medewerker. Het bleef niet bij
een idee, neen een tiental cd-rom schijfjes
werden voorbedrukt en voor weinig geld
en snel vergaarde IT-kennis is De Stichting
Familie Veerkamp in staat om alle 14 edities van De Veerkamp Krant op cd-rom te
leveren plus de eigen genealogie van elke
koper met de naam Veerkamp. Volgens insiders, het eerste familieblad op cd-rom.

De ontwikkelingen in de digitale wereld
staan niet stil.
De Stichting Familie Veerkamp geeft al
vier jaar een eigen krant uit. In dit kwartaalblad worden familieberichten vermeld,
stambomen gepubliceerd, verhalen van
vroeger en nu en dat alles met betrekking
tot de naam Veerkamp. Van een eenvoudige uitgave met gekopieerde foto's en
plaatjes tot een dikke krant van bijna 40
pagina's met gescande beelden.
Floppies werden te klein voor een back-up
en zonder structurele back-up is een digitale database niets waard. De oplossing werd
gevonden in het opslaan op een cd-rom.
Een vijftal gebruikers gaf hun reacties als
Moeilijk ? Wel neen.
De redacteur heeft geen verstand van com- volgt samengevat:
puters, hij weet wel de toetsen te bedienen Een compact geheel.
en de menu's te volgen, maar daar blijft het Het bewaren van een stapel periodieken
behoort tot het verleden.
bij.
Op de zaak staat een cd-rom burner of te Makkelijk toegankelijk en via de index kan
wel een cd-rom brander/schrijver en zoals men snel het gewenste artikel vinden.
bij elk bedrijf, wil de hulpvaardige Help- Het maken van afdrukken en het verwerdesk de gebruikers graag begeleiden op ken in eigen publicaties is nu wel heel erg
hun (eerste) schreden in de digitale wereld. eenvoudig geworden.
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Het laten zien van de familiegeschiedenissen op de computer aan familie en
vrienden maakt behoorlijk veel indruk.
De zwart-wit foto's in de krant worden nu
plotseling mooi gekleurde plaatjes op het
scherm. Het voortborduren op vergaarde
kennis wordt hierdoor gestimuleerd en dat
is precies de doelstelling van de Stichting
Familie Veerkamp. De Stichting kent geen
copyrights, met uitzondering voor degenen die het commercieel willen gebruiken

en geen bijdragen leveren aan de familiegeschiedenis. Het samenstellen van nabestellingen van alle geprinte edities van De
Veerkamp Krant is veel werk. De cd-rom
bespaart al dat werk. Voor dezelfde prijs
van 30 gulden heeft men nu een echte cdrom en kan men naar behoefte een eigen
papieren versie maken.
Elk kwartaal verschijnt er een nieuwe cdrom.

Oproep aan genealogen met voorouders in Noord-HoUand
De Universiteit van Amsterdam is de thuisbasis
van een groot onderzoeksproject (onder leiding
van Dr. Leo Lucassen) naar het vestigingsproces van migranten en hun nakomelingen in Nederland (1860-1960). Centraal in het project
staat de vraag hoe verschillende groepen
vreemdelingen hun plaats in de Nederlandse samenleving hebben gevonden en hoe dit vestigingsproces in de periode 1860-1960 is verlopen. Om daar antwoord op te krijgen wordt een
aantal groepen (waaronder Duitsers en Italianen) gevolgd over drie generaties.
Daarnaast is de projectgroep ook zeer geïnteresseerd in het verschijnsel migratie vanuit het
perspectief van een Nederlandse provincie, namelijk Noord-Holland. Want lang niet iedereen
migreerde. Sommige families bleven generaties
lang gevestigd in dezelfde streek, dezelfde stad
en soms zelfs in hetzelfde dorp. Naast migranten zijn er dus ook blijvers en voor een goed
beeld van migratie is het noodzakelijk ook die
blijvers in het onderzoek te betrekken. Vaak
immers trok slechts een van de kinderen weg en
weliswaar vestigden veel dienstboden zich voor
hun werk in een andere gemeente maar na verloop van tijd kwamen velen ook weer terug
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naar hun geboorteplaats om daar te huwen en
een gezin te stichten. Zonder kennis van de familieachtergrond is het dus moeilijk een verschijnsel als migratie te bestuderen.
Daarom doet de projectgroep een oproep aan
genealogen om medewerking te verlenen aan
dit onderzoek. Zij is in het bijzonder geïnteresseerd in gegevens over personen geboren in
Noord-Holland en twee generaties van hun nakomelingen. Van deze 'familiegroepen' zou de
volgende informatie zoveel mogelijk bekend
moeten zijn; de genealogische basisgegevens
(plaats en datum van geboorte, huwelijk en
overlijden) van een ouderpaar, hun kinderen en
kleinkinderen; gegevens over de beroepen en
de migratie (wanneer en waar naar toe verhuisd) over deze personen. De nadruk ligt hierbij op de periode 1860-1960, maar ook gegevens uit de periode hiervoor en hierna zijn welkom. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dr. C. Lesger, Universiteit van Amsterdam, Afdeling Geschiedenis, Spuistraat
134, 1012 VB Amsterdam (020-5254489, fax
020-5254429, email clesger@hum.uva.nl ; privé 023-539 1 525).
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Het klimaat binnenshuis
W.J. Scholl
De winter is weer achter de rug, maar het temperatuur en ontstaat er binnenshuis
voorjaar breekt nog niet goed door. In mijn 'hier en daar een bui': de (koude) ramen bekamer heb ik het niet echt behaaglijk, maar slaan!
als ik op de thermometer kijk zie ik dat de Het behaaglijke gevoel heeft zowel met de
temperatuur toch bijna 20 graden is. Als temperatuur als de relatieve luchtvochtigregel vind ik dat zelfs te warm. Zou ik dan heid te maken. Doordat mijn huis voorzien
ziek worden of is de thermometer kapot? is van centrale verwarming is de temperaNiets van dit alles. Ik heb laatst zo'n weer- tuur weliswaar in het gehele huis goed te
station gekregen waarop behalve de tempe- regelen, maar de lucht wordt nogal droog:
ratuur, ook de luchtdruk, het verloop van de relatieve luchtvochtigheid wordt vrij
de luchtdruk gedurende de afgelopen 24 laag. Was het de afgelopen zomer tijdens
uur, de tijd en de relatieve luchtvochtig- de regenweken binnenshuis soms boven de
heid zijn af te lezen. Het is juist die relatie- 90%, nu is de relatieve vochtigheid gezakt
ve luchtvochtigheid die maakt dat ik mij tot onder de 50%. Wil ik mij behaaglijk
niet zo behaaglijk voel.
voelen dan moet ik de temperatuur nog
verder verhogen (maar dan zakt ook weer
De ons omringende lucht kan heel wat wa- de relatieve vochtigheid) of zorgen dat het
terdamp opnemen, maar er zijn grenzen. in huis niet zo droog wordt: verdampingsDe relatieve luchtvochtigheid geeft aan bakjes aan de verwarming! Kortom voor
hoeveel waterdamp er is opgenomen in een behaaglijke atmosfeer geldt een juiste
vergelijking met het maximaal mogelijke combinatie van temperatuur en relatieve
en wordt uitgedrukt in een percentage. De luchtvochtigheid.
maximale relatieve luchtvochtigheid is dus
100%. Het is een handige manier om de Wat hierboven voor mensen is opgemerkt,
luchtvochtigheid uit te drukken omdat de gaat ook op voor onze meubelen, boeken,
hoeveelheid die maximaal door de lucht videobanden en andere levenloze dingen.
kan worden opgenomen afhankelijk is van Deze 'voelen zich behaaglijk' - gaan langer
de temperatuur. Warme lucht kan veel mee - bij een juiste combinatie van tempemeer waterdamp opnemen dan koude ratuur en relatieve luchtvochtigheid. Helucht. Als warme lucht die relatief erg laas is de ideale combinatie voor mensen
vochtig is door een of andere oorzaak snel niet dezelfde als die voor papier en beide
afkoelt, kan het bij de nieuwe temperatuur zijn ook weer verschillend voor bijvoorbehorende maximum vochtgehalte, dat im- beeld foto's. Stelt u dus prijs op een lange
mers lager ligt, bereikt worden: het gaat re- 'levensduur' van deze levenloze dingen dan
genen. In huis gebeurt iets dergelijks. Als dient u daartoe passende maatregelen te
's nachts de verwarming lager staat zakt de nemen.
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Papier
Behalve temperatuur en luchtvochtigheid
spelen ook andere omstandigheden in de
lucht een rol bij de snelheid van het vergaan van papier. Deze omstandigheden
zijn voor de particulier nauwelijks te beïnvloeden en blijven daarom hier buiten beschouwing. Volstaan wordt met de opmerking dat u zich tegen die omstandigheden
het best wapent door gebruik te maken van
de speciale archiefdozen. Ook de samenstelling van het papier speelt een rol, maar
hier geldt eveneens dat de particulier daar
weinig aan kan doen. In de archiefwereld
wordt in toenemende mate belangrijk papieren 'erfgoed' met speciale apparatuur
ontzuurd. Rest de temperatuur en de luchtvochtigheid. Hoewel zowel een te hoge als
een te lage luchtvochtigheid funest zijn
geldt in het algemeen dat een te lage luchtvochtigheid minder schadelijk is dan een te
hoge. Een goede combinatie is een temperatuur van 18 graden en een relatieve
luchtvochtigheid van 50%.
Fotomateriaal
Bij fotomateriaal moeten we in hoofdzaak
onderscheid maken tussen zwart/wit of
kleur en negatief of afdruk. In alle gevallen
ligt de ideale relatieve luchtvochtigheid
rond 35%. Negatieven dienen kouder bewaard te worden dan afdrukken en voor
kleur geldt een lagere bewaartemperatuur
dan voor zwart/wit. Bovendien worden negatieven het beste bewaard in luchtdichte
dozen.
Negatief-kleur
13°
Negatief - zwart/wit
13°
Afdruk-kleur
13°
Afdruk - zwart/wit
17°
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Papiercollecties worden vaak bewaard in
zogenaamd gebufferd karton, dat is karton
waaraan een extra reserve krijt (calciumcarbonaat) is toegevoegd. Deze toevoeging
vermindert de effecten van luchtvervuiling
maar kan echter voor sommige fotografische materialen schadelijk zijn. Voor
kleurafdrukken en negatieven geldt: bewaren met ongebufferd papier of karton.
Zwart/wit negatieven worden afhankelijk
van de aard van het materiaal bewaard met
gebufferd of ongebufferd papier/karton.
Het moderne materiaal - nitraat negatieven,
di-tri-acetaat en polyester negatieven - vereisen gebufferd papier/karton. Glasplaten,
lantaarnplaatjes en autochrome platen ongebufferd papier/karton.
Zwart/wit afdrukken op barietpapier of P.
E. papier: gebufferd papier/karton. Oude
procédés en edeldrukken: ongebufferd papier/karton.
Voor het verpakken kunnen we voor de negatieven gebruik maken van fourflap of enveloppe, terwijl afdrukken het beste plat in
een doos met tussenvellen bewaard worden.
In veel gevallen zal het voor de particulier
niet mogelijk zijn voor elk deel van zijn
collectie het ideale microklimaat te scheppen. Wellicht is het mogelijk er in zoverre
rekening mee te houden dat gepoogd wordt
de ideale omstandigheden te benaderen
hetgeen altijd beter is dan niets doen. Een
andere plaats in huis, misschien zelfs afhankelijk van het seizoen, zou een stuk
kunnen helpen de collectie ook voor de
kleinkinderen te behouden. Voor waardevolle onderdelen van een collectie kan
overwogen worden deze elders in bewaring
onder te brengen.
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Wanneer u (delen van) uw collectie koel
bewaart en in een warmere kamer wilt
raadplegen laat het materiaal dan eerst acclimatiseren. De warmere lucht in de kamer heeft een hogere relatieve luchtvoch-

tigheid dan heerst in de 'doos'. Meteen openen veroorzaakt daardoor 'een lokale bui':
op het koude materiaal vormt zich condens, vaak eerder voelbaar dan zichtbaar.

Zoeken in telefoongidsen
H.M. Lups
In het verleden was zoeken naar namen in
de Nederlandse telefoongidsen een hele
klus, eigenlijk niet te doen, vooral als je bij
meerdere namen de telefoonnummers en/of
adresgegevens wilde weten. Wenselijk bij
familieonderzoek of als je een familieboek
wilt maken, een familietijdschriftje wilt
beginnen of voor andere doeleinden mensen wilt benaderen met een bepaalde achternaam en/of variaties daarop. Ook een
aantrekkelijke mogelijkheid om familieleden, die men uit het oog verloren is, op te
sporen, aannemend dat zij of hun nazaten
over een (niet geheim) telefoonnummer
beschikken.
Een tijd geleden zag ik op internet een site
met telefoonboeken, waarin ik geheel Nederland op naam kon doorzoeken, een prettige oplossing dus. Helaas kon ik deze mogelijkheid niet terugvinden op het tijdstip,
dat ik van deze mogelijkheid gebruik wilde
maken. Toen ik deze jammerklacht een
keer in gezelschap slaakte, maakte een van
mijn vrienden me attent op een programma, dat via het internet kon worden ingeladen en met behulp waarvan je de Nederlandse PTT cd-rom in geheel Nederland op
naam kon doorzoeken. De PTT heeft deze
mogelijkheid niet ingebouwd, vermoedelijk om de kans op ongewenste inbreuk van
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privacy zo klein mogelijk te maken, maar
lastig voor bonafide genealogen. Deze beperking is voorstelbaar als we aan 'de Rotterdamse leverancier van stambomen en
familiewapens' denken, die ondanks alle
acties toch rustig doorgaat, maar lastig
voor bonafide genealogen met een beperkte tijd.
Eigenlijk bleek het bedoelde product uit
twee programma's te bestaan: Foongrep,
dat dient om de cd-rom te lezen en Foon
om de resultaten van Foongrep te tonen.
Met behulp van deze programma's kan
men dus op de Nederlandse PTT cd-rom
op naam zoeken, maar daarnaast bestaan
ook nog verschillende andere opties. Voor
genealogen zijn waarschijnlijk verschillende opties als de mogelijkheden te zoeken
op klank, op beginstuk of op een deel dat
klinkt als, om bijvoorbeeld iedereen te vinden die steen, stein, steyn, stuin of staan in
de naam heeft, te lokaliseren extra aantrekkelijk. Voor ons interessant omdat men in
het verleden achternamen op verschillende
manieren is gaan schrijven als Kalsbeek en
Kalfsbeek. Zo krijgt men een mogelijkheid
om verwante families op te sporen, die
men anders misschien over het hoofd zou
zien.
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Enkele voorbeelden zijn:
Met de snelle cd-rom-lezers van tegenFoongrep -n kruijf * -w Den Bosch
woordig gaat dat doorzoeken behoorlijk
vindt iedereen in 's-Hertogenbosch vlug. Wel kan men een maximale zoektijd
waarvan de naam met Kruijf (of Kruyf opgeven of een maximum aan te vinden
begint)
treffers. De getoonde namen kan men dan
Foongrep -w hilver -n ~ morss
afdrukken en/of opslaan voor verdere vervindt iedereen in Hilversum waarvan werking.
de naam klinkt als morss.
Foongrep -n abel -o abel.txt
Wat het Foon deel betreft: Foon versie 2.0
vindt iederen in Nederland die Abel en later is z.g. donatieware. Het is verheet en schrijft de uitvoer in het be vaardigd door Chippeys Software, de austand abel.txt
teur is Jan Doeke van Egten. Donatiesoftware houdt in dat de leverancier een donaOpgemerkt zij, dat het bedrij vengedeelte tie ontvangt van de gebruiker, die echter
van de PTT cd-rom niet wordt onder- zelf de hoogte van die donatie mag bepasteund. Voor genealogen zal dit geen ramp len. Donateurs kunnen - zo nodig - onderzijn. Een handleiding kan men binnenha- steuning voor Foon ontvangen.
len via http://www. paracas .n l/foongrep/fgdoc.html.
Sedert kort is de PTT cd-rom 1999 leverbaar. Ik hoorde dat de software daarvoor
Van Foongrep, het door Foon aangestuur- al is aangepast.. Heeft men een registratie
de zoekprogramma heeft Paraeas Software voor de 1998 versie, dan zal men voor de
het copyright. Via het internet kan men nieuwe PTT cd-rom ook een nieuw Fooneen probeerversie laden. Met behulp hier- grepprogramma moeten laden en is men
van worden echter, voor zover aanwezig, nieuw registratierecht schuldig om vollemaximaal vijf namen getoond. Men kan dig toegang te krijgen. De versie ten bezich echter laten registreren. Hiervoor zijn hoeve van de 1998 versie werkt niet bij de
verschillende mogelijkheden. Wanneer 1999 PTT cd-rom.
men alleen de toepassing voor de PTT cdrom 1998 laat registreren kost dit ƒ 2 5 , - . Over Foongrep krijgt men nadere informaMen ontvangt dan een sleutel, een vrij lan- tie via foongrep@paracas.nl of
ge code, die ingetikt moet worden, waarna http://www.paracas.nl/foongrep;
men onbeperkt kan zoeken. Heeft men voor Foon (Chippey=s Software):
geen internet, maar de programmatuur via http://www.xs4all.nl/~jandoeke
een kennis verkregen, dan kan men de toe- e-mail: foonsupport@chippeys.demon.nl
gangsleutel ook op floppy toegezonden
krijgen, maar dat kost ƒ 7,50 extra. Op Een overeenkomstig artikel is ook verschenen
in Gens Data, jg. 1999, nr. 2.
zich zeer billijke bedragen.
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Voer voor genealogen
H.M. Lups

Het bovenstaande is een mij toegezonden 1795, dat het gezag door een andere
fragment uit het doop- en trouwboek van Landsheer wordt uitgeoefend!!!
de parochie Huissen met de navolgende Is het wonder, dat de Huissenaren een bijopmerking: de pastoor spreekt hierin zijn zonder volkje werden. Het is moeilijk voor
misnoegen uit over het feit, dat het hem te stellen, dat er veel lijn heeft gezeten in
vanaf het tijdstip waarop hij het schreef dit wisselende (wisselvallige) gezag.
(16 juni 1816) het recht is ontzegd, huwe- Men kan zich eveneens afvragen in hoelijken met burgerlijke rechtsgeldigheid in verre de documentatie uit die tijd bij zote schrijven. Je hoort hem als het ware veel gezagswisselingen lokaliseerbaar en
zuchten: dit is nu al de negende keer sinds achterhaalbaar is.
Ons Erfgoed nr 2, 1999
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Franse wetten en genealogie
J.Bax
In het artikel 'De Franse wetten en de genealogie (3)' in Ons Erfgoed 6e jaargang,
nummer 6, wordt op blz. 230 onder het
kopje 'Kind verwekt tijdens een huwelijk
krijgt formeel de naam van de vader' vermeld, dat onwettige kinderen de geslachtsnaam van de moeder krijgen en dat de niet
wettige vader niet in de geboorteakte werd
vermeld.
Nu ben ik reeds geruime tijd bezig met een
probleem dat ik tegenkom in het voorgeslacht van mijn echtgenote. Hierin meen ik
een situatie tegen te komen die in strijd is
met het in genoemd artikel gestelde. Wat is
het geval? Op 09-01-1802 trouwt te Leiden
Jacob Soet (Zoet) geb. Gouda 19-05-1780
met Jannetje van Dam. Zij krijgen vijf kinderen in de periode 1802-1818. Kort na de
geboorte van het jongste kind vestigt bet
gezin zich in Amsterdam. Jacob Soet overlijdt als kolonist in de kolonie Ommerschans op 16-11-1842. Ik denk dat hij hier
maar kort gezeten heeft omdat het nummer
waar-onder hij geregistreerd stond, het
zgn. hoofdnummer (2358), tot 02-04-1842
aan iemand anders toebehoorde. Dat het
om de juiste Jacob Soet gaat wordt bewezen door de namen van zijn ouders welke
in de akte worden vermeld. De echtgenote
wordt echter niet genoemd. Jannetje van
Dam overlijdt te Amsterdam op 28-061843. In de akte wordt zij aangeduid als
echtgenote van Jacob Soet (die dus al overleden is; wellicht was dat in Amsterdam
niet bekend).
Dan is er een Jacob Soet die bij Gerretje
82

Endeman, geb. Amsterdam 23-09-1799,
zeven kinderen verwekt. Deze krijgen allemaal de achternaam Zoet. De eerste drie en
de laatste drie worden geboren te Amsterdam. De middelste, Simon, te Den Helder
op 22-12-1833. In de geboorteakte is het
woord 'echtelieden' doorgehaald en staat in
de marge: "Bij dezelven buiten huwelijk
verwekt". In de geboorteakte van het vijfde
kind staat:
"Verklaarde de aangever tevens vader van
het kind te zijn", hetgeen eveneens op een
buitenechtelijke relatie zou kunnen wijzen.
Waarom denk ik dat beide Jacob's een en
dezelfde persoon is? Eigenlijk zijn daar
drie aanwijzingen voor:
•

De handtekening in de geb. akte
van de eerste vijf kinderen van de
tweede relatie zijn identiek aan die
van de Jacob Soet van de eerste
relatie. Bij het zesde kind is er met
enige fantasie wel overeenkomst te
zien maar de handtekening is erg
kriebelig. Alsof de steller de
schrijfkunst niet geheel machtig
was. Wellicht een gevolg van een
plaatsvindende aftakeling. Het
zevende kind word geboren op de
dag na het overlijden van Jacob
Soet, nl. 17-11-1842. In de akte
wordt geen vader genoemd.

•

Het beroep van de vader, t.w.
(zaag)molenaar(sknecht), al is dat
beroep bij het derde kind: timmerman. (Maar zaagmolenaar en timmerman liggen erg dicht bij elkaar.)
Ons Erfgoed nr 2, 1999

•

De leeftijd van de vader, al zit de
ambtenaar er in twee gevallen een
jaar naast (hetgeen immers in die
tijd wel vaker voorkwam).

Gerretje Endeman gaat in 1845 een huwelijk aan. In de huwelijksakte is geen enkele
aanwijzing zichtbaar over de eerste relatie.
Als ze op 08-03-1848 overlijdt is ook geen

enkele aanwijzing (bijv. via aangever/
getuigen) met een eerdere relatie aanwezig.
Hoewel nog niet alle raadsels rond deze
twee relaties zijn opgelost ben ik er van
overtuigd dat de tweede relatie van Jacob
Soet een buitenechtelijke was waaruit zeven kinderen zijn geboren (waarvan twee
levenloos) welke wel de naam Zoet als
achternaam hebben meegekregen.

Uw publicatie in boekvorm
H.M. Lups
In Haza-nieuws, het contactblad van de bedrukt zijn. Dat worden dus per katern
stichting Haza-Data gebruikers, jg 7, nr. 4 vier velletjes van 4 pagina's tweezijdig bezag ik een nuttige tip, die eigenlijk voor drukt. U moet dus ook dergelijke katernen
vele genealogen bruikbaar zal zijn en die maken. Dat kan door uw A-4 vellen op de
ik daarom gaarne in een wat uitgebreidere juiste wijze aan elkaar geplakt te kopiëren
versie doorgeef.
op A-3 vellen. Het beste is om eerst een
Als men een publicatie in boekvorm wilt proefkaterntje te maken door 4 vellen palaten verschijnen, is dat financieel eigen- pier samen dubbel te vouwen en dan voor
lijk alleen mogelijk als de oplaag minstens het eerste katern de pagina's te nummeren
200 stuks bedraagt. Bij een kleinere oplage van 1 t/m 16. U ziet dan hoe u de A-4 velzult u aangewezen zijn op de kopieerma- len aan elkaar moet plakken, liefst met
chine. Met de huidige techniek kan ook dat Scotch Magie Tape, om ze op A-3 vellen te
er heel mooi uitzien. Het wordt alleen (laten) kopiëren. Daarna vervaardigt u op
moeilijk er een echt ingenaaid of ingebon- dezelfde wijze de volgende katerns. Vindt
den boek van te maken. Een boek vervaar- u het A-4 formaat te groot, dan kunt u ook
digd uit losse A-4 vellen, bijeen gehouden op 80 % (laten) kopiëren.
door een spiraal of een plastic rug is kwets- U stapt dan over op de z.g. B-formaten en
baarder en doet het altijd wat minder in de krijgt vellen van 25 x 35 cm, dus pagina's
boekenkast. Het is echter mogelijk toch van 17,5 x 24,5 cm.
een ingenaaid of ingebonden boek te reali- De opeenvolgende katerns worden bij de
boekbinder tot een boekblok genaaid en
seren als u het volgende doet.
verder conform uw wensen en financiële
Een genaaid boek wordt meestal gedrukt in mogelijkheden schoongesneden en afgekaternen van 16 pagina's, die tweezijdig werkt.
Ons Erfgoed nr 2, 1999
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Nagtegaal van Prometheus naar CBG
H.M. Lups
De oprichter en oud-voorzitter van de Genealogische Vereniging Prometheus, Hans
Nagtegaal, is op 1 april jl. full-time in
dienst getreden bij het Centraal Bureau
voor Genealogie. Sedert 1963 was hij
werkzaam bij de Technische Universiteit
Delft als hardware systeemontwerper bij
de Afdeling der Technische Natuurkunde.
Vanaf 1996 was hij vanuit de TUD voor
halve dagen gedetacheerd bij het Centraal
Bureau voor Genealogie als projectleider
van de Heraldische databank, waarvan hij
ook de geestelijke vader was. Buiten het

tekenen, ontwerpen en beschrijven van wapens hoopt hij komend jaar ook de laatste
hand te leggen aan een Heraldische encyclopedie. Bij Prometheus was hij de initiator en animator van o.a. de bekende Kwartierstatenboeken en het tijdschrift Kronieken. Hij blijft overigens nog wel functioneren als coördinator in de redacties van Kronieken en de Kwartierstatenboeken van die
vereniging.
Ons Erfgoed wenst hem veel succes in zijn
nieuwe baan bij het CBG.

Boekennieuws
Kadastrale Kaart Gelderland. Zoals we reeds
in een eerder artikel vermeldden bevatten de
kadastrale kantoren veel genealogische gegevens die zeer de moeite waard zijn. We hebben
in Ons Erfgoed hierover eerder een uitvoerige
artikelenreeks gepubliceerd. Hierin hebben we
reeds aangekondigd dat er momenteel binnen
de kadasterwereld, serieuze pogingen werden
gedaan om deze eerste kadaster gegevens te publiceren. Sommige kadastrale schetsen zijn
fraai van tekening en een lust voor het oog om
te zien onder meer door gebruik van diverse
kleuren en verluchtingen. Onlangs werd de kadastrale atlas van Gelderland uitgegeven. Het
gaat daarbij om gegevens uit 1832. In de eerste
plaats minuutplans op schaal 1:1000 (stad) en
1: 5000 (platteland), waarin de bebouwing en
het grondgebruik werd aangegeven. De kadastrale kaarten (ook wel minuutplans) zijn geordend via de gemeentelijke indeling van destijds. Bij grote gemeenten had men meerdere
kaarten nodig. Daarom werd de gemeente inge84

deeld in delen die men secties noemde en die
met een letter A, B, C enz. werden aangeduid.
A was noordelijk, B oostelijk, en zo verder. De
percelen in deze kaarten werden met een cijfer
aangeduid dus A no. 1; A no. 2 enz.
Men heeft de oorspronkelijke minuutplans terug gebracht naar A3-formaat.
Naast deze minuutplans horen als een soort legenda de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels
(bekend als OAT"s). Deze geven de omschrijvingen van de percelen in de minuutplans en
tevens de gegevens van de eigenaar: naam, beroep, woonplaats enz. Aangezien het kadaster
aanvankelijk uitsluitend een fiscale doelstelling
had, werd er ook de codering van de kwaliteit
aangegeven. Deze vormden de grondslag voor
de vastgoedbelasting.
De OAT is geordend op sectieperceel nummer
en niet op naam eigenaar. In dit boek zijn deze
OAT's aanvullend geïndiceerd op naam. DaarOns Erfgoed nr 2, 1999

naast is er in het boek ook een inleiding over
het kadaster opgenomen en een beschrijving
van de oorspronkelijke werkwijze.
De uitgave van de kadastrale atlas is een belangrijk initiatief, dat door de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland (vanaf
1986: Stichting) wordt gedragen. De werkgroep is van oudere datum (1983) en geïnitieerd door dr. J.F. van Oosten Slingeland. Binnen de stichting werken veel regionale diensten samen, met name de Koninklijke heidemij. Tal van vrijwilligers helpen met het tekenen van kaarten en het overnemen van de gegevens. Het project wordt door de provincie,
de stichting Gelders Landschap, Natuurmonumenten, de PGEM en gemeenten gesubsidieerd. (JWK)
De familie Van Dasselaar, auteur mevr. W.J.
Klok-van Dasselaar. De bakermat van deze familie ligt in Putten. De genealogie begint voor
1700 bij Dirk van Dasselaar en Hasseltje Jans.
Zij trouwden in Putten 20-10-1720. Velen van
deze familie zijn in Putten en omgeving blijven wonen, enkelen vestigden zich elders,
sommigen emigreerden naar Amerika of
Australië. In dit boek komen de nakomelingen
van het stam echtpaar uitgebreid aan de orde.
Er zijn tien generaties in kaart gebracht. Om
een zo levend mogelijk beeld te geven zijn behalve de gebruikelijke genealogische overzichten veel achtergrondgegevens opgenomen, o.a.
notariële documenten, advertenties en familiefoto's. Men heeft helaas niet alle adressen van
familieleden kunnen achterhalen. De prijs van
het boek bedraagt ƒ 7 5 , - excl. verzendkosten.
Op de informatiefolder die ik kreeg stond geen
contactadres. Na enig zoeken en bellen kreeg
ik op: Mevr. W.J. Klok-van Dasselaar, Frieswijkstraat 117, 3861 BK Nijkerk, tel. 0332451657. (HML)
Genealogie Familie Pater Oost-G roningen
Na uitgebreid onderzoek en vele interviews is
te Hattem op zaterdag 10 april jl. het boek GeOns Erfgoed nr 2, 1999

nealogie Familie Pater Oost-Groningen worden gepresenteerd.
De Familie Organisatie Pater (F.O.P.) is een
landelijke vrijwilligersorganisatie, die tot doel
heeft: het samenstellen en uitgeven in boekvorm van alle stambomen met de namen Pater,
De Pater en Paters binnen Nederland en daarbuiten. Het eerste boek Genealogie Familie
Pater Westerkwartier, samengesteld door mevrouw F. Ekelmans-Pater uit Assen, verscheen
in 1996. Voor de stamboom Oost-Groningen
zijn in 1985 (na de oprichting van de F.O.P.)
enkele personen begonnen met het verzamelen
van namen en data. Zo'n acht jaar geleden
heeft de heer Jan Siebrand Pater uit Almelo
(geboren te Warffum) op verzoek van de F.O.
P. de verantwoording op zich genomen om de
diverse takken verder bijeen te sprokkelen. Hij
deed dit d.m.v. onderzoeken in archieven, circa honderd interviews bij mensen thuis, veel
boeken bestuderen, foto's verzamelen, enz. Dit
heeft geresulteerd in een boekwerk waarin niet
alleen namen en data worden vermeld, maar
waarin ook vele levensverhalen zijn opgetekend (soms zelfs in de Groningse streektaal)
evenals geschiedkundige informatie over de
streken en plaatsen waar de gezinnen in het
verleden vertoefden.
De bakermat van de stamboom Oost-Groningen is Veendam. Daarom wordt/werd het
zaterdagmiddag 24 april tijdens een bijeenkomst in het gebouw van de Rijksscholengemeenschap "Winkler Prins" gepresenteerd.
Verdere informatie bij J.S. Pater, tel.: 0546811572. (HML)
Claas Claasse Verweij en zijn nakomelingen
door Rita de Groot.
Eenvoudig uitgevoerd, maar prettig leesbare
en informatieve tekst. Moeder overleed op 88jarige leeftijd. Door de verhalen over vroeger
werd de belangstelling voor haar familie gewekt. In het begin van deze eeuw leefde er nog
een sterk standenbewustzijn. Moeder had daarbij de overtuiging dat ze van zeer eenvoudige
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komaf was, maar de familie bestond oorspronkelijk uit een geslacht van hard werkende veeboeren. De bronnen bleken in eerste instantie
niet in Zuid-Holland, maar te Amsterdam te
vinden. Momenteel zijn er nog twee niet uitgestorven takken. De Amsterdamse tak is in kaart
gebracht door Ine Verweij-de Jonge. Verder
leverde Elly Rijnbeek-Verweij een prachtig
verhaal over haar jeugdherinneringen. De
vroege voorouders staan van oudsher te boek
als veehouders te Vinkeveen. Voorafgaand aan
de eigenlijke genealogische gegevens wordt
aandacht geschonken aan een aantal items: de
middelen van bestaan (het meest voorkomende
type veehouderij was dat van de 'zelfkazer'),
godsdienst (bijna alle voorouders waren
Rooms Katholiek), trouwen voor kerk en wet,
huwelijksdag en bruiloft, begraven, begrafenis,
rouwtijd, bevallen, tweelingen (er komen in de
familie Verweij vrij veel tweelingen voor).

De eigenlijke stamboom begint dan bij Claas
Claase Verweij, geboren rond 1685. Naast de
persoonsgegevens, zo mogelijk aanvullende
gegevens, zoals een boedelbeschrijving, die
een beeld geeft van het leven op de boerderij
waar Klaas Verweij, geb. 1827 opgroeide en
waar hij tot zijn dood (1863) heeft gewoond.
Het geheel is verlucht met een aantal afbeeldingen zoals bidprentjes, foto's, oude ansichten
van straten waar de families woonden. Het
werkje op A-4 formaat (42 pagina's) wordt besloten met een zoekwijzer, een register op
naam en een opgave van de inhoud en de geraadpleegde bronnen.
Verdere inlichtingen bij Rita de Groot, De Weteringsbrugmolen 144, 1188 HD Amstelveen,
tel. 020-6417873 en Ine Verweij-de Jonge,
Steenlaan 72, 2282 BE Rijswijk (ZH), tel. 0703996326. (HML)

Tentoonstelling bekende Oostzaners
Het komend jaar, 2000, willen wij aandacht schenken aan en een tentoonstelling organiseren over bekende oostzaners: de schilder Jacob Cornelisz van Oostsanen, alias van
Amsterdam (1470-1533) en de zeerover Claes Gerritsz Compaen (1587-1660). Omdat de
doopboeken in Oostzaan later beginnen zoeken wij medewerking om mogelijke gegevens over hun eventuele nakomelingen te achterhalen. Wie weet of er al iets over deze
mogelijke nakomelingschap is uitgezocht en waar die gegevens zich bevinden.
Reacties gaarne naar:
A. Vogel, Irisstraat 2, 1511 ET Oostzaan, tel. 075-6841987.
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Genealogische contactzoekers
Vragen van abonnees voor deze rubriek worden
gratis opgenomen voor zover de plaatsruimte
dit toelaat. Maximaal per contactzoeker per
jaar 720 letters/spaties. Vragen graag getypt,
eventueel in blokletters.
Arendonk, van/van Krieken. Gezocht gegevens over deze families. Ze kwamen voor te
Heilouw en Herwijnen.
A. Vervoorn, Juliana van Stolbergstraat 25,
5307 HH Poederoyen.
Beek, van uit Voorst. Ik ben op zoek naar verdere gegevens en afstammelingen van Evert
Jan van Beek, geb. 3 aug. 1802, geh. Met Anneke van Neek. Een zoon was Geurt Reinder
van Beek. Ook zoek ik oude foto's van Voorst.
P. van de Wal-van Beek, Sch. Van Ommerenstraat 261, 6831 MG Arnhem.
Hanewald/Swart. Graag zou ik nazaten van
Anna Ph. Hanewald, geh. met Pieter J. Swart
ontmoeten. Zij was een zuster van een van m'n
overgrootvaders.
A.Berg, Lisdodde 27, 9207 AR Drachten, tel.
0512-523217.
Kruize, Antonie, geb. 6-8-1833 te Groningen
was een zoon van Antonie Harms Kruize en
Kunnegijn Jans. Het laatst wordt hij genoemd
als erfgenaam na zijn vaders dood (1851).
Plaats Groningen. Wie weet waar Anthonie gebleven is?
Ties Kruize, Schapendoes 28, 7232 DK Warnsveld.
Meiernamen gevraagd. Wie kan en wil ons interessante informatie geven over de herkomst
en/of betekenis van zijn of haar (of aanverwante) familienaam vallende onder de z.g. Meiernamen. Zoals de familienamen Meier, Meijer,
Meyer, Mayer (en andere spellingsvarianten) en
Ons Erfgoed nr 2, 1999

samengestelde familienamen als Langemeijer,
Leidelmeijer, Hooimeier, Grasmeijer, Burgmeijer, Kreeft meier, Upmeier, Petermeijer, Meierotto en Meierdrees. Wij spiegelen uw informatie aan die van ons, veelal verkregen uit gepubliceerde bronnen. Tot nu toe hebben wij ruim
700 meiernamen gevonden in Nederland en
Duitsland. Uw bijdrage wordt - indien relevant - verwerkt in het in het jaar 2000 te publiceren Meiernamenboek.
Uitsluitend schriftelijke reacties naar: M.J.Th.
Kouwenhoven en J.M. Spendel, Postbus 223,
2250 AE Voorschoten, o.v.v. Meiernamen. Bij
voorbaat gaarne dank.
Noteboom, Sjouke, geb. 13-04-1753 te Leeuwarden, tr. 01-08-1778 i.d. Scheveningsche
kerk Helena van Wijlandt, ged. 26-01-1755
te 's-Gravenhage, dr. v. Isaac v. Wijlandt en
Gesina Tegelaar. Sjouke en Helena zijn winkeliersen en wonen Stille Veerkade, den Haag.
Uit dit huw. Ged. te Gv: Jannetje 26-06-1779,
Jacobus 08-11-1781, Isaac 22-08-1874, Jacobus 17-07-1787 en Helena 28-06-1789. Sjouke
werd 05-01-1792 opgenomen in het Dolhuis
wegens overmatig drankgebruik. Ook had hij
een schuld van 500 Caroli guldens aan zijn
broer in Friesland. Deze familie is waarschijnlijk na 1794 naar elders verhuisd. Overlijdensdata zijn niet in Den Haag noch in Friesland gevonden. Wie heeft een van bovenstaande personen in zijn stamboom en/of weet meer?
J. Lodewijks, 01100 Östersundom, Finland, Email: jlode@saunalahti.fi.
Roodklif. Mijn oom, P.C. v. Iersel, schreef in
zijn memoires het volgende: In 't NederlandsIndisch leger nam dienst mijn grootvader Cornelis Roodklif geboren te Oisterwijk Nbr. 1812-1835. Cornelis vocht onder Van Heutz in
Atjeh en op Borneo.
Wie kan me de juistheid van dit verhaal beves87

tigen. Roodklif is een zeer exclusieve Friese
naam en is zo ontstaan door een visserman wonende in het Friese Laaxum bij het Rode Klif.
M. v. Iersel, Fazantstraat 24, 5301 SC Zaltbommel, tel. 0418-513648.
Serné, Pieter Julius, van Haarlem, geref., oud
33 jaar, ging op 19 maart 1779 te Amsterdam
in ondertrouw met Cornelia Harmina van
Balen (van 's-Gravenhage), geref., oud 27 jaren, wonende op de Vijzelgracht, geassisteerd
met haar vader Pieter Gerhard van Baaien.
(Gem. archief Amsterdam). Ik zoek nu gegevens over met name Matthijs Serné. Weet iemand nadere gegevens over Pieter Julius, diens
vrouw en eventuele verdere kinderen? Ook alle verdere informatie over de familienaam Serné, Sernee en/of Serne is welkom.
Michel Serné, Waalstraat 26, 1972 WS Ijmuiden, tel. 0255-521716,
e-mail: m.c.serne@hier.is,
homepage met stamboom: www.hier.is/michel
Stoffel, Nicolas geb. te Esch-sur-Alzette
(Luxemburg) 27-10-1801 als zoon van Francois Stoffel en Catherine Niclou, vertrok in
de periode 1830 t/m 1833 vanuit Mondercange
(Luxemburg) naar Tiel, waar hij 07-04-1889
overleed. Wanneer exact en waarom (waarschijnlijk als gedeserteerd soldaat tijdens de
Belgische afscheiding) is hij naar Nederland
gekomen? In de militaire stamboeken zowel in
Nederland als in Luxemburg komt hij in deze
periode niet voor. Ook nadere gegevens over
zijn voorouders zijn van harte welkom.
J.C.G. Stoffel, Sportlaan 149, 7833 CJ NieuwAmsterdam, tel. 0591-555199.
Velthuis, Jacob, geboren 12-08-1837 te Groningen als zoon van Lucas Velthuis en Bouwgien Hollenberg is na het overlijden van zijn
ouders in juli en oktober 1859 in zowel stad als
provincie Groningen niet meer terug te vinden.
Wie weet waarheen en wanneer Jacob vertrokken is. Verder zo mogelijk graag informatie
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over zijn huwelijk, overlijden enz..
L. Velthuis, Nic. Maesstraat 23, 3443 TK
Woerden, tel. 0348-414623.
Ven, Govaerske Govaerts, dochter van Govaert Gerits van de Ven en Mariken Jansen,
is geboren te St. Michielsgestel en gedoopt in
de St. Jan in 's-Hertogenbosch op 08-09-1605.
Zij is gehuwd met Peter Daniels Sebastiaens,
geboren te Tilburg (?). Uit hun huwelijk zijn
drie kinderen geboren: Sebastiaan, Govert en
Maria. Ik ben op zoek naar de DTB-gegevens.
Wie kan mij helpen. Ook andere gegevens betreffende deze famillies zijn welkom.
J.H.M, van Es, Maanplein 20, 3318 EK Dordrecht.
Vinck, Cornelisz Aertsz., overleed 2-12-1627
te Zoelmond (Betuwe). Gevraagd ouders en zo
mogelijk verder voorgeslacht.
W.J. van Schaik-Vink, Hogeweg 3-c, 4033 CG
Lienden, tel. 0488-482271.

Boeken gezocht: Vaderlandsch Woordenboek
v. J. Kok, delen 1, 7, 12, 20, 22, 23, 28, 29, 30,
31,32, 33, 34 + Ie suppl.
Historia der Nederlandsche Vorsten, deel II
(Frans v. Mieris)
Een Don Juan in de 17e eeuw, 1928 uitgegeven door een nazaat van Simon v.d. Tocht
H.M. Lups, zie redactieadres

Oude foto's
(ook verbleekte en beschadigde) kunt u door
mij verbeterd laten reproduceren, op ieder formaat, desgewenst in bruin.
De op een reprocamera vervaardigde grote negatieven worden bijgeleverd. Uiteraard worden
de originelen met grote zorg behandeld). Tevens rasterfoto's voor familieboeken.
P. Leeman (Repro De Horn), Vogelweg 113,
1826 HK Alkmaar, tel./fax: 072-5618423
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Laten, lenen en heerlijkheden (1)
JW. Koten

Landman, die er hard voor moest ploegen, betaalt zijn (blij kijkende) grondheer

In vroegere tijden was akkerbouw, tuinbouw en veeteelt de sector waar direct of
indirect ongeveer 95% van de mensen hun
brood ') verdiende. Welvaart en sociale
status werden in hoge mate door het grondbezit bepaald. Vandaar het groot aantal documenten met betrekking tot het onroerend
goed dat in archieven bewaard is gebleven.
Voor genealogen zijn deze registraties bij
het onderzoek een zeer belangrijke bron.
Zo zijn bijv. transportregisters (in Limburg
gichten of gichtregisters genoemd) na
DTB-boeken veel geraadpleegde bronnen
voor genealogisch onderzoek temeer omdat bij grondtransacties of erfenissen vaak
de familiebetrekkingen worden vermeld,
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gegevens die men via andere bronnen soms
niet meer kan achterhalen. Naast de namen
en de gegevens die op het land zelf betrekking hebben ziet men vaak ook termen als
'laat', 'vrijgeërfde' e.d. Het zijn voor de moderne mens moeilijke begrippen, die nochtans o.a. veel over de materiële maar evenzeer over de sociale positie van de betrokken familie kunnen vertellen.
Doelstelling van het artikel
In deze artikelenreeks wordt gepoogd inzicht te geven hoe het landbezit zich in
vroegere tijden heeft ontwikkeld. Men kende vroeger immers vele vormen van grondbezit en pacht die nu niet meer voorkomen.
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De ontwikkelingen met betrekking tot het
grondbezit zijn niet overal gelijk geweest.
Rond het landbezit hebben zich dan ook
complexe juridische ontwikkelingen voorgedaan, die lokaal verschillen en die een
warwinkel van namen en uitdrukkingen
hebben nagelaten 2). Begrippen zoals horige, laat, keurmedige, vrij geërfde, beklemde meier enz. Wie zegt dit nog wat ?

zijn ons woord 'vee', maar ook de Engelse
woorden als 'fief, 'fieffe' 'fee' (bijdrage,
honorarium, lidmaatschap) en 'fellow' (gezel). Men bedoelt hier een erfelijk
recht dat men fevum of feodum noemt. Het
feodale stelsel vormt vrijwel door heel Europa vanaf de vroege Middeleeuwen de
grondslag van grondbezit, grondgebruik en
knechtschap. Gedurende de vele volgende
eeuwen is er weliswaar veel veranderd,
Landbezit is in de periode vóór Napoleon niettemin hebben zich veel van de feodale
in bepaalde streken sterk verweven ge- juridische begrippen een millennium weten
weest met het stelsel dat men met het be- te handhaven.
grip feodaliteit aanduidt. Het was een systeem overigens, dat niet uniek voor Neder- Feodaliteit een zeer veel omvattend beland was, maar vrijwel in heel Europa be- grip
stond. Het eerste wat men na de Franse re- Het begrip feodaliteit is een complex en
volutie in de Nationale Conventie (het eer- veel omvattend begrip dat zowel op landste Franse nationale parlement) deed was bezit/gebruik slaat als daarnaast ook op de
dit feodale systeem opheffen. Het feodale vele vormen van knechtschap 5 ). Het omsysteem is in ons land dan ook na de Fran- vatte dus niet alleen allerlei varianten landse bezetting afgeschaft. Na de Napoleonti- bezit en landgebruik zoals: heerlijkheid,
sche periode en het herstel van de monar- leenheer, pachter, cijnsplichtige, laat, keurchie is er in Nederland weliswaar een klei- medige e.d. maar tevens een groot aantal
ne stap terug geweest en zijn er pogingen vormen van knechtschap (lijfeigenschap,
gedaan om het oude feodale stelsel te her- horigheid, hofhorigheid). Met dit laatste
stellen, doch dit was grotendeels een ge- worden allerlei civielrechtelijke 6) verpasseerd station. Hoewel de Franse revolu- plichtingen bedoeld zoals bijvoorbeeld het
tie dus een einde aan de feitelijke horig- verrichtten van herendiensten of het vragen
heid heeft gemaakt, moesten toch nog heel van een toestemming tot huwelijk.
wat landeigenaren tot aan het midden van
de vorige eeuw de feodale rechten afko- Feodaliteit in Holland niet zo drukkend
pen 3 ). Daarmee zijn de laatste resten van Hoewel de vele vormen van feodaliteit in
de 'slavernij' in ons land pas in het midden ons land (en ook buiten onze grenzen) per
van de vorige eeuw ook in Nederland zelf regio sterk verschilden bestaat er in onze
verdwenen.
streken toch ook een globale tendens. In
Het begrip feodaliteit
Feodaliteit is vermoedelijk van een Germaans woord afgeleid dat 'feodum' als
grondvorm heeft 4 ). Verwante woorden
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het algemeen mag men stellen, dat in Holland het feodalisme nooit die diepgang
heeft gehad zoals elders in Europa. In
Friesland, Groningen en Drente is zelfs van
het feodalisme in veel mindere mate sprake
Ons Erfgoed nr 3, 1999

geweest. Voor een deel ligt dit aan de meer
democratische Friese overleg traditie, voor
een deel ook komt dit door de geografische
situatie, waarbij kleine afzonderlijke gemeenschappen zich geïsoleerd konden ontwikkelen. Wel was sprake van uitgebreid
kloosterbezit dat ten dele verpacht werd. In
de zuidelijke en oostelijke provincies waren de feodale verhoudingen veel hardnekkiger en zij handhaafden zich zelfs na het
Napoleontische bewind. Toch zien we ook
in deze gebieden een geleidelijke emancipatie van de grondgebruiker optreden,
waarbij in plaats van dienstbaarheid meer
zakelijke verhoudingen ontstaan in de zin
van een fiscalisering 7) enerzijds en de ontwikkeling van modernere pachtverhoudingen anderzijds. Pas na de Franse bezetting
(1795-1813) wordt tijdens de Bataafse Republiek het feodalisme formeel afgeschaft.
Het duurde echter nog tot ongeveer 1850
toen ook op de staatsdomeinen het horigheidverband door afkoop de facto eindigde 8 ).
Feodaliteit elders, pas recent afgeschaft
In Rusland - en in zekere mate geldt dit
ook voor Engeland waar Napoleon geen invloed had - heeft het feodalisme veel langer stand gehouden. In Rusland zelfs tot
aan de revolutie van 1918 (en de facto
daarna ook nog tijdens het communistisch
bewind). In Engeland verdwenen de laatste privaatrechtelijke aspecten van het
leenstelsel pas in het midden van de twintigste eeuw. Buiten Europa, met name in
het Midden Oosten, zijn feodale verhoudingen eerder regel dan uitzondering.
Hier bestaan ook zelfs nog allerlei vormen
van slavernij, zoals ik zelf heb meegemaakt.
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Indeling van de feodale periode in tijdperken
Om deze complexe stof wat nader te structureren wordt het feodalisme hier ingedeeld in perioden, namelijk de vroege periode, de periode rond de Middeleeuwen, de
late periode, de periode van verval en tenslotte het verdwijnen van de feodaliteit.

Vroege periode van het feodalisme
Kern en oorsprong van het feodalisme
De oorsprong van de feodaliteit in West
Europa ligt in het machts-vacuüm dat na
de Romeinse tijd optrad 9). Het centrale gezag verdween en uitsluitend de wet van de
sterkste gold. Wie wilde overleven was gedwongen zich bij een groep aan te sluiten 10). Vrije mannen stelden zich onder
bescherming (mundium, mudeburdium) )
van de beste leider uit de groep. In ruil
hiervoor moesten zij een deel van de eigen
soevereiniteit opgeven. Feodalisme waarborgde dan een zekere veiligheid. Hoe talrijker het aantal aangeslotenen (clientèle)
des te machtiger was de krijgsheer 12), des
te veiliger waren ook de ridder en zijn onderzaten u ) . Als teken van onderdanigheid
bracht men dan aan de machtige krijgsheer
(senior = de oudere) hulde, eed en manschap 14). Door een persoonlijke eed van
trouw (trustes) werd de relatie bevestigd,
waarbij de vasa 15) of vassus (= jongeman,
ook wel leenman) hulde (homagium = hulde) brengt en loyaliteit (fides) belooft, hetgeen onder meer trouwe dienst (professio
fidei), raad en daad (consilium et auxilio)
inhield.
• De raad bestond uit het deelnemen aan
het rechtstreekse advisering van de
93

leenheer (krijgsraad), maar later ook
het zitting nemen in allerlei bestuurlijke colleges zoals het leenhof. Voor dit
zeer belangrijke college werden de lenen verheven en geregistreerd, en zo
nodig werden geschillen beslist. Belangrijke persoon hierbij was de registermeester of de leengriffier.
• De daad bestond vooral in krijgsdienst
(heervaart) te paard, eventueel aangevuld met een aantal meegebrachte
landslieden als krijger 16). Soms echter
vroeg de heer financiële bijstand (een
bede) voor de uitrusting van het leger
maar ook wel als de heer uit gevangenschap moest worden vrijgekocht.
Het moeten vragen van beden werd op
den duur de nagel aan de doodkist van
het feodalisme, omdat de gevers steeds
meer medezeggenschap en gunsten
vroegen.
De senior stelde als tegenprestatie bescherming in stoffelijke en zedelijke nood
(nutritio et tuitio) van zijn getrouwen. Eenvoudiger gezegd: door de eed van trouw 17)
sloot de fidelis (getrouwe) of vazal een
contract (commendatio) dat in ruil voor
wapensteun van de vazal, de senior tot persoonlijke bescherming ('schut en scherm')
verplichtte.
Krijgerstrouw de basis van de feodale
relatie
De senior-vazal relatie was in de aanvang
vrijwel geheel gebaseerd op persoonlijke
loyaliteit en vertrouwen. Later komt daarbij pas een economische dimensie. Binnen
de krijgsgroep spelen immers mechanismen als moed, trouw, ridderlijkheid, loyaliteit e.d. een essentiële rol 18). Wil men
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kansen op overwinning hebben dan moet
men zich tijdens de strijd onvoorwaardelijk
voor elkaar inzetten 19). Deze krijgerbroeder-mentaliteit bleef bestendigd tijdens de vredesperiode, wanneer men met
elkaar overlegde. Bovendien was er door
uithuwelijken vaak ook nog een familieband tussen de krijger-ridders
Dit systeem gebaseerd op persoonlijk krijgerstrouw (noodzakelijk om als krijgsgroep te functioneren) verandert wanneer
het militaire aspect van het bondgenootschap aan betekenis inboet en vooral de
politiek een rol gaat spelen. Land wordt
dan de basis waarmee de leenheer zijn
steunende leenmannen aan zich kan binden. De persoonlijke relatie met vorst blijft
weliswaar bestaan, maar bij de toekenning
van functies, gunsten en economische
voordelen gaat toch het geld de boventoon
voeren. Geleidelijk ontstaat dan een feodaal stelsel waar de economische dimensies gaan overheersen.
Bruikleen van land: belangrijkste manier om ridders aan zich te binden
De kern van de macht van de lokale machthebbers was dus niet alleen de fysieke
macht gegrond op een schare trouwe gewapende volgelingen ('mannen en magen' =
leenmannen en 'verwanten') maar ook eigendommen zoals land. De machthebber
kon de noodzakelijke politieke vrienden
(en medestrijders) slechts aan zich binden
als hij economische voordelen kon bieden.
In een geldloze ruil-economie werd de
waardering vooral in de vorm van een belening in land uitgedrukt. Naast het overwegend militaire aspect komt bij de feodaliteit in de achtste eeuw dus deze belangrijOns Erfgoed nr 3, 1999

ke economische dimensie. In de eerste fase
is dat de verstrekking van land in bruikleen
(tenures). Het leen in eerste instantie een
benificium (= weldaad) wordt later meer
een zakelijk recht dat men zijn hele leven
lang mag genieten. Uiteindelijk wordt met
het wegvallen van de vorstelijke macht het
benificium (land of functie) zelfs een erfelijk bezit (fedum).

gen en de lening bevestigen. Dit is het gevolg van het gegeven dat de band tussen
leenheer en vazal een persoonlijke band is.
Deze hulde vond zonder of slechts met
mindere kosten voor de vazal plaats, men
sprak daarom van een belening met de ledige hand. Dit in tegenstelling tot belening
met de volle hand wanneer het opnieuw
aangaan van lening door een vazal betrof.

Toekenning van een leen
Ridders de belangrijkste vazallen
Deze toekenning/bevestiging van een leen Het is duidelijk dat vanwege de militaire
20
) en het erkennen van de leenheer als se- aspecten vooral de ridders (milites) lenen
nior ging met veel ceremonieel gepaard. kregen toegekend. Het was niet ongebruiDeze ceremonie wordt 'Hulde, Eed en kelijk dat het toekennen van een leen en de
Manschap' genoemd 2I ). Kern van de feo- opname in de ridderstand (de ridderslag)
daliteit is deze persoonlijke relatie tussen samenvielen. Zo ontstonden ridderlijke lesenior en vazal. Bij overlijden van de va- nen. Deze ridders vormden daarmee de opder moet door de opvolgende zoon deze perklasse van de samenleving, die geleidepersoonlijke (vredesrelatie) relatie op- lijk aan zijn eigen gedragscode gaat ontnieuw worden bevestigd. Dit hield in een wikkelen en 'les privileges de la nobleseed van trouw door de vazal aan de leen- se' (adellijke voorrechten) verwierven.
heer enerzijds, en het in het in bezit stellen
(of bevestigen) van het leengoed door de De grote betekenis van de leenhof
leenheer anderzijds. Als bezegeling werd De toekenningsceremonie (de belening
een zoen gegeven. Het was de symbolische dus) vond plaats tijdens de zitting van deze
bevestiging van onderlinge vrede 22) en de leenhof (later leengerecht). Hoewel dus de
belofte de aangegane verplichtingen (oscu- vazal ondergeschikt werd aan de soeverein,
lum oris et pacis) na te komen. Van deze stond de leenheer niet geheel en al boven
belening (het verzoek om 'verlei' = bele- de wet. Evenals zijn vazallen kon ook de
ning, zoals dat technisch heette) werd na- leenheer ter verantwoording worden geroetuurlijk een oorkonde opgesteld die men pen bij het leengerecht en gedwongen woreen leen- of verleibrief noemde en die in den zijn verplichtingen na te komen 24).
het leenboek werd bijgeschreven. Betrof Deze leengerechten hadden daardoor een
het leen een kerkelijke ambt (bisschop, democratiserend effect, hetgeen bij de lateabt) dan sprak men wel van investituur (= re ontwikkelingen van de leenhoven steeds
bekleden) 23). De ceremonie bestond dan meer wordt benadrukt25). De betekenis van
uit het aanreiken van de staf en de bis- de leenhoven was dus uitermate groot, zij
schopsring.
hebben zich weten te handhaven tot de NaStierf de leenheer, dan moesten de leen- poleontische tijd. Het is goed er nogmaals
mannen bij de opvolger weer hulde bren- op te wijzen dat de taak van een leenhof
Ons Erfgoed nr 3, 1999
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tweeledig was, nl. de registratie van de lenen en het optreden bij geschillen.

braken de mannelijke nakomelingen dan
konden bij een spilleleen 29) of zadelleen
de dochters aanspraak op het leenrecht maken. In Overijssel bestond het gebruik: de
oudste op straat, naasten in graat, mans
voor vrouwen zullen het leen behouden.
(Men sprak hier van het onsterfelijke leen
omdat bij ontbreken van nakomelingen het
leen ook aan naaste familie mocht worden
vererfd). Bestond slechts het recht van
zwaard- (of kwaad)leen (ook wel mannenleen of rechteleen genoemd) dan verviel
het leen terug aan de leenheer 30) wanneer
er geen wettelijke mannelijke nakomelingen waren. Dit was gunstig voor de senior.

Het leenrecht was zeer complex, er was
weliswaar een stel algemene regels die min
of meer voor heel West-Europa golden,
maar daarnaast had ieder gebied, ja zelfs
iedere stad of dorp zijn eigen specifieke
leenrechtregels. In sommige gebieden gold
het klassieke rechte man leenrecht, d.w.z.
alleen zonen konden opvolgen (het zogenaamde zwaardrecht), in andere gevallen
was ook vrouwelijke erfopvolging (het zogenaamde zadelrecht) mogelijk. Holland
en Zeeland waren zwaardlenen hetgeen
aanleiding was tot moeilijkheden in de opvolging bij de dood van graaf Dirk VII in Procedures rond leenverheffing
1203 en opnieuw in 1345 bij de dood van Het bevestigen van een leen werd wel leengraaf Willem IV (Hoekse en Kabeljouwse verheffing (relivium) genoemd. De heer
twisten!)26).
hergaf dan formeel het leen. Men noemde
In de meeste gevallen sloot bastaardij erf- dit het geven van verlei. Deze leenverhefopvolging uit, tenzij betrokkene zijn bas- fing vond plaats voor het leenhof dat uit de
soeverein (leenheer), vaak vertegenwoortaard als wettige zoon verhief.
digd door de stadhouder, en een groep
goed geselecteerde trouwe leenmannen beVerheffing van een leen
Deze leenverhouding die op persoonlijke stond. De doelstelling was dat de opvolloyaliteit berustte werd op gezette tijden gend leenman, de vorst als heer en senior
bevestigd. Rond deze bevestiging ontwik- erkende. Ten teken hiervan werden soms
kelde zich een groot aantal rechtsregels en ook nog symbolische gaven overhandigd
rituelen. Wanneer de vazal overleed ver- zoals een havik, vette kapoenen, een sperviel formeel het leen weer terug aan de wer, handschoenen enz. Van deze gebeurleenheer. Aanvankelijk waren deze lenen tenis werd een acte van verhef (relevium)
immers als apanage bedoeld 27) d.w.z. die- opgemaakt. Bij het bevestigen van een leen
nende voor het levensonderhoud der rid- moest tevens een beschrijving worden geder. Later verwierven de kinderen recht geven waarin de omvang van het leen
van opvolging, maar de verlening (relief, nauwkeurig werd beschreven dit noemde
relevium) moet opnieuw worden bevestigd men de denombrement. Veel van deze zadoor hernieuwing van de 'Hulde, Eed en ken werden administratief beheerd door de
Manschap'. Om het leen in tact te laten leengriffier, leenklerk of leenschrijver van
werd slechts de oudste levende zoon (het de leenkamer. Voor al deze documenten
recht van primogenituur) leenman 2S). Ont- moest een vergoeding worden gegeven.
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Naast de beëdiging was de vazal verplicht
bij de verheffing ook nog een heergewaad
te betalen. Aanvankelijk was dit een krijgsuitrusting (harnas, strijdros) later de tegenwaarde ervan in geld. Een bijzonderheid
die vermeld moet worden is dat slechts
mannen een leen konden verheffen. Was
het leen op de dochter overgegaan, dan
moest een daartoe aangewezen mannelijk
persoon namens haar (meestal de echtgenoot van de oudste dochter) hulde en manschap betonen. Hetzelfde gold ook voor
kloosters of andere kerkelijke gemeenschappen, die ook een 'sterfman' als plaatsvervanger moesten stellen. Zulke vervangers werden wel helders of hulders genaamd. Kwam deze helder te overlijden
dan moest een nieuwe sterfman worden
aangezocht die het leen opnieuw moest
verheffen. Uiteraard ging dit dan gepaard
met voldoening van de vereiste financiële
en andere verplichtingen.

Verslagen van de leenkamers van Holland
en van Overijssel (Oversticht) zijn gepubliceerd en voor studie (zelfs op internet) beschikbaar. In Brabant32) zijn de hertogelijke leenregisters beschikbaar van af 1312.
In Brabant worden deze leenregisters genoemd naar de naam van de klerken die
deze registers hebben beheerd.
In de akte van belening staat gewoonlijk
vermeld, wie de leenheer is, verder de
leenman en vaak ook de getuigen die bij de
huldebrenging (relief) aanwezig waren.
Leenverduistering
Het is duidelijk dat vazallen onder deze
verplichtingen trachtten uit te komen, door
zoals dat heet het leen te verduisteren 33).
Doch de vorst had lieden die men "leenvinders" noemde en die trachtten verduisterde lenen op te sporen. Voor hun vinderschap kregen zij uiteraard een beloning.
Wie inderdaad ontrouw was kon het recht
op zijn leen verliezen. Men noemde deze
verbreking van de leeneed ook wel felonie 34).

Leenkamer
Van deze administratieve handelingen (het
zogenaamde leenprotocol) werd aanvankelijk een eenvoudige, later een meer nauwkeurige administratie bij gehouden in het Dienstbaarheid de basis van het feodalisleenregister. De oudste registers vindt men me
in de zuidelijk provincies, later ook in Hol- Land, dat men als bruikleen krijgt toegeland en Noordelijke gebieden. Deze admi- wezen is een dood bezit als het niet wordt
nistratieve poot van het leenhof werd leen- geëxploiteerd. Het feodalisme kon dus
kamer genoemd. In het boek van Janssen slechts gedijen binnen de setting van een
de Limpens wordt een veel omvattend agrarische samenleving waar de dienstoverzicht gegeven van de verslagen van de baarheid, ook wel ministerialiteit genoemd,
Limburgse Leen en Laathoven, die zo van- de basis vormde. Het georganiseerd laten
af de dertiende eeuw bewaard zijn geble- bewerken van de leengoederen vroeg menven 31). In Holland is vanaf 1281 een lijst sen die al of niet gedwongen, bereid waren
van vazallen van de graaf van Holland be- deze werkzaamheden te verrichten. Naast
kend. In bijna alle grote maar zelfs kleine eenvoudige taken waren toch ook kaderplaatsen vindt men dergelijke leenkamers. functies noodzakelijk zoals die van opzichOns Erfgoed nr 3, 1999
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ter, beheerder of administrateur. Deze laat- gene aan de hofstede van de heer gebonste functionarissen krijgen op den duur den, maar bewerkten een stuk land gelegen
steeds meer macht omdat zij van de zake- in het leengoed namens de heer. Horigen
lijk aspecten goed op de hoogte waren. Zo- waren daarbij aan het land gebonden, zij
doende ontstonden binnen dit regime sterk konden niet verhuizen, maar hadden wel
geschakeerde vormen van persoonsgebon- zekere rechten van continuïteit. Als regel
den dienstbaarheid, die reikten van totale kregen zij een klein stukje land voor een
afhankelijk en onmondigheid tot een be- huis toegewezen, dat vrij was van cijnsbetrekkelijk grote mate van vrijheid en zelf- lasting. Dit bezit was een onvervreemdbaar
standigheid 35). Bij deze vormen van en later zelfs vererfbaar recht. De positie
dienstbaarheid was persoonlijke loyaliteit van een horige was wat beter die van een
de spil, zij het niet zoals bij de ridders op lijfeigene (servi) Zij beschikten in tegenvoet van gelijkheid, maar meer in een hië- stelling tot lijfeigene over een rechtsperrarchische relatie, waarin persoonlijke soonlijkheid. De lijfeigenen hadden slechts
sympathie toch ook een rol speelde.
de positie van onmondige kinderen. Maar
veel rechten had de horige (mancipia) toch
Ridderlijke hofstede wordt centrum van ook niet. Horigen mochten niet verhuizen
en zij mochten niet zonder toestemming
een leen
(en
betaling) hun dochters uithuwelijken.
Voor de eigen veiligheid en het onderhoud
Bovendien
waren zij gedwongen allerlei
werd op een goed te versterken plaats een
Romeinse hoeve met een binnenplaats op- producten te leveren voor het onderhoud
getrokken: de ridderlijk hofstede. Deze van de heer (een soort belasting die men
werd later van een omwalling voorzien. hoofdcijns noemde) en ook moesten zij een
Deze hofstede zou later uitgroeien tot een aantal arbeidsdagen op het land c.q. het
kasteel, compleet met grachten en andere kasteel van de heer dienen (herendiensten).
vormen van verdediging. Men zou dit kas- In feite waren zij aan de37 grillen van de kasteel de uitkristallisering van de feodale teelheren overgeleverd ).
macht kunnen noemen. De mensen die het
land van de hofstede bewerkten hadden
nauwelijks meer vrijheid dan slaven
(lijfeigenen). Deze lijfeigenen bewerkten
het land van de heer, ze waren juridisch en
politiek onmondig 36) en betaalden bovendien nog een hoofdgeld (census capitalis)
voor het stukje land dat zij voor hun levensonderhoud kregen toegewezen. Zelfs
de kinderen die zij kregen waren niet hun
eigendom, maar het bezit van de heer, die
hen kon verkopen, belenen of verpanden.
Daarnaast kende men het begrip horige.
Zij waren niet rechtstreeks zoals de lijfei98

Secundaire lenen
Naast de exploitatie van de grond in eigen
beheer, kon de leenman op zijn beurt weer
aan zijn getrouwen een deel van zijn leen
in bruikleen toewijzen. Ook de leenman
kon zich niet handhaven als hij niet door
vrienden en vereerders werd gesteund. De
leenman had dan de positie van leenheer,
de onderzaat had dan de positie van vazal.
Zulke lenen noemde men wel secundaire of achterlenen. De achterleenmannen
vormden dus op hun beurt het leenhof van
de heerlijkheid.
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In de loop der tijden ontwikkelde zich allerlei typen lenen zoals stockleen (meestal
een pachthof met aangrenzende gronden),
daarnaast kende men man lenen, standlenen
enz. Grote lenen werden vaak 'bundige lenen' genoemd, kleine achterlenen 'kluppellenen'.

waren in feite pogingen om een uitweg te
bieden voor de bevolkingsdruk. Vandaar
het grote succes.

De kerkelijke stand naast de ridderklasse
Tot de belangrijke koninklijke beneficiën
behoorden ook de kerkelijke ambten. BisLeen bood zekerheid en bescherming
dommen en abdijen werden soms door de
Van de andere kant mag worden gesteld, vorst als leen toegekend. Bisdommen
dat ondanks deze beperkingen van de vrij- (denk aan Utrecht) hadden ook een uitgeheid er toch van deze feodale rechtsstruc- breide wereldlijke macht en genoten vaak
tuur enige persoonlijke bescherming uit- rijke inkomsten uit de feodale goederen.
ging, zodat de plattelanders niet geheel en Ook het leengoed van abdijen omvatte
al aan de roofzucht van derden waren over- vaak uitgebreide landerijen 44). Het bestuur
geleverd 3S). Niet alle leenheren waren boe- van de kerkelijke lenen was beter dan de
ven, integendeel. Wie gezag in de middel- gewone heerlijkheden vandaar de uitdrukeeuwse samenleving wilde behouden king dat het goed was onder de kromstaf te
moest zich tenminste als een fatsoenlijk leven. «).
man voordoen. Het is niet onwaarschijnlijk Deze kerklenen waren in tegenstelling tot
dat er tussen heer en horige toch iets van de gewone lenen natuurlijk niet erfelijk.
genegenheid bestond !9). Wie het als leen- Voor de koning uiteraard extra aantrekkeheer te bont maakte liep de kans om met de lijk om een bisschoppelijke functie te kunkerkelijke autoriteiten in aanvaring te ko- nen vergeven 46). Deze macht van de vormen 40). Prestigeverlies dreigde en relletjes sten over kerkelijke zaken is zoals we zulbraken uit. Dat was dan vaak het einde van len zien een grote bron van conflict geworeen rustige goed florerende samenleving. den en heeft de hele Middeleeuwen de poDoor deze restricties was het toch zo dat de litiek gekleurd. Dit vereist een korte toevoordelen van het systeem groter waren lichting.
dan de nadelen, hetgeen in de bevolkingstoename tot uiting kwam. De KarolingiDe geestelijke stand
sche vorm van landbewerking (het zogeBinnen het feodale stelsel was de geestelijnaamde drieslagstelsel 41)) en de invoering
ke stand de enige feitelijke rivaal van de
van een nieuwe ploegschaar droegen vermachthebbers 47). De kracht van de kerk
der aan deze bevolkingsgroei bij. Geen
was de goede Romeinse bestuursorganiwonder dat rond de elfde eeuw overbevolsatie en vooral de beschikking over kennis.
king optrad 42 ), er vreselijke epidemieën
Ook de betekenis van de geestelijke macht
uitbraken en er hongersnoden waren. Deze
moet men niet onderschatten. Werd bij een
bevolkingsexplosie leidde tot veel migraconflict de wereldlijke machthebber in de
tie, onrust op het platteland en de opkomst
ban gedaan, dan was het uit met zijn gezag
van de steden. Veel van de kruistochten 43), 48
). Bovendien vielen de kerkelijke goede
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Kalender van tiend-betalingen :
lammertiende, boom— en wijngaardvruchtentiende, de huisveetiende, de korentiende
en de ganzentiende. De korentiende verviel op St. Margriet, die op deze illustratie
de duivel ketent.
Ontleend aan de Saksenspiegel uit het begin van de veertiende eeuw.

ren en bezittingen buiten het wereldlijke
gezag en zij waren dus vrij van heerlijke
rechten. Tenslotte deden de kloosters veel
aan landaanwinning, zodat daarmee ook
hun allodiale bezittingen toenamen. Met
name was dit het geval in de Noordelijke
provincies waar sommige abdijen en
kloosters uitgebreide bezittingen kregen.
De kerk werd daardoor een zeer aanzienlijke economische macht.
Bovendien was men als men tot de geestelijke stand toetrad vrij van de civiele horigheid 49). Dit bevorderde de toeloop tot de
kloosters, die door een overschot aan mankracht (zonder verplichtingen voor het gezinsonderhoud) nog grotere ontginningsprojecten aankonden.
Het is duidelijk dat deze kerkelijke macht
de hebzucht van de civiele machthebbers
heeft opgewekt. Dit leidde tot allerlei conflicten, waarvan de investituurstrijd de
kern was 50).
100

Kerkelijke tienden
Daarnaast was de lokale heer verplicht een
deel van zijn gebied af te staan aan de kerk
voor huisvesting en onderhoud van de
plaatselijke pastoor 51). Dit gebruik was
heel oud 52) en dateerde nog van voor de
periode van Karel de Grote. In de capitularia (811-13) van Karel de Grote worden de
tienden verdeeld in drie porties, een deel
naar de pastoor, een deel naar de kerk en
een deel naar de armen. Soms financierde
de heer de plaatselijke kerk ('kerkfabriek')
waardoor hij rechten (meestal 2/3) kon
claimen uit de opbrengst van de tienden 53),
die voor het onderhoud van de kerk bestemd waren. Dat dit tot allerlei misstanden leidde ligt voor de hand. Wanneer
ridderlijke domeinen werden verkocht vielen natuurlijk ook de kerkelijke tienden aan
de koper toe. Dit oneigenlijk gebruik van
de kerkelijke tienden was een doorn in het
oog van de kerkelijke overheid. Een poOns Erfgoed nr 3, 1999

ging tot afschaffing van dit gebruik was
niet eenvoudig en heeft nogal wat eeuwen
geduurd. Het eerste formele verbod voor
leken om kerkelijke tienden te heffen dateert rond 1078, het werd bevestigd bij het
derde Lateraanse concilie (1170) 54). Daarna deden de meeste leken-tienden bezitters
afstand van de kerkelijke tienden, waarbij
bij voorbeeld in het Limburgse de kloosters en vooral de kapittels hebben geprofiteerd. Ondanks herhaalde kerkelijke decreten bleven sommige landeigenaren aan hun
rechten vasthouden, hetgeen bij de plaatselijke bevolking veel irritatie gaf. Bij de reformatie verbeterde het op dit punt, maar
dit was niet overal het geval. Pas bij de
Franse revolutie werd dit recht, tot groot
genoegen van de bevolking, vervallen verklaard.
Noten:
1) Granen waren het belangrijkste verbruiksartikel
(koopmansgoed) tot ongeveer de achttiende eeuw.
Meer dan 50 % van de menselijke inspanning was
gericht op de verwerving van brood (calorische behoefte) alleen. Een bunder land was net genoeg om
een gezin van vier personen voldoende te voeden.
Chronisch voedseltekort was dus eerder regel dan
uitzondering. Voedseltekort hield dan ook de bevolkingsgroei in toom. Dit veranderde aanmerkelijk
toen de aardappel algemeen werd. De aardappel is
niet alleen een belangrijke calorische bron, maar bevat tevens voldoende eiwitten. Na invoering van de
aardappel in de achttiende eeuw ziet men in de
volksarme plattelandsgebieden dan ook een bevolkingsexplosie.
2) In een eerder nummer hebben wij de ontwikkeling
van het kadasterwezen uitvoerig beschreven. Dit begint met Napoleon. Nu komt de periode, die hieraan
voorafgaat aan de beurt.
3) Een goed voorbeeld is de afkoop van de heerlijke
rechten gelegen in de Nassause Domeinraad (o.a. in
West Brabant).
4) Men vermoedt dat de grondvorm is afgeleid van
het Frankische woord fehu, later faihu = kudde.
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5) Bedoeld worden allerlei vormen van ondergeschiktheid zoals die bij slavernij in extreme vorm
voorkomt.
6) Civiel recht is hier de rechtsverhouding tussen
heer en mindere.
7) Hiermee wordt bedoeld een wettelijke vastgestelde algemene heffing voor iedereen en niet een naar
willekeur opgelegde persoonlijke dienstbaarheid of
betaling in geld of natura.
8) Zie o.a. P.G. Aalbers (1979) Het einde van de Horigheid in Twente en Oost-Gelderland 1795-1850.
Walburgpers, Zutphen.
9) Vermoedelijk heeft het begrip horigheid Preromaanse en Teutoonse wortels. Door invloeden
vanuit het Romeinse recht en andere factoren kreeg
dit begrip geleidelijk zijn uiteindelijke vorm.
10) Naast de onderlinge roofzucht waren er in deze
periode ook grote gevaren door invallen van Hunnen, Arabieren en Noormannen.
11) Hiervan is ons woord mondigheid afgeleid.
12) Engels 'warlords'. Grof gezegd waren onze vroegere ridders niet veel beter dan een soort warlords
(krijgsheren). Men zou de situatie enigermate kunnen vergelijken met de warlords in Somalië, die
meer roverhoofdmannen zijn dan goede bestuurders.
Het uitschudden van reizigers bijv. werd als een legitieme vorm van geld verdienen gezien.
13) Chanson de Guillaume: Lieden zonder heer zijn
slecht bezorgd.
14) Manschap (manscip) betekent het aanbieden van
persoonlijke dienstbaarheid (of wel het ondergeschikt willen zijn) aan de senior.
15) Vermoedelijk afgeleid van het Keltische woord
gwas = jongeman, ook wel dienaar. Een andere mogelijkheid is de afstamming van het Latijnse woord
vas dat borg betekent.
16) Deze krijgers te paard worden de latere ridders.
17) Het eedformulier ten tijde van Karel de Grote
was: "Aldus beloof ik N.... aan mijn heer Koning
Karel en zijn Zoons, dat ik mijn levensdagen trouw
ben en zal zijn zonder bedrog of arglist" (Sic promitto ego ille partibus domini mei Caroli regis et fïliorum eius, quia fidelis sum et ero diebus vitae meae
sine fraudo et malo ingenio).
18) Deze groepsvorming binnen succesvolle militaire teams (vooral commando-groepen die achter vijandelijke linies opereerden) is uitvoerig onderzocht
door de Amerikaanse onderzoeker Lewin in 1944.
19) De ervaring leert dat militairen die als groep tijdens acties doodsgevaar hebben doorstaan, daar een
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bijzondere affectieve relatie van overhouden. Dit
verklaart het succes van verenigingen als die van
oud-strijders.
20) Het is goed hier met nadruk er op te wijzen dat
het woord 'leen' eertijds een andere betekenis had
dan nu, n.1. een tijdelijk bezit dat na een overeengekomen periode zo spoedig mogelijk moet worden teruggegeven. De vroegere betekenis was meer zoals
in ons huidige woord 'verlenen' tot uitdrukking
komt. In het woordenboek van het MiddelNederlands wordt ook het woord 'overlaten' gebezigd. Misschien is nog beter het woord leen op te
vatten als een 'privilege': het recht dat men als beloning kreeg wanneer men als (gekwalificeerde) fideles (getrouwen) bijzondere diensten had verricht.
Wat brutaler gesteld: een leen was een stuk krijgsbuit dat de dapperen kregen toegewezen voor heldhaftig optreden tijdens de strijd. Het recht van verdeling had volgens de Germaanse traditie de aanvoerder. Wilde de senior ook in de toekomst zijn vazallen meekrijgen in de strijd dan moest de bedeling
adequaat zijn. In het Oud-Duits spreekt men ook wel
van Lón. Belenen en belonen hebben vermoedelijk
dezelfde grondvorm.
21) Deze hulde-brenging heeft zich tot op de dag van
vandaag gehandhaafd bij de aantreding van een
nieuwe souverein. Bij de inhuldiging van de koning
bestaat de regel dat de leden der Staten-Generaal
tijdens de beëdiging aan de nieuwe souverein de
formule uitspreken "Wij ontvangen en huldigen U
als Koning"
22) Het begrip vrede betekende vroeger niet
hetzelfde als momenteel gangbaar is: de toestand
waarbij zich geen gewelddadige conflicten voordoen. De vroegere betekenis van vrede was een
toestand dat er geen rechteloosheid bestond en dat
men zich binnen een groep aan overeengekomen
gedragsnormen (c.q. rechtsregels) bond.
23) De vorstelijke benoeming van kerkelijke
functionarissen is gedurende vele eeuwen een bron
van twist geweest tussen kerk en burgerlijke
overheden. Het leidde tot de bekende investituurstrijd (afgeleid van vest = bekleden), een conflict
dat een goed deel van de middeleeuwen heeft
beheerst. Naast een kerkrechtelijk aspect zat bij deze
investituurconflicten ook nog een economische
dimensie: het was niet ongebruikelijk dat van de
kerkelijke tienden de bisschop een belangrijk deel
aan de burgerlijke machthebber moest afstaan. Een
van de constructies was om een deelgenoot van de
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machthebber tot erekanunnik te benoemen, die
vervolgens aanspraak kon maken op een flinke
prebende.
24) Volgens middeleeuwse traditie kon men slechts
door gelijken worden berecht.
25) Een goed voorbeeld hiervan is de opstelling van
de Magna Carta in Engeland waar enkele elementaire rechten voor de burgers werden afgedwongen,
waardoor er een einde kwam aan koninklijke willekeur.
26) De laatste maal dat het verschil zwaardleen
(Holland-Zeeland) en spilleleen (Henegouwen) een
rol speelde was in 1417 bij de opvolging door
Jacoba van Beieren.
27) Apanage, afgeleid van appanagium = voor
levensonderhoud (er zit de stam in "ad pane" = voor
het brood).
28) Deze gewoonte bestaat nog steeds bij het
erfrecht in Groot-Brittannië, doch men vindt het ook
nog terug bij de erfopvolging van de Nederlandse
kroon. Binnen het Romeinse recht bestond deze
regel niet. Zij is rond de elfde eeuw vooral in de van
origine Germaanse gebieden weer in zwang geraakt.
29) Vermoedelijk is dit afkomstig van het woord
spoel (spinspoel).
30) Het is aardig om er op te wijzen dat iets
dergelijks in 1890 gebeurde toen koningin Wilhelmina wel in Nederland haar vader op kon volgen
maar niet in Luxemburg. Pas met de wetswijziging
in 1907 konden er ook in Luxemburg vrouwen
opvolgen.
31) Zie het magistrale werk van Janssen de Limpens,
Leen- en Laathoven in de Maaslandse Territoria
voor 1795.
32) Bedenk dat Brabant het gebied van Leuven,
Brussel, Antwerpen en 's-Hertogenbosch omvatte.
Dit laatste bestond uit de stad, maar ook uit de
meierij (Peel, Kempen, Maas en Oisterwijk).
33) Soms verduisterde men land uit kwade wil, soms
echter was de leenverhouding niet altijd even
duidelijk en moesten tijdens het onderzoek van het
leenhof de eigendomsverhoudingen worden geverifieerd.
34) In Engeland wordt iedere ernstige overtreding
als een felonie beschouwd, omdat het bedrijven van
een misdrijf als een persoonlijke aantasting van de
eer van de vorst(in) wordt beschouwd.
35) Enkele vormen van dienstbaarheid bij naam:
hofslaven, lijfeigenen, horigen, casati (kotters of
keuters, later keuterboeren)coloni, dienstmannen,
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gasten, hagestolten, heilige mannen, kamerlingen,
kerkslaven, keurmedigen, laten, mansionari, en
maalmannen om maar enkele van de vele vormen te
noemen.
36) Zij konden evenals minderjarigen geen overeenkomsten sluiten.
37) Deze beschrijving geldt de meer globale
opvatting. Per provincie kon echter de aard en
omvang van de horigheid zeer uiteenlopen. In de
noordelijke provincies bestond nauwelijks horigheid.
Des te meer in gebieden zoals Twente, waar men
hofhorigen, hofvrijen, keurmedigen en eigenhorigen
kende. De hofhorigen waren de grootste groep, zij
hadden maar zeer beperkte rechten, men kan ze nog
het best vergelijken met de laten of lieten. De
hofvrijen verkeerden in de gunstigste positie, maar
hadden toch zekere verplichtingen aan de heer zoals
opvaart (het erkennen van de senior als heer) en het
zorgen voor een wederwissel bij vrijkoop. De
keurmedigen (het woord keur betekent hier keuze,
zoals in ons woord goed/afkeuren bewaard is
gebleven) waren weliswaar vrij in de huwelijkskeuze, maar zij moesten een deel van hun bezit bij de
dood aan de heer afstaan, (in feite is dit een belasting
op het erfgoed). Vaak kon men het product in natura,
niet zelden de beste koe, ook via een geldbedrag
vergoeden. Keurmedigen behoorden tot de arbeidersklasse. De eigenhorigen hadden wel vrijheid van
keus van echtgenote, maar bij overlijden vielen alle
bezittingen aan de heer.
38) Het middeleeuwse standpunt was dat zonder
gezag de mensen zouden leven als vissen: de sterken
zouden de zwakken opeten, de groten de kleinen.
39) Het was niet ongebruikelijk dat de heer, de
vazallen, dienaren en de horigen in de eetzaal van
het kasteel gezamenlijk de maaltijd gebruikten,
waarbij ieder naar zijn stand was gezeten.
40) De soeverein was voor zijn adviseurs, zijn
administratieve staf en ook voor zijn zieleheil van
een goede relatie met de kerk (op straffe van
kerkelijke ban) afhankelijk. Wie zijn goede relatie
met de kerk verbrak, verloor tevens prestige,
waardoor zijn gezag werd ondermijnd.
41) Eerste jaar tarwe, tweede jaar gerst of haver, het
derde jaar braak laten liggen van dat stuk land. Deze
vorm van bebouwing voorkwam uitputting van de
grond en gaf tevens preventie van gewasziekten.
42) Een belangijke uitlaatklep voor deze overbevolking waren de kruistochten.
43) Het kan niet ontkend worden dat de kruistochten
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een religieus element hadden, doch o.a. economie,
bevolkingsdruk en het ontkomen aan het saaie
lijfeigenenbestaan waren niet minder belangrijke
factoren. Bovendien was men als lijfeigene na de
terugkeer vrij man. In de klassieke geschiedenis van
de tiende eeuw werden zeven kruistochten
onderscheiden. In feite kan men de kruistochten ook
beschouwen als een constante migratiestroom van
het overbevolkte westen naar meer dunbevolkte
gebieden in het oosten.
44) Vaak stichtten de machthebbers zelf abdijen.
Niet alleen waren dat commercieel goed renderende
instellingen. In een abdij was tevens de begraafplaats van de soeverein (en zijn familie) gepland,
zodat ook na zijn dood voor zijn zieleheil zou
worden gebeden.
45) Een belangrijk voordeel van deze kerkelijke
lenen was bovendien, dat ze als regel wat beter
werden bestuurd dan de lenen toegekend aan
zelfzuchtige ridders, die puur aan eigenbelang dachten. Dit was van voordeel voor de leenheer. In de
middeleeuwen gold de uitdrukking dat het onder de
kromstaf (symbool van bisschop of abt) wat beter te
leven en te werken viel.
46) Tot bisschoppen werden vaak familieleden van
de koning benoemd, niet zelden de geê'chte
bastaarden, hoewel dit uitdrukkelijk tegen het
kerkelijk recht was.
47) Reeds vroeg in de middeleeuwen had men de
facto drie standen: de bellatores (vechtjassen,
ridders), de oratores (bidders, ook wel de geestelijke
stand) en de nauwelijks in tel zijnde laboratores
(landarbeiders). Deze drie-standen-maatschappij
heeft zich tot onze huidge tijd vooral in Engeland
weten te handhaven. In Groot-Brittannië zitten nog
steeds de bisschoppen in het parlement. The House
of Lords was (evenals destijds de Eerste Kamer) de
vertegenwoordiging van de adel.
48) De kerkelijke ban had dus niet alleen betrekking
op geestelijke dreiging (men ging rechtstreeks door
naar de hel), maar was vooral een factor in de
machtspolitiek.
49) Door toetreding tot de geestelijke stand onderwierp men zich immers aan het gezag van de
bisschop (van een klooster) of abt, zodat in feite de
feodale verhouding intact bleef, zij het dat men van
'baas' veranderde. Dit was veranderd in de regel van
Benedictus: stabilitas loei. De monnik was onherroepelijk verbonden aan een gemeenschap.
50) De investituurstrijd had als kern de vraag wie het
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in de kerk voor het zeggen had. Het ging er dus om
wie een bisschop kon aanstellen. In het woord
investituur zit ons woord vest (kleding); men
bedoelde hiermede de kleding (aanstelling) van een
geestelijk leider. Wij spreken heden ten dage nog
van 'de bekleding met een ambt'.
51) De meeste pastoors waren in feite boeren, die
door de week hun land bewerkten. Alleen op zonen feestdagen waren ze verplicht als tegenprestatie
voor het landgebruik enkele kerkdiensten te organiseren.
52) Vermoedelijk is de oorsprong zelfs bijbels. In
het Oude Testament worden (zie o.a. Genesis) deze
tienden voor het onderhoud van de Levieten (de

priesterkaste) opgelegd.
53) De tiend-heffingen verschilden regionaal nogal.
Gewoonlijk worden drie typen onderscheiden:
- grote tienden: op landbouwproducten als granen;
- kleine tienden op tuinbouwproducten als hop,
gruit en vlas
- krijtende tienden op kleinvee als bijen, lamme
ren, kalveren, ganzen en eenden.
54) Tijdens dit concilie werd tevens de pauskeuze
geregeld, zodat ook het verschijnsel van tegenpausen
grotendeels werd geëlimineerd. Tevens kwam paus
Alexander III een compromis overeen met Frederik
Barbarossa (een straat in Nijmegen is naar hem genoemd).

Archiefnieuws
GA Delft
Het project 'De Digitale Stamboom' is nu ten
naaste bij voltooid. Zowel de gegevens van de
burgerlijke stand als die uit de Doop— Trouwen Begraafboeken zijn inmiddels ingevoerd en
kunnen zowel in de studiezaal als op het internet (www.archief.delft.nl) geraadpleegd worden. Tevens kan men (tegen betaling) kopieën
bestellen. Het project werd besloten met een
door de gemeentearchivaris, dr. G. Verhoeven
georganiseerd symposium met als thema:
dienstverlening en internet, waar men er zich
vooral in verdiepte hoe de archivarissen al deze
ontwikkelingen op konden vangen en hoe ze in
goede banen te leiden. Het pannel, dat verschillende stellingen losliet op het publiek, bestond
uit ir. R.A.J. Dix, voorzitter van de NGV, dr. P.
K. Doorn, hoofd informatietechnologie van het
NIWI, prof. dr. F.C.J. Ketelaar, hoogleraar archiefwetenschap, dr. R. Knoop, adviseur van
het Rijksmuseum van oudheden te Leiden en
dr. L.J.U. Touwen, studiecoördinator bij het Instituut voor Geschiedenis Universiteit Leiden.
Al bij al een pittig middagje, dat illustreerde dat
men een open oog had voor de toekomst.
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De openingsavond van het GA is verzet van
Donderdag naar Vrijdag (koopavond in Delft).
Archiefdienst Bergen op Zoom
De archiefdienst van Bergen op Zoom en WestBrabant beschikt over een Topografisch historische atlas, die ruim 60.000 afbeeldingen van
Bergen op Zoom en omgeving omvat. Dit bestand bestaat o.a. uit 50.000 foto's en dia's, ruim
3.000 kaarten, 1.000 prenten en 1.000 tekeningen. Verder zijn er technische tekeningen,
films, videobanden, geluidsbanden, c.d.'s en affiches. Deze collectie is zowel in de studiezaal
als via internet (www.archboz.nl/) te raadplegen. Desgewenst kan men o.a. kleurenfoto's
van afbeeldingen bestellen.
RA in Noord-Brabant
Onlangs is in de publieksruimte het Studiezaal
Informatie Systeem (SIS) op een aantal computers geïnstalleerd. (Zie Ons Erfgoed, jg. 6, nr. 5,
pag. 214-217 en nr. 6, pag. 263).
Het is de bedoeling dat in de toekomst alle gegevens uit de Doop-, Trouw- en Begraafboeken
(DTB) uit de hele provincie in het RA terug geOns Erfgoed nr 3, 1999

vonden kunnen worden. Momenteel worden
door vrijwilligers in de Noord-Brabantse archieven druk gewerkt aan het invoeren van de
gegevens. In de toekomst behoeft men dan alleen naar de archieven als men de originele
stukken wil raadplegen. Momenteel zijn er al
verschillende archieven die het systeem hebben aangeschaft. Men hoopt het systeem in de
toekomst ook te kunnen koppelen aan het internet.
De gegevens zijn nog niet compleet, maar als
alles volgens wens verloopt moet het project in
de loop van 2002 afgerond zijn. Tot die tijd is
in de studiezaal een lijst beschikbaar, welke
gemeenten 'compleet' zijn en wat er van welke
gemeenten maandelijks bijkomt.
Verschillende stukken uit de archieven van de
Raad van Brabant, beurzenstichtingen, ontvangers van belastingen en domeinen en de leenen laatgerechten kunnen in studiezaal I op microfiche worden geraadpleegd. Men is thans

bezig van de laatste plaatsen de filmcassettes te
vervangen door microfiches. Bovendien zijn er
van verschillende plaatsen huwelijksbijlagen
bijgeplaatst.
Het RA zoekt nog een vrijwilliger, die een
keer per maand in de studiezaal wil helpen.
Graag contact opnemen met Yvonne Welings.
(tel. 073-681 85 00)
Van het streekarchief Langs Aa en Dommel,
dat bij het RA inwoont zijn de rechterlijke archieven van Berlicum en Sint-Michielsgestel
beter toegankelijk gemaakt.
Databank van de Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laatste dagen op internet.
Een groot deel van het archief uit Salt Lake City is op internet geplaatst. In eerste instantie
betreft dit 400 miljoen namen. Voor het eind
van dit jaar moeten er nog 200 miljoen bijkomen. (www.familysearch.org).

'Met de billen bloot'
H.M. Lups
Tegenwoordig hoort men nog geregeld de
uitdrukking: 'maak je billen maar bloot' of
soortgelijke opmerkingen. Men bedoelt
dan 'biecht maar op', 'vertel het maar'. Wat
men zich daarbij niet realiseert is, dat deze
uitdrukking ontleend is aan een oud rechtsgebruik, dat wijdverbreid was, zij het in
verschillende variaties. Het kwam er op
neer, dat iemand die niet meer aan zijn verplichtingen kon voldoen (dus failliet was)
en zijn schuldeiser(s) zijn boedel liet, al
dan niet vrijwillig met zijn ontblote achterste op de rechtssteen op de markt ging of
moest gaan zitten.
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Dit was in wezen een verzwakking van een
oud rechtsgebruik. Oorspronkelijk had een
schuldeiser recht op het lichaam van de insolvente schuldenaar. Hij mocht hem zelfs
doden. Later mocht hij over diens levende
lijf beschikken en mocht hij hem ook verkopen. Dit recht op het lichaam, heeft zich
als verre verzwakking staande gehouden in
de vorm van de vertoning, die de schuldenaar de schande deed ondergaan voor de
medeburgers zijn zitvlak te moeten ontbloten.
Bron: Mr. A. Pitlo, De lach in het recht, Arnhem
1978.
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Rekeningen als bronnen voor genealogen
De stadsrekening van Asperen over 1715
R.H.C. van Maanen
Inleiding
Rekeningen kunnen voor genealogen en
andere geïnteresseerden meer informatie
bevatten dan men in eerste instantie zou
denken. Het woord rekening heeft immers
een negatieve betekenis. Aan de hand van
een rekening van inkomsten van uitgaven
van de stad Asperen kan aangetoond worden dat de inhoud verrassend kan zijn. Niet
alleen zijn de gegevens geschikt voor het
'aankleden' van een stamboom, soms vindt
men er een directe voorvader in.
De stadsrekening van 1715
Asperen is een stadje, sinds 1985 gelegen
in de provincie Gelderland maar voorheen
in het Hollands-Gelderse grensgebied en
geteisterd door oorlogen, overstromingen
e.d. Het stadsbestuur was toevertrouwd aan
twee burgemeesters. Tot hun takenpakket
behoorden ondermeer de verpachting van
de stadspachten en het beheer van de inkomsten en uitgaven en over de goederen.
De stadsinkomsten ondermeer uit de accijnzen op bier, wijn, haver enz.
De rekening over 1715 werd opgesteld
door de burgemeesters Niklaas Sprong en
Adriaan de Groot. Op 25 januari 1717
werd voor de schout Gijsbert van Doorn en
de schepen Antoni Meijer en Matthijs van
Herwaarden verantwoording afgelegd.
In principe zijn door mij alleen die posten
overgenomen die persoonsnamen vermel106

den om zo een beeld te krijgen van de rijkdom die dit soort rekeningen kunnen zijn.
Ontvangsten
Van Aard van Mourik een jaar tijns voor
het hofje de Heuvel
ƒ 00:10:00
Van Gerrid de Groot een jaar tijns uit zijn
huis aan de Mon[ne]kenbrug ƒ 00:10:00
Van Pieter Visser een jaar tijns uit zijn huis
aan de Monnekenbrug
ƒ04:05:00
Van dezelfde een jaar tijns voor het erf
naast zijn huis
ƒ01:00:00
Van Jochchems van Os een jaar tijns uit
zijn huis naast het voorsz erf ƒ 03:10:00
Van Arie Verduin een jaar tijns uit het huis
deWetter
ƒ00:12:00
Van Adriaan Frederikse een jaar tijns uit
de boomgaard in de Achterstraat aan de
Wal
ƒ00:14:00
Van Mattheis van Herwaarden een jaar
tijns uit de boomgaard in het Sevenhuijs
ƒ01:10:00
Het timmerwervie het eerste perceel van
den eendendeik is een stadswervie voor
memorie
Van Pieter Visser een jaar tijns uit het
tweede deel van den eendendeik
ƒ02:15:00
Van dezelfde een jaar tijns uit het derde
deel van den eendendeik
ƒ 05:00:00
Van dezelfde een jaar tijns uit het vierde
deel van den eendendeik
ƒ 02:00:00
Van Adam Verdonse een jaar tijns uit het
viifde deel van den eendendeik ƒ 01:05:00
Het plaatsje de Segenhang, het erfje ten
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einde de Stadsdoelen bovendien de drie
griendjes onder de muur van de Waterpoort ad tot de korenmolen uitgeroeid zijnde, blijven aan de stad voor
memorie
Van Jacob Bel een jaar tijns uit zijn hof
van de Gellikomse poort tot de schutskooi
toe
ƒ 02:00:00
Van Huibert Huijgen een jaar tijns uit de
volgende hof
ƒ01:00:00
Van Hendrik Meijer een jaar tijns uit een
gedeelte van de volgende hof ƒ 01:00:00
Van Aard Mourik eenjaar tijns uit het overige deel van zijn hof
ƒ00:10:00
Van Kornelis van Asperen een jaar tijns uit
de helft van de volgende hof
ƒ 01:00:00
Van Kornelis Mourik een jaar tijns uit de
andere helft van dat hof
ƒ 00:10:00
Van Aard de Swart en Jan de Jong eenjaar
tijns uit de volgende hof betaalden mede
voor het gedeelte van de drossaard Heijkoop vanwege het stadssecreet ƒ00:15:00
Van Adriaan de Jong een jaar tijns uit de
volgende hof
ƒ 01:10:00
Van de kinderen van Antoni Kleijn een
jaar tijns uit de hof achter de school
ƒ00:10:00
Van Pieter Boelaard een jaar tijns uit de
hof naast de Heukelomse poort ƒ 01:05:00
De gewezen griend van de Begeinenpoort
tot de korenmolen is uitgeroeid en aan de
stad gebleven
memorie
Van Gijsbert Hoek een jaar tijns uit zijn
huis naast het poorthuis van de Gellikomsepoort
ƒ00:15:00
Eenjaar lijfrente van ƒ 282 staande ten leijve van Aard de Swart, zoon van Ariaantie
Gijsberts verschenen 20-12-1715
ƒ25:12:00
Een jaar rente van ƒ 100 kapitaal ten laste
van Leenderd van den Berg verschenen 25-1715
ƒ04:00:00
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Van Fredrik van den Berg een jaar rente
van ƒ 74:03:00 verschenen 1-10-1715
ƒ02:19:00
Uitgaven
Betaald aan het comptoir van de ontvanger
Van der Werve alle de middelen over Asperen van de drie seizoenen ingegaan augustus 1715, zijnde dit het tweede deel der
tien jaarige admodiatie
ƒ300:00:00
Betaald aan Daniel Bruinsweik de verteringe vanwege de drie verpachtingen in 1715,
elk ƒ 8
ƒ24:00:00
Betaald aan de drossaard Beekman ordinaris tractement
ƒ 06:06:00
Betaald aan de schout Van Doorn idem
ƒ 02:06:00
Betaald aan de burgemeesters hun ordinaris
ƒ02:10:00
Betaald aan Niklaas Sprong als burgemeester zijn zijn ordinaris voor de vertering
over 1715
ƒ30:00:00
Betaald aan Adriaan de Groot als burgemeester zijn zijn ordinaris voor de vertering over 1715
ƒ30:00:00
Betaald aan Hermanus Harderbergh, gerechtsbode, een jaar tractement als stadbode
ƒ20:08:00
Betaald aan dezelfde een jaar tractement
als stadsmaior
ƒ15:00:00
Betaald aan dezelfde een jaar tractement
voor het luiden van de poortklok
ƒ00:10:00
Betaald aan dezelfde een jaar tractement
voor het aanplakken van de biljetten en
plakkaten, het schoonhouden van het stadhuis en de almanak op het stadhuis
ƒ04:11:00
Betaald aan Willem Burger, dienaar der
justitie, voor zijn brand- en straat geld
ƒ 19:00:00
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Betaald aan de burgemeesters hetgeen de
portier van de Gellikomse poort voor het
sluiten krigt, waarvoor hij de stadsdoelen
gebruikt
ƒ 03:00:00
Betaald aan Martie Breda, stadskipmoeder,
een jaar tractement
ƒ70:00:00
Betaald aan Kunjer Kornelisse een jaar
sluiten en openen van de Heukelomse porrt
ƒ03:00:00
Betaald aan Jacobus van der Eist een jaar
tractement als stadschirurgijn ƒ 30:00:00
Betaald aan Jan van der Waal, schoolmeester, eenjaar tractement
ƒ 78:00:00
Betaald aan Hendrik Bollaard, nachtroeper,
een jaar brandgeld
ƒ 04:00:00
Betaald aan Bernard Sebastiaan Kreemer,
predikant, een jaar quote en classisgeld
ƒ 17:00:00
Betaald aan Pieter Visser voor het bestellen van de biljetten van de verpachting
ƒ01:17:00
Betaald aan de drossaard Beekman voor
vacatie en auditiegeld
ƒ 04:04:00
Betaald aan de schout Van Doorn idem
ƒ02:02:00
Betaald aan de drossaard Beekman als secretaris voor het appostilleren en kopieren
van de rekening
ƒ 06:00:00
Betaald aan de rentmeester van het gasthuis rente over ƒ 150 kapitaal verschenen 1
juni
ƒ 06:00:00
Betaald aan de erfgenamen van de secretaris Bollaard een jaar rente over
ƒ 471:13:00 verschenen 25 oktober
ƒ 18:18:00
Betaald aan Aard Janse Looijer een jaar
rente over ƒ 946:06:00 verschenen 25 oktober
ƒ37:16:00
Betaald aan de rentmeester van het gasthuis over ƒ 590 verschenen 11 december
ƒ23:12:00
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Betaald ten comptoir van de ontvanger
Van der Werve VA keer de 100 penning
van de lijfrenten
ƒ 03:18:00
Betaald aan Aal Wetters voor het gehele
jaar schoonmaken van de kerktoren
ƒ01:10:00
Betaald aan Hermanus Hardenberg voor
het stadhuis in de zomer van 1715 ordinaris schoonmaken
ƒ 02:10:00
Betaald aan Jan van der Waal voor de twee
marten 1715 in te luiden
ƒ 02:08:00
Betaald aan Daniel Bruinsweik de verteringen van de korporalen op de wachten en
hetgeen door de timmerlui op het besteden
van de spits op de toren was verteed
ƒ 15:03:00
Betaald aan Hendrik Bollaard hetgeen hij
met arbeidsloon in 1715 aan de stad heeft
verdiend
ƒ 09:02:00
Betaald aan Gerrit de Groot voor enige reparatie aan de spits van de stadstoren en de
levering van het hout bij besteding 30 oktober
ƒ273:00:00
Betaald aan Geijsbert de Klerk, leidekker,
voor enige reparatie aab het leiendak van
de toren met de dartoe benodigde leien,
aanbesteed 12 juni 1716
ƒ 110:00:00
Betaald aan de schout Van Doorn voor een
horde op 22 januari aan de stad tot de Zeijl
geleverd
ƒ00:10:00
Betaald aan Joost Pannekoek voor het
schoonmaken van de stadsgracht aanbesteed op 17 juni en nog enig buitenwerk
ƒ 10:00:00

Betaald aan Daniel Romans voor een leer
voor de stad op 10 mei 1716 van hem gekocht
ƒ01:05:00
Betaald aan Zeeger van Nestrik voor enig
hout op 25 mei 1716 aan de stadstoren geleverd
ƒ11:19:00
Betaald aan Volperd van Hoeij voor het laOns Erfgoed nr 3, 1999

ken, voering etc. op 13 augustus 1716 voor
een diendersrok geleverd ƒ 14:06:00
Betaald aan de burgemeester Sprong voor
het door hem voorgeschoten geld om de
haan van de toren te schuren en de Broeksteeg aan te hogen in 1716
ƒ01:10:00
Betaald aan Gerrit Baak voor drie dozijn
koperen knopen voor de diendersrok op 5
september 1716 geleverd
ƒ 02:02:00
Betaald aan Hendrik Martin voor de koorden van de diendersrok op 6 september
1716 geleverd
ƒ03:04:00
Betaald aan de deurwaarder Brouwer voor
de sommaties in augustus 1716 ƒ 07:10:00
Betaald aan Hendrik Bollaard aan arbeidsloon verdiend vanaf 6 februari tot 14 augustus 1716
ƒ06:16:00
Betaald aan Pieter Warbout voor 60 tonnen
turf tegen 12V2 stuivers de ton aanbesteed
18 september 1716
ƒ37:10:00

Betaald aan Jochchem van der Graav voor
de turf te dragen
ƒ03:00:00
Betaald aan Pieter Munts voor hetgeen hij
met verf, glazen stoppen, diendersrok te
maken vanaf 20 februari tot 27 oktober
1716 aan de stad heeft verdiend ƒ 36:00:00
Betaald aan Aard Mourik voor enige mist
(mest ?) in het jaar 1715 voor de stads
Zeijl bij hem gehaald
ƒ 01:00:00
Totale ontvangsten
Totale uitgaven
Overschot

ƒ2.103:01:14
ƒ 1.452:17:00
ƒ650:04:14

Bron
— Administratief archief stad Asperen
1519-1813 inv.nr. 293 (Streekarchivariaat
West-Betuwe locatie Asperen).

Termen van vroeger (e-effi)
H.M. Lups
e (ex) uit
e vivis exessit overleed
ecclesie kerk, gemeente (oorspr. volksvergadering)
ecclesiae denuntiatio kerkelijke huwelijksaankondiging
ecclesiastyq kerkelijk, geestelijk
echteloos niet door een wettig huwelijk
verbonden
echten wettigen
echtschap huwelijk
eclipseren verduisterd worden
edeeren uitgeven, openbaren
edelen adelen, adellijk maken
edicexcijs belasting op azijn
edict gebod, afkondiging
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edinge het afnemen van de eed
edificie gebouw, getimmerte
editie uitgaaf, druk
educatie opvoeding
eebreken echtbreken, het plegen van echtbreuk
eerroof smaad, laster
effect werking, gevolg, later ook: verhandelbaar waardepaier
effect sorteren de gewenste gevolgen hebben, te stade komen
effective metterdaad
effectueel uitwerkelijk
effectueeren te weeg brengen, uitwerken,
uitvoeren
efficatie kracht, werking
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'Keur van Grafstenen'
H.M. Lups

David Henriques de Castro, die leefde van de Sefarden, hun doden in Groet, dicht bij
1826-1898 was een Amsterdammer van Alkmaar begraven. Deze graven werden
Portugees-Joodse afkomst. Omdat hij vanaf 1616 geruimd en de resten (de laatsmeervoudig miljonair was, kon hij zich te in 1634) in Ouderkerk herbegraven. De
zonder geldzorgen aan zijn liefhebberijen begraafplaats werd uitgebreid in 1663,
wijden. Hij was geïnteresseerd in geschie- 1690 en 1691. Tot 1642 werden hier ook
denis en kunst. De Castro is vermoedelijk Asjkenazische (Hoogduitse) joden begrahet meest bekend door zijn onderzoek naar ven. Toen kochten zij een stuk grond bij
de identiteit en locatie van de overledenen, het dorp Muiderberg. In totaal liggen er in
die begraven zijn op de Portugeesjoodse Ouderkerk ongeveer 30.000 mensen begrabegraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan ven, waaronder vrijwel de gehele maatde Amstel. Deze begraafplaats kent een schappelijke bovenlaag van de Portugeeszeer lange geschiedenis. In 1614 gaven de joodse gemeente van Amsterdam. De beStaten van Holland toestemming voor de stuurders van dit grafveld gaven Da Castro
aankoop van een stuk grond in Ouderkerk toestemming de duizenden zerken uit de
voor de aanleg van een begraafplaats, die zeventiende en achttiende eeuw, die wegnog in hetzelfde jaar kon worden ingewijd. gezakt waren in de drassige veengrond
Voor die tijd hadden de Portugese joden, bloot te leggen, mits hij ze daarna weer liet
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verzinken. Da Castro is met dit onderzoek der leiding van de stichting weer begonnen
zo'n dertig jaar bezig geweest en heeft in met het in kaart brengen van alle graven.
die tijd ongeveer zesduizend stenen be- Ook zijn er periodiek op diverse plaatsen
schreven. In 1883 verscheen een publicatie buitenwerkzaamheden aan de gang, waarwaarin de resultaten van zijn onderzoek bij financiële hulp van overheid en particuzijn vastgelegd: Keur van Grafsteenen. Ui- lieren onmisbaar is, omdat door de uitteraard is dit een belangrijke (genealogi- moording tijdens de bezettingstijd de eigen
sche) bron voor de geschiedenis van de groep te klein is geworden om voldoende
Portugeesjoodse families in ons land en draagvlak te kunnen bieden.
hun afstammelingen.
In het Joods Historisch Museum, Jonas DaBinnenkort verschijnt een fotografische niël Meijerplein 2-4 te Amsterdam wordt
herdruk. Aan de oorspronkelijke tekst zijn tot en met 29 augustus (dagelijks van 11onder meer toegevoegd: een inleidend arti- 17 uur geopend) een tentoonstelling gehoukel over De Castro's onderzoek een Engel- den. Deze expositie omvat een 250 objecse vertaling en een beknopte bibliografie. ten uit de zeer grote collectie schilderijen,
De prijs van dit op folioformaat gedrukte boeken en handschriften enz., die De Casboek bedraagt/125,-. Een deel van de op- tro bijeen bracht, maar die in 1899 werd
brengst komt ten goede aan de Stichting tot geveild. Ook is er een selectie te zien van
Instandhouding en Onderhoud van Histori- de kartonnen kaarten waarop hij op plattesche Joodse Begraafplaatsen, Kerkstraat 7, gronden zijn bevindingen op Beth Haim
1191 JB Ouderkerk a/d Amstel. (Ook voor uiterst precies intekende.
nadere inlichtingen). In juni 1967 werd on-

Eindelij k een begin!
H.M. Lups
Niet alleen Beth Haim wordt gerestaureerd. Ook elders begint er iets te dagen.
De provincie Groningen vervult hier, voor
zover ik het kan bekijken, een voortrekkers
rol. Deze provincie telt zo'n 200 oude markante kerkhoven. Hiervan worden de komende vijfjaar als proefproject vijftig hersteld. Voor de selectie houdt men drie criteria aan: er moeten bijzondere zerken
staan of gedenkwaardige mensen liggen,
het moet een opmerkelijke plek in het
landschap zijn of er moeten opvallende bomen staan.
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Landschapsbeheer Groningen en de stichting Oude Groninger Kerken hebben dit
project aangepakt om de kerkhoven te behouden voor het nageslacht en om er trekpleisters voor cultuurtoeristen van te maken. Natuurlijk geven de gerestaureerde
graven slechts een deel van het totaal aantal graven op een kerkhof weer. Om ze allemaal te registreren zijn anderen actief.
Maar wat er nog is verdient het niet er bij
te liggen als een zootje puin. Ik hoop dat
dit Groningse voorbeeld ook elders navolging zal vinden.
111
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Paleografie

Huwelijksakte voor schout en schepenen (Zoetermeer)
Compareerde voor Dominicus Doessen schout van
Soetermeer Gabriel van der Waal ende Cornelis Cornelisz. Robol
schepenen aldaar Reijn Leendertsz. van Reijnegom jongman
bruijdegom ter eenre, ende Annetge Jans
Bovewater jongedochter bruijt ter andere zijde,
dewelcke haere proclamatiën hebben gehadt door Dirck
Sijmonsz. Berckel boode alhier soo hij affirmeerde
omme in den echten huijwelijcken staate te vergaderen
in crachte ende volgens de poletijcque ordonnantien
ende naer dien geen wettige verhinderinge voorgecomen
is soo van maagschap, swagerschap, voorgaende
beloften, ofte andersints, versochten de comparanten in haer
voornemen ter eere Godts geconfirmeert ende bevestigt
te werden, ende hebben sulcx naer voorgaende
affvraginge, belooft, gelijck sij beloven bij desen bij
eeren eet ende sielen saligheijt, malcander nimmer
meer te verlaten, maar eerlijck vroom, burgerlijcq
ende Godtsaligh met malcanderen te leven, als vroome,
eerlijcke, ende Godtsalige luijden toestaat, ende hebben
tot teijcken van sulcx te onderhouden, malcander de
rechterhandt gegeven, naer dat henluijden het
formulier des huijwelijcx duijdelijck was voorgelesen,
belovende sijluijden oock sulcx onverbreeckelijck
te onderhouden, naer te comen ende te achtervolgen
ten ware 't selve geschiede uijt saacke van overspel
(dat Godt verhoede) versoeckende sij comparanten hiervan acte.
Actum 17de September 1681.
Ontleend aan De Paleograaf, nr. 2 en 3, 1901.
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De Groningse goudsmeden 'van Giffen'.
H. van Giffen

'De Goudsmit' naar Jan Luiken

De oudste Van Giffens - in directe lijn teruggaand tot circa 1570 - hebben allen een
academische opleiding genoten. Daaraan
kwam abrupt een einde na het overlijden
van Lucas van Giffen, die leefde van 1634
tot 1680. Deze Lucas studeerde aanvankelijk in Groningen, later in Leiden. Hij promoveerde in Leiden op een stellingendissertatie. In zijn tijd was hij een gezien
advocaat en rechter. Toch had hij het vermoedelijk niet breed, want volgens zijn eigen aantekeningen hield hij kostgangers!
Hij was getrouwd met Margaretha (Grietje) Broijls (1639-1679). Dit echtpaar kreeg
zeven kinderen, waarvan er vijf al heel
jong overleden. Het vierde kind heette An114

na (1672-1723) en trouwde met Gerardus
Busz (1664-1713), predikant achtereenvolgens te Uitwierde en te Stitswerd. Hun
zoon Henricus (1694-1729) was eveneens
predikant. Het jongste kind, het tweede dat
langere tijd bleef leven, was Lambertus
van Giffen (1679-1738). Hij oefende een
heel ander beroep uit dan zijn voorouders.
Geen academisch beroep, maar een handwerk. Hij werd goud/zilversmid. Een vak
dat overigens in die tijd een hoog aanzien
genoot. Op zestienjarige leeftijd werd hij
leerling, in 1703 gezel en in 1705 meester.
Hij schijïit zijn vak ook goed verstaan te
hebben, want van de stad Groningen kreeg
hij verschillende opdrachten, zoals in 1735
het maken van twee zilveren bekers. Twee
zoons bekwaamden zich eveneens in dit
vak en zetten het werk van hun vader
voort. Het waren Lucas van Giffen (17141758) en Johannes van Giffen (17251782). Ook later hebben nog verschillende
naamgenoten dit vak in Groningen beoefend. De laatste was Hendrik Willem van
Giffen (1776-1854) die via zijn dochter Johanna Wilhelmina, de grootvader zou worden van de later zo bekend geworden
kunstschilder Hendrik Willem Mesdag.
Curieus mag het ook genoemd worden dat
de familie Van Giffen het vak van zilversmid met slechts een korte onderbreking
bijna een eeuw lang in hetzelfde pand
Akerkhof hoek Lutkenieuwstraat bij de
Grote Markt in Groningen heeft uitgeoefend, (zie Minke A. de Visser, Groningse
Volksalmanak, jr. 1939, pag. 159 t/m 167:
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Een huis vol goudsmidtraditie).
De vraag die mij heeft beziggehouden is,
waarom heeft Lambertus de traditie van de
familie niet hoog gehouden en heeft hij
voor een andere dan een academische vorming gekozen? In het hierna volgende
hoop ik een antwoord op die vraag te kunnen geven.
Wie het bovenstaande aandachtig heeft gelezen, zal het mogelijk zijn opgevallen dat
Lambertus' moeder Margaretha hem al in
zijn geboortejaar (kraambed?) is ontvallen.
Zijn vader overleed een jaar later. Lambertus en zijn zusje Anna waren dus al heel
jong wees. Allereerst is nagegaan of was te
achterhalen hoe het nu met de opvoeding
van deze twee kinderen is gegaan. Het
blijkt dat het de familie van de moeder, de
familie Broijls, was, die zich over hun lot
heeft ontfermd. Immers als voormonders
(= voogden) worden in de stukken genoemd Hendrik van Bij Ier en Johan van
Sijsen, beiden gelieerd aan de familie van
de moeder.
De eerste, Hendrik (Henricus), predikant te
Hoogezand + Kielwindeweer, was een volle neef van de moeder van de beide weesjes, de ander, Johan was getrouwd met
Geesje Munningh en dat was weer een
nichtje van de moeder van de eerder genoemde Hendrik van Bijler. We mogen die
familie (en in het bijzonder de beide voormonders) alsnog dankbaar zijn voor de manier waarop ze zich voor de weesjes hebben ingezet.
Aanvankelijk veronderstelde ik dat Lambertus van Giffen wel in een weeshuis zou
zijn opgenomen en dat een opleiding in een
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handwerk een goedkope en simpele oplossing voor de maatschappelijke voortgang
van dit kind zou zijn geweest. Nadere studie van de regels bij het gildenwezen
maakte al snel duidelijk dat zo'n veronderstelling op drijfzand was gebouwd! Om
zilver/goudsmid te kunnen worden moest
je wel een opleiding binnen het gilde van
dit vakgebied volgen. En dat klinkt eenvoudiger dan het was. In die tijd moesten
alle leerlingen bij het gilde worden aangemeld. Zo'n registratie diende er voor de opleidingskraan niet te ver open te draaien en
op die manier het aantal potentiële concurrenten te beperken. Men hield er dus een
heel duidelijke monopolistische politiek op
na. Bovendien was het zo dat weeskinderen eigenlijk alleen maar in aanmerking
kwamen als leerling te worden aangenomen bij minder populaire gilden. Het zilversmedengilde kon zeker niet tot die categorie worden gerekend. Verder was het gebruikelijk dat men gedurende de opleiding
voor zo'n opleiding moest betalen! En dat
zal voor weeskinderen ook geen haalbare
kaart geweest zijn. Zo'n financiële belasting werd ook gezien als een zeer tolerabele drempel voor de toelating tot het gilde.
Het uiteindelijke doel van de opleiding was
de afronding met het afleggen van de
meesterproef. Maar ook dat was geen eenvoudige zaak. Aan de opleiding werden
hoge eisen gesteld. Kwaliteitsbewaking
speelde daarbij een grote rol: de opleiding
duurde lang (Lambertus deed daar dan ook
zeven jaar over) en voor de meesterproef
moest vaak een aanzienlijke som geld worden neergelegd. Voor onze vraagstelling is
het belangrijk te weten dat de toegang tot
een opleiding aanzienlijk vereenvoudigd
werd als je behoorde tot een familie waar115

leen kreeg hij van de stad Groningen belangrijke opdrachten, maar ook nu nog
treffen we werk van hem aan op belangrijke tentoonstellingen. Bij voorbeeld op de
tentoonstelling in 1997 in Schoonhoven
en - later in dat jaar - in het Groninger Museum onder de titel 'Groninger keur en zilver uit Stad en Ommelanden'. Afbeelding 1
is afkomstig uit de catalogus van deze tentoonstelling, afbeelding 2 toont het meesterteken.
afb. 1

afb.2

van de leden reeds een eigen bedrijf hadden (zie Ons Erfgoed, 1997, nr. 6, pag.
232-234).
Tegen die achtergrond moeten we vrijwel
zeker de toelating tot de zilver/goudsmeden opleiding van Lambertus zien. Zoals
wij nu weten, heeft de familie van zijn
moeder, de familie Broijls, daarin een belangrijke rol gespeeld. De relatie met de
voormonders is al aangeduid, maar belangrijker is het te weten dat in die familie ook
bekende zilversmeden in Groningen werkzaam waren. In de Index Goudsmedengilde
(293-1) vinden we dat als leerling in 1627
vermeld staat Arnoldus Broijls en in 1694
Koop Broijls. Daarmee lijkt de cirkel gesloten, al hoewel we nog niet hebben kunnen achterhalen of Lambertus bij een van
deze twee zilversmeden ook daadwerkelijk
als leerling gefunctioneerd heeft.
Lambertus werd - en wordt nog steeds - erkend als een belangrijk kunstenaar. Niet al-
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Tenslotte hebben de voormonders zus Anna goed kunnen uithuwelijken. Zij trouwde, zoals reeds werd vermeld, met de predikant ds. Gerardus Busz, een lid van een
familie die in Groningen groot aanzien genoot.
Het voorgaande moge illustreren dat er met
betrekking tot de beroepsuitoefening van
onze voorouders, voorzover ze hun werkzaamheden als lid van een gilde verrichtten, nog heel wat gezegd kan worden. Leden van het ene gilde genoten meer aanzien dan leden van een ander. Ongetwijfeld
houdt dit verband met een uiteenlopende
financiële beloning voor de werkzaamheden van de leden van de verschillende gilden. Het zou aantrekkelijk zijn als in Ons
Erfgoed in de toekomst deze materie eens
wat verder uitgediept kan worden. En liefst
tegen de achtergrond van de toenmalige
kosten van levensonderhoud, zodat we een
beter beeld krijgen van het leven van onze
voorouders.

Ons Erfgoed nr 3, 1999

De adel in de middelnederlandse letterkunde
W.H. Morel van Mourik
In dit blad, waarvan menige abonnee zijn
stamboom tot Karel de Grote kan opvoeren, is het niet vreemd als van tijd tot tijd
aandacht aan de adel wordt geschonken.
De meeste lezers zullen in hun middelbareschooltijd kennis gemaakt hebben met een
Middelnederlandse ridderroman, tenminste
Karel ende Elegast. Een combinatie van
het een en het ander, zoals in de titel vermeld staat, valt dus geheel binnen het kader van dit blad. In het onderstaande zal
ingegaan worden op de verhouding van
verbeelding en werkelijkheid in deze verhalen aan de hand van één ridderroman:
het onderwerp is nl. te veelomvattend.
In de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen neemt de ridderroman een belangrijke plaats in. Het is bekend, dat daarin op subjectieve wijze wordt omgesprongen met de historie. Zo groeit in het Roelantslied een onbelangrijk achterhoedegevecht van troepen van Karel de Grote uit Koning Artur, fragment uit een Frans gobelin
met de Negen Helden
tot een geweldig heroïsch gebeuren. We
(New York, The Metropolitan Museum of Art)
hebben dat kunnen vaststellen aan de hand
van gegevens buiten het verhaal. Dat is sen) en de Oosterse ridderroman (een soort
ook het geval met een nogal apart staande Kasteelroman avant la lettre) vormen deze
ridderroman, de Ferguut, waarvan de Ne- verhalen tezamen de z.g. hoofse epiek,
derlandse versie ca. 1350 te dateren is. De- waarin het ideaal van het hoog ontwikkelze zal worden bezien op één aspect: de af- de gecultiveerde ridderwezen centraal
komst van de hoofdpersoon, niet vreemd staat. Dit in tegenstelling tot de Frankische
voor een blad dat aan genealogie is gewijd. romans, met Karel de Grote en zijn manHet betreft hier een z.g. Britse roman, nen: ongeletterde en ruwe rambo's klieven
waarin de legendarische vorst Artur voor- koppen of rompen omwille van trouw of
komt. Mèt de klassieke roman (waarin ontrouw aan de leenheer.
Griekse helden in het harnas worden gehe- Over de afkomst van al die degenhouwers
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Korte inhoud van de Ferguut.
Koning Artur gaat in Zuid-Schotland jagen
op het witte hert. De zoon van een grootgrondbezitter en een adellijke vrouw ziet de
jachtstoet en wil in de kring van de ridders
rond Artur worden opgenomen. Hij krijgt
de roestige wapenrusting van zijn vader en
gaat daarin naar het hof van Artur. Ferguut,
die door Artur tot ridder is gemaakt, neemt
een uitdaging van de hofmaarschalk aan en
gaat op weg om op de zwarte rots een sluier
en een hoorn te halen. Onderweg maakt hij
kennis met jonkvrouw Galiene, maar hij
heeft voor haar toenaderingspogingen (nog)
geen belangstelling omdat hij naar de zwarte rots wil. Nadat hij met veel inspanning
de sluier en de hoorn bemachtigd heeft,
gaat hij terug naar het kasteel van Galiene,
maar deze blijkt te zijn verdwenen. Ferguut
begrijpt dat hij hieraan schuldig is en hij
besluit op zoek te gaan naar de jonkvrouw,
op wie hij nu hopeloos verliefd is geworden. In liefdesverdwazing doolt hij twee
jaar in het woud, waar zich een proces van
loutering voltrekt. Aan het eind van het verhaal is hij de ideale ridder, die de liefde van
Galiene waardig is. Hij wordt zelfs koning
van Schotland.

1985 aan de hand van een aantal argumenten uit het werk: "De man moet wel van
adel zijn". Wat nu, zal de lezer denken.
Een boer is toch geen edelman? En: hoe
kan men na 130 jaar 180 graden draaien?
Laten we de tekst eens bezien. Het Middelnederlandse verhaal is een bewerking van
een Frans origineel, maar het speelt zich af
in Engeland; dat blijkt uit het voorkomen
van uitsluitend Engelse plaats- en streeknamen. Dat lijkt vreemd, maar is het niet. Zoals men weet, werd Engeland in 1066 veroverd door hertog Willem van Normandië
en zijn ridders. Van oorsprong waren de
Normandiërs, zoals de naam aangeeft,
Noormannen, Vikingen, maar zij hadden
de taal en de gewoonten van hun nieuwe
vaderland overgenomen. In Engeland bleven zij hun Franse taal spreken. De in het
Frans geschreven verhalen, zoals die voor
de Normandische overheersers geschreven
werden, hadden koning Artur, waarschijnlijk een Keltische legeraanvoerder uit de
achtste eeuw, tot middelpunt. Ze hadden
twee belangrijke oogmerken.

In de eerste plaats ging het om het uitdragen van de Normandische visie op het kolaten de geschriften ons niet in onzeker- ningschap, met gelijkwaardige vazallen geheid. Hoe ruw of hoe gecultiveerd - men is schaard om de vorst. In de verhalen wordt
van hoge adel. Het boven-genoemde werk, dit gesymboliseerd door de Ronde Tafel,
de Ferguut, springt daaruit. De letterkundi- waaraan de ridders zitten. Er is hier sprake
ge handboeken spreken alle de literatuur- van het harmoniemodel, in tegenstelling tot
historicus WJ.A. Jonckbloet na, die in de verhalen met Karel de Grote als middel1852 in zijn handboek als eerste over deze punt, waar het conflictmodel overheerst.
roman heeft geschreven: "Ferguut is een De relaties dragen daar het stempel van
boerenzoon, die onder invloed van de lief- strijd tussen de leenmannen onderling en
de een ridder wordt". Pas in een artikel in verzet tegen de leenheer.
1985 zien we een rehabilitatie van de In de tweede plaats zochten de Anglohoofdpersoon: W. Kuiper concludeert in Normandische heersers de legitimatie (zij
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waren immers bezetters!) van hun aanspraken op de Engelse troon in koning Artur.
Artur was niet alleen koning van Brittannië
geweest, maar ook van Gallië, het land
waar Willem de Veroveraar vandaan
kwam. De Arturromans, voor zover zij in
Engeland ontstaan zijn en geschreven zijn
voor de Franssprekende hofkring, zijn dan
ook mede te beschouwen als legitimering,
niet alleen van de aanspraken op de Engelse troon, maar ook op de vroegere Britse
gebieden in Frankrijk en andere delen van
dit land. Men herinnere zich de Honderdjarige oorlog van de Engelsen in Frankrijk
(Jeanne d'Arc!). Die aanspraken hebben
lang geduurd. Zo voerde koning Jacobus II
van Engeland nog in 1661 de drie lelies
van Frankrijk in zijn koninklijk wapen.
Als de nieuwe Normandische koningen
zich zagen als opvolgers van koning Artur,
dan is het alleen maar logisch als hun baronnen zich als opvolgers van Arturs ridders voelden en behoefte hadden aan een
familiesage, die een Arturridder tot voorvader van het eigen geslacht maakte. Zo'n
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verhaal is de Ferguut, Fergus in het Frans.
Enerzijds is deze roman ontsproten aan het
wensdenken van John de Balliol, een Engelse baron uit de dertiende eeuw uit het
grensgebied tussen Engeland en Schotland,
en zijn vrouw, een Schotse, nakomelinge
van Fergus Mor uit de tijd van koning Artur. Hun oudste zoon, hoopten zij, zou eens
de Schotse troon bestijgen. Het werd overigens de jongste. Het verhaal geeft dus dertiende-eeuwse denkbeelden gestalte onder
het mom van zogenaamde historie. Tot zover lijkt alles te kloppen. Maar die boer
dan, dat is voor een adellijke genealogie
toch niet fraai? Burgerlijke kwartieren
worden daarin bij voorkeur weggevoezeld
en zeker niet geaccentueerd, zoals in deze
roman gebeurt. Ook hiervoor is een verklaring, al zijn daar wat meer woorden voor
nodig.
De vader van Ferguut, Somilet, bezit een
kasteel met een hoge toren, die versterkt
was, voorzien van torentjes en een borstwering, en met een grote zaal met een flink
aantal treden, een bouwwerk dat de goed119

keurende blikken van koning Artur kreeg,
toen die langs reed. Dat liegt er niet om.
Het is niet direct de stulp van een boer, een
dorper. De schrijver laat evenwel niet na
op dit woord de nadruk te leggen als hij het
over Somilet heeft: elf keer komt het
woord 'dorper' voor, tegen één keer Somilet. Vanwaar die nadruk? Ook Ferguut
wordt getekend als iemand van lage stand:
hij moet vroeg opstaan en harde lichamelijke arbeid verrichten (ploegen, vee hoeden,
mest kruien). Toch was er dienstpersoneel.
Hiervoor wordt hetzelfde woord gebruikt
als voor de hofhouding van de koning.
Deze dorper bestuurde het land en zijn kasteel als zijn erfgoed (allodiale goederen),
dus geen land dat hij van de vorst in leen
ontvangen had. Dit is een belangrijk punt,
dat verderop zal worden uitgediept. Een
volledige wapenrusting had hij ook, al had
hij deze al jarenlang niet meer nodig.
Weliswaar was die zwaar verroest, maar
wel van hoge kwaliteit. Toen Ferguut naar
het hof van Artur vertrok, kreeg hij van
zijn vader ook nog een duur paard, een
schild een speer en een werpspies, een volledige wapenrusting dus. Zijn eigen bijl
bevestigde hij aan zijn zadel. Het is verleidelijk, deze bijl te zien als een strijdbijl.
Het Middelnederlandse bile geeft daartoe
echter geen aanleiding. In het Frans staat
op de overeenkomstige plaats hace, wat
bijl èn strijdbijl kan betekenen.
Enerzijds zou hiermee dus het dorperlijke
werktuig kunnen worden bedoeld en anderzijds kunnen we er een toespeling in zien
op de gevechtsbijl, waarmee het Angelsaksische voetvolk het in 1066 tijdens de slag
bij Hastings opnam tegen de ruiterij van
Willem de Veroveraar en jammerlijk ver120

slagen werd. Op het tapijt van Bayeux is
dat duidelijk te zien. In beide gevallen is
de drager ervan gedeclasseerd. Wat op het
genoemde tapijt ook duidelijk zichtbaar is,
is het veelvuldig gebruik van de werpspies.
Daarnaast komt de steekspeer voor. In de
eeuwen na 1066 raakte de werpspies in onbruik en werd ouderwets. De werpspies die
Ferguut werd aangereikt, is dus duidelijk
antiek. Wist hij veel!
Een versterkt huis, geërfd landbezit van
niet geringe omvang, een wapenrusting en
een gezadeld paard, dat wijst in een andere
richting dan die van boer, namelijk naar de
sociale klasse van de ridderschap. Nergens
wordt vermeld, dat Somilet zélf zijn grond
bewerkte. De toehoorders wisten dat een
riddermatige daar zijn personeel voor had.
Toch kunnen we niet om zijn lage stand
heen; de schrijver drukt ons bij voortduring
met de neus op zijn dorperschap, extra benadrukt door de hogere stand van zijn
vrouw, van verarmde adel, toen al. Kennelijk een huwelijk uit berekening. Een huwelijk van een edelvrouwe met een boer,
een huisman, zoals de schrijver ons suggereert, is waarschijnlijk in de hele Middeleeuwen nog nooit vertoond. Het is derhalve uitermate onwaarschijnlijk, dat de
schrijver hier de maatschappelijke werkelijkheid weergeeft. Zo snel ging dat niet. In
het artikel "De adel door de eeuwen heen
(2)", in de tweede jaargang van dit blad,
blz.146, wordt hier nader op in gegaan. Het
is duidelijk dat de ridderschap een dergelijk verhaal, gelezen door onze ogen, niet
zomaar geslikt zou hebben, standsbewust
als men was. Het wordt dus tijd, de maatschappelijke situatie van de dertiende eeuw
te bezien.
In "De adel door de eeuwen heen (4)"
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wordt op blz. 230 van de tweede jaargang
het ontstaan van de z.g. koningsvrijen toegelicht. Kortweg komt het hier op neer: koningsvrijen waren in de elfde eeuw personen die het gebied tegen vijanden moesten
verdedigen en de oorspronkelijke bevolking in toom moesten houden. Om in hun
levensonderhoud te voorzien, kregen zij
van de koning land ter bebouwing. Vooral
in grensstreken kwamen zij voor, maar na
verloop van tijd hoefde er niet meer gevochten te worden. Ook in Nederland is
deze groep aanwijsbaar. Op blz. 147 t/m
149 van de tweede jaargang wordt daar uitvoerig op in gegaan.
Tegen bovenstaande achtergrond krijgt Somilet, de vader van Ferguut, reliëf. Hij bestuurde zijn landgoed - net zo goed als een
edelman het zijne deed, hij stond alleen sociaal een trapje lager. Zijn harnas had hij in
tijden niet meer nodig gehad. Als zijn zoon
niet die bevlieging had gekregen, was het
roestig en wel in de kelder blijven liggen.
Dat zijn vrouw hoger in stand was, kwam
in de Middeleeuwen geregeld voor. De
partners mochten evenwel slechts één trap
verschillen en de vrouw moest tot de hogere stand behoren. Het verschil in stand tussen een koningsvrije en een edelvrouw was
inderdaad slechts één trap. Kinderen uit
een dergelijk huwelijk kregen de stand van
de moeder, volgens het principe van het
Romeinse recht: partus sequitur ventrem
(de vrucht volgt de moeder). Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat Ferguut
geen boerenzoon was, maar net als zijn
moeder van adel en voorbestemd voor het
ridderschap, alleen moest hij door allerlei
beproevingen zijn dorperlijke manieren
van zich schudden.
De vraag rijst nu natuurlijk, waarom zowel
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de Franse schrijver als zijn middelnederlandse navolger de vader van Ferguut tot
de dorperlijke stand hebben gerekend. In
het Frans wordt gesproken over vilain,
waarschijnlijk een poging tot 'vertaling'
van yeoman, d.w.z. een vrije, die land bebouwt dat zijn eigendom is. In Engeland
kwam een dergelijke figuur niet voor: na
1066 werd het land onder de veroveraars
verdeeld, waarbij het Franse leenstelsel
werd ingevoerd. In Schotland was dit evenwel niet het geval; daar bleef de oude toestand gehandhaafd. De Normandische edelen keken op zo'n vrije neer en deze zal in
de dertiende eeuw door de adel inderdaad
als vilain zijn beschouwd, omdat hij nog
niet in het feodale systeem opgenomen was
en dus niet als noble in Normandische zin
beschouwd kon worden. Daar kwam nog
bij dat in de Keltisch-Noordelijke gebieden
de culturele invloed van de Normandiërs
niet groot was en die streken dus als boers
golden, niet ongelijk aan wat 'culturele
Amsterdammers' denken van streken buiten de Randstad.
In de Arturromans gaat het dikwijls om de
tegenstelling hoofs/onhoofs. Hoofs is voorbehouden aan de hofgemeenschap van koning Artur; de wereld daarbuiten daarentegen is onhoofs. De tegenstelling ridder/
boer maakt dit op overtuigende wijze duidelijk. Duidelijker kan het niet: wit/zwart.
Toch gaat de schrijver nog verder. Hij laat
zien dat onhoofs gedrag - na veel moeite
weliswaar - in hoofs gedrag kan veranderen. Zelfs een 'boer' kan drager van de
hoofsheid worden; een edelman moet dat
dus zeker lukken.
De middeleeuwse bewerker is niet slaafs te
werk gegaan. Wat hem in de Franse tekst
niet van pas kwam of wat hij niet begreep,
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heeft hij weggelaten of veranderd. Zo was
Somilet in het oorspronkelijke werk plaatsvervanger van de Engelse en Schotse koning (een ambt dat hij van zijn voorvaderen had geërfd en dat hem niet kon worden
afgenomen) gewijzigd in die van erfelijk
grootgrondbezitter. Het was voor de middeleeuwse dichter heel goed mogelijk geweest, Somilet te modelleren naar de koningsvrijen uit het Rivierengebied van Nederland. Toch volgde hij de Franse dichter
in zijn keuze van boer. Het zou heel goed
kunnen zijn, dat het benadrukken van diens
lage sociale status toe te schrijven is aan
eenzelfde tegenstelling als in de AngloNormandische Fergus, waar de verhouding
van leenheer en vazal hoger gesteld wordt
dan de vrije heer die geen leenheer boven
zich heeft. Het besturen van landerijen was
'old stuff; de nieuwe mode: ridder-eer en
vrouwendienst, dat was het. Wie met deze
trend niet wilde meegaan, was achterlijk,
een boerenhufter. Van een edelman durfde
de dichter dat niet te zeggen, van een - lagere - koningsvrije wel. Overigens is uit
genealogisch onderzoek in het Gelderse rivierengebied gebleken, dat er een 'declassering' van koningsvrijen optrad, nadat zij
hun allodiale goederen aan de landsheer

hadden opgedragen en als leenmannen in
weinig meer van (in oorsprong onvrije) ministerialen te onderscheiden waren.
Besluit
Het is niet zonder meer mogelijk, middeleeuwse situaties, vooral betreffende de
adel, uit de ridderromans af te leiden. Er
moet rekening worden gehouden met adellijke pretenties. Zo had de Franse dichter
en de Nederlandse bewerker van de Fergus
niet de bedoeling, te beschrijven hoe een
koeienjongen ridder kon worden. Hun
hoofdfiguur bereikte gewoon zijn natuurlijke bestemming, natuurlijk, omdat hij uit
een adellijke, dus hoofse, moeder geboren
was. De aangeboren hoofse eigenschappen
van Ferguut waren door een onhoofse opvoeding slechts bedekt geweest. Door het
vinden van zichzelf en de ervaring van de
liefde kon de jongen uit de buitengewesten
uitgroeien tot een waarlijk hoofs ridder, die
opgenomen kon worden in de kring van
koning Artur en zijn vazallen, ja, koning
van Schotland werd.
Tenslotte: duidelijk is, welke context het
verhaal in Groot-Brittannië had; het is jammer genoeg onduidelijk, hoe de Nederlandse navolging is te plaatsen.

Uw publicatie in boekvorm (aanvulling)
H.M. Lups
Enkele lezers maakten er mij op attent dat ook heel kamera gereed model. Meerprijs voor een
kleinere oplagen van een familieboek betaal- eventuele opmaak en filmuitdraai van het ombaar kunnen zijn. Zo ontving ik een kopie van slag ongeveer ƒ 150,—. Moeten foto's gescand
een offerte voor 125-150 familieboeken met worden dan bedraagt de prijs per foto via print
een omvang van 152 pagina's, formaat 16 x 24 ƒ17,50, of via film ƒ23,—.
cm., gedrukt op 90 grams machine coated, in- Het leek inzenders en mij nuttig deze informagenaaid, omslag 250 grams bedrukt en gelami- tie door te geven, zodat men althans enig houneerd voor een prijs net onder de f3.000,— (ex vast heeft, wanner men zelf tot een publicatie
over wil gaan.
BTW). Deze prijs is dus gebaseerd op een ge122
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Moraal = zwartkleurig
A. Moraal

Wapen van de Castiliaanse familie Moraies
(Gekwartileerd schild met het eerste en vierde kwartier op
een veld van zilver drie zwarte banen en op het tweede en
derde kwartier op een veld van zilver een moerbeiboom
van groen).
ORIGEN CASTELLANO
De Trasmieva (Santander).
Una rama paso a Cuba. Prob nobleza en las Ordenes de
Santiago. (1.535-1.539) Calatrava. (1.644) Alcantara.
(1.656) Carlos III. (1.782)
SUS ARMAS:
Excudo Cuartelado: 1° y 4°, en campo de plata tres bandas
de sable; y 2° y 3° en campo de plata un moral de sinople.

In het boek Familienamen in Nederland
wordt op pagina 58 de familienaam Moraal
gekoppeld aan een Officier van Justitie. Op
pagina 52 zegt de auteur dat in een aantal
gevallen een grondig genealogisch onderzoek nodig is om de juiste betekenis te
achterhalen. Dit geldt ook voor de ogenschijnlijk eenvoudige naam 'Moraal'.
Bij ons onderzoek naar de verklaring van
onze familienaam Moraal (in Vlaanderen,
Frankrijk en Spanje o.a. More(e)l, Morael,
Moreau, Moral en Moraies) bleek dat
waarschijnlijk aan de betekenis 'zwartkleurig' gedacht moet worden. Dit op grond
van de volgende feiten:
•
Het middeleeuws moreel of morel is
de benaming van een zwart paard;
van ofra morel, mlat. morellus en
fra. moreau, met de betekenis moorpaard, gitzwart paard.
•
Volgens een Franstalige publicatie
zou de naam zijn afgeleid van Maure
Ons Erfgoed nr 3, 1999

(Moor = zwart paard, zwarte inwoner van Mauretanië).
Het (zwarte) paard van Robert d'Artois in de Guldensporenslag (1302)
staat bekend als <orel.
In Kortrijkse archieven wordt vermeld: "1395 Jan Morielle van eenen
paertstallekine twelke behoort an
tscepene huus"; misschien kreeg deze Jan Morielle (Moriel), die een
paardenstal huurt, de bijnaam naar
zijn (zwart) paard.
Nog in de zestiende eeuw gaf men
aan de naam de betekenis moor,
zwart. Zo wordt een Jan Morel - in
1572 poorter van Kortrijk - vermeld
als Jan Morel, alias De Moor.
Morel, in oudere vorm morelle, is de
benaming van een soort kersen. De
vorm morel werd door de volksetymologie met moor in verband gebracht: "Deze Criecken, die in
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Vranckrijck Merises heeten ..., in
Brabant Morellen (om dat sij soo
swart sijn) of Swarte Criecken...
(Woordenboek der Nederlandsche
taal)
In verband met onze veronderstelling dat
de naam Moraal van Spaanse oorsprong
zou kunnen zijn (moral is ook het Spaanse
woord voor moerbeiboom; meervoud morales), verklaren de afdeling Naamkunde
van het P.J. Meertens-instituut te Amsterdam en het Instituut voor voor Naamkunde
en Dialectologie van de Universiteit te
Leuven, dat ook in dat geval moet worden
gedacht aan de betekenis 'zwart-kleurig'.

Ook komt de familienaam Amoraal voor.
Volgens het P.J. Meertensinstituut kan deze naam waarschijnlijk begrepen worden
na de vondst van de voornaam Lammorael/
Amorul. Wellicht kan daarbij worden gedacht aan een verband met de reeds genoemde vrucht morel, ook wel amoreel,
annarael (Ital. amarella) genoemd.
In de veertiende eeuw is de voornaam Lamoraal in gebruik geweest bij adellijke geslachten (bijv. Lamoraal van Egmond en
Lammorael of Amorul van den Berge).
Zelfs in het Fries is hij nog lang mansnaam
geweest; via het Frans zou de naam afstammen van het Turkse Amurath.

In Ieperse archieven komen voor: 1307
coppin morel, 1326 jacop moreel, 1374 Bronnen:
pieter moreels en in een Kortrijks archief F. Debrabandere, Studie van persoonsnamen in
de Kasselrij Kortrijk 1350-1400, pag. 315.
vinden we nog: 1393 Jan Moreels wedue.
In Vlaanderen (Roeselare) duikt de naam W. Beele, Studie van Ieperse persoonsnamen
Moral (Morael) voor het eerst op in 1525, uit de stads- en baljuwrekeningen 1250-1400,
dl. 2, pag. 413-414.
in Frankrijk (Montmédy) in 1514 en in NeA, Carnoy, Origines des noms de families en
derland (Leeuwarden) in 1552. Verder
Belgique (1953).
woonden sinds 1600 verscheidene families A. Dauzat, Dictionnaire étymologique des noms
Morael en Moraal (o.m. afkomstig uit het de families (1951).
noord-Franse Pays d'Artoys) in Middel- K. Roelandts, Nederlandse familienamen in hisburg en 's-Gravenhage (Volgens Waalse torisch perspectief {1951).
cartotheek). Een relatie met onze oudst be- Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenkende voorvader Jannes (Johannes) Jans boek (1932).
Moraal - in 1732 turf- en hooiboer te Wan- Archivalia RAC Deijnze, GA Luxemburg, GA
Leeuwarden en RA Overijssel.
neperveen - is niet te vinden...

De Veerkamp Krant op cd-rom
Enkele lezers wilden gaarne contact met de initiator van deze cd-rom, maar vonden geen adres.
Dit luidt als volgt:
H.E. Veerkamp
Middelblok 105, 2831 BL Gouderak
Tel. 0182-375333
124
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Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië
Sinds 1997 interviewt de stichting mondelinge geschiedenis Indonesië mensen die
tussen 1940 en 1962 in Indië, Indonesië of
Nederlands Nieuw-Guinea verbleven. Samen vormen de interviews een 'gesproken
archief over een belangrijke periode uit
onze geschiedenis. Uiteindelijk moeten de
levensverhalen van circa duizend mensen
hun weg vinden naar de interviewcollectie.

Sinds het begin van het interview-project is
al een deel van de interviews voor het publiek vrij gegeven. Deze kunnen worden
beluisterd op de Historisch Documentatie
afdeling (Hisdoc) van het KITLV in Leiden. De eerste reacties van onderzoekers
en andere belangstellenden die zijn komen
luisteren, zijn positief en waarderend. Deze
verzameling interviews kan nu al een unieke interviewcollectie in Nederland worden
genoemd.

Meer te vertellen dan u denkt
In het archief moeten de stemmen van alle
lagen en gezindten te vinden zijn. De ver- Interesse?
halen die daarin verteld worden moeten zo Hoort u zelf tot de groep mensen die tussen
veelkleurig zijn als de samenleving toen 1940 in 1962 enige tijd in Indië, Indonesië
was. Veel mensen denken dat zij weinig of Nederlands Nieuw-Guinea heeft geover hun tijd in 'de Oost' te vertellen heb- woond of gewerkt en voelt u zich door het
ben. Onze ervaringen tot nu toe wijzen uit voorgaande aangesproken, neem dan condat deze mensen zich vergissen. Iedereen tact op met de stichting. U krijgt dan een
die wij tot nu toe interviewden herinnerde deelname-formulier zodat wij u kunnen
zich nog veel en kende talloze anekdotes opnemen in ons respondentenbestand. Als
over het werk of het dagelijkse leven.
u geïnteresseerd bent geraakt in de interMensen hebben meestal meer te vertellen viewcollectie of in de mondelinge geschiedan zij eerst denken.
denis van Indonesië, kunt u ook contact
opnemen met de stichting. Voor het beluisteren
van de interviews kunt u ook een afLuisteren naar interviews
De interviews worden opgenomen op mini- spraak maken met de leeszaal van Hisdoc
disc. De opnames kunnen daardoor nog ve- (tel: 071-5272637). Mocht u nog andere
le decennia beluisterd worden, zonder vragen hebben over het project dan kunt u
kwaliteitsverlies. De interviewopnames deze altijd voorleggen aan de coördinator,
blijven bewaard in de vorm waarin ze zijn dr. Fridus. U bereikt de Stichting Mondeopgenomen. Er wordt niets in het geluid linge Geschiedenis Indonesië p/a KITLV,
veranderd. Van elk interview wordt een sa- Reuvensplaats 2, 2311 BE Leiden, tel. 071menvatting gemaakt. Deze samenvatting 527 26 39, fax 071-527 26 38; e-mail: SMwerkt als een soort inhoudsopgave voor het GI@rullet.leidenuniv.nl
interview. Alle samenvattingen en achtergrondgegevens worden ook opgenomen in De stichting staat ingeschreven bij de KvK
een digitale catalogus.
Rijnland onder nr. S. 41169753.
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Internet belangrijk medium bij ontsluiting genealogisch materiaal
Kees Crone
Het verzamelen en toegankelijk maken van
genealogische gegevens neemt mede dankzij de computer een steeds grotere vlucht.
Feitelijk zijn digitale technieken bij ontsluiting van archieven al lang niet meer
weg te denken. Archivarissen en genealogen worden werkelijk bestookt met aanbiedingen op dit vlak. De cursussen en multi
mediaprogramma's op dit terrein tieren welig. Het kaf is voor de gemiddelde, in IT ')
geïnteresseerde archiefmedewerker of genealoog soms moeilijk van het koren te
scheiden. Leden van een historische, Friese
werkgroep probeerden het programma Jasmine uit. Hun conclusie: Jasmine maakt
werkelijk waar wat het belooft!
Archieven, om het even welk, zijn meestal
niet toegerust voor massale publieke belangstelling. Anderzijds willen steeds meer
bedrijven, instellingen en gewone burgers
kennis nemen van historische of genealogische gegevens. Digitale technieken bieden
gelukkig uitkomst op dit vlak. Ontwikkelaars van software proberen elkaar de loef
af te steken bij het bedenken van aantrekkelijke programma's voor het digitaal opslaan en ontsluiten van cultureel erfgoed.
In dit kader past Jasmine. Jasmine is een
computerprogramma dat een paar jaar geleden door softwareproducent Computer
Associates werd ontwikkeld. De vraag, of
het programma doet wat het belooft, stond
onlangs centraal bij een Jasmine-perspresentatie. Enthousiastelingen van de Werk126

groep Historisch Percelen Project (HHP)
Het Bildt, vertelden over wat Jasmine allemaal vermag bij het publiek toegankelijk
maken van het Statenregister. Via het internet kan de in de cultuurhistorie van Het
Bildt geïnteresseerde burger, zijn kennishonger bevredigen!
Stroomversnelling
Sinds 1995 is de Werkgroep HPP Het Bildt
bezig om Het Bildtregister van de Statenlanden vanaf 1737 in een zelf te bouwen,
geautomatiseerd systeem onder te brengen.
Dit met het doel het voor het publiek toegankelijk te maken. De reden hiervoor was
de groeiende belangstelling en het toenemende aantal vragen van burgers en instellingen die geïnteresseerd zijn in de historie
van percelen, onroerend goed, families,
enz. Cultuurhistorie is een steeds belangrijkere maatschappelijke ontwikkeling waar
ook de Friese gemeente Het Bildt en de
Stichting Ons Bildt het nodige aan wilden
doen. Na veel 'gehannes', dat wil zeggen
automatiseringsproblemen, kwam het project vorig jaar in een stroomversnelling,
toen de Werkgroep HPP op Jasmine stuitte.
Volgens de banenpooler Edward Kuiken
bleek het heel moeilijk een applicatie te
bouwen, die digitale informatie efficiënt
kon opslaan en die de manier waarop je
een historisch archief moet opzetten, aankon. Kuiken is geestelijk vader van dit project en werkzaam bij de gemeente Het
Bildt. Kuiken: "Doordat Jasmine een obOns Erfgoed nr 3, 1999

ject database en ontwikkelomgeving is,
konden we heel gemakkelijk een applicatie
bouwen die de structuur van een historisch
archief volgt. Je koppelt daarin namelijk
allemaal elementen aan elkaar op een wijze, die overeenkomt met de verbanden die
ook in het oorspronkelijk materiaal voorkomen." Sytse Keizer, informatie-analist,
systeemontwerper en voorzitter van de
Werkgroep vult aan: "Een ander belangrijk
voordeel is dat je in Jasmine heel effectief
en gemakkelijk alle soorten informatie kan
opslaan. Rijksarchief 'Fryslan' heeft oude,
originele kaarten in bruikleen gegeven aan
HPP Het Bildt, die vervolgens door een gespecialiseerd bedrijf zijn gedigitaliseerd.
Wij hebben deze zonder problemen in Jasmine opgeslagen, evenals oude foto's en
dergelijke. Bovendien kunnen we met hetzelfde gemak ook video en geluidsbanden
toevoegen."
Internet
Klaas Broeils, afdelingscoördinator bij gemeente Het Bildt en als lid van de Werkgroep HPP nauw betrokken bij het geheel:
"Elk archief in Nederland is bij een dergelijke oplossing gebaat. Om te beginnen
blijven de historische archiefstukken in
veel betere staat, omdat geïnteresseerden
niet meer de oorspronkelijke stukken raadplegen, maar de digitale versies. Dit betekent het behoud van ons culturele erfgoed.
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Voorts heb je voor het archief minder medewerkers nodig. Nu hebben veel gemeenten één of meer personeelsleden die de archiefstukken ophalen, kopiëren en weer terugzetten en burgers te woord staan. Deze
mensen kunnen voor andere taken worden
ingezet." Naar zijn oordeel kunnen andere
archieven of archiefinstellingen lering
trekken uit de Jasmine-toepassing door de
Werkgroep HPP. "Dit gaat verder dan alleen optimale automatisering. Je kunt er de
dienstverlening door een organisatie mee
uitbreiden en geheel nieuwe mogelijkheden creëren." Hij raadt iedereen aan de
nieuwe applicatie op internet te bekijken.
Het precieze adres luidt: www.arfo.nl/hpp
Voor de in IT geïnteresseerde genealoog
zij nog het volgende vermeld. Computer
Associates' Jasmine is een krachtige, pure
object database met een volledig geïntegreerde multimedia ontwikkelomgeving.
Het programma van Computer Associates
uit Nieuwegein stelt gebruikers in staat om
een nieuwe generatie applicaties te ontwikkelen voor andere markten, hun productiviteit te verhogen en kosten te verlagen. Met
Jasmine ontwikkelde applicaties kunnen
zonder aanpassingen via het internet, intranet, extranet of in cliënt/server-omgevingen worden gebruikt.
') Informatie Technologie
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Genealogische kaartenbak
H.M. Lups
In het verleden verscheen de genealogische
kaartenbak, een programma van de heer
Bert Tobé, oorspronkelijk geschikt om bidprentjes, grafstenen e.d. op te slaan.
Deze zomer verschijnt een nieuwe versie
op cd-rom. Deze is gemaakt voor Windows, versies 95 en 98.
De eigenlijke kaartenbak vraagt ongeveer 2
Mb schijfruimte. Omdat het programma
met behulp van de Borland Database Engine werkt zal ook deze van de programmacd-rom geladen moeten worden indien deze nog niet in de computer aanwezig is.
Hiervoor is 4 Mb nodig.
Er zijn per persoon vier bladen beschikbaar
om gegevens in te voeren: een persoons-,
een geboorte-, een trouwen- en een overlijdensblad. Op alle vier bladen is er ruimte
gereserveerd voor een archiefnummer,
waarvoor men bijvoorbeeld het nummer
uit de kwartierstaat kan gebruiken. Eventueel kan men, wanneer men over meerdere
archiefgegevens beschikt ook het veld bijzonderheden gebruiken om de coderingen
van de bewaarplaatsen op te slaan.
Wanneer iemand genealogie bedrijft zonder daarvoor een programma te gebruiken
of wanneer men personen als bijvoorbeeld
doopgetuigen of personen met dezelfde
achternaam, maar niet bekend in het bestand, niet in het eigenlijke genealogie programma in wil voeren, dan kan men via dit
programma een kaartenbak maken van al
de personen die men tegenkomt en die mo-
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gelijk van belang zouden kunnen zijn. Via
deze elektronische kaartenbak zijn ze sorteerbaar op te slaan en af te drukken.
Het spreekt wel vanzelf dat deze kaartenbak ook voor andere doeleinden bruikbaar
is, bijvoorbeeld de registratie van graven
op een kerkhof. Of om een adressenbestand in te bewaren.
Het programma is dusdanig opgezet dat er
meerdere verschillende kaartenbakken in
gebruik kunnen worden genomen, die
weliswaar op dezelfde wijze bewerkt kunnen worden, maar die gescheiden van elkaar blijven.
Uiteraard is een Help-bestand aanwezig.
De programma cd-rom kan besteld worden
bij de heer E.A.F.H. Tobé, Hezeweg 35,
7335 BM in Apeldoorn, tel. 055 534 22 22.
Het programma kost ƒ 25,— (Nederland),
over te schrijven op gironummer
229 35 88. Men moet niet vergeten bij de
mededelingen duidelijk naam, adres, postcode en woonplaats op te geven.
Wanneer het programma voor de eerste
keer wordt geïnstalleerd en gebruikt moet
men naam, adres, postcode, woonplaats,
registratienummer en registratiecode intikken. Men ontvangt deze codes met de cdrom nadat men het verschuldigde bedrag
heeft overgemaakt. Zo nodig kan men - na
registratie - telefonisch of per e-mail:
eafh.tobe@worldonline.nl
ondersteuning
vragen ('s avonds tussen 8 en 10 uur).
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Boekennieuws
Het geslacht Halmingh van Smeerling,
auteur Harm Kuper.
Na de genealogie van de familie Kuper van
Veele, een boerengeslacht uit Westerwolde, behandelt de auteur in dit boek de familie Halm(ing)(h). Halmingh was destijds
een van de zes eigenerfde boerenfamilies
van het gehucht Smeerling, De familienaam Halming(h) of Halm is uniek. Alle
mensen van de laatste twee eeuwen met
deze naam(svarianten) hebben dezelfde afstamming.
O.a. in het tijdschrift van de Vereniging
voor Genealogie en Historie 'Westerwolde' zijn al meerdere publicaties over dit
geslacht verschenen, met name van de heer
E.G. Schrage, maar een en ander is hier
verder uitgewerkt.
Dit 480 pagina's tellende werk leent er
zich niet toe het 'even' door te nemen.
Naast de eigenlijke genealogie, waarin de
drie takken van de familie worden beschreven: de tak Halm, de Veenkoloniale tak
Halming(h) en de Westerwoldse tak Halmingh, waarvan de laatste als parenteel, is
er veel interessante familiegeschiedenis,
die vaak ook interessant is voor derden.
Als voorbeeld moge een reisverslag genoemd worden: hoe kinderen uit een Rotterdams gezin in de hongerwinter naar de
familie in Westerwolde trokken, ervaringen die vele anderen in die tijd eveneens
deelachtig werden.
Het boek is geschreven tegen de achtergrond van het nu beschermde gehucht
Smeerling, het oude karspel Onstwedde en
het landschap Westerwolde. Het geeft inOns Erfgoed nr 3, 1999

formatie over de levensgewoonten en opvattingen. We vinden onder meer een overzicht van de inkomsten en uitgaven met
betrekking van een voogdij schap van 1733
t/m 1737, een voorbeeld van een rekenoefening, een overzicht van het lijfgoed en de
sieraden door een bruid in 1785 ingebracht,
de inhoud van testamenten, van huwelijkscontracten, verkopen van onroerend goed,
een pachtovereenkomst en een inventaris
van bezittingen en schulden. Het boek is
rijk geïllustreerd met foto's en kaartjes.
Naast de directe familie geeft de auteur
ook informatie over aanverwante families:
Boels, Geuchies, Van der Heide, Hidding,
Horlings, Huiges, Kamies, Karskens, Kruiter, Kuper, Lut(t)jeboer, Van Oosterom, De
Raad, Volders en Wubs.
Het boek wordt besloten met een overzicht
van gebruikte bronnen: akten en andere documenten, een verantwoording van de foto's, een literatuurlijst en een lijst met namen van de personen uit de stamboom of
parenteel.
Het boek kost f 125,--. Er zijn nog enkele
exemplaren te koop bij de auteur, de heer
H. Kuper, Meidoornlaan 1, 7875 BM Exloo. (HML)
Claas Claasse Verweij en zijn nakomelingen. Ook van deze publicatie zijn nog
enkele exemplaren verkrijgbaar voor de
prijs van slechts ƒ 10,— plus verzendkosten. Te bestellen bij mevr. R. de Groot, De
Weteringsbrugmolen 144, 1188 HD Amstelveen, tel. 020-6417873.
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Van schoenendoos tot familiearchief.
Auteurs Leny Kukler-van Gemert en Inge
Raben-van der Meulen. Ter gelegenheid
van het derde lustrum van de afdeling
Koggenland van de NGV hebben beide dames het initiatief genomen deze handleiding te schrijven over het opzetten en beheren van een familiearchief. Een derde
(mevr. S. Ham-Colhof ?) heeft een applicatie voor Pro-Gen geschreven om dat archief ook toegankelijk te maken en te houden. De auteurs zien deze bijdrage als een
discussiestuk of als handreiking zodat hetzelfde wiel niet steeds opnieuw hoeft te
worden uitgevonden. De lezer krijgt als
advies: haal er uit wat bruikbaar is. Aan de
orde komen: soorten archief, nummering
in soort en techniek, schiften en opruimen,
eisen waaraan de plaats van opslag moet
voldoen, gevaren die ons archief kunnen
bedreigen, bewaren van verschillende
soorten materiaal en nazorg.
Waar opslag dikwijls een verzameling papieren in een la, of in een doos is, waarin
niet gemakkelijk teruggezocht kan worden
is dit item iets dat veel meer aandacht verdient.
Van de ontwerpers van Pro-Gen kregen zij
toestemming om een archiefveld in te bouwen. Omdat er niet van uit wordt gegaan
dat iedere Pro-Gengebruiker het archiefveld standaard wil gebruiken is het niet
standaard aanwezig, maar voor geïnteresseerden is een diskette beschikbaar waarop
de aanpassing al voorgeprogrammeerd is.
Ook het afdrukken van een archiefveld in
WP wordt in een stappenplan behandeld.
Om de diverse archiefstukken terug te
kunnen vinden ontkomt men niet aan een
nummering. Anders dat destijds aangegeven in Ons Erfgoed, jg. 4, nr. 3, pag. 119130

126, hebben de auteurs de nummering opgehangen aan de nummering van de kwartierstaat. Uitgegaan wordt van de generatie
plus Kekulenummer, aangevuld met de in
Pro-Gen gebruikte persoons- en relatienummers.
Johan Vingers is IV kwl4.pb23.rblO en
rbll.
Zijn eerste echt is met Jacomijntje de Lange, die als nummer krijgt: IV kwl5.pb24.
rblO.
Kinderen behoren bij de ouders. Wordt er
een nieuwe afsplitsing gemaakt, dan wordt
een nieuwe archiefmap gestart.
Als Pro-Gengebruiker zal men met deze
nummering uit de voeten kunnen, maar er
zijn ook andere programma's in gebruik
waarbij men geen persoons- en relatienummers hanteert. In Ons Erfgoed gaven
we destijds de voorkeur aan een niet aan
het genealogisch systeem gebonden opberg methode omdat we in de loop der jaren via kwartierstaat en genealogie ook
andere families toevoegden, zoals de familie waar een zus door haar huwelijk terechtkwam. Verder waren wij driftige verzamelaars, zodat bijv. alle advertenties bewaarden die we tegenkwamen met de familienaam van een schoonzoon of schoondochter, omdat we mogelijk ook die families verder gaan uitspitten. Verder waren
we, toen we begonnen zelf probandus
(kwartierdrager), nu - vele jaren later - kan
elk van de kleinkinderen dat zijn. Wij hebben daarom destijds de voorkeur gegeven
aan een persoonsgebonden gegevensopslag, waarbij we de verschillende soorten
documenten soortsgewijs bij elkaar bewaarden.
Een probleem, waaraan wij destijds voorbij zijn gegaan is de niet persoonsgebonOns Erfgoed nr 3, 1999

den informatie, die we toch belangrijk vinden zoals lokale geschiedenis en waarvoor
eigenlijk een apart systeem zou moeten
worden opgezet.
De publicatie van de afdeling Koggeland
moge een aanzet zijn om voor het beheer
en en de bewaring van de familieverzameling tot een algemeen bruikbaar en hanteerbaar systeem te komen. Misschien een onderwerp dat bijvoorbeeld door de afdeling
Computergenealogie wat betreft het te han-

teren administratiesysteem mee zou kunnen worden aangevat,
Tot besluit worden een literatuurlijst en
een aantal nuttige adressen gegeven, gevolgd door enkele voorbeelden, ontleend
aan Pro-Gen.
Een werkje als dit, mits niet zonder meer
gekoppeld aan een bepaald genealogieprogramma, verdient een bredere verspreiding
dan de Afdeling Koggenland, want dit gaat
in feite iedere genealoog aan. (HML)

Agenda
03-07-1999 Feestelijke contactdag ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het programma Pro-Gen en het 5-jarig bestaan van de Pro-Gen Gebruikersgroep in
Centrum de Aker, Fontanusplein 2 te Putten, waar naast Pro-Gen en de ProGen GGG diverse andere organisaties met een stand aanwezig zullen zijn. *)
Op deze dag presenteren de programmamakers Johan Mulderij en Dinant
Scholten de nieuwe versie van het programma. Opening zaal 10.15 u.; 11.15
Presentatie Pro-Gen versie 3.0; 13.30 Causerie "Voldoet de nieuwe versie
van Pro-Gen aan de eisen van de gebruikers" (Frans Manche); 16.00 Gezellige afsluiting met een drankje en een hapje. Belangstellenden zijn van harte
welkom.
04-09-1999 23e Zeeuwse Contactdag te Kapelle-Biezelinge, 'De Vroone', CD. Vereekestr. 74 v. 9.30-17.00 u. Kosten f 7,50 zonder, f27,50 met lunch p.pers.
(0117-453841)
10-09-1999 10 t/m 13-09 51e Deutsche Genealogentagen
02-10-1999 8e Delflanddag. Parochiehuis Oostlaan, Pijnacker v. 11-16 uur *)
23-10-1999 Landelijke Genealogische Computerdag in 'De Reehorst' te Ede. *)
20-11-1999 Rijksarch. in Overijssel (Zwolle), Micro-ontmoetingsdag, aanv. 10.00 uur.
20-11-1999 NGV afdelingen Familie-organisaties en Heraldiek, dubbele workshop" Wapens ontwerpen/Goed gearchiveerd. De Akker, Melkpad 12, Hilversum. Aanv. 10.00 uur.
*) Op deze dagen is Ons Erfgoed aanwezig.
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Genealogische contactzoekers
Vragen van abonnees voor deze rubriek worden
gratis opgenomen voor zover de plaatsruimte
dit toelaat. Maximaal per contactzoekerper
jaar 720 letters/spaties. Vragen graag getypt,
eventueel in blokletters.
E(e)den, van/Eeten van. Ik ben op zoek naar
gegevens van personen die deze naam dragen/
hebben gedragen. Ook informatie over variaties
als Eden, van Ede, van Eede en van de (n) E
(e)den is welkom. Wie kan mij helpen? Uitwisseling van gegevens is mogelijk.
R.S.J. van Eden, Sowetostraat 4, 2033 CV
Haarlem, tel. 023-5333453.
Hardeveld, Jan Peterse van, geb. te Kesteren
01-05-1735, tr. met Eva Koertse Smit, vermoedelijk van Kortenhoef) te Ouderkerk op 2412-1758. (data en plaats van overl. onbekend).
(DTB Ouder-Amstel. Inv.nr. 4, 1701-1759,
trouwb. Ouder-Amstel). Uit dit huwelijk vijf
kind., waarvan ik twee heb kunnen traceren:
Marten van Hardeveld, geb. te Ouderkerk a/d
AmsteL 04-12-1758, ged. 10-12-1758, overl. te
A'dam op 14-02-1808, tr. 13-05-1787 te A'dam
met Leijsie Smit, geb. 05-05-1754 te Kortenhoef, overl. A'dam 02-06-1828 (DTB OuderC-d-rom Ind. Genealogische Vereniging
Juist voor het ter perse gaan van dit nummer
ontvingen wij van Stichting Historie Future een
overzicht van de inhoud.
Deze CD-rom bevat ruim 5700 pagina's met informatie voor Indisch genealogisch onderzoek,
waarbij de nadruk op Oost-Indië ligt. Naast de
publicaties van de vereniging zelf, zijn enige
belangrijke vooroorlogse standaardwerken opgenomen:
De Indische Navorscher (1934/35-1941)
De Indische Navorscher (1988-1997) (IGV)
Bronnenpublicaties van de IGV, dl. 1 t/m dl. 7
Genealogische en heraldische gedenkwaardig
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Amstel, Inv. nr. 2, 1750-1788).
Pieter van Hardeveld, geb. te Amstelveen geb.
07-10-1760, ged. 12-10-1760 is ongehuwd gebleven en overl. te Nieuwer-Amstel op 01-091854. (Doopboek v.d. Geref. Gem. 1704-1812,
dl 1 B, Amstelveen.)
Hendrik van Hardeveld, ged. Ouderkerk 1212-1762. Huw. + overl. onbekend.
Anneke van Hardeveld, ged. Amstelveen 2809-1766. Huw. + overl. onbekend.
Henderik van Hardeveld, ged. 31-10-1773.
Huw. + overl. onbekend.
Gevraagd data van huwelijk en overlijden van
Hendrik, Anneke en Henderik en zo mogelijk
aanvullende gegevens van deze drie gezinsleden.
Yan E. van Hardeveld, Zesakkers 2130, 6605
TG Wijchen, tel. 024-6416739.
Vreeze, Wouterus B.C.G., geb. Amsterdam 312-1865, vertrekt 2-12-1884 vanuit Amsterdam
naar Arnhem. Hij is echter nooit in Arnhem ingeschreven geweest. Wie weet waar Wouterus
is gebleven?
M.F. de Vreeze, T. de Boerstrjitte 17, 8574 SB
Bakhuzen, tel. 0514-581283, e-mail:
MF.de.vreeze@atriserv.nl

heden betreffende Europeanen op Java, door P.
C. Bloys van Treslong Prins (dl. 1 t/m dl. 4)
De artikelenreeks van Bloys van Treslong Prins
over Indo-Europeanen op Java in Ons Nageslacht (gegevens over zo'n 200 families)
Deutsche aus Luxemburg bei der Niederlandisch-Ostindischen Kolonialarmee von 1780
bis 1895.
De prijs bedraagt f 89,—.
De cd-rom is na 3 juli te bestellen bij de St.
Hist. Future en bij uitgeverij Alvo.
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clericus leidt een beschouwend leven (duif), de ridder een actief (valk); de kerk ook trachtte de ridders te christianiseren. (naar een verzamelhandschrift begin 13e eeuw, vnl. v. Bernhard v. Clairvaux)
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Wat verstaat een genealoog onder
een genealogie?
F.G.M. Manche

vader

dochter

zoon

Wat zegt een naam?
Dat wat een roos genoemd wordt, zou even
lieflijk geuren als het anders heette.
Shakespeare
Onlangs mocht ik een presentatie verzorgen over de keuze van een genealogieprogramma. Door een van de toehoorders
werd als probleem genoemd dat een bepaald programma de zoon van een ongehuwde moeder, nakomelinge van de stamvader, niet vermeldt in de genealogie.
Mijn eerste reactie was: logisch, dat kind
hoort ook niet thuis in die genealogie, want
het stamt niet langs mannelijke lijn af van
de stamvader. De vragensteller had een andere opvatting: die zoon krijgt de achternaam van de moeder, dat is dezelfde als
die van de stamvader en dus hoort dat kind
Ons Erfgoed nr 4, 1999

wel in de genealogie te worden opgenomen.
In deze redenering wordt het doorgeven
van de familienaam als criterium voor opname in een genealogie gehanteerd. Als dit
kenmerkend is voor een genealogie, dan
moet een computerprogramma die zoon
natuurlijk wel in een genealogie opnemen.
De werking van het programma duidt erop,
dat de maker daarvan - met mij - niet de
familienaam, doch het afstammen langs
mannelijke lijn als criterium hanteert. En
volgens dat criterium behoort de zoon van
een vrouwelijke nakomeling niet te worden
135

opgenomen in de genealogie.
Ik vroeg mij af hoe ik tot mijn standpunt
ben gekomen. Om daarop een antwoord te
vinden greep ik nog eens naar het eerste
boekwerk over genealogie, dat ik ooit aanschafte: het encyclopedisch vademecum
Heraldiek en Genealogie van C. Pama. Onder het trefwoord genealogie vinden wij alleen een bespreking van dit begrip als wetenschap (de genealogie)1). Omdat de begrippen genealogie (als presentatievorm)
en stamboom wel eens als synoniemen
worden beschouwd, keek ik ook eens hoe
Pama het begrip stamboom definieert:
"artistieke voorstelling van een > genealogie in de vorm van een boom" 2 ), waarbij
het teken > verwijst naar het trefwoord genealogie. Daar schieten wij dus niets mee
op. In zijn inleiding is Pama duidelijker:
"De stamboom heeft slechts betrekking op
de mannelijke lijn" 3 ). Maar even verder
voegt hij daaraan toe: "Uiterlijk is deze
groep verbonden door familienaam en familiewapen" 4 ). Hier wordt dus de familienaam expliciet genoemd, zij het niet direct
als een criterium maar meer als een veronderstelde eigenschap van de personen in
een genealogie, t.w. het dragen van de familienaam. Wij kunnen concluderen, dat
de zoon van de ongehuwde moeder volgens Pama niet in de stamboom wordt opgenomen, omdat hij niet via de mannelijke
lijn met de stamvader is verbonden.
De volgende aanvulling van mijn bibliotheek was destijds het deel 2 uit de CBGreeks Op zoek naar onze voorouders van
W. Wijnaendts van Resandt 5 ). Aanvankelijk bezat ik daarvan de tweede druk; omdat in 1980 een geheel herziene druk verscheen, baseer ik mij nu op de vijfde druk.
Dit boekwerkje bevat een bijlage: Defini136

ties. Daarin lezen wij: "De genealogie in
engere zin is een in generaties gerangschikte opgave van personen die in wettige
mannelijke lijn afstammen van een bepaalde mannelijke persoon" 6 ). Aan duidelijkheid laat deze definitie naar mijn mening
niets te wensen over.
Destijds heb ik met veel genoegen de
PBNA-cursus Genealogie bestudeerd,
waarnaar eerder genoemde bijlage verwijst
en waarin dezelfde definitie werd gehanteerd7). Dat geldt ook voor Genealogie;
van stamboom tot familiegeschiedenis, het
boek bij de bekende TELEAC-cursus van
de hand van Rob van Drie, Nico Plomp en
Aad van der Tang 8 ).
Om een eenvoudig referentiekader te hebben, verwijs ik in het vervolg van mijn betoog naar deze definitie als de 'standaarddefinitie' 9).
Inmiddels is nog niet verklaard waarom de
naamgeving als criterium zo vaak in discussies opduikt. Om dat te ontdekken heb
ik een aantal boekwerken geraadpleegd,
mij overigens uit praktische overwegingen
beperkend tot mijn eigen bescheiden bibliotheek.
Allereerst keer ik even terug naar het eerder aangehaalde deel 2 uit de CBG-reeks.
In de inleiding in dit boekwerkje worden
enkele begrippen omschreven: "Een genealogie (in de engere betekenis van het
woord) bevat alle (wettige) nakomelingen
van een bepaald stamouderpaar, voor zover
zij dezelfde familienaam dragen (behoudens naamsverandering)" 10). Deze omschrijving kan een bron van discussie zijn.
Zij bevat nogal uitdrukkelijk het criterium
familienaam, maar dat wordt gedeeltelijk
ontkracht door de toevoeging tussen haakjes. Mij is niet geheel duidelijk hoe wij die
Ons Erfgoed nr 4, 1999

toevoeging moeten interpreteren. Dat geldt
ook voor het tussen haakjes plaatsen van
de term 'wettige'; is dat een facultatief criterium? Van het antwoord daarop hangt af,
of de zoon van de ongehuwde moeder volgens deze omschrijving in de genealogie
behoort te worden opgenomen.
Duidelijk is Aad van der Tang in zijn
Stamboomonderzoek, een handreiking bij
het schrijven van uw familiegeschiedenis.
Daarin lezen wij: "In een genealogie worden alle takken van een familie in mannelijke lijn uitgewerkt" ")• Dat spoort met de
standaarddefinitie.
H.L. Kruimel en N.A. Hamers schrijven in
Voorouders gezocht in hun artikel onder de
titel Genealogie en haar vormen: "Een genealogie is juist een omgewende opstelling
van een stamboom"12). Hierbij moeten wij
dus de beschrijving van het begrip stamboom opzoeken: "Een stamboom van een
geslacht is feitelijk een opstelling van de
stamvader en diens nageslacht van naamdragers in de vorm van een boom, waarbij
het oudst bekende voorouderpaar nabij de
overgang van wortel naar stam wordt geplaatst" 13), In de genealogie volgens Kruimel/Hamers zal de zoon van de ongehuwde dochter wel worden opgenomen: hij behoort tot het nageslacht van de stamvader
en is tevens naamdrager.
J.C. Okkema formuleert in zijn Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland: "De genealogie bevat de gehele
mannelijke nakomelingschap van de stamvader" 14). Ook de zoon van de ongehuwde
moeder behoort tot de mannelijke nakomelingschap van de stamvader. Maar Okkema
vervolgt met: "Wel worden de uit het huwelijk van deze mannelijke nakomelingen
geboren dochters in de genealogie verOns Erfgoed nr 4, 1999

meld, maar hun eventuele nageslacht wordt
daarin niet opgenomen" 15). Daarmee keert
hij als het ware terug naar de standaarddefinitie. Okkema neemt de zoon van de ongehuwde moeder dus niet op in een genealogie.
Roelof Vennik gaat in zijn Handleiding
voor stamboomonderzoek ook uit van de
standaarddefinitie. Over een genealogie
zegt hij: "Het is een in generaties opgezette
opgave van personen die in mannelijke lijn
afstammen van een stamvader en is in feite
een verdere uitwerking van de stamreeks"
16
). Dat is heel duidelijk, maar dan vervolgt
hij met: "De gehuwde dochters worden niet
verder uitgewerkt aangezien zij door het
huwelijk een andere familienaam hebben
gekregen"17). Een betere redengeving zou
zijn geweest: ".... aangezien hun nakomelingschap niet in mannelijke lijn afstamt
van de stamvader". Maar hoe dan ook, in
een genealogie van Vennik wordt de zoon
van de ongehuwde moeder niet opgenomen.
T. Spaans-van der Bijl schrijft in haar
Handleiding voor Joods-genealogisch onderzoek in Nederland: "Een genealogie is
een in generaties gerangschikte opgave van
alle personen die in (wettige) mannelijke
lijn afstammen van de vroegst bekende
drager van de familienaam. (...) In een genealogie gaat het namelijk om de dragers
van de geslachtsnaam en dat houdt in dat
we doorgaans alleen de mannelijke lijnen
volgen. (...) Als een vrouwelijke naamdrager haar naam wel doorgeeft aan een kind
(b.v. in het geval van een ongehuwde moeder) dan nemen we dit kind wel in de genealogie op. Daarentegen horen kinderen die
door adoptie de betreffende familienaam
hebben gekregen er niet in thuis, op grond
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van het feit dat er geen sprake is van kleine literatuuronderzoek zou niet combloedverwantschap" 18). Nergens heb ik het pleet zijn zonder daarbij de handleidingen
criterium van de familienaam zo expliciet van de 'Grote Drie' onder die programma's
gevonden als hier 19). En nergens heb ik zo te betrekken.
ondubbelzinnig vermeld gezien dat de Laat ik daaraan vooraf citeren wat Akki
zoon van de ongehuwde moeder wel in een Holla zegt in zijn Stamboomonderzoek; gegenealogie behoort te worden opgenomen. nealogie en de PC: "Een genealogie omvat
In Van over tot over; gids voor genealo- alle nakomelingen in mannelijke lijn van
gisch onderzoek in de provincie Utrecht een persoon" 22). Dat benadert de stanvan E.W.A. Elenbaas-Bunschoten, vond ik daarddefinitie en dus vindt Holla dat de
de volgende omschrijving: "Onderzoek van zoon van de ongehuwde moeder niet moet
alle nakomelingen van een stamvader die worden vermeld. Even verder stelt hij:
dezelfde achternaam hebben levert een "Een genealogie kunnen wij omschrijven
stamboom of genealogie op" 20). Helder is als het onderzoek naar de eigen familiedeze stelling zeker wel. Ik vraag mij af of naam, - ook wel stamboomonderzoek geElenbaas bedoelt dat de zoon van de onge- noemd" 23). Dat is dus niet consistent.
huwde moeder in de genealogie behoort te Johan Mulderij en Dinant Scholte in't Hoff
worden opgenomen. Naar de letter van de bedoelen waarschijnlijk niet wat zij formutekst beantwoordt zij deze vraag toch be- leren in de gebruikersdocumentatie bij
vestigend.
PRO-GEN versie 2.3c. In dat document
Nog recenter is Stamboomonderzoek voor staat als omschrijving van het begrip genenakomelinbeginners van Rob van Drie. Dit boek- alogie: "Alleen de mannelijke
24
werkje is medio 1998 verschenen als num- gen van een stamvader" ). Daaronder valt
mer 16 in de bekende CBG-reeks en moet dus ook de zoon van de ongehuwde dochwellicht beschouwd worden als vervanging ter; dat is immers ook een mannelijke navan het eerder genoemde nummer 2 uit die komeling van de stamvader. Gaat men echreeks. Van Drie schrijft: "Gaat u uitzoeken ter na wat het programma in de praktijk
wie er in mannelijke lijn van uw stamvader doet, dan blijkt dat het precies volgens de
en zijn echtgenote(s) afstammen, dan standaarddefinitie werkt.
maakt u de genealogie van uw familie"21). Dat geldt ook voor GensData/D90. Zelfs al
Opmerkelijk is dat hij de term 'wettige' niet staat in de handleiding: "Zoals u weet bemeer opneemt in zijn definitie. Wij komen vat een parenteel van de stamvader alle nahierop later nog terug. Duidelijk is dat de komelingen terwijl een genealogie alleen
zoon van de ongehuwde moeder niet wordt de personen via de mannelijke afstamming
opgenomen. Van Drie licht dat nog eens in bevat. Een genealogie of parenteel stopt
de volgende zin toe: "U verzamelt de gege- niet bij een ongehuwde moeder. Als in een
vens van zowel de zoons als de dochters, relatie geen vader is opgegeven, dan gaat
verder
maar zet het onderzoek uitsluitend voort de genealogie of parenteel gewoon
25
via
de
relatie
van
de
moeder"
).
Voor
zomet de zoons."
ver het een genealogie betreft, werkt het
De probleemstelling begon tijdens een pre- programma (gelukkig) niet zoals beschresentatie over computerprogramma's. Dit
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ven en wordt de zoon van de ongehuwde
moeder niet in een genealogie opgenomen.
Haza-Data heeft een heel eigen omschrijving: "genealogie = een overzicht van alle
nakomelingen van iemand, de stamvader
(of -moeder)" 26). Bij de uitvoer van een
genealogie kan de gebruiker in het menu
Samenstelling kiezen uit: (o.a.) Alle nakomelingen, Mannelijke lijnen, Vrouwelijke
lijnen, Alle wettige lijnen, Wettige mannelijke lijnen, en Wettige vrouwelijke lijnen.
Een bijzondere oplossing; in dit verband is
relevant, dat de familienaam niet als criterium wordt gehanteerd.
Het concept voor dit betoog werd medio
1998 afgerond en met verzoek om commentaar gezonden aan de geciteerde auteurs. Dat leverde enkele nuttige adviezen
op, waarvan dankbaar gebruik is gemaakt.
Nadien verscheen in het maandblad van
het Centraal Bureau voor Genealogie een
artikel van de hand van Rob van Drie, getiteld "Wie hoort erbij, en wie niet?". Dit artikel beschrijft vooral de worsteling van de
redactie van Nederland's Patriciaat en Nederland's Adelsboek bij de verwerking van
de recente ontwikkelingen in het personenen familierecht. In een afzonderlijke paragraaf stelt Van Drie dan de vraag: "Wat
moeten we nu nog verstaan onder een genealogie?". Hij formuleert, uitgaande van
de oude definitie, een nieuwe: "Een in generaties gerangschikte opgave van personen die in familierechtelijke zin in mannelijke lijn afstammen van een bepaalde
mannelijke persoon, met uitzondering van
degenen (en hun afstammelingen) waarbij
deze betrekking door erkenning tot stand is
gekomen" 27). Het gedeelte na de komma
vindt hij discriminerend. En zo komt hij tot
de aanbeveling: "Een in generaties gerangOns Erfgoed nr 4, 1999

schikte opgave van personen die in familierechtelijke zin in mannelijke lijn afstammen van een bepaalde mannelijke persoon". In het verband van dit betoog is opmerkelijk, dat Van Drie aan zijn artikel
nog een paragraaf toevoegt, waarin hij een
pleidooi houdt voor diegenen, die zich niet
strikt aan een definitie wensen te houden,
maar meer interesse tonen voor de lijnen
volgens welke een familienaam wordt
doorgegeven. Hij komt dan tot introductie
van de term 'naamgenealogie'.28)
Samenvatting, conclusie en aanbeveling
Het lijkt erop dat de definitie, zoals geformuleerd in de PBNA-cursus en overgenomen in bijlage 1 van deel 2 van de CBGreeks, en gebruikt in het boek bij de TELEAC-cursus, het meest consistent is en in de
praktijk door gezaghebbende instanties in
hun publicaties en door de meeste programmeurs van computerprogramma's
wordt gehanteerd. In overige geraadpleegde literatuur wordt de naam soms mede als
criterium gehanteerd, soms als het enige
criterium. Dit onderzoekje maakt duidelijk
dat er in genealogenland op dit punt geen
eenheid van opvatting bestaat29). Dat geldt
overigens niet alleen voor het begrip genealogie. Het bovenstaande geldt onverkort
voor een stamreeks. Een aparte bespreking
zou besteed kunnen worden aan de term
'wettige' in definitie 30). Ook andere begrippen, zoals kwartierstaat, stamboom, parenteel, geneagram e.d. worden niet eenduidig
beschreven.
Naar mijn mening zou het goed zijn indien
bijvoorbeeld de NGV als grootste genealogische vereniging - in samenwerking met
andere instanties - in termen van de huidige amateur-genealoog formuleringen voor
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over deze of andere definities of omschrijvingen; dat is trouwens in het geheel niet de bedoeling mijn betoog. Wel ben ik persoonlijk geneigd vast te houden aan deze definitie. Niet alleen omdat ik mij daarbij gesteund weet door
zo gerenommeerde instituten als PBNA en
CBG. Ook gezaghebbende redacties van genealogische boeken en periodieken blijken er zich
in de praktijk aan te houden.
10) Wijnaendts van Resandt, op.cit., pag. 5
11) Tang, Aad van der, Stamboomonderzoek;
een handreiking bij het schrijven van uw familiegeschiedenis. Utrecht/Antwerpen 1948: pag.
66
12) Kruimel, H.L. en Hamers, N.A., Genealogie en haar vormen, in: Voorouders gezocht.
Amsterdam 1981: pag. 32
13) Ibid.
14) Okkema, J.C., Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland. Weesp 1985:
pag. 16
15) Ibid.
16) Vennik, Roelof, Handleiding voor stamboomonderzoek. Rotterdam 1987: pag. 52
17) Ibid.
18) Spaans-Van der Bijl, T., Handleiding voor
Joods-genealogisch onderzoek in Nederland. Z.
Noten:
p. 1997: pag. 9
1) Pama, C , Heraldiek en genealogie; een en- 19) Maar ook nergens werd bloedverwantschap
cyclopedisch vademecum. Utrecht/Antwerpen als criterium genoemd. Omdat Spaans in haar
omschrijving - zij het tussen haakjes - de term
1969: pag. 115
'wettige' gebruikt, zou zij vollediger zijn ge2) Pama, op.cit, pag. 287
weest indien ook het gewettigde kind zou zijn
3) Pama, op.cit., pag. 13
besproken. Daarbij is immers niet per se sprake
4) Ibid.
5) Wijnaendts van Resandt, W., Op zoek naar van bloedverwantschap met de 'vroegst bekenonze voorouders; handleiding voor genealo- de drager van de familienaam'.
20) Elenbaas-Bunschoten, E.W.A., Van aver tot
gisch onderzoek. 's-Gravenhage 1980: pag. 57
aver; gids voor genealogisch onderzoek in de
6) Ibid.
7) Plomp, N., Genealogie, cursus PBNA. 1980: provincie Utrecht. Utrecht 1998: pag. 7
21) Drie, Rob van, Stamboomonderzoek voor
pag. 2-genealogie (21.35)-9
8) Drie, Rob van, Plomp, Nico, en Tang, Aad beginners. Den Haag 1998: pag. 8
van der, Genealogie; van stamboom tot familie- 22) Holla, Akki, Stamboomonderzoek; genealogeschiedenis. Utrecht/'s-Gravenhage 1988: pag. gie en de PC. Soest 1994: pag. 172
23) ld. pag. 173
46
9) Daarmee spreek ik geen waarde-oordeel uit 24) Mulderij, J. en Scholte in 't Hoff, DJ.,
genealogische begrippen en conventies zou
ontwikkelen. Met behoud van aandacht
voor de wat meer traditionele vormen van
genealogie zouden alternatieven als legitiem erkend eenduidig benoemd kunnen
worden. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de afstammingsreeksen via de
vrouwelijke lijnen, tegenwoordig wel mitochondriënlijnen genoemd. En niet te vergeten de van huidige standaarden afwijkende vormen zoals de door Van Drie genoemde 'naamgenealogie'. Tevens zouden
de in de meeste literatuur ontbrekende begrippen als adoptie, erkenning, draagmoederschap, samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap en homo-huwelijk aan
de orde kunnen komen.
Door een centrale aanpak zou de huidige
onduidelijkheid misschien enigszins weggenomen kunnen worden. In de toekomst
zou dit een steun kunnen betekenen voor
auteurs en programmeurs. Uiteindelijk
zouden de genealogen ermee gediend zijn.
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PRO-GEN.DOC, Gebruikersdocumentatie in
programma PRO-GEN versie 2.3c: pt. 5
25) NGV-CG, Handleiding bij GensData/D90
versie 1.51 d.d. 01-10-1996: pag. 50
26) Zanden, ir. J.G.N.M. van der, DOCINTRDOC in Haza-Data Plus 7.2 probeerversie
27) Drie, Rob van, Wie hoort erbij, en wie
niet?; de ontwikkelingen in het personen- en familierecht en de redactie van Nederland's Patriciaat en Nederland's Adresboek in Genealogie; Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor
Genealogie, jrg. 4, nr. 3 (september 1998), pag.
69
28) ld. pag. 71
29) Ik neem aan dat een aantal auteurs de behoefte had de standaarddefinitie ter verduidelijking aan te vullen, waarbij eigenlijk bedoeld
werd te zeggen dat in een genealogie in veel

gevallen de hoofdpersonen dragers zijn van dezelfde familienaam. Maar er zijn duidelijke uitzonderingen (en door de nieuwe wetgeving met
betrekking tot de naamgeving zullen dat er
steeds meer worden). Overigens kan natuurlijk
een onderzoek naar de nakomelingen, voor zover zij naamdragers zijn van de stamvader, zeer
wel gerekend worden tot het werkterrein van de
genealoog. Dat geldt voor welke groepering
van nakomelingen dan ook. De standaarddefinitie is echter niet op deze vormen van onderzoek van toepassing.
30) De reden daarvoor is niet alleen de constatering, dat enkele auteurs de term 'wettig' tussen
haakjes plaatsen, maar ook de omstandigheid
dat dit begrip inmiddels uit een deel van de in
dit kader relevante wetgeving is verdwenen.

Laten, lenen en heerlijkheden (2)
JW. Koten
De feodaliteit in de middeleeuwen
Bruikleen wordt grotendeels eigendom
Berustte de vroege feodale periode vooral
op krachtige keizers tijdens de Karolingische periode '), na de verbrokkeling van de
macht van de opvolgers van Karel de Grote
ontstaat in de negende en tiende eeuw wederom een machtsvacuüm, waarvan de
adellijke leenmannen ge(mis)bruik maakten en zich de feitelijke heerschappij toeeigenden. De landsheerlijkheid van Karel
de Grote verplaatste zich naar de nakomelingen van zijn vroegere leenmannenkrijgsmakkers. Een groot deel van het ooit
zo machtige Karolingische rijk verbrokkelde in kleinere en grotere gebieden. De
feodaliteit die bedoeld was om macht en
gezag aan elkaar te koppelen, bewerkte
Ons Erfgoed nr 4, 1999

door de bestuurlijke versnippering het tegendeel.
Men kan dan ook rustig zeggen dat er in
feite een anarchie ontstond, waar iedereen
er op uit was zijn positie te versterken,
vandaar dat deze periode wel de 'feodalité
anarchique' wordt genoemd 2 ). In feite kregen de leenmannen naast het landeigendom
ook de feitelijke soevereiniteit over hun
territorium, d.w.z. men werd niet alleen de
facto landeigenaar maar verkreeg ook de
juridische soevereiniteit waartoe o.a. de
wetgeving en de rechtspraak behoorden.
Kortweg gesteld, de landsheerlijke lenen 3)
kwamen in de handen van lokale machthebbers, die hun functie eertijds als koninklijke ambtenaren uitoefenden, maar
zich nu los daarvan graven 4) bleven noe141

men 5 ). Zo verwierven de leenmannenridders op den duur de heerlijke rechten
(des droits seigneuriaux).

Verlies van centrale macht betekent
fragmentatie van de samenleving
Na het wegvallen van de centrale macht
fragmenteert de samenleving. Het zwakke
Deze graven eigenden zich heel wat rech- van het feodale systeem was immers dat de
ten toe die daarvoor tot de koninklijke samenhang in de samenleving uitsluitend
hoogheidsrechten (jura regalia) werden ge- op de verticale (heer - vazal, heer - horirekend. Genoemd worden onder meer het ge) binding berustte, waarbij de horizontavorderen van krijgsdienst (verplichte toe- le betrekkingen (burgers of ridders ondertreding tot schutterijen), het recht om boe- ling) veel minder goed geregeld waren.
ten op te leggen en te vorderen, het munt- Dientengevolge ontstond een groot aantal
recht, het recht op de transportmiddelen kleine bestuurlijke eenheden (provincies),
(tollen, veren, bruggen), het recht van geleid door een soeverein, die op hun beurt
schatvinding, het recht op onbeheerde goe- weer verdeeld waren in een veelheid van
deren (bona vacantia), het recht op open heerlijkheden en leengoederen. De consenalaatschappen, het visrecht, het jacht- quentie was natuurlijk dat de verschillende
recht, het recht van zwanendrift (dus het machthebbers flink op de vuist gingen.
recht om zwanen te houden) enz. Veel van
deze rechten zijn tot op de dag van van- Daarnaast waren er de landloze roofriddaag nog gehandhaafd, denk maar aan de ders, die alleen of in groepen de eenvoujachtakte, de visakte, maar ook het aan de dige bevolking terroriseerden en beroofstaat vervallen verklaren van niet opgeëiste den. Het bestelen en het gevangen zetten
erfenissen. Bij het vinden van onbeheerd van reizigers werd in de middeleeuwen
goed of het opsporen van een schat heeft nog als een legitieme vorm van inkomsten
de Nederlandse overheid nog steeds zekere verwerving gezien. Het leven op het platterechten.
land is dus gekenmerkt door onderdrukking. Door de kans op beroving is het leHet belangrijkste voorrecht van de soeve- ven van op het platteland vaak een riskante
rein was natuurlijk het recht van belasting- zaak, vandaar dat veel mensen de protectie
heffing. Voor het aanduiden van belasting van de stad, met de fikse omwalling verko6
had men allerlei kleurrijke namen zoals zen ). Dit te meer omdat de steden door de
schot (ons woord voorschot), tallia (wordt groei van de economische macht steeds
ons woord tol), exactio, tribitum, precaria meer tegenwicht tegen de ridders gaan bie(leeft nog voor in de heffing van precario, den.
een vorm van gemeentelijke belasting op
terrassen en reclameschilden aan winkels).
142
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Eenlingen hadden weinig kans tot overleven
Het is duidelijk dat in deze roerige tijden
zelfs machtige heren zich als eenlingen
niet konden handhaven en daarom bondgenootschappen (alliantie) 7) zochten. Plaatselijke machthebbers sloten complexe allianties (facties noemde men dit) die nog
vaak door huwelijken werden verstevigd.
Deze allianties bestookten elkaar vaak op
leven en dood. In de Nederlandse geschiedenis zijn deze facties o.a. bekend als de
'Hoeken en Kabeljauwen'. De strijd tussen
beide groepen bestond uit typische riddervetes, die vaak een financiële achtergrond
hadden. Door een handig spel van verdeel
en heers wisten sommige landsheerlijke
soevereinen de overhand te krijgen, hetgeen de ridderlijke heersers uiteindelijk
vaak de das om deed. Daar tussendoor profiteerden ook de steden van deze strijd omdat de landsheren hen vaak steun vroegen.

kerk daarmee een zekere vredesrol, die
men nu wel eens 'het cement van de samenleving' noemt. In een volgend artikel
zullen wij de betekenis van de kerk toelichten, omdat hier ook voor de genealoog
zeer belangrijke bronnen liggen.
Feodalisme krijgt een kerkelijk ritueel
Er was nog een tweede wat subtielere wijze waarop de kerk de adel in de grip kreeg
en dat was via de 'sacralisatie' van de opneming in de ridderstand. Anders gesteld, aan
de feodale rituelen bij de ridderslag, worden enkele kerkelijke plechtigheden toegevoegd. Werd de schildknaap 10) eertijds
door de koninklijke ridderslag n ) ridder,
voorafgaand aan deze plechtigheid werd
het gebruikelijk, dat men de nachtelijke
uren daarvoor biddend en wakend doorbracht om vervolgens tijdens de morgenuren aan een (pontificale) mis deel te nemen, waarbij het zwaard door de bisschop
werd gezegend. Bij dit ritueel belooft de
ridder de kerk te verdedigen en verder voor
de weduwen en wezen op te komen. Deze
wijding gaf als het ware moreel accent aan
het ridderschap. De kerk legaliseerde de
ridder en verplichtte hem daarmee tot edelmoedigheid.

Kerk als buffer in het machtsspel
Binnen dit spel van rivaliserende krachten
probeerde de kerk een soort bufferfunctie
te vervullen 8 ). Ook de kerken werden bij
de oorlogen beroofd. Dit leidde tot de
sanctie van excommunicatie 9) als men in
de loop van de onderlinge strijd een kerk
binnenviel, en uiteindelijk tot een 'pactum Hernieuwde centralisering van de macht
pacis' (vredesovereenkomst). De macht- Globaal zien wij in de dertiende eeuw twee
hebbers kwamen onderling een morele co- ontwikkelingen plaats vinden: de koningen
de overeen, waarin primair de kerken wer- hervinden hun macht en onderwerpen de
den ontzien maar ook de burgers niet zon- lokale heren weer aan het vroegere gezag
der meer konden worden uitgemoord. Een (feodalité classique). Je kunt als begin van
belangrijke ontwikkeling was ook de 'truga deze ontwikkeling het keizerschap van Otdei' (bestand Gods) dat voorschreef onder to I als keerpunt nemen 12). De betekenis
welke omstandigheden een conflict niet van de ridderklasse neemt om diverse redemet het zwaard mocht worden uitgevoch- nen af. Door de toename van de economiten. Binnen de feodale maatschappij had de sche middelen konden de graven en hertoOns Erfgoed nr 4, 1999
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gen hun centrale overheidsapparaat versterken. Er ontstaat dan een kanselarij met
een geoliede administratie die vooral door
clerici 13) wordt verricht. Vaak zijn hoge
geestelijke functionarissen, adviseurs c.q.
hoofden van de kanselarij. Daarmee komt
de kracht en de discipline van het kerkelijke management binnen de feodale bestuurlijke administratie. Dit wordt de kern van
de centralistische staat. Het systeem van de
leenmannen met een de centrale gezagsuitoefening werd overbodig. Vooral de lage
adel zag zijn positie achteruitgaan 14).
Wanneer de economie dus een geldeconomie wordt, zijn vooral goed betaalde
eervolle functies erg in trek. Vele adellijke
jongelieden, die door de Germaanse erfopvolging geen land en goed kregen, namen
daarom met graagte een dienstbetrekking
aan bij de vorst, hetzij als legerofficier hetzij als (hogere) ambtenaar. Voor de jongeren zonen van de ridders was trouwens,
door het erfrechtelijke stelsel, de militaire
dienst, een ambtelijke loopbaan bij het hof
of het priesterschap de enige uitweg. De
kleine landadel verliest daarmee zijn oude
machtspositie (smalle heren) 15). De landadel wordt daardoor steeds meer hofadel,
met weinig feitelijke invloed. Het klassieke
voorbeeld is het Franse hof, met een absolute macht van de vorst.
Oorzaken voor de achteruitgang van de
ridderklasse
Er zijn vele redenen waarom de ridderkaste
in verval raakte: onder meer vooral de onderlinge conflicten. Het was eerder regel
dan uitzondering dat de erfgenamen onderling een bittere strijd om de bezittingen
voerden, hetgeen de positie van de landadel op den duur verzwakte. Daarnaast be144

vochten de ridders elkaar onderling in verschillende groepen. De eerder genoemde
Hoekse en Kabeljauwse twisten zijn hier
een goed voorbeeld van. Zo werden zij de
gemakkelijke prooi van een verdeel en
heers politiek. Een belangrijke factor was
hier het type erfrechtelijke stelsel, waarbij
onder meer de eerstgeboren zoon sterk
werd bevoordeeld. De overige zonen hadden niet zoveel kans, tenzij zij een fortuinlijk huwelijk konden sluiten. Heel wat
slachtoffers vergden ook de riddertoernooien, waarbij de winnaar zekere voorrechten
kreeg, maar waar heel wat ridders de dood
vonden. In veel opzichten kun je deze toernooien dan ook zien als een selectie van de
beste.
Ook economische factoren speelden een
rol. De betekenis van de landadel voor het
vervullen van een sleutelrol bij de krijgsmacht nam in betekenis af, omdat de strategie van de krijg veranderde. Het ridderleger moest het afleggen tegen goed gedrilde
en bewapende veldtroepen 16). Bovendien
ziet men dat in de twaalfde en dertiende
eeuw o.a. door het optreden van epidemieen en de ontvolking van het platteland,
zich economische n ) crises voordeden
waardoor veel landelijke adel niet meer
aan de verplichtingen van hun status kon
voldoen. Lenen werden niet meer voor militaire prestaties toegekend maar eenvoudig
aan de hoogste bieder verkocht. Soms waren dit rijke poorters, die in de handel of
nijverheid rijk waren geworden. Belangrijke lenen werden ook wel toegekend aan
kloosters of kapittels, onder meer om na de
dood in gebeden en memories te worden
herdacht.
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Allodiale grondbezit neemt toe.
waarbij de omgevende dorpen gemeenIn Holland komt daar nog een belangrijke schappelijke rechten claimden om hier
factor bij: de toename van het allodiale 18) schapen te weiden en bovendien hout te
grondbezit door ontginning van venen en sprokkelen. Dit recht berustte op een sage
inpoldering van gronden 19), maar ook door van koning Sanderbout die in vele vormen
koop van gronden van berooide adellijke is bewaard gebleven. Volgens deze overleridders. Soms ziet men dan toch dat dit ving zou deze koning het gebruik van de
(nieuwe) allodiale bezit met betaling van grond aan de plaatselijke bevolking hebben
een vergoeding voor een beschermheer toegekend. Niet alleen heidegronden ook
wordt verheven en dat in juridische zin een de Maasoevers hadden gemene gronden,
feodale verhouding ontstaat (feodum obla- waar men de koeien mocht laten grazen.
tum) 20). In feite hadden de eigenaren van
allodiale gronden de volle eigendomstitel Lijfeigenschap wordt minder relevant
(= edeleigendom). Later verwierf men al- en raakt uit de tijd
lodiale rechten als men door koop, schen- Met de afbrokkeling van het ridderlijke geking of verpanding de volle eigendom had zag is het duidelijk dat lijfeigenschap in
verworven, waardoor de feodale relatie van een ander kader komt 21 ). Geen wonder dat
de slavernij stapsgewijs en in stadia vereertijds in feite niet meer bestond.
dwijnt 22). De onmondige lijfeigenen zonder privé-rechten worden tot horigen met
Essen, enken, meenten enz.
23
Veel van deze allodiale gronden, vooral als een zekere rechtspositie, keurmedigen ),
zij door gemeenschappelijke inspanning en uiteindelijk, via diverse tussenstadia
waren ontgonnen, werden door de betref- vrije burgers. Deze halfvrijen, tussen onfende gemeenschap als gemeen (collectief) vrijen (servi) en vrijen (ingenui), krijgen
goed geëxploiteerd. Zulke gemene gronden vooral in de zuidelijke provincies een veel
hebben diverse namen zoals essen (es- sterkere positie. Deze geleidelijke emancischen), enken, allmenden, meenten, mar- patie wordt bevorderd door de opkomst der
ken, enz. afhankelijk van de regio. Deze steden en het ontstaan van een kapitalisessen kunnen tot op zeer oude tijden terug- tische economie maar ook door de invloed
gaan. De bewerking, bemesting en het on- van de kerken. Een belangrijk gegevens is
derhoud van deze landerijen ging conform ook dat door het optreden van ernstige beplaatselijk overleg, waarbij de gebruikers smettelijke ziekten er een zodanige bevolzich aan bepaalde spelregels moesten hou- kingsschaarste op het platteland zich maniden. Rond dit gemeenschappelijk landge- festeerde dat boeren tegen de heren met
bruik heeft zich veel jurisprudentie ontwik- succes in opstand kwamen. Daardoor viel
keld, omdat de gebruiksrechten vaak erfe- de basis, de feodale dienstbaarheid, onder
lijk werden en bovendien niet ieder zich het systeem weg en konden de plaatselijke
aan zijn gemeenschappelijk opgedragen ta- heren op hun kastelen of versterkingen
zich niet meer handhaven24).
ken wilde houden.
Een zeer aardig voorbeeld van zulke gemene grond is de Graatheide nabij Obbicht,
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Noten:
1. Karolingisch = behorend tot het tijdperk van
Karel de Grote.
2. Overal heerst sociale ongelijkheid. Gedurende de periode van de negende t/m de twaalfde
eeuw vindt men nauwelijks een landelijke wetgeving. In deze verwarrende situatie grijpt men
daarom vaak terug op het oude lokale en het
(kerkelijke) canonieke recht (niet onbelangrijk
vanwege het huwelijksrecht en het daarmee
nauw verbonden erfrecht). Doordat ook lokale
heren steeds meer invloed krijgen, werd het gewoonterecht steeds belangrijker. Daarom sprak
men wel van de realiteit van het gewoonterecht
(Atoutes coutumes sont réelles)).
3. Heerlijk betekent: 'Heer zijn van', 'heerschappij hebben over', soms 'heerschappij'.
4. De oorsprong van het woord graaf is onduidelijk, vermoedelijk is het woord verwant aan
griffier, griffel, grafiek e.d. (schrijven, krassen).
De graven waren eertijds de voorzitters van de
koninklijke hoven, dus ambtenaren.
5. Grote delen van het vorstelijke gezag vielen
toe aan machtige vazallen, zoals de graven van
Vlaanderen, Brabant en Gelre.
6. Vandaar de uitdrukking "Stedelijke lucht
maakt vrij".
7. Verwant aan ons woord alliage, denk ook
aan het woord liga, en het woord geallieerden.
Komt van het woord ad (aan) ligeren (= binden).
8. Men trachtte het Augustiaanse standpunt geaccepteerd te krijgen: de vrede moet worden
gewild, de oorlog (moet worden) genoodzaakt
(pacem habere debet voluntas, bellum necessitas).
9. Excommunicatie was uitstoting uit de kerkelijke gemeenschap, voor een soeverein betekende dit een verlies aan moreel gezag en daarmee
ook vaak een deuk in het feitelijke gezag. Naast
de excommunicatie werd bovendien nog een
nieuwe sanctie verzonnen. Wanneer een gedragscode onderling was afgesproken, werd er
een (kerkelijk) vredesgerecht met judices pacis
(vrederechters) aangesteld, die bekeken of men
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zich aan de afspraken hield. Op deze wijze probeerde de kerk een wetgevende, rechterlijke en
uitvoerende macht te creëren, waartoe de wereldlijke macht niet in staat was.
10. De gang van knaap tot ridder was complex
en veeleisend. Allereerst behoorde men van
adellijke afkomst zijn, 'schildboortig' heette dat.
Rond het zevende jaar moest men als page bij
een ridder van faam dienen, waarbij men geleidelijk onderwezen werd in de vechtkunst. Daarna diende men vanaf het veertiende jaar als
schildknaap, waarbij men als hulpkrijger tijdens
de veldslagen de ridder moest bijstaan. Had
men voldoende bekwaamheid verworven, zich
bij de krijg onderscheiden en voorts voldoende
geldmiddelen dan kon men tot ridder worden
bevorderd en in de ridderstand worden opgenomen (orde equestris, letterlijk de orde van de
paardrijders). Vaak werd bij de ridderslag ook
nog een leen toegekend. Lang niet alle schuldknapen brachten het tot ridder. Zij bleven dan
tot een soort adellijke onderklasse behoren, die
later tot de lage adel werd gerekend. In Engeland noemde men deze lage adel de 'esquires' (scuto = schild). Denk ook aan escudo
(muntsoort) en ons woord (be)schutten.
11. De ridderslag werd gewoonlijk door de heer
toegekend waarbij de ridder vazal was. Dit
waarschijnlijk zeer oude Germaanse gebruik
bestond er in dat de ridder in spé een slag met
het plat van het zwaard tegen de wang of op de
schouder kreeg toegediend. Aan deze ridderslag
werden later de uitreiking van het schild
(hierop werden figuren aangebracht, die het familieteken waren) en de sporen, meestal door
de vader of een vooraanstaand familielid, toegevoegd. Deze familietekenen waren belangrijk, omdat bij veldslagen van de ridders deze
de belangrijkste onderscheidingstekenen van
vriend en vijand waren. Het was de taak van de
heraut (afgeleid van herald) deze schildtekenen
te herkennen.
12. Deze Duitse Keizer, die ook over de Lage
Landen heerste werd in 962 te Rome tot keizer
gekroond, waarmee de keizerlijke orde van de
Ons Erfgoed nr 4, 1999

Karolingers werd herbevestigd. Het is niet voldoende bekend maar tot de zestiende eeuw behoorde Nederland tot het Duitse keizerrijk.
13. Latijns woord voor geestelijken. De administratieve taken werden gewoonlijk door de lagere r.k.-geestelijken (vaak kloosterlingen) uitgevoerd, ons woord klerk is hiervan afgeleid.
14. Vooral de lage adel werd gedecimeerd, zowel numeriek als wat invloed betreft. Zie o.a.
H.P.H. Jansen (1966) Hoekse en Kabeljauwse
Twisten. Bussum-Dishoeck.
15. Veel kleine adellijke-grondbezitters moesten ter delging van hun oplopende schulden hun
goederen aan de hoogste bieder verkopen, verpanden of belenen waardoor vrij wat land als
eigendom op de vrije markt kwam.
16. De mythische gulden-sporenslag (1302) bezegelde in feite het einde van het ridderleger en
daarmee de suprematie van de ridderkaste.
17. De oorzaak van deze economische crisis is
niet geheel duidelijk maar hangt waarschijnlijk
samen met de wanverhouding tussen voedselproductie en bevolkingsgroei. Mogelijk speelt
hier tussendoor ook nog de klimaatveranderingen (geleidelijke daling temperatuur tegen het
einde van de Middeleeuwen). Honger, besmettelijke ziekten en vooral oorlogen waren het gevolg.
18. Allodiaal staat tegen over feodaal. De oorsprong van het woord is vermoedelijk Germaans. In plaatsnamen vindt men dit woord in
verbasterde vorm (leut, o.a. in België, Gelderland) nog wel terug. Allodiaal grondbezit was
dus niet gebonden, maar vrij grondbezit.
19. Een belangrijk punt was, dat de ontgonnen
gronden vruchtbaar waren zodat de gronden
meer opbrachten dan voor de voeding en onderhoud van het gezin nodig was. Dit leverde
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dus een belangrijke meerwaarde op, die in de
zakken van de bezitters kon vloeien.
20. Het adagium was 'geen land zonder soeverein'.
21. Waar de heer geen land had, was er voor de
lijfeigene geen plaats.
22. Lijfeigenen konden op diverse wijze vrijkomen. De heer kon de vrijheid schenken maar
ook kon de lijfeigene zich vrij kopen (of worden vrijgekocht). Ook door deelname aan de
kruistochten eindigde de horigheid. Vooral dit
laatste was een prettige ontsnappingsclausule.
Heel wat op deze wijze vrij gekomen lijfeigenen vestigden zich in de steden en versterkten
daarmee het arbeidsaanbod. Een laatste methode om aan de horigheid te ontsnappen was toetreding tot de geestelijke stand o.a. door monnik te worden.
23. Keurmedigen een vorm van erfelijke horigheid. Als de horige overleed moesten de erven
van de horige voor verlenging van het contract
een koe, paard of ander levend dier aanbieden
naar keuze van de eigenaar. Het woord keur,
betekent hier kiezen, zoals in ons woord keur in
de betekenis van een 'keur van goederen' is een
uitgezochte keuze goederen, maar ook in
woordsamenstellingen als willekeur (= naar
vrije keuze). Later werd niet meer een beest geeist maar de tegenwaarde in geld.
24. Naast de ethische aspecten die ongetwijfeld
tot de beëindiging van het lijfeigenschap hebben geleid stonden ook krachtige economische
argumenten. De lijfeigenen werden een grote
economische last, meer een nadeel dan een
voordeel. Ook bij de Romeinse samenleving
verdween eertijds de slavernij omdat zij geen
economische voordelen meer bood.
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Archiefnieuws
Rijksarchief in Drenthe
In mei 1998 kwam de gehele index op de
huwelijksakten gereed. Deze kan ook via
het internet worden geraadpleegd (www.lias.rad.archief.nl). Van de overlijdensakten zijn er ruim 223.000 van de 301.183 ingetypt. Alleen die van Anloo zijn op het
Internet raadpleegbaar.
1730 schutters en officieren van de Drentse
Mobiele Schutterij 1830-1834 zijn geïndiceerd en in de studiezaal raadpleegbaar.

gegevens uit notariële akten. In AdP zijn
inmiddels zo'n 20.000 uittreksels uit de
notariële protocollen uit de jaren 16001660 ingevoerd. Tevens zijn een groot aantal delen van het rechterlijk archief van
Overschie en van het oudste gedeelte van
het notarieel archief van Delfshaven in Acte de Présence toegankelijk gemaakt. Al
deze indexen konden worden gemaakt
dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers.

Gemeentearchief Rotterdam

In voorbereiding is een project waarbij de
toegangen op de doop-, trouw- en begraafboeken in de computer worden ingevoerd.
Het Gemeentearchief sluit hiermee aan bij
het Gemeentearchief Delft, waar al enige
tijd de Delftse Digitale Stamboom op internet staat.

Zoeken in de (geautomatiseerde) indexen van het Gemeentearchief
Het Gemeentearchief Rotterdam kent een
lange traditie in het vervaardigen van nadere toegangen (indexen) op archiefbestanden. Met behulp van deze indexen kunnen
onderzoekers snel allerlei gegevens vinden
over Rotterdammers, over hun families en
hun bezittingen zoals huizen en schepen.
De indexen op de doop-, trouw en begraafboeken, de gifteboeken en de notariële protocollen van 1700-1 842 en op vele andere
bestanden zijn al tientallen jaren bij het
Gemeentearchief beschikbaar voor bezoekers. In de laatste decennia is er met name
hard gewerkt aan indexen op de lidmatenregisters, op het rechterlijk archief van
Overschie en op de notariële protocollen
uit de zeventiende eeuw. In 1990 is hierbij
de computer ingeschakeld en sinds 1998
wordt gewerkt met Acte de Présence
(AdP), een softwareprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor het vastleggen van
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Demonstraties Acte de Présence

In de komende maanden organiseert het
Gemeentearchief demonstraties van Acte
de Présence. In een demonstratie van 1 uur
wordt u uitgelegd hoe AdP precies werkt
en hoe u het programma kunt gebruiken. U
kunt zich hiervoor telefonisch (0102434611) of via een e-mail aanmelden
(info@gemeentearchief.rotterdam.nl).
De demonstraties zullen gegevens worden
op de laatste donderdag van de maand, t.w.
26 aug., 23 sept. en 28 okt. enz. In november en december zijn er geen demonstraties.
Het Gemeentearchief Rotterdam wil graag
de indexen die de laatste decennia vervaardigd zijn, bij u onder de aandacht brengen.
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Daarom treft u hieronder een lijst van de meentearchieven van Middelburg en Veere
belangrijkste aan. Staat de door u gezochte oktober, november en december van dit
index er niet bij, schroom dan niet en vraag jaar gesloten zullen zijn. Voor onderzoek
ernaar op de studiezaal. U kunt ons natuur- dient men dus zo veel mogelijk in de voorlijk ook bellen, schrijven of een email stu- afgaande maanden informatie te verzameren.
len.
Lijst van nieuwe indexen:
- de boedelregisters van de Weeskamer,
1598-1811, 200.000 namen;
- de ingekomen en vertrokken personen uit
de lidmatenregisters van de Lutherse gemeente, 1633-1850, 25.000 namen;
- de ingekomen en vertrokken lidmaten
van de Hervormde, Waalse en Doopsgezinde gemeenten, gecombineerd, 16501845, 44.000 namen;
- de ingekomen en vertrokken lidmaten
van de hervormde gemeenten en de akten
van indemniteit van vele geannexeerde en
omliggende gemeenten, gecombineerd,
1609-1850, 35.000 namen;
- het rechterlijk archief van Overschie,
1612-1811.
Zeeuws archief
Het Zeeuws Archief wacht een grote operatie: de verhuizing van de gemeentearchieven en het rijksarchief naar de nieuwe
locatie aan het Hofplein in Middelburg.
Het verhuizen van alle archieven uit de
verschillende depots is een zeer ingewikkelde en tijdrovende klus. De archieven
komen vanuit twaalf locaties en moeten
stuk voor stuk in onberispelijke staat en in
de juiste volgorde in de depots van het
Zeeuws Archief worden opgeslagen. Daarnaast moeten de medewerkers vertrouwd
worden gemaakt met vernieuwde apparatuur. Dit alles houdt in dat de studiezalen
van het Rijksarchief in Zeeland en de GeOns Erfgoed nr 4, 1999

Aan de hand van tienduizenden handgeschreven kaartjes, die een toegang vormden tot de bevolkingsregisters van 1900 1937 en die in de tijd van vier en een half
jaar in de computer zijn ingevoerd, is een
alfabetische index op naam met verwijzingen naar de delen en bladzijden van de bevolkingsregisters van de Gemeente Middelburg vervaardigd. Deze index is zowel
via de computer als in papieren vorm te
raadplegen.
Ten behoeve van de digitale index huwelijksakten over de periode 1811-1922
(Zeeuws-Vlaanderen vanaf september
1796) is nu ruim een derde (53.733 stuks)
van het aantal in te voeren akten verwerkt.
De digitale index is voorlopig alleen in de
genealogische studiezaal van het Rijksarchief te raadplegen. Geprobeerd wordt om
eind van dit jaar de gegevens ook op internet aan te bieden.
De volgende gegevens zijn in het bestand
opgenomen: de voornaam of voornamen,
familienaam, leeftijd, geboorteplaats en
beroep van bruidegom en bruid. Van elk
ouderpaar worden behalve de voornaam
(of-namen) en de familienaam ook het beroep opgenomen. Verder nog gegevens of
de bruidegom en/of de bruid weduwnaar
dan wel weduwe was bij de huwelijkssluiting en of er kinderen zijn erkend. Ook gegevens over echtscheiding worden opgenomen. Bij de correctie van de invoer, in een
latere fase, wordt ook de geboorte- of
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doopdatum van het bruidspaar opgenomen.
In de Collectie Zeeuwse Genealogieën zijn
op dit moment meer dan 1.700 familienamen opgenomen, zodat het voor beginnende onderzoekers handig is, om eerst deze

Collectie te raadplegen.
Dit laatste geldt trouwens voor alle archieven, het Centraal Bureau voor Genalogie
en het Verenigingscentrum van de NGV.

Termen van vroeger (effi - emphy)
H.M. Lups
effigie afbeeldsel, nabootsing
effractie (in)braak
effugie uitvlucht
egaal even, gelijk
egaleeren even, gelijk maken, effenen
egayeren opvrolijken
egredieren uitgaan
egressie uitgang
Egyptenaer Egyptenaar, zigeuner, heiden
eigendag (eichendach) rechtsdag waarop de
schout de eigendom toewijst
eigenerfde vrije boer
eigenrichting het zich rechtverschaffen zonder
rechtsgang
eius zijn, van hem
ejusdem van dezelfde, van hetzelfde
elabeeren doorslippen, ontslippen
elaboratie afwerking, voltooiing
elaboreeren uitwerken, bearbeiden
electie verkiezing
elegant aardig, innemend
elegantie aardigheid, fraaiigheid
elegie treurklacht
elevatie verheffing
eleveeren verheffen
elideeren uitvegen, uitdrijven
eligeeren verkiezen, uitkiezen
eloceeren verhuren
elocutie uitdrukking, uitspraak, voordracht (v.
e. spreker)
elogie eerspraak
eloquent welsprekende
eloquentie welsprekenheid
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elucidatie verlichting, verklaring, opheldering
elucideeren verlichten, verklaren
eludeeren bespotten, misleiden
eludere ontwijken, ontduiken, verijdelen, voor
de gek houden
emanatie afkondiging (van een wet of verordening)
emancipatie handlichting, vrijmaking
emancipeeren vrij maken, zijn eigen meester
maken, gelijk een vader zijn zoon doet
emaneeren uitgaan, uitkomen, uitvloeien
emballeeren inpakken
embarasseeren inmengen, inwikkelen
emblema beeldwerk, zinnebeeld
embrasseeren omhelzen
embrouilleeren belemmeren
embuscade laag, laaglegging
emendeeren verbeteren
emineeren uitsteken
eminent uitstekend, verheven
emis(s)aris uitgezondene, afgezondene, kondschapper; verspieder
emisit spiritum hij gaf de geest
emissie afvaardiging, uitzending
emollieeren verzachten
emologeeren voor goed achten, voor goed kennen
emolument genot, gewin, profijt, voordeel, bate
empeschement verhindering, beletsel
empescheeren verhinderen, beletten
emphasis bijzin, nadruk, kracht
emphytheusis erfpacht, recht
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Beroepen van toen (komp - koom)
H.M. Lups
Kompasmaker (compassemaker)
Vervaardiger van kompassen, vooral voor
de scheepvaart. In Amsterdam volgens de
Handvesten der stad Amstelredam van
1664 tot een 'gilt' verenigd.
Het kompasmakersambacht kende dus zowel de meesterkompasmaker als de kompasmakersknecht.
Volgens Van Lennep en Ter Gouw had tegen het eind van de zeventiende eeuw de
kompasmaker Jan Vastrik als uithangbord
'het Turfschip van Breda'. Wat dit met zijn
beroep te maken heeft weet ik niet. Het
lijkt me dat in dat turfschip geen kompas
aanwezig was.
Konijn man
Aan de oostzijde van het Gansoort te Amsterdam woonde in 1585 de konijnman
Claesz Cornelisz. Hij werd in dat jaar aangeslagen voor ƒ2,-In Jaarboek XVIII van het CBG bespreken
mr. J. Bologne en J.P. Geus de Grafschriften uit de kerk te Koedijk. Deze kerk moest
in 1947 worden afgebroken, maar voor de
'opruiming' plaats vond waren zij in de gelegenheid de inscripties op hele zerken, tegels en fragmenten op te nemen. Op pag.
73 wordt o.a. vermeld onder nr. 5:
Randschrift: hier leijt begrav/neel Cornelis
van coedijck geboren S bancras die dochter/ van cornelis/ simensz koijn'/man
Vermoedelijk was een konijnman een handelaar in konijnen, maar ik heb geen zekerheid. Het zou ook een konijnfokker kunnen
zijn. In Amsterdam waren ook warmoeziers (is tuinder) woonachtig. Noch het
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WNT, noch het Middelned. Handwoordenboek van Verdam bieden uitkomst.
Graag dus de gouden tip !
Kooiker (kooiman)
Houder van een eendenkooi.
In het Zuiderzeemuseum kan men zien hoe
een kooiker te werk ging. Met behulp van
lokeenden werden de wilde eenden naar
het water van de eendenkooi gelokt. De
kooien bevatten open water of ruime vijver. Deze vijver had een of meer smaller
wordende overdekte uitlopers, kooipijpen
genoemd. Vijver en pijpen waren van
(rieten) wanden voorzien en verder was de
omgeving met bomen en struikgewas beplant. De eenden, die aangelokt door de
lokeenden, in de vijver neerstreken werden
met behulp van de kooikershond(en) de
pijpen ingejaagd. Uiteindelijk belandden
ze in een soort fuik, waar de kooiker of
zijn hulp(en) ze vingen en ze de nek omdraaiden, waarna ze aan de liefhebbers
werden verkocht. De op deze wijze uitgeoefende jacht was niet het hele jaar open.
InNederl. Historiën 9e jg., nr 5/6, pag. 192
staat vermeld dat de kooykersplaats te
Vriezenveen, die het eigendom was van
Huize Almelo, als pachter Egbert de Kooyker had. Zijn zoon Berend Egberts volgde
hem op. Deze had geen zoons, zodat het
bedrijf door zijn schoonzoon Berend Jansen Berkhof werd voortgezet. De laatste
kooiker was Wicher Berkhof, de in 1798
nog als kooyker werd genoemd. Het was
dus wel een familiebedrijf.
Lit: G.D. van der Heide en T. Lebret, Ach151

ter de Schermen. Een boek over eendenkooien, Heilo 1944.
Achternamen ontleend aan dit beroep zijn:
Kooij, kooiker, Kooiman en varianten.
Kooiophanger (kooi(en)stuwer)
Schepeling, belast met het ophangen en in
de verschansing stuwen van de hangmatten, waarin geslapen werd.
Kookvrouw
Vrouw, die bij derden uit koken gaat.
'Voor het groote diner dat mevrouw wil geven, zal zij een kookvrouw laten komen.'
Koolbrander
Zie houtskoolbrander.
Naast kool verkregen uit houtskool werden
ook turf en de harde zwarte schillen van
kokosnoten (klapperdoppen) als grondstof
gebruikt. De laatste soort zou zeer geschikt
zijn voor goudsmeden.
Kool uit het hout van de vuilboom zou zeer
geschikt zijn voor de vervaardiging van
buskruit.
Voor het tekenen met houtskool gebruikte
men kolen van linde- of wilgehout.
Kooldrager (coeldragher,kolendrager)
Zij zorgden voor het opdragen en storten
van de kolen.
"Dat de Kooldragers voor 't opdragen en
storten van de Kolen, over haer loon sullen
hebben te eyschen...." (Handv. v. Amst.
919 a van 1645).
Het schijnt een beroep te zijn geweest dat
dorstig maakte. Men sprak bij dronkenschap wel van kooldragerszat.
Koolhouwer (coolhouwer, kolenhouwer)
De koolhouwer was werkzaam in de steen152

koolmijnen, waar hij de kolen losbrak en
op een transportmiddel schepte.
Koollosser (kolenlosser)
Ook wel kolendrager of kolensjouwer genoemd. De werkman, die kolen uit schepen
loste.
Koolman
Oorspronkelijk kolenbrander of mijnwerker, later als kolenman: handelaar in- of
bezorger van kolen.
Koolmeter (coolmeter, kolenmeter)
was oorspronkelijk een officieel en
'gesworen' persoon, die met behulp van de
'kool-maate' de hoeveelheid kool vaststelde.
'Alle de ghesworene Coolmeters sullen
schuldich .... zijn, soo wanneer sy eenighe
sacken sullen vinden niet gheyckt zijnde,
oft met onghebrant hout ... in plaetse van
Colen ghevult te zijne, t'selve .... kennen
gheven den Wout-meester van Brabant.' (place. v. Brabant 2, 140 a anno
1615).
'De gesworen Koolmeters ende Koolwegers sullen haer niet vervorderen eenige
Kolen ... te meten of te wegen, voor ende
al eer haer een behoorlick Biljet van den
Collecteur van desen Excijse ter handen
gestelt sal wesen.' (Handv. v. Amst. 203 b,
anno 1617)
Koolweger
Zie tweede citaat bij koolmeter.
Koomen
(ook: coomen, comenier, kome, kooman)
zie Coomenyhouder (komijhouder).
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Pauselijke onderscheidingen
JW. Koten
In een eerder artikel over koninklijke en
Nederlandse onderscheidingen (zie Ons
Erfgoed, jg. 5, nr. 2, pag. 47) hebben wij
aangekondigd dat we nog een kort overzicht zouden verstrekken van enkele pauselijke ridderorden en onderscheidingen.
Binnen de katholieke gemeenschap worden
zij vaak als blijk van waardering gegeven
voor diensten aan kerk en samenleving
(met name bij diensten aan katholieke organisaties zoals vakbond, kruisvereniging,
kerkelijke besturen e.d.). Het uitreikingsceremonieel is nogal plechtig. Vandaar dat
men de uitreikingsdag als een belangrijk
moment in het leven koestert. In heel wat
biografieën in de zuidelijke provincies
worden deze kerkelijke onderscheidingstekenen dan ook met terechte trots vermeld.
Zij geven een goed beeld van de sociale
positie van de betrokkene en de waardering
die de gemeenschap de betrokkene toekent.
In dit artikel geven we een korte toelichting wanneer deze orden zijn ingesteld en
voor wie zij zijn bedoeld. Er zijn grote verschillen.

wordt toegekend aan hen die bijzondere
diensten aan kerk en samenleving hebben
verleend. Iemand die 50 jaar voorzitter is
van een kerkbestuur of een lange tijd een
sociaal-kerkelijke functie heeft vervuld
(wijk-verpleegkundige van het RK Groene
Kruis, die langdurig goed heeft gefunctioneerd) komt voor een dergelijke onderscheiding in aanmerking. Men kan deze orde het beste vergelijken met het lidmaatschap van de orde van Oranje Nassau, of
misschien nog juister met de vroegere gouden eremedaille behorende bij de orde van
Oranje Nassau.
Het eremetaal zelf is een kruis van verguld
brons, tussen de kruisarmen zijn franse lelies en in het centrum staat de afbeelding
van Leo XIII. Er is een paars draaglint met
geelwitte stroken.
Meestal wordt de pro-ecclesia onderscheiding door de parochie-pastoor voorbereid
en aan het Bisdom doorgeleid die dan de
zaak schriftelijk verder uitdiept.
Ridderorden (algemeen)
Dan zijn er nog vijf pauselijke ridderorden
die veel spaarzamer verleend worden en
waarvan enkele slechts voorbehouden zijn
aan staatshoofden, diplomaten of zeer hoge
functionarissen. Tot voor enkele jaren heen
waren deze ridderorden nog uitsluitend
voor mannen bedoeld.

Pro-Ecclesia et Pontifïce
De onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifïce (voor kerk en paus) wordt het meeste
verleend, zowel aan mannen en vrouwen.
Deze onderscheiding werd in 1888 door
Paus Leo XIII bij zijn gouden priesterfeest
ingesteld.
Aanvankelijk was ze ingesteld als een dank Onderscheidingen speciaal bedoeld voor
voor de bijdragen aan dit priesterfeest. vrouwen
Vanaf 1898 wordt dit ereteken ook voor Als hogere onderscheidingen voor vrouandere verdiensten verleend. Het kruis wen kende men geen ridderorde maar wel
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een pauselijke eremedaille (Bene merenti), die in goud, zilver en brons wordt uitgevoerd, met aan de ene zijde de afbeelding van de zittende paus en aan de achterzijde de inscriptie Bene merenti. Zij werd
door Pius VII in 1810 ingesteld. De hoogste onderscheiding speciaal voor vrouwen
is de Gouden Roos (slechts voor personen
van Koninklijke Bloede).
De rangorde
In rangorde van betekenis kent men de volgende ridderorden:
- de Christus-orde
- de Pius-orde
- de Gregorius de Grote orde
- de Sylvester orde
De Christus-orde (officieel de Hoogste
Orde van Christus) is voorbehouden aan
katholieke staatshoofden (zoals koning
Boudewijn van België) met uitzonderlijke
verdiensten voor het geloof. Ingesteld door
een Portugese koning in de veertiende
eeuw, later door het Vaticaan overgenomen en bekrachtigd.
De Pius-orde wordt verleend aan bijzondere personen. De Pius orde is door Pius
IX in 1847 ingesteld. De orde herinnert aan
de Pius-ridders (1560), Aan deze orde was
dan ook een adellijke titel van paltsgraaf
verbonden). In 1939 werd de Piusorde door
Paus Pius XII hervormd, waarbij de adellijke titel is vervallen. Men kent nu vier
klassen). Zij wordt zelden verleend en
slechts toegekend in het diplomatieke verkeer. Het eremetaal is een ster met acht
punten, omgeven door gouden stralen en in
het centrum blauw geëmailleerd met het
insigne Pius XI, Virtute et Merite. Het lint
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is blauw met twee rode strepen.
Meer 'gewoon' zijn de Orde van de H Gregorius en die van de H Sylvester die we nu
wat uitvoeriger bespreken.
De Gregorius-orde
De Gregorius orde (officieel de orde van
de Heilige Gregorius de Grote) wordt toegekend aan trouwe burgers (ongeacht geloofsovertuiging) die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor kerk en samenleving, zoals een belangrijke landelijke bestuursfunctie in een kerkelijk of kerkelijksociale organisatie (bijvoorbeeld voorzitter
van een belangrijke landelijke katholieke
organisatie, zoals een vakbondsbestuurder
of de organisator van een belangrijk sociaal cultureel initiatief, voorzitter van een
bisschoppelijke beleidscommissie). De orde werd ingesteld in 1831 door Gregorius
XVI en zij werd genoemd naar zijn grote
voorganger Gregorius de Grote) (Gregorius I: 540-604). In 1905 werd de orde door
Pius X gereorganiseerd. Zij kent vier klassen: grootkruis, commandeur met ster,
idem zonder ster en ridder. Het lint is rood
met gele biezen. Het ere metaal bestaat uit
een 8 puntig kruis met in het midden de
beeltenis van paus Gregorius de Grote. Het
devies aan de achterzijde luidt: pro Deo et
Principe. De Gregorius-orde kan men het
beste vergelijken met de Nederlandse
Leeuw onderscheidingen.
De Silvesterorde
De Silvesterorde (officieel: de orde van de
heilige Silvester) is bedoeld voor leken die
zich voor het apostolaat hebben ingezet.
Zij richt zich o.a. op personen met grote
plaatselijke of regionale kerkelijke verdiensten (bijvoorbeeld het bouwen en fiOns Erfgoed nr 4, 1999

nancieren van een kerk). Deze orde kende
aanvankelijk twee klassen namelijk commandeurs en ridders. Zij werd ingesteld
door Paus Gregorius XVII (31 Oktober)
1841 en genoemd naar de Heilige Sylvester I (314-335). De orde werd in 1905 herzien door Pius X en zij kent nu 4 klassen:
grootkruis, commandeur met en zonder
ster en ridder. Als versierselen heeft men
een draaglint (roodzwart) met eremetaal
(zilver, verguld en geëmailleerd). De orde
is uitgevoerd als een gouden Maltezerkruis met zilveren stralen, in het centrum
een afbeelding van Silvester op blauwe
achtergrond. Daarnaast behoorde vroeger
tevens een uniform met steek ) en degen
bij deze ridderorde. De Silvester-orde verving de ridder-orde van de gouden sporen (alleen voor groot-adellijke personen)
die door Sylvester I was ingesteld en waar
rond vele controversen bestonden. Vandaar
dat deze orde bij de instelling in 1841 de
H. Silvesterorde werd genoemd. Deze orde
kan men enigermate vergelijken met de
Oranje Nassau orde. Zij kan ook aan nietkatholieken worden toegekend.

ters, de Maltezers e.d. die ook in Nederland een eerbiedwaardige geschiedenis
hebben waar wij in een vroeger artikel
reeds hebben gesproken. Vaak droegen deze leden kleurrijke mantels en uniformen
met de bekende acht puntige kruisen in wit
ofrood.
In de meer zuidelijke landen waar men
meer van ceremonieel en praal houdt, dost
men zich nog steeds graag uit in feestelijke
uniformen. Daar wordt ook nog wel het
uniform gedragen horende bij de Sylvester-orde. Vroeger in Nederland was dat ook
wel zo, maar de laatste jaren is dit alles
hier nu sterk versoberd. Ook geldt in Nederland een zekere uniform-haat. Geen minister zou het wagen zich in zijn officiële
uniform te hijsen, dat zou komisch worden
opgevat. In zuidelijke landen, zoals Frankrijk, handhaaft men deze oude tradities
wel.

Toekennen
Het toekennen van deze ridderorde gaat
met nogal wat kerkelijk ceremonieel gepaard. Zij wordt meestal door de bisschop
of een vertegenwoordiger daarvan na lePracht en ceremonieel
De meeste pauselijke ridderorden en on- zing van de plechtige proclamatie en voorderscheidingen dateren net zoals de Neder- lezing van de pauselijke bul in de parolandse koninklijke uit het begin van de vo- chiekerk opgespeld. In Nederland zijn er
rige eeuw. In plaats van adeldom te verle- slechts enkelen die met pauselijke riddernen, gaf men nu een sierlijke onderschei- orden zijn begiftigd. De pro-ecclesia onding als beloning voor bewezen diensten. derscheiding wordt meestal door de paroDaarvoor kende men weliswaar allerlei re- chie-pastoor of de deken uitgereikt, in aanligieuze en seculiere ridderorden, al dan wezigheid van het plaatselijke kerkbestuur
niet erkend door de Heilige stoel. Ze waren in een feestelijke omgeving. Ook de ontmeer elite-clubs dan dat er 'verdiensten' kerkelijking van de samenleving heeft inaan ten grondslag lagen. Genoemd worden vloed gehad op het aantal toekende pausede ridders van de Duitse orde, de orde van lijke onderscheidingen. Vroeger lag dit
het H. Graf van Jeruzalem ), de Johanni- aantal beduidend hoger.
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Aanvraag
Samenvatting
De aanvraagprocedure voor het van een Pauselijke onderscheidingen en ridderorridderorde wordt gewoonlijk door het Bis- den werden vroeger veelvuldig toegekend
dom voorbereidt en aangekaart en vervol- in Nederland. In veel rouw-annonces en
gens naar de nuntiatuur) doorgeleid. Als de ook in genealogieën en biografieën worden
nuntiatuur de zaak bevestigd wordt de aan- deze onderscheidingen steeds vermeld. In
vraag naar het staatssecretariaat in Rome dit artikel hebben we de betekenis van de
doorgeleid voor goedkeuring en onderteke- onderscheidingstekenen toegelicht. Deze
ning door de paus. Daarna wordt dan de toelichting is vooral voor buitenstaanders
pauselijke bul langs de gebruikelijk diplo- bedoeld,
matieke kanalen via de nuntiatuur naar het
bisdom doorgestuurd.
Paleografie

Verkoop klooster te Windesheim
J. Ligterink
Wij prior ende Convent des cloesters te Windesem ^bekennen mit desen openen brieve,
dat: wij om / orbaer2) ons cloesters voer ons ende onse naecomelinghe, erflike vercoft
hebben om ene summe ghel / des die ons vol ende al betaelt is, den Prior ende Convente
des cloesters in sunte Agnetenberghe bij / Zwolle, onse alinghe3) erve to Hervete, als ons
dat anghecomen is van brueder Johanne ten Water, onse mede-conventesbrueder, ende
als wi dat tot desen daghe toe beseten hebben, mit al sinen toebehoer / alst gheleghen is
in Zwollerkerspel ende in der buerscap van Hervete, uutghenomen dat mastebroec / dat
daer toe gheslaghen is, ende loven5) hem dat te waren voer een edel eyghen [erve] hoe
men dat terech- / te waren sal sonder arghelist, In een tuech der waerheit6) so hebben wi
onses Conventes zeghel aen / desen brief ghehanghen. Ghegheven in 't Jaer ons Heren
dusent vierhondert ende viertien, des maen- / daghes na sente Agnetendach 7).
1. Windesem - Windesheim bij Zwolle
2. Om orbaer, orber = tot nut van
3. alinghe = gehele
4. anghecomen = in ons bezit gekomen
5. loven = beloven
6. In een tuech der waerheit = als bevestiging der waarheid
7. Sint Agnetendach = Sint Agnes (21 januari). In 1414 viel maandag na Sint Agnes op
22 januari
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Wereldleider in genealogisch onderzoek
nu op internet
(Bewerking persbericht door H.M. Lups)
Onlangs kwam de grootste verzameling genealogische gegevens ter wereld on-line
beschikbaar. Dit gebeurde in het kader van
een groot internet-initiatief dat een grote
omwenteling teweeg moet brengen in de
manier waarop men gegevens van zijn
voorouders opzoekt. De Kerk Van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, die haar leden aanmoedigt om gegevens van hun voorouders op te zoeken,
heeft een begin gemaakt met het op het internet plaatsen van 400 miljoen namen. Als
ik goed geïnformeerd ben hoopt men eind
van dit jaar de 600 miljoen te passeren. De
gigantische databank wordt een van de
grootste op het internet. Voor miljoenen
mensen die op het internet naar genealogische gegevens zoeken, zal dit - wat ons
land betreft - naast de archiefoverzichten
als Gen Lias een van de populairste gebruiksmogelijkheden van het World Wide
Web worden.
De nu geboden service bevat de volgende
extra mogelijkheden ten opzichte van de
databank die al via de pc te gebruiken was:

• On-line toegang tot de Family History Library Catalog™, waarin de verzameling
staat van de grootste genealogische bibliotheek ter wereld, de Family History Library™ in Salt Lake City (Utah, V.S.).
• Een mogelijkheid voor gebruikers over
de hele wereld om hun eigen familiegeschiedenis te bewaren door elektronische
bestanden in te sturen die vervolgens worden opgeslagen.
• De optie om samen te werken met anderen door via e-mail onderzoeksresultaten te
coördineren.
De heer D. Todd Christofferson, algemeen
bestuurder van de afdeling familiegeschiedenis van de kerk, die dit nieuws wereldkundig maakte, zei dat het de bedoeling
van de kerk is om familiehistorisch onderzoek makkelijker en doeltreffender te maken:
"Deze nieuwe genealogische zoekservice
wordt een enorme verbetering van de manier waarop de mensen op het Web naar
gegevens van hun voorouders zoeken", zei
hij. "Het was een enorme onderneming.
Honderden vrijwilligers worden bovendien
gevraagd om de duizenden genealogische
databanken die er al zijn te evalueren, variërend van persoonlijke homepages tot en
met gegevensbronnen van werkelijk grote
omvang."

• Een nieuwe zoekmachine, speciaal gemaakt om concrete namen en verwantschappen op te zoeken in de on-line databanken van de kerk. De zoekmachine heeft
ook de mogelijkheid om op achternaam te
zoeken op duizenden kleinere genealogische websites die al op het Internet zijn, en De kerk verzamelt al meer dan een eeuw
die door vrijwilligers gecatalogiseerd zijn.
lang over de hele wereld namen om haar
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leden, en anderen, te assisteren bij hun fa- alogie] kan men GEDCOM-bestanden voor
miliehistorisch onderzoek. De kerk is mo- archivering naar de kerk sturen. De bestanmenteel wereldleider in familiegeschiede- den worden opgeslagen in de Granite
nis. Naast haar gigantische verzameling Mountain Records Vault [een grote gegegegevens in de Family History Library in venskluis in een granieten berg] en worden
Salt Lake City, heeft de kerk ook nog eens op compact disc gepubliceerd onder de
meer dan 3.200 centra voor familiegeschie- naam Pedigree Resource File. Die gegevens worden niet vermengd met gegevens
denis over de hele wereld.
Zij geloven dat familiebanden eeuwig kun- die anderen insturen. (Maar diezelfde genen zijn en dat zij door de gegevens van gevens kunnen in de toekomst wel ingeonze voorouders op te zoeken beter kunnen stuurd worden voor opname in andere sysbegrijpen wie zij zijn en wat zij kunnen temen, zoals Ancestral File™.) Voorwaarde voor het insturen is dat men toestemworden.
ming verleent om zijn gegevens op deze
wijze te gebruiken.
Wat is het?
• Met de optie Add a Site [Voeg een site
toe] kunnen geïnteresseerde personen,
groepen, instellingen en bedrijven hun eigen web site, of die van een ander, aanbevelen voor opname in de FamilySearch Internet Genealogy Service.
• Bij Other Family History Resources
[Andere familiehistorische hulpmiddelen]
De FamilySearch Internet Genealogy Ser- vindt men andere familiehistorische hulpmiddelen en gegevensbronnen die bij de
vice biedt de volgende opties:
• Met Search for Ancestors [Zoek voorou- kerk verkrijgbaar zijn, zoals publicaties,
ders] kan men gegevens van een voorouder software en compact discs.
intypen en erachter komen of een van de • Bij About the Church [Over de kerk]
gecatalogiseerde Internet-sites, archiefbe- worden enkele fundamentele aspecten van
standen en bijgedragen informatie die via het geloof van De Kerk van Jezus Christus
de service beschikbaar is aanvullende ge- van de Heiligen der Laatste Dagen uiteengezet, en kan men desgewenst meer inforgevens van die voorouder bevat.
• Met de optie Browse Categories [Blader matie vragen.
door de categorieën] kan men informatie
over een familiehistorisch onderwerp op- Beschikbare informatie
De FamilySearch Internet Genealogy Serzoeken.
vice
doorzoekt de volgende bronnen op fa• Met Collaborate with Others [Werk samen met anderen] kan men via e-mail fa- miliehistorische gegevens:
miliehistorische gegevens uitwisselen met • Family History Library Catalog™
[Catalogus van de bibliotheek voor famiandere mensen.
• Met Preserve Genealogy [Bewaar gene- liegeschiedenis]. De catalogus beschrijft
De FamilySearch® Internet Genealogy
Service (www.familysearch.org) is een
World Wide Web-service van De Kerk van
Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen die tot doel heeft de mensen te helpen met het opzoeken en onderling uitwisselen van familiehistorische gegevens.

Ons Erfgoed nr 4, 1999

159

alle stukken in de verzameling van de bibliotheek voor familiegeschiedenis, Veel
van die stukken zijn te bestellen voor onderzoek in een van de duizenden centra
voor familiegeschiedenis over de hele wereld.
• Family History SourceGuide~ [Gids familiehistorische gegevensbronnen]. Dit geautomatiseerde archief (dat ook op compact disc verkrijgbaar is) bevat honderden
handleidingen die de kerk gepubliceerd
heeft over familiehistorisch onderzoek.
• Web Sites [Websites]. Het Internet bevat
tienduizenden websites met familiehistorische gegevens, Vrijwilligers van de kerk
evalueren en categoriseren die sites zodat
de FamilySearch Internet Genealogy Service geïnteresseerden kan verwijzen naar sites die mogelijk gegevens bevatten die van
pas komen bij hun onderzoek.
• Resource Files [Archieven]. De kerk
heeft verscheidene verzamelingen aangelegd van familiehistorische gegevens. Zodra die verzamelingen beschikbaar zijn op
het Internet, kan FamilySearch Internet
Genealogy Service ze doorzoeken en aanwijzen welke relevante gegevens aanwezig
zijn. De eerste twee archieven die beschikbaar gemaakt worden, zijn International
Genealogical Index en Ancestral File™.
• De namen en andere essentiële gegevens
uit de GEDCOM-bestanden worden ook
toegevoegd aan een index (Pedigree Resource File) die via de FamilySearch Internet Genealogy Service ter beschikking
wordt gesteld. Gebruikt iemand de optie
Search for Ancestors [Zoek voorouders],
dan doorzoekt de service de index, Als er
gegevens gevonden worden die eventueel
relevant zijn, dan worden de website en de
compact disc vermeld waar het GEDCOM160

bestand met de desbetreffende gegevens te
vinden is.

Vragen die gesteld worden en
de antwoorden daarop
l.Wat wordt er precies on-Iine ter beschikking gesteld?
• De grootste genealogische databank die
ooit op het internet geplaatst is, zal 320
miljoen ingangen hebben met meer dan
600 miljoen namen van overleden mensen.
Die databank bestaat uit:
- International Genealogical Index® (IGI)
- Ancestral File™
Er zullen in de nabije toekomst meer databanken toegevoegd worden.
• Een speciaal ontworpen zoekmachine om
het opsporen van voorouders makkelijker
te maken.
• De optie om families hun eigen familieverslagen te laten insturen voor permanente bewaring.
• De Family History Library Catalog™,
waarin de meer dan drie miljoen microfilms, microfiches en boeken van de Family History Library™ beschreven worden,
waardoor men de beschikbare informatiebronnen kan vinden. Veel stukken in de catalogus kunnen worden aangevraagd voor
onderzoek in een van de 3.200 centra voor
familiegeschiedenis over de hele wereld.
Elders in dit nummer vindt u een recent
overzicht van de Nederlandse Centra.
• Informatie over de aard en de bruikbaarheid van andere genealogische websites.
Honderden vrijwilligers zullen elke genealogische website waarnaar de service een
link biedt visueel evalueren en ze classificeren volgens een vast catalogiseringssysteem. Het resultaat wordt een goed georgaOns Erfgoed nr 4, 1999

niseerde index of catalogus die de gebruikers in staat zal stellen om geavanceerde
zoekopdrachten te geven op categorie, achternaam, onderwerp, land of gebied enz.
2. Waarom heeft de kerk deze internetservice ontwikkeld?
De kerk onderwijst dat familiebanden eeuwig zijn. Al meer dan anderhalve eeuw
moedigt zij haar leden aan om gegevens
van hun overleden voorouders op te zoeken. Deze nieuwe service is een grote stap
voorwaarts in haar pogingen om iedereen
in staat te stellen deze taak met groter gemak uit te voeren.
3. Wat onderscheidt deze genealogische
site van vele andere op het Web?
• De grootst verzameling gegevens: Het
is de grootste verzameling genealogische
gegevens op één website die bovendien zal
blijven groeien.
• De indexeringscapaciteit: Honderden
getrainde vrijwilligers zullen genealogische sites op het Internet stuk voor stuk
evalueren en de relevante sites catalogiseren alvorens ze als link in de zoekservice
beschikbaar te maken. Naar verwachting
zal dit een van de grootste catalogi van genealogische websites op het Internet worden.
• Family History Library Catalog: Dit is
de enige bron op het internet waar de catalogus van de bijzonder omvangrijke verzameling stukken van de Family History Library doorzocht kan worden.
• Geavanceerde zoekopties: De nieuwe
zoekmachine is ontworpen om concreet
naar bestaande verwantschappen te zoeken
en niet alleen maar namen. Dat maakt het
zoeken veel doeltreffender en bovendien
Ons Erfgoed nr 4, 1999

uiterst betrouwbaar.
• Bewaren van gegevens: Families konden
hun familiegeschiedenissen al plaatsen op
hun eigen website of op die van anderen.
Maar sommige sites verhuizen nog
weieens of zijn tijdelijk, en er is geen sprake van enige toezegging om de gegevens
op de lange termijn te bewaren. Deze nieuwe service biedt de mogelijkheid om de
gegevens op de lange termijn op te slaan.
• On-line samenwerking: Via e-mail kunnen gebruikers hun familiehistorische gegevens of andere genealogische informatie
uitwisselen met anderen.
• Andere familiehistorische bronnen:
Gebruikers kunnen een lijst bekijken van
familiehistorische hulpmiddelen en gegevensbronnen (publicaties, software en
compact discs) die de kerk geproduceerd
heeft en kunnen eventueel gewenste artikelen bestellen.
4. Hoe lang is er aan de service gewerkt?
Voor het samenstellen van de databanken
waren tientallen jaren nodig, Daarna zijn er
nog jaren besteed aan het ontwikkelen, bijstellen en verbeteren van de interne systemen om deze nieuwe mogelijkheden te
bieden.
5. Wat kost het gebruik van de service?
Momenteel zijn er geen kosten verbonden
aan het inloggen, of het gebruiken van enig
element van de service.
6. Worden er zendelingen naar mij gestuurd als ik deze service gebruik?
Nee. Als een gebruiker echter toch contact
wil met iemand van de kerk, kan hij gebruik maken van een link die de mogelijkheid biedt een bezoek aan te vragen.
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Centra voor familiegeschiedenis
Apeldoorn
Boerhaavestraat 62, 7314 NG Apeldoorn.
Afspraak: tel. 055-5211179. Geen e-mail.
Geopend di en vr 13-17 uur
Amsterdam
Zaaiersweg 17, 1097 SM Amsterdam.. Afspraak: tel. 020-6100622, e-mail: Centra.
amsterdam@gironet.nl. Geopend di t/m vr
12.30 - 16.30 en wo 19.00 - 22.00 uur.
Breda
Mgr. De Vetstraat 112, 4817 JP Breda. Afspraak: hr. van Vlottum, tel 076-571307, email: vlottum@westbrabant.net. Geopend
volgens afspraak.
Den Helder
Texelstroomstraat 11, 1784 EB Den Helder. Afspraak: hr. Dee, tel. 0223 - 634702.
Geen e-mail. Geopend di en do 10.00 16.30 en wo 7.30 - 21.30 uur.
Dordrecht
Singel 312, 3311 HL Dordrecht. Afspraak
tel.: hr. A.M. Batenburg, tel. 078 6761024. Geen e-mail. Geopend di van
10.00- 16.00 uur
Eindhoven
De Koppele la, 5632 LE Eindhoven. Afspraak: hr. H.C.van Lieshout, tel. 0499372227. Geen e-mail. Geopend di en do
morgen.
Gouda
Crabethstraat 6 2801 AN Gouda. Afspraak:
hr. P.D. Den Brouwer, tel. 0182-518512.
Geen e-mail. Geopend ma en wo 10.00 15.00 uur.
Groningen
Paterswoldseweg 531, 9728 AR Groningen. Afspraak: hr. J.J. Weening, tel. 050162

5566575/5266754/5280415. Geen e-mail.
Geopend di 14.00- 16.00, wo 9.30 - 11.30
uur en vr avond
Heerlen
Burgermeester de Hesseleplein 26a, 6411
CH Heerlen. Tel. 045- 5717863. Afspraak:
hr. G. van der Molen, tel 045-5257409, email: geka.@tref.nl
Leeuwarden
Sophialaan 3, 8911 AE Leeuwarden. Afspraak: hr. M.E. Oppermann, tel. 0511452241. Geen e-mail. Geopend alleen op
afspraak.
Rotterdam
Jacques Perkstraat 16, 3061 CP Rotterdam,
(achterzijde kerkgebouw). Afspraak maken
op ma, di en wo van 9.00 - 15.00 uur op
tel. 010-2142578. Geen e-mail
Utrecht
Prinses Irenelaan 5 la, 3454 HB Utrecht.
Afspraak: tel. 030- 2444218. Voicemail
Hr. A. Storm. Geen e-mail. St. Maartensdreefó 3564 TA Utrecht
Vlissingen
Badhuisstraat 161, 4382 AL Vlissingen.
Wegens ziekte alleen schriftelijk afspraak
maken.
Zoetermeer
Osylaan 2, Zoetermeer, tel. 079-3312643.
Afspraak: hr. J.E.P. Dezaire, tel. 0793311127. Geen e-mail. Geopend ma, di, vr
9.30-14.30, eventueel di avond 19.0021.30.
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Al weer het Y-chromosoom
JW Koten
In een vorig artikel van Ons erfgoed') heb- stamvader kunnen aantonen?
ben wij de laatste ontwikkelingen van de In een recent nummer van Slekt og Data,
studie van het Y-chromosoom belicht. We het verenigingsblad van de Noorse geneahebben toen uiteengezet dat het Y- logische vereniging, wordt op deze vraag
chromosoom van een stamvader aan alle een antwoord gegeven. In dit blad wordt
mannelijke afstammelingen wordt doorge- gesteld dat de kans op mutaties in het Ygeven. Met behulp van DNA-methoden chromosoom (dus een verandering van het
kan men het Y-chromosoom verder type- chromosoompatroon) in 1 op de 300-500
ren. Door het onderzoek van het Y- mensen voorkomt, zodat uitgaande van een
chromosoompatroon kan dus een genealo- gemiddelde duur van dertig jaar per genegie (dit is een opgave van personen die in ratie het Y-chromosoom in principe
de mannelijke lijn afstammen van manne- 9.000 - 15.000 jaar stabiel blijft. Dit spoort
lijke voorouders, ook wel de patrilineaire goed met het verhaal van een groep die
stamlijn) 2) worden geverifieerd. Daarnaast zich volgens mondelinge overlevering afkan men door onderzoek van de levende stammelingen van de joodse priesters achtmannelijke naamdragers controleren of zij ten (Kahn, Cohen, Kuhn en verwante naeen gemeenschappelijke mannelijke voor- men), dat ik in Ons Erfgoed in het hiervoor
genoemde artikel besprak. Bij de mannen,
ouder hebben in de patrilineaire lijn.
die deze afstamming claimden, bleek dat er
In een recent nummer van Gens Nostra grote overeenstemming van het Ywordt een dergelijke casus beschreven. In chromosoom bestond. Met andere woorhet artikel DNA -onderzoek brengt uit- den, ze hadden inderdaad een gezamenlijke
komst (GN 1999 jg. 54, pag. 306), bericht afstammingslijn.
de heer Brouwer de resultaten die verkregen werden uit speekselmonsters van hem
zelf en een zeventiende graads neef dat
door dr. P. de Knijf te Leiden werd uitgevoerd,

Het is een vreemd gevoel dat het Ychromosoom dat ik zelf heb, gelijk zou
kunnen zijn aan dat van mijn stamvader
die in het voor-stenen tijdperk, in dierenvellen gehuld, moet hebben geleefd.

De vraag die men kan stellen is: hoe ver Er is nog een bijzonder punt dat door de
kan men theoretisch nog terug gaan, of an- Noren wordt aangeroerd. Als ik het goed
ders gezegd, hoe stabiel is dit Y- heb begrepen, toont men aan dat in Noorchromosoompatroon gedurende de eeu- wegen maar een beperkt aantal verschillenwen. Of nog anders gesteld: zou je bij wij- de Y-chromosoom patronen aanwezig zijn
ze van spreken bij een vijftigste graads Men schat dat van een vroegere Noorse
mannelijke neef met dezelfde naam ook stamvader momenteel, door de bank genonog de gemeenschappelijkheid van de men, zo'n 300 mannelijke nakomelingen in
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leven zijn. Het aantal gehuwde vruchtbare
mannen dat ergens in de Middeleeuwen
daar heeft gewoond zal hooguit ongeveer
20.000 zijn geweest, wat inhoudt dat men
er maximaal zo'n 20.000 Y-chromosoom
varianten kent. Waarschijnlijk zelfs minder
want verschillende van de mannen zijn ongetwijfeld verwant geweest. Dat betekent
dus dat het aantal Y-varianten in een bevolkingsgroep maar heel beperkt zal zijn
omdat het Y-chromosoom-patroon zo stabiel is en je maar uit een beperkt aantal
stamvaders kunt putten.
Vertaal je dat naar de Nederlandse situatie
dan kun je - uitgaande van een mannelijke
bevolking van 7.500.000 en de gemiddeld
300 mannelijke nakomelingen van middeleeuwse stamvaders - met een willekeurig
Y-chromosoomdatabestand van slechts
7.500.000/300 = 25.000 Y-chromosomen
min of meer de hele Nederlandse mannelijk populatie omvatten.

sterke punt is dus dat het maar een betrekkelijk kleine database hoeft te zijn.
Je kunt voor de opbouw van dit bestand
celmateriaal gebruiken van willekeurige
mannen als je van hen maar de naam weet.
Dat is een betrekkelijk eenvoudige klus,
want: in de pathologische laboratoria is
DNA te vinden van zo'n honderdduizend
mannen. Ik doel met name op het histologische coupe-bestand dat men verplicht is
te bewaren. Het aardige is dat men van deze bijna onuitputtelijke DNA-bron, bovendien de namen en leeftijden van de eigenaren kent. Nu zijn 100.000 coupes ongeveer
niks (10 bakken).

Als ik op het laatste artikel (Shattuck Lecture) uit de New England Journal of Medicine (1 juli 1999) mag afgaan, gaat het nu
met het DNA onderzoek heel rap. Door de
technische ontwikkelingen ligt het beroemde menselijke genoomproject twee jaar
Dit houdt in als je van willekeurige man- voor op het initiële schema en een voorlonen het Y-chromosoom patroon vastlegt, je pige menselijke genoomversie is reeds in
aan 25.000 verschillende mannenchromo- mei 2000 op internet (http://www.nci.ml.
somen al voldoende hebt om de meeste pa- nih.gov) beschikbaar. De geweldige voorttrilineaire lijnen te definiëren. Als je dus gang van dit project is te danken aan de
na een misdaad biologische sporen vindt enorme biochemische ontwikkelingen en
dan kun je met de combinatie van genealo- de computertechniek. Was het DNAgie en een databank van 25.000 Y- onderzoek nog kort geleden zeer moeizaam
chromosomen de potentiële dader tot een en langdradig, nu is dit proces in hoge makleine groep verdachten terugbrengen die te geautomatiseerd. Het moet binnenkort
je dan via aanvullende DNA-studie (bijv. daarom niet zo'n geweldige inspanning
door typering van het mitochondriale zijn om uit het histologische coupebestand
DNA) nog verder kunt beperken. Conclu- die ruim 25.000 Y-DNA-profielen die je
sie: met een betrekkelijk klein Y-chro- voor de landelijke identificatie nodig hebt,
mosoom en mitochondriaal DN A-bestand te isoleren. Ik zie het binnen enkele jaren
kun je van ieder onbekend sporen-DNA de gebeuren.
persoon vrij makkelijk identificeren. Het
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Het zou me echter verbazen als er tegen
een dergelijk plan hier te lande geen bezwaren zouden worden aangevoerd. Men
zal zich in zijn privacy aangetast kunnen
voelen.
Complicerende factor is wel, dat - anders
dan bij de Noren - ons land al eeuwen een
sterke instroom kent van mensen uit het
buitenland afkomstig. Dit gebeurde al vanaf de Tachtigjarige oorlog, maar zeer zeker
is er in de tijd na de Tweede Wereldoorlog

ook een massale immigratie geweest. Men
kan zich daarom afvragen welk percentage
van de huidige mannelijke bevolking afstamt van middeleeuwse Nederlanders.
1) JW. Koten, Van wie stammen we af. Ons
Erfgoed, 5e jg. pag. 22-26.
2) Qua DNA-onderzoek zijn de langs mannelijke lijn ontstane bastaards ook drager van eenzelfde Y-chromosoom als de stamvader.

WINKWAST voor WINDOWS
Genealogische programmapakket
H. de Vries
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voorbeeld uitdraai kwartierstaat

WINKWAST werkt onder WINDOWS op lopen. Voor uitvoervoorbereiding zijn er
pc's 386 en hoger en heeft een capaciteit invulformulieren en klikblokken (compacvan 65.535 personen. Het pakket bestaat te instelschermen, als alternatief voor uit vijf deelprogramma's. Invoeren en ver- soms lange - vragenlijsten) die de actuele
anderen van gegevens gebeurt via over- instelling en de mogelijke alternatieven
zichtelijke maskers met afgebakende vel- aangeven. Verkeerde handelingen worden
den. Elke rubriek kan direct benaderd wor- met Nederlandstalige foutmeldingen kenden, zonder eerst het hele scherm te door- baar gemaakt of genegeerd. De meeste inOns Erfgoed nr 4, 1999
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GROEN
Persoonsgebeurtenissen 1 - 8
GENHUL 1.30

06.07.1999

geboorte:
(m) |geb.
doop:
(m) |ged.

symbool [*]

afk. |get>. |

gezindte [N]

symbool |Ö]

afk. |ged.|

gezindte\J\
|ged.

eigen prs f:
f} |

symbool [Ü]

afk. |pr1 |
gezindte [N]
|W |

adoptie:
symbool |ÏÏ]
^fly1 Igeadopteerd

j / t f . |adop|
gezindte [N]
| (v) Igeadopteerd

belijdenis:
symbool [T|
<7»>( |doet belijdenis

afk. |bel.|
gezindte [j]
| /'fyi |doet belijdenis

eigen prs 2:
<7^ I

symbool [w]

bevordering:
<7»y beuorderd

symbool Q

«>P/7 ,

symbool [x]

afk. |pr2 |
gezindte [jï]
'W "
J / * . |bew.|
gezindte |N]
I
beuorderd
<?/*. |pr3 |
gezindte |S]

klaar

invulscherm persoonsgebeurtenissen

stellingen kunnen bewaard worden, soms voor alle gebruikelijke genealogische inafzonderlijk per uitvoervorm. Macrotek- en uitvoer, de laatste ook in HTMLsten zijn in het hele pakket oproepbaar met formaat l), waarbij koppelingen tussen geeen toets combinatie en kunnen u veel ty- nealogische tekstbestanden en indexen mopewerk besparen. RGB-kleuren (>ware gelijk zijn. Voor persoons- en relatiebladen
kleuren') voor voorgrond en achtergrond kent WINKWAST rubrieksopmerkingen
kunnen afzonderlijk ingesteld worden voor bij alle rubrieken, algemene en extra opuitvoervensters, voor namen van hoofdper- merkingen, losse noten, en noten binnen
sonen in uitvoervensters, voor het werk- opmerkingen. Zo kunt u bronvermeldingen
venster en voor meldingen.
in opmerkingen opnemen, maar ze aan het
In schermuitvoer is bladeren en zoeken eind van de tekst laten uitvoeren.
mogelijk. Schermuitvoer kan op schijf be- Diverse opmerkingsoorten kunnen hij uitwaard en later opnieuw bekeken worden. voer apart onderdrukt worden. Binnen opDe uitschakelbare woordafbreking voor merkingen en noten - die u ook als ANSItekstuitvoer gebruikt afbreekbestanden die bestand 2) kan inlezen en wegschrijven - is
u zelf kunt veranderen en aanvullen.
beginnen met een (inspringende) nieuwe
Het probandenbestand kan als een alfabeti- alinea mogelijk.
sche index op alle opgenomen personen Verbindende teksten kunt u in het paramegebruikt worden.
terbestand naar believen veranderen of in
Het hoofdprogramma WINKWAST is een andere taal zetten. Daarnaast is het mo166
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gelijk sommige verbindende teksten individueel te vervangen door een willekeurige
eigen tekst, bijv. "geb. a/b van een schip
voor de Franse kust 1905 of 1906",
"ongehuwd overleden" en "Uit deze relatie
vermoedelijk (volgorde onbekend):", bij
relaties desgewenst verschillend voor de
man en de vrouw.
Er is voorzien in titels voor- en achternamen, aliassen, roepnamen, werken met
zeer lange namen en rubrieken als adoptie,
belijdenis en echtscheiding. WINKWAST
ondersteunt verschillende relatievormen en
rol verwisseling man/vrouw bij niethuwelijkse relaties. Het programma produceert dan ook zeer goed leesbare uitvoer
zonder onnodig veel tekst, omdat uitzonderingen en aanvullingen vrijwel altijd in de
lopende tekst opgenomen kunnen worden.
In een zogenaamde stoppenlijst kunt u personen zetten bij wie uitvoer van een genealogie/parenteel afgestopt moet worden,
bijv. op punten waar de achternaam verandert of bij personen die na een bepaald jaar
geboren zijn. Daarnaast kent WINKWAST
uitvoer met huwelijksjaarlimiet.
Er zijn drie soorten nummering in een genealogie/parenteel mogelijk.
Door in een index op een genealogie een
synoniemenbestand te gebruiken is het mogelijk om bijv. de namen Meier, Meijer en
Meyer te sorteren als Meijer. Over meerdere genealogieën kunt u een gezamenlijke
index maken, desgewenst in HTMLformaat.

van leeftijden, geboorteplaatsen, aantal
kinderen en namen. Nabewerking is mogelijk met programma's als PAINTBRUSH,
MSPAINT e.a. Ook omzetten van ANSI/
ASCII-, GEDCOM-, WINKWAST- en
GensData-bestanden kan in WINGRAST.
Bij omzetting van gedcom-bestanden kan
een logbestand met niet-vertaalbare gegevens gemaakt worden.
In WLNBIJST zijn o.m. selectie, bestandsuitdraai, tabellen en diverse opties
voor uitvoer van kwartierschema's - ook
met 31 kwartieren - ondergebracht. Tabellen zijn lijsten waarvan u zelf de inhoud,
breedte, volgorde van de kolommen en de
sortering van de regels kunt bepalen. Als
bron wordt een nummerinterval of-lijst gebruikt. Een nummerlijst is een lijst met uitgezochte personen, bijv. het resultaat van
een selectie. Het pakket biedt allerlei mogelijkheden voor het maken van zulke lijsten en in combinatie met 'selectie' beschikt
u over een scala aan mogelijkheden.
Met het menupunt 'geneaschema' kunt u
schema's van heel klein (voor publicatie)
tot heel groot (voor demonstratie) afdrukken en op schijf zetten voor eventuele nabewerking.
WLNHLPST is er voor het aanmaken, bewerken, controleren, reorganiseren en herstellen van bestanden. Verder kunt u in dit
deelprogramma pakketten kopiëren, afsplitsen, koppelen, in delen wegschrijven
en terugzerten.

In WINGRAST kunt u plaatjes en histogrammen in BMP-formaat maken. Een WINTECST bevat tekstverwerkingsfaciliplaatje kan zijn een beknopte of uitgebrei- teiten voor het werken met ANS-, TXT- en
de stamreeks, een kwartierstaat enz. Histo- WKW-bestanden. De eerste twee zijn aligrammen kunnen o.m. gemaakt worden nea- en regelbestanden, de laatste soort is
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een tekstbestand met zogenaamde typo- GENKWA voor Windows
grammen, Dit zijn door WINTECST gebruikte afdrukaanwijzingen, die u zelf be- Ook leverbaar voor WINDOWS is GENperkt kunt veranderen.
KWA, een programmapakket met een caElk van de drie soorten kunt u naar elke paciteit van 999.999 personen en opties
andere omzetten, waarbij u regelbestanden als: patroniemen en zamelnamen, een
desgewenst kunt alfabetiseren. Ook kunnen bronnen-, een literatuur- en een beroepenRTF-bestanden gemaakt worden, Dit zijn bestand, adressenbeheer, 15 soorten getekstbestanden met opmaakaanwijzingen beurtenissen zowel voor personen als voor
die door de meeste huidige tekstverwerkers relaties, bladdatering, onzekerheidsgraden
ingelezen kunnen worden.
voor relaties, plaatsen en datums en diverNaar schijf weggeschreven genealogische se mogelijkheden voor datumcorrectie.
uitvoer, kwartierschema's (niet grafisch),
maar ook andere ANSI-, GEDCOM- en De genoemde programmapakketten worHTML-bestanden, kunt u naar eigen in- den geleverd door H. de Vries, Cuijk. Tel.
zicht bijwerken. Als u een bepaalde situa- 0485-313614. De prijs van een pakket met.
tie in WINKWAST niet naar wens kunt handleiding is slechts/ 30,-.
oplossen, dan is dat in WINTECST vrijwel
zeker te realiseren.
N.B.
Er zijn zoek-, vervang-, blok-, import- en Beide pakketten inclusief een beknopte
exportfuncties. Ook tweezijdig afdrukken handleiding kunnen geheel gratis op intermet bindmarges en afzonderlijke voettek- net opgehaald worden. Op de site van Piet
sten voor links en rechts en het vastleggen Groeneweg: http://www.groeneweg.com
van afdrukstijlen is mogelijk. Al met al zijn beide programma's te downloaden.
biedt dit onderdeel u voldoende mogelijk- Dit laatste uiteraard met toestemming van
heden om een compleet familieboek te ma- de vervaardiger, de heer De Vries.
ken, met voorwoord enz.
De handleiding, ca. 60 blz. in A4-formaat, Noten:
bevat schermafdrukken, vijf pagina's me- 1) Tekstopmaak geschikt voor publicatie op innustructuur, een index, een woordenlijst, ternet.
een lijst met de grenzen van het pakket en 2) Tekstopmaak zonder de opmaakcodes die
tabellen voor feesten als paasdagen, zowel horen bij een specifieke tekstverwerker.
volgens de Gregoriaanse kalender als volgens de Juliaanse kalender.
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Specificatie van iconen op het archiefnet
De verschillen in de online archieven zijn groot. De gebruiker kan op de ene site veel
meer verwachten dan op de andere. In het Archiefnet zijn daarom iconen toegevoegd die
de gelinkte website nader specificeren. De iconen worden toegekend door het Gemeentearchief Zwolle.
Betekenis van de iconen
llnteractiviteitbereikbaarheid via e-mail, invulformulieren,
discussielijsten
verzicht van archieven en verzamelingen (toegangen op
ïacro-niveau)
_ inventarissen, plaatsingslijsten, gidsen/zoekwijzers onderzoek
~ |(toegangen op meso-niveau)
Databases, online zoeken in databestanden of full-text
transcripties van bronnen (toegangen op micro-niveau)
y||Digitale tentoonstellingen
+ Extra internet-services: links-service, nieuwsbrieven, agenda

È

Voorbeeld:
Gemeentearchief Zwolle

9+

Adressen op Internet
In deze nieuwe rubriek kunnen abonnees voor zover de plaatsruimte dat toelaat, hun webpage adressen laten
opnemen. Ze worden dan in drie achtereenvolgende nummers vermeld. Tevens worden andere interessante
websites (vast)opgenomen. Gaarne daarvoor tips.

Centraal Bureau voor Genealogie:
www.cbg.nl
De Nederlandse Genealogische Vereniging:
www.ngv.nl
NGV, afd. Computergenealogie:
www.gensdata.demon.nl
Netherlands Society for Jewish Genealogy:
www.nljewgen.org
P. Groeneweg:
www.groeneweg.com
Yvette's Dutch Genealogy Homepage:
twente.nl/~genealogy

René Winkelhorst:
ourworld.compuserve.com/homepages/
renewinkelhorst
Herman de Wit:
(o.a. met links naar bestanden met gegevens uit
primaire bronnen uit Nederl. + België.)
home.wxs.nl/~hjdewit/links.htlm
Commercieel, maar voor zoekers naar bepaalde
boeken interessant is het Engels boekenbedrijf
'Heraldry Today':
www.heraldrytoday.co.uk met als e-mailadres:
heraldry@heraldrytoday.co.uk

John YVïllemsens:

www.my-ged.com/willemse
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Kort Limburgs nieuws
JW. Koten

Tijdens de laatste jaarvergadering van het
LGOG (Limburgs oudheidkundig en historisch genootschap) besprak de projectcommissie (prof. dr. Berkvens en drs. A. Hanrar) namens het bestuur van dit genootschap de vorderingen om te komen tot een
geïntegreerde provinciale instelling die de
werknaam het 'Limburg-huis' heeft gekregen. Men zegt wel eens spottend dat de gemiddelde Limburger zich meer Limburger
voelt dan Nederlander, hetgeen gelet op de
historische achtergrond ook goed te begrijpen is. Binnen het verenigde Europa ziet
men dan ook de paradox, dat nu de nationale staten verdwijnen er steeds meer behoefte komt om het regionale eigene, zowel wat betreft taal en gebruiken als stoffelijk cultuurgoed, te benadrukken. De Limburgse provinciale bestuurders verstaan dit
goed. Bij de genoemde vergadering waren
diverse hoge provinciale bestuurderen aanwezig.

per zullen zijn dan wanneer deze in eigen
beheer zouden zijn uitgevoerd. Een andere
vorm van besparing zou kunnen zijn bij de
opslag van de archivalia en de collecties
(archeologische). Het nieuwe is verder dat
binnen het Limburghuis een aantal consulenten zullen worden aangesteld, die zich
rechtstreeks binnen de provinciale netwerken het eigen cultuurgoed gaan propageren. Belangrijk zijn daarbij de diverse
plaatselijke heemkundige, genealogische
en historische verenigingen, Naast deze
promotionele taak krijgen deze consulenten een assisterende en voorlichtende taak.
Men denkt o.a. aan het geven van cursussen op diverse gebieden. Op papier ziet het
er dus echt goed uit. Doch er zijn nog heel
wat organisatorische hobbels die moeten
worden genomen wil het tot realisatie komen. Een punt is natuurlijk de vestiging,
en dat zal ongetwijfeld Maastricht zijn, het
nieuwe rijksarchief en andere gerenoveerMen wil nu heel concreet komen tot een de instellingen zijn daarop uitgerust en er
geïntegreerde instelling waar zowel het so- is ook nog ruimte beschikbaar. Een belangciaal-historische centrum, het LGOG (3000 rijk nadeel is dan dat Noord- en Middenleden) en de stichting Veldeke (studie en Limburg van veel faciliteiten verstoken
bevordering van de Limburgse taal) op een zouden zijn. De afstand Mook-Maastricht
aantal punten samenwerken. Diverse men- bedraagt net zo veel als van Mook naar
sen zijn van een of meerdere verenigingen Groningen. Er wordt dan ook gepleit voor
lid, zodat al op het punt van post en admi- een nevenvestiging te Venlo. Hoe de taken
nistratie besparingen kunnen worden be- worden verdeeld is ook nog een probleem
reikt. Het doel is dus primair het optimali- en ten dele ook waar de bezittingen zullen
seren van de bestaande activiteiten zonder worden gesitueerd en geëxposeerd. In eerdat iedere vereniging zijn eigenheid ver- ste instantie zal de opslag in Venlo gebeuliest. Het streven is dus dat iedere vereni- ren en vandaar uit zullen de zaken worden
ging zijn eigenheid behoudt, maar diensten verdeeld. Nu maar hopen dat we geen
bij het Limburghuis inkoopt, die goedko- nieuwe Limburgse archiefkwestie krijgen,
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zoals destijds met Roermond het geval
was. Mogelijk gaat men aan het Limburghuis ook zoiets als een LimburgsHistorisch museum koppelen. Er is daar
wel behoefte aan. Men kan daar dan de vele kaarten en collecties die op de provincie
rechtstreeks betrekking hebben exposeren.
Een tweede project dat zijn voltooiing nadert is de ondersteuning van een leerboek
Limburgse Geschiedenis dat zich vooral op
de middelbare scholen richt. Het wordt een
uitgave van ca 500 bladzijden verdeeld
over twee delen. Hoewel de nationale historische belangstelling de laatste jaren afneemt groeit de behoefte aan kennis van de
lokale geschiedenis. Het is belangrijk dat

men als men door stad of dorp loopt iets
van de achtergronden van de gebouwen
weet en dat vraagt enig zicht op de plaatselijke geschiedenis. Daarmee vergroeit men
met de woonplaats en krijgt men belangstelling voor het plaatselijke bestuur en de
politieke instellingen. Heel belangrijk dus.
Een gegeven dat ik in de wandelgangen
oppikte was, dat de belangstelling voor de
Maaslandse monografieën die tegen zeer
gereduceerde prijs aan de LGOG-leden
werden aangeboden overweldigend is. Wie
LGOG-lid is en nog voor een dergelijke
eenmalige mogelijkheid in aanmerking wil
komen, moet dus rap zijn.

Verenigingscentrum NGV te Naarden
H.M. Lups
Momenteel is men druk doende de Promerskazerne, waarin ook het Verenigingscentrum van de NGV jaren gehuisvest is,
te restaureren. Het is de bedoeling dat als
de restauratie achter de rug is Jan des Bouvrie er expositieruimtes in gaat vestigen.
Ook is er sprake van dat aan de pleinkant
werkruimtes zullen komen voor ontwerpers en vormgevers.
Oorspronkelijk was het een kazerne die
dienst deed voor de huisvesting van de in
de vesting gelegerde militairen.
Nadat het complex niet meer voor militaire
doeleinden dienst deed, werd het voor uiteenlopende doeleinden gebruikt. Voor de
NGV is het jarenlang een aantrekkelijke
vestigingsplaats geweest, maar per 1 juni
had het Verenigingscentrum weg moeten
zijn.
Tot nu toe zijn echter geen alternatieven
gevonden, die en voldoende goed bruikbaOns Erfgoed nr 4, 1999

re ruimte boden en die betaalbaar waren.
Voorzover ik weet is er inmiddels een ontruimingsprocedure door de gemeente opgestart.
De heer Bothof, momenteel directeur van
het Verenigingscentrum, hoopt dat er, desnoods door schuiven, zodat de restauratiewerken voortgang kunnen vinden, toch nog
een duurzame vestiging van het centrum in
de Promers mogelijk zou zijn. In dit laatste
geval lijkt me het centrum in die periode
niet erg toegankelijk.
Het centrum draait met hulp van talrijke
vrijwilligers, die om praktische redenen uit
de nabije omgeving komen. Een verplaatsing verder van Naarden zou daarom organisatorische problemen geven.
Nu men de fortifïcaties van de Hollandse
Waterlinie wil restaureren, zit daar, als
men in eenzelfde soort vestigingsplaats wil
blijven, een mogelijkheid, maar wanneer is
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dit realiseerbaar. Het is jammer, dat er in
een tijd, dat er van alles en nog wat wordt
gesponsord, nog steeds geen goed bruikbare en betaalbare oplossing valt te realiseren. Men vindt het vanzelfsprekend, dat
allerlei zaken worden gesubsidieerd. Voor
allerlei manifestaties met een culturele- of
andere waarde zijn subsidies of sponsorgelden beschikbaar. Bij concert- en toneelzalen worden zo nodig tonnen bijgepast om exploitatie mogelijk te maken.
We hebben bij de NGV toch te maken met
een vereniging van meer dan 11.000 leden, die niet alleen hun hobby beoefenen
voor eigen genoegen, maar waarvan heel
wat leden zich inzetten voor anderen, niet
alleen voor hun medeleden, maar bijv.
ook onder meer ten behoeve van de Ne-

derlandse archieven. Er bestaat een commissie binnen de NGV die met deze problematiek bezig is. Men kan zich afvragen
of deze commissie de problemen tijdig
heeft onderkend en of zij voldoende is ingespeeld op het gebied van fondsenwerving. Weliswaar is de eventuele verhuizing lange tijd iets voor de niet nabije toekomst geweest, met andere woorden: het
was lange tijd geen echt brandende kwestie, maar wat gebeurt er momenteel in feite wel? Tot nu toe is men vrij karig met de
berichtgeving. Het lijkt me nuttig als er
iets meer openheid komt en dat er zo mogelijk iets meer aan de weg getimmerd
wordt. Misschien ben ik te zorgelijk, maar
het Verenigingscentrum is toch bij wijze
van spreken het hart van de NGV.

Boekennieuws
Naar school in de ommelanden met als subti- schappelijk aanzien en de ondermeester. Verder
tel: Scholen, schoolmeesters en hun onderwijs bespreekt hij de invloed van kerk en staat (de
in de Groninger Ommelanden (ca 1500-1795). rol van de landadel), toezichthouders van Gods
Auteur J. Bottema, oud-leraar geschiedenis te kerk. Het boek bevat een bijlage met ongeveer
Delfzijl, maakte een diepgaande studie van het 1300 Ommelander schoolmeesters, gerangschoolwezen in de Groninger Ommelanden schikt per kerspel in chronologische volgorde.
(Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo) in de Deze gegevens, aangevuld met genealogische
zeventiende en achttiende eeuw. Ook zoekt hij bijzonderheden, zijn verder verwerkt in een alnaar sporen van onderwijs in de zestiende fabetische naamlijst (1595-1806), waarin ook
eeuw. Aan de orde komen: onderwijs voor de zijn opgenomen de rectoren, conrectoren en
Reductie, de Latijnse school te Appingedam, preceptoren (leraren in de klassieke talen) van
wisseling van de wacht (van katholiek naar pro- de Latijnse school te Appingedam, alsmede een
testant), de scholen, de diverse aspecten van de aantal organisten, beiaardiers en kosters. Zelf
aanstelling, naar school: o.a. schooltypen, vond ik er een gezin, dat op gegeven ogenblik
schooltijden en vakanties, het schoolvertrek, de in Friesland spoorloos was. Wat mij betreft
doelstelling van het onderwijs, de vakken, prij- mag de heer Bottema doorgaan met de eerste
zen, straffen, resultaten en toezicht. Wat de helft van de negentiende eeuw en/of de rest van
schoolmeester betreft gaat hij o.a. in op her- Groningen. Dit rijk geïllustreerde boek (plm
komst, gecombineerde beroepen, sociale ach- 224 pag.) kost, mede dank zij diverse subsidies
tergronden, van geslacht tot geslacht, de kerk- ƒ49,50 en is te bestellen bij uitgeverij Profiel,
dienaar, het dagelijks brood, de oude dag, we- tel. 050-3012144, fax 050-3012732, e-mail induwen en wezen, de volkscultuur, het maat- fo@profiel.nl. (HML)
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Familiewapens in Noord-Nederland. Wapen- trouwen, enkele uitzonderingen daargelaten.
schilder Piet Bultsma, samenstellers: Piet Bults- Het boek is rijkelijk geïllustreerd met familiema, A.B. Dull tot Backenhagen en G.A. Bron- portretten, afbeeldingen van landhuizen, famigers. In deze aanvulling op een reeds eerder liewapens en documenten. De prijs bedraagt
verschenen werk worden ongeveer 330 familie- ƒ 85,—. Het kan besteld worden bij C.A.M.
wapens afgedrukt, voorzien van blazoenering, Gierman, Troelstrastraat 61, 4191 HT Gelderverwijzing naar een vindplaats en een alfabeti- malsen, tel. 0345-571342. (HML)
sche lijst van de familienamen. Het boek bevat
240 pagina's, formaat ong. 22 x 31 cm. Lijst Instant Aristocracy, How to make it into the
van intekenaren wordt afgedrukt. Intekenprijs titled aristocratie and royal ranks now.
tot
(?) ƒ220,—, daarna ƒ 250,—. De prijs Auteur Antony, marquess of Allessio.
voor een genummerd en gesigneerd exemplaar Dit boek is een handleiding voor degenen, die
bedraagt bij voorintekening ƒ 300,— (100 graag een adellijke titel willen hebben en daar
stuks). Nadere inlichtingen bij Uitgeverij Roor- de nodige financiële middelen voor neer willen
da, Hoofdstraat 184, Uithuizermeeden, tel. leggen. De prijskaartjes zijn zeer uiteenlopend.
Reeds voor een $ 2.000 valt er iets te realiseren,
0595-412268, fax 0595-412286.
maar in andere gevallen moet men zeer diep in
Genealogie Van Hövell. Auteur J.G.F.M. de beurs tasten.
Ghislain baron van Hövell tot Westerflier. Ook het verkrijgen van een familiewapen komt
Naast de nieuwe adel van de vorige eeuw be- aan de orde.
staat er ook oudere adel, waartoe ook deze fa- Aardig is te lezen dat het verkopen van titels
milie behoort. De auteur is het zevende kind uit niet iets van deze tijd is. In de vroege jaren van
het twaalf kinderen tellende gezin van baron 1600 bijvoorbeeld kon men tegen betaling van
Rudolf van Hövell, heer van Gnadenthal, bur- 1600 pond de titel van baronet (baron) kopen
gemeester van Batenburg. Ondanks het drei- (koning Jacobus via de hertog van Buckinggende uitsterven van de adel behoeft deze fami- ham). Maar als je het betalen kon, maar geen
lie zich daar voorlopig niet druk over te maken. titel wilde, moest je wel die 1600 pond betalen!
In 1869 telde de familie in totaal nog acht stam- In het boek worden de haken en ogen plus de
ouders, van wie vijf protestantse en drie in de mogelijkheden in verschillende landen aan een
katholieke tak. Door de grotere productiviteit in titel te komen uiteengezet. Er wordt een overdeze laatste tak is de situatie gewijzigd. De pro- zicht gegeven wat er in verschillende landen
testantse tak telt momenteel nog maar drie man- mogelijk is en welk prijskaartje daaraan hangt.
nelijke leden, de katholieke meer dan tachtig.
Voor een aantal mensen is zo'n titel voor hun
Volgens de auteur is de oudst bekende stamva- zelfgevoel aantrekkelijk en, waar men hem
der Joannes van Hovele (rond 1300). Het Ne- zonder meer kan voeren, mogelijk ook comderland's Adelboek vermeldt als stamvader mercieel van een zekere waarde. Menigeen
diens kleinzoon, Rolof. In 1456 werd een uit de hoopt bij het doorspitten van zijn afkomst aanfamilie toegelaten tot de Ridderschap van Over- zienlijke voorouders tegen te komen. Men heeft
ijssel.
nu eenmaal liever een adellijke voorouder dan
De auteur vertelt in zijn historische inleiding een criminele. Een jonkheer in de raad van beveel wetenswaardigheden over de familie, die stuur of de directie van een zaak doet het nog
zich in de loop der jaren gesplitst heeft in tak- altijd goed.Ook in ons land zien er nog heel wat
ken met verschillende, verwarrende namen, sa- mensen op tegen adel.
menhangend met hun bezittingen. In het algemeen zorgde de familie er voor op stand te
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Hoe verkrijgt men zo'n adellijke titel? Men kan
bijvoorbeeld geadopteerd worden door iemand
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van de Hongaarse adel en zo zijn titel verkrijgen. Prijzen van $ 30.000 tot een half miljoen.
Een van de echtgenoten van Zsa Zsa Gabor zou
voor een prinselijke waardigheid zelfs meer dan
$ 500.000 betaald hebben.
Ter plekke zijn er uiteenlopende mogelijkheden
en wat men kan realiseren is van verschillende
kwaliteit.
Het voorbeeld van 'onze' Bram van Leeuwen,
prins de Lignac, illustreert echter dat hier te
lande aan dergelijke verkregen adeldom wel haken en ogen zitten. Hij is weliswaar volgens
een van zijn boeken op legale wijze aan zijn titel gekomen, maar in Nederland wordt deze
adeldom niet geaccepteerd: volgens Nederlandse richtlijnen is erkenning niet mogelijk, al zal

men elders de verkregen titel wel mogen voeren.
Het is mij uiteraard niet bekend wat de auteur,
een van de enkele in adelsrecht gespecialiseerde advocaten, weet te realiseren.
Al bij al, ook al koestert men zelf geen wensen
in de richting van adelsverheffing, het is interessant eens van deze materie kennis te kunnen
nemen.
De prijs van het boek bedraagt $ 24.95 excl.
verzendkosten. Het is te bestellen bij BMT
Prince Regent Temple, London WC IN 3XX,
England, United Kingdom, tel. 44-171-4195011, fax: 44-171-831-9489 (Voeg toe a.d. fax:
BMT Ref.No. 6713)

d i n g e n , nieuwsblad voor volkscultuur, regionale geschiedenis,
folklore en volkskunst in Nederland en Vlaanderen
H.M. Lups
Nummer 2 van 1999 staat stil bij het Jaar van
de Volkscultuur. Dit jaar werd op 5 maart jl.
geopend op de vijfde dialectendag in Zwolle.
Aan dit tijdschrift ontleend noem ik enkele dit
jaar georganiseerde tentoonstellingen , die ook
voor genealogen interessant zijn, omdat ze ons
in aanraking brengen met het leven van onze
voorouders. Het is moeilijk door onze ogen
onze voorouders echt te zien als mensen van
toen. Deze tentoonstellingen dragen daar iets
aan bij.
Achtereenvolgens noem ik:
De gestampte pot.
Tot ongeveer de twaalfde eeuw was het voedsel voor onze voorouders - arm en rijk - eentonig. Men at vooral graanpappen. Door de
kruistochten leerde men ander voedsel kennen
en ontstond er een verschil tussen voedsel voor
rijken en voor armen. Vooral het doorkomen
van de winter was een probleem. Na de herfst
was er geen vers voedsel meer en het duurde
tot Pasen voor daar verbetering in kwam. Men
174

had dan ook een groot vitaminetekort. Rond
1750 werd de aardappel betaalbaar en daardoor volksvoedsel bij uitstek. Vóór die tijd
gingen gewone mensen altijd met honger van
tafel.
Tot 1 november te zien in Streekmuseum voor
Tholen en St. Philipsland, De Meestoof, Bierensstraat 6, St. Annaland (06-22826192)
Huwelijksgebruiken.
Op de tentoonstelling 'Ter herinnering aan'
wordt aandacht besteed aan trouwen van vroeger en nu. Aan de trouwdag zelf maar ook aan
jubilea wordt aandacht besteed. Getoond worden bruidskleding, akten, kaarten en foto's, felicitatiekaarten en programma's voor het feest,
zodat men een beeld krijgt van wat er allemaal
bij een trouwerij kwam kijken.
Museum Palthehof, Westeinde 3, Nieuwleusden (0523-649206)
De ontwikkeling van de boerderij in Nederland.
In ons land hebben verschillende streken hun
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eigen traditionele boerderijen. Deze verschillen
zijn veelal te verklaren vanuit verschillen in klimaat, stevigheid van de grond en de aanwezigheid van specifieke bouwmaterialen. Aan de
hand van tekst- en fotoborden worden het uiterlijk en de ontwikkeling van het traditionele
boerenhuis, maar ook de achtergronden hiervan
geschetst. De tentoonstelling wordt op de voorburcht van het kasteel, waarbinnen zich nog een
echte boerderij bevindt, georganiseerd.
Van 2 juli t/m 5 september in het Poortgebouw
van Kasteel Doornenburg, Kerkstraat 27,
Doornenburg (0481-421456)

Koper en brons.
De tentoonstelling 'Kanonnen, klokken en kandelaars1 geeft een beeld van de rijke historie en
veelzijdigheid van de Rotterdamse koper- en
bronsproductie: bronzen luiklokken, sierkanonnen en vijzels, geelkoperen kroonluchters, kandelaars, doopbekerhouders en lezenaars,
Opgenomen in de expositie is ook een reconstructie van een achttiende-eeuwse geelgieterswinkel en werkplaats.
Tot en met 5 september in het Schielandshuis,
Korte Hoogstraat 31, Rotterdam (0102176767)

Agenda
04-09-1999 23 e Zeeuwse Contactdag te Kapelle-Biezelinge, 'De Vroone', CD. Vereek
estr. 74 van 9.30 - 17.00 uur. Kosten f7,50 zonder, f27,50 met lunch p.
persoon. (0117-453841)
04-09-1999 Streekbij eenkomst en Jaarvergadering Veluwse Geslachten. Bameveld
10-09-1999 t/m 13-09 51e Deutsche Genealogentagen.
18-09-1999 5e Regionale Contactdag voor Familie-, Boerderij- en Streekgeschiedenis in
Oost-Gelderland in 'Ons Huis' te Bredevoort v. 10.00 - 16.00 uur.
(0543-451085)*
02-10-1999 8e Delflanddag, Parochiehuis Oostlaan, Pijnacker v. 11.00 - 16.00 uur. *
23-10-1999 Landelijke Genealogische Computerdag in 'De Reehorst' te Ede. *
06-11-1999 NGV, Afd. Kwartier v. Nijmegen. Hist- genealogische markt in de aula v.h.
Kadinsky-college in Nijmegen v. 10 - 16.00 u. Gratis toegang. *
20-11-1999 Rijksarch. in Overijssel (Zwolle), Micro-ontmoetingsdag, aanv. 10 u.
20-11-1999 NGV afd. Familie-organisaties en Heraldiek, dubbele workshop 'Wapens
ontwerpen/Goed gearchiveerd. De Akker, Melkpad 12, Hilversum. Aanv. 10
u. Schrift, aanmelding nodig. (030-2710180)
* Op deze dagen is Ons Erfgoed aanwezig (ook met cd-roms Hist. Future)
Zeelenberg
Op 2 oktober 1999 vindt in Zalencentrum De Brug te 's-Gravenzande de eerste familiereunie van de familie Zeelenberg plaats. Tevens zal dan het familieboek '400 jaar Zeelenberg' worden uitgereikt.
Inl. J. Zeelenberg, Ruigenhoek 12, 3227 CG Oudenhoorn, tel. 0181-461489.
Ons Erfgoed nr 4, 1999
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Genealogische contactzoekers
Vragen van abonnees voor deze rubriek worden
gratis geplaatst voor zo ver de plaatsruimte dit
toelaat. Maximaal per contactzoeker per jaar
720 letters/spaties. Vragen graag getypt, eventueel in blokletters.
Bos, van den. Op 21 april 1812 neemt Fedde
Jannes wonende te Kortezwaag (Friesland) de
naam 'van den Bos' aan. Zijn grootvader Roei
Jans zou op 7 mei 1719 te Langezwaag getrouwd zijn met Sjoukje Annes. Graag kom ik
in contact met iemand, die mij meer kan vertellen over de voorouders van Roei Jans, dan wel
geinteresseerd is in zijn nakomelingen.
A.J. van den Bosch, Dobbelaene 27, 8521 KS
Sint Nicolaasga, tel. 0513-431647.
Van Eden - van Eeden - van Eeten
Ik ben op zoek naar gegevens over deze familienamen, hun afkomst en verspreiding. Ook informatie over Eden, van Ede en van de(n) E(e)
den is welkom.
Klingers. Op 3 mei 1772 trouwt in Haarlem
Thomas Klingers/Klinkers (ook wel Klines),
geboren in of afkomstig uit Nijmegen (rond
1741) met Maria de Jongh, geboren te Haarlem. Op 27 september 1778 trouwt in Haarlem
Baltus Klingers/Klinkers, geboren of afkomstig uit Maastricht (rond 1745), weduwnaar van
Aafje Johannis van der Wiezen/Wielle (uit
Leeuwarden?) met Cornelia de Jonge uit
Haarlem. Baltus en Thomas waren waarschijnlijk broers.
Wie kan mij helpen aan informatie over de afkomst en voorouders van Baltus en Thomas?
R.S.J. van Eden, Sowetostraat 4, 2033 CV
Haarlem, tel. 023-5333453
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(de) Kroes(e)(n), Kroeze(n), Croes(e)(n),
Cruse, Kruse, Crouse(n)
Wie van u heeft in haar of zijn kwartierstaat
connecties met een van deze namen?
Ik ben naar gegevens betreffende deze naamsvariaties op zoek. Er zijn inclusief relaties en
schoonouders ruim 28.500 namen in mijn bezit.
Uw naam wordt in mijn bestand als bron vermeld.
Het zijn zeker al zo'n zestig stammen. Hieronder ook gegevens uit Amerika.
Mocht u zelf op zoek zijn naar aanvullende gegevens van de genoemde naamdragers, neemt u
dan rustig contact met mij op.
Gegevens van derden worden niet zonder meer
aan anderen verstrekt.
Ook voor andere inlichtingen kunt u bellen
naar:
W. Furrer-Kroes, Edelhert 6, 1273 GG Huizen,
tel. 035-5267814.
Tijdschrift 'De Prins gezocht'.
Ik zoek de volgende ingebonden jaargangen
van De Prins der geïllustreerde bladen:
Jaargangen voor 1908, Ie halfjaar 1908, 2e
halfjaar 1909, Ie halfjaar 1912, Ie halfjaar
1913, 2e halfjaar 1918 en 1919. Van de overige
jaargangen 1908-1920 (totaal 450 edities) heb
ik een index op de er in voorkomende foto's en
biografische bijzonderheden gemaakt. Dit 56
pagina's tellende A5-boekje bevat tenminste
6.000 namen. Kosten f 17,50. Reacties of inlichtingen bij J. van Kuier, Penningkruid 30,
1441 XX Purmerend, tel. (+ fax) 0299-428959,
e-mail: j.van.kuler@hetnet.nl.
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Laten, lenen en heerlijkheden (3)
JW. Koten
De laatste periode van het feodalisme
Bij de laatste fase van het feodalisme zien
wij een complexe ontwikkeling, namelijk
het ontstaan van een onderscheid tussen de
begrippen 'land-eigendom' en 'gezag'. Je
zou het zo kunnen zeggen dat de grondeigendom en het knechtschap los werden gekoppeld en ieder een aparte ontwikkeling
volgden. Voor de grond betekent dit nieuwe vormen van grondeigendom en grondrechten. Het knechtschap veranderde in een
publieke gezagsverhouding waaraan heerlijke rechten werden gekoppeld (heer-onderdaan) die later meer de vorm van belastingen krijgen (staat-inwoner). Dit vergt
een korte toelichting. Tot ongeveer de achttiende eeuw kende men geen staatsburgerschap maar was men een onderdaan
(meestal onderzaat genoemd) van een soeverein zoals een koning, graaf, baron of
heer. Pas laat in de achttiende eeuw is ons
begrip staat gekomen en werd men ingezetene van een grondgebied en staatsburger
(citoyen). Aanvankelijk was de heer zowel
landeigenaar als soeverein, doch toen hij
het land ging verkopen hield hij toch zijn
soevereiniteit. Deze laatste kon worden geëxploiteerd door heerlijke rechten te heffen. Toen de landsheer verdween en plaats
moest maken voor de staat, werd een groot
deel van deze heerlijke rechten gehandhaafd, maar kregen toen de naam van
belasting. Deze heerlijke rechten waren
verhandelbaar zoals wij zullen zien. In de
Republiek zien we als bijzonderheid verder
dat de katholieke kerkelijke bezittingen
worden genaast en dat deze goederen voor
een deel in het publieke domein komen. De
Ons Erfgoed nr 5, 1999

staat wordt dus in deze gebieden zowel eigenaar als soeverein.
Nieuwe vormen van grondeigendom en
grondrechten
Laten
Na het wegvallen van het militaire aspect
en het toenemen in betekenis van de economische dimensie, zien wij geleidelijk aan,
dat de lenen worden verhuurd aan rijke
christelijke ! ) niet adellijke personen (potentes). Men noemde dit ook wel cijnslenen (tenure libre, non noble). De leenman
was dus geen ridder-krijger maar een soort
pachter die men later 'laten' 2) noemde. Zij
betaalden cijns 3) maar leverden ook producten in natura (haver, kippen). Bovendien moesten zij vaak ook nog enige herendiensten verlenen. Bij uitzondering konden
zij onder de wapens worden geroepen. Zij
waren echter geen paard verschuldigd, zoals de ridders. De positie van de 'laten' was
wat beter dan die van de gewone horigen,
maar zij waren wel gebonden aan de grond.
De blote eigendom bleef bij de heer, doch
zolang laten aan hun jaarlijkse verplichtingen voldeden kon de heer toch niet
zo veel doen. In feite waren de laten tamelijk zelfstandig. Stierf de laat dan had zijn
erfopvolger het laatrecht. Ontbrak deze,
dan viel het laatrecht terug aan de heer. In
moderne terminologie zijn het dus een
soort erf-pachters. Zij konden een eed afleggen, procederen en bij krijg weergeld
vorderen. Evenals de leenheer met zijn
leenmannen de leenhof vormden, zo vormde de heer met zijn laten de laathof. De
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meeste laat-contracten werden voor deze vatten vele eeuwen en zijn voor genealogen
laathof bevestigd. Om zich van de erfop- soms de enige of ondersteunende mogelijkvolging te verzekeren werd in het laatcon- heid om verder in de tijd terug te gaan.
tract naast de ophelder (de echte laat dus)
tevens vaak een tweede naam gezet van Laten worden geleidelijk eigenaar
diens potentiële opvolger.
Een belangrijk punt bij de verzelfstandiging van de laten was dat de meeste cijnDe eigendom van laathoven kon worden sen niet 'waardevast' waren, zodat in de
beleend. De geldlener verplichtte zich (een zestiende eeuw, de geldwaarde van de cijndeel van) de opbrengst van een bepaald sen door de devaluatie van de munt vrijwel
landgoed aan de geldgever uit te keren. De- tot nihil was gedaald 4 ). Sommige heren
ze vorm van cijns noemde men erfcijns. hebben met succes gepoogd zich van hun
Was de geldlener weer in betere doen dan laten te ontdoen, waarna zij het land ophad hij meestal het recht van afkoop, d.w.z. nieuw verpachtten, waarvoor zij dan een
hij betaalde zijn schuld en was dan van de deel van de opbrengst in natura vroegen die
niet aan de waardedaling onderhevig
cijnslast bevrijd.
was 5 ). Doch repossessie van latengrond
was nogal omslachtig, waarbij een machtiCijnsregister
De inning van de cijns werd bijgehouden in ging van de latenbank een voorwaarde was.
zogenaamde cijnsregisters, waarvan de Uiteindelijk werden de laten steeds meer de
oudsten tot rond 1300 teruggaan. Aanvan- facto grondeigenaar, hoewel zij hun heer
kelijk werden de cijnzen door elkaar gead- wel cijnsplichtig bleven. Deze laatrechten
ministreerd. Later kwam er een leggersys- konden zij op hun beurt verkopen, verpanteem per eigendom. In deze leggerpagina's den of verpachten. Zij werden, hoewel
worden dan de namen van de cijnsplichti- cijnsplichtig als feitelijke 'proprietarissen'
gen vermeld, gevolgd door de omschrijving beschouwd.
van het cijnsgoed en tenslotte de cijns zelf.
Per jaar worden dan de betalingen gere- Latenbank
gistreerd. Nadien wordt de cijnsadmini- Voor de registratie van de grondtransacties
stratie verfijnd, waarbij men in de nieuwe en bij eventuele geschillen kon men bij de
cijnsboeken de gegevens van vroeger over- latenbank, vaak tevens schepenbank teschreef en vervolgens deze gegevens met recht 6 ). Hier werden alle landtransacties
de nieuwe mutaties aanvulde. Deze cijnsre- geregistreerd, eventuele erfkwesties geregisters vormen een belangrijke genealogi- geld en schikkingen afgedwongen. Deze
sche bron, omdat namen van de opvolgen- registratie vond plaats in het laatbankregisde cijnsplichtigen en eigenaren vermeld ter ook wel gichtregister genoemd. In deze
staan, verder ook toponiemen van de land- latenbank zat formeel de leenheer als vooreigendom e.d. De oudste cijnsregisters zijn zitter. Vaak liet hij zich echter vertegenin het Latijn geschreven, na de reformatie woordigen door een juridisch geschoolde
gebruikt men meestal Nederlands. Cijnsre- functionaris (baljuw, drost, schout), soms
gisters zijn in de Rijksarchieven en ook wel ook door de stadhouder.
in streek/stadsarchieven te vinden. Zij om- De latenbank was dus een hof naast de
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schepenbank al is het onderscheid niet al- De heerlijkheden
tijd even duidelijk. De latenbank bestond
uit een secretaris (greffier, griffier, ge- De ontwikkeling van de rechtspositie
rechtsschrijver) en een gerechtsbode (nun- binnen de heerlijkheden
tius). Als schepenen (scabini7): meestal ze- De uitbouw van de feodale structuren duurven in getal) koos de heer vaak bevriende de tot ongeveer de veertiende eeuw, waarna
grote laten, waarmee hij vaak via bastaar- een status-quo ontstond. Het klassieke feodij 8) familiale betrekkingen onderhield. dalisme verkalkt in een rechtssysteem dat
Pas na de Franse revolutie kregen de laten in feite niet meer goed aansluit bij het dade volle eigendom van hun grond toegewe- gelijkse leven. Niettemin bleven de rechtszen. Daarmee verviel de noodzaak om de regels die samenhingen met grondbezit en
symbolische schuld aan de heer te vergoe- heerlijke rechten wel gehandhaafd. Zij zouden.
den tot de Franse tijd ook in de Republiek
de kern van ons rechtsstelsel blijven. Dit
laatste gold in het bijzonder de heerlijke
Gewone pachters
rechten,
die door koop, schenking of verNaast de erfpacht die vanuit de horigheid is
panding
van
de landsheer waren verkregen.
ontstaan en die als de oudste vorm moet
worden beschouwd kende men ook pachten Het betrof dus niet alleen de agrarische eidie voor een bepaalde periode werden afge- gendom (grondheerlijkheid) maar vooral de
sloten tegen het gebruikelijke cijnsrecht. rechten die samenhingen met de soeveHet is duidelijk dat voor de exploitatie van reiniteit over een gebied. In tegenstelling
9
gronden dit later de gebruikelijke rechts- tot meer privaatrechtelijke verhoudingen )
vorm wordt. De cijnsen konden goederen, als het om het landgebruik ging, is het bij
vee, doch meestal de tegenwaarde in geld heerlijkheidsrechten een meer publiekrechomvatten. In tegenstelling zijn deze zaken telijke aangelegenheid. Als regel zijn
vaak waardevast en kan over de pachtprijs grondeigendom en soevereiniteit in dezelfde hand maar dat is lang niet altijd het geonderhandeld worden.
val. Een leenheer kan de gronden vervreemden maar hij verliest daarmee niet
De allodiale grondoverdrachten.
10
Allodiale gronden waren dus vrije bezittin- het gewone gezag over het gebied ) waargen waarvan de eigenaar volle eigenaar aan ook klinkende munt (bijv. tolrechten)
was. Vervreemding van allodiale bezittin- was verbonden. In latere tijden ziet men dat
gen werd niet voor de latenbank afgehan- ook delen van heerlijke rechten (tiendendeld maar via de schepenbank. Eigenaren heffing, opbrengst van tollen, het schoutvan allodiale grond noemde men ook wel ambt) als een soort eigendom worden bevrij geërfden. Men bedoelde hiermee te schouwd dat kan worden verkocht, verzeggen dat zij bij vererving geen heerlijke pacht of verpand.
rechten verschuldigd waren. Doch ook dit
lag niet altijd even duidelijk, soms was wel Justitie: belangrijke bron van inkomsten
de grond vrij bezit maar moest men toch Essentieel onderdeel van de heerlijke rechheerlijke rechten betalen die samenhingen ten was het bezit van de jurisdictie, d.w.z.
met de soevereiniteit van het gebied.
de heer beschikte zowel over de wetgevenOns Erfgoed nr 5, 1999
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de, rechtsprekende en uitvoerende macht. den ook wetten en verordeningen uitvaarDe scheiding van de machten was destijds digen die men wel kerckgheboden noemde.
nog ongebruikelijk zoals we in een eerder Viel men onder een schepenbank met een
artikel in dit tijdschrift al hebben uiteen ge- lage jurisdictie en was er van een ernstig
zet. De heer kon dus wetten uitvaardigen, delict sprake dan moest men ter heervaart
die handhaven en bij overtreding de betrok- gaan bij een hoger college. Men begrijpt
kene straffen of beboeten.
dat ter wille van het geld hier een bron van
conflicten bestond tussen de lagere en hoGewoonlijk onderscheidde men heerlijkhe- gere colleges.
den met een lage en hoge jurisdictie. De
hoge heerlijkheid was meestal gebonden Welk hof hoge heerlijkheid was en welk
aan (en een uitvloeisel van) een landsheer- lage hing van de gewoonte af of van de inlijkheid. Wie de hoge jurisdictie had kon vloed van de soeverein. Sommige (kleine)
rechten over halszaken (executies, zware heerlijkheden hadden in de loop der tijden
lijfstraffen), vandaar dat men ook wel van zoveel invloed verworven dat zij in feite als
een halsheerlijkheid sprak. In Holland was landsheerlijkheden optraden. Natuurlijk
de hoge jurisdictie gedelegeerd aan de bal- speelden ook hier weer de opbrengsten van
juw, ook wel ruwaard, kastelein of maar- het gerechtshof een centrale rol. Om econoschalk genoemd. De baljuw zat de hoge mische motieven bewaakten de heren navierschaar voor, die verder bestond uit een tuurlijk zeer nauwkeurig de oude aancollege van welgeboren mannen, die als spraken. Alle inkomsten uit opgelegde boevertegenwoordiger van de bevolking optra- ten, verbeurdverklaringen, schikkingen e.d.
den. Bij een lage heerlijkheid was de vielen toe aan de eigenaar van de heerlijkschout (ambachtsman) slechts bevoegd heid 13). Een deel van deze inkomsten
kleine delicten en civiele zaken af te wik- kreeg de schout die voor de aanklacht zorgkelen, men sprak in deze gevallen wel van de. Niet zelden verpandde of beleende men
ambachtsheerlijkheid. De schout, de verte- deze jurisdictie, kortom de rechtbank werd
genwoordiger van de heer, was zowel offi- een cru instrument voor de economische
cier van justitie als rechter. Deze schout exploitatie van de onderdanen, waarbij de
had als regel dit ambt gepacht, hetgeen ernst en de aard van delicten in geen vermisbruik impliceerde. Om de ergste wan- houding stonden tot de opgelegde boeten
toestanden te voorkomen zien we naast de en straffen 14).
schout nog de schepenen, die men als vertegenwoordigers van de plaatselijke bevol- Heerlijkheden worden gecommercialiking mag beschouwen n ) . Vaak waren dit seerd
vrijgeërfden, die men ook wel jurati 12) De rechten waarover de eigenaar van een
noemden omdat ze bij de rechtszitting beë- heerlijkheid beschikte waren dus uiteenlodigd werden. In de zuidelijke provincies pend en vaak zeer lucratief. Het betrof zowaren het vooral de schepenbanken die de wel het vergeven van ambten, als ook de
lage justitie uitoefenden en 'recht ende wet' heffingen van tienden die inflatievrij waren
deden. Deze schepenbanken hadden niet en die meestal in natura werden aangelealleen rechtelijke bevoegdheden maar kon- verd en dan in de schuren (gewoonlijk de
182

Ons Erfgoed nr 5, 1999

tiend-schuren genoemd) van de heer werden opgestapeld. Daarnaast konden allerlei
industriële activiteiten worden belast zoals
molens, brouwerijen enz. Voorts konden
natuurlijk heffingen op markt-inkomsten
worden opgelegd. Daarnaast kon men aan
de bevolking allerlei imposten 15), tollen, of
licenties !6) opleggen. Tenslotte kon de
heer-eigenaar allerlei functies verpachten.
Zelfs had hij het collatierecht 17) bij de benoeming van de predikant of pastoor en genoot hij daaruit enige opbrengsten. Geen
wonder dat heerlijkheden een begeerd eigendom werden, die later door rijke kooplieden als belegging werden opgekocht.
Gewoonlijk zat aan het eigendom van een
heerlijkheid ook nog een mooie quasi adellijke titel vast. Deze heerlijkheden evolueerden tot wat later de (kroon)domeinen 18)
worden genoemd.
Het zal duidelijk zijn dat wanneer een ambt
wordt verpacht de houders van deze ambten, de investering trachten terug te verdienen door de bevolking uit te knijpen. Soms
werd een ambt niet verpacht maar als onderpand voor een kapitaalschenking gegeven. Het pand werd dan als bezit beschouwd dat ook aan de erfgenamen kon
worden overgedragen tot de pandgever de
pandsom had afgelost.
Tenslotte kon binnen hun gebied ook nog
de soevereiniteit - al of niet tegen financiële voordelen - worden beleend. Dat wil
zeggen men kreeg de situatie van een onderleen, de onderleenheer kreeg de soevereiniteit over een bepaald gebied.

van een heerlijkheid was vaak zeer grillig
en hing grotendeels af van de kapitaalkracht van de eigenaar of het bizarre lot
van de geschiedenis. De grenzen van de
heerlijkheid behoefden niet samen te vallen
met stads- of dorpsgrenzen, zoals nu nog
met de Belgische enclaves in Nederland het
geval is. Evenmin was een heerlijkheid een
aaneengesloten gebied, vaak zag men dat
de heerlijkheid bestond uit een aantal enclaves in het territorium van een andere
heerlijkheid.
Vrije heerlijkheden
Naast de gewone lenen waar een leenheer
de soevereiniteit had, waren er ook nog lenen waar de plaatselijke bewoners (vaak
grote geërfden, vrij geërfden e.d. met een
groot allodiaal bezit) een schepencollege
vormden. Deze waren dan vrije heerlijkheden of allodiale heerlijkheden. Soms waren
deze vrije heerlijkheden nog wel enigermate schatplichtig of had de heer nog enige
rechten voorbehouden. In het zuiden hadden deze vrije heerlijkheden veelal relaties
met kloosters, die door schenkingen uitgebreide bezittingen hadden 19). Het is duidelijk dat zulk een 'vrij schepencollege' zijn
status sterk benadrukte. In Limburg en ook
Brabant had men tientallen van deze vrije
heerlijkheden, waardoor er een bestuurlijke
verbrokkeling optrad, met eigenzinnige lokale potentaten. Het is daarbij goed er op te
wijzen dat alles wat zich op papier als vrije
heerlijkheid presenteerde in feite niet altijd
vrije heerlijkheden waren.

Het territorium van de heerlijkheid
De naasting van de kerkelijke goederen
Een heerlijkheid kon een groot gebied omvatten, maar ook uit enkele gehuchten, De gevolgen voor de koninklijke Heerzelfs uit een enkele grote boerderij met om- lijkheden na de afscheiding met Spanje
liggende gronden bestaan. Het grondgebied Na de afzwering van Philips maakten de
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nieuwe machthebbers namens de bondsrepubliek der zeven provinciën zich heer en
meester over de uitgebreide bezittingen die
Philips II in de Nederlanden bezat. Philips
was ondermeer de erfgenaam van de hertogen van Gelre, Brabant en verder de rechthebber namens de Graven van Holland. Hij
bezat, naast uitgestrekte landerijen, ook de
heerlijke rechten in tal van gebieden. Met
het afzweren van Philips namen de Staten
Provinciaal (het hoogste gezag van de provincie) deze rechten van Philips over. Het
is duidelijk dat de Provinciale Staten deze
eertijds koninklijke rechten onverkort
handhaafden op de horigen. Van de onroerende goederen van de koning van Spanje
die in Holland lagen werden de Staten van
Holland (als opvolgers van de Graven van
Holland) de gezagshebbers. Het beheer van
deze bezittingen (de domeinen) werd aan
een rekenkamer over gelaten. In 1727 werden veel domeingronden verkocht 20 ). De
taak die nog resteerde werd door Gecommitteerde Raden overgenomen.
In deze wat verwarde tijden, onmiddellijk
na de Spaanse afscheiding gebeurde het
nogal eens dat er hier en daar land en rechten werden verduisterd. Vandaar dat reeds
in 1571 een plakkaat door de Staten van
Gelderland werd uitgevaardigd om deze
verduisteringen tegen te gaan. Hoewel het
oude gezag ook bij de nieuwe machthebbers gehandhaafd bleef zien we toch geleidelijk aan dat in het nieuwe systeem de gebruiker steeds meer invloed krijgt. De facto
wordt hij gebruiker-eigenaar die echter nog
wel tijnsen (cijnsen) moest betalen. Deze
tijnsen werden als een vorm van grondbelasting gezien. Toch bleef in Gelderland het
verschil tussen tijnsgoederen en horigegoederen nog lang bestaat. Het verschil
was dat de tijnsrechten konden worden afÏ84

gekocht, terwijl bij horigheid men tevens
naast de afkoop van de tynsen zich ook van
andere rechten (als herenguldens, rookhoenders en rijsvoeders) moest vrijkopen.
Binnen de nieuwe rechtsstructuren van onze Republiek wijzigde tevens dat het benoemingsbeleid van de hogere justitie ambtenaren. Was het de lokale heerser die de
schout, drost enz. aanstelde, na een afkondiging van enkele plakkaten werd bij de
benoeming van schouten, drosten enz. inspraak geëist door de Algemene Staten, beter bekend als de Staten-Generaal. Daardoor werden de bestuurlijke en justitionele
bevoegdheden steeds meer gecentraliseerd
en kwamen de facto in handen van de regenten oligarchie. De dwaze willekeur van
plaatselijke heren werd daarmee wel voor
een deel onder controle gebracht. Helaas
gold dit niet voor andere gebieden
(Limburg) in Nederland, waar kleine potentaten de dienst bleven uitmaken en bijv.
bokkenrijdersprocessen de bevolking teisterden 21 ).
De naasting van de RK-kerkelijke goederen als gevolg van de hervorming.
Na de onafhankelijkheid en de stichting
van de Republiek werden veel lenen en
heerlijkheden waarvan de katholieke kerk
eigenaar was uiteraard ook onder de soevereiniteit van de nieuwe machthebbers geplaatst. Deze 'geestelijke goederen' werden
dus genaast en zij werden door de Staten
Generaal resp. de Staten Provinciaal beheerd. Daarvoor werd een ontvanger der
geestelijke goederen aangesteld, die in
Delft een kantoor had.
Deel van de kerkelijke goederen naar de
familie Oranje
Een deel van de goederen die tot de SpaanOns Erfgoed nr 5, 1999

se kroon en de katholieke kerk behoorden
kwamen in handen van de familie Oranje.
Dit werd de basis van de latere kroondomeinen. Binnen de familie Oranje is aanzienlijk over nalatenschappen geprocedeerd. Allereerst noem ik de problemen
rond de nalatenschap van prins Willem de
Zwijger. Hier waren Philips Willem (de
Spaanse Nassau en oudste zoon van Willem, genoemd naar koning Philips), prins
Maurits en prins Frederik Hendrik de
kemphanen. Uiteindelijk kwam in 1626
toch alles in handen van Frederik-Hendrik.
Toen prins Willem III (koning van Engeland) in 1702 kinderloos overleed waren de
kemphanen de Friese Nassau-tak en de
Pruisische koning Frederik I (1701-1713).
Pas in 1732 werd een ingewikkelde deal
bereikt tussen de gerechtigden: de Pruisische koning Frederik-Willem I (17131740) en prins Willem IV.
In de bezette zuidelijk provincies kregen de
ambtenaren van de Generaliteit22) het grotendeels voor het zeggen, zowel over de
Spaanse bezittingen als de genaaste kerkelijke goederen.
Naasting gaat met grote omzichtigheid
Opgemerkt dient te worden dat deze naasting van kerkelijke goederen als regel met
vrij grote omzichtigheid verliep 23 ). Men
liet de bestaande juridische structuren zoveel mogelijk intact en personen die vanwege de kerkelijke rechten inkomsten hadden genoten werden niet plots brodeloos
gemaakt. Zij mochten deze rechten tot aan
het einde van hun leven behouden. Opmerkelijk is dat men veel oude rechtsstructuren
uit de katholieke kerkelijke organisatie (het
canonieke recht) binnen de hervorming in
tact liet. Dit gold in het bijzonder voor de
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goederen die tot de plaatselijke parochie (=
lokale kerkfabriek) behoorden. Bij mutatie
van plaats van katholiek naar protestant liet
men de katholieke kerkfabriek voortbestaan. Vaak waren het de pastoors 24) die
dominee werden, waarna de plaatselijke
kerkgemeenschap volgde 25 ). Het ligt dus
in de rede dat de kerkelijke inkomsten waar
vroeger de pastoor van had geleefd, nu op
identieke wijze aan de predikant werden
overgedragen. Veel bleef dus wat de eigendomsverhoudingen (landeigendom) betreft
bij het oude.
Financiële verplichtingen van de feodaliteit blijven tijdens de Bondsrepubliek
gehandhaafd
Ondanks dat na de oprichting van de
bondsrepubliek der zeven provinciën, afstand werd genomen van de persoonsgebonden soevereiniteit is het kenmerkend
dat men zich ten aanzien van de oude feodale materiële zaken veel behoudender opstelde. Dit geldt zowel t.a.v. de door de
Staten genaaste goederen, maar ook voor
de heerlijke rechten die in privé-handen"
waren. De burgerlijke zelfstandigheid
mocht dan wel zijn toegenomen en de betekenis van de monarchie en de adellijke
standen zijn gemitigeerd, het op het fidesbegrip gebaseerde standensysteem bleef tot
de negentiende eeuw gehandhaafd en daarmee ook het materiële aspect van het feodale stelsel. De stedelijke regenten heersten
als een opperklasse in de stad, de Staten
Generaal en de Staten Provinciaal deden dit
op het platteland. In feite waren de Hoogmogende Heren een andere vorm van feodale heerschappij zoals destijds de graven,
baronnen of de hertogen waren geweest.
Bovendien waren de regenten meestal sterk
verwant met de landadel, zodat je wel van
185

één heersende oligarchische bovenlaag kon
spreken. Waar de feodale knechtschap in
de provincie Holland beduidend milder was
zag men dat in de landelijke provincies de
feodale verhoudingen veel langer stand
hielden en pas rond 1850 geheel verdwenen.
Noten:
l.Niet christenen (zoals joden) waren uitgesloten van
dergelijke contracten.
2. Synoniem 'lieten' een vermoedelijk oud Sallisch
woord waarvan de oorsprong niet duidelijk is, mogelijk verwant aan leut. Men zou kunnen zeggen dat de
laten een opwaardering van de horigen waren. Zij
bezaten weliswaar niet de blote (= volledige) eigendom van het land, maar hadden wel het eeuwig durende gebruiksrecht.
3. Afgeleid van het Latijns census en censeo: plechtig officieel uitspreken of constateren (wordt in het
Engels sentence). Censeo heeft een complexe betekenis zoals het vermogen van een Romeinse burger
schatten en dan met naam, stand, leeftijd en familie
van de bezitter op een lijst van burgers zetten. Het
woord is tevens verwant aan het Duitse Zinsen. In
ons land wordt ook tijnsen gebruikt.
4. Na het veroveren van Amerika kwam veel goud en
zilver op de Europese markt zodat de muntwaarde
devalueerde.
5. Als regel werd de pacht niet in natura geleverd
maar in een gelijkwaardig geldbedrag.
6. eigenaren
7. In veel gevallen was de schepenbank en de latenbank in handen van eenzelfde college. In sommige
gevallen waren dit aparte colleges. Als de laathof
slechts bevoegdheid had over een klein gebied, was
dit hof ondergeschikt aan een schepenbank elders.
8. Échevins (Frans), Scheffen (Duits).
9. Bastaarddochters werden nogal eens uitgehuwd
aan erfzonen van de grote laten.
10. Van privaatrechtelijke verhoudingen is sprake als
de partijen als gelijkwaardig worden beschouwd, bij
publiekrechtelijke disputen gaat het om een tegenstelling tussen overheid en burger.
11. Vergelijk met het privatiseren van een staatsdienst. Hoewel de staat dan geen rechtstreeks gezag
meer kent, kan zij als overheid wel degelijk invloed
hebben op de geprivatiseerde onderneming, vooral
als het algemeen belang in het geding is.
12. Volgens de Germaanse traditie waren bij de
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rechtspraak alle mannelijke leden van de groep aanwezig. Ze hadden ook inspraak bij het vonnis, c.q.
traden op om genoegdoening van de familie te bewerkstelligen. Recht moest niet alleen gedaan worden, maar vooral zien gedaan worden. Toen de bevolking groter werd en het aantal deelnemers groeide
werden enkele oudere mannen gekozen, die
'schepenen' werden genoemd. De oorsprong van het
woord 'schepen' is onduidelijk. De term is al bekend
in de zesde eeuw.
13. Het recht van beëdigde (jurer = zweren van een
eed) vertegenwoordigers van de bevolking bij de
rechtspraak is in Nederland verloren gegaan. In
Frans sprekende landen, maar vooral in de Angelsaksische wereld is dit recht gehandhaafd gebleven:
de jury-rechtspraak behoort daar tot de grondrechten.
Deze jury-rechtspraak diende om de bevolking tegen
uitbuiting en willekeur van de soeverein te
beschermen.
14. In een eerder artikel hebben wij er op gewezen
dat bijv. de bokkenrijder-processen een duidelijke
economische dimensie hadden. Mogelijk dat ook bij
de heksenprocessen, die met verbeurdverklaringen
gepaard gingen, ook wat te halen viel.
15. De laatste tijd worden overtredingen ook een
bron van geldgewin, zoals duidelijk bij verkeersboetes en sommige gemeentelijke strafheffmgen.
16. Imposten waren heffingen op verbruiksgoederen
(BTW zouden we nu zeggen), luxe goederen
(speelkaarten, dobbelstenen, huizen en landerijen
(OZB in moderne termen) en winsten. Vaak werden
deze uitgedrukt in bloemrijke namen zoals de tiende,
de twintigste of de honderdste penning. Daarnaast
kende men ook imposten op trouwen en begraven.
17. Paspoorten, vrijgeleide verklaringen e.d.
18. Dit collatierecht wordt ook wel patronaatswerk
genoemd. Het collatierecht gold vooral als de
landsheer het kerkgebouw gefinancieerd had en
tevens voor het onderhoud van de pastoor en de kerk
(men noemde dit de kerkfabriek) zorg droeg. Was de
kerk echter door de vrij-geërfden gesticht (vooral in
de noordelijke provincies) dan hadden zij het
collatierecht. Dit vindt men nog terug in de
benoemingsprocedure van predikanten. Deze
collatierechten hebben een lang leven gehad en ze
zijn pas in 1922 door wijziging in een grondwetsartikel formeel afgeschaft.
19. Afgeleid van dominus = heer.
20. Een klassiek voorbeeld was de abdij van Rolduc
(bij Kerkrade).
21. In Nederland was veel geld beschikbaar bij de
statenleden die tot de regentenklasse behoorden.
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22. Zie 'De Bokkenrijders' in dit tijdschrift (jg. 4, nrs
3,4).
23. De ambtelijke besturing namens de Staten
Generaal van de zuidelijke provincies, vandaar dat
men deze gebieden ook wel generaliteitslanden
noemde. Voor de positie van de Generaliteitslanden
zie S.J. Fockema Andreae (1962) De Nederlandse
staat onder de Republiek.
24. Zie het klassieke werk van S. van Leeuwen uit
1678: Het Rooms-Hollandse regt, waarin de roomse
wetten met het huydendaagse Nederlands regt, in
alles dat tot de dagelijkse onderhouding kan dienen,
met een byzondre kortheid, so wel in de vaste regts-

stoffen, als in de manier van regts-vorderingen
overeengebragt werden.
25. De overgang van katholiek naar protestant was
minder dramatisch dan wel wordt voorgesteld. Voor
een groot deel hing dit van de inzichten van de
pastoor af. Naast ongetwijfeld
leerstellige
argumenten, was er ook het formele recht om te
kunnen trouwen (de meeste pastoors leefden in
concubinaat). Verder vooral het vrijkomen van de
bedisseling van kerkelijke en wereldlijke autoriteiten
en de verplichte bijdrage aan het bisdom. Het is
duidelijk waarom veel pastoors zich tot het ambt van
dominee aangetrokken voelden.

Archiefnieuws
Ryksargyf in Friesland
onderzoek naar hun voorouders en onderSinds 15 juli heeft het RA een nieuw post- zoek in archieven. Naast cursussen geneabus- en postcodenummer, thans: Postbus logie en oud-schrift uit de zestiende en ze2637, 8901 AC Leeuwarden. Ook de adres- ventiende eeuw worden er tweedaagse cursen van het internet zijn gewijzigd: websi- sussen georganiseerd over de notariële arde: www.ryksargyf.org, e-mail: in- chieven, het kadaster, en de gevangenis- en
rechtbankarchieven uit de negentiende
fo@ryksargyf.org.
Inmiddels is een cursusoverzicht versche- eeuw.
nen voor het seizoen 1999/2000. Bij ver- Serie cursussen Archiefschatten
schillende cursussen is nog plaats. De fol- Het Rijksarchief heeft zeer uiteenlopend en
der is schriftelijk of telefonisch te bestellen. interessant bronnenmateriaal in huis. Ter
(058-2127103/fax 058-2136854)
kennismaking met enkele van deze bronnen
Boeken uit de bibliotheek van het RA kun- biedt het rijksarchief in de periode januari
nen thans in de studiezaal worden ingezien tot en met maart 2000 een aantal korte een(niet uitgeleend).
dagscursussen van twee uur aan over oudInvoer Burgerlijke Stand. Men hoopt in de rechterlijke archieven vóór 1811, onderloop van oktober de overlijdens van Oost- zoek naar militairen, memories van successtellingwerf en Schoterland in de studiezaal sie in de negentiende eeuw en het handelsen via Genlias op het internet beschikbaar register van de Kamers van koophandel in
Noord-Holland vanaf 1921. U kunt intekete hebben.
nen per onderwerp, maar u kunt ook een
abonnement nemen op alle vier de lessen.
Rijksarchief in Noord-Holland
U betaalt er dan maar drie.
Cursussen in het Rijksarchief in 2000
In het Rijksarchief in Noord-Holland, Klei- Kosten
ne Houtweg 18 te Haarlem, worden in het De tweedaagse cursussen kosten fl. 40,- de
jaar 2000 een aantal cursussen gegeven eendaagse cursussen fl. 20,-, de cursus gevoor mensen die meer willen weten over nealogie (12 lessen) fl. 125,- en de cursus
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oud-schrift (10 lessen) eveneens fl. 125,-.
Abonnement Archiefschatten fl. 60,U kunt zich telefonisch opgeven bij mw.
Jeanne Helling van de Stichting Museaal
en Historisch perspectief in Noord-Holland
postbus 5348, 2000 GE Haarlem of 0235318436. Zij kan u ook meer informatie
sturen over de inhoud van de cursussen.
Voor de cursussen oud-schrift en genealogie kunt u zich opgeven bij Mw. A. Dunselman (0255-521499).

N.B.
Ook bij de meeste andere rijksarchieven en
bij het Algemeen Rijksarchief te Den Haag
worden cursussen gegeven. U kunt daartoe
het beste contact met het betreffende archief opnemen voor nadere informatie. Vele cursussen beginnen echter reeds in september. De informatie bereikt ons helaas
niet altijd tijdig.

Getorpedeerde schepen en verloren vaders
Wim van der Wegen
Archief herinnert aan inzet koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Op last van de Nederlandse regering in
Londen, werd de koopvaardijvloot in de
Tweede Wereldoorlog breed ingezet
voor het transport van mensen en goederen naar de geallieerde fronten. Elke
vaarbeweging en het welbevinden van
ieder bemanningslid is nauwgezet bijgehouden in een archief dat altijd eigendom is gebleven van Verkeer en Waterstaat. De met de hand geschreven kaarten herbergen duizenden verhalen over
mensen, hun angst en hun moed.
Door een daverende torpedo-inslag slaat
matroos Bentvelzer overboord. Was hij
juist bezig drenkelingen van de even daarvoor getorpedeerde Schotse 'Delilian' aan
boord te hijsen, neemt een Wolfpack van
Duitse U-boten zijn schip onder vuur.
Bentvelzer valt ongelukkig in een van de
ronddobberende reddingsloepen en raakt
buiten bewustzijn. Als hij weer bijkomt,
ziet hij het konvooi van zo'n vijftig koopvaardijschepen verder varen alsof er niets
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is gebeurd. Besmeurd met stookolie, zakt
de moed hem in de schoenen. Alleen op
zee in een schamele sloep. Het is 7 maart
1941 en de Tweede Wereldoorlog woedt
hevig. Konvooi O.B.293 is van levensbelang voor de geallieerde troepen, en vaart
koste wat het kost verder. Een enkele matroos wordt daarbij niet gemist.
Het geoefende oog van Henk Meurs (70)
heeft aan een korte blik op de archiefkaarten voldoende om deze geschiedenis te reconstrueren. Zijn domein beslaat drie forse
kamers van het Instituut voor Maritieme
Historie aan de Jan van Nassaustraat in
Den Haag. Enthousiast: dit lééft. Niks saai
archief. Hier staan ruim veertigduizend
kaarten waaraan je het wel en wee van de
hele Nederlandse koopvaardij tijdens de
oorlog kunt aflezen. Niet alleen welke
schepen zijn getorpedeerd, maar ook wie er
aan boord waren en of ze ziek zijn geweest.
Alles is nauwgezet bijgehouden.
Meurs, oud-medewerker van het departement aan de Plesmanweg heeft zijn ziel en
zaligheid gelegd in het beheer van 'zijn' archief. Kwiek loopt hij tussen de kasten
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Fa« elk schip werd in Londen nauwgezet bijgehouden welke havens het aandeed en welke bijzonderheden zich voordeden tijdens de reis. De
Mijdrecht raakte op 7 maart 1941 zwaar gehavend na een torpedo-inslag en moest bijna twee
maanden het dok in voor reparatie.

door. Nog vlot even op de knieën om een
tekenboek open te slaan en even later weer
snel naar de andere kamer om een bijbehorend dossier op te zoeken. Want hoewel de
duizenden kaarten eigendom zijn van Verkeer en Waterstaat, heeft hij zijn hart er aan
verpand. Wekelijks speurt hij één a twee
dagen in de bakken om gegevens te verifiëren voor familieleden van vermist gewaande zeevarenden, pensioenfondsen of historici. Wereldwijd heeft de oud-kapitein contacten om de 'missing links' boven water te
krijgen. "Als ik hier zit, zie ik geen kaarten
of bakken. Dit zijn 30.000 jongens en mannen die jaren van huis zijn geweest en vaak
doodsangsten hebben uitgestaan."
Ons Erfgoed nr 5, 1999

'Torpedoed'
Een mondiale oorlog herbergt een enorm
logistiek probleem. Niet alleen moeten duizenden manschappen naar de andere kant
van de wereld; zonder wapens, voertuigen
en proviand richten zij daar bijzonder weinig uit. Al gauw vorderde de Nederlandse
regering daarom in de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse zeeschepen en kustvaarders. Ook de bemanning werd verplicht te blijven varen. Wie weigerde of de
benen nam, werd een deserteur. In totaal
zijn in de oorlog 640 Nederlandse zeeschepen en 200 kustvaarders ingezet voor het
transport van troepen, materieel en proviand. Naast 12.000 Nederlandse zeelui bevolkten ook circa 6.500 Nederlandse onderdanen uit Indonesië en Suriname en ongeveer 12.000 buitenlanders uit alle windstreken de Nederlandse koopvaardijschepen.
"De regering in ballingschap legde vanuit
Londen de vaarplicht op aan de Nederlandse zeelui", vertelt Meurs. "Daar werd ook
de administratie bijgehouden. The Netherlands Shipping & Trading Committee, ook
wel de De Shipping genoemd, wees de zeelui toe aan de verschillende schepen. Op
het kantoor in Londen hielden zo'n honderd
medewerkers alle mutaties bij, ondersteund
door kantoren in bijvoorbeeld New York.
Van over de hele wereld kwamen telegramberichten binnen over tijdstip van aankomst
in de havens, de gezondheid van de bemanning en de bijzondere omstandigheden tijdens de reis. Met de hand geschreven op
duizenden stamkaarten, medische dossiers,
monsterrollen en sleutelkaarten. Vrijwel
alles is bewaard in dit archief en dus kunnen we die reizen nauwkeurig teruglezen.
'Torpedoed is een mededeling die regelmatig terugkeert op de archiefkaarten. Precies
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De heer Henk Meurs kent het archief als zijn broekzak

387 schepen, waaronder 36 kustvaarders
hebben de aanvallen van de Duitse en Italiaanse onderzeebootformaties niet overleefd. Dat heeft aan duizenden zeelui het
leven gekost."
Onderbelicht
Sinds de vaarplicht in februari 1946 werd
opgeheven, is het archief altijd in beheer
geweest van Verkeer en Waterstaat en zijn
voorlopers. "Naar mijn idee is het altijd een
ondergeschoven kindje geweest. Nadat ik
twintig jaar had gevaren op de kleine handelsvaart, kwam ik in 1975 via de Rijkspolitie te water in Amsterdam terecht bij de
voorloper het directoraat-generaal goederenvervoer. Een administratieve functie,
waarbij ik al vlot tijdens de lunch dit archief in dook. Het heeft me mateloos geboeid en ik heb nooit begrepen waarom deze historie zo onderbelicht is gebleven. Dat
zal te maken hebben met de aard van het
departement. Ze kijken ik weet niet hoe ver
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vooruit en dan raakt het verleden soms een
beetje buiten beeld."
Grasduinend door het archief lepelt Meurs
aan de lopende band feiten en anekdotes
op. "Wist je dat het schip Nieuw Amsterdam alleen al een half miljoen Amerikaanse soldaten heeft overgezet vanuit de Verenigde Staten. En hoe denk je dat al die
tanks en manschappen in Normandië terecht zijn gekomen, of bij de invasie van
Sicilië. Heus niet allemaal met het vliegtuig
hoor. Veel meer met de koopvaardij. Geen
wonder dus dat die schepen een geliefd
doelwit vormden voor vijandige onderzeeërs. Die kerels hebben vaak behoorlijk
knijp gezeten. Daar kun je vergif op innemen."
Na de oorlog werd de Nederlandse opvarenden van de koopvaardijvloot een bijzonder pensioen toegekend. Voorwaarde was
daarbij wel, dat ze niet waren gedeserteerd
en zich als een goed Nederlander hadden
gedragen. Dat is allemaal bijgehouden in
Ons Erfgoed nr 5, 1999

de dossiers. Meurs: "Deserteren vind ik een
nogal zware term. Wat dacht je van die
knullen van vijftien, die aan het begin van
de oorlog te horen kregen dat ze niet meer
van het schip af mochten. Zodra die in Engeland terug kwamen, namen ze de benen.
Kun je ze dat kwalijk nemen? Ik weet het
niet hoor."
Pappa
De gegevens in het archief worden nog wekelijks door Meurs geraadpleegd op verzoek van de pensioenfondsen. Regelmatig
melden oudgedienden zich voor de bijzondere uitkering en dan controleert Meurs of
zij daadwerkelijk hebben 'gediend' en niet
zijn gedeserteerd. Daarnaast doen kinderen,
kleinkinderen, geschiedschrijvers en televisieprogramma's regelmatig een beroep op
het archief. "Die zeelui zijn de hele wereld
over geweest. Tsja, die jonge kerels konden
het ook niet altijd uitzweten in de kooi en
gingen dus aan land. Daar was het natuurlijk wel eens raak bij de meisjes. Waren zij
al lang weer vertrokken en bleef hun lief
met een kind achter. Die kloppen nog regelmatig hier aan omdat ze op zoek zijn
naar hun pappa. Maar ook de medische
dossiers zijn van belang. Soms kan ik een
kleinkind uitsluitsel geven over het voorkomen van erfelijke ziekten in de familie. Dat
staat allemaal beschreven en is voor hen
van onschatbare waarde."
Het archief is ook de gepensioneerde zeelui
nog van dienst. Meurs: "Die matroos Bent-

velzer heeft niet lang op de zee gedobberd.
Het schip Deiilian waar hij aanvankelijk
zelf de drenkelingen van redde, bleek niet
gezonken. Toen hij in zijn sloep zat, zag-ie
op een gegeven moment die Schot in de
verte. Uit alle macht is hij er naar toe geroeid en werd aan boord genomen. De
'Mijdrecht', waar hij vanaf was geslagen, is
evenmin gezonken en heeft bijna twee
maanden in het dok van Rothesay Bay gelegen om de averij te verhelpen. Helaas
voor Bentvelzer, heeft niemand op de
Mijdrecht hem ooit als vermist opgegeven.
Jarenlang zat er dus een 'gat' in zijn verhaal. Hij heeft me een paar jaar terug gevraagd om dat uit te zoeken. Onlangs kreeg
ik van de Britten een kopie uit het logboek
van de Deiilian. Daarin staat dat ze op 7
maart 1941 ene Bentvelzer uit het water
hadden gepikt. En zo is ook de puzzel voor
deze matroos na 58 jaar weer compleet."
Dit artikel verscheen eerder in Profiel. Profiel
is het weekblad voor de medewerkers van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Foto 's: Martijn Beekman

Het archief is gevestigd in het
Instituut voor Maritieme Historie
Jan van Nassaustraat 112
2596 BW 's-Gravenhage
Tel. 070-3162853.
De heer Meurs is hier enkele dagen per
week werkzaam. Gaarne eerst contact opnemen om overbelasting te voorkomen.

Centra voor familiegeschiedenis
Het juiste telefoonnummer van het Centrum te Amsterdam is in afwijking van dat vermeld op pag. 162 van het voorgaande nummer:
020-6944990
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Bidprentjes
J. van den Berg
Hebt u wel eens uitgeverij Alvo bezocht
aan de Buitenwatersloot te Delft? Ik zal u
proberen mee te nemen: stelt u zich eens
voor zo'n echte originele Albert Heijn van
voor de Tweede Wereldoorlog. U weet
wel, zo'n winkel met allemaal vakjes en
laatjes en streng kijkende juffrouwen die
met scheppen suiker hun puntzakken vulden.
Zo'n soort winkel moet het vroeger geweest zijn. Alleen zit nu de heer Lups tussen diezelfde vakjes en weggedoken achter
computers en stapels lectuur, boeken, bakken en kasten. Als u zich nu een weg baant
tussen al die kennis dan komt u vanzelf de
heer Lups tegen die met een leesbril op het
puntje van z'n neus allerlei gegevens opdiept uit al die stapels documentatie.
Eindeloos kan ik naar z'n verhalen luisteren. Opgesierd met allerlei wetenswaardigheden. Meestentijds moet zijn vrouw hem
daar weg sjorren om hem tot de wereld ofwel tot een heerlijk kopje koffie te dwingen.
Het was in deze sferen dat ik de bidprentjes
zag staan. Ik zal u niet vermoeien met details maar onder bepaalde voorwaarden
mocht ik deze collectie tot me nemen... O
wat had ik gedaan?
Nu anderhalfjaar later... Vele uren werken, maanden van ploegen op mijn PC heb
ik van al die prentjes (4867) een heel toegankelijk medium gemaakt. Alle, voor genealogen interessante gegevens heb ik vastgelegd en de bidprentjes gesorteerd in diepe archiefladen.
Hoe waardevol is deze bron nu eigenlijk?
Voor genealogen is deze bron niet erg be192
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trouwbaar. De namen zijn vaak niet de
doopnamen meegekregen met de doop,
meestal worden er geen kinderen en of ouders aan gekoppeld, maar als naamsbron en
vooral om de biografieën van de overledenen zijn ze het zeker waard om voor het
nageslacht te behouden.
Tijdens het vastleggen van dit alles kwam
ik mezelf best wel eens tegen. Tijdens het
lezen van de vaak heel mooie levensverhalen kon ik er niet omheen om soms eens stil
te staan bij de tekst eens toevertrouwd aan
de gedachtenisprentjes:
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Het was diep in de nacht, het ochtendgloren was nog niet zichtbaar. Ik
voelde een diepe pijn. Je bracht me
iets warms te drinken waardoor de
pijn iets wegtrok, toch weinige minuten later kwam ze weer terug, je keek
me nog aan, en toen... Toen heb ik
het ochtendgloren niet meer gezien.
Lieve vrouw, natuurlijk heb ikjou nu
erge pijn gedaan en ik heb je achtergelaten, alleen met al je zorg, met al
je leed. Ik ben nu bij God en Harrij,
en ik zal God vragen om jou bij te
staan, en jou te troosten, want jij was
altijd zo goed voor mij, zo liefdevol,
ik dank je voor alles.
Mia en Theo blijf goed voor moeder
zorgen, zuster en broers, vrienden en
kennissen vergeet haar niet.
Gaston mijn enige kleinzoon, Opa
was stout, en bleef niet bij je schat.
Vergeef mij allen, alles wat ik fout
deed.
(Bron: bidprentje van Johannes, Hubertus
Senden)

moeten deze nog wel eerst worden bewerkt.
Is er verder nog wat te vertellen over de
prentjes? Ja natuurlijk wel!
Relatief overlijden er veel mensen in de
wintermaanden. Ook viel het me op dat indien je een Maastrichtenaar bent je er ook
zult overlijden. Deze groep was heel erg
honkvast. Ik kwam soms ook heel bijzondere namen tegen. Wat te denken van b.v.
Nafzger, Buchrnhornen, Poiesz, Nederlands, Mevissen, Guldentops of Roodhooft.
Maar ook de oervorm van de genealogische
naamsweergave (patroniem) komt er ruim
aan de orde: Jan Jans, Gerrit Gerrits of Willem Willems. Dit zijn wellicht niet de namen die ze mee kregen bij hun geboorte
maar de nabestaanden wilden in ieder geval
dat men hen zo herinnerden!
Soms vielen mij (on)belangrijke feiten op
(wat is toeval?).
Geboren op 4-4-22 overleden op 8-8-77
(bidprentje van Tjeu Klaasen)

Of dwongen de nabestaanden de lezer naast
Dus zelfs zonder de 'burgerlijke feiten' zijn het bed:
de prentjes waardevol genoeg om ze goed " 't geet neet mieë "
te bewaren en geschikt te maken voor de (laatste woorden van Hubert Vrusch)
toekomst. Maar daar is tot nu toe met onze
huidige mogelijkheden nog geen ruimte Nu wil ik u kennis laten maken met Leovoor. Wat ik wel binnenkort voor de geïn- nardus. L.A.N. Hendriks:
teresseerden zal doen... Ik zal de feiten genoemd op de bidprentjes (namen, namen
En doodgoede kerel, die vele jaren
partners, plaats en datum geboren / overlijmisdienaar was in onze kerk, die
den) geschikt maken voor internet, zodat
niets te veel was als hij kon helpen
iedere geïnteresseerde ze te zijner tijd op
en niemand vergeefs een beroep op
kan roepen. Ik zal Ons Erfgoed, in het
hem liet doen, die hard werkte bij
tweede deel van dit jaar, er het homepage
stralende zon en in wind en regen,
adres van geven. De totale collectie is bijna
die tenslotte zijn eigen weg gaat zoe9000 namen groot, hoewel al ingevoerd
ken, met zijn jonge vrouw in Beek
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komt te wonen en bij de vreemde zijn
boterham verdient.
De drang echter om als een blije
mens bij de dieren in de natuur te
werken bleef hem achtervolgen.
Zo kwam hij deze zomer terug naar
'l ouderlijk huis en z 'n vertrouwde
stiel.
Nu had hij een kleine zonnekoning
kunnen zijn in zijn koninkrijk gelegen in ons mooie golvende landschap.
Maar... misschien was de zorg te
groot, de verantwoording te zwaar
en de zakelijkheid van onze maatschappij te hard voor zijn gevoelige
natuur.
Misschien drukte hem andere problemen, waar wij geen weet van hadden. Maar dit is zeker hij zal nu bij
Zijn Vader in de hemel de rust en de
harmonie gevonden hebben die hij
op onze aarde soms vergeefs heeft
gezocht.
Mijn Jezus Barmhartigheid!
en met zijn echtgenote Maria P.J. Dankers:
Wanneer je niet meer vechten kunt,
wanneer het leven zwaar lijkt om te
dragen,
wanneer je staat op het dode punt,
wanneer je vleugels lijken lamgeslagen,
wanneer je droom aan diggelen is
gevallen,
wanneer je plotseling staat aan de
kant van het leven,
wanneer je liefde lijkt verstikt, zodat
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je ook niets meer hebt om weg te geven,
wanneer je je zo eenzaam voelt, omdatje liefste nooit meer terug zal komen,
wanneer Gods zee je overspoelt omdatje bent als eiland zonder dijken,
wanneer je vuur is uitgeblust, dan is
er slechts van één kant hulp te verwachten:
wie moe is vindt bij Jezus rust, en
aan wie zwak is, geeft hij nieuwe
krachten.
(Vrij naar Nel Benschop op bidprent
van Mw Dankers.)
Leonardus Hendriks overleed op 18 juni
1980 te Valkenburg...
zijn vrouw Maria Dankers overleed nog
géén maand later op 12 juli 1980.
Leonardus was nog maar 25 en zijn vrouw
Maria overleed op 21 jarige leeftijd!
Dit echtpaar was bijna twee jaar getrouwd...
Bij de verwerking van de plaatsnamen
maakte ik gebruik van het Genealogisch
Repertorium DTB.
In enkele gevallen kwamen de plaatsen
daar echter niet in voor: Soestdijk, Dieteren, en Vilt, maar ook naar andere plaatsen
heb ik soms tevergeefs gezocht.
Wilt u nadere inlichtingen over de collectie? Bel, schrijf of e-mail gerust:
Jan van den Berg, Wezelstraat 72, 2623 CL
Delft, (tel.) 015-2570102
e-mail: jvdbgen@casema.net.
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Joodse beroepen van toen
H.M. Lups

Handel in tweedehands kleding
(plaatje Jan Luijken)

In het Romeinse rijk in de vierde en vijfde
eeuw waren er velerlei sociale contacten
tussen joden en christenen. De contacten
verslechterden toen de christenen sedert
313 officieel vrijheid van godsdienst kregen. Uit christelijke bronnen uit de tweede
helft van de vierde eeuw blijkt een grote
vijandigheid ten opzichte van de joden.
Bronnen uit de zesde tot en met de achtste
eeuw leveren aanwijzingen, dat er op het
grondgebied van de Frankische koningen
joden woonden, die werkzaam waren als
arts, koopman, landeigenaar en muntmeester. Ten tijde van Karel de Grote genoten
joden zijn protectie.
Ten oosten van onze grenzen ontwikkelden
zich de Asjkenazische gemeenschappen.
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De regerende bovenlaag was in die tijd
over het algemeen ook welwillend ten opzichte van de joden.
De kruistochten brachten daar verandering
in. De westerse kerkelijke leiders stonden
ook het vermoorden van joden toe, tenzij
deze zich tot christen lieten dopen. Het bezit van de vermoorden, mohammedanen en
joden, viel vooral aan de kruisridders toe.
Paus Innocentius III, initiatiefnemer van de
vierde kruistocht (1202-1204), organiseerde het vierde Lateraans Concilie. Hij was
een vijand van de joden, die hij zag als zonen van de kruisigers. Tijdens dit concilie
werden anti-joodse bepalingen aangenomen, die tot in onze eeuw doorwerkten en
eerst in de afgelopen jaren door de laatste
paus, Johannes Paulus, zijn ontkrachtigd.
Innocentius verbood o.a. christenen rente te
vragen voor uitgeleend geld. De schuld van
het vragen van woekerrentes, wat kennelijk
in die tijd gebruikelijk was, zou bij de joden liggen. Ze werden uitgesloten van alle
openbare functies. Ook moesten zij een
stuk gele stof op hun kleren naaien.
Dit bracht de nodige gevolgen met zich.
Men ging de joden nadrukkelijker zien als
vijanden. Zo werden bijv. in 1290 de joden
uit Engeland verdreven. In 1306 werden ze
uit Frankrijk verbannen. Tijdens de laatste
kruistochten en daarna vonden onder de
joden in Duitsland progroms plaats, waarbij velen het leven lieten. Aan het eind van
de vijftiende en het begin van de zestiende
eeuw waren de joden uit de Duitse steden
verdreven en het grootste deel was verarmd. Een aantal sloot zich aan bij de door
de maatschappij uitgestoten landlopers en
zigeuners. Ook in ons land was men ze in
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de middeleeuwen niet welgezind. Als voorbeeld: de veertiende eeuwse burgemeester
en kroniekschrijver van Zwolle, Albert
Snavel vertelt dat de joden in zijn stad in
1349 zijn vermoord uit 'liefde voor
God' (Svollis Judei prorsus amor Dei).
Voor vorsten en de overige heersende klasse waren ze als geldschieter vaak onmisbaar om aan liquide middelen te komen,
zodat ze althans daar - vaak tegen fikse betalingen - enige bescherming vonden, zij
het ook daar niet toereikend.
De hervorming bracht geen soelaas. Maarten Luther hoopte de joden te bekeren tot
het christelijk geloof zoals hij dat zag.
Toen ze echter aan hun eigen geloof vasthielden werd hij een van hun felste vijanden.
Nadat Antwerpen in 1585 in Spaanse handen viel en een tweedeling plaatsvond in de
Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden
vluchtten velen naar de Republiek, waar ze
zich in verschillende steden vestigden
(Middelburg, Leiden, Haarlem, Rotterdam
en vooral Amsterdam) Mede door de onbereikbaarheid van Antwerpen ontwikkelde
Amsterdam zich tot een belangrijke stapelplaats van allerlei goederen, waarbij een
belangrijke handelsvloot ook weer de nodige werkgelegenheid verschafte.
Uit veiligheidsoverwegingen en door de
mogelijkheid een goede boterham te verdienen vond er een sterke toename van (im)
migranten plaats.
Hieronder joodse kooplieden, o.a. uit Portugal, die fungeerden als agent van Portugese handelshuizen en belangrijke contacten meebrachten. Veel waardevolle producten werden door hen aangevoerd als suiker,
specerijen, tabak en ook diamanten. Vooral
het Amsterdamse stadsbestuur had dus be196

lang bij de vestiging van deze Portugese
joden, die weliswaar destijds in Portugal
onder dwang waren gedoopt, maar die ondanks de Inquisitie hun joods geloofsbeleven hadden bewaard. Velen van hen keerden terug tot het joodse geloof. Krachtens
de bepalingen tot stand gekomen bij het
sluiten van de Unie van Utrecht, mochten
degenen die niet tot de officiële gereformeerde kerk behoorden hun geloof belijden, maar zij mochten dat naar buiten toe
niet kenbaar maken, dus bijv. geen herkenbare kerken hebben.
De joden begonnen een georganiseerd
joods leven tot ontwikkeling te brengen,
maar van gereformeerde zijde was men
daar niet blij mee. Zo werd in 1616 te Amsterdam een keur uitgevaardigd, waarin de
regels met betrekking tot joden werden
vastgelegd. Men trachtte tot een algemeen
jodenreglement te komen maar dat mislukte. Ieder stad in Holland en West-Friesland
mocht zelf bepalen of zij joden toeliet en
op welke voorwaarden. Zo werden in Delft
en Schiedam tot 1786 en in Deventer,
Gouda en Zutphen zelfs tot 1796 joden niet
of nauwelijks toegelaten.
De beperkingen voor joden te Amsterdam
werden in 1632 in een resolutie vastgelegd.
Zo werden joden uitgesloten van de ambachten en van het lidmaatschap van gilden, met uitzondering van de makelaars-,
boekdrukkers- en chirurgijnsgilden, zij het
weer met beperkingen. Zo mocht een jood,
ook al had hij het poorterschap gekocht
geen poortersnering (winkel) hebben. In
Rotterdam werd in 1721 bepaald dat marktkooplieden hooguit tot 1.00 uur 's middags
op de markt mochten staan. Vooral de
stroom Asjkenazische joden uit het oosten,
die rond 1700 in aantal talrijker waren dan
die uit Portugal bracht - dank zij die beperOns Erfgoed nr 5, 1999

kende bepalingen - problemen met zich. De
toplaag van de Portugese joden had weinig
last van die beperkingen. Zij verdienden
hun geld in de internationale- en geldhandel. De middenlaag, ook van Portugese afkomst, konden als makelaar en middelaar
ook redelijk aan de kost komen, een aantal
als loterijkoopman. Verder was deze groep
actief in die takken van nijverheid waarvoor nog geen gilden bestonden: de verwerking van diamant, suiker, tabak en zijde. Joodse artsen en kiezentrekkers zijn
door de eeuwen heen steeds populair geweest. Verder waren de beroepen die te
maken hadden met de joodse godsdienst als
het ritueel slachten en de verkoop van kosjer vlees vrij toegankelijk. Ook waren er
joodse bakkers.
Voor de uit het oosten komende joden
was - dank zij de beperkingen daar - vooral
de kleinhandel het belangrijkste middel van
bestaan geweest. Het gevolg van het verbod op winkelnering was oorzaak dat zij
zich moesten beperken tot ventwerk (o.a.
brillen, kammen, linten, snuisterijen, veters, hazenvellen en ook groenten, fruit,
uien en zuur), handel in tweedehands goederen en kleding (die zij bijv. op gegeven
ogenblik niet mochten herstellen) of tot het
verrichten van loonarbeid bij een joodse
werkgever. Daarbij werden ze nog vaak
gehinderd door allerlei beperkende bepalingen als door hun beroepsuitoefening de niet
joodse gemeenschap zich economisch bedreigd voelde. Al bij al was de praktijk dat
velen - vooral de Asjkenazische joden nauwelijks of onvoldoende middelen van bestaan wisten te verwerven en op liefdadigheid of de bedelstaf waren aangewezen.
Ook voor de joden elders waren de beroepsmogelijkheden beperkt. Zij verdienden de kost als slager, dit niet alleen voor
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de joodse gemeenschap, maar ook voor anderen (o.a. huisslachtingen). Ook was hij
handelaar in vee, vlees of huiden en beoefende de handel in tweedehands goederen
en oude metalen.
Hoewel de bepalingen allengs iets soepeler
werden, werden eerst op 2 september 1796
de joden gelijkberechtigde burgers van de
Bataafsche Republiek volgens het 'Decreet
over den Gelykstaat der Joodschen met alle
andere Burgers': "Geen jood zal worden
uitgestooten van eenige rechten of voordeelen, die aan het Bataafsch Burgerregt
verknocht zijn, en die hy begeeren mogt te
genieten, mits hy bezitte alle die vereischten, en voldoe aan alle die voorwaarden,
welken by algemeene Constitutie van iederen activen burger van Nederland gevorderd zullen worden".
Hoewel door deze gelijkstelling een einde
kwam aan de vestigings- en beroepsbeperkingen, was de Franse periode economisch
gezien een bijzonder zware tijd, die ook tot
ver in de negentiende eeuw bleef voortbestaan.
Bronnen/literatuur:
Memorboek, platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot
1940 (6e druk 1988), Bosch & Keuning n.v.
Baarn
Nachum T. Gidal, De joden in Duitsland van de
Romeinse tijd tot de Weimar Republiek, 1998,
Könemann, Keulen
Div. auteurs, Venter, fabriqueur, fabrikant,
joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796 - 1940, 1994, Joods Historisch
Museum, NEHA Amsterdam
J.W. Drijvers, Kerkvaders, keizers en Joden.
Het Jodendom in de keizerlijke wetgeving van
de late oudheid, Vreemdelingen ongewenst en
bemind, Eric Forsten, 1991, Groningen
Genoemde boeken bevatten tevens aanvullende
bronnen en literatuur.
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P a l e o g r a f i e (Brief Maria Tesselschade)
Myn Heer
Naer dat ick in het diepste memory hol van Tessela gekoemen was om
de Alckmaersce Eusebia haer oordel af te eyscen zoo heeftse geantwoor met
lughtige sin
Wat wonder ist een glas geslepen naer de kunst
Doorluchticht met de gunst
Van myn Phoeeten Gloor, en naerstich ondersoecken
Der grixce toverboecken
Dat dat vergroven kan en brengen aen den dagh
Het geen daer scherp in lagh
Als door een kloecken bril geslepen en gevreuen
Om blinden Ogh te geeuen
Doch soo daer yts aen die doorluchte schyn onbreckt
Dat is dat hy te klaer myn Hooft orakels spreekt.
Naer de pannekoeck daegen salse het panegyricus
oordel vellen soo se my beloofde siet hier nevens
UE. begeerte voldaen op myn dochter Maria Krombalghs
die het ingeleyde sonnet geschreven heeft.
syt hertelyck gegroet
van UE. gesonde vriendinnen
Tesselschade en
Maria Krombalchs.
De brief was gericht aan:
Myn Heer de professor Bareleus
op de oude zijdts achterburghwal Tot Amsterdam

Iemand op de vingers kijken
H.M. Lups
Reeds ver voor het begin van onze jaartelling
werd er gerekend. De Romeinen bijvoorbeeld
gebruikten daarvoor een stenen of metalen rekenbord, de abacus, ook wel de tafel van Pythagoras genoemd, maar anderen rekenden met
behulp van hun vingers. Voor het getal 1 boog
men de vijfde vinger van de linkerhand, voor 2
Ons Erfgoed nr 5, 1999

de vierde en vijfde, voor 3 de derde, vierde en
vijfde, voor vier de derde en vierde, voor 5 de
derde enz. Ik durf niet te beoordelen of dit systeem nu direct het meest efficiënte is. Hoe dan
ook, bij dit rekenen moest men de rekenende
zeer goed op de vingers kijken om te weten wat
hij aanduidde.
199

•>Mri|<u ai m a i t a i l l n

Verklaring van Overlijden

A

I>t«T0li«>rt.li«rW«tTa>IJ<alla4l(9t.U.Xa.M),luUt«I||kilw|tilt<>|l«W«tTU>irm.|M«(8t.U.I<.WI).
Voor au klad t«a«d«a Ma Jaar.
Ctrc. p. d. M. v. B Z. dd. 25 Xoi: tmo Kc. tSSBO' Aft. B.B.

De ondergeteekende
, wonende
_
verklaart zich door persoonlijke schouwing overtuigd te hebben, dat op
in de gemeente Amsterdam In den ouderdom van

192

, is overleden:

en dat de oorzaak van den dood is geweest:

Bestaat vermoeden van geweldiÉen dood?—
Is het kind gezoogd?

Neen.
I Onbekend.

Zoo ja, hoelang?
(ladlta Bltt aauwttaHf bakaaa, daa aaar achattla| op 4c ftavaa. a t U|va«ahi|
. . » d. W a l . t l . , S|.

n, de»
„
_
IM
door de(n) ffSBMakladlrc, 4(6 d«(a) OTerledeae
isdarenda i f a a (kan) laaUta slekta takaadtlde;

Afb. 1

130
131
Beleefd Terxoek i e beKhraren
iQde naar binnen te Toturen.

(Voontfd* tUr enveloppe.)

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSQEZONDHEID

B

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSQEZONDHEID

Naam van de Gemeente waar het

B.

overlijden plaats had

_

Aktenummer van inschrij*
ving in het overiijden»register N°.

Naam van de gemeente waar het overlijden plaats had:

Doodsbriefje bestemd voor den Medischcn Ambtenaar bij het
Centraal Bureau voor de Statistiek, waarop geen vermelding van
naam van den (de) overledene of van de ouders van den (de)
levenloos aan&e$evene.
I. Ondergeteekende vermeldt hiermede een geval van overlijden
aan:
(VeriMke bij l o o d v r f t f t l t f n r 1< vera.ek.en: ol don niet door hel beroep
veroorzaakt, en te rvbneeeren onder I, 2 of 3).

1. Voornaamste ziekte, die tot den dood geleid heeft

Couvert bestemd voor den Medischen Ambtenaar van het
Centraal Bureau voor de Statistiek, hetwelk door den Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand niet geopend mag worden en
gelijktijdig met de sterfte-telkaart aan bovengenoemd Bureau
wordt toegezonden.

„

3. Complicatie, die tot den dood geleid heeft
Aan de(n) geneeskundige wordt verzocht, de verklaring D
betreffende de doodsoorzaak in deze enveloppe te sluiten en
over de sluiting heen de handteekening te stellen.

3. Bijkomstige oorzaak, die tot den dood geleid heeft
II. Bij een kind beneden 7 jaar steeds te vermelden of het binnen
wel •)
den tijd van een maand vóór overlijden, ——•£ gevaccineerd is.
•tl* Ondergeteekende vermeldt biermede de doodsoorzaak van een
lavenloo» «angeyevepc.
Doodsoorzaak:

,
TOEUCHTINQ:

,

(Qet*rfor**rte ttrook «cfucU OM de wtutloppej

Naam van den (de) overledene of van de ouders van den (de)
levenloos aangegevene —

Handteekening:
Strook af te scheuren door den Ambtenaar ran den Burgerlijken Stand,
nadat het aktenaramcr op het ctravert is aangebracht.

Afb. 2
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Nogmaals registratie van doodsoorzaken
en begraven
JW. Koten
Inleiding
Het zal iedere genealoog wel bekend zijn
dat vanaf 1811 hier te lande een burgerlijke
stand bestaat welke door Napoleon is ingevoerd. In (delen) van de zuidelijke provincies was de burgerlijke stand zelfs reeds
eerder operationeel. Aanvankelijk bestonden tegen deze wet grote politieke bezwaren en werd zij nogal gesaboteerd. Een van
de praktische bezwaren was bovendien dat
de wet op de naamgeving niet krachtig genoeg werd doorgevoerd, zodat pas in 1825
deze zaak definitief werd geregeld. Men
kan dus zeggen dat in Nederland vanaf die
termijn een redelijk nauwkeurige registratie
van geboorte, dood en huwelijk een feit
werd.
Het woord redelijk is hier op zijn plaats.
Aanvankelijk was de nauwkeurigheidsgraad, zeker op het platteland niet zo groot.
In kleine dorpen had de ambtenaar van de
burgerlijke stand (een slecht betaalde ambtelijke functie) niet iedere dag zitting. Soms
moest de aangifte worden gedaan in het
plaatselijke café waar deze ambtenaar zitting hield. Daar werd nogal eens op de boreling geklonken. Ook was het aantal analfabeten/slecht geschoolden vrij groot. Het
is dan ook niet buitengewoon verbazingwekkend dat jaarlijks vele honderden fouten werden gemaakt, waarbij de naam, het
geslacht of de geboortedatum niet nauwkeurig zijn ingevoerd. Soms ontging men
zo de militaire dienst of werd een meisje
voor militaire dienst opgeroepen. Heel
pijnlijk was het als de fout eerst tijdens de
huwelijksplechtigheid zelf aan het licht
Ons Erfgoed nr 5, 1999

kwam. Men was dan verplicht het huwelijk
op te schorten en de festiviteiten af te blazen totdat de fouten waren rechtgetrokken.
Hiervoor was een gerechtelijke procedure
nodig. Deze procedure kon enkele maanden duren. In het merendeel van de huwelijken was zo'n huwelijk 'hoogtijd', hetgeen
de zaak nog extra pijnlijk maakte. Bij het
gerechtelijk onderzoek werd dan betrokkene met getuigen opgeroepen en tijdens de
rechtszitting gehoord. Vaak was deze zaak
dan ook een formaliteit. Ik ga maar voorbij
aan de situatie dat de geslachtsorganen na
de geboorte ernstig misvormd blijken, zodat de geslachtsbepaling moeilijk is en allerlei complexe verwikkelingen optraden.
Onvolkomenheden in de burgerlijke stand
komen de laatste jaren vrijwel niet meer
voor, al waren er door de oorlogsjaren
(1940-45) hier en daar wel eens lacunes.
Aanleiding voor de begraafwet van 1869
Hoewel bij de een geboorte een vaste termijn van aangifteplicht (3 dagen na de bevalling) bestaat geldt zulke verplichting
niet voor de aangifte van overlijden. Veel
van deze zaken zijn later geregeld in de wet
van 10 april 1869 (stbl. 65) tot vaststelling
van de bepaling betrekkelijk het begraven
van lijken, de begraafplaatsen en de begrafenisrechten. Deze begraafwet is vele malen herzien om de veranderde opvattingen,
medische inzichten, internationale eisen
enz. te incorporeren. Zij heeft niettemin ca
125 jaar gediend. Deze wet stond echter
niet op zichzelf. Binnen deze wet waren er
verwijzingen naar de wet op de uitoefening
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van de geneeskunde (1865) en verder naar
de gezondheidswet. Dat maakt de interpretatie van de wet iets moeilijker.

was allereerst een financiële reden: de vergoeding van de lijkschouwers. Dokters
weigerden een lijkschouwing gratis uit te
voeren, zeker als men van de stad naar het
platteland moest om de schouwing uit te
voeren. Ook was op het platteland niet altijd een lijkschouwer aanwezig en tenslotte
was er het gevoel dat begraven niet tot de
zaken van de staat behoorden.
De begraafwet werd nu zo geregeld dat per
gemeente een aantal lijkschouwers (meestal de stad- of gemeentearts) werden aangesteld. Deze moesten de doden schouwen,
mochten er zich problemen voordoen bij de
afgifte van de medische verklaring, die
door de begraafwet werd geëist. Deze artsen kwamen in gemeentedienst en werden
door de burgemeester beëdigd conform een
formulier dat in de wet was vastgelegd. Bij
deze zaak werd tevens vastgesteld, onder
welke omstandigheden men niet als lijkschouwer mocht optreden. Zo kon de lijkschouwer geen verklaring afgeven wanneer
het naaste familieleden van hem betrof of
wanneer er zakelijk betrekkingen bestonden.

Achtergronden van de begraafwet 1869
Wat waren de achtergronden bij de totstandkoming van de wet van 1869 (hier
maar de begraafwet genoemd). Een belangrijke factor waren de medisch hygiënische
aspecten, voorts de toename van de bevolkingsdruk, de stedelijke migratie en de hoge sterfte in deze periode (cholera) die tot
allerlei ongewenste verwikkelingen hadden
geleid. Dan waren er de problemen bij de
inrichting van begraafplaatsen, waar allerlei misstanden bestonden of dreigden te
ontstaan. Zo was de tijd rijp voor wettelijke
regelingen.
Een belangrijke aanleiding was daarbij de
vrees voor schijndood. In deze periode waren er enkele spectaculaire schijndoodgevallen geweest en de nationale vrees bestond om schijndood te worden begraven.
Ik teken hierbij aan dat de pathologie van
de dood nog niet zo goed bekend was, zeker op het platteland. Aangezien de absolute bewijzen van de dood: lijkvlekken
(livores) en lijkenstijfheid (rigor mortis) Wat regelt de begraafwet dan nog verenige tijd vergden (zeker bij koel weer) om der
zichtbaar te worden heeft men als veilige Deze begraafwet kent een groot aantal begrens 36 uur (1 Vi dag dus) genomen. Dit palingen, voor een deel meer van historigegeven is in de begraafwet dan ook als sche dan praktische betekenis. Ik noem u er
norm genomen. Vandaar dat de begrafenis toch enkele omdat deze een goed beeld geniet eerder dan de derde dag plaats vindt.
ven hoe men destijds dacht en ook hoe deze bepalingen in de nieuwe wet op de lijkAanstelling van geneesheren die met de bezorging tot stand zijn gekomen.
lijkschouwing worden belast
Alle overleden personen en doodgeboren kinderen •) moeten begraven worDat de wet vele jaren vergde om tot stand
den in een gesloten kist op een plaats
te komen heeft eveneens vele oorzaken.
overeenkomstig de wet.
Ook toen reeds was er iets van een cremaHet balsemen van lijken wordt slechts
tie lobby. Merkwaardig genoeg hebben ook
onder bepaalde bijzondere omstandigde geneesheren nogal verzet geboden. Daar
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heden toegestaan.
Lijken die in verre staat van ontbinding
verkeerden dienden zoveel mogelijk ter
plaatse zonder kist te worden begraven,
mits ter diepte van één meter met ongebluste kalk ter hoogte van twee decimeter en verder met aangestampte aarde
overdekt. De schade die aan de eigendom (van de eigenaar van het stukje
land) mocht worden veroorzaakt wordt
door de kantonrechter begroot.
Lijken die over grote afstanden moesten
worden vervoerd (bijvoorbeeld naar het
buitenland dienden in een hermetisch
gesloten omhulsel (dicht gelaste loden
of zinken binnenkist) te worden geplaatst 2 ).
De tijd van begraven wordt door de gemeente vastgesteld, maar bedraagt tenminste drie aaneengesloten uren. Voor
godsdienstige plechtigheden moet ruimte worden gecreëerd
De grootte van het graf moet aan minimum voorwaarden voldoen, exhumaties
(opgravingen) mogen niet plaats vinden
zonder toestemming van de rechter. Een
graf mag voor 10 jaar niet geroerd worden. Wie dode mensen zonder toestemming opgraaft kan gevangenisstraf krijgen 3 ).
In belang van de volksgezondheid kan
het lijk naar een lijkenhuis worden overgebracht.
Geen begrafenis mag plaats vinden binnen 36 uur of later dan 5 dagen. In uitzonderlijke gevallen kan een arts tijdens
een hitte periode wanneer een snelle
ontbinding plaatsvond en wanneer dreiging van de gezondheid in spel was
(besmettelijke ziekte), met de desbetreffende autoriteiten in overleg treden. De
burgemeester kon dan tot een noodbeOns Erfgoed nr 5, 1999

grafenis opdracht geven, hetgeen soms
veel drama en emotie losmaakte. Bedenk dat deze wet
ontstond op een tijdstip dat koelcellen
nog moesten worden uitgevonden. Vandaar dat men tegenwoordig deze tijdsgrenzen wat soepeler hanteert dan vroeger.
Voor leden van het Koninklijke Huis
gold de begraafwet niet, ze mochten in
de kerk worden begraven, voor de gewone stervelingen was dat verboden.
Voor de genealoog is van betekenis de bepalingen omtrent de doodsoorzaken.
De noodzaak van een gerechtelijk onderzoek
Allereerst is daar de bepaling dat wanneer
een arts het vermoeden van een niet natuurlijke doodsoorzaak heeft, hij onmiddellijk
de plaatselijke officier van justitie en de
ambtenaar van de burgerlijke stand daarvan
in kennis moet stellen. Deze moest dan de
zaak op zich nemen en een gerechtelijke
schouwing laten doen. Als regel wordt dan
de gerechtelijk lijkschouwer ingeschakeld,
en zo nodig een patholoog om een sectie te
verrichten. Van deze schouwing wordt dan
een officieel proces-verbaal opgesteld, dat
naar de officier van justitie wordt geleid.
Deze beslist dan wat de verdere gang van
zaken dient te zijn. Na enige tijd zal de officier een schriftelijke opdracht aan de gemeente (in de persoon van de ambtenaar
van de burgerlijke stand) geven die dan
toestemming voor de begrafenis aan de familie kan verstrekken. In het jargon heet
dat het 'lijk vrijgeven'.
De medische doodsoorzaak
Dan stelt art.4 van de begraafwet van 1869
dat geene begraving geschiedt zonder
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schriftelijke toestemming van de ambtenaar
van de burgerlijke stand, vrij van zegel en
kosteloos af te geven, waarin de begraafplaats .... wordt vermeld. Bij het vragen om
verlof wordt overlegd de schriftelijke verklaring bedoeld in art. 5 der wet van 1 junij
1865 stbl. nr. 60. Ontbreekt zodanige verklaring dan wordt doodschouw verricht.
Deze verwijzing (1 junij) slaat op de wet
op de uitoefening van de geneeskunde. Deze wet regelt omstandig wie aan de geneeskunde mag doen en wat de opleidingen
zijn, maar ergens staat er een 'verloren artikel' dat als volgt luidt:
"De geneeskundigen ondertekenen bij het
overlijden van elk hunner lijders te behoeve van de ambtenaar van de Burgerlijke
stand ene verklaring van dit overlijden en
doen daarbij naar hunnen overtuiging doch
met de door hen afgelegde een of belofte
van geheimhouding zo nauwkeurig mogelijke opgave van de oorzaak van den dood."
Dit artikel is dus duidelijk wat dubbelslachtig. Aan de ene kant wordt geheimhouding
gevraagd aan de andere kant wordt er toch
nauwkeurigheid geëist. Dit laatste had zijn
grond zeker wanneer het infectieziekten
betrof. Er werden dan hygiënisch-preventieve maatregelen getroffen zoals het aanbrengen van een melding op de huisdeur
bestaande uit een wit papier met daarop
'besmettelijke ziekte' en daaronder de
naam van de ziekte.
Hoe deze medische verklaring werd ingevuld hing af van de persoonlijke inzichten
van de arts en de plaatselijke gebruiken. In
feite werd zeker in de aanvang de belangrijkste medische diagnose aan de ambtenaar van de burgerlijke stand zonder veel
schroom doorgegeven. Vaak leidde de deze
de diagnose door naar de gemeentelijke
statistische afdeling, zo deze in de gemeen204

te bestond. Zo heeft Amsterdam deze
doodsoorzaken gebruikt voor de stedelijke
statistieken, Vanaf 1870 beschikken wij
dus in Nederland over redelijke gegevens
over doodsoorzaken.
Wat er met die medische doodsoorzaken
aangiften verder gebeurde verschilde ook
sterk van plaats tot plaats. Bij een aantal
kantoren van de burgerlijke stand zijn deze
gegevens bewaard gebleven en soms voor
het publiek in het stedelijke archief toegankelijk. Soms moet men er bij archieven om
vragen. In een groot aantal gevallen zijn
deze - vaak handmatig gestelde - verklaringen opgeruimd en vernietigd. Als men geluk heeft kan men dus in enkele gevallen
nog de doodsoorzaak van vroegere familieleden natrekken.
Doodsoorzaken niet geweldig nauwkeurig
Toch moet men zeker bij de eerste medische verklaring van doodsoorzaken erg
voorzichtig zijn. Allereerst is daar de onduidelijkheid van de gebruikte nomenclatuur. De naamgeving van de ziekten en
klachten wisselde nogal en de betekenis is
vaak niet die momenteel aan deze kwaal
wordt gegeven. Dan is natuurlijk de diagnostiek (het herkennen van de ziekte) met
sprongen vooruit gegaan. In veel gevallen
ontbrak een duidelijk doodsoorzaak door
gebrek aan diagnostische mogelijkheden.
Dan zijn er heel wat dokters die het doorgeven van de doodsoorzaak niet vonden
stroken met de geheimhoudingsplicht en
maar een schuildiagnose als longoedeem
op de aangifte zette. Verder zijn er een aantal patiënten waar de dokter de werkelijke
diagnose opzettelijk verhulde, bijv. door
val van de trap te vermelden als de werkelijke oorzaak suïcide was, of chronische
Ons Erfgoed nr 5, 1999

malaria als het TBC betrof. Vooral voor de
infectie-ziekten, waren de doodsoorzaken
ook een belangrijke informatiebron voor de
inspectie volksgezondheid. Als een dokter
te veel difterie meldde was dat voor de inspecteur VG een reden om met deze arts te
overleggen. De huisarts kreeg dan moeilijke vragen zoals hoe het met de lokale hygiëne was gesteld, of hoe de plaatselijke vaccinatie was geregeld. Veel artsen hadden
zo'n hekel aan deze controle op hun handelen dat ze daarna schuildiagnoses gingen
gebruiken, zodat ze geen gezeur van boven
af meer hadden. Tenslotte konden heel wat
mensen zich niet de luxe van een dokter
permitteren. Bij kinderen stierf bijna een
kwart zonder dat een medisch onderlegd
persoon ooit was geconsulteerd. De lijkschouwer die dan de dood moest vaststellen, kon niet veel anders doen dan op wat
vage verhalen van familieleden of buren
afgaan. Als er geen overtuigende tekenen
van uitwendig geweld aan het lijk konden
worden vastgesteld, dan werd de zaak gewoonlijk als een natuurlijke dood afgedaan.
Ondanks al deze bezwaren golden echter
internationaal gezien de Nederlandse statistieken als ongeveer de betrouwbaarste van
de hele wereld.
Verbetering van de statistiek van doodsoorzaken
Een sterke sprong voorwaarts was toen
rond 1891 het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) werd opgericht. Dit ging zich
met de verzameling van de statistische gegevens officieel bezig houden, met name
met de cijfers van doodsoorzaken. Vanaf
die tijd beschikken wij dus over landelijke
cijfers van doodsoorzaken. Op gezette tijden publiceerde het CBS sterftecijfers en
de belangrijkste doodsoorzaken, zodat
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wanneer er zich een epidemie voordeed dit
zeer snel bekend was. Deze cijfers werden
ook in de medische pers gepubliceerd.
Een tweede belangrijke ontwikkeling werd
ingeluid tijdens een internationale conferentie te Parijs onder leiding van Brouardel
(1901). De ziel van deze conferentie was
dr. Bertillon die een voortreffelijke voordracht over de doodsoorzaken te Parijs presenteerde. Hij gebruikte daarbij een ziekteindeling die later zou uitgroeien tot de internationale classificatie voor ziekten. De
landen werden uitgenodigd om deze classificatie van ziekten 4) te volgen en vanaf
1901 volgde ook Nederland. Vanaf die tijd
hebben we dus een veel duidelijker doodsoorzakenstatistiek, die niet alleen uitgaat
van duidelijk omschreven diagnoses, maar
die tevens ook internationaal vergelijkbaar
zijn. Wie dus de doodsoorzaken na 1901
onder de ogen krijgt, ziet dat deze gegevens aan betekenis hebben gewonnen. Ook
de omschrijvingen van doodsoorzaken
worden beter.
Een derde ontwikkeling was de verder verbetering van de doodsoorzaken aangifte.
Aangezien de medische doodsoorzaken gegevens tamelijk publiek waren, in de zin
dat zij aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand moesten worden doorgegeven, groeide geleidelijk de noodzaak van de anonimisering van de melding en de opgave van de
doodsoorzaak binnen het medische geheim.
Veel artsen vonden het doorgeven van de
werkelijke diagnose aan de ambtenaar van
de BS toch wel erg bezwaarlijk.
Er is veel te doen geweest alvorens de nu
gangbare geanonimiseerde medische verklaring werd ingevoerd. Daarna was er
geen reden meer om de werkelijke doodsoorzaak te versluieren, enerzijds omdat de
ambtenaar van de burgerlijke stand geen
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inzage meer in de doodsoorzaak had en anderzijds de registratie-ambtenaar van het
CBS niet de identiteit van de betrokkene
kende. Wel was het systeem zo ingericht
dat de registratie ambtenaar, bij onvolledige informatie, aanvullende inlichtingen aan
de betrokken arts kon vragen. Met deze
maatregel ging de doodsoorzaken melding
kwalitatief geweldig vooruit.
Wat hield deze nieuwe medische verklaring
in? Het gebruik van 2 formulieren kwam in
zwang: het doodsoorzaken formulier A
(afb. 1) en het doodsoorzaken formulier B
(afb. 2 en 3)).
Het formulier A was bestemd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. In dit formulier stond naast de personalia van betrokkene ook de naam van de arts en de
mededeling dat betrokkene aan een natuurlijke dood was gestorven. Tot de nietnatuurlijke doodsoorzaken werden gerekend opzet van derden, door schuld van
derden, zelfmoord, dood na ongeval of geweld en medische fouten.
In het formulier B werd de doodsoorzaak
vastgelegd en enkele details zoals leeftijd,
geslacht e.d. Dit werd dan in een gesloten
enveloppe, gewaarmerkt 'beroepsgeheim
geneeskundige' gestopt, met als bestemming het CBS. Aan de enveloppe van het
formulier B is een strookje bevestigd met
de naam van de overledene welk strookje
door de ambtenaar van de burgerlijke stand
wordt afgescheurd, nadat de akte is opgemaakt en het nummer van deze akte op de
enveloppe is geplaatst. Op de CBSenveloppe staat dus altijd het nummer van
de overlijdensakte. Dit sluit verwisselingen
uit. Bovendien geeft dit de mogelijkheid
voor de ambtenaar van het CBS om ruggespraak met de behandelende arts of ge206

meentelijke lijkschouwer te hebben. In gemiddeld 10% van alle CBS-documenten
vraagt de CBS-arts aan de betrokken arts
nog om aanvullende inlichtingen wanneer
de medische verklaring lacunes heeft.
De tweevoudige doodsoorzaken-aangifteset
De invoering van de deze nieuwe procedure heeft betekenis voor de genealoog. Met
de invoering van deze dubbele set van formulieren blijft de diagnose dus geheim,
waardoor geen informatie over de doodsoorzaken meer in het stedelijke archief beschikbaar is. Wanneer heeft deze ontwikkeling zich voorgedaan? Het antwoord is niet
eenvoudig te geven zoals uit de volgende
geschiedenis blijkt.
Reeds bij het tweede statistische congres te
Parijs in 1855 had Bertillon (père) een
tweevoudige aangifte voorgesteld. Dit was
toen nog niet zo relevant in Nederland, omdat er nog geen begraafwet was. Na de invoering van de begraafwet stelden Bruinsma (1886) en later ook de inspecteurs
volksgezondheid Huizinge en Pijnappel
voor dit Franse systeem van een tweevoudige aangifte in te voeren. Amsterdam introduceerde dit systeem enkele jaren later.
Toch bleef het nog tobben tot 1902 toen
men de minister noodzaakte een circulaire
voor te bereiden die het medische geheim
bij de medische verklaring voldoende zou
respecteren. Inmiddels waren er een aantal
rechtszaken geweest die hem er wel toe
dwongen, deze stappen te ondernemen. De
zaak was verder actueel omdat onze internationale afspraken voor de invoering van
een internationale ziekteclassificatie, ook
ter discussie stonden. Een afdeling van de
Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde beval de leden aan niet meer de
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ziekte op de medische verklaring te schrijven maar zich te beperken tot de code getallen van de classificatie. Inmiddels hadden ook de verzekeringsmaatschappijen
zich in de discussie gemeld, omdat zij in
hun polisvoorwaarden de doodsoorzaak als
criterium hadden gesteld. Conflicten alom.
Er volgde van allerlei kanten een verhevigde discussie, die men o.a. in diverse jaargangen van het tijdschrift kan volgen. Uiteindelijk komt het staatstoezicht op de
Volksgezondheid er toe om via de 'gemoedelijke weg' en met een beroep op de medewerking der artsen en ambtenaren van de
burgerlijke stand een nieuwe regeling voor
te stellen. Rond 1927 werd de afzonderlijke
verklaring B ingevoerd. Dit voorstel oogstte succes, binnen korte tijd hielden de
meeste artsen zich aan deze nieuwe werkwijze, zonder dat zij daartoe verplicht waren.
De gewoonte ontstond dat de formulierenset in eerste instantie door de huisarts
wordt verzorgd. De huisarts kan weigeren
de medische verklaring af te geven. In dit
geval wordt altijd de gemeentelijke lijkschouwer ingeschakeld. Dit laatste is de
taak van de gemeente-ambtenaar. A fortiori
geldt dit voor de situatie als het lijk ergens
dood worden aangetroffen of de persoon in
verdachte omstandigheden is overleden. De
gemeentelijke lijkschouwer neemt dan het
besluit: natuurlijke of niet-natuurlijke
doodsoorzaak. In sommige gevallen zal
men dan tot een gerechtelijk onderzoek besluiten om een misdrijf uit te sluiten. Vaak
wordt dan een gerechtelijke patholoog ingeschakeld. Zijn er geen tekenen van misdrijf dan geeft de lijkschouwer of de officier van justitie via de ambtenaar van de
burgerlijke stand verlof tot begraven.
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Crematie pas later als wettelijk erkend
De vraag die nu opkomt luidt: hoe kon crematie 5) vanaf 1915 in Nederland te Velzen
plaatsvinden terwijl de begraafwet (1869)
deze vorm van lijkbezorging tegen de
christelijke geest van de natie achtte. Het
antwoord vinden we in een lacune in de
begraafwet, een zaak die destijds veel emoties heeft los gemaakt. Via een arrest van
de Hoge Raad van 1 maart 1915 bleek dat
de begraafwet niet aangaf welke personen
met de plicht tot begraven waren belast. De
wet kent immers niet de plicht tot begraven, uitsluitend het recht daartoe. Zodoende kon men via deze wettelijke achterdeur
de dode toch verbranden. Pogingen tot regularisatie werden in 1919 en 1940 ingediend doch deze strandden op Kamerverzet. De zaak was daarmee in Nederland redelijk op de spits gedreven. De bezwaren
van christelijke zijde (zowel protestant 6)
als katholiek) waren vooral dat de crematie
in strijd was met de wederopstanding, verder ook dat bij misdrijven en vergiftigingen
geen postmortaal onderzoek na exhumatie
meer mogelijk was. Ook de joodse gemeenschap geeft aan begraven de voorkeur 7 ). In de geestelijke 'loopgravenoorlog' die destijds volgde, werden allerlei argumenten gebruikt die momenteel nauwelijks meer invoelbaar zijn. Zeker was het
dat de groep personen die tot de linkse elite
werden gerekend, sterk voor lijkverbranding opteerden, zodat crematie, in deze eerste periode, ook een soort 'status-symbool'
werd. De lijkverbranding was bovendien
aanzienlijk kostbaarder dan een eenvoudig
graf.
Een punt van controverse was ook de extra
doodschouwing voordat het lijk werd verbrand. De wet stelde dat de verklaring van
de huisarts niet voldoende was om tot cre207

matie over te gaan. De inschakeling van
een gemeentelijk lijkschouwer was een
tweede eis. Dus voor de crematie waren
twee afzonderlijke medische verklaringen
een eis. Men had aanvankelijk het standpunt dat nadat een lijk was verkoold geen
verder onderzoek meer mogelijk was. Verder werden anti-discriminatie bepalingen
opgenomen 8) om te voorkomen dat de lijken die verbrand werden niet 'extra streng'
werden geschouwd. Over het algemeen
werd later deze tweede pré-crematieschouwing slechts marginaal uitgevoerd.

nog heel wat elementen uit de oude wet
heeft overgenomen. De wet 1992 vroeg immers om essentiële uitbreidingen om onder
andere de euthanasie paragrafen te accommoderen. Ook werd met multiculturele aspecten en het internationale vervoer rekening gehouden. Tenslotte moest ook de gegroeide praktijk van het nieuwe doodscriterium (transplantatie): hersendood ((1983,
gezondheidsraad) worden verdisconteerd.
Merkwaardig genoeg werd pas recent bij
een laatste wetsherziening van de wet op de
lijkbezorging van 1992 de formele regeling
en anonimisering van de aangifte van
doodsoorzaken definitief in een wettekst
vastgelegd (Artikel 12a). Dit heeft dus bijna 70 jaar geduurd.
Belangrijk voor genealogen is de nieuwe
regeling in de huidige wet op de lijkbezorging, waarin een belastingheffing op de
graven door de gemeente mogelijk wordt.
Veel oude grafmonumenten zullen gaan
verdwijnen. Deze laatste zijn vaak een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek. Het is dus zaak dat men zo snel mogelijk deze oude graven gaat documenteren. Ook begint het besef te groeien, dat
vooral de oudere graven tot het cultureel
erfgoed behoren.

Vervolg van de begraafwet: de wet op de
lijkbezorging
De begraafwet heeft zoals we schreven enkele kleinere veranderingen (1901, 1906,
1909, 1919, 1941) ondergaan. Op den duur
was de naamgeving van de wet, die in het
vakjargon de 'begraafwet' heette, niet zonder tegenspraak, omdat deze discrimineerde tegen de crematie. Vandaar dat bij wetgeving van 1955 (Stbl. 390) de begraafwet
van naam is veranderd in de wet op de lijkbezorging'. De gelijkstelling van begraven
en cremeren werd geregeld. Op vele andere
punten moest de wet worden herzien en
herschreven. Voorts werd ook de gebruikelijke aangifteprocedure die door het staatstoezicht in 1927 was voorgesteld en die dan Literatuur:
al ruim 25 jaar goed had gefunctioneerd Haar, J. van der (1964) Lijkbezorgingsrecht.
formeel wettelijk bekrachtigd. De gewijzig- (Goed proefschrift)
de wet heeft daarna nog ca. 40 jaar met een Mijn, M.W.P. van der (1989) Beroepenwetgenegental kleine en grote wijzigingen ge- ving in de gezondheidszorg. 3de editie (bekende
functioneerd. In 1970 werd voorgesteld een leerboek)
Neurdenburg, M. (1929) Doodsoorzaak en stanieuwe wet op de lijkbezorging te ontwiktistiek, proefschrift Amsterdam (zeer goed en
kelen, omdat de gewijzigde wet van 1869 uitvoerig proefschrift, sterk aanbevolen)
definitief uit de tijd was geraakt. Het heeft Wetgeving
toen nog bijna 25 jaar geduurd alvorens de de begraafwet (1869)
nieuwe wet zijn vorm kreeg. Sedert 1992 is de wet op de uitoefening van de geneeskunde
er nu dus een nieuwe wet, die overigens (1865)
de wet op de lijkbezorging (1992)
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de wet op de uitoefening van de geneeskunde
(1994)
Noten:
1. het verschijnsel doodgeboren kind en vroeggeboorte heeft veel moeilijkheden gegeven,
omdat een doodgeboren kind officieel begraven
moest worden, terwijl bij een yroeggeboorte dat
niet hoefde te geschieden. Dit had nogal wat
financiële consequenties
2. Het vervoer van lijken over de grenzen is
later door nog tal van aanvullende regelingen
gecompliceerder geworden, zoals verplichte
documentatie die de kist begeleidt, waaronder,
afhankelijk van de landen, nog extra verklaringen van de patholoog omtrent de doodsoorzaak
en de veiligheid van het transport: besmettelijke
ziekten e.d.. Vaak waren er extra eisen zoals
een verzegeling van de kist en een bepaalde
manier van dichtschroeven.
3. De chirurgie werd door studenten vaak op
het menselijke kadaver geoefend en geëxamineerd. Er bestond een groot te kort aan stoffelijke overschotten, hetgeen o.a. in Engeland tot
een clandestiene lijkenhandel heeft geleid. In
Engeland worden, anders dan in Nederland, de
lijken veel eerder begraven, zodat ze, wanneer
ze snel worden opgegraven, nog goed studie
materiaal vormen. Bedenk dat het conserveren
van lijken destijds nog niet goed mogelijk was.
De conservering van anatomische preparaten
met formaline (officieel methanol: een verbrandingsproduct van brandspiritus door toepassing
van zilver als katalysator) werd pas mogelijk
toen in 1867 formol (ook sterk water) door A.
W. von Hofmann was bereid. Het bleek een
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uitstekend desinfectans (1872 Loew) en het
werd daarna verbazingwekkend snel als universeel fixatie middel ingevoerd. Vanaf 1880 werd
formaline als balsemvloeistof algemeen toegepast.
4. Een classificatie is een georganiseerde inventarisering. Vergelijk met een telefoonboek
waarin ook alle abonnees geordend zijn afgedrukt, zodat het vinden van het nummer wordt
vergemakkelijkt. In geval van doodsoorzaken,
een classificatie van ziekten geordend naar oorzaak en orgaansysteem. Iedere ziekte kreeg
(evenals in de telefoongids) een nummer.
5. Nederland is wat betreft de crematie geen
gidsland geweest. Merkwaardig herleefde de
crematiegedachte het meest in Italië, waar in
1877 lijkverbranding volgens het Gorini-systeem toegestaan was. Lijkovens werden in 1888
in het bekende kerkhof Père la Chaise opgericht. In Engeland werd de crematie gepropageerd door Henry Thomson hetgeen tot lijkverbranding volgens het Italiaanse systeem te Wolking in Surrey (1891) leidde (zie Thomson H.
Treatment of the body after death. 1874). In
Hamburg werd op het kerkhof Ohlsdorf een
verbrandingsoven (1891) volgens het principe
Siemens (regeneratoroven) gevestigd. Ullersperger (Urne oder Grab, 1874) was in Duitsland de voortrekker. Vooral in Italië waar de
lijkverbranding reeds vroeg werd ingevoerd
was de lijkverbranding een soort symbool van
anticlericalisme geworden. Paus Leo XIII reageerde hierop met de veroordeling van de crematie in 1886. Wanneer een overlijden voor
crematie gekozen werd, werd een kerkelijke
plechtigheid geweigerd.
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De vanzelfsprekendheid in de heraldiek
H.K. Nagtegaal
De heraldische taal valt op door de eigen
vaktermen en korte en bondige zinnen. Het
beschrijven in de heraldische taal noemt
men blazoeneren. Voor de leek zijn de vaktermen veelal via het register in Rietstaps
handboek voor de heraldiek en andere werken te herleiden, maar bij de vanzelfsprekendheid ligt dat iets gecompliceerder, In
dit artikel wordt een opsomming gegeven
van de vanzelfsprekend geachte weglatingen, die op het Centraal Bureau voor Genealogie gehanteerd worden bij het beschrijven van wapens.

die allen op hun rug gezien worden afgebeeld.
Als de van oorsprong gewende stukken
aanziend afgebeeld zijn moet dit altijd vermeld worden.
Aanziende figuren worden verondersteld
rechtop te staan. Dit is veelal de stand zoals
ze in de natuur voorkomen. Aanziend is in
deze groep de standaard en behoeft niet
vermeld te worden. Uitzonderingen hierop
zijn de granaatappel, die ondersteboven
staat met zijn kroontje omhoog, de wassenaar en de boon, die beide liggend worden
afgebeeld. De meeste bloemen worden in
het hart gezien evenals de zeester. Bladeren
Algemene beschrijvingsregels.
Heraldici beschrijven wapens alsof ze ach- staan rechtop met de steel omlaag. Bij de
ter het schild staan, Van de toeschouwer uit eikel en de dennenappel, dient altijd vergezien is rechts dus links en links dus meld te worden met de steel omhoog of
rechts. Men spreekt ter verduidelijking omlaag. Hetzelfde geldt voor de viool.
soms wel eens van heraldisch rechts of heraldisch links. Naar (heraldisch) rechts ge- Gestandaardiseerde plaatsingsregels
keerd (dus van terzijde gezien) wordt ge- Sommige plaatsingen van stukken behoewend genoemd en naar links gekeerd om- ven niet vermeld te worden, omdat ze als
gewend.
vanzelfsprekend beschouwd worden. InDe meeste stukken die een duidelijke voor- dien anders dan de hieronder vermelde gevallen moet alles nauwkeurig aangegeven
en achterkant hebben, zoals:
dieren, mensen, schepen e.d., worden van worden.
worden naast elkaar geterzijde afgebeeld en geacht gewend te Twee stukken:
staan. Gewend is de standaard en behoeft
plaatst.
niet vermeld te worden. Alle andere stan- Drie stukken:
worden geplaatst als 21, d.w.z. twee stukken
den dienen wel vermeld te worden. Uitzonboven en een beneden.
deringen hierop zijn: de adelaar, die aanziend is met een gewende kop; de hagedis;
bij de insecten: de bij, de haft, de libelle, de Een dwarsbalk beladen met stukken: de
meikever, de mot, de pissebed, de vlieg en stukken staan dan naast elkaar.
de vlinder; en bij de waterdieren: de bot, de In een schildhoofd worden de stukken verkrab, de kreeft, de rog, de tong en de schol, ondersteld naast elkaar te staan.
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Stukken waarbij ook zaken als vanzelfsprekend verondersteld worden zijn:
Een geplante
groene boom
Een geplante boom op
grond, alles groen
Een gestamde
groene boom
Een groene boom met
bruine stam
Een leeuw
Een gewende klimmende leeuw

Een rad
Een roos
Een ster
Een vis
Een wiel
Water

Een zesspakig rad
Een vijfbladige roos
Een zespuntige ster
Een gewende zwemmende vis
Een zesspakig wiel
Water is blauw

Heraldische databank C.B.G. nu
H.M. Lups
Bij mijn laatste bezoek aan het CBG in
Den Haag ontmoette ik toevallig de heer
Nagtegaal, die het project van de Heraldische databank leidt. Hij gaf mij de gelegenheid even een blik in zijn 'keuken' te werpen. Er worden nu zo'n 300 tot 400 wapens
per maand ingevoerd. Dit houdt in, dat elk
wapen dan (in kleur) is getekend, geblazoeneerd, van familienaam, functies en bronnen zijn voorzien, zodat bij genealogisch
onderzoek nagegaan kan worden of er verwantschap met de eigen familie gevonden
kan worden.
Momenteel zijn er zo'n 7.000 wapens verwerkt. Er is een groep van negen man actief, waarvan twee vaste medewerkers en
zeven vrijwilligers, die beurtelings dienst
doen. Van de laatsten wordt een zekere
computerkennis verwacht en verder worden ze opgeleid.
Mede door ruimtegebrek gaat het nog niet
snel genoeg naar de zin van de heer Nagtegaal, maar daar zal verbetering in komen.
Juni komend jaar denkt men in ieder geval
de eerste 10.000 wapens te hebben verwerkt.
Er is een bibliotheek van groepen wapenfiOns Erfgoed nr 5, 1999

guren, gegroepeerd naar onderwerpen. Deze collectie omvat nu circa 2.200 wapenfïguren. Het is een collectie die geregeld uitgebreid wordt. Van figuren, die nog niet in
de collectie aanwezig zijn, wordt door een
tekenaar een afbeelding gemaakt, die vervolgens wordt ingescand en aan de collectie toegevoegd. Daarnaast beschikt men
over een verzameling van de meest voorkomende wapenconstructies.
Momenteel beschikt het CBG over zo'n
100.000 wapens. Maar dit zegt niets over
het aantal families dat een wapen heeft gevoerd. Ten eerste zit onder die 100.000 een
hele groep uitgestorven geslachten. Ten
tweede zijn er wapens van met name veel
(Franse) militairen en kooplieden, die een
aantal jaren in de Nederlanden vertoefden.
Ten derde: binnen families werden met regelmaat meerdere wapens gevoerd. Zo kent
bijv. de familie Albe(a)da er zo'n 22, die
wel is waar ten dele op elkaar lijken, maar
toch verschillend zijn.
Bij de collectie van het CBG zijn Drenthe,
Overijssel en Limburg relatief minder ver211

tegenwoordige, dus men hoopt in die richting de collectie in de nabije toekomst
alsnog uit te breiden.
Binnen niet al te lange tijd wordt het register van de Heraldische Databank op het internet gezet. Belangstellenden krijgen dan
inzicht van welke namen er wapens zijn.

Men krijgt echter geen afbeelding te zien.
Daarvoor dient men zelf naar de studiezaal
van het CBG te gaan. Het is daar mogelijk
om dezelfde dag nog een kleurenafdruk
mee naar huis te nemen. Het is zowel mogelijk in het register te zoeken op naam als
op wapenfiguur.

Op zoek naar een familienaam
W.H. Morel van Mourik
Al eerder is in dit blad betoogd (1997, blz.
200) dat er soms met een handvol gegevens
betrekkelijk veel wetenswaardigheden te
verkrijgen zijn. Hieronder volgt een voorbeeld dat laat zien hoe nog minder, slechts
één akte, voldoende kan zijn om een aantal
brokstukken aan elkaar te voegen. Die ene
akte moet echter wel te vinden zijn...

gisters voor het dorp Maurik viel het oog
op ene Mary Doys, gehuwd met Henric
Doys van Mouderic, rentmeester van de
heer van Culemborg. Zij komt in de periode 1453-1462 zeven keer bij de leenovergangen voor en haar man geen enkele keer;
de oorzaak hiervan is nog niet achterhaald.
Wel was deze omstandigheid voldoende,
eens te gaan kijken naar de achternaam van
In bepaalde bronnen, in dit geval de leenre- deze Mary. Het leek erop dat dat Doys was:
gisters van de heren van Culemborg zij komt voor als Mary (zonder meer) en
(Rijksarchief Gelderland), valt bij wat als Mary Doys. Haar verwanten worden
diepgaander onderzoek op, dat familiena- ook zo genoemd. Aangezien Henric Doys
men, ook bij riddermatige families, gere- van Mouderic van riddermatige afkomst
geld ontbreken. Dat is lastig, maar de regis- was en er ook een adellijk geslacht Doys
ters waren nu eenmaal niet voor genealogi- bestaat, was de verleiding groot, Mary tot
sche speurders uit de twintigste eeuw be- dit geslacht te rekenen. Een behoorlijke
doeld; tijdgenoten wisten wel wie er achter portie argwaan, gevoed door onderzoek
patroniem of toenaam schuilging. In veel verkregen wetenschap dat achter Doysgevallen is te achterhalen, wat de familie- vermeldingen een echte familienaam
naam van betrokkene was, of, bij het ont- schuilgaat, was er de oorzaak van dat deze
breken hiervan, hoe de familieverhoudin- gemakkelijke weg niet bewandeld werd.
gen lagen. Komen in een bepaalde periode
veel dezelfde patroniemen of toenamen Het uitgangspunt voor de zoektocht was
voor, dan ontstaan er echter problemen. Zo Meynen van Duvens hofstede en een waard
komen in de Betuwe nogal wat vermeldin- daaraan grenzend, mogelijk hetzelfde als
gen voor betreffende de naam Deus of vier morgen bij de Perrickstraat te Maurik.
Doys OMery Doys wordt hiermee in 1453 beleend;
Bij onderzoek in bovengenoemde leenre- daarvoor was haar broer Yoest de leenman
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en na haar, in 1462 wordt dat Otte Doys
Johans. Ik beschouw hem als een neef van
Mary. De erfgename van Otte Doys Johans
(waarschijnlijk zijn dochter) is Derick
Doys. (We zien hier het verschijnsel dat
een vrouw een mannennaam draagt, wat in
hogere milieus vaker voorkwam - iets om
op te letten!). Deze Derick Doys was getrouwd met Goossen van Setten; houdt u
dit even vast, want om haar gaat het in dit
verhaal.
Een eerdere leenman van dit perceel was
Dirck Doys van Angeren. in ieder geval
vóór 1453. In het leenregister (nr 4782, fol.
63) is geen nadere aanduiding te traceren,
maar met behulp van register nr 1788 (fol.
90) is een eerdere datum te vinden: in 1423
was hij belender van vier morgen op Die
Slage, een perceel dat in 1462 bij Otte
Doys Johans wordt genoemd. Het ligt voor
de hand, in deze personen familieleden te
zien. Dat zou betekenen dat al deze
Doyspersonen de familienaam Van Angeren voerden. Nu nog het bewijs... Daarover
zo dadelijk.
Wie was deze Dirck Doys van Angeren?
Hij komt voor op de lijst van ridders en
knapen die in 1442 toetraden tot het verbond van 1436 (van ridderschap en steden
van de vier kwartieren van Gelre). De Van
Angerens behoorden tot de z.g. vrije ridderschap. J.M.van Winter noemt in haar
dissertatie "Ministerialiteit en ridderschap
in Gelre en Zutphen" een aantal dertiendeen veertiende-eeuwse naamgenoten in de
omgeving van Arnhem, ten zuiden waarvan
Angeren trouwens ligt. Over Dirck Doys
van Angeren meldt zij niets. Dat hij op de
lijst van 1442 voorkomt, zegt echter voldoende over zijn sociale positie.
Ons Erfgoed nr 5, 1999

We zouden het met bovenstaande zaken
moeten doen, ware het niet dat in het Streekarchief Tiel-Buren-Culemborg zich in het
oud-archief van Tiel een akte bevindt
(inventarisnr. 1847) waaruit het bewijs te
destilleren valt. In deze akte, van 24 juli
1567, benoemt Wilhelma van Zetten een
bedienaar voor de vacante vicarie in de
Sint-Maartenskerk te Tiel. Deze is haar
aangeërfd uit de boedel van wijlen haar
moeder Dyrckgen Deuys van Angeren,
die de vicarie met haar zoon Herberen van
Zetten gefundeerd had. Wilhelma van Zetten zal een dochter of kleindochter van
Herberen zijn geweest; zij kreeg het leen in
1570 op haar naam. Van Herberen van Zetten is nog iets te melden. Op 2 september
1986 zijn op het voormalige kerkhof bij de
Hervormde kerk te Maurik tijdens graafwerkzaamheden voor de aanleg van een
riolering fragmenten gevonden van een
hardstenen grafkruis met opschrift, waarschijnlijk uit de eerste helft van de zestiende eeuw. Er viel te ontcijferen: HERBE
(ren) V(an) SETTE(n) MARGRIE(t)....
SYN HUISVROU...KI(n)DE... (Godt hebbe) DIE SIEL.
Meynen van Duvens hofstede ging na Wilhelma van Zetten verder nog op familieleden over. De laatste vermelding in de leenregisters betreft Willemken Verwey Aelbertsdr, op wie het leen in 1636 werd overgeschreven. Twee eeuwen waren sinds
Dirck Doys van Angeren verstreken. Zijn
familienaam werd ruim vijf eeuwen later
aan de vergetelheid ontrukt.
1) (zie voor achtergrondinformatie mijn artikelen
"Doys: voornaam, toenaam, patroniem of achternaam?" in Gens Nostra van september 1990 en
"Nogmaals Doys" in Gens Nostra van juni 1991.
(Overigens betekent 'deus' in het hedendaagse Betuwse dialect 'lijzig vrouwspersoon').
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Ervaringen met cd-romfs
P.H.H. Scharp
Na het lezen van enige genealogische tijdschriften had ik al gauw begrepen, dat ik al
mijn gegevens goed moest documenteren.
Niet klakkeloos overnemen van een ander
maar zorgvuldig nagaan waar het betrokken gegeven is vastgelegd. Anderen kunnen je echter zeer goed helpen bij het zoeken naar die documentatie, vandaar dat ik
aan literatuuronderzoek ben begonnen.
Vervelend is wel, dat al dat bladeren in die
tijdschriften veel tijd kost. Vandaar dat ik
de cd-rom's van Gens Nostra en De Nederlandsche Leeuw heb gekocht, teneinde die
tijdschriften elektronisch door te kunnen
bladeren.
Voor ik begon heb ik een lijst gemaakt van
Kwstnr.

Generaties

Naam

GN

NL v. Beresteyn BIBIS
CBG

001
003
005
007

01-07
02-14
03-08
03-08

Scharp
IJsselstein
Halberstadt
Kuiper

+
+
+
+

+
+
+

Naast Van Beresteyn en het BIBIS-CBG
kunnen ook kolommen als 'Centraal Naamregister Verenigingscentrum Naarden' e.d.
toegevoegd worden.
Mijn ervaringen met mijn computer en cdromlezer l) daarbij waren de volgende:
- De computer is echt sneller dan ik, na enkele seconden verschijnt alweer de volgende pagina waarop de gezochte naam voorkomt.
- De computer vindt ook namen die maar
eenmaal in een genealogisch artikel voor214

de namen die in de kwartierstaat van mijn
kinderen voorkomen, op volgorde van
kwartierstaatnummer, t/m de achtste generatie. Voorlopig heb ik dan genoeg te doen.
De volgorde maakt voor de computer niets
uit en je vindt de namen die je het meest
nabij staan het eerste. In die lijst zet ik ook
voor welke (dus ook hoeveel) generaties ik
gegevens van die naam heb. Verder komt
er een kruisjeslijst achter, waarin ik aangeef of ik GN, NL, Van Beresteyn en het
computersysteem van het CBG (BIBIS)
voor die naam heb geraadpleegd. Het bovenste deel van de tabel ziet er dan op enig
moment zo uit:

+
+

+

+

komen, soms toch interessant.
- (Interessante) tekst kan geprint worden,
dat duurt echter relatief lang omdat de tekst
als afbeelding wordt geprint. Dan blijkt dat
je wel op moet passen. In een bepaald stuk
tekst vond ik tweemaal het jaartal 1761. In
relatie tot andere mij bekende gegevens
vond ik dat vreemd, ik had 1751 verwacht.
En jawel hoor, de originele versie van de
Ned. Leeuw geeft 1751. Ik was daarom genoodzaakt al mijn cd-bronnen in de originele tijdschriften na te lezen en ik vond zes
belangrijke fouten.
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- De computer slaat soms namen in de tekst
over, maar toont wel de vermelding in de
index; opletten geblazen dus.
- Namen die ook een plaatsnaam zijn
(IJsselstein, Halberstadt, van Hemert) geven vele teksten waar je niet naar zoekt.
- Namen die iets met beroepen te maken
hebben (Kuiper, Bakker, Post) geven vergelijkbare problemen. Die dacht ik eerst op
te lossen door de zoeknaam met een hoofdletter in te tikken en het programma onderscheid te laten maken tussen kapitaal en
onderkast. Maar dan mis je de vermeldingen in die artikelen, waar de schrijver de
achternamen geheel in kapitaal heeft gepresenteerd.
- Naar namen die mogelijk op verschillende wijze gespeld kunnen worden (Cuperus/
Kuperus) moet voor iedere spelling weer
gezocht worden. Soms kan je het zoeken
vereenvoudigen door een 'wild card' te ge-

bruiken (? voor een vrije letter, * voor
meerdere vrije letters). Dit laatste is ook
prettig als de zoeknaam letters met accenten bevat (Gallé), die heb ik in Acrobat
Reader nog niet gevonden.
- Een enkele keer staat de markering van
het gevraagde woord niet op het woord zelf
maar er een of meerdere woorden naast.
Wat het mij heeft opgeleverd?
- 171 nieuwe namen in mijn verzameling,
waarvan 122 in de kwartierstaat.
- Meerdere verwijzingen naar literatuur.
') Toshiba Satellite 110CS met via de parallelpoort
aangesloten Freecom Power CD.
Beide cd-rom's worden uitgelezen met het meegeleverde programma Acrobat Reader.
Dit artikel verscheen eveneens in het Mededelingenblad van de NGV, Afd. Delfland, d.d. juni 1999.

Volkstellingen op cd-rom
H.M. Lups
Het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) bestaat dit jaar 100 jaar. Op zich een
respectabele leeftijd, waarvoor gaarne van
harte gefeliciteerd. Tevens een mooie gelegenheid om te tonen dat men geen verouderd instituut is.
Het CBS en het Nederlands Instituut voor
Wetenschappelijke
Informatiediensten
(NIWI) werken sinds 1997 samen aan het
project 'Digitalisering Nederlandse Volkstellingen 1795-1971'. In 1795 werd de eerste landelijke volkstelling in ons land gehouden en in 1971 de laatste. De volkstellingen bevatten een schat aan historische,
sociaal-economische, demografische en
culturele gegevens. Alle publicaties van
Ons Erfgoed nr 5, 1999

deze tellingen zijn als digitale afbeeldingen
(images) op cd-rom raadpleegbaar. Het
eeuwfeest van het CBS vormt tevens een
uitstekende gelegenheid voor een heruitgave van de eerste CBS-telling van 1899,
maar nu als een database waarin alle cijfermatige gegevens zijn opgeslagen. Vanaf nu
zijn deze gegevens op cd-rom en gedeeltelijk op internet beschikbaar.
Het belang van (digitale) volkstellingen
Van de Nederlandse Volkstellingen 17951971 is slechts een beperkt aantal exemplaren in Nederland aanwezig. Afgezien van
de bibliotheek van het CBS zelf, beschikken de meeste universiteitsbibliotheken
over een min of meer complete collectie.
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Veel van de gepubliceerde Volkstelling- ten en buitenkerkelijkheid, leeftijdsopbouw
boeken verkeren in slechte staat. Nu de en vergrijzing, gemeentegrootte en verstevolkstellingen digitaal beschikbaar zijn, delijking zijn voorbeelden van de talloze
kunnen de originele boeken in de kast blij- onderwerpen waarover de digitale volkstelven staan en hoeven ze niet verder te lijden lingen informatie bieden. Het is dus zo, dat
van het gebruik. In totaal zijn in de laatste men aan de volkstellingen geen gegevens
twee eeuwen een kleine 200 banden met kan ontlenen over personen, die men in de
42.500 bladzijden aan tabellen (en toelich- eigen genealogie, stamreeks of kwartiertingen daarop) gepubliceerd, Van de tellin- staat in kan voegen. Wel wordt men gecongen van 1960 en 1971 zijn digitale bestan- fronteerd met allerlei aspecten van de ontden bewaard gebleven. De volkstelling van wikkeling van onze samenleving van 1795
1899 bestaat uit ongeveer zeven miljoen tot 1971, wat informatie en inspiratie kan
gegevens.
geven ten behoeve van de eigen familiegeschiedenis. Enkele voorbeelden:
Toegang tot de gegevens
De database van de Volkstelling 1899 is De arbeidsdeelneming door vrouwen in
ontsloten met StatLine, via welk systeem Nederland is traditioneel laag. Hoewel het
ook andere CBS-statistieken toegankelijk percentage werkende vrouwen nu rond de
zijn. StatLine maakt het mogelijk dat de 45% bedraagt, was dat ten tijde van de laatgebruiker zelf zijn tabellen samenstelt. ste volkstelling in 1971 nog slechts 25%.
Door de gebruiker gemaakte dataselecties Opmerkelijk is, dat dit percentage tussen
kunnen eenvoudig worden opgeslagen om 1899 en 1971 nauwelijks is gestegen. Een
verder te worden bewerkt in een spread- eeuw geleden had Nederland de laagste
sheet of statistisch pakket.
deelneming van vrouwen aan beroepsarDe gegevens voor 1899 kunnen ook in gra- beid in Europa, en nu is dat nog steeds zo;
fische en cartografische vorm (op gemeen- alleen Ierland kent een nog lagere particiteniveau) worden weergegeven, Voor het patiegraad. In 1899 werkte van de gehuwde
opzoeken en raadplegen van de images van vrouwen slechts 5%. Volgens de Inleiding
de tellingen van 1795-1971 is een apart op de Volkstelling van 1899 bleven ongezoeksysteem gemaakt. Er kan gezocht wor- huwde dochters waar mogelijk 'in den huiden op het jaar van de telling, het soort of selijken kring' en 'slechts 10% der ongedeel van de telling en op onderwerp. Het is huwde vrouwelijke personen niet tot arbeiook mogelijk om door de images te blade- dersgezinnen behorende, kan gerekend
ren.
worden een beroep uit te oefenen'.
Gebruiksmogelijkheden voor genealogen De gemiddelde gezinsomvang is de laatste
De digitale volkstellingen bieden een beeld eeuw drastisch gedaald. In 1899 telde het
van de ontwikkeling van ons land in de af- gemiddelde huishouden 4,5 personen, in
gelopen twee eeuwen. Totale bevolking en 1960 ca. 3,5 personen en sinds de tweede
bevolkingsgroei, arbeidsdeelneming en helft van de jaren '80 minder dan 2,5 persovrouwenarbeid, woonsituatie en woningbe- nen. Het percentage eenpersoonshuishouzetting, nationaliteiten, kerkelijke gezind- dens steeg van 8% een eeuw geleden tot
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ongeveer een derde van alle huishoudens
nu. De hoeveelheid woonruimte per persoon nam de afgelopen eeuw aanzienlijk
toe. In 1899 woonden er gemiddeld bijna
vijf mensen in een woning, in 1971 3,5 en
nu minder dan 3. Bovendien waren er vroeger veel meer kleine woningen. Landelijk
gezien had een kwart van de woningen
slechts één kamer, In de drie noordelijke
provincies bestond zelfs meer dan de helft
van de huizen uit éénkamerwoningen. Aanvullende studie laat dan zien hoe de
leefomstandigheden voor velen destijds in
werkelijkheid waren.
Zo wordt men geconfronteerd met allerlei
zaken van toen, die men, gezien door de
ogen van nu, soms nauwelijks beseft. Naast
autobiografieën van mensen uit het verleden zijn ze dus een waardevol hulpmiddel.
Mee gezien de kosten - in verhouding tot
het vele werk dat er voor is verzet nog
maar een schijntje - zal niet iedereen een
dergelijke set kunnen en willen kopen,
maar de set cd-rom's zou eigenlijk wel een
plaatsje moeten vinden in bibliotheken, archieven en verenigingscentra.

databases en digitale afbeeldingen van alle
ca. 10.000 pagina's van de oorspronkelijke
gedrukte uitgave. Met het bijgeleverde
Statline-programma kan de gebruiker tabellen samenstellen voor een zelf gekozen selectie van gegevens.
Set 2: Publicaties volkstellingen 17951971. Vijf cd-rom's, ISBN 90.6861.177.1,
prijs ƒ249,00, t/m 30 november 1999
ƒ 199,—. Deze uitgave bevat digitale afbeeldingen van de ca. 42.500 pagina's van
alle gedrukte publicaties van de Volkstellingen tussen 1795 en 1971.
De cd-rom's zijn te koop bij de boekhandel
of rechtstreeks te bestellen bij:
Uitgeverij Stichting beheer IISG, Cruquiusweg 31 - 1019 AT Amsterdam, tel. (020)
668 58 66 - fax (020) 66564 11.

De homepage van de Internetpublicatie is
www.volkstelling.nl. Hier bevindt zich de
volledige tekst van de Inleiding tot de
Volkstelling van 1899 met bijbehorende
tabellen en grafieken. Alleen de Webversie
van deze Inleiding is volledig doorzoekbaar. De StatLine-publicatie van de tabelDe cd-rom uitgave omvat twee sets cd- len van de Volkstelling 1899 is tevens bereikbaar via de homepage van het CBS
rom's:
www.cbs.nl.
Set 1: Data en publicatie volkstelling 1899.
Twee cd-rom's. ISBN 90.6861.176.3, prijs
ƒ 129,00, t/m 30 november ƒ 100,--. Deze Voor meer informatie kunt u contact opneuitgave bevat de volledige tekst van de In- men met de persdienst van het CBS in
leiding op de Volkstelling van 1899, alle Voorburg, tel (070) 337 58 16 of met het
gepubliceerde tabellen als StatLine- NIWI, tel. (020) 4628607.
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Boekennieuws
H.M. Lups
Internetgids Stamboomonderzoek
naar internet-sites bevat. Hoe hier gebruik van
Het internet biedt genealogen een overstelpende te maken staat in appendix A.
schat aan informatie. Dit geldt niet alleen voor In appendix B komt dan de verdere inhoud van
de in genealogie geïnteresseerde amateurs, de cd-rom aan de orde: de browsers Internet
maar ook voor mensen die zich er beroepshalve Explorer en Netscape, alsmede probeerversies
mee bezig houden, zoals notarissen. Het inter- van Norton-programma's, demo's en shareware
net heeft echter geen duidelijk register aan de voor stamboomonderzoek. Dit laatste houdt in
hand waarvan informatie snel opgezocht kan dat men niet alleen diverse genealogieproworden. Men moet zelf de juiste websites zoe- gramma's kunt uitproberen, maar ook diverse
ken, wat in de veelheid van aangeboden materi- andere nuttige programma's als Telix (om beaal vaak een lastige en tijdrovende klus is, standen via een BBS op te halen) en WinZip7
waarbij men het spoor gemakkelijk kwijt raakt, om gecomprimeerde bestanden en programma's
terwijl de telefoontikken doorgaan. Weliswaar uit te pakken.
zijn er vele links, o.a. van het CBG en de NGV Naast de cd-rom vindt men in de gids een aannaar andere websites, maar het blijft vaak zoe- vraagkaart voor een gratis proefabonnement op
ken, zeer zeker voor de beginnende genealo- internet via World Access.
gen-internetters. Veel informatie blijkt verou- Het boek (209 pagina's) inclusief de cd-rom
derd of men komt websites tegen, die niet meer kost ƒ29,90 (ISBN 90 395 0994 8), voor welk
worden onderhouden.
bedrag dus heel wat wordt geboden. Aan inforAcademie Service heeft met deze door Koos matie en tijd- en telefoontikkenbesparing haalt
Boertjens geschreven gids een nuttig en duide- men dit er ruimschoots uit.
lijk houvast verschaft om in deze materie thuis
te raken. Weliswaar geldt ook hier: de situatie Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 2
van het ogenblik is weergegeven, want er blijft Ter gelegenheid van haar gouden jubileum
voortdurend beweging.
heeft de afdeling Utrecht van de NGV dit boek
De gids bestaat uit tien hoofdstukken en twee laten verschijnen als aanvulling op dat wat in
aanhangsels. De eerste drie hoofdstukken ma- 1987 verscheen ter gelegenheid van het veertig
ken vertrouwd met het internetgebeuren: hoe op jarig bestaan. Uitgangspunt was dat het boek
het internet te komen, internetprogramma's, zou moeten worden samengesteld uit goed leeszoekmachines en zoekregisters. Hoofdstuk vier bare, zo mogelijk sappige verhalen over
is voor beginnende genealogen. De hoofdstuk- Utrechtse mensen (met veel illustraties). Het
ken vijf en zes houden zich bezig met archieven boek, formaat A4, telt 286 pagina's en is geen bronnen. Hoofdstuk zeven maakt attent op drukt op half mat machine coated papier, zodat
de hulp van anderen en de mogelijkheid contac- het niet spiegelt maar wel een goed uitdrukken
ten te leggen. De hoofdstukken acht en negen van de illustraties mogelijk maakt. Het boek
zijn gericht op geschiedenis, nodig om een ge- kent een verscheidenheid aan artikelen, die zonealogie aan te kunnen kleden, en op heraldiek wel historisch als genealogisch interessant zijn.
en vorstenhuizen. In hoofdstuk tien worden di- Het is natuurlijk toeval als men de genealogiverse genealogische computerprogramma's be- sche gegevens voor het eigen onderzoek kan
sproken.
gebruiken, maar men ziet hoeveel familiegeOp de cd-rom vindt men de internet-directory schiedenis in een aantal gevallen nog kan wor'Stamboom', die meer dan 1200 koppelingen den achterhaald. Die omlijstende informatie kan
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ook voor anderen actueel zijn. Het is nu een- komen, waarna ze de vijand op de vlucht wisten
maal moeilijk door onze ogen van nu ons in te te jagen. Men noemde hem Wirth-Müller, waarleven in dat van toen. Ook als men geen door de naam Opfikon in onbruik raakte en de
Utrechtse voorouders heeft is het de moeite naam Werthmüller gevoerd werd. Hans Felix
waard van de inhoud van deze uitgave kennis te Werdmüller kocht in 1712 de vrije rijksheerlijknemen. In een veertiental artikelen komen uit- heid Ellgau of Elgg wat er toe leidde dat in lateeenlopende artikelen aan de orde, o.a. Personeel re tijd de naam Werdmüller von Elgg werd geaan de Provinciale Utrechtse Munt 1579 - 1806, voerd. Verschillenden uit dit geslacht zijn in
Beurtschippers in Lopik en Jaarsveld in de vori- Hollandse dienst geweest. Een aantal Indische
ge eeuw, De Kerkvaders van de Gereformeerde nazaten van Joan Albert Werdmüller von Elgg
Kerk van Vleuten-de Meern. In Op zoek naar (1802 - 1870, kreeg echter in Die Werdmüller
een auteur gaat de schrijver op zoek naar de nauwelijks aandacht. De heer A.A. Koster, gewaarschijnlijke auteur van Utrechtse-Hollandse huwd met Erna Werdmüller von Elgg, heeft de
Jaarboeken, een bijzondere bron met een ver- gegevens en persoonlijke geschiedenisjes van
slag van de Stichtse Burgeroorlog van 1481 tot deze nazaten verzameld. Inge Werdmüller von
1483. In Nomen est omen (Een naam is een Elgg heeft deze verzameling gegevens omgezet
voorteken) houdt de auteur zich bezig met een in dit werkje, dat naast de eigenlijke familie
vonnis van 'Den Hove van Utrecht' van 17 ok- aandacht schenkt aan geparenteerde families.
tober 1797, waarin dit Hof op verzoek van Arie En passant wordt men in dit werkje o.m. geconde Vos de financiële gevolgen regelt van een fronteerd met de invloed die de Japanse bezetamoureuze verhouding van zijn minderjarige ting had op het leven van de mensen in Indië.
dochter Maria met de eveneens minderjarige Bij mevr. S.I. Werdmüller von Elgg zijn nog
Cornelis Amoureus. In dit artikel niet alleen een enkele exemplaren aanwezig. De prijs is/15,-uiteenzetting van de werkzaamheden van het (plus verzendkosten). Het adres is
Hof van Utrecht, maar ook verschillende voor- Menno ter Braaklaan 235, 2624 TE Delft
beelden.
Het is verleidelijk op alle artikelen in te gaan,
maar de gegeven voorbeelden geven hopelijk
een indruk van de veelzijdigheid. Dank zij verschillende sponsors bedraagt de prijs van dit
boek/ 45,-.
Voor verdere informatie en bestellingen:
Agenda:
De heer M.D. Northolt, Tuinstraat 44, 3732 I.v.m. ruimtegebrek slechts twee aankondiginVM De Bilt, tel. 030-2210319.
gen waar Ons Erfgoed ook aanwezig zal zijn.
Die Werdmüller, het vervolg.
In 1949 verscheen in Zwitserland in drie delen
te Zürich de uitgave Die Werdnniller. Deze delen behandelen de Europese geschiedenis van
het geslacht van de graven, baronnen en ridders
Von Opfikon. Bij een belegering van Zurich
door Bern kreeg Otto von Opfikon, genaamd
der Werthmüller, de opdracht het schiereiland
Werth met molen en de Hinterberg te verdedigen met 27 man tegen een duizend man sterke
aanvaller. Ze wisten de toren zo lang te verdedigen dat de bezetting van de stad te hulp kon
Ons Erfgoed nr 5, 1999

6-11-1999: Historisch genealogische markt aula
Kadinsky college te Nijmegen
1- 4-2000: Genealogische en heraldische markt
ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum, Nieuwe Markt 6, 3771 CB Barneveld
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Genealogische contactzoekers en vragen
Gratis voor lezers voor zover de plaatsruimte dit
toelaat.
In het r.k. doopboek van Edam vond ik de volgende
tekst: Post renovato SS Olea 29 April 1776 (gedoopt
Majo 28 Gerardus (zoon van Floris Gerritse en Aeltje Gerrits, (doopgetuige) Welmoet Jans en bij een r.
k. huwelijk, eveneens in Edam: P(ost) renovata SS
olea Floris Gerritse & Joanna Taam ecclesia.
Wat betekent deze Latijnse tekst en waarom wordt
dit vermeld? Ik heb deze tekst reeds twee keer in
mijn genealogie gevonden.
Mevr. M.G.I. Blok-Charbo, Havenstraat 11, 1506 PG
Zaandam. (A.Blok@direct.A2000.nl)
Gies of Kies. Gezocht Nederlandse verblijfplaats v.
Maria Jacobina Gies of Kies, geb. Camberg (D)
14-4-1753, RK, doopgetuige Schiedam 23-5-1807.
Petrus G(K)ies, geb. Camberg 8-5-1762, doopget.
Schiedam 13-3-1794. Sebastianus G(K)ies, geb.
Camberg, 10-10-11759, doopget. Schiedam 14-11784.
L. Kies, Karpersloot 38, 2724 BP Zoetermeer, tel.
079-3312205, (molair@compuserve.com)
Grissen. Ik ben op zoek naar alle gegevens betreffende de familienaam Grissen. Het betreft een kleine
familietak die afkomstig is uit Emlichheim in het
graafschap Bentheim.
Ik bezit drie akten uit Emlichheim die zijn opgesteld
in de Duitse taal / schrift Currente. Wie kan en wil
voor mij hiervan een transcriptie maken?
G. Grissen, Harsseveldhoek 67, 7546 BE Enschede,
tel. 053-4778263.
Grooting/Dorrest(e)ijn. Op 21-6-1766 trouwen
voor de Schepenbank te Naarden Hendrik Jansz
Grooting, j.m. geb. te Zuttoo en Magteld Coenraadse Snel, j.d. geb. te Euvermeer. Wie heeft gegevens over deze Hendrik Janz Grooting? Wie weet
waar Zutto ligt?
Antonius Dorrestijn, geb. De Bilt 28-8-1769 trouwt
4-11-1800 RK te houten met Agnes van Rossum,
ged. Neereind 20-4-1780. Waar en wanneer is Antoinius gestorven?
M.J.M, van den Hoogen, Boudewijndonk 13, 4707
VZ Roosendaal, tel. 0165-537071.
Hollander, de(n) Hollander, Holland(ers), ten
T(h)ije, ten Teije. Ik ben op zoek naar gegevens
betreffende deze namen. Er zijn inclusief relaties en
schoonouders ruim 10.000 namen in mijn bestand.
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Wie van u heeft in in haar of zijn genealogie connecties met een van deze namen? Gaarne contact.
Verder heb ik een bestand van Zevenaar en verre
omgeving dat ruim 15.000 namen omvat. Zoekt u
naar aanvullende gegevens van de genoemde namen
of uit Zevenaar, neem dan gerust contact op.
Wim Hollander, Masiusplein 330, 6901 CN Zevenaar, tel. 0316-584760.
Winkelhorst. Wie kan mij helpen aan adressen waar
ik voor een redelijke prijs goede oude landkaarten
kan kopen waarop de Achterhoek gedetailleerd voorkomt. Mijn familienaam Winkelhorst moet er op
staan. Wie kan de navolgende tekst vertalen in het
Nederlands? Het betreft een ruil van onderhorigen
door de Propstin van Vreden (D.):
Dei gratia proposita Vrethensis ecclesie omnibus
presens scriptum visuris orationes in Christo. Nos
Ermetrudis preposita ecclesie Vrethensis tenore presentium protestamur, quod nos Methteldim filiam
Johannis Leffardinc in Vrageren quondam ecclesie
nostre pertinentem manumissimus, libertati donantes
eandem. Nos vero pro ipsa titulo concambii recepimus Frethericom de Vrageren et Gerthrudem sororem eius nostre ecclesie pertinendos. Huic facto presentes fuerunt: villicus de Merste et Bernardus de
Hintharpe, Johannes tor Vereth, Engelbertus de Winkelhorst, Winricus Snuvere, Wolterus de Lo, iudex
de Gronlo, Rotgerus de pomerio dictus Wildelewe,
Rotgerus Sigechinc in Vragen et alii quam plures. Ne
igitur hec a noobis vel a nostris successoribus valenant irritari, presentes litters eidem M. contulimus
sigilli nostri munimine roboratas. Datum anno Domini M0.CC°.LXV0,V°. Kalenda Martii.
René Winkelhorst, Es 39A, 7161 GNNeede
(renewinkelhorst@compuserve.com
Gezocht: Kwartierstatenboek Alblasserwaard, Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Vijfherenlanden 1991.
Wie heeft of waar is dit boek te koop?
H. Westera, Andries Snoekstraat 53 huis, 1065 TB
Amsterdam, tel. 0020-6154833.
Wierenga/Wieringa. Naar aanleiding v.e. onderzoek
van iemand uit Australië naar de afstamming van
deze fam. in Nederland en Amerika is door Klaas
Wieringa een mailinglist gemaakt, waarop een ieder
die geïnteresseerd is in deze families zich kan inschrijven. Wie weet vindt men zo verre, soms geëmigreerde verwanten. Inschr. mogelijk op:
www.sec.nl/persons/wierenga/wieringalist.html
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Laten, lenen en heerlijkheden (Slot)
JW. Koten
De neergang van het feodalisme
Veranderingen in visie omtrent de feodaliteit
Hoewel de persoonlijke heerlijkheden in
grote mate hun rechten bleven behouden
kan men opmerken dat tijdens de Republiek de persoonlijke band tussen heer en
onderzaat vervaagt en dat de zakelijke aspecten de boventoon gaan voeren. Waren
de relaties tussen de adellijke heer en zijn
onderdanen aanvankelijk feodaal en was
het niet ongebruikelijk dat de mannelijke
inwoners van een heerlijkheid door een eed
trouw aan de heer moesten beloven, deze
verhoudingen werden onpersoonlijker toen
de heerlijkheden object van commercie
werden en op de meest efficiënte wijze
werden geëxploiteerd. Niet de persoonlijke
band tussen heer en onderdaan was de kern
van de gezagsverhouding, maar het woonterritorium waar men verbleef •) werd uitgangspunt voor de nieuwe gezagsstructuur.
Dit territorium-begrip als bepalend voor de
rechtsverhoudingen, zal later evolueren tot
het begrip staatsterritorium, en uiteindelijk
in de begrippen staat, natie en nationaliteit.
Verandering van de positie van de leenhof
Door het loslaten van de persoonlijk band
werd de leenverheffing anders van aard,
d.w.z. van een persoonlijke relatie ging de
zaak steeds meer lijken op een civielrechtelijke huurovereenkomst. De belening wordt
gedaan voor de stadhouder der lenen. In de
plattelandsgebieden blijven nog wel zekere
middeleeuwse tradities gehandhaafd (waar
Ons Erfgoed nr 6, 1999

men zich geweldig aan ergert) doch de feitelijkheid gaat steeds meer lijken op de registratie van een eigendomsovergang. Ook
registreren deze leenkamers wanneer de lenen worden verhandeld, onderverhuurd,
beleend e.d.
Commerciële aspecten gaan zwaarder
wegen
Het beheer van de heerlijkheden werd daarmee een volledig commerciële aangelegenheid. In veel gevallen lieten de eigenaren
het zakelijk beheer van de heerlijkheid over
aan een rentmeester, die meestal op het
landgoed van de heer woonde, omdat deze
laatste de voorkeur gaf aan het wonen in de
stad waar belangrijker commerciële belangen lagen. Deze rentmeesters moesten dan
voor de exploitatie van de heerlijkheid zorg
dragen. Dat betekende niet alleen de inning
van de pachten, cijnzen maar ook de verzorging van het onderhoud en de verdediging van de rechten van de heer. Voor de
controle van de rentmeesters werden speciale instellingen gecreëerd: de domeinraden
of rekenkamers. Dit waren een soort accountants, die niet alleen malversaties opspoorden maar ook in de kantlijnen suggesties voor het management gaven.
De fluwelen revolutie in Nederland rond
1795 na de inval van de Fransen
De grootste omslag van het leen- en heerlijkheidsstelsel zien wij tijdens de jaren van
Franse bezetting. Dit leidde tot een amortisatie (opheffing) van de lenen en de heerlijkheden. Men spreekt wel van de fluwelen
revolutie, omdat dit veranderingsproces
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nauwelijks met bloedvergieten gepaard
ging. Deze omwenteling en de gevolgen
voor de feodaliteit is bijna een geschiedenis
apart. Hier worden slechts enkele belangrijke feiten genoemd. De meeste van ons denken dat deze veranderingen zich vrij plots
voltrokken. Veel minder is waar. De veranderingen voltrekken zich in feite over een
veel langere periode dan gewoonlijk wordt
aangenomen. Deze periode loopt van 1795
tot 1850, met als ankerpunt daarin de opheffing van het leenstelsel op 4 mei 1798
door de invoering van een nieuwe staatsregeling. De uitwerking van deze nieuwe regeling en het invoeren heeft echter ruim 50
jaar geduurd, doordat vroegere verplichtingen moesten worden afgekocht en tradities en oude rechten niet zo gemakkelijk
worden opgegeven.
Na de inval van de Franse revolutionairen
(winter 1794, in de zuidelijke provincies
eerder) kwam de democratiseringstendens
vrij snel opgang. Afgevaardigden der steden, die nu uit patriotten-representanten
(afgevaardigden) bestonden, vormden samen een bestuur dat zich voorlopige representanten van het Volk van Holland noemde. Een van de eerste zaken die werd geregeld was het opstellen van de 'rechten van
den mensch en van den burger':
"Dat alle menschen met gelyke rechten geboren worden, en dat deze natuurlyke rechten hun niet kunnen
ontnomen worden. Dat deze rechten
bestaan uit gelykheid, vryheid, veiligheid, eigendom en tegenstand aan
onderdrukking"

Een commissie werd door het provisionele
comité ingesteld die de mening van het
platteland over het leenstelsel moest gaan
horen. Er kwamen zeer veel klachten binnen. Opgemerkt wordt dat nog niet zo zeer
de financiële uitbuiting op plaatselijk verzet stootte, doch vooral de uiterlijke verschijningsvorm op de jaarlijkse hofdagen,
waarbij de horigen hun onderdanigheid aan
de heer moesten betuigen. Dan waren er
nog andere vernederende en onzinnige gebruiken. Een kras voorbeeld was dat als er
een tweeling bij een horige geboren werd,
de eerstgeborene vrij was en de tweede van
de tweeling een horige.
Eerste pogingen feodaliteit af te schaffen
Nadat de eerste Nationale Vergadering op
1 maart 1796 bij elkaar gekomen was,
kwam de feodale kwestie wederom aan de
orde. Vooral het verschil tussen feodale
rechten (zoals privileges) en pachtovereenkomsten moesten worden onderscheiden.
De laatsten mochten worden gehandhaafd,
doch de eerste verplichtingen waren voor
een "vry man een ondragelyk juk". Het
duurde nog tot 1798 eer een nieuwe regeling tot stand kwam, waarbij weliswaar de
horigheid werd afgeschaft doch waar voldoende compensatie door afkoop moest
worden geboden. De discussies hieromtrent
duurden nog vele jaren daarna, hoewel in
1801 in een staatsregeling was bepaald dat
het leenstelsel geheel was afgeschaft en alle leenroerige goederen voor vrij erfgoed
werden gehouden. Zoals te verwachten
werd de naleving en uitwerking van deze
nieuwe wetten zeer sterk slepend gehouden. Voor een deel kwam dit omdat de
staat geen onbevoordeelde partij was.

Uiteraard kwam op grond van dit uitgangspunt het feodale stelsel snel in het vizier. Na de vlucht van de Oranjes naar Engeland
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verzoeken tot een verlei binnenkwamen.
Met andere woorden de meeste leenhoven
stierven een langzame dood, omdat nauwelijks meer verlei werd verzocht. Een probleem was nu dat de staat, die meestal ook
leenheer van de staatsdomeinen was, belangrijke inkomsten verloren zag gaan.
Daarnaast was het ook dikwijls onduidelijk
wie nu wel en wie niet heerlijke rechten
kon claimen. Vandaar dat een poging tot
inventarisatie werd voorgesteld om de toestand van de lenen in de oude charters van
voor de Vrede van Munster te bestuderen 2 ).
Nieuw Burgerlijk Wetboek kent geen fe- Deze taak was dermate omvangrijk dat
odale verhoudingen meer
daardoor veel moeilijke beslissingen naar
De zaak was nog niet uitgewerkt en afge- de toekomst (zeg maar naar Sint Juttemis)
rond toen Napoleon, na de opheffing van werden verschoven. Door de annexatie met
het Koninkrijk onder zijn broer, het nieuwe Frankrijk werd deze zaak nog verder gesaBurgerlijk Wetboek naar Frans model in boteerd. Aan het einde van de Franse be1810 invoerde. In dit wetboek was geen zetting waren toch nog heel wat zaken, die
plaats meer voor heerlijke rechten, zodat de het eigendomsrecht betroffen, onzeker.
facto de vroegere besluiten in de lucht kwamen te hangen. De tijd was te kort om de Pogingen tot herstel van de feodale rechzaak tot klaarheid te krijgen, want in 1813 ten na vertrek Fransen
werd de Nederlandse soevereiniteit onder Na het vertrek der Fransen heeft de koning
een nieuwe koning (Willem I) hersteld.
getracht de revolutionaire klok wat terug te
Een rechtstreekse consequentie van de re- draaien en de vroegere heerlijke rechten
volutionaire ontwikkeling en de opheffing weer terug te winnen. Doch dit bleek toch
van het leenstelsel was dat de positie van voor een groot deel een gepasseerd station.
de leenkamers onduidelijk werd. Deze Na het herstel van de soevereiniteit werden
leenkamers registreerden de lenen. Door de in feite de bevoegdheden van de lenen
onzekerheid van de wetgeving duurde het overgedragen aan een college van Raden
toch nog een hele poos alvorens het per- en Rekenmeesters, uitgezonderd een klein
spectief en de positie van de leenkamers aantal heerlijkheidsrechten zoals het windduidelijk werd. Vanaf het begin was duide- recht 3) het veerrecht 4 ), het visrecht, de
lijk dat de leenmannen er zeker van waren vogelarij, het jachtrecht, het pondgeld e.d.
dat het feodale stelsel zou worden afge- die formeel in het burgerlijke recht werden
schaft, vandaar dat zij geen verlei (= bele- opgenomen (Staatsblad 1814 nr. 46). Een
ning) aanvroegen. Daarbij wilden de leen- groot aantal commissies en raden volgden
mannen niet graag slapende honden wakker om klaarheid in de financieel-juridische
maken. Het resultaat was dat nauwelijks chaos te brengen. Uiteindelijk werd een
(en later naar Duitsland) kwamen al de
prinselijke domeinen aan de staat en daarbij ook nog de genaaste goederen van de
kerken en eigendommen van vreemde vorstenhuizen en buitenlandse instellingen.
Met de reeds in bezit zijnde domeinen van
de Staten van Holland en de Staten-Generaal werden dit de staatsdomeinen. Het beheer van al deze goederen van verschillende oorsprong werd echter door afzonderlijke commissies uitgevoerd. Het is duidelijk dat veel mensen belang hadden daarbij niet te veel haast te maken.
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deel van de afwikkelingsbevoegdheden in den teruggekregen. Deze horige verplichhanden gelegd van het amortisatie-syndi- tingen waren dus niet alleen een soort
caat (wet van 27 december 1822) Deze grondbelasting maar daarnaast betroffen zij
kreeg het beheer over de domeinen en nam ook nog andere financiële verplichtingen
daarmee veel bevoegdheden van de vroege- die eertijds tot de heerlijke rechten behoorden.
re leenkamer over.
Een en ander kan nog het beste worden toegelicht door een citaat uit een brief door
De kroondomeinen
Een deel van de prinselijke domeingoede- een gecommitteerde van de domeinen aan
ren die door de Fransen genaast waren, zijn hoofdadministrateur, gedateerd 17 juni
ging terug naar de familie Oranje. Deze do- 1814, waarin de achterstallige prestatie van
meinen werden toegekend aan Willem I en de horigen worden genoemd. Tijdens de
prins Frederik. De domeinen die aan Wil- Napoleontische bezettingstijd hadden de
lem I waren toegekend kwamen in 1848 bewoners (om begrijpelijke redenen vanweer terug in rijksbeheer. Hieruit wordt een wege de amortisatie) van de hofboerderijen
deel van de inkomsten van het koningshuis een aantal heerlijke rechten niet betaald. De
betaald 5 ). Deze domeinen werden aanvan- gecommitteerde trachtte deze achterstand
kelijk beheerd door de Raad en Rekenka- alsnog te verhalen.
mer, later door de Nassause Domeinraad 6 ).
dat de Revenuen der vermelde BouwFrederik 7) de jongere en geliefde zoon van hoeven, genaamd Hojhorige Erven niet
Willem I kreeg eveneens een deel van de slechts bestaan in de jaarlijkse Pacht, maar
kroondomeinen (1816) omdat hij afstand ook en wel voornamentlijk in de Rechten,
deed van het recht op troonopvolging van die de Bewoners moeten opbrengen voor
Luxemburg. Na zijn dood (hij had geen zo- trouwen, sterven, bekomen van erfenissen,
nen) vielen deze domeinen terug aan de kinderen enzovoorts, welke Rechten door
Nederlandse staat. Zij staan bekend als de de Fransen, verzuimt zijn te vorderen
Frederik-dotatie (schenking).
Die Hof-Protocollen behoren ten spoedigste terug gevorderd te worden, wanneer
Financiële aspecten van de opheffing van men het Regt der Domeinen zedert de zes
laatste Jaren zal kunnen en moeten recupehet feodale stelsel blijven probleem
Tijdens de Franse bezetting was weliswaar reren, hetwelk volgens Gedagten van den
de juridische basis onder het horigheids- Heer Pagenstecher (die van de eerste drie
stelsel vernietigd, doch de economische as- jaren aantekening heeft gehouden) meer
pecten waren nog lang niet duidelijk. De dan f '8000 bedragen zal.
horigen hadden weliswaar de normale burgerlijke vrijheden verworven doch de fi- Bij de afwikkeling van deze zaken heeft
nanciële verplichtingen van het oude horig- Pagenstecher een belangrijke rol gespeeld.
schap waren daarmee niet volledig ge- Naar Nederlands gebruik werden diverse
schrapt. Genoemde heerlijke verplichtingen commissies ingesteld en vele memoranda
golden vooral de staatsdomeinen, en ten geschreven zonder dat er schot in de zaak
dele ook voor de kroondomeinen waarvan kwam. Hier en daar ontstond ontevredende Oranjes de heerlijke rechten weer had- heid die tot opstandjes, weigering van beta226
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ling en andere vormen van ongenoegen bij wikkeling van het eigendomsrecht en de
vormen van feodaliteit beschreven.
de landbouwers leidde.
Een breed scala van begrippen rond het feodaliteitbeginsel wordt toegelicht. Veel van
Dienstbaarheid moet worden afgekocht
Uiteindelijk voerde dit tot een proces von deze begrippen hadden in vroegere tijden
Bönninghausen-Arnink (1822-24) waarin een andere betekenis dan wij thans hieraan
de zaak op de spits werd gedreven. De geven. Opgemerkt wordt dat regionaal deze
rechtbank moest toen beslissen (1) welke ontwikkelingen sterk konden verschillen,
rechten de provincie Overijssel op de hof- maar dat uiteindelijk, zij het vroeger of zij
horige erven had, (2) welke veranderingen later, het feodalisme verdwijnt en het
latere wetten hadden veroorzaakt en (3) grondbezit en de grondoverdracht in privooral welke rechten de eiser van de do- vaatrechtelijke sfeer komt.
meinen na de afschaffing van de horigheid
nog kon claimen. Bij de formulering van de De grondslag voor het feodale stelsel is dat
uitspraak stelde de rechtbank zich op het men na de Romeinse orde vanwege het
standpunt dat nu de horigheid was afge- lijfsbehoud zich aansloot bij een groep.
schaft, ook het contract tussen hofheer en Hierbij gaat de machtigste krijger de rol
horigen niet meer ter zake doende was. van de senior-krijgsheer (warlord) vervulDaarmee was de horigheid opgeheven, len. In ruil voor deze bescherming van de
maar de zakelijke verhoudingen moesten senior staan de vazallen (= ridder) een deel
toch in der minne worden geschikt. Uitein- van de soevereiniteit af. De samenwerking
delijk kwam een afkoopregeling tot stand tussen senior en vazal is gebaseerd op on(1825) waarmee men de heerlijke rechten derlinge trouw (fides). Deze fïdes wordt
die op de landeigenaren drukten, kon afko- door een eed en een zoen bevestigd. In eerpen. De staat zag er nauwkeurig toe dat alle ste instantie stond het militaire aspect cenheerlijke rechten die haar toekwamen in- traal.
derdaad werden betaald. De particuliere
leenheren (enkele privé-domeinen) grepen Voor de krijgssteun krijgen de ridders een
als regel naast deze vergoedingen, ondanks stuk gebied in bruikleen waar zij zowel
herhaalde beloften van regeringswege dat landeigenaar zijn alsook een zekere soeveook zij compensatie zouden krijgen. Voor reiniteit (lage jurisdictie) krijgen. Onder
de staatskas die rond deze afwikkeling, deze ridderklasse ontwikkelt zich een comgeen schade had geleden, was dit echter plex systeem van dienstbaarheden (minisvan geen belang. Het duurde echter nog tot trialiteit, horigheid), dat een voorwaarde
1850 voordat de zaken rond de heerlijke vormt voor de landbewerking maar ook
rechten volledig waren afgerond en daar- van krijgssteun wanneer de ridders door de
mee ook in privaatrechtelijke zin een einde senior ten strijde worden geroepen. Hoewel
kwam aan deze laatste vorm van horigheid deze vormen van dienstbaarheid in het licht
in Nederland.
van de huidige maatschappijopvattingen als
verwerpelijk worden beschouwd, was de
feitelijkheid toch zo, dat door de zekere beSamenvatting
In dit artikel worden in brede lijnen de ont- stuurlijke orde, de voordelen opwogen teOns Erfgoed nr 6, 1999
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gen de nadelen. Dit leidde tot een snelle bevolkingsgroei en een toename van de algemene welvaart. Een bezittende middenklasse ontstond, die zich in de steden concentreerde.
Na het verval van het koningschap worden
de vazallen steeds zelfstandiger en wordt
het leen uiteindelijk erfelijk eigendom. Deze soevereinen (graven en hertogen) krijgen daarmee tevens de landsheerlijke rechten, welke zowel inkomsten verschaffen uit
het landeigendom als ook uit publiekrechtelijke bestuurlijke bronnen.

wikkelen, waarbij het landbezit een aspect
van de markt-economie wordt.
Hoewel na de veertiende eeuw de klassieke
heerlijke soevereiniteit (die op fysieke
macht en knechtschap berustte) wegviel,
bleef de economische dimensie van de
heerlijke rechten nog tot aan de Franse revolutie bestaan. Deze heerlijke rechten
worden op commerciële wijze geëxploiteerd. Zij omvatten het opleggen van tienden, cijnsen, heffingen, tollen, enz. maar
ook exploitatie van rechtbanken. Misbruik
is zodanig dat de plattelandsontwikkeling
door deze archaïsche structuren wordt gestagneerd en ontevredenheid groeit. De
economische nadelen van het systeem gaan
de voordelen overtreffen, zodat de plattelandseconomie stagneert. Doordat bovendien de persoonlijke band tussen soeverein
en onderzaten verdwijnt en het gezag wordt
uitgeoefend door functionarissen die deze
ambten hadden gepacht of in onderpand
hadden verworven, ziet men ook dat de
emotionele betrekkingen (de persoonlijke
gehechtheid van de onderzaat aan zijn
heer) verdorren. Dit alles leidt tot de explosie van agressie tijdens de Franse revolutie.
In Nederland waar deze feodale verhoudingen toch veel gematigder waren, gaat deze
ontwikkeling veel vreedzamer (fluwelen
revolutie: 1795-98) en geleidelijker dan elders. De financiële afwikkeling van de
staats- en kroondomeinen heeft nog heel
wat voeten in aarde gehad. Pas rond 1850
is de laatste vorm van horigheid door afkoop opgeheven.

Toen de militaire basis bij de leenverhoudingen wegviel, ontwikkelden zich meer
economisch gerichte leenverhoudingen,
d.w.z. men verkreeg land ter privé exploitatie, maar moest hiervoor geld en diensten
leveren. Hieruit ontwikkelden zich de moderne pachtverhoudingen. Geleidelijk ziet
men tevens dat de dienstbaarheid zich wijzigt van een persoonlijk knechtschap naar
een meer economische afhankelijkheid,
waarbij de publiekrechtelijke (overheid
<—>burger) relatie geleidelijk veranderd in
meer privaatrechtelijke (burger <~>burger)
verhoudingen. Bij deze emancipatie van de
horigen heeft de urbanisatie (de stadsontwikkeling met daarin een invloedrijke en
welvarende middenklasse) en de uitbreiding van het allodiale (niet leenroerig)
grondbezit door landaanwinning een sterke
impuls gegeven. Rijke poorters verwierven
door koop, pandverleningen enz. van de
berooide adel landeigendom. Was er in de
Middeleeuwen nog een overwegend primitieve ruileconomie (waarvan het land een Het is nuttig er op te wijzen dat bij de stuonderdeel was), met de toename van de die van de oude rechtsvormen men
markteconomie zien wij geleidelijk aan ge- 'grondbezit' (de eigendom van een land,
heel nieuwe eigendomsstructuren zich ont- c.q. het allodiale grondbezit) en 'heerlijke
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soevereiniteit' dient te onderscheiden. Onder dit laatste verstaat men de bevoegdheden die momenteel door de organen van het
landsbestuur worden waargenomen (justitie, wetgeving, belastingheffing e.d.)- Zulk
een heerlijke soevereiniteit was een vorm
van bezit, dat verkocht, verhuurd of beleend kon worden, een gegeven dat binnen
de huidige inzichten over bestuur niet meer
zou passen 8 )
Uit het voorgaande blijkt duidelijk hoe
complex deze ontwikkelingen waren. Voor
de genealoog zal kennis van deze zaken
noodzakelijk zijn, wil men zich met vrucht
kunnen oriënteren op grondoverdrachten,
pachten, lenen e.d. Van weinig zaken is
nog zoveel documentatie bewaard gebleven
als juist van de zaken die met grond, exploitatie van grond en andere bezitcomplexen zoals molens, tollen, overvaarten
e.d. te doen hadden.
Bronnen voor genealogisch onderzoek
Van de meeste van deze gegevens zijn voor
de genealoog belangrijke bronnen beschikbaar. Gewezen wordt op de domeinarchieven, de cijnsboeken en cijnsregisters, de
schepenbankarchieven, de gichtregisters,
de leenregisters en de administratieve bescheiden van kloosters en abdijen. In een
latere publicatie zal hierop nog nader worden ingegaan.
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Noten:
1) Men kan stellen dat ons begrip natie e.d. pas
tijdens de romantiek ontstond. Met dit begrip
bedoelde men een groep mensen met een gemeenschappelijk stamverband, die eenzelfde
cultuur, taal en geschiedenis delen. Dit in tegenstelling tot de Middeleeuwen waar de persoonlijke loyaliteit aan een heer de gemeenschappelijk bindende factor was en landsgrenzen nauwelijks bestonden. Trad een nieuwe
soeverein aan dan moesten de mannelijke leden
van de bevolking een persoonlijke eed van
trouw afleggen. Deze beëdigingslijsten zijn
voor een deel bewaard gebleven en vormen een
zeer waardevolle genealogische bron.
Een rest van dit feodale ritueel is de beëdiging
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van officieren en onderofficieren die hiermee
hun persoonlijke loyaliteit aan het staatshoofd
(thans de koningin) bevestigen. Ook de aanhef
van de wetgeving en het vonnis van de rechter
dat in naam van de koningin wordt uitgesproken zijn nog resten van de persoonlijke feodale
band met de landsvrouwe.
2) Deze opdracht werd aan mr. H. van Wijn gegeven, die daarbij de titel Archivaris van het
Departement Holland kreeg.
3) = exploitatierecht van windmolens.
4) Zie voortreffelijke monografie Rechtsgeschiedenis der heerlijke veren in Holland van F.
A. Holleman (ac. proefschrift Leiden 1928).
5) De formele titel van de domein-overdracht
was dat het koninklijk huis ten eeuwigen dage
verzekerd zou zijn van de inkomsten. Deze domeinen werden destijds apart beheerd. Thans
zijn staats- en kroondomeinen onder een regime
gebracht.
6) Deze raad controleerde de rekeningen van de
rentmeesters van de verschillende domeinen.
Daarnaast had hij ook nog een belangrijke taak
bij de inspectie en de verpachtingen van de domeingronden.
7) Frederik, geboren in Berlijn in 1797, nam
deel aan diverse krijgstochten o.a. tegen Napoleon. Toen zijn vader Willem I afstand deed
van de kroon, trok hij zich terug uit de openbare
betrekkingen. Hij concentreerde zich daarbij op
filantropische activiteiten. Hij was zeer geliefd
en gewaardeerd vanwege zijn sociaal instinct en
grote sensitiviteit. Vaak was hij de arbiter bij de
niet zo zeldzame conflicten in het koninklijk
huis. Onder anderen herinneren het Frederiksplein te Amsterdam en een standbeeld aldaar
aan hem. Hij had twee dochters, n.1. Louise die
met de Zweedse koning en Marie die met de
prins Wied trouwde en waarbij het leven een
tragische wending nam.
8) Men kan zich tegenwoordig niet meer goed
voorstellen dat de gemeenteraad zijn bevoegdheden aan de hoogste bieder zou verkopen, hoewel de laatste tijd de tendens bestaat om allerlei
publiekrechtelijke activiteiten te privatiseren
(bij voorbeeld het laten innen van verkeersovertredingen door particuliere incasso-bureaus).
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Archiefnieuws
Streekarchivariaat Noord-Veluwe
De doop- trouw- en begraafregisters van
Hattem, Heerde, Veessen, Vorchten, Epe,
Oene en Vaassen van voor 1811 zijn overgenomen van het Rijksarchief. Er zijn direkt nieuwe kwalitatief goede microfiches
van gemaakt. Alle fiches zijn in drievoud
aangemaakt en in elk van de drie gemeentehuizen van Hattem, Heerde en Epe zijn
de fiches van alle drie gemeenten te raadplegen. Dit was al het geval met de burgerlijke stand en met de bevolkingsregisters.
Veel Wezepers (thans gemeente Olde-

broek), werden voor 1811 in Hattem of
Heerde gedoopt. De R.K. statie Vaassen
had voor 1811 een veel groter verzorgingsgebied dan alleen Vaassen zelf.
Voor diegenen die zichzelf er mee kunnen
redden, zijn deze bronnen op microfiche
alle werkdagen in elk der drie gemeentehuizen van het Streekarchivariaat tijdens
kantooruren beschikbaar. Houdt u er wel
rekening mee, dat het gemeentehuis van
Epe op vrijdagmiddag in de even weken
dicht is.
G. Kouwenhoven, streekarchivaris

Naamproblemen in Oost-Gelderland
Jarich Renema
We willen in deze verhandeling een over- briefje in een protocol: 'Jan Elgers brieff
zicht geven van naamgevingproblemen die moet van nies geschreven worden'. Wel,
de genealoog tegenkomt als deze stuit op 'van nies' betekent 'opnieuw': de baas vindt
Oost-Nederlands voorgeslacht. Dat doen dat de klerk zijn werk over moet doen.
we aan de hand van diverse voorbeelden,
doch voordat we zo ver zijn moeten er en- Naamgeving
kele inleidende noten gekraakt worden.
Een van de karakteristieken van de naamWie onderzoek doet naar voorouders uit geving in Oost-Nederland is dat men geeen bepaalde landstreek dient een beetje op woonlijk heet naar het huis waar men
de hoogte zijn van de gang van zaken in die woont. Dat geldt in ieder geval voor de
regio, en dat liefst in vrij ruime zin. Hoe plattelandsbevolking. Over de bewoners
gaat het er toe op het punt van de naamge- van dorp of stad zullen we het in dit verving? Hoe is deze regio wereldlijk en ker- band nauwelijks hebben. Die dragen doorkelijk georganiseerd? Hoe lopen communi- gaans al een soort familienaam, meestal
catielijnen, en is dat alles in de loop der tij- overigens ook afgeleid van het huis waar
den veranderd? Waar ging men naar de de familie vandaan kwam voor de verhuimarkt, waar ter kerke en onder welke om- zing naar dorp of stad. De plattelandsbevolstandigheden moest men naar elders uitwij- king was namelijk relatief groot.
ken (hoog water, oorlogstijd). Zelfs kan het Tegenwoordig staat het chique als je huis
geen kwaad als men de taal van de streek een naam heeft. Vroeger had in het oosten
verstaat. Wat is bijv. de betekenis van de zelfs het eenvoudigste daglonershutje een
boodschap die we aantreffen op een los naam. De betekenis van die namen is een
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aparte tak van wetenschap die los staat van
de genealogie. We zeggen er hier slechts
over dat een huis vaak heette naar het stuk
grond waar het ooit op was gebouwd, of
naar een bewoner. Als die bewoner al dateert van lang vervlogen tijden moeten we
de naam noodgedwongen als een gegeven
accepteren. De 'betekenis' heeft dan al helemaal niets meer met genealogie te maken!
Recentere nieuwvormingen kunnen we
door genealogisch onderzoek nog wel eens
leren begrijpen, zoals we verderop zullen
zien.
Wie de gewoonten op naamgevinggebied
kent zoals die nog tot op heden in OostNederland gehanteerd worden, zal moeite
hebben met sommige uitingen in genealogische publicaties. Hoe vaak leest men niet
dat X (= een voornaam) zich vanaf zeker
moment niet meer Y (= huisnaam) noemt,
doch Z (= andere huisnaam). Of men verneemt dat zeker persoon zich heeft genoemd naar de familie van moederskant.
Van de plattelandsbewoner moet men in
het algemeen zeggen dat deze niet zich
noemt, doch genoemd wordt. Dat wordt
enerzijds beslist door de volksmond en anderzijds door de pastoor of predikant, want
die kon schrijven. Of de penvoerder dat uit
eigen kennis doet of op influistering van
koster en kerkenraad hangt natuurlijk van
de omstandigheden af. Een nieuwe pastor
uit het Westen zal zich over de OostNederlandse gebruiken in dezen graag laten
voorlichten, behalve als hij dat kameleontische gedoe maar onzin vindt. In dat laatste
geval vindt de genealoog tot zijn verdriet in
de doop- en trouwregisters een overdosis
aan patronymica. Word je weinig wijzer
van!
Wie zullen op het gebied van naamgeving
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wel zelf actief zijn? Ten eerste de hogere
sociale lagen: mensen die kunnen lezen en
schrijven. Ten tweede degenen die zich in
den vreemde vestigen, in een dorp of stad.
Op de vraag naar de naam zal de aangesprokene zich noemen, zich bekend maken
met bijv. de naam van het geboortehuis.
Misschien ook wordt het de naam die de
familie eigenlijk vanouds al voerde, een
naam die wellicht al enkele generaties
'ondergedoken' was omdat men altijd naar
het woonhuis heette. Bij het noemen van de
naam zal men zich in den vreemde weinig
van de locale situatie kunnen voorstellen,
zodat een Klein Wassink daar gewoon
Wassink gaat heten en Groot Obbink eenvoudig Obbink.
Bewijsbaar actief op het gebied van 'zich
noemen' waren wel degenen die in 1826
nog een acte van naamsaanneming lieten
opstellen, In dit geval verruilde men
meestal de naam van het erf waarop men
geboren was voor de naam waaronder de
familie al eerder bekend stond '). Globaal
kan men namelijk zeggen dat pas in de
tweede helft van de achttiende eeuw de
huisnaam langzamerhand 'versteende' tot
familienaam.
Als men in doopregisters een persoon
slechts ziet aangeduid met zijn boerderijnaam, dus zonder gebruik van de voornaam, kan men er vanuit gaan dat de
hoofdbewoner wordt bedoeld. Daarbij moet
wel rekening worden gehouden met het
zelfs heden nog veel voorkomende driegeneraties-gezin. Nadat de zoon of de
dochter die op de boerderij blijft, getrouwd
is, gaat de leiding vaak slechts geleidelijk
over op de jonge boer. Dat kan verwarring
opleveren als een register daarin niet voorziet door de persoon aan te duiden als jonge T'joijkinck' of 'jonge bouwman op AnOns Erfgoed nr 6, 1999

tinck' of 'den ouden Wissink'.
Over de toestanden van vroeger op het gebied van pacht en pachtbescherming bestaan er de gekste voorstellingen. De baron
die een boer hardvochtig van zijn huurgoedje zet omdat de zoon niet knecht op
het kasteel wil blijven, en dergelijke verhalen. Van het stelselmatig voorkomen van
zulk een willekeur kan echter onmogelijk
sprake zijn. Zo maar een telling wees uit
dat in Hengelo (G.) globaal bij de helft van
de pachterswisselingen sprake is van opvolging van de vader door een zoon, terwijl
in een kwart van de gevallen een schoonzoon de opvolger is. Het resterende kwart
betreft het optreden van nieuwe pachters. 2 ). Genealogisch gezien zullen van de
hier genoemde drie soorten opvolging alleen de laatste twee problemen opleveren
voor de niet-ingewijde onderzoeker, Als de
zoon op dezelfde boerderij blijft als waar
de vader woonde, heeft men dezelfde situatie als bij een vaste familienaam, en daarop
is de gemiddelde onderzoeker wel getraind.
We zullen hier de karakteristieke Oost-Nederlandse naamsveranderingen behandelen
die samenhangen met de opvolging door de
schoonzoon en die door de nieuwe pachter.
Introuwen
Wanneer een man zich bij huwelijk vestigt
op de ouderlijke boerderij van zijn vrouw,
of wanneer een man trouwt met en intrekt
bij een weduwe, is er sprake van introuwen. Als men in een doopakte dezelfde toenamen aantreft voor de vader en de moeder
moet men niet te gauw denken dat de echtelieden wel eens familie konden zijn. Het
is namelijk meestal een signaal voor het
feit dat de vader is ingetrouwd. Onze voorbeelden halen we uit het register van VorOns Erfgoed nr 6, 1999

den, en wel gedurende 20 jaar vanaf het
moment in 1725 dat naast de vader ook de
moeder in de akte wordt genoemd, Het zijn
veertien van de ca. 700 akten. In bijlage 1
worden ze gespecificeerd. Zoals aan de bijbehorende (onder)trouwakten te zien is
gaat het in op één na alle gevallen om ingetrouwde vaders. Uiteraard is dit zomaar een
steekproef. De situatie kan er in andere
plaatsen wel enigszins anders uit zien, maar
wat blijft is dat men bij gelijke toenamen
van de echtelieden moet denken aan introuwen. De man heeft dan de naam 'geleend'
terwijl de vrouw de oorspronkelijke naamdrager is.
Als men in een (onder)trouwakte verschillende toenamen aantreft voor bruid/bruidegom en de vader daarvan, moet men niet
denken dat de inschrijver een foutje maakt.
Het is in zo'n geval beter om er rekening
mee te houden dat er in het ene geval sprake is van het geboortehuis en in het andere
van het woonhuis. Nu eens was men erg
consequent bij het benoemen van de persoon naar het geboortehuis, dan weer herinnerde men zich bij de benaming van het
kind juist weer wat de oorspronkelijke herkomst van de familie was.
In bijlage 2 laten we aan de hand van
voorbeelden uit het register van Vorden
zien wat er aan de hand kan zijn als vader
en kind met verschillende namen worden
aangeduid. We zien hier niet zo'n duidelijk
patroon als bij de doopakten, doch
constateren wel dat er op z'n minst 'verhuizing' en meestal 'introuwen' in het spel
is.
Terzijde nog een algemene opmerking. Er
bestaat een in publicaties veelgebruikte
conventie volgens welke men bij het noe233

men van de ouders van een persoon de toe- 1700 drie kinderen aan van ene Jurrien op
naam van de vader weglaat. 'Berend Hid- het Nijenhuis, Deze blijkt samen met zijn
dink, zoon van Harmen en Aaltjen Brinke- vrouw Teunisken in 1695 lidmaat geworrink' of zoiets. Bij Harmen is dan de toe- den te zijn, doch vanwaar kwamen ze? Uit
naam wegens overbodigheid weggelaten:
de doopakten van de kinderen van de in
ruimtebesparing. We zien aan onze voor- 1702 ingetrouwde schoonzoon Jacob
beelden dat deze conventie in de Oost- Everts worden we niet wijzer, want dat
Nederlandse genealogie niet goed bruik- opoe, een keer genoemd als doopgetuige,
baar is. Het is immers niet zo vanzelfspre- Teunisken heette wisten we al. Gelukkig
kend dat vader Harmen ook Hiddink heet!
geeft de trouwakte van zoon Hendrik in
1697 de informatie dat de vader Jurrien de
naam Hesselinck draagt. Nu zijn er wel op
Verhuizen: nieuwe pachter/bewoner
Hier volgen enkele voorbeelden uit eigen meer plaatsen erven Hesselink, doch het
praktijk, gevolgd door een algemeen ad- geluk wil dat we ons herinneren dat een
Jorrien van het Hengelose Hesselinck als
vies.
ingetrouwde boer op Langele tot 1672 in
Hengelo enkele kinderen liet dopen. En laat
Berent Sarinck wordt Borriskamp
In de periode 1668/1675 vindt men in Hen- diens vrouw nu Teunisken heten! Het is
gelo (G.) doopgetuigen met de naam maar goed dat we deze keer de naam Hes'Bruscamp' in doopakten van kinderen uit selinck gratis meekregen, want van de in
de familie Sarinck in Varssel. Uit niets Almen getrouwde kinderen vinden we er
blijkt dat deze personen van elders komen, maar een in het doopregister van Hengelo.
dus men moet al enige fantasie opbrengen Zal Jurrien na 1672 elders nog kinderen
om bij Bruscamp te denken aan erve Bor- hebben laten dopen? Vermoedelijk wel,
riskamp in de Toldijk onder Steenderen. want we vinden een ORA-acte uit 1695
Pas dan blijkt dat veel personen die in Hen- waaruit blijkt dat Jurrien, nu op het Nijengelo (G.) gedoopt zijn als kinderen van Be- huis, nog pacht schuldig is van zijn vorige
rent Sarinek op de Cappe vervolgens in boerderij, genaamd de Borght. Of dit het
Steenderen als kinderen van Berent op de erve onder Gorssel is dat aanleiding heeft
Borriscamp (Beurscamp) teruggevonden gegeven tot de naam Borgman, en of de
worden. Pas dan ook begrijpt men hoe vermiste kinderen van Jurrien dan daar zijn
Waander van Til uit de Toldijk, die eerst gedoopt moet nog eens worden nagegaan.
met Anneke Berents van Borriskamp
trouwde, als tweede bruid een meisje Sa- Berent Weenk wordt Noordink
rink uit Varssel haalt. Zij is een nichtje van Op 26.3.1742 trouwt Jan Reijnts Memelink
de eerste vrouw; de banden met Varssel te Hengelo met Geertje Berendsen, dochter
zijn gebleven.
van Berend Noordink uit Vorden. Berent
vinden we in de DTB van Vorden niet als
zodanig terug. Waar haalde H. Wagenvoort
Hesselinck op Langele wordt Nijenhuis
Bij het nagaan van de bewoningsgeschiede- de kennis vandaan dat Berent oorspronkenis van erve Nijenhuis te Almen treffen we lijk een Weenk was 3)? Hij leek weliswaar
in het trouwregister van die plaats tegen gelijk te hebben, want zoon Jan Berends
234
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werd afwisselend 'Weenk' en '(°P) Noordink' genoemd, maar hoe kom je er achter?
Wel, gewoon kijken wat er van de kinderen
Weenk is geworden, en ze telkens terugvinden in connectie met de naam Noordink/
Noordijk. En dan uiteindelijk een akte vinden in het Oud Rechterlijk Archief waarin
staat dat Berend eerder op Weenk woonde,
doch nu op het naburige erve Noordijk. Ja,
het is waar!
Hoe bewijst men zulke naamsveranderingen als men niet het geluk heeft dat de een
of andere akte zulks 'verraadt'? Wel, dat
kan dan niet anders dan door gericht en
vooral ook uitputtend onderzoek. Wees er
niet tevreden mee dat de veronderstelling
dat Hendrik op X later Hendrik Y genoemd
werd, wordt gesteund door de waarneming
dat een als X gedoopte dochter Geertjen
van zo'n Hendrik later als Y lijkt te trouwen. Want men staat raar te kijk als er ergens in de omgeving ook een Geertjen van
Hendrik X in de trouwregisters voorkomt.
Verzamel altijd de gegevens van alle andere kinderen van zo'n Hendrik dan komt een
foute veronderstelling sneller aan het licht,
In het OTGB vindt men hiervan vele voorbeelden 4 ).

Menkveld
Toen hij als weduwnaar op zijn eigen bezit
Klein Ilmerink alias het Trepken in Vierakker woonde, hertrouwde Albert Martens
(geboren op de Voort te Eefde) ca 1695/96
met de jonge Trijntjen Jacobs Bettink uit
Leesten. Dat huwelijk duurde niet lang
want Trijntjen hertrouwde al rond 1700
met Jan Menkveld uit de Boschhuerne onder Lochem (waar zich het erve Menkveld
bevindt). Uit haar eerste huwelijk had
Trijntjen een zoon Marten. Hoe verrassend
is het dat Marten, die over de negentig
werd, in 1797 in het begraafboek van
Warnsveld voorkomt als Marten Aalberts
Menkveld? Hadden ze hem niet beter
Voortman kunnen noemen in plaats van
hem de naam van zijn stiefvader te geven?
Wij hebben er vanuit onze positie niets
meer over te vertellen, doch het is via de
huisnaam wel te verklaren, Aan het doodlopende weggetje dat ooit naar de al lang verdwenen havezate Vierakker alias Mengerinck leidde staat een boerderijtje met de
naam Menkveld op de gevel. Het is waarschijnlijk dat het Trepken al redelijk vroeg
in de achttiende eeuw de naam van de bewoner mee kreeg en dat Marten Alberts dus
al gewoon 'op Menkveld' woonde!

Naamswijziging van huizen
Bij het woord 'genealogie' denken we altijd
aan afstamming van personen. Men zou
echter ook een genealogie van woonhuizen
kunnen opzetten. Hoe komt een huis aan
zijn naam? Hoe komt het dat een huis van
naam verandert? Waarom heeft een huis
twee namen? Hoe komt het dat er tamelijk
dicht bij elkaar soms meer huizen van dezelfde naam zijn? We onderzoeken de achterliggende mechanismen aan de hand van
zo maar wat voorbeelden.

Hiddink
Zowat elk zichzelf respecterend dorp heeft
wel een erve Hiddink. Eigenlijk teveel om
te veronderstellen dat al deze namen uit
dezelfde bron komen. Pater Koekkoek
noemt in Baak ook twee huizen van die
naam. 5 ). Wie heeft uitgezocht hoe een van
de families Hiddink uit die streek aan zijn
naam komt is er natuurlijk ook benieuwd
naar wat die beide huizen er mee te maken
kunnen hebben.
In 1651 trouwde Jan Hiddinck, zoon van
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Jan op Hiddinck uit Hengelo (G.), met de
weduwe van Lubbert Willemsen te Baak.
Hun zoon, ook Lubbert genoemd, trouwde
in 1686 met Aaltje Brinkerink uit Barchem.
Ze kregen drie kinderen die in het trouwregister allen de naam Hiddink mee kregen.
In 1694 leeft Lubbert Hiddink niet meer en
hertrouwt Aaltje met Harmen Lubberts.
Het nageslacht van hun zoon Berend draag
later ook de naam Hiddink. Dat komt omdat Harmen Lubberts introuwde op een
huis dat naar zijn vorige bewoners inmiddels Hiddink was gaan heten? Wie het niet
gelooft zoekt maar eens even in de Hiddink-gegevens bij Koekkoek. We zien dat
er in 1647 op de Kijffshuerne een pachter
Lubbert op die Heurne woonde. Dat zou
wel eens Lubbert Willemsen kunnen zijn.
In 1667 werd hetzelfde erve bij eigendomsoverdracht Hiddink genoemd. Het lijkt wel
duidelijk: Jan Hiddink woont er pas ruim
vijftien jaar en nu al noemen ze het huis
naar hem. Gaan we vervolgens naar een
andere boerderij in Baak die aanvankelijk
Lentinkstee heette. Het is bekend dat daar
aan het eind van de achttiende eeuw Jacobus Lubbartus Hiddink woonde, zoon van
de eerder genoemde Berend. En hoe heette
Lentinkstee in akten van 1810 resp 1847?
Hiddink of Lentink resp. Hiddink of Helmigstede! Het is frappant dat sommige huizen onveranderlijk dezelfde naam houden,
terwijl aan andere erven de namen van hun
bewoners vrij snel blijven kleven. Die bewoners hebben kennelijk 'sterke' namen!

verse families onafhankelijk van elkaar die
naam kunnen hebben gekregen: straten genoeg in het land. Laten we eens het ontstaan van een van die familienamen volgen,
die in de omgeving van Hengelo (G.). Daar
bevindt zich in het Hengelose Broek een
huis dat in 1829 blijkens het bevolkingsregister Straatman heette. Het huis was ooit
de woonstee van de stamvader van bedoelde familie, ene Derk Roelofsen. Derk
wordt in het doopregister in de periode
1731-1749 'aan de Lankhorster straete' gesitueerd, en heet tussendoor als doopvader
ook al enkele keren 'Straatman'. De Lankhorsterstraat loopt van Hengelo (G.) naar
Wichmond en is onderdeel van de aloude
route van Hengelo (G.) naar de marktstad
Zutphen. Lokaal staat deze weg tegenwoordig kortweg bekend als 'de Stroate' en dat is
blijkbaar niet pas sinds gisteren, want een
eerdere bewoner van het huis waar Derk
introuwde werd ook al eens Straatman genoemd. Voor 1706 komt deze naam in de
plaatselijke registers niet voor.
Voor het ontstaan van de familie- en huisnaam Broekman in dezelfde tijd en in dezelfde buurt geldt een overeenkomstig verhaal. Overigens is het in deze gevallen vrij
duidelijk dat de persoonsaanduiding eerst
kwam en toen pas de huisnaam.

Verrassingen en mystificaties
We hebben hiervoor al een enigszins verrassende naamgeving behandeld. Marten
Alberts heette niet Voortaan doch Menkveld. Dat hij niet naar zijn stiefvader heette,
doch naar het woonhuis maakt in dit geval
Straatman
Er is niet veel fantasie voor nodig om te niet uit, want het woonhuis heette naar die
bedenken dat de familienaam Straatman stiefvader. Zulke puzzels zijn er meer. We
wel eens te maken kon hebben met het wo- behandelen er nog enkele.
nen aan zekere straat. Evenmin is het stoutmoedig om te bedenken dat er dan wel di236
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Koeslag
Garrit Janssen Schutte uit Ampsen onder
Lochem die weldra op de Steege in Varssel
kwam te wonen en daar stamvader werd
van een omvangrijk nageslacht Ste(e)ge/
Verste(e)ge, trouwde in 1726 met
'Garrijtien Koeslag, dochter van Fenneken
Koeslag, wonend aan het Koeslag in
Ampsen'. Hoe komt zij aan de naam Koeslag, gegeven het feit dat zij in 1703 is geboren als natuurlijke dochter van Fenneken
Gerritsen, 'meijt in Lochem'? Wel: de moeder blijkt dezelfde te zijn als Fenneken Cotten, dochter van wijlen Gerrit Cotten uit
Verwolde die in 1711 met de weduwnaar
Wolter (op) Coeslag trouwt. Bij haar huwelijk heeft ze ongetwijfeld haar dochtertje
meegenomen naar het Koeslag, vandaar de
naam. Met de naam Koeslag was mooi de
smet van het verleden weggepoetst. We
zien dat wel eens vaker. Soms 'vergeet' een
predikant in een trouwakte gewoon de
naam van de vaders op te schrijven als van
bruid of van bruidegom vermeld had moeten worden dat het een onecht kind was.
Dat valt vooral op als in alle andere akten
wel braaf de vaders worden geboekstaafd.
Er is dan een dominee bezig van een milder
soort dan die zo graag vermelden dat 'het
hoerkind van ....' gedoopt is.
Weenk
Reijnt Elderinck, weduwnaar onder Hengelo, hertrouwt in 1695/96 met ene Enneken
Berends. We vinden daar vanwege een hiaat van meer dan een jaar in de DTB geen
akte van; Enneken's naam blijkt bij toeval
uit andere passages: als doopgetuigen van
drie van de kinderen van Reijnt en Enneken
vinden we lieden met de naam Weenk. Na
Reijnt's overlijden hertrouwt Enneken op
haar beurt in 1703 met Hendrik DonderOns Erfgoed nr 6, 1999

winkel uit Steenderen. Als laatstgenoemde
vervolgens als Hendrik op Ellerdinck in
1721 gaat hertrouwen wordt er een magescheid (boedelscheiding)opgesteld met de
voor- en nakinderen van zijn vorige vrouw
Antieken Weninks. Vanwege het voorkomen van de eerderbedoelde doopgetuigen
is de naam Weninks gemakkelijk te herleiden tot 'Weenks'. Die verwisseling is in het
Vordense, waar de naam inheems is, vrij
algemeen. Maar vanwaar de naam Weenk
voor Enneken Berents? Het kost een argeloze beginner veel tijd om er achter te komen, doch als je het eenmaal snapt is het
gemakkelijk uit te leggen. Toen Jan Weenk
in 1674 trouwde met Gertien Bivancks, de
weduwe van Berent Bivanck, werd hij
(ook) stiefvader van Enneken Berents. Jan
trouwde mogelijk eerst in op Bijvanck,
doch is later de opvolger van zijn vader
Gerrit op Weenck geworden; dat verklaart
de naam. Overigens was Gertjen Bivancks
een Lonneman uit het Lochemse, doch dat
feit had de opsteller van de trouwakte uit
1674 even niet paraat en merkte schrijver
dezes ook pas later.
Leemkuil/Lenderink
Als Jan Hendriks Janssen in 1811 in de gemeente Steenderen overlijdt wordt in zijn
overlijdensacte gemeld dat zijn moeder
Elsken Lenderink heette. Als je via genealogisch onderzoek begrepen meent te hebben dat Jans' moeder Elsken Vrendenberg
heette bekruipt je onwillekeurig twijfel:
heb je het wel goed gezien? Die twijfel kan
pas weggenomen worden als je weet dat
deze Vrendenbergs op de boerderij Leemkuil woonden en dat daar naderhand een lid
van de familie Lenderink introuwde. Vervolgens burgerde het begrip Lenderink alias Leemkuil zo in dat het omgekeerde soms
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ook voor waar werd aangenomen. De aan- loren gegane zo veel mogelijk te herstellen.
gevers van het overlijden zullen daarom de De doopakten van de eerste twee kinderen
namen Leemkuil en Lenderink als identiek van het paar Wantink-Onstenk zijn dan ook
van het soort 'nagekomen opgave'. Die ophebben beschouwd.
gave is geschied in een tijd toen de naam
Onstenk voor de familie al teloor was geOnstenk/Meijerink
Het huwelijk van Jan Zweers Wantink uit gaan. Men wist echter nog goed van de
Baak en Teunisken Egberts moet tussen oorspronkelijke naam Meijerink, want dat
1715 en 1719 gesloten zijn, doch een akte was een 'sterke' naam. Er woonden immers
hiervan is niet te vinden, In het doopregis- Meijerinks in het dorp die het tot onderter van Steenderen vinden we de doop van richter hadden gebracht!
acht van hun kinderen. Bij de eerste twee
van 1719 en 1724 staat de moeder te boek Aliassen
als Teuntjen Meijerink, bij de anderen (tot Wees er op verdacht dat sommige boerde1737) wordt de moeder Teunisken Onstenk rijen meer namen kunnen hebben. Erve
genoemd. Die toenamen voeren ons naar Klein Heikink in Varssel heette ook wel
Vorden, want in de buurtschap Linde zijn Koekamp, Klein Tjooitink werd ook Heetde erven Meijerink en (Klein en Groot) On- kamp genoemd, Klein Elferink heette
stenk te vinden. Al gauw weten we Teunis- Knipschere, Dit zijn Hengelose voorbeelken (1697) te determineren als dochter van den. Bunk in Langen onder Lochem heette
Egbert Teunissen Meijerink op Onstenk en ook Wiemelink.
zijn vrouw Geertjen Daniels Onstenk. Na Niet altijd is de reden van zo'n dubbelnaam
de eerder geleerde lessen weet de lezer het verklaarbaar.Voor de Waardmanshofstede
al: Egbert zal wel weer op (Klein) Onstenk alias Koekoek in Vierakker wel: de Waardzijn ingetrouwd en dan mag Teunisken On- manshofstede waar de Koekoek uithing.
stenk ook wel Meijerink genoemd worden. Voorbeelden van erven die naar de bewoBlijft één vraag. Het algemene patroon is ner gingen heten, zagen we al. In Vierakker
dat zo'n Teunisken nog Onstenk wordt ge- kreeg het Trepken de naam Menkveld, in
noemd als men haar familie duidelijk op de Toldijk werd Borrisstede omgenoemd
Onstenk ziet zitten, maar dat men weer naar Tilsstede en later Den Til, naar de beMeijerink gaat zeggen als dat laatste niet woner Van Til. Waarom kwam dit vermeer het geval is. Dat zou begrijpelijk ma- schijnsel niet veel vaker voor? Een algemeken dat Teunisken pas later weer Meijerink ne verklaring is niet te geven, wel een
werd genoemd, namelijk in de tijd dat haar tweetal belangrijke overwegingen. Ten eerbroer Jan al niet meer op Klein Onstenk ste speelt de tijdsduur een belangrijke rol.
zetelde. Waarom wordt ze hier dan 'veel te Als de nieuwe bewoner lang blijft, is de
vroeg' Meijerink genoemd? Het antwoord kans groter dat de naam wordt overgedrais simpel. De doopakten van Steenderen uit gen. Ten tweede, het is al eerder gezegd,
de periode 1704-1725 zijn grotendeels te- blijken er 'sterke' en 'minder sterke' namen
loor gegaan omdat iemand de desbetreffen- te zijn. Er zijn in het grensgebied van de
de pagina's ooit uit het register heeft gesne- gemeenten Zelhem en Hengelo (G.) diverse
den. In later tijd heeft men getracht het ver- huizen die de naam Besselink dragen of
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hebben gedragen. Dat komt omdat het oorspronkelijke erve Besselink, een voormalig
horig goed, wijd en zijd bekend stond als
zeer groot, belangrijk en dus voornaam. De
woonstee van veel leden van de eigenaarsfamilie Besselink werd vaak ook Besselink
genoemd, zelfs als het geen snippers waren
van de oorspronkelijke erve. Dat gaf dan
vervolgens weer aanleiding tot het ontstaan
van nieuwe families van die naam als op
zo'n huis nieuwe bewoners kwamen. De
nieuwe bewoner liet zich zo'n naam dan zo
graag aanleunen dat men hier nu eens kan
spreken van 'zich noemen' in plaats van
'genoemd worden'! Welke verklaring voor
dit 'omnoemen' in een bepaald geval van
toepassing is kan, zoals al eerder gezegd,
slechts door gericht genealogisch onderzoek boven water worden gehaald.
Bijlage 1 doopaktes waarin man en
vrouw dezelfde toenaam dragen
We geven de tekst van de doopakten (Dx)
(met datum), gevolgd door de bijbehorende
ondertrouwakte, en waar nodig enig commentaar.
Dl) Willem op Kleijn Obbink en Henders
op Klijn Obbink haar kint laten dopen genaamt Jan (3.6.1725).
(T) 27.9.1722: Willem Jansen, j.m. soon
van wijlen Jan Lanckamp met Hendersken
Roelofsen, wede. van w. Jan Kleijn Obbinck, wonende beijde onder Vorden.
D2) Daniel Straatman en Gerretien Straatman haar kind laten dopen genaamt Hendrik Willem (8.9.1725).
(T)(Warnsveld) 10.10.1711: Daniel Waenders j.s. v. Waender Daniels en Gerritien
Hendriks, j.d. v. Hendrik Stevensen op de
Biesthorst onder Warnsvelt.
Dit is een afwijkend geval. Het echtpaar is
in 1715 naar Vorden verhuisd. In 1715 en
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1718 heet Daniel als doopvader 'Wonnink'.
Vanaf 1722 is het 'Straatman' geworden. In
1725, als de nieuwe predikant de naam van
de moeder ook begint te vermelden, is de
toenaam van Gerritjen kennelijk nog niet
zo bekend, omdat het paar van elders komt,
In de volgende doopakten weet men dat de
moeder 'Gerritjen Hendriks' heet. Overigens heet Daniel bij de huwelijken van zijn
kinderen 'Klein Hammink' resp. 'Hassink'.
Nogal een ambulant man, dus.
Als huisnaam wordt 'Straatman' in Vorden
(verder) niet aangetroffen, zodat we het er
beter op kunnen houden dat de naam hier
als een 'familienaam' i.p.v. een erfnaam
fungeert, Ook in zo'n geval is het erg voor
de hand liggend dat men de vrouw van ene
Straatman bij gebrek aan kennis van haar
toenaam ook maar Straatman noemt.
D3) Henderik Holtkamp en Berendina
Holtkamp haar kind laten dopen genaamt
Eevken (10.11.1726).
(T) 19.7.1722: Hendrick Jansen, j .m. soon
van Jan op den Haverkamp onder Hengelo
en Berendina Aerentsen, j .d. van w. Aerent
Holskamp, wonende beijde onder Vorden.
D4) Evert op 't Pardijs en Geesken Tuenis
op't Pardijs haar kind laten dopen genaamt Garrit Willem (23.2.1727).
(T) 14.7.1720 Evert Jansen, j .m. soon van
Jan Abbinck, met Geesken Teunnissen, j.d.
van Teunnis Pardijs, wonende beijde onder
Vorden.
DS) Jan op de Selst en Maria Selsterman
haar kind genaamt Garrit Jan (29.5.1729).
(T) 16.8.1722 Jan Hendericksen, j .m. soon
van Hendrick Holshorst, met Maria Jansen,
j.d. van Jan op de Selst, wonende beijde
onder Vorden.
D6) Hendrik Hilverink en Janna Hilverink
haar kind genaamt Willem (5.2.1730).
(T) 1.4.1711: Hendrick te Entel, S. van Jan
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te Entel met Janna Gerritzen, J.d. van Gerrit Hilverdinck. [Annotatie JBB: bovenstaande trouwinschrijving is doorgestreept]
D7) Willem Kleijn Obbink en Henders
Kleijn Obbink haar kind genaamt Janna
(1.1.1732).
Zie boven onder Dl.
D8) Henderik Jan op Lentink en Jenneken
Lentink haar kind genaamt Gerritjen
(19.4.1739).
(T) 4.5.1736: Henderik Jan Dekanije, j.m.
z. van Gosen Dekanije, & Jenneken Lentink, j.d. van Wijlen Peter Lentink, beijde
onder Vorden; hier getrouwt.
D9) Garrit Alderkamp en Janna Alderkamps haar kind genaamt Christina (17.
7.1740).
(T) 6.5.1735: Gerrit Onstenk, j.m. z. van
Egbert Onstenk, en Janna Alderkamps, j.d.
van Jurrien Alderkamp, beijde onder Vorden; hier getrouwt.
D10) Jan op 't Brinkhof & Geertien Brinkhofs haar kind genaamt Harmina
(12.2.1741).
(T) 27.3.1736: Jan Arends, wedr. van Wijlen Driesken Haverkamp, & Geertjen
Harmsen Brinkhof, j.d. van Harmen Brinkhof, beijde onder Vorden; hier getrouwt.
Dll) Evert op't Pardijs & Geesken Par dijs
haar kind genaamt Gerrit (16.4.1741). Zie
D4.
Dl2) Derk op Jebbink & Geertrui/ Arends
Jebbink haar kind genaamt Janna
(3.9.1741).
(T) 31.10.1728: Derk Wanders opt Nieuwenkamp, j.m. z. van Wander Nieuwenkamp, en Geertruij Arends, j.d. van Arend
Jebbekink, beijde onder Vorden; hier getrouwt.
D13) Barend Tijchelman & Hendersken
Tijchelmans haar kind genaamt Barthold
(3.12.1741).
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(T) 21.4.1736: Berend Priesterink, j.m. z.
van Jan Priesterink onder Zelhem, en Hendersken Bertolts, j.d. van Bertholt Tigelman; hier getrouwt.
D14) Dersken, dogter van Jan Evertsen op
Kerkhof en Geertien Kerkhofs (31.1.1745).
(T) 6.4.1742: Jan Egberts, j.m. z. van wijlen Egbert Russcher onder Warnsveld en
Geertjen Henderiks, j.d. van Henderik
Kerkhof onder Vorden.
Hier gaat het wel degelijk om introuwen,
doch er is ook nog een mystificatie in het
spel. Net als in een doopakte van 1743
wordt de vader 'Everts' genoemd (nu zonder huisnaam) waar het toch 'Egberts' moet
zijn. In 1749 verraadt de naam 'Hendrik
Egbert' van weer een volgende dopeling dat
vader 'Jan Kerkhoff toch wel een 'Egberts'
zal zijn. Niet altijd weet de herder precies
hoe zijn schaapjes heten.
Het voert ons te ver om van alle ouderparen ook de andere doopakten te bekijken.
Deden we dat wel dan zouden we zien dat
er soms nader bewijs wordt geleverd van
het gesignaleerde introuwen. Zo wordt de
vader van D9 in 1741 'Garrit Onstenk op
Alderkamp' genoemd. Vaak echter is de
hint veel subtieler. Merk op dat in de voorbeelden 5, 8, 10, 11, 12 en 14 het verschil
schuilt in het woordje 'op'.
Bijlage 2 ondertrouwakten waarin vader
en kind verschillende toenamen dragen.
Omdat de naam van de partner voor onze
probleemstelling niet van belang is geven
we hier slechts de helft van de ondertrouwakte waarin het verschil in toenamen tot
uitdrukking komt. Vervolgens geven we zo
mogelijk de verklaring voor het gesignaleerde verschil.
Tl) Dries Grote Wesselink, j.m. zoon van
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Henderik op Knoef (30.6.1742)
Het ligt voor de hand dat vader Hendrik op
Knoef zal hebben gewoond, doch waarom
heet Dries nu Grote Wesselink? Op het erve van die naam woont inmiddels een ander familielid. Het feit dat de vrouw van
Hendrik (huwelijk in 1712) in 1725 voorkomt als Lambertjen Grote Wesselink doet
vermoeden dat zij de vrouw is van Hendrik
Grote Wesselink op Knoef. Dat bij Dries
de 'oude' familienaam weer de kop op
steekt kan betekenen dat ze niet meer op
Knoef wonen, maar ook dat 'Grote Wesselink' gewoon een 'sterke' naam is, eigenlijk
al bijna een echte familienaam.
T2) Berentien Grevenslag, j.d. van Jan
Wonnink onder Vorden (10.4.1750). Berentjen blijkt een dochter te zijn uit het eerste
huwelijk van Jan Grevenslag onder Lochem. Ze is met hem meegekomen toen Jan
op Wonnink kwam door zijn huwelijk met
de weduwe aldaar.
T3a) Jan Wonnink, j . m. zoon van wijlen
Jan Soerink (25.8.1752)
T3b) Hendrik Jan Wonnink, j.m. zoon van
wijlen Jan Soerink onder Vorden
(14.5.1762).
Dat is een wat ingewikkeld geval want de
Jan die in 1712 introuwde op Wonnink
door huwelijk met de dochter des huizes
was eigenlijk een Brinkerink van onder Lochem. Die naam was echter maar geleend,
want de vader was een Tobbenkamp of
Tubbert die met zijn eerste vrouw, de weduwe van een Korterink vermoedelijk nog
even op Brinkerink had gewoond. Deze
vader kwam later, mogelijk met zijn tweede vrouw, op Soerink terecht. Zodoende.
T4) Herman Enserink. j.m., zoon van w.
Hendrik Brinkhoff op Enserink (9.5.1755).
Dat is flauw: hier staat de oplossing al in de
tekst! Hendrik trouwde in 1728 met de weOns Erfgoed nr 6, 1999

duwe van Lambert Gosens op Enserink en
werd daar aldus de nieuwe boer. Zoon Herman werd in 1730 op Enserink geboren en
bleef er later ook als boer.
T5) Willem Reessink, j.m. zoon van Teunis
Gruwel (27.4.1758).
Vader Teunis Gerritsen Gruwel (naam van
een Vordens erve) trouwde te Hengelo in
1726 en was boer op Reesink aldaar, De
kinderen werden op dat erve geboren en
heetten dus Reesink. Tussen 1749 (doop
van zijn laatste kind) en 1751 (vermelding
van een volgende bewoner op Reesink)
vertrok het gezin naar Vorden, waar de kinderen in het trouwregister voorkomen. In
een artikel over het geslacht Reesink 6 )
geeft de schrijver er blijk van dat hij niet
goed door had dat niet alleen zoon Willem
op het Vordense erve Schimmel kwam te
wonen, doch dat Willem mee kwam met
vader Teunis en de rest van diens gezin. In
Vorden weten ze echter nog heel goed dat
Teunis een Gruwel was, dus noemen ze
hem zowat nooit Schimmel. Zijn kinderen
zijn echter op Reesink geboren, en dat zullen ze weten ook!
Terzijde zij opgemerkt dat de vorige boer
op Schimmel, Berent Gerrits Moeteman,
weer naar zijn geboorteplaats Steenderen
was teruggekeerd. De akte van Berent's
(5e!) huwelijk in 1753 vertoont geen sporen meer van zijn Vordense verleden, doch
dat ze in Steenderen nog best weten waar
hij gewoond heeft blijkt uit de eerstvolgende doopakte, waarin hij Berent Moutman
alias Schimmel wordt genoemd.
T6) Geertien Besselink, j.d. van wijlen Egbert Spitholt onder Almen (11.5.1764).
In 1728 trouwde te Almen Egbert Peters
Spitholt in op Besselink. Vandaar dat de
kinderen Besselink zijn gaan heten.
T7) Christina Alderkamps, j.d. van Garit
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Onstenk (4.4.1766).
Zoals we bij de doopakten al zagen trouwde Gerrit Onstenk in 1735 in op Alderkamp
door huwelijk met Janna, dochter van Jurrien Alderkamp. Vandaar! (Overigens had
er ook Garrit Winkelman kunnen staan,
want het ouderpaar woonde inmiddels al op
hun nieuwgekochte goedje Den Winkel, en
werd dus wel 'Winkelman' genoemd. Dat
was dan later ook de naam van zoon Antonij!)
Noten:
1. J. Renema, Naamgeving en naamsaanneming, Oost-Gelders Tijdschrift voor Genealogie
en Boerderijonderzoek (OTGB) 1995.152

2. Lezing J. Renema voor de Werkgroep Boerderijonderzoek: Landheren en pachters, voor de
Werkgroep Boerderijonderzoek, Hengelo
18.1.1993.
3. H. Wagenvoort: Erfgenaamden, Gens Nostra
1968.109.
4: Zie bv. J. Renema: De oplossing van naamraadsels, OTGB 1993.71
5: Pater J.J. Koekkoek: De Heerlykheid Baak,
pag 337 en 342.
6: J.A. Reesink: Reesink Gens Nostra
1962.129.
Deze publicatie verscheen eveneens in de catalogus van de Oost-Gelderse Contactdag voor
Genealogie, Boerderij— en Streekgeschiedenis
d.d. 18-9-1999 te Bredevoort

Rapport genealogiepakket fVan Iwaarden*
P.A. Harthoorn
Mw. A.M. van Iwaarden uit Molkwerum
heeft mij inzage gegeven van een 'genealogiepakket' van de familie Van Iwaarden,
dat zij in juli 1999 ontvangen heeft van Antiquariaat-Boekhandel 'De Heraut' te Rotterdam.

breken. Het is daardoor vrijwel onmogelijk
om verwantschap tussen de personen aan te
tonen. Een dergelijk samenraapsel van gegevens is m.i. ongeschikt om stamreeksen
op te bouwen.
In het pakket wordt ook een afbeelding van
een familiewapen geleverd zonder bronvermelding. Er is geen enkele garantie dat dit
het wapen van de in het pakket behandelde
familie is.

Algemene indruk:
Het pakket bevat geen "geslachtsbeschrijving die ook informatie verschaft
over de oorsprong en de ontwikkeling van
de familienaam", zoals in de informatiefol- Nadere observaties:
der gesteld is. Het is een reeks summiere Uit onderzoek door diverse amateurextracten uit D.T.B.- en de geboorte- en genealogen is gebleken dat enkele leden
huwelijksregisters van de Burgerlijke van de familie van Iwaarden, ook gespeld
Stand, alfabetisch gerangschikt naar plaats- 'van Ywae(r)de', in het begin van de zevennaam. Volgens 'De Heraut' zijn deze gege- tiende eeuw vanuit Noord-Frankrijk naar
vens afkomstig uit de 'International Genea- Poortvliet op Tholen getrokken zijn. Op het
logical Index'. Bij de dopen zijn geen doop- eiland Tholen wonen nu nog nakomegetuigen vermeld, terwijl bij de huwelijken lingen. In de vorige eeuw zijn een of meer
belangrijke gegevens als geboorteplaats of leden naar Oost Zuid Beveland getrokken,
herkomst van de bruidegom en bruid ont- waar nu nog van Iwaarden's wonen in
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plaatsen als Ierseke, Krabbendijke,
Kruiningen en Rilland-Bath.
Het wekt verbazing, grenzend aan
ongeloof, dat het pakket zoveel gegevens
bevat van 'Van Iwaarden's' verspreid over
geheel Nederland, in plaatsen waar men het
niet zou verwachten Aan de andere kant is
het vreemd dat het pakket geen enkel
gegeven bevat van Poortvliet en
Scherpenisse, waar de familie een paar
eeuwen gewoond heeft. Ik heb daarom de
moeite genomen om van de plaatsen
waarvan ik kopieën van originele bronnen
bezit een aantal gegevens te controleren.
Ook heb ik op het Gemeentearchief in
Amsterdam de Amsterdamse gegevens
nagetrokken.
Het resultaat is dat geen enkel gegeven dat
ik kon controleren juist bleek te zijn. Ze
bleken zeer zeker geen betrekking te
hebben op de familie van Iwaarden, In deze
gegevens is steeds een van de daarin
voorkomende familienamen vervangen
door de naam 'Van Iwaarden'.
Voorbeelden:
1.
In het computerbestand van dopen
1776-1811 te Amsterdam (Gem. Archief
aldaar) komt de naam Van Iwaarden niet
voor. Gegevens pag.9, nr.5 en nr. 14, dopen
van Casper Hendrik van Iwaarden en
Martinus van Iwaarden komen niet in dit
bestand voor. Wel komt de naam van de
zogenaamde moeder van Casper, Maria
Elisabeth Boegmans of Bogmans voor,
maar die was getrouwd met Jan Vastabend
en hertrouwde in 1803 met Jan Rudolph
Wijntjes.
In de volgende voorbeelden heeft een
duidelijke substitutie van namen plaatsgevonden. De overige gegevens stemmen
overeen met het gegeven in het pakket:
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Amsterdamse gegevens,
2.
pag.8, nr. 19 - Hendrik Matthijs van
Iwaarden, is Hendrik Matthijs Kammeijer.
3.
pag.8, nr. 20 - Anna van Iwaarden, is
Anna Henning.
4.
pag.9, nr. 1 - Jacob van Iwaarden,
is Jacob Helsdingen.
5.
pag.9, nr. 2 - Barend van Iwaarden,
is Barend Holkamp.
6.
pag.9, nr. 4 - Casperina van Iwaarden, is Casperina Jongbloed.
7.
pag.9, nr. 9 - Hendrik van Iwaarden, is Hendrik Gram
8.
pag.9, nr. 15 - Elisabeth van Iwaarden, is Elisabeth Heukelom.
Andere plaatsen.
9. pag. 12, nr. 3 - Geerard van Iwaarden, is Geerard den Herder (Borssele)
10. pag. 19, nr. 15 - Janus van Iwaarden,
is Jannis Hollestelle (Colijnsplaat)
11. pag. 24, nr. 11 - Catharina Elizabeth
van Iwaarden, is Catharina Elizabeth Holstein. Zij trouwde met attestatie van Leeuwarden en Heijbooden met Jonkheer Georg
Uldo van Burmania, grietman over Menaldumadeel, Fr. (Nijkerk)
12. pag. 25, nr. 18 - Het huwelijk van
Jan van Iwaarden en Pietemella Koole op
12.12.1810 te Ovezande heb ik niet kunnen
controleren. Maar te Borssele zijn op
16.6.1811 en enkele jaren daarna kinderen
geboren van Jan Grootemaat en Pietemella
Koole. Jan Grootemaat was op 3.3.1809 uit
Ovezande gekomen. De naam is dus
hoogstwaarschijnlijk Grootemaat.
13. pag.33, nr. 12 - Jan van Iwaarden, is
Jan Dirks van Gaasbeek (Veenendaal)
14. pag.33, nr. 15 - Jan van Iwaarden en
Willemijntje van Iwaarden, zijn Jan
Gaasbeek en Willemijntje Garritsen
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'Veenendaal)
15. pag.33, nr. 17 - Margarita van I waarJen, is Margarethe van Hunen (Veenendaal)
16. pag.33, nr. 18 - Dirk Berentsen van
iwaarden, is alleen Dirk Berentsen (Veeiiendaal)
17. pag.36, nr. 4 - Cornelis van Iwaarien, is Cornelis van de Griek (Ierseke).
Waarschijnlijk is ook in andere gegevens,
misschien wel alle, de naam van Iwaarden
geïntroduceerd. Dit verklaart het voorkomen van de vele voornamen die niet in de
familie van Iwaarden schijnen te passen,
zoals Qebele, Nehemia, Feike, Sikko, Wejmtje, Remina, Dieuwertje, Maarschalk,
Rixtje, Lammegien, Feerkje, Poppe, Sijpke,
emke, Errisje enz.
Conclusie:
Als ik mijn bevindingen mag extrapoleren,
dan is het 'genealogiepakket van Iwaarden'
een samenraapsel van nonsens. Mocht 'De
Heraut' zich willen beroepen op onnauwkeurigheden in de I.G.I. gegevens, dan wil
ik aanvoeren dat ik uit ervaring weet dat
hierin natuurlijk fouten kunnen voorkomen,
rnaar niet van de aard zoals boven beschreven is. Het heeft er alle schijn van dat opzettelijke vervalsing van genealogische gegevens heeft plaatsgevonden. De samensteller gaat waarschijnlijk uit van het standpunt dat er weinig klanten zijn die de gegevens uit een pakket over zo'n wijd verspreid gebied kunnen of willen controleren.
Zij die dit wel kunnen hebben geen behoefte aan de twijfelachtige hulp van 'De
Heraut'.
Ik heb slechts een klein gedeelte van de gegevens uit dit pakket kunnen 'bemonsteren',
maar aangezien de gecontroleerde gege244

vens zonder uitzondering fictief blijken te
zijn, kan ik alleen maar vermoeden dat het
merendeel van de gegevens aan hetzelfde
euvel zal lijden. Op grond daarvan kom ik
tot de conclusie dat het pakket waardeloos
is.
Naschrift;
In Ons Erfgoed, 3 e jg. 3, pag. 151, 153 en
201 zijn soortgelijke bevindingen van de
familie Van der Mooren beschreven. Het
deze familie toegezonden wapen bleek toe
te horen aan het in 1942 uitgestorven geslacht De Jongh van Rodenburgh dat de
Heerlijkheid Rodenburgh bij Leiden bezat.
Destijds werd gehandeld onder de naam
'Heraldica'.
Geregeld worden we benaderd door lezers,
die een soortgelijk aanbod kregen. Vandaar
dat we graag aandacht aan deze zaak besteden. Het lijkt er immers op dat 'De Heraut'
op vrij grote schaal klanten werft. Voor de
genealogiebeoefening is dit uiterst nadelig.
Nu - mede via het internet - gegevens gemakkelijk onder bereik van grote groepen
komen, is er het concreet risico van gegevensvervuiling. Vooral daar waar het om
serieuze zaken gaat als erfelijkheidsonderzoek, zal men genoodzaakt zijn alle gegevens zorgvuldig te controleren. Vooral onderzoekers van buiten onze landsgrenzen
kunnen een en ander niet zo gemakkelijk
verifiëren. Maar ook voor de serieuze liefhebber hier te lande - in het bijzonder de
beginnende genealogen - is dit vervelend.
Hier zou men kunnen spreken van een ongewenst virus dat zich dreigt te vermenigvuldigen. Het lijkt ons onbegrijpelijk dat
dergelijke vervuilende activiteiten voortgang kunnen en vooral mogen vinden.
(HML)
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Naams verklaring niet altijd simpel
J. Hogema
Familie Hogema - Hoogma
Voor zover ik nu heb kunnen uitzoeken
gaat de familiegeschiedenis Hogema Hoogma terug naar het plaatsje Bozum
(Boazum) in Friesland ten tijde van het
midden van de zestiende eeuw.
Bozum is een oud Fries dorp, gelegen aan
de westelijke oever van de oude Middelzee.
Volgens oude beschrijvingen ligt Bozum
niet direct aan de zeearm, maar loopt er een
riviertje van het dorp naar de Middelzee.
Wellicht zien we in de Bozumervaart een
latere voortzetting van dit stroompje. De
Bozumervaart is in deze tijd van groot belang voor de scheepvaart van Franeker naar
de Middelzee en later naar de Zwette.
Het dorp zelf ligt op een zeer grote terp.
Volgens sommige geschiedschrijvers zelfs
op twee terpen. Aan de zuidkant van de
terp ligt het slot van Walta, de heren van
Bozum. Vóór de Walta's is het slot bewoond door de Jongema's. In 998 is er namelijk al sprake van bewoning door een
Hessel Aedes Jongema van Bozum. Zijn
kleinzoon Pier Epes, zoon van Epe Hessels
van Jongema en Jouck Agges van Walta,
gebruikt later de naam van zijn moeder en
noemt zich: Pier Epes Walta van Bozum.
Na de Walta's is het slot bewoond door de
families Bronkhorst, Van Aylva en Van
Burmania. In de achttiende eeuw liet ritmeester Menno Frans van Burmania het
oude slot afbreken. Op grond van een proces hierover, aangespannen tegen de erfgenamen, moest het slot opnieuw worden opbouwd. Hiervoor is toen Sythiema-state uit
Hallum afgebroken en verplaatst naar Bozum. In 1839 is het uiteindelijk definitief
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gesloopt.
In 1465 wordt bij Bozum de Middeleeuwse
slag geleverd tussen de Schieringen onder
leiding van Agge Donia en de Vetkopers
onder leiding van Inge Galama van Coudum, waarbij Agge werd verslagen.
Op zoek naar een naamsverklaringen
Aan het eind van de 16e eeuw woont in
Bozum (Friesland) Dinglum Ariens, boer,
meijer en kerkvoogd in Bozum.
Waar hij en zijn vader Arien vandaan komen is vooralsnog niet bekend. Het patroniem Dinglum ben ik in Friesland niet verder tegen gekomen.
Naast verder onderzoek naar het patroniem
Dinglum onderzoek ik momenteel een mogelijke relatie met Pier Epos Walta van
Bosum, eigenaar van Walta-state en grote
stukken grond te Bozum. Dinglum Ariens
is in ieder geval meier bij de Walta's.
Dinglum Ariens neemt daarbij een vooraanstaande positie in in Bozum. Hij is als
rooms-katholiek (papist) kerkvoogd binnen
de Nederlands Hervormde kerk. In die tijd
komt het wel vaker voor, dat dezelfde kerk
gebruikt en beheerd wordt door katholieken
èn hervormden samen.
Als meijer is hij eigenaar van de woning en
toebehoren op plaats nummer 39.
De naam Hogema komen we het eerst tegen in de vierde generatie bij Dinglum
Allerts de Oude, geboren in 1642. Hij gebruikt ook de naam Hoogsma.
Dinglum Allerts is meesterbakker in Leeuwarden in 1666. Hij is voordien ook bakker
in Bozum en eigenaar van plaats nr. 41 aldaar.
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Een van zijn zusjes, Uylck Allerts, gebruikt
bij haar huwelijk in Burgwerd de naam;
Hoogh.
jraag wilde ik veten waar onze familieïaam aan was ontleend. Dit bleek geen
;envoudige zaak te zijn. In de loop van de
onderzoekingen ben ik op meerdere mogeijke naamsverklaringen gekomen.
k geef hier een opsomming:
Eerste naamsverklaring:
De naam moet gesplitst worden in twee deen:
• HOGE of HOOG
3B

-MA
Het achtervoegsel MA is hierbij een inkor:ing van het Friese woord MADE, wat terp
oetekent.
De naam HOGEMA of HOOGMA zou dus
aetekenen:
HOGETERP of HOOGTERP.
Deze wijze van naamsverklaring is via
overlevering bekend binnen verschillende
takken van de Hogema-familie.
Deze naamsverklaring is echter in relatie
met het plaatsje Bozum niet bekend bij professor Breuker van de Fryske Akademie.
(zie tweede naamsverklaring)
Tweede naamsverklaring:
Tijdens een lezing van professor Ph. H.
Breuker van de Fryske Akademy op 23 februari 1991 voor het Nammekundich wurkferban (naamkundig werkverband) in Leeuwarden kwam het volgende aan de orde:
De naam Hogema wordt het eerst in de registers van/over Bozum aangetroffen op 5
april 1666.
Dit betreft Dingnom (Dinglum) Allards
Hogema. Hij gaat te Leeuwarden in ondertrouw met Aeffke Jacobs en trouwt te
Leeuwarden op 6 mei 1666.
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In de trouwakte staat Dinglum Allards Hogema vermeld met het beroep van bakker,
komende uit Bozum.
Na 1600 worden boerderijnamen niet meer
als uitgangspunt voor achternamen gebruikt, behalve bij eigenaren.
Dit gebeurde pas weer opnieuw in de 18e
eeuw.
De familie (niet de naam) is reeds bekend
van voor 1600.
In de 16e eeuw waren familienamen eindigend op -ma, afgeleid van plaatsnamen,
zeldzaam. Het is zelfs de vraag of ze überhaupt ai bestaan hebben.
Zijn veronderstelling is, dat de naam Hogema afgeleid is van de, in Friesland bekende, voornaam HOEGE.
HOEGE is de Friese naam voor HUGO.
Er zal in ieder geval voor de familienaam
HOGEMA vanuit gegaan moeten worden,
dat het een heel oude naam is.
Mogelijk toch verbonden aan een boerderij
bewoond of in eigendom van ene HUGO.
Enige verbinding met een HOGE plaats in
Bozum moet volgens professor Breuker
uitgesloten geacht worden. Geen van de
hoog gesitueerde plaatsen in de gemeente
Bozum is volgens hem in verband te brengen met namen uit de genealogische gegevens van de familie HOGEMA/HOOGMA.
Naderhand echter is mij duidelijk geworden, dat geheel Bozum op een terp gebouwd is, zodat wel degelijk een relatie en
een misschien niet onbelangrijke kan bestaan.
In een latere briefwisseling (1995) schrijft
professor Breuker nog het volgende:
In 1554 en 1556 woont in Bozum een Allert Hotses, getrouwd met een Tzyets. Hij
zou de vader van Lysbeth Allards (496)
kunnen zijn. Allert Hotses was mogelijk
boer op het latere 26, dat in de Buren
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(Fries: Buorren = een algemene aanduiding
voor het bebouwde deel van een dorp) op
het Ameland lag, niet ver van het Hoog af.
Verderop in de brief legt hij nog een mogelijke verbinding met Uylck Allerts Hoogh
(505) en het Bozumer Hoog.
Deze briefwisseling vereist echter nog nader onderzoek.
Derde naamsverklaring:
In Roderwolde (gemeente Roden) in Drenthe, aan de oostpunt van het Leekstermeer,
tussen de Matsloot in Drenthe en de Munnikensloot in Groningen, pal aan de grens
met de provincie Groningen, heeft ooit een
buitenhuis genaamd HOOGEMA gestaan.
Op de plek van dit buitenhuis, Matsloot 4,
heeft tot voor enige jaren een boerderij gestaan met de naam Hoogema.
De huidige eigenaar is hiervan op de hoogte en heeft het plan zijn nieuw gebouwde
boerderij eveneens de naam Hoogema te
geven.
De boerderij is gelegen op een verhoging in
het landschap en omringd door een sloot.
Even verderop aan de Matsloot staat een
paviljoen met de naam Hoogema. Dit paviljoen maakt deel uit van een jachthaven.
In de 'Goorspraken van Drenthe' (1563 1565) komen we de naam Hoge Maeden op
twee plaatsen tegen:
I. 'Eelde 28-02-1564, folio 92 Roederwoldt'.
Luithen Thesen wordt hier gedagvaard om
naar Roederwolde te komen naar het huis
van Jan Reyners. Vastgesteld moet worden
hoe Brechte toe Maethuisen de verdeling
van het hooi, staande op Libbingehorne en
Hoge Maeden en de verdere deelbare goederen van haar overleden man Reyner Thesens kan laten plaatsvinden over haarzelf
en haar zoon Tyman. Dit nadat het Landrecht door het overlijden van zijn broer op
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Reyner is overgegaan.
II. 'Vries 24-03-1565, folio 138' (Eelde
staat hier in het hoofdstuk Vries)
Luithen Thesen eist de helft van de nalatenschap van broer Reyner op van Brecht toe
Maethuisen en haar zoon Tymen.
Uit het 'Register van Feith, Archivaris van
Groningen in de vorige eeuw' halen we
nog de volgende zaken:
a) In 1615 worden 6 graesen land in de
Hoogemaede, onder de klok van Roderwolde, verkocht door de voogden van Hille Jacobs, dochter van Jacobs en Rennelt, aan
Catharina, dochter van Lambert Dreal.
b) In 1616 verkoopt Krabbe Reiners 5 graesen land op de Hoge Maede, onder de klokslag van Roderwolde, aan Harmen Jans.
De hierna volgende gegevens van de boerderij/het paviljoen komen uit het boek
'Huizen van stand' van o.m. J. Bos. Dit
boek beschrijft de geschiedenis van een
aantal Drentse Havezaten en andere Herenhuizen en hun bewoners.
In dit boek wordt over het buitenhuis
Hoogema (boerderij of paviljoen) het volgende geschreven (aangevuld met tussen
haakjes enkele gegevens uit het register
van Feith):
Op 28 juni 1698 verklaart een zekere dr.
Eijsonius uit Groningen, dat hij nomine
uxoris een plaatsje op Zandebuur onder
Roderwolde (op 'd Hogemaed, groot circa
69 graesen land met alle des selfs gerechtigheden, privilegieen en vrijheden ook servieten en lasten voor 1000 Caroly gulden)
verkocht (op 26-06-1685) heeft aan mr.
Geert Havestadt.
Kleinzoon Wiardus Havestadt verkoopt in
1722 zijn eigendom aan zijn voogd, Johan
Hindrick Entrup.
Aangezien Wiardus minderjarig is moet er
toestemming gegeven worden door de Et247

stoel en de Burgemeesteren en Raad van
Groningen.
In 1730 is er sprake van een huis van enig
aanzien. Uit de aantekeningen van inkomsten en uitgaven van de pastorie blijkt namelijk, dat de heer Entrup een bijdrage betaalt en dat 'de boer op het schathuijs' dezelfde bijdrage betaalt.
Er bestond dus een huis én een schathuijs.
Mogelijk het paviljoen en de boerderij.
Dr. Eyssonius wordt in de Groninger
Volksalmanak genoemd als Hoogleraar in
de Geneeskunde van 1654 - 1690.
Onderzocht: Boeken der Trekcedullen
Arch.nr.: HJK 1359, 1360 en 1364.
De vertaling van de naam HOGEMA in
HOGE TERP, zoals in naamsverklaring 1,
wordt door de beheerder van het paviljoen
Hoogema onderschreven. Blijkbaar is dit
een Drenths/Groningse vertaling.
Enige relatie tussen de gebruikte naam
HOOGEMA en een bij mij bekend familieverband is tot nu toe niet gevonden. Maar
wellicht komt Arien hier vandaan.
Invalshoek voor verder onderzoek kan zijn
het archief van Cisterciënserabdij te
Aduard.
Het Leekstermeer vormde in 1595 een deel
van de zuidgrens van hun bezittingen. Het
graven van de Munnikesloot, op de grens
van het landgoed Hoogema, is in ieder geval een van hun activiteiten geweest.
In de Kroniek van het klooster Aduard
wordt in bijlage VII, betreffende de Rentmeestersrekening uit 1595, op bladzijde
159, gesproken over:
"Landen toe Oestwolt" (Oostwold bij het
Leekstermeer).
Het betreft hier 350 grazen land in Oostwolderkarspel, waarover de afgelopen 16
jaar geen inkomsten geweest zijn.
De verklaring hiervan zou zijn, de ver248

woesting waaraan de Ommelanden in de
jaren vóór de Reductie hebben bloot gestaan en van de verwaarlozing, waaraan het
boerenbedrijf dientengevolge was overgeleverd.
Alle kaarten in de Historische Atlas van
Groningen geven aan, dat de boerderij Hogema in de provincie Drenthe ligt. Zowel
de grens op de Provinciekaart, de grens op
de Kerspelkaart, als de grens op de kaart
van het bezit van de Cisterciëners van
Aduard loopt exact lang de boerderij
Hoogema.
Vierde naamsverklaring:
Hogemaheert in Groningen
In de plaats Toornwerd in de gemeente
Middelstum staat een boerderij met de
naam Hogemaheert. Enige relatie met onze
familienaam heb ik tot nu toe niet kunnen
vinden.
Vijfde naamsverklaring:
In het boek De Friesche Eigennamen Verklaard van B.J. Schurer (1939) wordt beschreven, dat het achtervoegsel ma gezien
moet worden als een overblijfsel van het
woord man of van het meervoud van man,
in het Oudfriesch (vóór 1500) voorkomende als mona of mena = mannen.
Hoogma kan dus betekenen: 'man van
Hoog'.
In Groningen werd vaak een 'stomme' e
tussengevoegd in de van oorsprong Friese
naam. Vandaar wellicht dat de naam Hogema als van Groningse in plaats van Friese
herkomst wordt beschouwd.
Geen van de afstammingslijnen gaat echter
vooralsnog richting Groningen.
Zesde naamsverklaring:
Bij Leiden in de provincie Zuid Holland
ligt het plaatsje Hoogmade. Een verbinding
met de familie Hoogma/Hogema is niet te
maken. Als enig mogelijk aanknopingspunt
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richting Friesland (Leeuwarden) zie ik de
volgende vermelding in de 'Collectie van
de Lely van Oudewater':
Abraham van den Tempel, zoon van Catharina Adriaansdochter van Alckemade, leackendrapier, jongeman van Leeuwarden,
wonende op de Hoogewoert trouwt op 2203-1648 met Catharina Pietersdochter van
Hoogemade, (voor-)dochter van Pieter Gerritszoon van Hogemade, lakenreeder te

Leiden, jongedochter van Leyden. Zij vertrekken op 01-05-1660 naar Amsterdam.
Het voorgaande moge illustreren, dat er
soms nog heel wat haken en ogen kunnen
zitten aan een naamsverklaring. Dit wordt
nog vaak bemoeilijkt als men de eigenlijke
bron of plaats van herkomst niet kan achterhalen.

Beroepen van toen (koopvr-kopers)
H.M. Lups
len, snoep, snuisterijen, uien en vis, al dan
niet gebakken. Vaak hadden ze de naam
zeer gehaaid te zijn, wat wel nodig was in
de rauwe venterswereld van toen. En over
het algemeen leverde het geen dik belegde
boterham op. Anderzijds maakte deze handel van hen erg onafhankelijke vrouwen.
Visverkoop kon weliswaar een aardige boterham opleveren, maar Scheveningse vissersvrouwen bijv. liepen daartoe wel met
een ben (mand) vol vis op hun hoofd niet
alleen naar Den Haag, maar zelfs naar Rotterdam.
Koornbrander, korenbrander
Zie brandewijnbrander en destilleerder
Koopvrouw
Vrouw, die haar beroep er van maakt han- (ook distilleerder of distillateur)
del te drijven. Meestal is dit kleinhandel. Het oudst bekende document uit de vroege
De benaming in wettelijke taal was destijds middeleeuwen is van een chirurgijn die in
1107 de techniek van het distilleren besoms openbare koopvrouw.
schrijft;
in 1477 verschijnt in Augsburg een
Van het Amsterdamse snijders- en kleerboekje
over
het ausgebrannte Wasser. In
makersgilde konden ook nieuwe vrouwenkierenverkoopsters lid zijn. -Verder brach- 1500 publiceerde de arts Hieronymus
ten vrouwen - veelal getrouwd of weduwe - Brunsweich Das Buch der rechten Kunst zu
allerlei waren aan de man (en de vrouw) disillieren, die einzigen Ding, in 1517 verhetzij op straat, hetzij in winkel(tje)s: appe- taald door Thomas Vandernoot in Brussel
len, groenten, boter, eieren, garen en band, onder de titel Die distelaciën ende vertuykaas, kaarsen, lucifers, mosselen, oliebol- ten der Wateren. Naast wijn als grondstof
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werd in onze streken evenals in Engeland
en Schotland geleidelijk aan vooral graan
gebruikt (immers reeds bekend ten behoeve
van het brouwen van bier. Coornbranders
stookten alcohol uit graan, voornamelijk
gerst, tarwe, rogge en boekweit. Hun product werd oorspronkelijk coornwijn genoemd. Coornwijn was goedkoper dan
brandewijn, mede omdat de afVal, de spoeling na de distillatie aan de boeren kon
worden verkocht, wat kostendrukkend
werkte. Later ging men - weer om economische redenen - melasse, afValproduct van
de bietensuiker als grondstof gebruiken.
KoperVerschillende beroepen, die met de verwerking van koper te maken hebben bestaan
ook nu nog, zij het in een gemoderniseerde
vorm of onder een andere naam.
Koperblazer
Muzikant, die op koperen instrumenten
speelt.
Koperdekker
Dekte daken of dakdelen met koperen platen.
Koperdraaier
De koperdraaier werkt onder meer gegoten
koperen voorwerpen af met behulp van een
draaibank zoals kandelaars en vazen.
Koperdrijver
Iemand die koperen drijfwerk maakt. Met
behulp van hamertjes en ponsen in verschillende modellen worden vlakke koperen platen, die op een ondergrond van o.a.
zand liggen, in reliëf gedreven.
Koperdrukker
Degeen, die met behulp van een etspers afdrukken maakt van geëtste of gegraveerde
koperen platen. Bij deze techniek spreekt
men van diepdruk, omdat het (vochtig) papier dusdanig geperst wordt dat de inkt in
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de groeven van de koperen plaat over gaat
naar het papier.
Koperetser
De koperetser dekt een koperen plaat af.
Nadat de afbeelding in spiegelschrift is
aangebracht verwijdert de koperetser de
afdeklaag conform de afbeelding met een
etsnaald, waarna de plaat in een etsbad
wordt gehangen. Hier bijt de ets het koper
op de onbedekte plaatsen uit. Vervolgens
wordt een proefdruk gemaakt, waarna het
procédé wordt herhaald tot de verlangde
kwaliteit bereikt wordt. Deze techniek, die
omstreeks 1590 in ons land tot ontwikkeling kwam, werd vooral door de makers
van 'vrije' grafiek toegepast. Oorspronkelijk werd de ets gezien als een snellere en
goedkopere manier dan het graveren, om
een afbeelding te realiseren. Het waren
vooral de schilders uit de zeventiende
eeuw, die van het etsen een zelfstandige
uitingsvorm hebben gemaakt.
Koper(geel)gieter
De koper (geel)gieter vervaardigt (sier)
voorwerpen door het gieten van gesmolten
koper in daartoe vervaardigde vormen.
Kopergraveur
Nadat op een gladde koperen plaat een tekening is aangebracht in spiegelschrift,
steekt de kopergraveur deze afbeelding met
behulp van burijnen (kleine scherpe beitels
die uitlopen in een driehoekige punt) in de
plaat uit. Een kopergravure wordt dus gekenmerkt door een fijn lijnwerk. Begin zestiende eeuw werd het graveren van afbeeldingen vooral gedaan door kunstschilders.
Zo staan op naam van Lucas van Leyden
zo'n 170 kopergravures. Vooral in de zuidelijke Nederlanden werd deze techniek
verder ontwikkeld. Rond 1550 wijzigde de
marktsituatie zich. Ook deze situatie deed
zich eerst in de zuidelijke Nederlanden
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voor. In de grote steden vestigden zich een Kopermolenaar
aantal uitgeverijen/drukkerijen, die op het In een kopermolen, ook koperpletterij gegebied van de geïllustreerde boeken en los- noemd, werd onder meer bladkoper verse gravures min of meer een monopolie- vaardigd door het koper plat te hameren.
achtige positie kregen. De graveur kwam Koperslager
bij hen in loondienst. Eind 1500, begin De koperslager vervaardigt voorwerpen
1600 ontwikkelde deze situatie zich ook in van geslagen koper, bijv. ketels.
de noordelijke Nederlanden.
Kopersmid
Kopermeester
Hetzelfde als koperslager, vroeger ook
Was vroeger de benaming van een smelter voor kopergieter: "een busghieter oft copersmit"
van koper.

Termen van vroeger (employ-enum...)
H.M. Lups
employ besteding, aanlegging, bezigheid,
gebruik
employeeren besteden, aanleggen, bezigen, gebruiken
emporteeren ontvoeren, innemen, wegvagen
emptie koping
emulatie navolging, ondergang, nadoen
emundator zwaardveger, wapensmid
enarratie vertelling
enarreeren vertellen, verhalen
enckel goed, juist
encycliek pauselijke officiële rondzendbrief met gewichtige inhoud, gericht tot
kerkelijke gezagsdragers. De encycliek
heet naar haar beginwoorden
encourageeren bemoedigen
endosseeren, endorsseeren op de rug van
een dossier of achter op het stuk tekenen
enerveeren ontzenuwen, krachteloos maken
engageeren inwikkelen, verbinden, verloven, verpanden, verplichten
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enorin lelijk, wanstaltig, ongeschikt
ennuyeux verdrietig
entameren een onderhandeling beginnen
enqueste onderzoek, het horen van getuigen
enqueste doen het horen van getuigen door
de rechter i.v.m. het onderzoeken van een
zaak
enqueste valetudinair onderzoek, het horen van getuigen die oud of ziek zijn of
waarvan gevreesd wordt zeer spoedig te
zullen sterven
enquesteeren onderzoeken
enrolleeren optekenen, op de rol zetten
enterineeren (juridisch) bekrachtigen
enterinement bekrachtiging
entrepreneeren ondernemen, aannemen,
onder handen nemen
entrepreneur ondernemer, aannemer
entreprise aanslag, voornemen
enunciatie uitspraak
enumeratie optelling
enumereeren optellen, aantellen
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Patentregisters
H. M. Lups

In de Franse tijd werd het gildensysteem
afgeschaft in ons land. De overheid nam
toen een deel van het toezicht over. Dit
hield onder meer enerzijds in dat de beoefenaren van bepaalde beroepen niet langer
hun bijdragen in de kas van het gilde moesten storten, maar anderzijds de staat moest
betalen om een bepaald beroep te mogen
uitoefenen. Deze vorm van belastingheffing, het z.g. patentrecht, werd 1805 ingevoerd en werd eerst in 1893 afgeschaft.
Het recht van patent werd toegepast op alle
handel, bedrijf, beroep en nering, ook al
had men daarvoor niets met een gilde te
maken. Vooruitgang was misschien wel dat
men vrijer allerlei beroepen kon uitoefenen, niet gehinderd door de regels van de
gilden.
Als grondslag van deze belasting diende
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een evenredig bedrag van de netto winst
van de bedrijven in verband met het meerdere of mindere nut, dat elk bedrijf stichtte
(Wet van 12 juli 1821).
De belastingschuldigen moesten, evenals
bij de personele belasting, zelf aangifte
doen van hun belastbaar beroep, bedrijf,
handwerk of nering, waartoe zij door een
aan hen uit te reiken beschrijvingsbiljet
werden 'uitgenodigd'.
De algemene beschrijving had plaats in de
maand mei. De verklaringen werden door
de ontvangers overgelegd aan de zetters en
controleurs. De zetters bepaalden de hoogte
van de aanslag, controleurs oefenden een
laatste controle uit. De zakelijke inhoud
werd overgebracht in een register. De patentplichtigen werden ingedeeld in de daartoe vastgestelde klassen. Wanneer er sprake was van meer dan een beroep werd men
in meer dan een klasse ingedeeld en moest
men conform de aanslagen behorend bij de
meerdere klassen betalen. De rechten aan
de klassen verbonden waren rechtelijk geregeld. Het patentrecht van bedrijven, beroepen en handelingen welke niet met name in de wet tot uitdrukking waren gebracht werden geregeld naar die, waarmee
ze de meeste overeenkomst hadden.
Van de beroepen en bedrijven, vermeld in
de wetten op het recht van patent van 21
mei 1819 en 6 april 1823 is een lijst in alfabetische volgorde samengesteld.
Het heeft weinig zin deze lijst op te nemen,
maar enkele voorbeelden uit de beroepsomschrijvingen maken wel duidelijk dat de
uitoefening destijds, althans wat de nevenactiviteiten betrof, wel aanzienlijk zijn verOns Erfgoed nr 6, 1999

anderd. Zo komen we in deze lijst tegen:
apothekers voor de verkoop van wijn en
sap van aalbessen,
banketbakkers als verkopers van zoete likeuren, punch, wijn en sap van aalbessen,
conciërges in gevangenhuizen voor de verkoop van eetwaren en dranken.
Daarnaast vinden we ook beroepen, die inmiddels verdwenen zijn en/of waarvan de
inhoud niet altijd zonder meer duidelijk is.
Voorbeelden zijn:
artsenijmengers,
calicotweverijen (weverijen van soort geweven katoen; de naam is ontleend aan de
Voor-Indische stad Kalitkoet),
kettingsterkers (ook wel kettingpapperij),
klerenblekers (bleken gewassen lijfgoederen)
koellichters,
zeemtouwers (bereiders van zeemleer).
Bepaalde beroepsgroepen waren van het
patentrecht vrijgesteld. O.a. ambtenaren,
arbeiders, dagloners, geestelijken, landbouwers, militairen en varenden. Wel moesten
na 1823 eigenaren van schepen patentrecht
gaan betalen naar tonnage van hun schip.
Voorzover nog aanwezig (veelal in gemeente of streek-archieven) geeft de registratie in de Patentregisters voor genealogen vaak nuttige informatie. Zij geven een
duidelijk beeld van de jaarlijkse omzet van
een bedrij f(j e) of nering of winkel want afhankelijk van de omzet (winst) of het inkomen werd de hoogte van het patentrecht bepaald. Ook wijzigingen van beroepen werden geregistreerd. Anders dan in het bevolkingsregister worden niet alleen het hoofdberoep maar ook de nevenberoepen vermeld. Ook wordt het hoofdberoep nauwkeuriger omschreven. Daarnaast kan men
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een indruk krijgen van de relatieve financiële toestand omdat men onder meer beroepsgenoten kan vergelijken. De ene bakker, winkelier of schipper is de andere niet.
Enkele voorbeelden uit het Delftse Patentregister van 1822 (helaas een van de twee,
die nog aanwezig zijn) mogen het voorgaande illustreren:
Willem Robart was broodbakker. Hij verwerkte 150 zak tarwe en 11 zak rogge.
Andries Blom was eveneens broodbakker.
Hij verwerkte 333 zak tarwe en 21 zak rogge.
Cornelis Poelman, vleeshouwer, slachtte
115 runderen, 76 kalveren en 92 schapen,
Frans Brouwer, eveneens vleeschhouwer,
32 runderen, 65 kalveren en 4 schapen.
Enkele andere patentplichtigen waren:
Johannes van Weert, tapper/logementhouder met een huis welk drie kamers of vertrekken bevatte;
Lodewijk van Drongelen, kroeghouder met
minder dan een kan staande;
Jan de Vos, blikslager, alleen werkende/
melkverkoper;
Catharina Houtentuyn, mutsenmaakster
met meisjes;
Samuel Johannes van Helden, kaarsemaker/smeersmelter;
Andries Librecht, mantelverhuurder;
Egbertus Mensink, ledezetter;
Bernardus Jacobus Wollerbeek, verbeterhuis met 6 kamers of vertrekken welke het
huis bevat.
De gegeven voorbeelden laten zien dat,
voor zover aanwezig, de Patentregisters inderdaad bruikbare inlichtingen kunnen geven. Jammer is dat veel van deze registers
om de een of andere reden verloren zijn gegaan, zodat deze informatie lang niet altijd
meer beschikbaar is.
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CD-nieuws
H.M. Lups
Naast de cd-rom's die via de Stichting Historie Future uitgebracht worden en die ten
dele ook via ons worden geleverd, verschijnen ook andere.
Bij de NGV:
CD01 Historische Gemeenteatlas van
Nederland. Nieuwe versie, aangepast aan
de snelheid van de cd-rom spelers van nu.
Genealogie 001. Deze cd bevat het Klapperprogramma, voor zover nodig om in de
bestanden van de cd te kunnen zoeken, plus
zo'n 100-tal bestanden (DTB-boeken enz.),
uitgebracht in de jaren 1992 t/m 1995 op
floppy.
Prijs per cd voor leden NGV f 30,—, voor
de overigen f 40,--, te bestellen bij de
Dienst Bestellingen van de NGV, Adriaan
Dortsmanplein 3 a, 1411 RC Naarden.
Genealogische kaartenbak Per persoon
vier bladen: een persoons-, een geboorte-,
een trouwen- en een overlijdensblad beschikbaar, geschikt om allerlei bestanden in
te voeren, bijv. personen die men niet in
het eigenlijke genealogieprogramma wil
opslaan. Ook geschikt voor de registratie
van graven op een kerkhof, een collectie
bidprentjes, het familiearchief of een adressenbestand. Er kunnen meerdere kaartenbakken in gebruik worden genomen. Uiteraard zijn de kaarten sorteerbaar en af te
drukken.
Te bestellen door overmaking van ƒ 25,—
op gironr 229 35 88 van de heer E.A.F.H.
Tobé, Hezeweg 35, 7335 BM Apeldoorn,
tel. 055 534 22 22.
Gendalim cd 0.2 (Genealogische Databank Limburg). Deze schijf bevat ±
1.700.000 geneatomen (Hierop wordt in
254

een van de komende nummers teruggekomen) uit ± 60.000 huwelijken, ± 256.000
dopen en 111.000 overlijdens uit 73 Limburgse + 10 grensplaatsen (4 Belg. en 6
Duitse). De gegevens zijn nog pas zeer beperkt gecorrigeerd. De bij de feiten behorende transcripties, opmerkingen, scan's
e.d. worden op deze cd niet meegenomen.
Wel zijn de bij een feit genoemde personen, dus ook getuigen vermeld. De gegevens zijn door het Limburgs Genealogisch
Archief met zijn ± 5 0 vrijwilligers ingevoerd met behulp van het GRIS programma. Dit t/m 16 augustus 1999. Deze cd
maakt deel uit van het GENDAWTNproject, waarin diverse genealogische databanken onder Windows zullen worden opgenomen.
De cd bevat gegevens uit de volgende
plaatsen:
Afden (D), Amby, Amstenrade, Beegden,
Beek, Bemelen, Berg a/d Maas, Berg en
Terblijt, Bilzen (B) Bingelrade, Born,
Broeksittard, Brunssum, Cadier en Keer,
Canne (B), Echt, Eli, Elsloo, Eygelshoven,
Eys, Geleen,Geulle, Grevenbicht, Grubbenvorst, Gulpen, Guttechoven, Heer, Heerlen,
Helden, Herten, Herzogenrath (D), Hoensbroek, Hulsberg, Hunsel, Jabeek, Kerkrade,
Klimmen, Laurensberg (D), Limbricht,
Linne, Maastricht, Mechelen, Meerlo, Melick, Merkelbeek, Merkstein (D), Millen
(D), Moelingen (B), Mook, Nederweert,
Nieuwstadt, Noorbeek, Nuth, Obbicht,
Oirsbeek, Ophoven, Oud-Valkenburg, Papenhoven, Posterholt, Schaesberg, Schimmert, Schin op Geul, Schinnen, Simpelveld, Sippenaken (B), Sittard, Spaubeek,
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St. Odiliënberg, Stein, Stevensweert,
Stramprooi, Susteren, Urmond, Vaals,
Venlo, Venray, Vlodrop, Voerendaal,
Wehr (D), Wessem, Wijlre, Wijnandsrade
en Wolder. Van sommige plaatsen zijn de
DTB-boeken vóór 1800 al geheel geïndiceerd, van andere is slechts een gedeelte
gereed. Soms overschrijdt de indicering
ook de grens van de Burgerlijke Stand. In
een volgende uitgave van deze cd wordt
van elke plaats aangegeven welke periode
bewerkt en opgenomen is. Men gelieve

daarbij te bedenken dat ook de originele
bronnen vaak niet compleet zijn.
Bestellingen van de schijf kunnen gedaan
worden door overmaking van/30,-- + ƒ 4,~
verzendkosten op girorekening 593490
t.n.v. Stichting LGA te Geleen, met vermelding van'Schijf 0.2'.
Zie ook http://www.xs4all.nl/~amarchal.
Het komend jaar hopen we verder stil te
staan bij de activiteiten van deze werkgroep, mogelijk belangrijk voor ieder met
Limburgse voorouders.

Surplus
W.J. Scholl
Wanneer beginnende genealogen de perio- ouder. Uit zo'n inschrijving iets opmaken
de van de burgerlijke stand verlaten en de over de sociale positie is vaak nog moeilijdoop-, trouw- en begraafregisters (DTB) in ker en meestentijds onmogelijk.
eerste instantie hun bronnen vormen voor En toch ... Het komt gelukkig ook wel
de primaire gegevens, zijn ze soms wat te- voor dat degene die de inschrijving deed
leurgesteld. De aktes van de burgerlijke daaraan informatie toevoegde die ons onstand geven meestal genoeg gegevens die verwacht iets meer laat weten over de perals aanknopingspunten voor verder onder- sonen waarover het gaat en/of de tijd waarzoek kunnen dienen. Soms, wanneer bij in zij leefden. Voor deze informatie, hoe
getuigen leeftijd, beroep en relatie worden gering ook, kunnen wij de schrijver dankvermeld, geven zij al iets prijs van bijv. de baar zijn. In de komende jaargang van Ons
sociale laag waartoe de betrokken voorou- Erfgoed zal in elke aflevering een inschrijders behoorden. De vermeldingen in de ving bekeken worden die iets extra inforDTB-boeken zijn daarmee vergeleken vaak matie bevat, soms banaal, soms ontroerend.
zeer beknopt. Ze zijn soms zo summier dat Is elke bruikbare vondst in de DTB-boeken
aanvullende gegevens nodig zijn om duide- waardevol, die extra informatie is boven de
lijk te maken dat de gevonden inschrijving verwachte waarde: een surplus.
daadwerkelijk slaat op een gezochte voor™

föedacüe en adminbhatie wensen uende uwen
ptetibye feeötdagen en een heel goed 2CCC toe
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Boeken en tijdschriften
H.M. Lups
Coevorder Familieboek, uitgave van de Historische Vereniging 'Stadt en Heerlijckheydt Coevorden'.
In 1993 kreeg een groepje enthousiaste stamboomonderzoekers het idee om voor het 850jarige bestaan van Coevorden in 1998 een overzicht te maken van die families die al eeuwen in
Coevorden en omstreken wonen. Zo werden
uiteindelijk meer dan 400 families onderzocht,
waarvan een kleine 300 in druk werden gegeven. Aan het onderzoek en het ordenen van de
gegevens heeft de genealogische werkgroep enkele jaren zeer intensief gewerkt. Duizenden
aktes van de burgerlijke stand werden doorzocht. Ook de kerkelijke registratie: doop-,
trouw- en begraafregisters zijn verwerkt. Daarnaast werden allerlei andere mogelijke bronnen
doorgespit als het Burgerboek Coevorden 16de
eeuw - 1811, Haardstedenregisters Coevorden
1691, 1784 en 1794 en het Voogdijboek Coevorden 1700-1733, al bij al een gigantische
klus.
Inmiddels zijn drie delen verschenen. Ieder
deel, formaat A4, telt zo'n 250 pagina's. Het
laatste deel, dat de letters S t/m Z omvat, is gepland op december van dit jaar. Uiteraard zijn
de delen niet alleen geïllustreerd maar ook geindiceerd. Dat de serie succesvol is wordt al bewezen doordat van het eerste deel de 4e druk al
verschenen is. De prijs bedraagt per deel ƒ 45,--,
leden betalen ƒ 35,— (afhaalprijzen). Te bestellen bij Annelies Neep, Bentheimerstraat 1 a,
7741 JH Coevorden, tel. 0524-512963. Ook af
te halen bij de VVV te Coevorden, vlak bij het
museum met o.a. een uitgebreide fotocollectie
van Coevordenaren.
Criminele heraut. Een zakboekje voor wie onderzoek doet naar schelmen en schavuiten in
het Sticht voor 1811. Dit is een uitgave samengesteld ter gelegenheid ter gelegenheid van het
tiende Lustrum van de NGV afdeling Utrecht in
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1998. Ter gelegenheid van dit Lustrum is door
een werkgroep van de afdeling onder meer een
toegang op de criminele sententies van het Hof
van Utrecht vervaardigd, die uitgegeven wordt
door het Utrechts Archief. Daarnaast ontstond
dit boekje want ondanks deze toegang blijven
er voor de minder geschoolde onderzoeker vele
vragen over: hoe werkte het Hof van Utrecht,
welke andere rechtscolleges waren er in het
Sticht en waar bevinden zich de betreffende archieven, welke vormen van criminaliteit kwamen er voor, welke straffen werden opgelegd
enz. Naast deze overzichten vinden we een lijst
van criminele sententies voor het Hof van
Utrecht 1530-1811, enkele bijzondere akten,
een beperkt maar nuttig glossarium, dat een
aantal destijds gebruikte termen toelicht, iets
over kalenders en dateringen, een literatuuropgave en een index op plaatsnamen in de bronnenlijst. Al bij al 33 pagina's met nuttige en interessante informatie, waar ook nietUtrechtenaren waarschijnlijk wel iets bruikbaars aan kunnen ontlenen. Het boekje kan
worden besteld bij het secretariaat van de NGV
afdeling Utrecht, Tuinstraat 44, 3732 VM De
Bilt. De prijs bedraagt ƒ5,-- + ƒ 2,50 verzendkosten.
Documenten & manuscripten. (Catalogus
21) Bij het antiquariaat A.G. van der Steur zijn
zo'n 10.000 manuscripten van en betreffende
Nederlandse personen in voorraad, waarvan in
deze catalogus 1000 aangeboden worden. Het
aanbod is zeer gevarieerd. Het begint met stukken betreffende goederenbezit van Aart Otto
van Aalst en zijn weduwe, te Gellicum. 3 charters op perkament, 1774-1780; 3037 is een kwitantie van doodgraver P. van Daal van 5 nov.
1802 betreffende ontvangen begrafeniskosten
van het lijk van Antje Kuyper, wed. van Dirk
Wind; 3502 betreft de administratie van de N.
V. Leidsche goud en zilverhandel v/h Van RosOns Erfgoed nr 6, 1999

sum du Chattel en Driessen te Leiden 19391950; 3647 Collectie stukken betreffende Karel
Bernard van Wulfften Palthe (ca. 30 stuks);
Zeeland, Duiveland, Nieuwerkerk, Oude
Nieuwland en Capelle, 'Veldboek van de drie
bannen van Duyveland, beginnende met den
heventijd ingegaan Sinte Maarten 1772. Prijzen
varieren van nog geen ƒ 20,-- tot meerdere duizenden guldens. De prijs van deze catalogus bedraagt/5,-- Het adres is Antiquariaat A.G. van
der Steur, Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem (email antiquariaat@vandersteur.nl, homepage
http://www.vandersteur.nl).

De grootmoeder van Zeger was Eva Heerlijn,
dochter uit een geslacht dat genealogisch/
historisch ook interessant was, een overgrootmoeder was Gijsbertha van Arnhem, telg uit
een Gelders geslacht, waarvan de afstamming
terug te voeren is tot rond 1200.
In hoofdstuk V begint een overzicht van de familie Davidson met als uitgangspunt het familiewapen. In dat overzicht vinden we allerlei
documentatie zoals bijv. de beschrijving van
een boedelsplitsing. En passant wordt duidelijk
gemaakt dat het onderzoek naar Hollanders in
Franse krijgsdienst niet altijd een eenvoudige
zaak is. Zo is een Frederic (Vreek) Davidson in
Franse krijgsdienst overleden in een hospitaal te
Köningsbergen. In de Franse archieven wordt
vermeld dat hij een zoon is van Henry en Wederaaltje Sreeves (= Aaltje Vreeks Weeder).
Nazaten zijn er tot vandaag. Het boek eindigt
met een kadastrale kaart van de gemeente waarop het grondbezit van de familie ingekleurd is.
Verder een index op de persoonsnamen en diverse bijlagen.
Al bij al een kostelijk boek, niet alleen voor
verwanten van de Davidson's maar ook voor de
genealogen - (lokaal)historisch geïnteresseerden door de documentatie. De prijs is ƒ 69,50
incl verzendk. (Ned.), te bestellen door overmaking van dit bedrag op bankrek.
12.12.36.250 tn.v. de Hist. Ver. Suyder Cogge
met vermelding van naam en adres.

Het Schotse geslacht Davidson, Zeger Davidson en andere nakomelingen.
Een uitgave van de Historische Vereniging
'Suyder Cogge' te Venhuizen. Formaat A4,
ingebonden, 223 pag. geïllustreerd (zwart-wit
en kleur). Samenstellers: Gré Bakker-Bruin,
Klaas Bant en Andries Jongert met medewerking van Louwe en Piet Beemster, Nina Janssen-Federoff en Klaas Tol. Een moedig initiatief van deze vereniging om een dergelijk fraai
verzorgde publicatie te laten verschijnen betreffende een familie, waarvan nog maar weinig
nazaten in Venhuizen en omgeving wonen.
In 1799 werd Zeger Davidson, een Venhuizer
boer en veehandelaar, gefusilleerd door een
Frans/Bataafs vuurpeloton omdat hij in 1799
samenwerkte met het Engelse invasieleger, dat
de kop van Noord-Holland binnenviel. Deze
Zeger stamde uit een oud Schots geslacht. Een Historie, Geografie en Genealogie van het
voorvader, William Davidson, die deel uit- geslacht Van der Haven. De auteur, ing. H.
maakte van de Schotse Brigade, die ondersteu- van der Haven weet zowel de Van der Haven's
ning gaf aan de troepen van stadhouder Frede- als met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkrik Hendrik, wordt rond 1637 genoemd. Diens heid de Zeeuwse tak Van der Have in dit in prozoon, Patricus, leefde rond 1690 in Emden (O.- ductie zijnde boek terug te voeren tot Gherit
Frl.). Een kleinzoon van Patricus, Dirk David- Janszn. Van Scie, (Van der Haven), ridder. Al
son vestigt zich later als veehandelaar in Ven- bij al is een historisch document en naslagwerk
huizen. De auteurs zijn eerst ingegaan op de tot stand gekomen, dat een periode van 800 jaar
herkomst van de Davidson's. De Venhuizer Da- omvat, met een omvang van 400 pagina's op A4
vidson's voerden hun afstamming terug tot op formaat. Het boek is gedrukt op 120 grams paR. Davidson, die omstreeks 1635 leefde. Wel pier met tekeningen (kleuren)foto's, gravures,
voerde men hetzelfde wapen als de Schotse het wapen alsmede het huismerk uit oude tijclan, maar verwantschap kon niet worden aan- den. De oplage zal 200 stuks bedragen. Tot 2
getoond.
januari 2000 bedraagt de prijs voor leden van
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de Werkgroep Genealogie ƒ 80,— en voor nietleden/ 85,--. (excl. ƒ 10,50 porto). Na 2 januari
zijn de prijzen ƒ5,-- hoger. Gezien de beperkte
oplaag, de omvang en de uitvoering eigenlijk
een koopje. Het boek zal in de laatste week van
februari gereed zijn. Te bestellen bij de Ver.
'Werkgroep Genealogie", Overlaat 58, 3362 JE
Sliedrecht. Voor inlichtingen: K. Blokland, secretaris, tel. 01184 41 71 68. Gaarne hopen wij
t.z.t. nader op deze uitgave terug te komen,
want we zijn zeer benieuwd hoe de auteur acht
eeuwen heeft weten te overbruggen en waaraan
zijn gegevens zijn ontleend.

Voorouders in Oldebroek. Auteur J. van Kuier. Dit werkje bevat de parentelen van Henrick
Jansz. Sneeloper, Aart Cornelisz, Egbert Henricksz Staal en Reyer Claasz. Verder een genealogie van Peter Hendriksz Kloek en een kwartierstaat van Adolf Knul + bijbehorende indexen. De inhoud omvat 47 pagina's met, afgezien van het voorwoord, uitsluitend genealogische gegevens. De prijs bedraagt ƒ 17,50. Bestellingen per bank of giro via Postbankrekening 722048 t.n.v. J. van Kuier te Purmerend
met vermelding van 'Oldebroek'.

Bidprentjes: Naschrift.
J. van den Berg
Het artikel over bidprentjes in het laatste http://www.casema.net/~jvdbgen/
nummer van Ons Erfgoed was, ondanks dat Gebruik de zoekmachine op de indexpagihet url (internet) nummer nog niet bekend na om snel een naam te vinden.
was, voor veel leden een reden om te reageren en mij op vele manieren advies ga- Voor uw aanvullende reacties en of inforven en ondersteunden. Ik ben mede door de matie kunt u mij schrijven of e-mailen:
vele reacties gestimuleerd om meer te we- jvdbgen@casema.net
ten te komen over dit fenomeen.
Enkele andere sites op dit terrein zijn:
Ook heb ik de dossiers over dit onderwerp http://home.wxs.nl/~zijlm015/home.html
van de heer Lups in mogen zien en gecon- http://www.homepages.hetnet.nl/
stateerd dat er nog veel voorbereidend on- -vranchoo/index.html
derzoek op de plank ligt. Ik zal me de ko- http://gemeentearchief.tilburg.nl/studiezaal/
mende tijd hier verder in willen verdiepen. bidprent/bidprent.htm
Op dit moment vraag ik u om, indien u bid- http://home.concepts.nl/~jhasniet/index.
prentjes thuis hebt waar u toch niets mee html
doet, om deze aan mij ter beschikking te
stellen zodat ik daar, met behulp van het Veel succes met uw onderzoek.
internet, ook anderen kennis van kan laten
nemen. U zult mij en de internetbezoeker, Adres voor uw bidprentjes:
er een groot plezier mee doen.
Jan van den Berg,
De reeds ingevoerde bidprentjes, ruim Wezelstraat 72,
4500 stuks, zijn allemaal ter inzage op het 2623 CL Delft.
internet, het url nummer is:
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Weer nieuwe gegevens voor genealogen bij
modern DNA onderzoek.
JW. Koten
Wie wekelijks Science of nature leest
wordt regelmatig geïnformeerd over de
nieuwe vorderingen van de DNA technologie. Zo las ik onlangs weer dat er nu een
sterk vereenvoudigde methode is ontwikkeld om in een oogopslag duizenden erfelijke eigenschappen aan te tonen. De ontdekkers van deze nieuwe methode hebben
deze gratis op het internet verspreid en bovendien een kostenberekening gemaakt als
en hoe je zelf zo'n machine kunt bouwen.
De ontwikkelingen gaan nog veel sneller
dan ik had durven inschatten.
In hetzelfde nummer las ik een zeer interessant verhaal, dat aangaf dat heel wat historische verhalen en vergelijkende taaistudies
een DNA-grond van waarheid hebben. Zoals we eerder hebben uitgelegd kan je met
behulp van het onderzoek van het DNA,
het mDNA (mitochondriaal DNA) en het
Y-chromosoom onderzoek de vroege geschiedenis reconstrueren van niet alleen individuele ontwikkelingen maar ook van de
genealogie van bevolkingen als geheel. Ieder type bevolking heeft zo zijn eigen DNA
kenmerken. Bij migratie van een volk naar
een ander gebied heb je uiteraard kans dat
er nieuwe eigenschappen bij komen of bestaande verdwijnen. Met deze gegevens
kan je dus een stamboom opmaken, die uitbeeldt hoe de bevolkingen vanuit de oertijd
zich in deze gebieden hebben uitgebreid.

ponenten van het menselijke gen 75% van
de Europese variatie kunnen verklaren.
DNA-groep 1 bestaat uit boeren die in het
Midden-Oosten hebben gewoond en zich
via Griekenland, Italië en Spanje hebben
verspreid.
DNA-groep 2 wordt gevormd door de Midden Europese boeren die noord-westwaarts
zijn getrokken en de Duitse laagvlakte, Nederland en Engeland zijn gaan bevolken.
Een afsplitsing van deze groep (waarschijnlijk door klimatologische oorzaken)
wordt gevormd door de Lappen, de mensen
in Scandinavië en de Uralische bevolkingen in Finland en de noordelijke delen van
Rusland.
DNA-groep 3 bestaat uit de bevolkingsgroepen die zich in het Wolga- en Dongebied hebben verbreid. Zij hebben als eersten het paard gedomestiseerd.
DNA-groep 4 wordt gevormd door de Kelten die waarschijnlijk door de oprukkende
'DNA-groep 3 volken' zijn weggedrukt en
de DNA-groep 5 de Baskische bevolkingsgroepen met dezelfde achtergrond.

Verschil migratie van mannen en vrouwen
Mannen en vrouwen hebben een dramatisch verschillend migratiepatroon. Dit kan
men met de studie van het Y-chromosoom
(vererving uitsluitend van vader op zonen)
Europese volken
en met het mDNA (vererving uitsluitend
Een onlangs verschenen studie heeft deze van moeder naar dochters/zonen) volgen.
migratie voor de Europese bevolkingen Het blijkt dat vrouwen veel sterker migreduidelijk gemaakt, Het blijkt dat vijf com- ren dan mannen. Mannen groeien meestal
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op op de plaats van hun ouders en hun zonen en blijven in het zelfde gebied wonen.
Vrouwen trekken in bij de mannen. Hoewel
de afstanden per generatie, die de vrouwen
migreren, echt niet groot hoeven te zijn,
verschilt dat na een honderdtal migraties
toch een heel stuk.

Ashkenazische joden erfelijke verwantschap hebben met volken in het MiddenOosten maar ook met joden die men de Sefardische joden noemt (Spaans-Portugese
joden) Ook de meeste naamdragers Cohen
(joodse priesters) hebben verre gemeenschappelijke voorouders.

Ashkenazische Joden (Oost -Europese
joden)
De ashkenazische joden stammen zeer vermoedelijk af van een beperkt aantal joden,
vermoedelijk niet meer dan 10-20.000
mannen in de zestiende eeuw en vermoedelijk zelfs nog minder mannen als je 1000
jaar teruggaat. Dit is vergelijkbaar met de
uitgangspopulatie van de Finnen die ook
maar een zeer beperkte groep waren. Erfelijkheidsonderzoek bevestigt voorts dat de

Conclusie
Deze voorbeelden tonen aan hoe men met
vergelijking van de structuur van het DNA,
de Y-chromosomen en het mDNA de migratie van de verschillende bevolkingstypen goed kan volgen. Het is duidelijk dat
binnen niet al te lange tijd nog meer verrassende waarnemingen zullen volgen waarvan we u zeker op de hoogte zullen houden.

Genealogische vragen en contactzoekers
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruimte dit toelaat. Maximaal per contactzoeker/
vraag per jaar 720 letters/spaties). De contacten en vragen worden ook tenminste twee
maanden op onze site van het internet geplaatst
(tenzij u daar bezwaren tegen heeft), waarmee
wij de kans op voor u gunstige reacties hopen
te vergroten. Gaarne dus als u internetgebruiker
bent, ook uw e-mailadres.
Bessem, Willem, kruidenier, later timmerman,
geb. Zutphen 18-03-1849, overl. Amsterdam
01-01-1901, trouwt te Amsterdam Hendrikje
Steffens. Zijn ouders zijn Willem Bessem
(koopman) en Willemina Gardina Everts, beiden van Zutphen.
Graag zoveel mogelijk gegevens van deze ouders, kinderen en voorgeslacht. Waar komt de
naam Bessem vandaan?
Willem Bessem, c/o 63 Rathgar Road, Henderson Auckland 1008, New Zealand, tel./fax 098388115
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Buijgers, Johanna kreeg op 12 of 15 september 1855 een zoon Willem Buijgers. Hij werd
ondergebracht in de 'Inrichting voor Stadsbestedelingen' in Amsterdam. Van Johanna ontbreken alle verdere gegevens. De naam Buijgers
kwam voor in Friesland. Jacob Jansen van
Wieringen Buijgers, overl. Leeuwarden, 10-51529, begraven in de Galileeërkerk te Leeuwarden, was schepen van Leeuwarden van
1519-1522 en in 1525 en burgemeester van
1523-1525. Hij woonde in Lekkum op de Buijgersstate. Jacob was getrouwd met Bauck Hillebrantsdr. Unia, overl. 25-08-1547, begr. In
de Oldenhove. Jacob kwam waarschijnlijk van
het eiland Wieringen. Op de poort van de Uniastate te Beers staat de naam Buijgers en is het
wapen afgebeeld. In het Ryksargyf en het Friedoc ben ik wel wat te weten gekomen over de
families Buijgers, o.a. dat de naam uitgestorven
is in 1720, maar hoe komt het dan dat ik zo
heet? Tot nu toe heb ik vergeefs gespeurd. Alle
reacties zijn welkom.
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T. Huijskes-Buijgers, Schubertlaan 25, 7522 JP
Enschede, tel. 053-4343390.
Goes, Hendrik, geb. Den Helder, 25-8-1866,
ber. broodbakker, tr. Amsterdam 26-11-1890
met Jannetje Does, geb. Zaandam 30-11-1865,
ber. dienstbode. Kinderen: Grietje Goes, geb.
4-8-1891. Gevraagd overl. data en plaatsen.
Waren er nog meer kinderen?
J.A. Does, Peperstraat 22, 1794 AK Oosterend
Texel, tel. 0222-318401.
De Neve. Te Muiden is op 14-5-1674 het huwelijk gesloten tussen Cornelis Boudewijnsz
Lokhorst, gedoopt 1-11-1646 te Muiden, en
Anna de Neve. Ik zoek doop en voorgeslacht
van Anna. Wel vond ik in Amsterdam de doop

van een Anna de Neve op 15-9-1641 als dochter van Joris de Neve van Middelburg en Johanna Pels, maar niets wijst er op dat zij de
gezochte Anna in Muiden is. Wie kan mij helpen?
D. van der Vliet, Comeniusstraat 543-1,
1065 BZ Amsterdam.
Wie weet de betekenis van:
1. Marito tutore
2. Hendrik Budde Senois (Hendrik Budde is
een naam maar Senois?)
3. Pro vera et cum suo originali concordante
copia
F. Harwig, Hendrik van Viandenstraat 7,
8061 CV Hasselt

Getorpedeerde schepen en verloren vaders, (aanvulling/rectificatie)
In dit artikel, verschenen in het voorgaande
nummer van Ons Erfgoed werd als voorbeeld
matroos Bentvelzer genoemd. Niet alleen heeft
hij de oorlog overleefd, hij blijkt ook nu nog te
leven en heeft op de een of andere manier ons
tijdschrift in handen gekregen. Een ding vond
hij spijtig: de verkeerde spelling van zijn naam.
Deze was niet Bentvelzer maar Bentvelzen.

Waarvan hier gaarne acte.
Inmiddels hebben wij contact gehad met de beheerder van dit archief, de heer Meurs, een
boeiend en ter zake kundig verteller.
In het komend jaar zullen wij nogmaals op dit
archief terug komen en ook aandacht besteden
aan het Instituut voor Maritieme Historie, waar
dit archief gehuisvest is.

Naamregister Ons Erfgoed 1999
A
Aalberse 35
Aalberts 43, 235
Aalst, van 256
Abbinck 239
Aelders 35
Aerentsen 239
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Genealogie, Centraal Bureau
voor 73
Genealogie in de toekomst
6-13
Genealogie vanuit verschillende gezichtspunten 10-12
Genealogische vragen en
contactzoekers 260-261
Genèaloog 10
Genegenheid 99
Generaliteit(s land) 185, 187
Genesis 104
Gens Nostra 37
Gerechtsbode 181
Gerechtshof 182
Gerechtsschrijver 181
Geschil 96, 180
Getorpedeerde schepen en
verloren vaders 188-191,
261
Getuige 97
Gewasziekte 103
Gewoonterecht 146
Gezag 179, 181
Gezag, bestuurlijk 51
Gezag, kerkelijk 51
Gezag, ridderlijk 145
Gezag, vorstelijk 146
Gezag, wereldlijk 100
Gezaghebber 184
Gezagsverhouding,
(publieke) 179, 223
Gezel 48, 92
Gicht 91
Gichtregister91, 180
Giettap 68
Gilde 115, 116, 196, 252
Gildefeest 19
Gildensysteem 252
Gilden wezen 115
Gnadenthal 173
Godsdienst, joodse 197
Goed, allodiaal 120, 122
Goed, gemeen 145
Goed, genaast 185
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Goed, horig 184
Goed, kerkelijk 99, 185
Goed, leenroerig 224
Goed, onroerend 91
Gorssel 234
Gouda 59, 60, 196
Goudsmeden "Van Giffen",
De Groningse 114-116
Graad, academische 50
Graaf 141-143, 146, 179,
185, 228
Graanpap 174
Graanzolder 64
Graatheide 145
Grafmonument 208
Gravenhage, 's 20, 124
Graveur 251
Greffier 181
Gregorius de Grote, Orde
van de Heilige 154
Gregoriusorde 154
Grensstreek 121
Griffier 181
Groet 110
Grond, allodiale 181
Grond, gemene 145
Grondbelasting 184, 226
Grondbezit 91, 92, 227, 228
Grondbezit, allodiaal 145,
147, 228
Grondbezit, feodaal 147
Grondeigenaar 180
Grondeigendom 179, 181
Grondgebruik 92
Grondheer 91
Grondheerlijkheid 181
Grondoverdracht 227
Grondrecht 179, 186
Grondtransactie, registratie
van 180
Groningen 92, 111, 247
Groot-Brittannië 102, 103,
122
Guldensporenslag 123, 147
H
Haakbus 69
Haarlem 196
Hagestolt 103
Halfvrije 145
Hallum 40, 245
Halsheerlijkheid 182
Hamburg 209
Handvuurwapen 69
Harhngen 56
Harmoniemodel 118
Harnas 97
Hastings, slag bij 120
Hattum 231
Heer 103, 179,223
Heer, adellijke 223
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Heer, vrije 122
Heerde 231
Heergewaad 97
Heerlijk 146
Heerlijkheid 92, 181
Heerlijkheid, allodiale 183
Heerlijkheid, beheer van 223
Heerlijkheid, gecommerciaiseerde 182
Heerlijkheid, hoge 182
Heerlijkheid, koninklijke 183
Heerlijkheid, lage 182
Heerlijkheid, persoonlijke
223
Heerlijkheid, territorium van
de 183
Heerlijkheid, vrije 183
Heerlijkheidsrecht 181
Heerschappij, feodale 185
Heerser, lokale 184
Heerser, ridderlijke 143
Heervaart (te paard) 94, 182
Heffing 101, 228
Heksenproces 186
Helder 97
Henegouwen 102
Hengelo (G) 233, 234, 236239, 241
Heraldiek, De vanzelfsprekendheid in de 210-211
Heraldische databank CBG
211-212
Heraut, (De) 146, 242, 244
Heren, Hoogmogende 185
Herendienst 92, 98, 179
Herengulden 184
Hersendood 208
Hertog 143, 185, 228
Hertogenbosch, 's 52, 102
Hervormde 51
Hervorming 51, 196
Het Bildt 126
Het klimaat binnenshuis 7779
Historie,... van het geslacht
Van der Haven 257
Hoeve, Romeinse 98
Hof, Franse 144
Hof, koninklijk 146
Hofadel 144
Hofdagen, jaarlijkse 224
Hofhorige 103
Hofhorigheid 92
Hofkapel 20
Hofslaaf 102
Hofstede 98
Hofstede, ridderlijke 98
Hofvrije 103
Hoge en Lage Traan 25
Holland 40, 92, 96, 97, 102,
145, 182, 184, 186, 196

Holland, graaf van 97, 184
Holland, Staten van 184
Holland, Staten van 110
Holland, volk van 224
Homohuwelijk 140
Hongersnood 99
Honorarium 92
Hoofdcijns 98
Hoofdgeld 98
Hoofdkerk 17
Hoofs 121
Hoogheidsrecht, koninklijk
142
Hoogmade 248
Hoogstraten, (vrijheid van)
30,31
Hoogwoud 67
Horige 92, 98, 102, 103, 145,
179, 184, 186
Horige, emancipatie van de
228
Horigheid 92, 101, 103, 147,
181, 184,224,227
Horigheid, civiele 100
Horigheid, erfelijke 147
Houtskool 152
Houtskoolbrander 152
Huis, Koninklijk 203, 230
Huis, naamswijziging van
het 235
Huisarchief Nienoord 24-26
Huisman 120
Huisnaam 232
Huissen 81
Huisveetiend 100
Huldebrenging 97
Hulder 97
Hunnen 101
Hunsingo 172
Huurovereenkomst, civielrechtelijke 223
Huwelijk, toestemming tot
92
Huwelijk, wettelijk 55
Huwelijksrecht 146
Ierseke 243, 244
Immigra(n)t(ie) 165, 196
Immuniteit 17
Impost 183, 186
Ingezetene 179
Inkomsten, incidentele 18
Inkomsten, structurele 18
Inpoldering 145
Inquisitie 196
Inseminatie, kunstmatige 9
Insinueeren 29
Inspecteur 49
Inspectie 49
Instituut voor Maritieme

Historie 188
Intern 50
Internet 126
Adressen op Internet 169
Introuwen 233
Investituur 95
Investituurstrijd 100, 102,
103
Italië 209
Jaarboek CBG 37
Jachtakte 142
Jachtrecht 225
Jasmine 126, 127
Javaan 69
Jeruzalem, Orde van het H.
Graf van 155
Jezus Christus, kerk van 105
Jodenreglement 196
Johannieter 155
Jongenskoraal 50
Jood 186, 195
Jood, Asjkenazische 110,
196, 197, 260
Jood, Hoogduitse 110
Jood, Oost-Europese 260
Jood, Portugese 110, 196,
197
Jood, Sefardische 260
Joodse beroepen van toen
195-197
Jurisdictie, bezit van de 181
Jurisdictie, hoge 182
Jurisdictie, lage 182, 227
Jurist 47, 48, 50
Jury rechtspraak 186
Justitie 181, 229
Justitie, officier van 182
K
Kaartenbak, genealogische
128
Kadasterwezen 101
Kaderfunctie 97
Kalikoet 253
Kamer, Eerste 103
Kamerling 103
Kanselarij 53, 144
Kanunnik 14, 15, 47, 48, 5053
Kanunnik, collegiale 51
Kanunnik, functie van de 1415
Kanunnik, reguliere 15
Kanunnik, stedelijke 51
Kanunniken in de familiel423,47-55
Kanunnikenwezen 53
Kanunnikhuis 14
Kapelaan 21, 48

267

Kapittel 14, 21, 52, 101, 144
Kapittel, collegiaal 17, 53
Kapittel, kathedraal 15-17,
48,49, 51-53,55
Kapittel, stedelijk 48
Kapittel, Utrechts 21
Kapittel, vorstelijk 17, 20
Kapittelcollege 48, 51, 53
Kapittelheer 14, 17,49
Kapittelkerk 21
Kapittelmedicus 20
Kapittelschool 47
Kapittelschout 21
Kapittelvorm 17
Kapittelzaal 15, 21,51
Karel ende Elegast 117
Kasteel 98
Kasteelheer 98
Kastelein 82
Kathedraal, Franse 48
Kathedraalschool 47
Katholiek 187
Kempen 102
Kerckghebod 182
Kerk 48, 54, 100, 143, 145
Kerk, Anglicaanse 51
Kerk, gereformeerde 196
Kerk, katholieke 184, 185
Kerk, Lutherse 51
Kerk, onderhoud van de 186
Kerkbestuur 155
Kerkdienst 104
Kerkfabriek 20, 100, 185,
186
Kerkslaaf 103
Kerkvergadering 48
Kettingpapperij 253
Kettingsterker 253
Keulen 50
Keur 103, 147
Keurmedige 92, 103, 145,
147
Keuter 102
Keuterboer 102
Kiezentrekker, joodse 197
Kind 98
Kind, gewettigd 140
Kind, natuurlijk 7
Kind, onwettig 82
Kind, overspelig 8
Klachtvergadering 64
Klapperdop 152
Klerenbleker 253
Klerk 54, 147
Klooster 54, 97, 100, 101,
103, 144
Kloosterbezit 93
Kloosterkapittel 15, 17
Kloosterling 147
Kloosterpater 53
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Kloosterschool 47, 54
Kloosterzuster 53
Klovenier 69
Klover 69
Kluppelleen 99
Knaap 146
Knechtschap 92, 179
Knechtschap, feodaal 186
Knechtschap, persoonlijk
228
Koedijk 151
Koellichter 253
Kogelgieter 68
Kogelknijptang 68
Kogelontbaardtang 68
Kogeltang 68
Kolenbrander 68, 152
Kolenbrandersmijt 68
Kolendrager 152
Kolenhouwer 152
Kolenlosser 152
Kolenmeter 152
Kolensjouwer 152
Kolf 68
Kolfdrager 68
Kolfmaker 68
Kolfspel 68
Koloniaal 69
Kolonier 69
Kolonist 69
Kolvenier 69
Kolvenmaker 68
Kome 152
Komyhouder 152
Kompas 151
Kompasmaker 151
Kompasmakersambacht 151
Kompasmakersknecht 151
Konijnman 151
Koning 55, 179
Koning, Franse 48
Koning, Zweedse 230
Koningschap 118
Koningschap, verval van het
228
Koningsvrije 121
Koningsvrije, declassering
van 122
Kooienstuwer 152
Kooiker 151
Kooikershond 151
Kooiman 151
Kooiophanger 152
Kooipijp 151
Kooistuwer 152
Kookvrouw 152
Koolberner 68
Koolbrander 68, 152
Kooldrager 152
Kooldragerszat 152

Koolhouwer 152
Koollosser 152
Koolman 152
Koolmeter 152
Kool weger 152
Kooman 152
Koomen 152
Koop 181
Koopman 195
Koopmansgoed 101
Koopvaardij, Nederlandse
188
Koopvrouw 249
Koorbank21, 55
Koorgebed 14
Koorkerk 48, 54
Koornbrander 249
Koortraditie 51
Koperblazer 250
Koperdekker 250
Koperdraaier 250
Koperdrijver 250
koperdrukker 250
Koperetser 250
Kopergieter 250, 251
Kopergraveur 250
Kopergravure 250
Kopermeester 251
Kopermolenaaar 251
Koperpletterij 251
Koperslager 251
Kopersmid 251
Korenbeheer 64
Korenboek 64
Korenbrander 249
Korentiend 100
Kortrijk 123
Kotter 102
Krabbendijke 243
Krijger 94, 227
Krijgerstrouw 94
Krijgsbuit 102
Krijgsdienst 94
Krijgsheer 93, 101
Krijgsmacht 144
Krijgsraad 94
Krijgssteun 227
Krijgsuitrusting 97
Kromstaf 99, 103
Kroon, Spaanse 184
Kroondomein 183, 185, 226,
230

Kwartierstaat 139
Kwartierstatenboeken 73, 74
Kwestie, feodale 224

Laat 91, 92, 103, 179, 186
Laatbankregister 180
Laatcontract 180
Laathof 179, 180, 186
Laatrecht 179
Laborator 103
Lager Onderwijs, wet op het
59
Lagerhuis, Brits 48
Lammertiend 100
Land, kerkelijk 55
Land van Hoogstraten 30
Landaanwinning 100, 228
Landadel 144, 185
Landadel, kleine 52, 144
Landarbeider 103
Landbezit 91, 92, 228
Landdag 72
Landeigenaar 141, 179, 195,
227
Landeigendom 52, 179, 185,
228
Landgebruik 92, 181
Landgebruik, gemeenschappelijk 145
Landloper 195
Landman 91, 94
Landsbestuur 229
Landsgrens 230
Landsheer 122, 143, 179,
181
Landsheerlij kheid 182
Landtransactie 180
Langen 238
Laten, lenen en heerlijkheden 91-104, 141-147, 179187, 223-230
Latenbank 180, 181, 186
Latijn, onderwijs in 50
Latijns-Nederlandse dateringen 27
Lauden 14
Leek 25, 26
Leen 55, 96, 99, 102, 144,
146, 179,228
Leen, bundig 99
Leen, gewoon 183
Leen, groot 99
Kruiningen 243
Leen, kerkelijk 99, 103
Kruinschering 50
Leen, landsheerlijk 141
Kruisheer 21
Leen, onsterfelijk 96
Kruisridder 195
Kruistocht 99, 103, 147, 174, Leen, ridderlijk 95
Leen, secundair 98
195
Leenboek 95
Kwaadleen 96
Leenbrief95
Kwaliteitsbewaking 115
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Leengerecht 95
Leengoed 95, 97, 98
Leengriffier 94, 96
Leenheer 92, 94-98, 103,
118, 122, 179-181
Leenheer, particuliere 227
Leenhof 94-98, 179, 223
Leenkamer 96, 97, 223, 225,
226
Leenklerk 96
Leenman 93, 94, 96-98, 118,
122, 144, 179, 225
Leenman, adellijke 141
Leenman-krijgsmakker 141
Leenman-ridder 142
Leenprotocol 97
Leenrecht 96
Leenrechtregel 96
Leenregister 97
Leenregister, hertogelijk 97
Leenschrijver 96
Leenstelsel 93, 224
Leenstelsel, Franse 121
Leenstelsel, opheffing van
het 224, 225
Leenverduistering 97
Leenverheffing 96, 223
Leenverhouding 102, 228
Leen vinder 97
Leeuw, Nederlandse 37
Leeuwarden 40, 124, 245,
246
Legaat 63
Leggersysteem 180
Leiden 196, 257
Leider, geestelijke 104
Lekenkanunnik 48
Lekenkapittel 17
Lettelbert 25
Leuven 47, 50, 102
Licentie 183
Lichaam, recht op het 105
Lidmaatschap 92
Liet 103
Lijfeigene 98, 102, 103, 147
Lijfeigenschap 92, 145, 147
Lijfstraf 182
Lijkbezorging, wet op de
208
Lijkenhandel 209
Lij koven 209
Lijkschouwer 202
Lijkschouwing 202
Lijkschouwing, wet op de
202
Lijkverbranding 207, 209
Lijn, mannelijke 135-139
Limburg 91, 183, 184
Limburghuis 170, 171
Linde 238
Lindehout 152
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Literatuur 54, 197, 208, 229
Lochem 235, 237, 238, 241
Lokeend 151
Londen 189
Loodvergiftiging 68
Lords, House of 103
Loven 156
Loyaliteit 93
Loyaliteit, persoonlijke 230

Middeleeuwen 92, 99, 103,
120, 121, 164, 196, 228, 230
Middelstum 248
Midden-Oosten 93
Middenklasse, bezittende
228
Midwolde 25
Migrant 196
Migratie 99
Migratiestroom 103
Mijnwerker 152
M
Mimsteriaal 122
Maalman 103
Ministerialiteit 97, 227
Maaltijd 103
Maarschalk 182
Mis 52
Misbruik 55
Maas 102
Maastricht 17, 47, 50, 52, 55, Mitochondriënlijn 140
Moeder, ongehuwde 136,
170
Maatschappij, feodale 143
138
Macht, absolute 144
Monarchie 92, 185
Macht, feodale 98
Monaster 21
Macht, geestelijke 99
Monnik 103, 147
Macht, kerkelijke 100
Monseigneur 21
Macht, rechtsprekende 182
Monsterrol 189
Macht, uitvoerende 182
Moor 123
Macht, wetgevende 181
Moraal = zwartkleurig 123Macht, wereldlijke 99
124
Machten, scheiding van de
Moral 124
182
More(e)l 123
Machthebber, civiele 100
Mormonenkerk 74
Machthebber, locale 48, 141 Muiderberg 110
Machthebber, wereldlijke 16 Multifunctioneel 18
Machtsvacuüm 141
Munster 21
Magna Carta 102
Munster, vrede van 225
Mal ik 25
Munsterkerk 16
Maltezer 155
Muntmeester 195
Man, heilige 103
Museum, Joods Historisch
Man, vrije 93, 103
111
Manieën 99
Musket 69
Mansionaris 103
Muziekonderricht 50
Mark 145
Muziekschool 59
Markteconomie 228
N
Marktgeld 63
Naamdrager, vrouwelijke
Marum 25
137
Maure 123
Naamgenealogie 139, 140
Maurik 212
Naamgeving 136
Medicus 21, 50, 53
Naamgeving, akte van 9
Meent 145
Naamgeving, wet op de 201
Meester 48, 151
Naamlijst 52
Meesterknecht 69
Meesterproef 115
Naamproblemen in OostGelderland 231-242
Meier, beklemde 92
Naamsverklaring niet altijd
Meijersboek 24
simpel 245-249
Meiier 68
Naasten 184
Melasse 250
Naasting 183, 184, 185
Melis- en Mariekerke 56
Nakomeling 139
Memorist 48
Nakomeling, mannelijke 138
Metten 14
Middelbaar Onderwijs, wet Natie 223, 230
Nationaliteit 223
op het 60
Nederland 121, 186, 205Middelburg 56, 124, 149,
209, 228
196

Nederlanden, noordelijke
196
Nederlands, onderwijs in 50
Niebert 25
Nienoord, heer van de 26
Niet-christen 186
Nieuwerkerk 257
Nieuwvliet 56
Noble 121
Nogmaals registratie van
doodsoorzaken en begraven
201-209
Nomenclatuur 204
Non 53
Nonen 14
Noord-Frankrijk 242
Noordwyk 25
Noorman 101, 118
Norbertijn 21
Normandiër 118, 121
Notaris 48
Nuis 25
Nuntiatuur 156
Nuntius 181
O
Obbicht 18, 145
Oene 231
Officiaal 19
Oisterwijk 102
Oldebroek 231
Ommelanden, Groninger
172
Omnoemen 239
Omwenteling 224
Onderbaas 69
Onderdaan 179
Onderdanigheid 93, 224
Onderdrukking 142
Ondergeschiktheid 101
Onderhoud 50
Onderkapittel 16
Onderklasse, adellijke 146
Onderleen 183
Onderleenheer 183
Onderpand 183
Onderscheiding 153, 155
Onderscheiding, pauselijke
155, 156
Onderscheidingsteken 146
Onderscheidingsteken, kerkelijk 153
Ondertrouwakte 233
Onderwijs 47, 53
Onderzaat 93, 179, 223, 228
Onderzoek, gerechtelijk 201,
203, 207
Ongelijkheid, sociale 146
Onhoofs 121
Oorkonde 95
Oorlog, Honderdjarige 119
Oorlog, Tachtigjarige 165
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Oost-Nederland 232
Oost-Nederland, naamgeving in 231
Oost-Zuid-Beveland 242
Oostwold 25, 248
Oostwolderkarspel 248
Ophelder 180
Opleiding 50
Opperste Kleed Boek 64
Opvaart 103
Opzichter 97
Opziener 69
Oranje, vlucht van 224
Orator 103
Orbaer, om 156
Orde, Ridder van de Duitse
155
Organisatie, katholieke 153,
185
Oud-strijder 102
Oude Nieuwland 257
Ouderkerk 110
Overbevolking 99, 103
Overeenkomst, zakelijke 54
Overheidsapparaat, centraal
144
Overijssel 96, 97, 227
Overlaten 102
Overschie 148, 149
Oversticht 97
Ovezande 243

Remplacant 39
Rentmeester 223
Reposessie 180
Republiek 179, 181, 184,
196, 223
Republiek, Bataafse 93, 197
R
Revolutie, fluwelen 223, 228
Raad, Gecommitteerde 184 Revolutie, Franse 52, 92,
Raadgever 53
101, 181,228
Raadscommissie 64
Ridder 93, 95, 98, 101, 103,
Raden en Rekenmeesters,
118, 121, 142, 144, 146, 227
college van 225
Ridder-krijger 179
Rapport genealogiepakket
Riddereer 122
"Van Iwaarden" 242-244
Ridderkaste 144, 147
Reageerbuiskind 9
Ridderklasse 144, 227
Recht, canoniek 47, 146, 185 Ridderleger 144, 147
Recht, civiel 47, 101
Ridderorde 153, 156
Recht, erfelijk 92
Ridderorde, pauselijke 153,
Recht, feodaal 92, 224, 225
155
Recht, heerlijk 100, 142, 179, Ridderorde, seculiere 155
181, 185,225,227, 228
Ridderorde, toekennen van
Recht, kerkelijk 47, 146, 185 de 155
Recht, koninklijk 184
Ridderroman 117
Recht, landsheerlijk 228
Ridderroman, oosterse 117
Recht, Romeins 121
Ridderschap 51, 143
Recht van het beste of opRidderslag 95, 143, 146
perste kleed 63, 64
Ridderstand 95, 146
Recht, zakelijk 95
Riddertoernooi 144
Rechtbank 182, 227
Politiek, monopolistische
Riddervete 143
Rechtbank, exploitatie van
115
Ridderwezen
117
de 228
Polyandrie 9
Rijk, Romeinse 195
Polygamie 8, 9
Rechteloosheid 102
Rijks Hogere Burgerschool
Pondgeld 225
Rechter 182
60
Pontifice, Pro Ecclesia et
Pacht 54, 91, 186
Rechter, kerkelijke 19
Rijksarchief in Drenthe 148
153
Rechtspersoonlijkheid 98
Pachter 92, 179
Rijksarchief in Friesland 56,
Rechtspraak 186
Pachter, gewone 181
Poorter 228
187
Rechtsregel 102, 181
Poorter 51, 144
Pachter, nieuwe 234
Rijksarchief in Gelderland
Rechtsstelsel 181
Poorterschap 196
Pachterslijst 52
34
Rechtsstructuur 184, 185
Pachtovereenkomst 54, 224 Poortersnering 196
Rijksarchief in Maastricht 56
Rechtszitting 201
Poortvliet 242, 243
Pachtverhouding 93, 228
Rijksarchief in NoordReformatie 51, 54, 101
Portugal 196
Page 146
Brabant 104
Regent 64
Paleografie 28, 29, 113, 157, Positie, sociale 91
Rijksarchief in NoordPotentaat 183
199
Holland 187
Regent, stedelijke 185
Prebende 47-49, 102
Pandgever 183
Regentenklasse 186
Rijksarchief in Utrecht 34
Prebende, reguliere 47
Pandsom 183
Regentenoligarchie 184
Rijksarchief in Zeeland 56
Predikant
183,
186
Regering, Nederlandse in
Papenhoven 18
Rijsvoeder 184
Prelaat 14, 48
Londen 188
Parenteel 138, 139
Rilland-Bath 243
Premonstratenzer 21
Registermeester 94
Parlement 103
Ritueel 54
Presentatierecht 21
Registratie 96
Parlement, Engels 48, 54
Ritueel, feodaal 143, 230
Priester-kroegloper
55
Rekeningen als bronnen
Parlement, Frans nationaal
Roden 56, 247
Priesterambt 51
voor genealogen 106-109
92
Roderwolde 247
Priesterkaste 104
Rekenkamer 184, 223
Partnerschap, geregistreerd
Roededrager 19
Primen 14
Rekenkunde 54
140
Roelantslied 117
Paspoort 186
Primogenituur, recht van 96 Relatie, feodale 94
Roermond 52
Relatie,
hiërarchische
98
Privatiseren 186, 230
Pastoor 21, 100, 104, 155,
Roeselare 124
Relatie, persoonlijke 223
Privilege 102
183, 185, 187
Rolduc 18
Pastoor, onderhoud van de
Procedure, gerechtelijke 201 Relatie, privaatrechtelijke
Rolduc, abdij van 186
228
186
Proces 52
Roman, Frankische 117
Patentrecht 252, 253
Prometheus 74
Roman, klassieke 117
Relatie, publiekrechtelijke
Promotie, academische 48
Romantiek 230
Patentregisters 252-253
228
Patriciaat, Nederlands 37, 73 Proosdij 19, 22
Reliekenkerk 19
Rome 156
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Patriciaat, stedelijk 51
Patronaatswerk 186
Paus 156
Pauselijke onderscheidingen
153-156
Pauskeuze 104
Pays d'Artoys 124
Pedel 19, 20
Peel 102
Penning, honderdste 186
Penning, tiende 186
Penning, twintigste 186
Periode, feodale 141
Periode, Franse 197
Periode, Karolingische 141
Periode, Napoleontische 92
Persoon, niet-adellijke 179
Persoonskaart 74
Piusorde 154
Plaatsingsregel 210
Plaatsvervanger 21
Plakkaat 184
Plattelandsgebied 223
Plattelandsontwikkeling 228
Pleeggezin 12
Pleegouder 12
Ploegschaar 99
Politiek 48

Proost 16, 19, 22
Proprietaris 180
Protestant 184, 187
Provincie, zuidelijke 185
Provinciën, zeven 185
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Romein 199
Roofridder 142
Roofzucht 99, 101
Rookhoen 184
Roos, Gouden 154
Rotterdam 196
Roverhoofdman 101
Ruileconomie 228
Rusland 93
Ruwaard 182

Soeverein, landsheerlijke 143
Soevereiniteit 93, 141, 179,
181, 185, 227
Soevereiniteit, heerlijke 228,
229
Soevereiniteit, herstel van de
225
Soevereiniteit, juridische 141
Soevereiniteit, Nederlandse
225
Soldatenboek 64
Somalië 101
Spanje 123, 183
Sacerdos tabernanus SS
Spanje, koningvan 184
Sacralisatie 143
Samenleving, Romeinse 147 Spilleleen 96, 102
Spoelgeeren 29
Samenleving, stedelijke 53
Spolie 29
Samenlevingscontract 140
Samenwonen 50
Sporen, Ridderorde van de
Schatplichtig 183
Gouden 155
Schavuit 256
Staat 179, 223
Schelm 256
Staat, centralistische 144
Schenking 52, 181
Staatboek 25
Schepen 181, 182, 186
Staatsburger 179
Schepenbank 180-182, 186
Staatsburgerschap 179
Schepencollege, vrij 183
Staatsdomein 93, 225, 230
Schering 55
Staatshoofd 230
Scherpenisse 243
Staatskas 227
Schiedam 196
Staatsregeling, nieuwe 224
Schikking 180
Staatsterritorium 223
Schildboortig 146
Stadhouder 96, 180
Schildknaap 143, 146
Stadsbestuur 16
Scholaster 19, 50
Stadsbestuur, Amsterdams
Schoolperiode, Latijnse 50
196
Schoterland 56
Stadsontwikkeling 16
Schotland 119, 121, 250
Stadsrekening 106
Schotland, koning van 118,
Stadstekenschool 59, 60
122
Stamboom 137, 138, 139
Schout 22, 180, 182, 184
Stamboom, digitale 13
Schoutambt 181
Stamboomonderzoek 138
Secretaris 22, 181
Stamkaart 189
Secularisatie 17
Stammoeder 139
Seculier 14, 15, 21
Stamouderpaar 136
Sefarden 110
Stamreeks 137, 139
Senior-krijgsheer 227
Stamvader 135, 137-139
Sententie, criminele 256
Stamverband, gemeenschapSeremoniaris 20
pelijk 230
Sexten 14
Stand, adellijke 185
Sfeer, privaatrechtelijke 227 Stand, geestelijke 50, 99,
Silvester, Orde van de Heili- 100, 103, 147
Stand, kerkelijke 99
ge 154
Standaarddefmitie 136-138,
Silvesterorde 154
141
Sittard 18, 52
Standensysteem 185
Slaaf 98
Standleen 99
Slaghout 68
Staten, Algemene 184
Slavernij 92, 93, 101, 145,
Staten, Provinciale 184
147
Staten-Generaal 184
Slechtgeschoolde 201
Staten-Provinciaal 184
Sleutelkaart 189
Statenlid 186
Sneek 56
Soeverein 103, 142, 179, 228, Statenregister
Statistiek, Centraal Bureau
230
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voor 205
Statistiek, Nederlandse 205
Status, sociale 91
Stedelijk Museum Gouda 60
Steden, opkomst van de 99
Steenderen 234, 237, 238,
241
Stelsel, erfrechtelijk 144
Stelsel, feodaal 99, 185, 224,
225,227
Sterfman 97
Sterkste, wet van de 93
Sticht, het 256
Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië 125
Stichting Ons Bildt 126
Stilleput 63
Stipendium 55
Stockleen 99
Straatnaam 236
Streekarchivanaat NoordVel uwe 231
Strijdros 97
Stroman 52
Structuur, feodale 181
Structuur, juridische 185
Subdiaken 50
Suïcide 204
Susteren 18, 52
Systeem, feodaal 92, 121

Tafel, Ronde 118
Teekenschool, Openbare 59
Tegenpaus 104
Tekenschool 58
Termen van vroeger (e-efïi)
109
Termen van vroeger
(employ-enum...) 251
Termen van vroeger (dote-

Tijd, Romeinse 93
Tijns 184, 186
Tijnsgoed 184
Tijnsrecht 184
Titel, adellijke 173, 183
Titelhouder 48
Titularis 48
Toehaken 24
Toelage 47
Toenaam 233, 234, 239
Tol 181, 183,228
Tolbert 25
Tolrecht 181
Tonsuur SS
Toornwerd 248
Toponiem 180
Traditie, Middeleeuwse 223
Transplantatie 208
Transportregister 91
Trouw, eed van 94, 95
Trouwakte 233
Trouwen 63
Turf 152
Turfboek 64
Turnarius 19
Twente 103
Twisten, Hoekse en Kabeljauwse 96, 144
U
Uitbuiting, financiële 224
Uithuwelijken 94
Uitkering 63
Universitas 47
Universiteit 47, 48, 50, 51
Urbanisatie 228
Utrecht 16, 21, 51, 99
Utrecht, hof van 256
Utrecht, Unie van 196

dura) 70

V
Vaassen 231

Termen van vroeger (efïïemphy) 150
Terts 14
Testament 63
Testament, Oude 104
Thesaurier 19
Tholen 242
Tiend 228
Tiend, grote 21, 104
Tiend, kerkelijke 21, 100102
Tiend, kleine 21, 104
Tiend, krijtende 104
Tiendbetaling 100
Tiendenbelasting 18, 21
Tiendenheffing 181
Tiendheffing 104
Tiendschuur 183
Tijd, Franse 181, 252

Vader, ingetrouwde 233
Vader, natuurlijke 8
Vader, wettelijke 8
Vaderschapsactie 7
Van zegel tot familiewapen
34-36
Varssel 234, 237
Vaticaan 154
Vazal 94, 95, 97, 103, 118,
122, 146, 227, 228
Vechtjas 103
Vechtkunst 146
Veenendaal 243, 244
Veere 56
Veerrecht 225
Veessen 231
Veiligheid 93
Veldtroep 144
Velzen 207
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Verbeurdverklaring 186
Verbrokkeling, bestuurlijke
183
Verduistering 184
Vereniging, Nederlandse
Genealogische 73
Vergadertechniek, kerkelijke
48
Verhef, akte van 96
Verheffing 96
Verhouding, feodale 93, 103,
145, 186, 228
Verhouding, privaatrechtelijke 181, 186
Verhouding, zakelijke 227
Verhuizen 234
Verklaring, medische 206
Verkopen 98
Verlei 225
Verlei, geven van 96
Verlei, verzoek om 95
Verleibrief95
Verlenen 102
Verlening 96
Verpachten 180
Verpachting, kerkelijke 54
Verpanden 98
Verpanding 181
Verplichting, civielrechtelijke 92
Verplichting, financiële 185,
226
Verplichting, horige 226
Vertegenwoordiger, beëdigde 186
Verwolde 237
Vesper 14
Vicaris 21, 48, 55
Vicaris capitularis 19
Vierakker 235
Vierschaar 22
Vierschaar, hoge 182
Viking 118

Vilain 121
Virgifier 19
Visakte 142
Visitatie 49, 52
Visrecht 225
Vlaanderen 123, 146
Voedseltekort 101
Voetvolk, Angelsaksisch 120
Vogelarij 225
Volk, Europees 259
Volkstellingen op cd-rom
215-217
Volksvoedsel 174
Vonnis 186
Voorrecht, adellijk 95
Voorouders in Oldebroek
258
Vorchten 231
Vorden 233, 234, 238-241
Vrede 102
Vredegerecht 146
Vrederechter 146
Vredesovereenkomst 143
Vriezenveen 151
Vrijgeërfde 91, 92, 181, 182,
186
Vrijgeleideverklaring 186
Vroedschap 63
Vroege periode van het feodalisme 93-101
Vrouwendienst 122
Vrouwspersoon, lijzig 213
Vuilboom 152
W
Waerheit, in een teuch der
156
Wanneperveen 124
Wapen 210
Wapenboek 67
Warlords 101
Warmoezier 151
Warnsveld 235, 239, 240

Wat verstaat een genealoog
onder een genealgie? 135141
Waterlandkerkje 56
Wederwissel 103
Weer nieuwe gegevens ...
DNA-onderzoek 259-260
Weergeld 179
Weeskind 64, 115
Weldaad 95
Welvaart 91
Welvaart, algemene 228
Wereldgeestelijke 14
Wereldleider in genealogisch onderzoek op Internet
158-162
Wereldoorlog, Tweede 165,
189
Werkgroep Adelsgeschiedenis 71-72
Werkgroep AG-Infosys 3233
Werkgroep Percelen Project
Het Bildt 126
West-Brabant 101
West-Europa 93
West-Friesland 196
Westfalen 68
Weststellingwerf 56
Westwerkwartier 172
Wetboek, nieuw burgerlijk
225
Wetgeving 229
Wetgeving, landelijke 146
Wichmond 236
Wijk bij Duurstede 21
Wilgenhout 152
Willekeur, koninklijke 102
Windesheim 156
Windmolen 230
Windrecht 225
Winkwast voor Windows
165-168

Witheer21
Woonhuis 233
Woonterntorium 223

Y-chromosoom 163, 164
Y-chromosoompatroon 163,
164
Zaak, civiele 182
Zadelleen 96
Zadelrecht 96
Zandebuur 247
Zeeland 96, 102, 257
Zeemtouwer 253
Zeeuws Archief 149-150
Zeeuws-Vlaanderen 149
Zegelaar 19
Zelfstandigheid, burgerlijke
185
Zelhem 238, 240
Zetel 55
Zettingsboek 30
Zevenhuizen 25
Ziekte, besmettelijke 145
Zigeuner 195
Zijbank 54
Zilversmedengilde 115
Zilversmid 116
Zoeken in telefoongidsen 7980
Zuid-Schotland 118
Zuilichem 34
Zutphen 196, 236
Zwaard 143
Zwaardleen 102
Zwaardrecht 96
Zwartkleurig 124
Zwolle 156

Ons Erfgoed op het internet.
Vanaf 22 november jl. vindt u uitgeverij Alvo op het internet met een eigen homepage:
www.aacr-net.nl/alvo
Via deze site kunt u aanklikken: Ons Erfgoed, met daar vandaan de inhoud van het
laatst verschenen nummer, een beknopte agenda en gedurende vier maanden de vragen en
contactzoekers, dus een extra (voor abonnees gratis) mogelijkheid antwoord op (genealogische) problemen te krijgen.
Verder kunt u vanaf onze homepage een overzicht aanklikken van de door ons uitgegeven
boeken en van de door ons te leveren cd-rom's van de Stichting Historie Future.
Ook vindt u een bestelformulier en de mogelijkheid ons een e-mail te zenden. Onze site kunt
u ook bereiken via www.genealogie.pagina.nl, een site die vele mogelijkheden biedt.
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