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Van genootschappen, sociëteiten en andere
verenigingen (3)
JW. Koten

Geheime genootschappen
Min of meer in de lijn van de geschetste
ontwikkelingen, ontstonden naast de regu-
laire genootschappen ook alom tal geheime
genootschappen, waar de verlichtingsidea-
len l) zonder schroom konden worden be-
sproken, soms gemengd met esoterische 2)
opvattingen. Hadden de academies vaak
een publieke meningsvorming als doel, in
deze geheime genootschappen vond min of
meer dezelfde gedachtewisseling plaats
maar afgeschermd tegen invloeden van bui-
ten. Men schuwde de volksmening, de for-
mele religie of het absolute staatsgezag. In
verschillende landen nam deze neiging tot
geheime genootschappen bijzondere vor-
men aan. In Frankrijk had je de Illuminaten
en in Italië de Carbonari, vaak gericht op
onafhankelijkheid en verlossing van het ab-
solute koninklijk gezag. In Engeland ziet
men later de groepering de "odd Fellows".

Vrijmetselarij
Geen geheim genootschap zou echter zo-
veel invloed krijgen als dat der Vrijmetse-
laars. Dit genootschap, waarover recent en-
kele zeer gedegen publicaties zijn versche-
nen, vindt zijn oorsprong in Engeland rond
1710. Zij neemt de tradities en gebruiken
aan die bij het gilde van de 'masons' (= ste-
denbouwers of architecten, vandaar free-
masons, in ons land als 'metselaar' vertaald)
gebruikelijk waren 3). Daarnaast zijn er ook
invloeden uit de Rozenkruisers waarvan
deels de emblematiek 4) werd overgeno-
men. Het interieur van de loge-zaal doet
merkwaardig genoeg sterk aan een kapittel-

zaal denken, zoals in de Middeleeuwen bij
de kerkelijke bestuurders gangbaar was.
Ook bij het ceremonieel van de vrij-
metselaars heeft men veel mores en riten
van de kerkelijke kapittel-colleges overge-
nomen. Zeer snel daarna ziet men in vele
landen deze nieuwe organisaties verschij-
nen: Frankrijk: 1725, Duitsland: 1733, en
Spanje: 1728. In de Romaanse landen,
maar vooral in Frankrijk krijgt de vrijmet-
selarij enorme invloed. Bij deze landen ver-
zamelen zich binnen de loge nogal invloed-
rijke denkers, filosofen en wetenschappers
met uiterst progressieve meningen. Het
aantal Hugenoten 5) was relatief groot. Zij
konden in deze genootschappen hun vaak
progressieve meningen onbelemmerd uiten.
De invloed van de loge op de Franse en Ita-
liaanse revoluties is onmiskenbaar.

Vrijmetselarij in de Lage Landen
In Nederland werd de vrijmetselarij reeds
in 1734 opgericht. Er was nogal verzet
door de Staten van Holland, die vreesden
dat in de Vrijmetselarij de orangisten te
veel invloed zouden krijgen 6). In 1756
kwam de Groote Loge der Zeven Verenig-
de Provinciën tot stand. Inmiddels (1747)
was prins Willem IV erfelijk stadhouder
geworden en was de invloed van de Staten
minder. Behalve in Amsterdam en Den
Haag zien we nog loges te Nijmegen en
Maastricht. Deze laatste plaats had trou-
wens een bijzondere betekenis voor de vrij-
metselarij, omdat zij voor een deel buiten
de Hollandse regentensfeer bleef.
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Invloed en weerstanden
Door de strakke en deskundige organisatie
van de loges zal de invloed van de vrijmet-
selarij in de negentiende eeuw nog verder
toenemen. De leiding van de vrijmetselarij
in Nederland kwam zelfs bij het hof te be-
rusten. Koning Willem II was een bekend
vrijmetselaar. De grootmeester van de Vrij-
metselarij in Nederland was vanaf 1816 de
zeer invloedrijke prins Frederik van Oranje
('Fritz'), de broer van Willem II 7). Hij werd
opgevolgd na diens overlijden (1881) door
de kroonprins Alexander. Ook in andere
landen zouden vorstelijke personen 8) vaak
als grootmeester fungeren, zodat de loge
politiek lange tijd grote indirecte invloed
had. Niet minder dan 13 Amerikaanse pre-
sidenten waren bekende vrijmetselaars. Ik
noem slechts het duo Roosevelt-Truman,
president en (vice-)president van de VS als
pakkend voorbeeld. Truman had zelfs een
uitzonderlijk hoge grootmeester positie. In
de meeste landen 'wemelde' het in de hoge-
re bestuurlijke college's van vrijmetselaars.
Het is duidelijk dat voor toelating tot dit
gezelschap strenge selectie-criteria golden,
te meer daar men in Europa het aantal le-
den bewust beperkt hield. Het spreekt van-
zelf dat dit sterk geselecteerde netwerk van
uiterst invloedrijken een begrijpelijke vrees
te weeg bracht, die in allerlei 'indianen-
verhalen' afschrikwekkende vormen aan-
nam. Een zekere achterdocht groeide. Zelfs
tot op den dag van heden staan politieke
partijen ('labour' in Engeland), sommige re-
geringen (China, Indonesië), een aantal
kerkgenootschappen (de islam) en etnische
groeperingen (joden en afro-amerikanen)
nogal negatief tegen over de vrijmetselarij.

In België dat destijds Oostenrijks was,
werd in eerste instantie de vrijmetselarij

vrijwel onmogelijk gemaakt. Tijdens het
Franse bewind kwamen onder leiding van
Parijs in België weer nieuwe Franstalige
loges tot stand, wat politieke problemen gaf
toen België bij Nederland kwam. Wanneer
prins Frederik te Brussel verblijf hield, was
hij niettemin een graag gezien gast bij deze
Franstalige loges. Zijn vader Willem I had
daarmee een Belgisch luisterend oor en de
aanwezigheid van Fritz temperde de Parij se
revolutionaire invloeden. Zeker is dat bij de
Belgische opstandelingen 9) nogal wat vrij-
metselaars betrokken waren. Het is aardig
op te merken dat Leopold I, de eerste Bel-
gische Koning, een fervent vrijmetselaar
was. In latere tijden is de invloed van de
vrijmetselarij, vooral politiek gezien, zeer
belangrijk geweest, met name in de liberale
partij.

Ook in het vroegere Nederlands Indië was
de loge (sterk Engels georiënteerd) een
machtsfactor van betekenis, veel meer nog
dan in Nederland. De Indische loge heeft
later, door de ommekomst van koloniale
ambtenaren vanuit Indië, het functioneren
van de Hollandse loges diepgaand beïn-
vloed.

In Nederland heeft de loge nooit die in-
vloed gehad als in België wordt aangeno-
men. Toch heeft het koninklijk huis aan de
loge een zekere koninklijke glans gegeven,
waardoor een lidmaatschap met veel presti-
ge was verbonden. Het is buiten kijf dat
ook in Nederland de politieke invloed van
dit goed georganiseerde netwerk van in-
vloedrijke mensen (zoals het Hof), zeker
tot aan de Eerste Wereldoorlog groot was
en wellicht groter dan gewoonlijk wordt
vermoed. Het is niet gepast de namen van
bekende Nederlandse vrijmetselaars te noe-
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men. Ik kan echter de verleiding niet weer-
staan om twee uiterst belangrijke Neder-
landse historische figuren als voorbeeld
hier toch te vermelden nl. Troelstra en de
grote Willem Drees.

Genealogische relevantie
Hoewel de loge een gesloten en geheime
organisatie is, zijn er niettemin heel wat na-
men bekend van personen die bij de loge
hebben behoord. Vaak gebruikt men in de
overlijdensadvertentie maconnieke symbo-
len die hierop wijzen. Indien de betrokken
voorvader vrijmetselaar is geweest, zegt dit
veel over zijn positie, zijn levenshouding
en zijn persoonlijkheid, zodat dit het ver-
melden waard is in de familiegeschiedenis.
Omtrent de vrijmetselarij is veel en zeer
uitvoerig gepubliceerd, niet altijd in even
gunstige zin. Daarbij zijn ook lijsten van
belangrijke vrijmetselaars opgenomen. Mo-
menteel ligt de zaak zo open, dat wanneer
men goede gronden heeft om aan te nemen
dat een voorvader tot de loge behoorde,
men de relevante informatie wel van de be-
treffende loge kan opvragen.

De niet-publieke gezelligheidsverenigin-
gen
Een derde vorm van vereniging die zijn
oorsprong heeft in de achttiende eeuw is de
'club' hier te lande meestal 'herensociëteit'
genaamd 10). De primaire doelstelling van
de sociëteit was niet kunst of wetenschap
maar het bieden van gezelligheid en de mo-
gelijkheid van spel: aanvankelijk kaart,
dam-, schaak- of biljartspelen, later ook
buitenspelen zoals crocket, cricket, lawn-
tennis enz. Het kenmerkende van een club
of sociëteit was, dat zij niet openbaar wa-
ren en slechts personen na een strenge bal-
lotage toelieten. De sociëteiten hadden

daarmee iets exclusiefs. Ze waren aanvan-
kelijk slechts toegankelijk voor de hoge-,
later ook voor de sub-elite.

Het sociëteitsleven in Nederland
Het sociëteitsleven in Nederland vertegen-
woordigt een stuk geschiedenis dat eigen-
lijk nog grondig geëxploreerd moet worden
u ) . Er zijn weliswaar spaarzame publicaties
die een enkele instelling belichten, meestal
bij een bepaald jubileum (zoals een 100-
jarig bestaan) of een andere gelegenheid,
vaak juist bij de liquidatie. Vaker wordt het
sociëteitsleven in een stad als onderdeel
van de beschrijving van de geschiedenis
van een stad of gemeente genoemd. Slechts
incidenteel is het sociëteitsleven als cultu-
reelverschijnsel bestudeerd, het meeste nog
in literaire publicaties. Ons aller Camera
Obscura van Nicolaas Beets geeft een aar-
dige tekening hoe het sociëteitsleven in het
begin van de negentiende eeuw functio-
neerde.

Opkomst en neergang
De bloeiperiode van het sociëteitsleven ligt
tussen 1830 en 1910. In alle historische pu-
blicaties is men het er over eens dat het so-
ciëteitsleven, als ontmoetingspunt van de
lokale elite van uitzonderlijk belang is ge-
weest voor de stadsbeleid en de benoemin-
gen van stadsbestuurders. Ook heel wat
culturele instellingen (symfonie-orkesten,
theaters, bibliotheken) en politiek-maat-
schappelijke organisaties danken hun oor-
sprong aan dit sociëteitsleven. De negen-
tiende eeuwse sociëteit is een typisch pro-
duct van de Hollandse burgerlijke bescha-
ving geweest, een mengsel van een liberale
geestesgesteldheid maar ook een van socia-
le exclusiviteit. Daarnaast waren de leden
zich toch wel bewust van de verantwoorde-
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lijkheid voor het gemene best. Doordat heel
wat leden de bestuurlijke touwtjes in han-
den hadden en binnen de netwerken van
stedelijk invloedrijke elite een zekere ami-
caliteit heerste, kon inderdaad heel wat aan
kunst en cultuur gerealiseerd ('geritseld')
worden. Rotterdam is een goed voorbeeld
hoe de reders en industriëlen zeer veel tot
stand hebben gebracht dat heden ten dage
kleur geeft aan deze stad.
Tussen de wereldoorlogen ziet men echter
een geleidelijk verval van het sociëteitswe-
zen optreden. Het onderhoud van een duur
clubgebouw en het noodzakelijke personeel
was zo kostbaar geworden dat dit zelfs
voor de gefortuneerde burger nauwelijks
meer was op te brengen. Bovendien boden
de restaurants en hotels faciliteiten die eer-
tijds alleen in een club te vinden waren. Er
waren dus voldoende alternatieven. Als
vervanging van de sociëteiten zien we de
opkomst van de Rotary-clubs en verwante
verenigingen die vaak in exclusieve restau-
rants samenkomen. De doodsteek is eigen-
lijk de Duitse bezetting geweest. Omdat in
de ogen van de bezetter heel wat sociëtei-
ten onwelgevallige broedplaatsen van ver-
zet waren, werden zij verboden. Na de oor-
log is het niet meer tot heroprichting geko-
men. Het aantal sociëteiten is nu op een
hand te tellen. Het is nu een verschijnsel in
de marge van de samenleving evenwel met
een grote sociale exclusiviteit.

De oorsprong en ontwikkeling van het
clubwezen
De oorsprong van het clubwezen is ver-
moedelijk het Engelse koffiehuis. Vlak na
de invoer van de koffie ontstond er in Lon-
den een levendige interesse voor deze
drank. Koffie was een soort half verboden
drank en in tegenstelling tot bier stimuleer-

de het de geest. Het eerste koffiehuis te
Londen werd geopend door een joodse
Turk, die de tradities van het Midden-
Oosten met zich meebracht waar de koffie-
cultuur (door het drankverbod) op een hoog
niveau stond. Rond de Londense koffiehui-
zen hing destijds een sfeer van wat rebels
gedrag, een beetje vergelijkbaar met de
huidige 'coffeeshops'. In plaats van dronken
te worden zoals bij bier of andere alcoholi-
ca, werd de geest door het drinken van kof-
fie juist helder en alert. In het koffiehuis
hing dus een stimulerende ambiance. Daar-
door werd de conversatie op een hoger ni-
veau getild en lanceerde men allerlei nieu-
we ideeën die door de autoriteiten niet
graag werden gehoord 12). Vandaar ook dat
in veel landen de koffie aanvankelijk een
verboden drank was, waaraan alle kwalen
der wereld werden toegekend °). De kof-
fiehuizen (gewoonlijk aangeduid als
'inn' (herberg) hadden zo'n succes dat er in
korte tijd honderden ontstonden. Iedere inn
kreeg op den duur zijn specialisatie. De be-
roemde dichters (zoals Shakespeare) be-
zochten de Broadstreet Club en de Fri-
daystreet club. Het was niet ongebruikelijk
dat als je in Londen iemand zocht niet zijn
adres vroeg maar de club waar hij regelma-
tig te vinden was. In deze clubs ontwikkel-
de zich als vanzelfsprekend ook de zakelij-
ke betrekkingen. Voorbeelden zijn de pers-
clubs (Fleetstreet), het verzekeringswezen
(vernoemd naar de club Lloyd), juridische
scholen en commerciële activiteiten. Dit
moge vreemd klinken, maar in het midden
oosten hadden de semi-officiële Khan-
houders vaak ook de functie van makelaar,
bankier, informatiekanaal e.d.

Besloten karakter
Geleidelijk aan kregen een aantal publieke
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inns een meer besloten karakter. Men
moest van een club lid worden en contribu-
tie gaan betalen. Niet iedereen werd zo
maar toegelaten. Naast het zakelijke aspect
groeide ook het sociale en ludieke karakter.
Het amusement zoals gezelschapsspelen,
sport, politiek enz. zou later de overhand
krijgen. Dit werd de grondslag van de club.
Geleidelijk aan ontwikkelde zich hieruit het
bekende Engelse clubwezen, waar in een
deftig clubgebouw catering-, tijdschriften-
en kranten-, bibliotheek-, sportfaciliteiten
enz. werden geboden 14).
Het Engelse clubwezen zou model gaan
staan niet alleen voor de Engelse koloniën
(zeg maar gerust de halve wereld), maar
ook voor de overige landen (Frankrijk) en
met name voor de Nederlandse koloniale
gebieden (de beroemde Indische Soos) 15).
De sfeertekening van de Engelse clubs is in
heel wat boeken en tijdschriften te vinden.
Het is een geliefde plaats voor politiero-
mans. Om toegelaten te worden tot een
club was naast een zeer hoge contributie
ook een strenge ballotage een eis, zodat
heel wat clubs een elitair karakter kregen.
In veel clubs werd duidelijk aan politiek
gedaan. Sterker nog, veel zaken werden in
de clubs voorgekookt alvorens ze in het
parlement aan de orde werden gesteld.
Voor de Tweede Wereldoorlog waren in
Londen alleen al vele honderden clubs.
Hoewel de meeste beroemde clubs om fi-
nancieel-economische redenen de laatste
jaren het niet meer hebben kunnen bolwer-
ken, is de invloed van het clubwezen op tal
van punten in Engeland nog duidelijk voel-
baar. Ongetwijfeld zal dit ook in de toe-
komst binnen Europa het geval zijn.

Grondslag voor sportclubs
Van nog grotere betekenis, breed maat-

schappelijk gezien, is dat sommige van de-
ze clubs zouden uitgroeiden tot beroemde
spel- en sportclubs. In diverse clubs zijn
bovendien de regels van beroemde kaart-
spelen (bridge), sporten (tennis, golf, voet-
bal, cricket, crocket) vastgesteld. Zij waren
ook instrumenteel voor het organiseren van
sportwedstrijden. Deze sportclubs zouden
model staan voor de meeste sportclubs in
de wereld.

Workmensclubs
In latere jaren ontstaan naast de elite clubs
ook de 'workmensclubs' die voor de ont-
wikkeling van de industrie-arbeider, het
muziekleven (brass-bands) en vooral van
de vakbonden zo'n enorme invloed zijn ge-
weest. In Nederland hebben de 'work-
mansclubs' nooit zo'n invloed gehad, alhoe-
wel sommige bedrijven (Philips) ontspan-
ningsgebouwen aan hun werknemers ten
dienste stelden.

Doel van de clubs
Het primaire doel van de Nederlandse soci-
ëteiten was het bieden van gezelligheid en
het creëren of gaande houden van de socia-
le netwerken. Openbare gelegenheden waar
de elite elkaar kon ontmoeten bestonden
trouwens gewoonweg niet. De plaatselijke
herbergen hadden meestal geen goede re-
putatie en zij boden geen passende ambian-
ce voor de dames uit gegoede kringen. In
het sociëteit circuit ontstonden de belang-
rijke politieke en zakelijk netwerken. Aan-
vankelijk waren deze sociëteiten uitsluitend
voor 'heren' toegankelijk, vandaar dat het
begrip 'herensociëteit' inburgerde. Geen ge-
beurtenis was, zelfs bij een herensociëteit
zo belangrijk, als het jaarlijkse Sociëteits-
bal of het Bal Masqués waar relaties voor
het leven werden gevormd, die ook in het
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zakelijke leven hun uitwerking niet misten.
Daarnaast had het Nederlandse sociëteitsle-
ven ook duidelijk een culturele pretentie.
Vaak werd er mogelijkheid geboden om te
musiceren (zanggezelschap), toneel te spe-
len e.d. Op bescheidener schaal werden ge-
zelschapsspelen georganiseerd, catering ge-
boden (dranken voornamelijk), soms was
er een leestafel voor kranten en tijdschrif-
ten, daarnaast bestond er de mogelijk van
vergaderen omdat veel clubleden in allerlei
plaatselijke besturen vaak een dominante
positie hadden, die door de ontvangst in de
club nog verder werd bevestigd.

Prestige
Vaak was de sociëteit gevestigd in een be-
langrijk pand midden in de stad, niet zelden
de vroegere 'doelen' 16). Rond zo'n sociëteit
hing een sfeer van deftigheid, prestige en
exclusiviteit. Behoudens de stedelijke loca-
tie hadden heel wat clubs ook nog een zo-
mertuin, vaak met fonteinen en veel lover,
waar men tijdens de zomermaanden frisse
lucht en koelte zocht en zodoende de stank,
die in de warme stad hing, ontliep. Een
voorbeeld is de club Slavante te Maastricht
die aan dit buiten de naam dankt.

Genealogische relevantie
Het lid zijn van een sociëteit gaf veel pres-
tige, het was vaak een teken dat men
'gearriveerd' was. Vaak bracht men er vele
uren door, zodoende het drukke kinderrijke
gezin ontvluchtende. Het leidde tot de be-
kende karikaturen, van oude heren die in de
club boven een krant in slaap vielen, maar
ook in achterkamertjes snode plannen sme-
dend. Ledenlijsten van sociëteiten werden
vaak gepubliceerd en zijn daarom een goe-
de ingang voor de studie van de sociaal-
maatschappelijke krachten die binnen een

gemeente werden aangetroffen. Het is dui-
delijk dat aan het onderhoud van dergelijke
clubs een nogal duur prijskaartje hing. Wie
lid van een club wilde worden moest meer
dan gemiddeld bemiddeld zijn. Gewoonlijk
kon men zich niet aanmelden voor een so-
ciëteit, maar werd men eerst door bevrien-
de leden geïntroduceerd. Wie als clublid
gasten met zich meebracht moest naast de
eigen handtekening in het gastenboek ook
nog die van een medelid hebben. De gast-
heer was voor de introducé verantwoorde-
lijk. Beviel de introducé dan werd hij een
potentieel kandidaat-lid. Meestal circuleer-
de de naam polsend in de vergaderingen en
bij voldoende steun kon de betreffende
kandidaat op het mededelingenbord wor-
den 'voorgehangen' !7). Na verloop van en-
kele weken werd er dan formeel gestemd of
de betrokkene introducé lid kon worden.
De stemming geschiedde met witte en
zwarte balletjes, vandaar de uitdrukking
'ballotage'. Dit garandeerde een strikte ge-
heimhouding en anonimiteit. Men werd pas
officieel lid als niet te veel zwarte balletjes
en tenminste 2/3 witte balletjes in de stem-
zakken gedeponeerd waren.

Noten:
1. In grote trekken de gedachtewereld van de
moderne humanisten
2. Letterlijk betekenis van esoterisch: naar bin-
nen gericht, later vooral "kennis voor ingewij-
den".
3. In Engeland, maar ook in andere landen was
dit bouwersgilde in hiërarchische volgorde, het
belangrijkste. Het is duidelijk dat de bouw van
kerken, bruggen, paleizen enz. een grotere des-
kundigheid vroeg dan weven of schoenlappen.
Binnen deze gilden bestond naast grote deskun-
digheid bovendien een ijzeren traditie en strak-
ke discipline om deze zaken te kunnen realise-
ren. Het was niet ongebruikelijk dat binnen dit
bouwgilde de zaken vertrouwelijk werden gere^
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geld, hetgeen in de bouwwereld, ook vandaag
nog, niet ongebruikelijk is. Dit gilde had ook in
stedelijke bestuurlijke kwesties vaak een sterke
positie. Wilde men invloed uitoefenen dan was
het zaak zich bij deze groep op een of andere
manier aan te sluiten. Het gildenreglement bood
de toelating van deze vrijen d.w.z. mensen bui-
ten de bouwwereld, die vanwege de invloed
zich bij deze groep aansloten. Zie hier de ingre-
diënten voor het ontstaan van geheime loges
(afgeleid van 'lodge' of'bouwkeet', de omge-
ving waar men gewoonlijk vertrouwelijke be-
sprekingen voerde).
Het is aardig er op te wijzen dat in Engeland
nog steeds de architecten zich tot de elite reke-
nen en dit o.a. door een strikte selectie maar
ook door afwijkende kledingcultuur tot uiting
brengen.
4. De vormgeving van de symbolen: ons woord
embleem.
5. Verzameling van Franse protestantse groepe-
ringen. De oorsprong van de naam hugenoot is
onduidelijk, vermoedelijk is het een scheld-
naam geweest, die later als strijdnaam werd ge-
nomen (vergelijk met ons woord geuzen).
6.Men sprak van een 'queeckschool van facties,
beroertes en debauches (liederlijkheden)'.
7. Prins Frederik 1797-1881 was de jongere en
begaafde broer van Willem II. Hij had daarbij
een aangenaam voorkomen. Hij was een oppas-
sende vader iets wat bij koningshuizen een uit-
zondering was. Hij werd geroemd om zijn
evenwichtig oordeel en zou de éminence grise
van de familie worden. In de vele en zeer ern-
stige conflicten die de koninklijke familie teis-
terden zou hij vaak als bemiddelaar optreden.

Hij was alom gerespecteerd en geliefd. Door
zijn standvastigheid heeft hij achter de scher-
men van de nationale politiek veel invloed uit-
geoefend. Frederik was opgegroeid te Berlijn
alwaar hij de militaire academie goed had door-
lopen. Daarbij had hij kennis gemaakt met de
vrijmetselarij.
8. Ik noem slechts koning George V van Enge-
land, de vader van koningin Elisabeth.
9. De opstandelingen in België behoorden tot
de elite, die door de soms onhandige koning
Willem I nogal waren gebruuskeerd.
10. De origine van het woord club is onduide-
lijk, het is vermoedelijk verwant aan ons woord
klomp: een klomp mensen.
11. De laatste jaren zijn van slechts enkele
clubs/sociëteiten enkele goede publicaties ver-
schenen.
12. Zonder de café 'de foy' in Parijs of de club
'green dragon' te Boston, zou de Franse en
Amerikaanse revolutie anders verlopen zijn
13. Het gunstige effect van koffie op tal van li-
chamelijke functies wordt de laatste tijd steeds
meer aan het licht gebracht.
14. In iedere stad van enige omvang waren
honderden clubs die zich vaak in diverse rich-
tingen specialiseerden.
15. Na de Napoleontische tijd hebben de Engel-
sen in het voormalige Nederlandse Indië een
tijd lang de touwtjes in handen gehad, ze zijn
vertrokken maar hebben enkele clubs nagela-
ten.
16. Het gebouw waar de vroegere schutters oe-
fenden, maar waar ook een cateringfaciliteit
was.
17. Dit was de standaarduitdrukking

AGRAM'S Genealogisch Antiquariaat
De Colignystraat 34, Delft, tel. 015-2628430 (19.00-22.00 u.)

e-mailadres mlups@hotmail.com

biedt o.a. aan: Rietstap, Armorial Général (2 delen, herdr. Londen -
Index) + Illustrations (3 delen). Prijs/1200,— (excl. verz. kosten)

Lijst van aanbiedingen gratis op aanvraag.
Tevens kopen wij graag uw genealogische en historische boeken
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Genealogisch onderzoek in de Verenigde Staten
L. Gijswijt

Onlangs kwam ik in het gelukkige bezit
van een cd-rom van de Amerikaanse
Volkstelling van 1790, de Federal Census.
'Gelukkig', omdat ik probeer alles te verza-
melen wat er over mijn familienaam te vin-
den is.
Omdat ik weet dat de belangstelling voor
genealogisch onderzoek naar Amerikaanse
familieleden hier in Nederland groter is dan
men zou verwachten, zet ik in een aantal
artikelen mijn bevindingen uiteen. Ik had
namelijk ook 'het geluk' in contact te ko-
men met een aantal mensen in de VS die
voor mij op uitgebreide schaal onderzoek
verrichten. Zij doen dit op een dusdanige
manier, dat de gegevens over naamgenoten
aldaar vele malen uitgebreider en gedetail-
leerder aan mij bekend zijn dan de Europe-
se. De meeste gegevens werden mij toege-
zonden in de vorm van ongeordende foto-
kopieën, zodat het voor mij net was alsof
ikzelf thuis bezig was onderzoek te doen in
Amerikaanse archiefstukken. Ik zal eerst
uitleggen hoe ik in contact ben gekomen
met de mensen die daar voor mij momen-
teel gegevens zoeken. Ik raad de lezer op
wie dit soort onderzoek van toepassing is
aan om bij gebrek aan andere mogelijkhe-
den op dezelfde manier te werk te gaan,
maar iedereen is natuurlijk vrij om zijn ei-
gen werkwijze te hanteren. Het kan inten-
sief zijn en kostbaar, maar ook weer niet al
te duur, het levert echter na verloop van tijd
zeker goede contacten op.
Begin met adressen te vinden van naamge-
noten in de VS, dat kan door telefoonboe-
ken te raadplegen in de grote steden hier in
het land, of door op internet te zoeken in
o.a. <http://whowhere.lycos.com> (let op,
zonder www). Schrijf de gevonden adres-
sen aan en doe er een standaard formulier

bij dat men kan invullen. Raadzaam is om
er een gefrankeerde, zelfgeadresseerde en-
veloppe bij te voegen, maar om aan Ameri-
kaanse postzegels te komen zal voor de
meeste een probleem zijn. Mijn ervaring is
wel dat de respons dan vele malen groter is.
Onderwijl kan men alvast zelf met onder-
zoek beginnen, allereerst bij het CBG in
Den Haag, waar een aantal boeken beschik-
baar is met de Volkstelling van 1790 in
verschillende Amerikaanse Staten naast
een groot aantal andere bronnen. Men kan
er ook immigrantenlij sten in gedrukte uit-
gaven vinden. Informatie daarover verder-
op in dit artikel.
Ten tweede, men kan ook zelf op internet
gegevens vinden in vele verschillende be-
standen. Het eerst zou ik zoeken op de
website van de LDS, in de volksmond ge-
noemd 'Mormonen'. Ik raad wel aan om in
een later stadium, wanneer u meer informa-
tie uit andere bronnen beschikbaar heeft, de
gegevens van de LDS ondergeschikt te ma-
ken. Deze organisatie is op internet te vin-
den onder
<http://www.familysearch.com>.
Heel veel gegevens zijn ook te vinden op
de mijn inziens beste genealogische websi-
te op internet, namelijk 'http:rootsweb.
com'. Hierin kunt u gratis verschillende da-
tabases raadplegen. Het is bijvoorbeeld de
contactdienst op internet met niet alleen
heel veel Amerikaanse familienamen, maar
ook van elders ter wereld. Het is een prach-
tig voorbeeld van hoe de NGV de contact-
dienst aan de wereld zouden moeten aan-
bieden: geen gezeur over lidmaatschap of
anderszins betalen, wachtwoorden, of pri-
vacy; wanneer men wil wordt men toch wel
lid.
Belangrijkste bestand in Rootsweb is echter
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het project USGenWeb, dat enigszins ver-
gelijkbaar met de Digitale Stamboom van
Nederlandse archieven is. Hierin kan men
zich werkelijk uitleven als men op zoek is
naar naamgenoten in de VS Van o.a. belas-
tinglij sten (tax), aankopen van land (Land
Warrants), volkstellingen (Census), be-
graafplaatsen (cemetery) en vele andere
bronnen zijn de gegevens vaak al door vrij-
willigers ingevoerd. Zo niet, dan is dat een
kwestie van tijd, al verschilt het aanbod
sterk per staat (State) of 'provin-
cie' (County).

Wanneer u de zelf gevonden gegevens
combineert met wat u als antwoord op de
aangeschreven families in de VS ontvangt,
heeft u al een aardig overzicht dat u in een
boekje kunt samenvatten. De volgende stap
is om deze boekjes, desnoods in eenvoudi-
ge fotokopievorm, kosteloos naar histori-
sche verenigingen (Historical Societies) te
sturen in het gebied waar de meeste van die
families woonden. De meeste adressen
daarvan kunt u ook in telefoonboeken of op
internet vinden. Ik geef zelf de voorkeur
aan een Historical Society, omdat ik de er-
varing heb dat ik geen antwoord ontvang
van genealogische verenigingen
(Genealogical Societies) in de VS. Als u
zover bent, is het verder afwachten en dat
kan jaren duren.

Vooral wanneer u het boekje aan een His-
torical Society stuurt vergezeld van een
brief met enkele eenvoudige vragen (bijv.
"can you help me to find ..."), bestaat de
mogelijkheid dat er iemand die op zoek is
naar uw naam, door de 'clerk' of de
'Librarian' wordt gewezen op uw boekje.
Het is daarom raadzaam dat u in uw boekje
uw naam en adres vermeldt. Daarbij dient u
ook duidelijk te maken, dat het maar om
een voorlopig onderzoek gaat en dat u prijs
stelt op aanvullingen, verbeteringen en
contact. De kans is dan groot dat u hetzelf-

de resultaat boekt als ik.
In grote delen van de VS zijn jammer ge-
noeg geen DTB-registers bewaard geble-
ven en vangen de overlijdensakten (Death
Certifïcates) pas laat in de negentiende
eeuw aan. Met enig geluk kunnen deze ge-
gevens wel gevonden worden in door een
lokale Historical Society gepubliceerde
boeken met geïndiceerde doopinschrijvin-
gen (Parish records), die in een enkel geval
ook de geboortedatum vermelden.
Wegens het ontbreken van de genoemde
primaire bronnen is men in de VS meest
aangewezen op andere. Hierna zal ik ver-
melden welke voor onderzoek waardevol
zijn. Ter verduidelijking de volgorde in be-
langrijkheid: de 'passenger- and immigrati-
on lists', de 'obituary' en de 'military re-
cords'. Verderop in het artikel zal ik de
volkstelling (Census) behandelen.

De passenger- and immigration lists
Wanneer men op zoek gaat naar namen van
mensen die naar Amerika zijn geëmigreerd
moet men weten dat met onderzoek wat be-
treft de periode vanaf 1820 tot in de twin-
tigste eeuw veel gemakkelijker resultaat
geboekt zal worden dan in de daarvoor lig-
gende periode. Over de tijd na 1820 kan
men o.a. gebruik maken van de lijsten van
Robert P. Swierenga. Het beste kan men
echter beginnen om de volgende serie te
raadplegen (aanwezig bij het CBG):
'Passenger and Immigration Lists Index',
Volumes I, II, III and Supplements, door P.
William Filby en Mary K. Meyer, uitgege-
ven door Gale Research Company in De-
troit, Michigan. Bij elkaar geeft deze serie
duizenden pagina's met namen die in ande-
re publicaties met passagierslij sten voorko-
men. In volgorde wordt vermeld de fami-
lienaam, voornaam, plaats van herkomst
('n.a.' in de meeste gevallen, = 'not availa-
ble'); plaats van aankomst in de VS, jaartal
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van aankomst, en daarna vet-cursief ge-
drukt het nummer van de publicatie met pa-
ginanummer. De nummers van de publica-
ties staan in een lijst voorin, de belangrijk-
ste en meest voorkomende boeken zijn:
1804, 'Names of Foreigners who Took the
Oath of Allegiance to the Province and Sta-
te of Pennsylvania 1727-1775 with the Fo-
reign Arrivals 1786-1808', door William
Henry Egle, Pennsylvania Archives Series,
Harrisburg, Pa., uitgever E.K. Meyers,
1890; herdruk van Genealogical Publishing
Co., Inc., Baltimore, Maryland, 1967;
7820, 'A Collection of 30,000Names oflm-
migrants in Pennsylvania, from 7727-
1776', door Prof. Israël Daniel Rupp, Leip-
zig, 1931; 9041, 'Pennsylvania German Pi-
oneers: A Publication of the Original Lists
of Arrivals in the Port of Philadelphia
1727-1808', door Ralph Beaver Strassbur-
ger en William John Hinke, herdruk van
Genealogical Publishing Co. Inc., Baltimo-
re, Maryland, 1964 (Lancour 146).
Helaas, geen van deze uitgaven is betrouw-
baar en dat komt doordat veel van de pas-
sagierslijsten van voor de negentiende
eeuw in oud-Gotisch handschrift waren ge-
schreven. Daardoor zijn fouten ontstaan bij
het overschrijven door mensen die dit
schrift niet goed machtig waren. Incom-
pleet en het minst betrouwbaar zijn de lijs-
ten van Daniel Rupp, het meest betrouw-
baar is wel de serie van Strassburgèr en
Hinke (nr. 9041), omdat er delen bij zijn
waarin de originele lijsten staan afgedrukt.
Hierdoor kan men zelf vergelijken hoeveel
fouten er in de andere staan.
De meeste schepen waren in de achttiende
eeuw afkomstig uit 'Rotterdam, last from
Cowes'. In Rotterdam zijn echter geen- ar-
chiefstukken over deze periode bewaard
gebleven die hier betrekking op hebben,
hooguit kan een enkeling in het Notarieel
Archief voorkomen. Als de naam van het

schip u bekend is, dan kunt u wel in de bi-
bliotheek van het Maritiem Museum in
Rotterdam de serie jaarboeken nakijken
van de 'Lloyd's Lists' (later 'Lloyd's Regis-
ter' genaamd), waarin aankomst en vertrek
van schepen in de haven van Cowes zijn
vermeld. Men kan dan ontdekken dat een
schip soms meer dan twee maanden eerder
al uit Cowes was vertrokken, alvorens in
bijv. Philadelphia aan te komen. Meer dan
de naam van het schip en de achternaam
van de kapitein zult u er echter niet in vin-
den.

De obituary
De obituary is een bericht (necrologie) dat
tegen betaling in lokale kranten werd ge-
plaatst nadat iemand was overleden; anders
dus dan de advertenties bij ons. Hierin wor-
den in de meeste gevallen vermeld de
naam, leeftijd, plaats, tijdstip en oorzaak
van overlijden, geboorteplaats en -datum,
namen van beide ouders, naam van de echt-
genoot (-note), naam en woonplaats van de
overlevende kinderen, beroep, lidmaat-
schappen, en plaats en tijdstip van begra-
ven. Soms worden ook gegevens over de al
overleden kinderen of echtgenoot (-note)
vermeld. Obituaries kunt u veelal ook vin-
den bij Historical Societies. Sommige heb-
ben kranten geïndiceerd wat het zoeken
vergemakkelijkt. De meeste van dit soort
bronnen vangen aan rond 1860-1870, ge-
wone artikelen gaan in veel gevallen nog
verder terug. Overleed iemand op hoge
leeftijd, dan werd vaak niet meer dan de
naam vermeld en hoe oud iemand was,
want in veel gevallen was niet meer te ach-
terhalen (ook mondeling) waar en wanneer
de overledene was geboren en wie de ou-
ders waren.
Van armen zal men tevergeefs naar een
obituary zoeken. Houdt er bovendien reke-
ning mee dat er in de VS een ander gebruik
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gehanteerd wordt m.b.t. meisjesnamen.
Wanneer bijvoorbeeld een dochter van een
Geisweit huwde met een Jones, dan verviel
simpel gesteld haar meisjesnaam en ging
zij verder door het leven als 'Jones'. Dit
geldt niet alleen voor obituaries, maar voor
alle bestanden in Amerika.

Military records
Dit is een zeer belangrijke bron, waarvoor
u aangewezen bent op de National Archi-
ves in Washington. In de begintijd van
mijn Amerikaanse onderzoek dacht ik 'zal
wel, interesseert me niet zoveel', maar daar
ben ik van teruggekomen. Het is niet altijd
het geval, maar deze bron bevat meestal
zeer belangrijke (aanvullende) gegevens
over personen. Er zijn verschillende perio-
den, waarover bijvoorbeeld aanvragen voor
pensioen- of weduwenpensioen werden ge-
daan door iemand die in oorlogstijd in het.
leger had gediend of door de weduwe daar-
van.
Om gegevens hieruit te verkrijgen moet u
het formulier NATF Form 80 aanvragen
bij: Textual Reference Branch (NNR1),
National Archives and Records Admini-
stration, 7th and Pennsylvania Ave. N.W.,
Washington, DC 20408.
In welk regiment en welke company een
persoon gediend heeft is te vinden in ge-
drukte lijsten in boekvorm (de 'Bates' se-
ries) die de meeste Historical Societies wel
hebben. Wordt de gewenste informatie niet
gevonden, dan betaalt u niets; zijn er wel
gegevens beschikbaar dan moet u 10 dollar
vooraf betalen en worden de fotokopieën
na ontvangst aan u toegestuurd, ongeacht
de hoeveelheid.
Zo kan er informatie zijn uit de Onafhanke-
lijkheidsoorlog (War of Independence) tus-
sen 1776 en 1783, de oorlog met Engeland
(War of 1812), de Burgeroorlog (Civil
War) van 1861 tot 1865, en de oorlogen

van 1845-1848 (Mexican War) en 1898
(Spanish-American War). Ook zijn er be-
standen uit de Great War en de 2nd World
War. Deze laatste twee archieven bevinden
zich niet in Washington, maar bij het Nati-
onal Personnel Records Center (Military
Records) C NARA, 9700 Page Boulevard,
St. Louis, MO 63132.
De oorlog met Engeland en de Burgeroor-
log zijn voor genealogen de belangrijkste
bronnen in deze groep. In de 'War of 1812'
werd vaak aan soldaten soldij uitbetaald in
de vorm van land ('bounty-land warrants',
tot 1856), wat weer tot gevolg had dat erf-
genamen werden vastgelegd in 'Deeds', een
soort transportregisters.
De gegevens van iemand die in de Ameri-
kaanse Burgeroorlog diende zijn veruit het
meest interessant vanwege de gegevens
over persoonlijke omstandigheden. De
'Pension Files' geven de meeste informatie,
maar ze zijn niet altijd even betrouwbaar.
Zo werd er vaak over de leeftijd gelogen
om in aanmerking te kunnen komen voor
een pensioen. Ook werd vaak overdreven
hoe men had geleden tijdens de oorlog
(bijv. reumatiek), om zo in aanmerking te
kunnen komen voor een invalidenpensioen,
dat uiteraard niet afhankelijk was van leef-
tijd. Wanneer kwetsuren niet direct zicht-
baar waren, dan werd de aanvrager gekeurd
en werd een medisch rapport opgesteld
(Surgeon's Certificate). In verband met een
weduwepensioen moest bewijsvoering
worden overlegd, waarbij vaak de num-
mers van voorgaande claims van de overle-
dene werden vermeld. Alle door de aanvra-
ger of eiser (Claimant) bij een notaris van
de 'Orphan's Court' ingevulde formulieren
(Declarations) werden nauwgezet gecontro-
leerd door het 'Bureau of Pensions', er wer-
den in geval van twijfel getuigen gehoord
om de verklaring van de aanvrager te sta-
ven (bijv. Neighbor's Affidavit) en soms
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liep dat uit op een onderzoek (Special Exa-
mination).
Al deze documenten en verslagen zijn be-
waard gebleven en krijgt u, als ze van de
persoon die u zoekt voorkomen, in de
meeste gevallen na aanvraag gefotokopi-
eerd thuis gestuurd; het zijn de 'krenten in
de pap' voor de onderzoeker die alles over
zijn familie wil weten. Wel heb ik de erva-
ring dat men in Washington niet geneigd is
verder te zoeken, ingeval een naam niet ge-
speld is op dezelfde wijze als de naam zo-
als die in het archief voorkomt, dat kan
soms maar een letter verschillen.

Indien u hier in Nederland in uw genealo-
gisch onderzoek bent vastgelopen bijvoor-
beeld omdat een voorouder uit Duitsland
afkomstig was, dan bestaat de mogelijkheid
dat onderzoek naar naamgenoten in Ameri-
ka u verder kan helpen. Er is altijd een kans
dat de informatie die u niet heeft kunnen
vinden, op een of andere manier wel door
onderzoekers in Amerika is gevonden. Zo-
als er bijvoorbeeld vele Duitsers in ver-
schillende periodes naar Nederland trok-
ken, zijn er ook velen naar Amerika ge-
gaan. De oplossing voor een vastgelopen
genealogie kan soms in een rare hoek lig-
gen.
De federale volkstelling (Federal Census)
kan hierbij zeer waardevol zijn, met name
die van 1900, 1910 en 1920. Deze kunnen
mogelijk een aansluiting bieden op de ge-
gevens die u eventueel van nu in Amerika
wonende families heeft ontvangen.

De Federal Census
In de Verenigde Staten werd vanaf 1790 tot
nu toe iedere tien jaar een volkstelling ge-
houden. Tot 1920 zijn alle tellingen te
raadplegen, met uitzondering die van 1890,
die bijna geheel bij een brand verloren is
gegaan.

Iedere Amerikaanse staat is verdeeld in
Counties (enkelvoud County), die qua
schaal het best te vergelijken zijn met onze
provincies. Iedere County is weer onder te
verdelen in Townships waarin plaatsen
(Communities) zijn samengevoegd. Zo is
ook de Census ingedeeld. Per tijdvak ver-
schilde de indeling en naamgeving nogal
eens, ook veranderden de grenzen (soms de
naam) van een County regelmatig en kwa-
men er nieuwe bij die van bestaande wer-
den afgesplitst. Dat geldt ook voor de
Townships. De verschillen in namen van
plaatsen hoeven dus niet perse op de ver-
huizing van een familie te duiden.

Het feit dat er vele Duitse, Scandinavische,
Franse en Hollandse immigranten in Ame-
rika woonden die vooral in de negentiende
eeuw vaak alleen hun eigen taal spraken,
uit zich in het grote probleem dat veel van
de namen in opeenvolgende volks-
tellingen sterk kunnen verschillen. Deze
werden gehouden door zogenaamde enu-
merators, die ingehuurd werden om tegen
betaling van een gering bedrag alle wonin-
gen en boerderijen af te gaan om notities
over de samenstelling van de bewoners te
maken. Meestal waren het Engelstaligen
die de notities maakten op voorgedrukte
censusformulieren en zij spelden een Duit-
se of Hollandse naam maar net hoe ze
dachten dat het moest. Soms konden ze wel
goed schrijven, maar probeerden ze ook zo
gauw mogelijk hun opdracht te volbrengen
om snel hun gage te kunnen innen. Daar-
door werden ook wel hele gebieden over-
geslagen.
Een ander probleem was dat men zelf niet
altijd precies wist hoe oud men was, of
werd de leeftijd gelogen om bijvoorbeeld
in aanmerking te kunnen komen voor een
legerpensioen. Verschillen in leeftijd ko-
men dus zeer regelmatig voor. Men dient'
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rekening te houden met het geval dat ie-
mand in de Census van 1870 wordt ver-
meld als zijnde 48 jaar oud, tien jaar later
ineens 62 jaar is. Tot op de letter nauwkeu-
rig is de census dus niet, maar het is wel
een waardevolle bron.
Naast de Federal Census werd in enkele
staten van de VS ook wel om de tien jaar
een State Census gehouden in ieder vijfde
jaar; dus 1865, 1875, enzovoorts. Hoe deze
bron eruit ziet kan ik niet vertellen, want
tot dus ver heb ik hieruit geen informatie
ontvangen. Voor de eerste Census van
1790 zijn in Philadelphia County in Penn-
sylvania nog twee volkstellingen gehouden
(Early Census), namelijk in 1751 en in
1774. Ook hiervan zijn mij geen details be-
kend.

De Federal Census is in twee groepen te
verdelen, die tussen 1790 en 1840 en tus-
sen 1850 en 1920. Voor 1850 werd alleen
de naam van het gezinshoofd vermeld en in
aantallen de rest van de leden van het huis-
houden (dus niet alleen het gezin). Vanaf
1850 werden alle namen van de bewoners
genoteerd, inclusief de opgegeven leeftijd
en beroep. Om in de tellingen van voor
1850 van iemand ongeveer de leeftijd te
kunnen bepalen kan men het beste een cen-
sus vergelijken met die van tien jaar eerder
of later.

Census 1790 en 1800
De volkstelling van 1790 is alleen bewaard
gebleven van de staten Connecticut, Maine,
Maryland, Massachusetts, New Hampshire,
New York, North Carolina en Vermont.
Die van de overige staten (Delaware, Geor-
gia, Kentucky, New Jersey, Tennessee en
Virginia) zijn tijdens de oorlog van 1812
verbrand.
De Census van 1790 heeft zes kolommen
en vermeldt, zoals alle tellingen tot en met
1840, alleen de naam van het gezinshoofd

(head of family), in de eerste kolom. Daar-
na volgen respectievelijk het aantal vrije
blanke mannen van 16 jaar en ouder
(inclusief het gezinshoofd), het aantal man-
nen onder de 16 jaar, het aantal vrije blanke
vrouwen, het aantal andere vrije personen
en het aantal slaven.
De Census van 1800 gaat eveneens uit van
het gezinshoofd, maar vermeldt de leeftij-
den iets gedetailleerder van zowel de man-
nen als de vrouwen: de aantallen in de leef-
tijdsgroepen onderde 10, 10-16, 16-26, 26-
45 en boven de 45 jaar, het aantal andere
personen en slaven.

Census 1800,1810 en 1820
Deze volkstellingen gaan eveneens uit van
het gezinshoofd, maar vermelden de leeftij-
den iets gedetailleerder van zowel de man-
nen als de vrouwen: de aantallen in de leef-
tijdsgroepen onderde 10, 10-16, 16-26, 26-
45 en boven de 45 jaar, het aantal andere
personen en slaven. De Census van 1820
geeft daarnaast ook nog de aantallen bui-
tenlanders die niet genaturaliseerd zijn,
'Agricultures', 'Commences', 'Manufactur-
ers' en het aantal 'free colored'.
Omdat de leeftijden in het midden van de
tientallen ligt, zijn door vergelijking met
1790 nog nauwkeuriger de leeftijden van
de gezinshoofden bepalen.

Census 1830 en 1840
In deze jaren worden de 'free white per-
sons' ingedeeld qua leeftijd per vijf, en de
ouderen per tien jaar. Men vindt dus nog
steeds alleen de naam van het gezinshoofd
met daarbij van zowel de mannen als de
vrouwen de leeftijdsgroepen
onder de 5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 30-
40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-
100 en boven de 100 jaar; het aantal slaven,
vrije gekleurde personen en niet genaturali-
seerde buitenlanders.
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Met deze volkstellingen is dus nog precie-
zer het tijdstip van geboorte te bepalen van
de personen, indien men een vergelijking
kan maken met de Census van 1820.

Census 1850
Met de Census van 1850 breekt een nieuw
hoofdstuk aan voor de onderzoeker. Vanaf
dit jaar zijn de volkstellingen veel gedetail-
leerder, maar met overname van de namen
en leeftijden moet men oppassen, zoals al
in het inleidende stukje is gesteld. Veel
mensen wisten hun exacte leeftijd niet en
ook door de enquêteurs werden veel fouten
gemaakt. Naast de exacte plaats en datum
van de telling worden niet alleen alle na-
men van de personen in een gezin (ook de
inwonenden) gegeven, maar ook leeftijd,
geslacht, huidskleur, beroep, waarde van de
woning (Real Estate), geboorteplaats, en
verder of men minder dan een jaar ge-
trouwd of schoolgaand was en of men kon
lezen of schrijven. Slaven werden vanaf
hier dus niet meer apart vermeld.

Census 1860
De volkstelling van 1860 is nog iets precie-
zer over de persoonlijke omstandigheden in
vergelijking met tien jaar eerder. Naast de
informatie die in 1850 wordt vermeld, vin-
den we nu ook de waarde van persoonlijke
bezittingen (Personal Estate) en of men
doofstom, blind, krankzinnig, arm of crimi-
neel was.

Census 1870
Ook deze federale volkstelling is wat uitge-
breider dan de voorgaande. In aparte ko-
lommen is aangetekend of de vader of de
moeder van buitenlandse afkomst is, of ge-
boorte of huwelijk binnen dat jaar had
plaatsgevonden, of men een school bezocht
en wat de constitutionele relatie (burger-
schap) was.

Census 1880
Vanaf de Census van 1880 wordt ook de
onderlinge relatie tussen de vermelde per-
sonen aangetekend. In deze volkstelling,
die werd gehouden tussen 1 juni 1879 en
31 mei 1880, vindt men de gegevens in de-
ze volgorde: volledige naam en voornaam,
huidskleur, geslacht, leeftijd, relatie t.o.v.
hoofd van het gezin (vrouw, zoon, dochter,
neef, huurder, bediende, enz.), burgerlijke
stand (ongehuwd, gehuwd, wed.), beroep,
gezondheid (blind, doofstom, krankzinnig,
kreupel), opleiding en geboorteplaats in
verschillende details. De waarde van de
woning en het persoonlijk bezit is nu, in te-
genstelling tot voorgaande jaren, niet opge-
nomen.

Census 1890
De Federal Census 1890 is van de meeste
Amerikaanse staten bij een brand in 1921
verloren gegaan. Er bestaat een 'card index'
van de 6160 namen in de overgebleven tel-
lingen uit een paar plaatsen, waaronder
Eastchester en Brookhaven (NY), Jersey
City (NJ), Cincinnati (OH) en een paar
kleine plaatsen.
Hier en daar bevinden zich bij 'Historical
Societies' wel afschriften die in het verle-
den door onderzoekers zijn aangetekend,
maar men moet maar net het geluk hebben
dat er een naam bijzit die men zoekt. Wel
werd in 1885 en 1895 in een aantal staten
een 'State Census' gehouden die mogelijk
de leemte, veroorzaakt door het ontbreken
van de federale volkstelling van 1890, kan
overbruggen.

Census 1900 en 1910
In deze volkstellingen zijn ongeveer dezelf-
de gegevens te vinden als in die van 1880.
Afwijkend is dat nu bij de leeftijd ook de
maand en het jaar van geboorte van alle
personen worden vermeld.
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Census 1920
De Census van 1920 is ongeveer gelijk aan
de voorgaande volkstellingen, alleen wordt
dit keer niet meer de maand en het jaar van
geboorte opgegeven, maar slechts de leef-
tijd. Wel wordt uitgebreid aandacht besteed
aan de herkomst. Zo wordt het jaar van im-
migratie en naturalisatie vermeld en van
waar de persoon en zijn ouders afkomstig
zijn en welke taal zij spreken. Opvallend is
wel dat er bij taal steeds 'Dutch' wordt ver-
meld bij personen die uit Duitsland afkom-
stig waren.

Informatie
Dit jaar is de Census van 1930 openbaar
geworden en diverse organisaties zijn bezig
met de indicering ervan. De volkstelling
van 1920 is dus de laatste die vrij ter inzage
is bij verenigingen en op archieven. Voorts
zijn de meeste jaren op cd-rom verschenen,
zij het in veel gevallen alleen met naamin-
dexen en verwijzing naar inventaris- en pa-
ginanummer.
Eerder in dit artikel zette ik uiteen hoe u in
contact kunt komen met nazaten van geë-
migreerde families, bijv. door adressen te
zoeken op de internet webside van Lycos:
<http://whowhere.lycos.com>. Een aantal
onder u zal zelf een internetaansluiting
hebben, anderen kunnen misschien terecht
bij familie of kennissen en zo niet, dan is
en nog de mogelijkheid om in internetcafé's
of bibliotheken die deze service bieden
adressen op te zoeken.
Denkt u er dan wel aan om de naam die u
zoekt te 'verengelsen'. U moet er rekening
mee houden dat er verbasteringen kunnen
optreden waarbij u geen enkel vermoeden
heeft dat de naamvariant bij de uwe zou be-
horen. Vandebrouk is een voor de hand lig-
gende variant van Van den Broek, maar
bijvoorbeeld Grenninger of zelfs Greiner in
plaats van Van Groningen is minder voor

de hand liggend. Probeer bij het invoeren
van een naam in de zoekfunctie dus alle
mogelijk denkbare spellingen.

Adressen
Informatie over de in dit artikel besproken
volkstellingen is te verkrijgen bij:
Census Records (NNIR), National Archi-
ves (GSA), Washington, DC 20408, USA.
Gegevens uit de volkstellingen of fotoko-
pieën daarvan zijn op dat adres alleen ver-
krijgbaar per post indien men het exacte
paginanummer, de plaats en het jaar van de
Census kan opgeven. Een verzoek om in-
formatie over hoe die gegevens te vinden
zijn kunt u richten aan de regionale archie-
ven (Regional Archives Branch). Daar kunt
u tevens terecht met vragen over bijvoor-
beeld adressen van Historical Societies,
overlijdensadvertenties (obituaries), passa-
gierslijsten met immigranten (zie ook aan
het eind van dit artikel), of andere informa-
tie.
Brieven aan Regional Archives Branches
dient u te richten aan 'Chief Archives
Branch, Federal Archives and Records
Center'; de adressen zijn:
Connecticut, Maine, Massachusetts, New
Hampshire, Rhode Mand en Vermont:
- Boston Branch, 380 Trapelo Road, Waltham,
MA 02154
New Jersey, New York, Puerto Rico en de Vir-
gin Islands:
- New York Branch, Building 22-MOT Bayon-
ne, Bayonne, NJ 07002
Delaware, Pennsylvania, Maryland, Virginia
en West Virginia:
- Philadelphia Branch, 5000 Wissahickon Ave-
nue, Philadelphia, PA 19144
- Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio
en Wisconstn:
- Chicago Branch, 7358 South Pulaski
Road, Chicago, IL 60629
Alabama, Georgia, Florida, Kentucky, Missis-
sippi, North Carolina, South Carolina en Ten-
nessee:
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- Atlanta Branch, 1557 St. Joseph Avenue, East
Point, GA 30344 lowa, Kansas, Missouri en
Nebraska:
- Kansas City Branch, 2306 East Bannister Ro-
ad, Kansas City, MO 64131 Arkansas, Louisia-
na, New Mexico, Oklahoma en Texas:
- Fort Worth Branch, P.O. Box 6886, Font
Worth, TX76115
Colorado, Montana, North Dakota, South Da-
kot a, Utah en Wyoming:
- Denver Branch, Building 48, Denver Federal
Center, Denver, CO 80225
California (zonder Zuidelijk California), Ha-
waii, Nevada (zonder Clark County):
- San Francisco Branch, 1000 Commodore Dri-
ve, San Bruno, CA 94066
Arizona, Zuidelijk California, en Clark County
in Nevada:
- Los Angeles Branch, 24000 Avila Road, La-
guna Niguel, CA 92677
Alaska, Idaho, Oregon en Washington

State:
- Seattle Branch, 6125 Sand Point Way NE,
Seattle, WA 98115Algemene informatie die
voor onderzoek belangrijk is, is gepubliceerd in
folders: 'Genealogical Records in the National
Archives' (leafletNo. 5) en 'Military Service
Records in the National Archives and Record
Services' (leaflet No. 8). Deze folders zijn gratis
verkrijgbaar bij: Publications Sales Branch
(NATS), National Archives (GSA), Washing-
ton, DC 20408, USA.
Informatie uit passagierslijsten van immigran-
ten kan ook aangevraagd worden na invullen
van het benodigde formulier No. GSA 7111 bij:
Passenger Lists (NNCC), National Archives
(GSA), Washington, DC 20408, USA.

Dit artikel werd eveneens gepubliceerd in 1340,
Kwartaalblad van de (NGV)afdeling Rotterdam
en omstreken, jg 14, mrt 2000, nr. 1 en sept.
2000, nr. 3.

Kunst & Cultuur Programma 2000: concentraties
van archieven
A.C. Zeven

Concentratie van archieven
In Gelderland en elders worden plannen
gemaakt en uitgevoerd om archieven te
concentreren. Af en toe leest men over het
samengaan van een Rijksarchief met het
Gemeentearchief (GA) in dezelfde plaats.
Maar dat het concentreren op een dergelij-
ke grote schaal plaats vindt wist ik eigen-
lijk niet. Dit druist in tegen de vroegere ac-
tiviteiten om de archiefstukken vanuit het
Rijksarchief naar de gemeentearchieven
over te hevelen om ze dichter bij de men-
sen te brengen. Een voorbeeld hiervan is de
overdracht van de stukken van de Rechte-
lijke Archieven naar de gemeenten met een
goedlopend archief.
Over deze concentraties vinden wij enige
mededelingen in Gelders Erfgoed. Deze
betreffen '— ontwikkelingen binnen het
plaatselijke en regionale archiefwezen ge-

richt op vergaande samenwerking en bun-
deling van krachten.' En '— één centrale be-
waarplaats en één studiezaal. Eén bewaar-
plaats is goedkoper dan vijf of acht en één
studiezaal kan 5 of meer dagen per week
open zijn.' Men creëert nu archiefcentra zo-
als de Regionale Archiefdienst Rivieren-
land, nog zonder centrale huisvesting. De
gemeentearchieven van Brummen tot Lo-
chem worden geconcentreerd in Zutphen.
De archieven in het Land van Maas en
Waal, en in het Rijk van Nijmegen zullen
wellicht geconcentreerd worden in Nijme-
gen. Bommélerwaard komt in Zaltbommel.
Tielerwaard in Tiel. Er komt een streekar-
chief Regio Achterhoek in Doetinchem,
waarbij belangstellenden voor Winters-
wijkse en Eibergense archieven grote af-
standen moeten afleggen. De gemeentear-
chieven van Renkum en Rheden-Rozendaal
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gaan naar Arnhem en wellicht later naar het
toekomstige culturele centrum 'het Para-
dijs'. Het streekarchief Elburg-Ermelo-
Nunspeet-Oldebroek te Elburg wil nauw
samenwerken met Noord-Veluwe: Epe,
Hattem en Heerde. Wat gebeurt er met het
GAHarderwijk? En wellicht komt er een
streekarchief ZW-Veluwe te Ede, waarin
het GAWageningen en GAEde (en moge-
lijk andere) zijn opgenomen.

Voordelen
Zijn er voordelen? Ja, die zijn er. Ten eer-
ste zullen streekarchieven het gehele jaar
vijf dagen kunnen open zijn. En misschien
ook een avond en zaterdagochtend. Ten
tweede: iemand die van verre komt vindt
alle bronnen op één plaats.
Een ander voordeel van een groter archief
is, dat deze laatste beter instaat is om de
moderne ontwikkelingen te volgen, in te
voeren en toe te passen. Ik denk hierbij aan
het op grote schaal digitaliseren van ar-
chiefbestanden. Immers, het argument is,
dat een archief begrensd met één persoon
door gebrek aan tijd en apparatuur daar niet
aan toe kan komen. Uiteraard betekent dit
dat in een streekarchief met alleen het vroe-
gere personeel van de vroegere gemeente-
archieven één persoon daarvoor moet wor-
den vrijgemaakt. Die moet dan in eerste in-
stantie de overgebrachte archieven digitali-
seren.

Bezwaren
Er kleven drie zeer grote bezwaren aan de-
ze concentraties. Ten eerste verliest het ge-
meentearchief zijn contact met de bevol-
king. Nu zijn er nog leraren van de basis-
school, die met hun leerlingen naar het
GAWageningen gaan. Nu zijn er nog Wa-
geningse bedrijven, die hun bedrij fsarchief
aan het archief van 'hun' gemeente schen-
ken. Nu zijn er nog plaatselijke (amateur)

historici, die 'hun' archief door en door ken-
nen. Maar hoe zal dat in de toekomst zijn?
Een tweede bezwaar is, dat de archieven te
groot worden en dat het archiefpersoneel
het eigen archief niet meer kent. Zij zijn
niet meer echt bij de archieven van de vele
gemeenten betrokken.
Een derde bezwaar is de toename van de
reisafstand. Men verliest tijd en moet extra
reiskosten maken. Een plaatselijke histori-
cus zal nu niet meer geneigd zijn om snel
iets in zijn of haar plaatselijk archief op te
zoeken. Het gevolg zal een vermindering
van de lokale kennis zijn, en een afname
van het geschiedkundig onderzoek van de
plaats. Mogelijk zal als gevolg hiervan de
kwaliteit van de tijdschriften van plaatselij-
ke oudheidkundige verenigingen sterk ver-
armen. Misschien is dit van tijdelijke aard,
omdat men later meer en meer gegevens op
internet zal kunnen vinden.
Cursussen, zoals 'het lezen van oud-schrift'
zullen niet meer door het gemeente-, maar
door een streekarchief georganiseerd wor-
den. Vaak zullen dergelijke cursussen 's
avonds worden gegeven, waardoor ouderen
minder geneigd zijn de cursus bij te wonen.
Hopelijk worden de cursussen door de hier-
na te noemen raadpleeglocaties georgani-
seerd.

Raadpleeglocatie
Een voorstel is, dat, in die gemeenten, die
hun archieven zien verdwijnen, Raadpleeg-
locaties (RLs) worden ingericht. In deze
RLs zullen naast een bibliotheek, microfi-
ches, kaartsystemen, door middel van digi-
talisering de meest gangbare archiefstuk-
ken via Internet of met behulp van cd-rom's
raadpleegbaar zijn. Maar je weet nu al dat
het fuseren van archieven sneller zal gaan,
dan de digitalisering. En hoe is de financie-
ring en bemensing van de RLs? Hoe zijn
die geregeld voordat het eigen archief ver-
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huist. Wat zijn de minimale eisen aan een
RL? Hoe vaak is een RL open, wordt hij
gerund door vrijwilligers? Eén van de his-
torische verenigingen, betrokken bij het
streekarchief Bommelerwaard stelde als
voorwaarde, dat 'tot in lengte van dagen'
een RL in Culemborg gevestigd zou wor-
den. Laten we hopen dat de RL aldaar meer
dan tien jaar zal bestaan.

Duurder
Eigenlijk zie je het een en ander al gebeu-
ren. Arnhem krijgt waarschijnlijk zijn
'Paradijs'. Elburg en Ede vergrootten hun
studiezaal en archiefbewaarplaats. Het Gel-
ders Erfgoed zegt over Ede: 'Ede ~ doet
met deze uitbreiding en vernieuwing recht
aan zijn positie.' Deze positie is dan zijn
vierde plaats als gemeente in Gelderland.
En dan blijkt uit de stukken, die door het
Gelders Oudheidkundig Contact te Zutphen
zijn vergaard, dat de 'archiefvrije' gemeen-
ten vaak duurder uit zijn door hun archief
over te dragen, dan voorheen. Immers de
kosten van de modernisering van het stree-
karchief en van een Raadpleeglocatie ko-
men boven op de huidige kosten.

Regionaal-Historische Centrum-RHC
Een nieuw woord, en wat betekent het?
Men denkt aan het instellen van zo'n 30
RHCs in Nederland. In een RHC worden
de gemeentebibliotheek, het gemeentemu-
seum en het gemeentearchief geconcen-
treerd. Of alles in één cultuurgebouw of en-
kele gebouwen naast elkaar aan één cul-
tuurstraat. Het argument om RHCs in te
stellen is dat het culturele erfgoed gecon-
centreerd moet worden, zodat een bezoeker
van één van de instellingen ziet, dat hij of
zij ook gegevens kan vinden bij de andere
instellingen. Mogelijk, maar dan is het aan-
tal van 30 RHCs te klein. Want in welke
plaatsen zullen die er komen? Men kan

denken aan de 12 provinciale hoofdsteden,
en aan grote steden als Amsterdam, Rotter-
dam en Nijmegen. Verder aan steden die
relatief ver van hun provinciale hoofdstad
liggen, zoals Hulst, Enschede, Den Helder,
Bergen-op-Zoom, Tiel, Winterswijk en
Venlo. Maar wat gebeurt er met de musea
in die plaatsen waar geen gemeentearchief
meer is. Gebeurt daar niets? Of gaat trien
de gemeentebibliotheek met het plaatselijk
museum samenvoegen?

Vinkentouw
Uit bovenstaande blijkt dat al een aantal fu-
sies heeft plaats gevonden en dat andere
zullen volgen. Nogmaals, voor genealogen
hebben de fusies voordelen; voor locaal-
historische onderzoek en misschien van lo-
cale museumactiviteiten zullen zij helaas
sterk belemmerend werken. Daarom moe-
ten oudheidkundige verenigingen op het
vinkentouw zitten om in elk geval de in-
stelling van een Raadpleeglocatie te eisen.

WAGENINGEN
archiefvrije gemeente

vervoeg u bij de plaatselijke

I
RAADPLEEGLOCATIE

Naschrift van de redactie
De auteur verwoordt in dit artikel, dat ook
in Veluwse Geslachten, jg. 25 nr. 5 ver-
scheen een item, dat ook bij ons leeft. De
aangeroerde problematiek geldt niet alleen
voor de Veluwe, maar voor ons hele land.
Zo heeft bijv. het CBG te Den Haag een
raadpleegfunctie voor vele 'westerlingen'
met wortels elders, o.a. dank zij de zeer uit-
gebreide collectie microfiches, waardoor
reizen naar verder verwijderde archieven
als het Rijksarchief in Friesland veelal niet
of in mindere mate nodig is.
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DNA-onderzoek, de stand van zaken nu
JW. Koten

De lezers van dit blad hebben de laatste ja-
ren nogal wat belangstelling getoond om
via dit medium omtrent het DNA onder-
zoek te worden geïnformeerd. In het bij-
zonder bestaat belangstelling voor wat be-
treft de genealogische consequenties. Van-
daar dat de redactie meent voor haar lezers
de huidige stand van zaken in een kort arti-
kel zo eenvoudig mogelijk weer te geven.
Deze eis is overigens niet zo eenvoudig
omdat het over complexe zaken gaat.

Wat is DNA, enkele begrippen
Zoals wij al eerder schreven is het DNA
een lange draad waarin ongeveer 4 miljard
letters, A, C, T en G ]). zijn opgenomen.
Deze letters zijn individuele kernzuren, die
in een reeks verbonden samen het totale
kern-DNA vormen (de N = nucleine =
kern-eiwit, nucleus = noot of pit; A = acid
= zuur). Een reeks van enkele honderddui-
zenden van deze letters bepaalt de structuur
van een erfelijke eigenschap, bijvoorbeeld
de aanleg om een bepaalde haarkleur te
krijgen. In het totaal hebben we vermoede-
lijk 20.000 verschillende erfelijke eigen-
schappen. Het totale DNA-boek heeft de
omvang van een tiental encyclopedieën
Brittanica 2). Ieder DNA-keten die een be-
paalde erfelijke eigenschap omvat kun je
dan met een hoofdstukje vergelijken. In dit
totale DNA-boek is het grove bouwplan
(bestek) van iedere mens vastgelegd. Bij de
uitwerking van dit grove bestek zijn naast
omgevingsfactoren ook toevalsfactoren (in
het jargon stochastische processen) van be-
tekenis. Evenals in de kernfysica het geval
is, kan men bij de biologie ook niet alles
precies voorspellen. Zelfs bij een-eiige
tweelingen zijn minieme verschillen aan-

toonbaar. Deze minieme verschillen kan
men met een stochastische rekenmethode
wel benaderen. Men schat dat 5 - 10% van
onze lichaamsbouw dus op kleine toevalli-
ge bijkomstigheden berust. Bij het verou-
deringsproces gaan één-eiige tweelingen
steeds verder van elkaar verschillen, omdat
het toeval ook de mate van veroudering be-
paald. Twee erfelijke identieke muizen
sterven niet op dezelfde dag, ook al zijn ze
beide in volstrekt dezelfde omstandigheden
groot gebracht. Zo kun je zeggen dat het
DNA weliswaar het begin is, maar niet het
einde.

DNA code van mens en enkele dieren nu
bekend
Ondanks bovenstaande relativering is het
kennen van de DNA-structuur van de mens
een belangrijke zaak. Het werd als zo be-
langrijk gezien dat de ontrafeling van het
totale menselijke DNA, reeds in 2000 (5
jaar eerder dan voorspeld) zijn beslag
kreeg. Velen beschouwen dit product dan
ook als de belangrijke vinding van het be-
gin van ons nieuwe millennium. Hoe is dat
nu zo snel gelopen. Allereerst omdat er
voor dit project grote sommen geld be-
schikbaar waren en men vanwege de ver-
wachte "goudschat" er zich als een razende
roeland 3) op heeft gestort. De regeringen
met name van de VS en UK en vooral IJs-
land 4) zagen hier de mogelijkheid om de
biotechnologie en daarmee de hoogwaardi-
ge werkgelegenheid te kunnen stimuleren.
Inderdaad het tempo bij dit DNA-onder-
zoek was fantastisch, waarbij de nieuwe
vindingen als een woeste bergstroom elkaar
opvolgden. Nog niet zo lang geleden was
het ontrafelen van een volgorde van 10
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DNA-letters werk van maanden, nu duurt
dit nog minder dan een seconde!
Een tweede factor voor de snelle ontwikke-
ling was de samenwerking van chemici,
wiskundigen, computeraars, ingenieurs, bi-
ologen en natuurkundigen in het beroemde
Human Genome Project (menselijk ge-
noom project). Daardoor konden complexe
nieuwe methoden worden ontwikkeld: be-
paalde machines die men automatische se-
quencers 5) noemt. Met deze sequencers is
het mogelijk om de volgorde van miljoenen
DNA-letters op een dag te vast te stellen.
Door de verschillende vondsten te vergelij-
ken en via listige software in een computer
op te slaan, kon men vrij snel het complete
genoom samenstellen.

Toch blijven de methoden zeer ingewik-
keld, maar door een industriële en techni-
sche opzet van dit project kon men toch
vrij snel met dit werk vooruit komen. Mo-
menteel is er grote herrie omtrent de paten-
tering van deze gegevens, ik ga daar nu niet
verder op in. Grosso modo zijn echter deze
menselijke DNA-gegevens nu vrij beschik-
baar voor de wetenschappers.

Niet alleen de mens
Naast de ontrafeling van het menselijke ge-
noom (de totale omvang van het DNA-
boek, gen = baren, denk maar aan het
woord genese = wording) zijn nu ook de
DNA-boeken van een worm (caenorhabilis
elegans) 6) en van de fruitvlieg 7) ontrafeld
en enkele weken geleden werd daar ook de
complete DNA-structuur van de zandraket
(Arabi-dopsi Thaliana) 8) aan toegevoegd.
Ruwe schetsen zijn momenteel beschikbaar
van experimenteel veel gebruikte dieren als
muis en rat en verder van enkele vissen.
Ook de DNA-structuur van een aantal bac-
teriën (o.a. cholera en meningitis) is be-
kend. Voor de diagnostiek behandeling is

dit natuurlijk erg belangrijk. Dank zij DNA
methoden kan men nu vrij snel de aanwe-
zigheid van een tuberculose in het sputum
vaststellen. Dat kostte vroeger vele weken
tot maanden.

Vergelijking DNA bij verschillende dier-
soorten
De vergelijking van de DNA-structuur van
mens en dier levert interessante gegevens
op. Een belangrijke ontdekking was, dat
hele hoofdstukken van het DNA-boek van
worm, vis, rat, muis, fruitvlieg, maar ook
mens vrijwel gelijk zijn. Door de studie
van het DNA van de fruitvlieg of de worm-
elegans (denk aan hersenen) kun je dus ook
veel van de functie van de mens en het
menselijke brein te weet komen.
Een tweede belangrijke consequentie van
deze vondst is, dat men voor het ontrafelen
ven het DNA van verdere dieren, nu reeds
hele stukken weet. Het genoom (totaal van
alle erfelijke eigenschappen) van koe,
hond, paard en mens is voor ongeveer
80% - 90% gelijk. Het grootste deel van het
genoom van de meeste zoogdieren is dus
nu al bekend. Men gaat zich de laatste jaren
vooral op de verschillen richten, d.w.z men
vult de ontbrekende stukken bij de ver-
schillende diersoorten verder in. Dit werk
wordt dan nog verder vereenvoudigd omdat
van vele diersoorten de afstamming vrij
nauwkeurig bekend is. De wolf en de hond
verschillen veel, maar wat erfelijkheidsken-
merken betreft, ook op DNA, zullen ze veel
op elkaar lijken. Wie het DNA van de hond
kent, hoeft niet veel meer te weten om ook
het DNA van de wolf te kennen. Hond en
paard hebben eveneens een gemeenschap-
pelijk afstamming, ook hier verwacht ik
grote overeenkomsten.

Een belangrijke technische nieuwigheid
Hoewel ik op de technische aspecten 9) hier
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niet verder kan ingaan moet ik toch een
nieuwe ontwikkeling signaleren, vanwege
de verreikende "betekenis die dit zal hebben.
Het is mogelijk om fragmentjes DNA die
één erfelijke eigenschap vastleggen op een
elektronische microchip te monteren. Is er
dan in een DNA-oplossing met onbekende
DNA-samenstelling een zelfde DNA-frag-
ment aanwezig, dan levert dit (bij contact
met de chip) een elektronisch signaal op,
dat via de computer kan werden geanaly-
seerd. Men weet dan zeker dat de onbeken-
de vloeistof zo'n bepaald DNA-frag-ment
bevat. Nu is men in staat om niet één
DNA-fragment op een chip te monteren
maar wel duizenden DNA-ketens. In kwes-
ties van seconden kun je dus van een be-
paalde DNA-bevattende vloeistof wel dui-
zenden erfelijke eigenschappen tegelijk
analyseren. Maar ook varianten 10) van een
erfelijke eigenschap kun je op zo'n micro-
chip zetten die bij wijze van spreken bepa-
len of je rood, zwart, blond of bruin haar
krijgt. Onderzoek je dan zo'n onbekend
DNA-oplossing dan kun je zeggen dat het
DNA-materiaal afkomstig is van een blon-
de, bruinharige of roodharige man. Voor de
geneeskunde is de haarkleur niet belangrijk
maar wel of een bepaalde erfelijke DNA-
volgorde van een erfelijke eigenschap een
erfelijk ziekte geeft.

DNA-onderzoek zeer moeilijk
Veel van de hier beschreven technieken
vergen een ingewikkeld instrumentarium,
uiterst deskundig personeel en nog grotere
financiële investeringen. Op korte termijn
zijn dergelijke methoden niet beschikbaar
voor het grote publiek. Het is ongetwijfeld
te verwachten dat door spin off van sub-
technieken binnen zeg tien jaar heel wat
van deze methoden ook voor de 'gewone
burger' beschikbaar komen.

Betekenis van de nieuwe methode
In principe zal het dan mogelijk zijn met
het onderzoek van een tiental erfelijke ei-
genschappen iemand redelijk nauwkeurig
individueel te definiëren. Met een uitwer-
king van de huidige methoden kan men dan
niet alleen de persoonlijke identiteit vast-
stellen, maar ook de vermoedelijke ver-
wantschappen. Met een ruime armslag is
het zelfs mogelijk de provincie van origine
n ) en waarschijnlijk ook zijn etnische ach-
tergronden op DNA-basis te achterhalen,
ofschoon hier nog veel technische haken en
ogen zijn. Ik wijs u er op dat destijds bij
een vondst van het stoffelijk overschot van
een man uit het stenen tijdperk in hetzelfde
dorp een zeer verre bloedverwant kon wor-
den aangetoond (de dorpsonderwijzer).
Kennelijk zijn de erfelijke eigenschappen
zeer stabiel. In een eerder artikel stelde ik
dat het een interessante gedachte is dat de
persoon met het zelfde Y-chromosoom als
ik-zelf waarschijnlijk in deze streek nog in
dierenvellen heeft rond gelopen. Met een
beperkte database van zeg 25.000 DNA-
analyses, waarvan de drager en zijn stam-
boom bekend zijn, kan men met enig gene-
alogisch geknutsel van ieder te onderzoe-
ken DNA-sample de identiteit in ca 80%
van de Nederlandse populatie wel achterha-
len.

Genealogische relevantie
Wat heeft dit alles voor de genealogie te
betekenen. De eerste jaren vermoedelijk
nog niet zo veel, maar ook hier gaan de uit-
gestippelde ontwikkelingen waarschijnlijk
veel sneller dan wij nu aannemen. In Ame-
rika zijn al diverse genealogische databan-
ken waar DNA-gegevens gekoppeld aan
stamboomgegevens worden opgeslagen.
Heeft men voldoende materiaal verzameld
dan is het in principe mogelijk om op basis
van het persoonlijke DNA-profiel zeer snel
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(tegen betaling uiteraard) de belangrijkste
gegevens van de stamboom van betrokkene
te presenteren. In Nederland zie ik deze
ontwikkelingen nog niet zo snel, doch mo-
gelijk wel in andere landen. We hoeven niet
zo ver weg te gaan. Op internet zag ik een
volgend Belgisch bericht dat ik licht inge-
kort hier weergeef:

Een verhaal uit België
De link tussen genetisch onderzoek en het
werk van genealogen is vanzelfsprekend.
Toch moet er nog een kloof overbrugd wor-
den tussen beide werelden, o.i. is er mo-
menteel nauwelijks communicatie. En toch,
een recent artikel in het jonge tijdschrift
Diagnostiek-wijzer (tijdschrift voor de
geestelijke gezondheidszorg) over Genetica
en kinderpsychiatrie, toont dat op steeds
meer medische gebieden de noodzaak van
stamboomonderzoek aangevoeld wordt. Nu
dit: de rijksarchieven verspreiden de vol-
gende oproep. Om nog meer belangstellen-
den te kunnen bereiken nemen we deze let-
terlijk over :

Demogenes. Historisch-demografische
kenmerken van de voorouders van Vlamin-
gen van wie DNA en fenotype 12) gekend
zijn. Recent bundelden twee onderzoeks-
groepen van de K.U. Leuven hun kennis en
kunde om het grensgebied tussen demogra-
fie en genetica te verkennen. Het gaat om
een onderzoeksgroep van de afdeling Soci-
ologie van Gezin en Bevolking en een on-
derzoeksgroep van het Centrum voor Men-
selijke Erfelijkheid. Het project wordt ac-
tief gesteund door het Algemeen Rijksar-
chief. Het onderzoek, Demogenes gedoopt,
wordt financieel gesteund door het Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaan-
deren, sector fundamentele wetenschappen.
Voor het onderzoek moeten heel wat gege-
vens verzameld worden in de registers van

de burgerlijke stand en in de bevolkingsre-
gisters. Om de kostprijs daarvan beperkt te
houden, worden vrijwilligers ingeschakeld.
Vandaar deze oproep.

Doel van het onderzoek
Het doel van het Demogenes-projekt is het
afwegen van het gewicht van sociologische
en genetische factoren ter verklaring van
demografische structuren en processen. In
het kader van onderzoek bij tweelingen uit
het zogenaamde Oost-Vlaamse Meerlin-
genregister werd in het verleden allerlei ge-
netische informatie verzameld. Die wordt
nu in de mate van het mogelijke aangevuld
met demografische informatie (ondermeer
geboorte, sterfte, huwelijk en migratie) van
de voorouders van deze tweelingen.

Rol van genealogen
Voor het onderzoek is het opbouwen van
een betrouwbare historische databank cru-
ciaal. Het is de bedoeling zo ver als moge-
lijk in het verleden terug te gaan. Immers,
hoe verder men in de tijd teruggaat, hoe
groter het aantal voorouders en hoe groter
de kans dat stambomen onderling kunnen
worden verbonden. Om dat te realiseren
wordt een oproep gedaan tot samenwerking
met genealogische kringen. Daar is immers
heel wat kennis en interesse aanwezig rond
dit type van onderzoek. Bovendien hebben
genealogen ook veel parate kennis rond
historisch-demografische gegevensverza-
meling. Daarom is hun potentiële inbreng
in het onderzoek zeer groot. Bent U bereid
om als vrijwilliger mee te werken aan het
Demogenes-projekt en zo uw steentje bij te
dragen aan fundamenteel menswetenschap-
pelijk onderzoek? Aarzel dan niet om con-
tact op te nemen met ....enz

Tot zover het verhaal uit België. Dit geeft
wel te denken.
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Wat kan het DNA-onderzoek nog meer
Door de verschillen van de DNA bij be-
paalde bevolkingen en groepen te vergelij-
ken, kun je ook een meer collectieve ver-
wantschap vaststellen. Hierbij zal bijvoor-
beeld blijken dat pakweg de gemiddelde
Fries meer verwant is met de gemiddelde
Engelsman dat met de gemiddelde Limbur-
ger. Het procédé van vergelijking van erfe-
lijke eigenschappen lijkt wel op de metho-
de hoe ze van oude geschreven documen-
ten de weg terug kunnen opsporen, vooral
als deze documenten vele malen zijn geko-
pieerd en de kopiist de fouten van de vroe-
gere edities heeft overgenomen. Op basis
van deze gegevens kun je door vergelijking
van de verschillende edities een beeld vor-
men wanneer een bepaald boek werd geko-
pieerd en waar deze afschrijving vermoede-
lijk heeft plaats gevonden. Van de ontwik-
kelingsgang van zo'n boekenreeks kun je
dan een stamboom reconstrueren. Op min
of meer dezelfde wij kan men ook het
DNA-boek van mensen, volken of bevol-
kingen analyseren, waardoor men de bevol-
kingstromingen en de migratie van indivi-
duele volken kan reconstrueren.
Op deze manier heeft men ontdekt dat in
het zeer verre verleden waarschijnlijk op
ten minste twee plaatsen in de wereld men-
sen zijn ontstaan. Zeker is in Afrika maar
vermoedelijk ook ergens in Azië. Zowel de
studie van de oude skeletten als het DNA
leidt tot die conclusie. Maar wat vandaag
als waar wordt aangenomen wordt morgen
weer met even veel verve bestreden.

Gevaar van de explosie van kennis
Deze explosie van genetisch technische
mogelijkheidheden werpt natuurlijk wel
belangrijke sociale en ethische vragen op,
die door de snelle ontwikkelingen op dit
gebied nog lang niet goed doordacht zijn.
Zoals zo dikwijls zie je ook hier dat men

pas gaat nadenken als de harde feiten zich
aandienen. Er is dan nauwelijks een weg
terug en men moet vaststellen dat de ont-
wikkelingen maar geaccepteerd moeten
worden omdat deze zaak niet meer is terug
te draaien. Grote medische belangen staan
immers op het spel, die van groot voordeel
voor de mensen kunnen zijn. Maar er zijn
ook vele negatieve zaken de privacy betref-
fende. Velen zullen moeten leren verwer-
ken, dat de opvoedende ouders lang niet al-
tijd de biologische ouders zijn.

Literatuur: Science, hoofdartikel (22 dec.
2000) 290:2220
Noten:
1. Deze specifieke heterocyclische basen zijn:
Adinine, Thymine, Cytosine, Guanine.
2. Niet alle DNA-fragmenten zijn functioneel.
Waarschijnlijk is een deel junk-DNA dat in de
loop van de ontwikkelingsgeschiedenis van het
DNA is blijven hangen. Het onderzoek naar de
betekenis van dit junk-DNA is momenteel vol-
op aan de gang, vermoedelijk bepaalt dit junk-
DNA de vorm van het DNA.
3. Afgeleid van het Italiaanse gedicht "Rolando
furioso").
4. In IJsland heeft de regering en groot DNA-
lab opgezet. Door de combinatie van DNA-on-
derzoek met een zeer nauwkeurig genealogisch
onderzoek van de bevolking en een zeer gede-
tailleerde kennis van de gezondheidstoestand
van individuele burgers is men nu in staat heel
wat erfelijke ziekten te ontrafelen.
5. Sequi = volgen, genoemd naar een Latijns
volgzang (sequentia) in de mis. De bekendste
sequentia is de DIES IRA, in veel klassieke
muziekstukken toegepast.
6. Dit is een minuscuul klein wormpje, dat zeer
gemakkelijk te kweken is en die men bij heel
wat biologisch onderzoek gebruikt. De herse-
nen van deze worm zijn in het grootste detail
beschreven, waardoor dit beestje zich geweldig
goed leent om de functie van de hersencellen te
onderzoek. Vandaar dat men bij het DNA-
onderzoek zich op dit beestje heeft gestort.
7. De fruitvlieg is bij de studie van de erfelijk-
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heid sedert het midden van de twintiger jaren
van de vorige eeuw een geliefd object, omdat
het toeval wil dat in de speekselklieren de chro-
mosomen (een pakket DNA, dat zich makkelijk
kleurt; chromos= kleur, de naam van chroom
voor een metaal is daar ook van afkomstig om-
dat chroom in veel kleurstoffen wordt gebruikt)
met behulp van een normale microscoop zeer
goed zijn te bestuderen. Van de erfelijkheid en
de chromosomale structuur van de fruitvlieg is
zeer veel bekend.
8. Klein kruid met een wortelrozet en soms een
sterke vertakking (enkele cm - enkele dm hoog)
met kleine witte bloempjes, groeit op kale zand-
grond (apr - okt). Veel gebruikt bij het plant-
kundige onderzoek.
9. De sequensing (= de bepaling van de letter-
volgorde G, T, C, A) in het genoom van de
fruitvlieg werd bereikt door het totale genoom
lukraak in mootjes te hakken en dan van ieder
willekeurig mootje met de behulp van de se-
quensing machine de DNA-volgorde vast te
stellen. Men heeft dus duizenden verschillende
stukjes onderzocht die een zekere "overlap-
ping" hebben, d.w.z. kop en staartdelen van een
stukje zijn weer gelijk aan kop of staartdelen
van een ander fragment. Door middel van de
computer kan men nu de stukjes in de juiste
volgorde leggen. Van een heel aantal stukjes
hoefde trouwens niet meer de sequentie te wor-
den vastgesteld omdat die al door de studie van
het menselijke genoom bekend was. Dit is ge-
daan door samenwerking van een particulier be-
drijf Celera Genomics en het door de regering
gesteunde (academisch uitgevoerde) Human
Genome Project.

10. Niet alle erfelijke eigenschappen zijn gelijk.
Binnen alle erfelijke eigenschappen bestaan
weer individuele minieme verschillen. In het
jargon heet dat genetisch polymorfïsme (= poly
= veel morph = vorm, dus veelvormigheid).
Eenvoudig gezegd niet ieder 'erfelijk hoofd-
stukje' is op de letter gelijk. Toch kun je ook al
ontbreken in een tekst enkele letters of woord-
jes de inhoud toch goed begrijpen. De lezer is
namelijk in staat kleine fouten in de schrijfwij-

ze snel te herkennen en kleine ontbrekende
stukjes zonder problemen aan te vullen. Soms
echter kan een ontbrekend stukje zo veel bete-
kenis hebben dat verschillende mensen bij het
lezen van een zin iets heel anders opmaken.
Ondanks een grote overeenkomst bij het hoofd-
stuk kunnen dan toch bij de interpretatie grote
verschillen optreden. In termen van erfelijkheid
noem je dat dan een bruine, rode, zwarte, blon-
de of gemengde haarkleur. Het grootse deel van
individuele verschilletjes heeft voor de functie
van het gen geen enkele betekenis.... echter wel
kun je op deze minieme verschillen individuen
van elkaar onderscheiden.
11. Als je uit de studie van erfelijke eigenschap-
pen kunt opmaken dat betrokkene blond is, lang
van stuk en blauwe ogen heeft, dan zal je eerder
aan een Groninger denken dan uit iemand van
Maastricht.
12. feno-type = de verschijningsvorm, denk
maar aan het woord fenomeen.
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Namen en familienamen
H.M. Lups

Als genealoog wil men niet alleen namen,
data en familiegeschiedenis kennen. Ook
wil men graag de herkomst en verklaring
van naam en familienaam weten, vooral als
dit bijv. een duiding kan geven over de mo-
gelijke herkomst van de familie. Als men
Bakker of Bargeboer heet, weet men dat
destijds een voorvader bakker of barge- =
varkensboer was. Het woord Bakker ver-
schaft weinig aanwijzingen, de naam Bar-
geboer duidt althans op een Friese afstam-
ming (varken is barg in het Fries). Het vin-
den van een verklaring is echter niet altijd
even eenvoudig. Dit kan verschillende oor-
zaken hebben.

Vanaf de invoering van de burgerlijke
stand in 1811 (Zeeuws Vlaanderen en een
deel van Limburg reeds in 1796), moest ie-
dereen een vaste naam gaan dragen. Zelfs
de officiële voornamen waren vast en er
moest heel wat gebeuren om een verande-
ring te realiseren. Vooral in de beginfase
werden er ook nogal eens fouten gemaakt,
in de hand gewerkt door niet al te kundige
ambtenaren en vaders, die in een aantal ge-
vallen analfabeet waren, zodat ze weinig
benul van de juiste spelling hadden. Het
moeten voeren van een achternaam ging
trouwens ook niet overal even vlot, maar
men kan stellen dat van 1825 af iedereen in
feite een officiële achternaam had. In die
beginfase werd bijv. mijn achternaam ook
wel als Lubs en Lübs geschreven al is dat
vrij snel uniform Lups geworden, afkom-
stig van het patroniem Luppes, zoon van
Luppe dus. Eerder in Ons Erfgoed heb ik al
eens gewag gemaakt van een van mijn
voormoeders, die in akten van de burgerlij-
ke stand door elkaar de achternamen Van
der Schuur en Mars kreeg toebedeeld.

Ook vóór de invoering van de burgerlijke
stand werd af en toe vreemd met namen
omgesprongen. In een Panorama van mei
1941, een periode waarin men zich driftig
met 'sibbekunde' bezighield, zij het met an-
dere oogmerken dan wij tegenwoordig ge-
nealogie beoefenen, worden een paar voor-
beelden genoemd. In een doopboek van
Purmerend wordt op 8 juni 1651 vermeld:
"'t kint is gedoopt Maritje, 't most heten
Adriaen". Men had zeker te laat in de gaten
dat het een jongetje was. In Assendelft
staat op 22 september 1792 bij de doop van
een jongetje: "Claas, dit kint wordt op ver-
soek van de moeder en grootvader ge-
naamd Jan, en is aan den schoolkinders
koek uijtgedeelt om dezelve voortaan Jan
te noemen. Dit is geschied op 22 Septem-
ber 1792".

Ook met achternamen werd in die tijd soms
vreemd omgesprongen. Genoemd blad
geeft als voorbeeld en meisje dat werd in-
geschreven als Symetje Vander. Bij haar
huwelijk werd zij Simtje Van Der genoemd
en bij de doopinschrijvingen van haar kin-
deren heeft ze de achternaam Vandel. Het
zijn namen die althans nog enigszins op el-
kaar lijken, maar in die oude registers ko-
men geregeld personen voor, die onder
twee absoluut verschillende namen bekend
waren. In een begraafboek uit 1765-1779
worden onder meer genoemd Simon Glas
alias van Muye, Gerrit Heertjes alias Or-
tjes, Pieter Schoute alias Blijleeven, Thys
Bartels alias Mooijweer., terwijl een ander
aangeduid wordt als Heyn met één Oor.
Niet zelden werden dergelijke, soms in spot
gegeven, bijnamen erfelijk en kwamen ze
als geslachtsnamen in gebruik.

Nederlandse herkomstnamen veroorzaken
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veelal weinig problemen als het namen zijn
van plaatsnamen, of dat nu de naam van
een stad, een dorp of een gehucht is. Na-
men als Van Buuren, van Tiel, Van Mourik
en van Vlissingen zijn via kaarten gemak-
kelijk te lokaliseren. De Topografische
Gids van Nederland, auteur Frank van den
Hoven, uitgeverij Filatop, Amersfoort
1998, noemt een 15.000 huidige en voor-
malige Nederlandse gemeenten, steden,
wijken en buurtschappen. Daarnaast is er
het bekende Aardrijkskundig Woordenboek
van Van der Aa, uitgegeven rond 1845 dat
zeer uitgebreid is en ook aanvullende infor-
matie verstrekt.
Moeilijker wordt het wanneer de naam bij-
voorbeeld van een herberg of een boerderij
is afgeleid. En weinig valt er te ontlenen
aan familienamen, die afgeleid zijn van al-
gemene, niet zonder meer nader te lokalise-
ren plaatsaanduidingen, zoals de (Friese)
familienamen Damstra, Dijkstra en Poelstra
en - meer algemeen - Van der Berg, Ten
Boom, Van der Linde, Van der Vliet.

Soms ook zal men zijn toevlucht tot oudere
bronnen moeten nemen. Er zijn in de loop
van de tijd een aantal plaatsen verdwenen
of van naam veranderd. De herkomstnaam
Van Houweningen is, van oude oorsprong.
Het Zuid-Hollandse dorp Houweningen
verdween tijdens de tweede Elisabeths-
vloed in 1421! De namen (Van) Tetterode,
Tetrode, Tettenrode verwijzen naar het
dorpje Tetrode. Maar dat heet thans Over-
veen (gem. Bloemendaal in Noord Hol-
land).

Bij de invoering van de burgerlijke stand
zijn soms ook namen ontstaan die men later
liever weer kwijt wilde. Namen als Kreuk-
niet, Naaktgeboren, Sladoodt, Slokkenbier,
Smytegeld en Zondervan (= zonder achter-
naam) zullen de dragers weinig problemen

geven of gegeven hebben, maar dit is heel
subjectief. Namen als Küttner, Kütterink,
Küttschrutter zullen vooral in de lagere
school periode gemakkelijk aanleiding ge-
weest zijn voor pesterijtjes. Bij de eerste
twee namen dient men aan het Nederlandse
kot(er) en keuter te denken, dus bewoner
van een kleine boerderij. De betekenis van
de naam Küttschrutter en de diverse varia-
ties daarop wordt verklaarbaar wanneer
men ziet naar Kutschenreuter en Kutschrui-
ter (als gedeeltelijke vernederlandsing).
Kutsche is het Duitse woord voor koets of
rijtuig. Dergelijke woorden geven gelijk
aan dat men bij het voorouderonderzoek in
Duitsland terecht komt.

Veel namen kunnen op de een of andere
manier verklaard worden en geven in een
aantal gevallen een duiding over het beroep
of de herkomst van de eerste naamdrager.
Genealogen met buitenlandse voorouders
komen soms voor schier onoplosbare raad-
sel te staan. Daarnaast kwamen ook wel
valse namen voor, bijv. bij misdadigers, die
wat op hun kerfstok hadden of bij een af-
zwaaiende militair, die zonder zijn wettige
vrouw elders een nieuw leven wilde opbou-
wen met een andere partner.

Vraag
De redactie van Ons Erfgoed wordt op ge-
zette tijden geconfronteerd met vragen be-
treffende naamsverklaringen. In een aantal
gevallen is het mogelijk een verklaring te
vinden in de ons ter beschikking staande
documentatie, maar ook wij weten niet al-
les. Een van de namenvragen, die bij ons
openstaat is de verklaring van de naam Kif-
fe(n). In de buurtschap Markvelde, ge-
meente Diepenheim ligt de boerderij Kiffe,
tot 1982 bewoond door een familie Kiffen.
Wie weet, waaraan de namen Kiffe en Kif-
fen zijn ontleend?

Ons Erfgoed, 9e jrg., 2001 nr. 1, pag. 28



Beroepen van toen (lakwerker - leerbereider)
H.M. Lups

Lakwerker (ook verlakker/
verlakkersbaas/verlakkersknecht)
De schepen van de V.O.C, brachten niet
alleen grondstoffen en specerijen mee maar
ook gebruiksvoorwerpen zoals porselein,
behangsels en lakwaren uit China en Japan.
Deze producten waren kwalitatief en esthe-
tisch van zo'n hoog gehalte dat het onder de
beter gesitueerden een zeer begeerd goed
was. Bij rijke kooplieden werden vertrek-
ken wel volledig in oosterse stijl ingericht.
Dit oosterse lakwerk was soms zeer kost-
baar. De vraag was groter dan het aanbod,
zodat het geen verwondering wekt dat men
het ook o.a. in ons land en Engeland
trachtte te vervaardigen.
Het probleem was achter het geheim van de
feilloze afwerking van gelakte producten te
komen. Het heeft lang geduurd eer men
ontdekte dat als de belangrijkste grondstof
voor de afwerklagen het sap van de lak-
boom (Rhus-Venicifera), werd gebruikt.
Hieraan werden dan pigmenten of kleur-
stoffen toegevoegd. Zo verkreeg men trans-
parante of gepigmenteerde lakken zoals
goud-, rood- of zwartlak. Bij het verwerken
van deze lakken werd ook o.a. ivoor of pa-
relmoer op een decoratieve wijze in de nat-
te laklaag ingelegd.

Na voorbewerking van de ondergrond wer-
den de verschillende lagen aangebracht die
telkens geslepen moesten worden
Verlakken werd op verschillende manieren
en ondergronden gedaan. Men kende ver-
lakt leer (laarzen, laarsjes en riemen), het
verlakken van ijzerwerk, dat aan de open
lucht was blootgesteld en van gebruiks-
voorwerpen als kannen. Verder werden al-
lerlei houten voorwerpen en meubelen ver-
lakt.
Op 8 okt. 1609 verkreeg Willem Kick wo-

nende tot Amstelredam, octrooi voor "de
conste van allerhande lackwerken in dese
landen te maecken in vougen als alhier
vuyt Oostlndien wordt gebracht". Op 31
mei 1619 verkreeg hij een tweede octrooi
voor twaalf jaar, ditmaal voor het aanbren-
gen van lakwerk op metaal.
In Groningen werd rond 1786 als volgt ge-
adverteerd:
"Gerardus Wolbers, Mr. Verlakker, woond
in de Oosterstraat, het vierde Huis van de
Markt Oostzijde, maakt bekend, dat bij
hem gemaakt en verkogt worden alle zoor-
ten van verlakte Kabinetten, Kasten, Ta-
vels, Buffetten, Kinderstoelen, Tinkasten,
Laatavels, Telder rikken (= bordenrekken)
Cantooren, Vuurscherms en wat verder tot
een compleete Verlakkerij behoort, alles na
de nieuwste en heedendaagsche smaak tot
zeer civiele Prijzen..."

Bronnen: WNT, J.H.P. Heesters, Het oude schil-
dersambacht, Leeuwarden 1995, G. Doorman,
Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden
uit de 16C tot de 18C eeuw, blz. 118, octrooi G
1603 als vermeld in Jaarboek 27 van het CBG,
p. 57 en Gr on. Volksalmanak 1912, p. 230)

Landmeter
Na het vertrek van de Romeinen heeft men
lange tijd niets van landmeetkundige activi-
teiten gemerkt, maar een zekere vaardig-
heid moet op de een of andere manier aan-
wezig gebleven zijn. In een charter uit 816
bepaalde Lodewijk de Vrome dat bij elke te
bouwen kerk een stuk land ter grootte van
een volle hoeve, d.w.z. een grootte van on-
geveer 13 I/2 ha, moest zijn gelegen ten be-
hoeve van parochiekerk en pastorie. Ook
bij de ontginningen, die omstreeks het jaar
duizend op gang kwamen in Holland, Zee-
land, Friesland, Groningen en Utrecht is
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een zekere planmatigheid te herkennen.
Ook hiervoor was een zekere landmeetkun-
dige bedrevenheid nodig.
Hoe deze werkzaamheden in het begin
exact gebeurden, is niet meer na te gaan, al
kan uit sommige benamingen wel iets wor-
den afgeleid: lijntrekker, stadspaalder en
roedrager. Rond 1400 sprak men te Utrecht
van 'lijntreckinge' en 'ghesworen wercken-
de mitter lijnden'
Evenals bij de andere ambachten is de op-
leiding oorspronkelijk in de praktijk ge-
beurd. Hoewel ook officiële opleidingen
ontstonden, kreeg tot in de twintigste eeuw
een belangrijk deel van de landmeters zijn
opleiding bij oudere collega's of bij kleine-
re particuliere scholen. Dit zal in de hand
gewerkt zijn omdat bij het werk tenminste
een hulp noodzakelijk is.
In de loop van de zestiende eeuw deden
zich enkele ontwikkelingen voor, die van
groot belang waren voor de landmeetkun-
de. Er ontstond behoefte aan kaarten voor
militaire doeleinden, de grondadministratie
en de stedelijke ontwikkelingen. Verder
ontstonden betere wiskundige rekenmetho-
den en betere instrumenten.. Ook de oplei-
ding werd verbeterd. Bij een besluit van 14
december 1598 verboden de Staten van
Holland het optreden van niet-geadmit-
teerde landmeters. De eisen om toegelaten
te worden waren doorgaans niet hoog, het
examengeld wel.
Gebruikte gereedschap waren: een 'Win-
ckel-kruys', een meetketting, een meetlat,
een aantal meetpenningen, een aantal ja-
lons (bakenstokken) en een 'Memory-
boeck' om de meetresultaten in vast te leg-
gen.
Of destijds het landmeterschap alleen een
toereikend inkomen opleverde is moeilijk
te beoordelen. Abraham van Persijn, begra-
ven te 's-Gravenhage staat vermeld als ma-
thematicus, landmeter, wijnroeier en inge-

nieur.
Jan Laurijssen van den Hout was gezworen
landmeter van Zuid-Holland, burgemeester
en armmeester van Sprang. Joannes
Schoenmaeckers, geb. Ulestraten 19-9-
1749 was o.a. landbouwer, grondeigenaar,
landmeter, schout en secretaris van Terblijt.
Daarnaast bestond de combinatie landmeter
en plaatsnijder, een combinatie, die het mo-
gelijk maakte om kaarten te vervaardigen
en te verspreiden, (o.a. Floris Balthazarsz,
begin 1600).

Literatuur:.
Th.W. Harmsen, De Beknopte Lant-Meet-
Konst, Delft 1978
P.S. Teeling, Repertorium van Oud-
Nederlandse landmeters, 14" - 18" eeuw, 2 de-
len, Alkmaar 1981 met een index van P.C.J.
van der Krogt.
P.S. Teeling, Landmeters van de kadastrering
in Nederland, 1984.
Div. auteurs, Admissies als landmeter in Neder-
land voor 1811, 1987, Alphen a.d. Rijn
E. Muller, in Spiegel Historiael, Nederlandse
landmeters en hun opleiding vóór 1800, sept
1981,p.450-454.

Landschapsytiger
IJker van vaten, korven e.d.

Landssoldaat,
(Vermoedelijk) soldaat met politietaken,
o.a. te Wymbritseradeel (Fr.) en Oost Gro-
ningen.

Lantaarn-
Voor verlichting binnenshuis beschikte
men destijds over kaarsen en olielampen.
Allengs werden ook allerlei lantaarns ge-
bruikt, vervaardigd door de lantaarnma-
ker. In 1595 werd te Amsterdam bepaald,
dat elke twaalfde woning aan de straatzijde
van een lantaarn met brandende kaars
moest zijn voorzien. Dit bleek niet goed te
werken. In 1597 werd de eerste lantaarn-
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opsteker aangesteld om voor de straatver-
lichting zorg te dragen. Daarvoor was al
bepaald, dat ieder, die zich na negen uur
'savonds op straat begaf, een lantaarn bij
zich moest dragen. In 1663 ontwierp Jan
van der Heyden een houten muurarm met
een twee-voet hoge lantaarn met daarin een
lamp die met raapolie werd gestookt. Dit
begin van de straatverlichting vereiste ook
een organisatie voor 'De dienst der Straat-
lantaarnen":
"De Bedienden der Stads Lantaarnen, die
allen door de Heeren Thesaurieren worden
aangesteld, zijn een Opsiender, een Onder-
Opsiender, een Oliemeester, zeventien Vul-
lers of Bezorgers der Lampen, welke vijf
Noodhelpers zijn toegevoegd, honderd vier
en dertig Aanstekers en Blusschers, die ze-
ventien Noodhelpers heben. Zes Nagtron-
den zien toe of alle lampen wel branden.
De lampbezorgers voorzien de lampen van
Lemetten en van olie, naar de maat van het
dagregister, hun door de opsiender ter hand
gesteld, het nieuwe Lemet onder het vullen
doorvochtigende, met Olie, en als het reeds
gebrand heeft, het zwart met een schaar
wegsnijdende. Zij geven van de gebreken,
die zij aan de olie, aan het katoen of aan de
lantaarnpalen ontdekken, kennis aan de
Opsiender en van 't gene aan 't blik der
Lantaarnen of aan de glazen ontbreekt aan
den Stads Blikslaager of Glazenmaaker, die
zorg moet draagen dat alles hersteld wor-
de " Iedere lantaarnopsteker had onge-
veer 20 lantaarns te vullen en aan te steken.
Dit gebeurde met brandende kaarsen. (Het
vullen vond kennelijk althans ten dele ook
plaats door lantaarnvulder/vullers, want
deze beroepaanduiding wordt eveneens
aangetroffen.)

In 1.682 had Amsterdam al 2380 straatlan-
taarns aangebracht.
Een voorbeeld dat spoedig door de andere
steden en ook dorpen werd nagevolgd.

In het midden van de negentiende eeuw
leek het er op dat de petroleumlamp in ge-
bruik zou komen, maar deze vorm van ver-
lichting werd direct grotendeels door gas-
lantaarns verdrongen. In Amsterdam ston-
den in 1910 behalve 9500 gaslantaarns toch
ook nog 136 petroleumlantaarns. Deze
lichtbronnen zouden op hun beurt weer
door elektrische verdrongen worden.
Ook voor het aansteken van vuurbakens op
o.a. havenhoofden had men lantaarnopste-
kers.
Kennelijk waren deze beroepen deeltijd be-
roepen want meestal werden ze in combi-
natie met andere uitgeoefend om voldoende
inkomsten te verwerven. Soms fungeerden
ook vrouwen als lantaarnopsteker
Bron o.a. H. Meindert, Nederlandse Histo-
riën, Jan van der Heyden als werktuigkun-
dige en uitvinder, jg. 1973, pag. 204-206.

Lapper
Het woord 'lapper' is een aanduiding voor
meerdere vormen van beroepsuitoefening.
Een lapper is een hersteller.
Een lapper die ketellapper was, ook ketel-
boeter genoemd, repareerde ketels, kannen
e.d., de lapper die schoenlapper was, repa-
reerde schoeisel.
Jan Arense Benne was schoenlapper, dia-
ken en schepen van Geervliet.

Ledezetter (lidzetter)
Zetter van gebroken ledematen.
In de Zaanlanden woonde een familie
Ploegh, die langer dan een eeuw achtereen
als ledezetter bekend was, die met hun
"Harde Vingers en Handen" en met hun
"IJseren Duym" kreupelen en kranken ge-
nazen, zodat deze van heinde en ver kwa-
men om in het dorp Jisp hun herstelling te
zoeken en meestal te vinden.
Bron: Algemeen Nederlandsen Familie-
blad, jg 4, pag. 48.
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. Leerlooiersactiviteiten
Gravure van H.Numan ofJ. Oortman

Leerbereider, leerlooier, leertouwer
Men maakte onderscheid tussen huiden
(zwaar leer) en vellen (licht leer). De hui-
den of vellen werden vers, gedroogd of ge-
zouten aangevoerd. De laatste twee bewer-
kingen dienden om bederf tegen te gaan.
Als de huiden van ver (o.a. Argentinië,
Kaap De Goede Hoop en Rusland) kwa-
men, was alleen drogen toereikend. De ge-
droogde en gezouten huiden moesten eerst
een tweetal weken worden geweekt, voor
ze verwerkt konden worden. De verse wer-
den alleen gewassen en met een vleesmes
op de boom van vleesresten ontdaan. De
verse huiden werden enkele dagen opge-
hangen in een verwarmde gesloten ruimte,
waarna een rottingsproces plaatsvond,
waardoor ze 'afgetrokken' konden worden,
d.w.z. met een haalmes werden de haren en
de opperhuid er afgeschraapt. Alle andere
huiden en vellen gingen de kalkkuip of-put
in. In vier opeenvolgende baden van toene-
mende sterkte werden de huiden en vellen

geprepareerd. In de kalkput moest het ma-
teriaal regelmatig 'gehandeld' worden, ge-
roerd, uit de kuip gelicht, dooreen gehus-
seld en weer teruggezet. Daarna waren ook
deze huiden en vellen geschikt voor ontha-
ring en het verwijderen van vleesresten. Dit
ontharen, ontvlezen en ontvetten noemde
men ploten, later bloten. Daarna vond het
eigenlijke looien plaats, waarvan men des-
tijds drie vormen kende: roodgaren ( met
run, een aftreksel van eikenbast), witgaren
(met aluin) en zeemgaren (met levertraan
en eieren). De geplote oftewel geblote hui-
den werden voor het roodlooien laag op
laag in een looiput of -kuip gelegd, telkens
met een laagje gemalen eikenbast er tussen.
Op gezette tijden verving men bast en run
door verse. Na WA maand werd het ge-
droogd en gewalst en was het o.a. gereed
voor zoolleer.
Lichtere huidsoorten vergden minder tijd.
De vellen werden na het ploten voorbereid
in een met een aftreksel van duivenmest
gevulde kuip. In die tijd werden ze dage-
lijks gehandeld en op de boom geschraapt.
Daarna gingen ze de looikuip in, die met
zwakke run gevuld was, daarna volgende
baden in sterkere runoplossingen. Na on-
geveer vier maanden was het looien vol-
tooid. De vellen werden dan gedroogd en
gingen naar de touwer, de leerbereider, die
het verder gebruiksklaar maakte, bijv. bo-
venleer voor schoenen.
Zie ook cordeweener

Lit. A. v.d. Lee, De leerlooierij in vroeger tijd
in Nederlandse Historiën, 1977, pag. 163-167,
1978, p. 12-15.
J. W. Petersen en W. Zondervan, Oude ambach-
ten en bedrijven achter Rijn en IJssel, Zutphen
1972
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Genealogie Brandwijk
vanuit Brandwijk en Gijbeland

V. Brandwijk

Dit genealogisch onderzoek naar de familie Brandwijk uit Brandwijk en Gijbeland is in 1975 be-
gonnen, in een tijd dat genealogie nog niet echt in de mode was, zelfs niet bij ouderen. Een kwart-
eeuw later is duidelijk geworden dat er in de zeventiende eeuw behalve in Brandwijk en Gijbeland
ook in Bleskensgraaf en Hofwegen een familie Brandwijk was, en dat er ook nog twee in Giessen-
Oudekerk waren. Van deze vier families heb ik geen gezamenlijke voorouders kunnen aantonen,
ook al kwam het wel van tijd tot tijd voor dat iemand uit de ene familie Brandwijk trouwde met ie-
mand uit een van de andere families Brandwijk.
Aanvankelijk is de familie waarover het in dit artikel gaat er een van boeren. Veel gezinnen zijn
uitgestorven, omdat de kinderen niet volwassen werden of niet trouwden. Van drie van de zes kin-
deren van Arie Jansz. Brandwijk (zie III) leven nog nazaten die Brandwijk heten.
Nakomelingen van Jan Ariense Brandwijk (zie IVa) woonden kortgeleden nog in of rond Hoor-
naar, die van Bastiaan Ariens Brandwijk (zie IVb) in Bleskensgraaf en Hofwegen. De nakomelin-
gen van Vas Ariens Brandwijk (zie IVc) zijn grotendeels binnen Brandwijk en Gijbeland gebleven
en wonen daar deels nu nog steeds.

I. JAN ADRIJAENSZ. alias JAN ARIJ LEENDERTSZ., geb. ca. 1620 (geschat), bouwman te
Brandwijk, hofstede bij de kerk, vermeld 2 augustus 1662', 1 juni 16642 en 5 april 16663, overl.
vóór 5 oktober 1678. Hij huwde ca. 1660 (geschat) met Lijntje Jans, als weduwe vermeld Brand-
wijk 5 oktober 16784, 12 juni 16795, 16 juni 16856 en 1 november 1686.7 Zij ontving 30 augustus
1680 van Jan Leendertsz. en zijn broers en zuster 2 morgen 5 hond 50 roeden land.8 Zij verkocht
op 18 januari 1682 aan Willem Jans Oberg, schoolmeester van Brandwijk en Gijbeland, een derde
deel van een oud huisje op de zuidzijde van de Brandwijksedijk, tegenover het huis van Arien
Ariens Baertman.9 Op 9 februari 1683 bracht Bals Huijgen een keuken in haar huis aan.10 Zij was
lidmaat Brandwijk 1689, overl. 1702, dochter van Jan Claesz. en Weijntgen Gerrits.
Toen Jan Arij Leendertsz. en Lijntje Jans waren overleden, zorgde notaris Jasper Huijsman op 5
juni 1702 voor het opstellen van de erfenis voor hun kinderen Ariaantje Jans, Jan Jansz. Brandwijk
en Pietertje Jans.
Kinderen:
1. ARIAANTJE JANS, j.d. van Brandwijk, lidmaat Laagblokland 1686, overl. Laagblokland 29

maart 1693. Zij huwde met Cornelis Willems Schijf, bouwman aan de Noordzijde van Laag-
blokland, lidmaat Laagblokland 1686, ouderling 16 december 1719, 24 augustus 1722 en 6 ok-
tober 1727, overl. Laagblokland 16 maart 1733, zoon van Willem Cornelisz. Schijf, bouwman
te Laagblokland, en Neeltje Jans. Hij huwde 2e Noordeloos 15 mei 1712 met Maijken Pieters,
weduwe van Gerrit Cornelis Vonk, wonend Noordeloos, overl. Laagblokland 4 juni 1712.

2. JAN, volgt II.
3. PIETERTJE JANS, j.d. van Brandwijk. Zij huwde met Johannes Ghijssius, wonend Lekker-

kerk.

II. JAN JANSZ. BRANDWIJK, geb. ca. 1665 (geschat), bouwman te Brandwijk, lidmaat Brand-
wijk 1689 en 10 november 1698, kerkmeester 1712, waarsman 1716, armmeester 1717, 1725, dia-
ken Brandwijk en Gijbeland 1718, ouderling 1722, overl. Brandwijk 1726/1733. Hij huwde ca.
1690 (geschat) met Ariaantje Jansdr. van de Giessen, geb. ca. 1665 (geschat), lidmaat Brand-
wijk 1689 en 10 november 1698, verm. begr. Brandwijk 27 mei 1741.n Op 3 november 1721 was
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Tijs Kroon, gehuwd met Katrijna Willems Obergh, geld schuldig aan Jan Jansz. Brandwijk.12

Kinderen:
1. LIJNTJE, geb. ca. 1690 (geschat), voor haar huwelijk wonend te Brandwijk, overl. aangeg.

Streefkerk 18 december 1762 door haar zoon Jan Kroeftum (impost f6,-). Zij huwde Brand-
wijk 17 maart 1715 met Willem Dirksz. Kroeftum, ged. Streefkerk 9 mei 1688 (doopget. Gerrit
Willemsz., Jan Leenderts, Marrigje Willemsz.), bouwman te Streefkerk, overl. aangeg. Streef-
kerk 14 februari 1761 door zijn zoon Jan Kroeftum (impost f 6,-), zoon van Dirk Willemsz.
Kroeftum en Aegje Leenderts.

2. JOHANNES, geb. ca. 1695 (geschat), bouwman te Brandwijk, ouderling Brandwijk en Gijbe-
land 1740, overl. aangeg. Gijbeland 17 juni 1751 door zijn broer Arie Jansz. Brandwijk (impost
f6,-), begr. (kerkhof) Brandwijk 19 juni 1751. Hij huwde Brandwijk 14 januari 1720 met Jo-
hanna Ariense Dekker, weduwe van Jacob Ariense Eij-ckelboom, overl. aangeg. Gijbeland 11
juli 1759 (impost f3,-), begr. Brandwijk 14 juli 1759. Geen kinderen.
Op 5 juni 1723 hadden Magdalena Huijsman, weduwe van Dominus (= predikant) Appels, en
Sophia Huijsman, weduwe van Abraham Son, schuld aan Johannis Jansz. Brandwijk voor land
in het oosten van Brandwijk en ten westen van Jan Jansz. Brandwijk.13 Dit had Jan Jansz.
Brandwijk zijn zoon Johannis bij diens huwelijk beloofd.

3. ARIE, volgt III.

III. ARIE JANSZ. BRANDWIJK, geb. Brandwijk ca. 1700 (geschat), bouwman te Brandwijk,
kerkmeester 1726, waarsman 1728, 1733, armmeester 1731, 1732, diaken 1732, 1737, schepen te
Brandwijk en Gijbeland 1737, 1740, 1743, 1746, 1749, ouderling 1743 en 1753, overl. aangeg.
Brandwijk 23 januari 1761 door zijn vrouw Jannigje Bastiaanse de Jong (impost f3,-). Hij huwde
Brandwijk 25 november 1731 met Jannigje Bastiaanse de Jong, geb. Naaldwijk te Sliedrecht
1698/1699, overl. aangeg. Gijbeland 10 februari 1791 door haar zoon Bastiaan Ariens Brandwijk
(impost f 15,-), begr. Brandwijk 15 februari 1791 in de ouderdom van 92 jaar, dochter van Basti-
aan Pieterse de Jong en Jannigje Pieters Backer. Zij huwde Ie met Vas Ariense van Ardennen,
bouwman te Gijbeland, kerkmeester te Brandwijk en Gijbeland 1727.
Kinderen:
1. ARIAANTJE, ged. Brandwijk 6 juli 1732 (doopget. Lijntje Janse Brandwijk en Eigje Bastiaan-

se de Jong).
2. JANNIGJE, ged. Brandwijk 6 juli 1732 (doopget. Lijntje Janse Brandwijk en Eigje Bastiaanse

de Jong), overl. aangeg. Gijbeland 30 oktober 1805 door haar zoon Arie Meerkerk (impost f
15,-), begr. Brandwijk 2 november 1805. Zij huwde (impost Gijbeland f6,-) Brandwijk 23
april 1758 met Jacob Cornelisz. Meerkerk, ged. Bleskensgraaf 20 november 1734, bouwman te

• Gijbeland, armmeester 1763, 1764, waarsman 1765, schepen te Brandwijk en Gijbeland 1767,
1773, 1774, overl. aangeg. Gijbeland 9 oktober 1775 (impost f 3,-), begr. Brandwijk 11 oktober
1775, zoon van Cornelis Meerkerk en Marrigje van der Laan.

3. JAN, volgt IVa.
4. BASTIAAN, volgt IVb.
5. JOHANNES, ged. Brandwijk 28 juli 1737 (doopget. Lijntje Janse Brandwijk), overl. aangeg.

Gijbeland 9 mei 1753 door zijn vader Arij Janse Brandwijk (impost f3,-), begr. Brandwijk 12
mei 1753.

6. VAS, volgt IVc.

IVa. JAN ARIENSE BRANDWIJK, geb. Gijbeland, ged. Brandwijk 17 januari 1734 (doopget.
Lijntje Janse Brandwijk), bouwman te Gijbeland, kerkmeester te Brandwijk en Gijbeland 1760,
armmeester 1767, overl. aangeg. Gijbeland 28 september 1781 door zijn broer Bastiaan Ariens
Brandwijk (impost f3,-), begr. Brandwijk 29 september 1781. Hij huwde (impost Gijbeland f3,-)
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Acquoy 24 januari 1773 met Maaijke Otten van Hoeflaken, ged. Acquoy 12 augustus 1742,
dienstbaar te Ammers Graafland, overl. Molenaarsgraaf 7 mei 1824, dochter van Otto Gertsen van
Hoeflaken en Annigje van der Lugt. Zij huwde 2e Molenaarsgraaf 9 maart 1788 met Bastiaan
Thijsz. Brouwer, ged. Molenaarsgraaf 23 januari 1752 (doopget. Ariaantie Brouwer), bouwman al-
daar, waarsman 1795, overl. Molenaarsgraaf 21 augustus 1825, zoon van Matthijs Brouwer en Ari-
aantje Dirkse van de Donk.
Kinderen:
1. ARIE, geb. Gijbeland 15 mei 1774, overl. aangeg. Gijbeland 12 september 1774 door zijn va-

der Jan Ariense Brandwijk (impost f3,-), begr. Brandwijk 15 september 1774.
2. ARIE, volgt Va.
3. ANNIGJE, geb. Gijbeland 14 januari 1780, overl. Molenaarsgraaf 5 mei 1840.
4. JAN, volgt Vb.

IVb. BASTIAAN ARIENS BRANDWIJK, geb. Gijbeland, ged. Brandwijk 28 augustus 1735
(doopget. Eigje Bastiaanse de Jong), bouwman te Brandwijk, schepen Brandwijk en Gijbeland
1769, 1774, 1785, 1788, 1791, Heilige Geestmeester 1773, ouderling 1805, overl. Brandwijk 5 mei
1824. Hij huwde Ie (impost Gijbeland f3,-) Brandwijk 21 april 1765 met Annigje Bons, ged.
Noordeloos 28 maart 1742 (doopget. Jannigje Brouwers, 'des vaders moeije'), overl. aangeg.
Brandwijk 17 september 1776 door haar man Bastiaan Ariens Brandwijk (impost f 3,-), dochter
van Adriaan Bons en Annigje Ariense Beusekom. Hij huwde 2e (impost Brandwijk f 6,-) Brand-
wijk 22 oktober 1780 met Jannigje Pieterse Gelderblom, geb. Hofwegen, ged. Bleskensgraaf 3
oktober 1751 (doopget. Lijsbet Wouters), woonde al voor haar trouwen te Brandwijk, overl.
Brandwijk 17 januari 1829, dochter van Pieter Gelderblom en Leentje Terlouw.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. JANNIGJE, geb. Brandwijk 30 april 1766, overl. Streefkerk 25 juli 1798. Zij ondertr. Brand-

wijk 16 oktober 1789 (impost Brandwijk f 3,-) met Claes Roos, ged. Streefkerk 21 januari
1748, bouwman Streefkerk, overl. Streefkerk 2 januari 1824, zoon van Johannes Claesz. de
Roos en Grietje Ariens de Bes.

2. ARIE, volgt Vc.
3. N.N., geb. aangeg. Brandwijk 22 oktober 1772 door de vader (impost f3,-), begr. Brandwijk

24 oktober 1772.
4. ADRIAAN, geb. Brandwijk 17 oktober 1773, overl. ald. 2 oktober 1809.
5. ARRIAANTJE, geb. Brandwijk 24 juli 1776, overl. ald. 27 augustus 1827.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
6. LEENTJE, geb. Brandwijk 1 januari 1781, overl. Brandwijk 19 februari 1822, zes dagen na de

geboorte van haar vijftiende kind. Zij huwde Brandwijk 26 juni 1803 (impost Brandwijk f6,- +
f 6,- = f 12,-) met Kornelis Ariensze van Houwelingen, geb. Gijbeland 31 december 1776,
bouwman aldaar, zoon van Arij Kornelisz. van Houwelingen en Bastiaantje Roeien van
Vuuren.

7. PIETER, volgt Vd.

IVc. VAS ARIENS BRANDWIJK. geb. Gijbeland, ged. Brandwijk 29 mei 1740 (doopget. Geer-
tje Jacobs Eikelboom), bouwman, schepen, overl. aangeg. Gijbeland 28 augustus 1801 door zijn
broer Bastiaan Ariens Brandwijk (impost f3,-). Hij huwde Brandwijk (impost f6,-) 17 april 1785
met Maaijke Gerritse Verwoerd, ged. Noordeloos 27 juni 1751 (doopget. Mieke Jans den Bes-
ten, 'des Vaders Moei'), als j.d. wonend Streefkerk, overl. bij de geboorte van haar tweede kind,
overl. aangeg. Brandwijk 13 november 1787 door haar man (impost f6,-), dochter van Gerrit Ver-
woerd en Geertje Goes.
Kinderen:
1. ARIE, volgt Ve.
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2. MARTINUS, geb. verm. 11 november 178714, ged. Brandwijk 18 november 1787 (doopget.
Maria Gerritze Verwoert), overl. aangeg. Brandwijk 18 april 1788 door zijn vader Vas Ariens
Brandwijk (impost f6,-).

Va. ARIE JANSZ. BRANDWIJK, geb. Gijbeland 30 augustus 1776, bouwman te Ottoland, Ne-
derslingeland, Giessen-Nieuwkerk en Noordeloos, overl. Noordeloos 2 april 1858. Hij huwde Ie
Molenaarsgraaf 16 februari 1800 met Barber(a) Cornelis Verhoef, geb. Ottoland 19 oktober
1774, overl. Ottoland 5 oktober 1803, kort na de geboorte van haar vierde kind, dochter van Cor-
nelis Verhoef en Maria Baartman.
Hij huwde 2e Ottoland 23 december 1804 met Jannigje Bastiaans Hooijkaas (doopnaam: Annig-
je), ged. Langerak 21 januari 1781, bij trouwen wonend Ottoland, overl. Noordeloos 22 november
1839, dochter van Bastiaan Hooikaas en Merrigje Alblas.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. MAR1GJE, geb. Molenaarsgraaf 24 juni 1800, als weduwe is zij werkvrouw te Molenaarsgraaf,

overl. Brandwijk 11 april 1872. Zij huwde Molenaarsgraaf 27 maart 1819 met Wouter van
Tuijl, geb. Barendrecht 17 april 1788, bouwman te Molenaarsgraaf, overl. Molenaarsgraaf 5
september 1837, zoon van Pieter Wouterse van Tuijl en Gerrigje Cornelisdr. van Vianen.
Behalve de negen kinderen van haar en Wouter van Tuijl kreeg Marigje Brandwijk na zijn
dood nog een kind, een natuurlijk kind: Jan, geb. Molenaarsgraaf 12 maart 1841, overl. Mole-
naarsgraaf 24 maart 1843.

2. MARIA, geb. Ottoland 9 september 1801, arbeidster te Gijbeland, overl. Ottoland 1 oktober
1871. Zij huwde Ie Giessendam 27 maart 1823 met Leendert van Gent, geb. Bleskensgraaf 17
april 1797, arbeider, koopman te Gijbeland, overl. Gijbeland 20 november 1836, zoon van Bas-
tiaan van Gent en Fijgje van Houwelingen.
Zij huwde 2e Ottoland 11 november 1837 met Jasper de Bruin, geb. Ottoland 6 augustus 1793,
werkman aldaar, leefde nog op 1 oktober 1871, zoon van Leendert de Bruin en Teuntje de
Bruin. Hij huwde Ie met Marigje Baardman.

3. JAN, geb. Ottoland 22 oktober 1802, verm. jong overl.15

4. BARBERA, geb. Ottoland 1 oktober 1803, overl. Giessendam 26 november 1884. Zij huwde
Peursum 5 februari 1830 met Teunis Kooijman, geb. Molenaarsgraaf 16 mei 1807, bouwman te
Giessen-Oudekerk, overl. Giessen-Oudekerk 10 maart 1858, zoon van Dirk Kooijman en Jan-
nigje Bakker.

Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. JAN, geb. Ottoland 12 maart 1805, boerenknecht te Molenaarsgraaf en Giessen-Oudekerk

(vanaf 1836), overl. Giessen-Oudekerk 23 maart 1849. Hij huwde Molenaarsgraaf 14 oktober
1836 met Jannigje Verschoor, geb. Giessen-Oudekerk 13 augustus 1812, dienstbaar te Mole-
naarsgraaf, overl. Giessen-Oudekerk 18 februari 1892, dochter van Jacob Verschoor en Hendri-
ka van 't Lam.

6. MARIGJE, geb. Ottoland 17 april 1806, overl. Bleskensgraaf 11 oktober 1859. Zij huwde Ie
Bleskensgraaf 20 december 1838 met Leendert den Dunnen, geb. Brandwijk 1 november 1799,
watermolenaar te Bleskensgraaf, overl. Bleskensgraaf 5 mei 1853, zoon van Willem den Dun-
nen, watermolenaar te Bleskensgraaf, en Piet(ert)je Vonk.
Zij huwde 2e Bleskensgraaf 18 december 1856 met Cornelis de Groot, geb. Bleskensgraaf 10
oktober 1805, werkman aldaar, weduwnaar van Maaike Bos, zoon van Cornelis de Groot en
Adriana van Immerik.

7. ANNIGJE, geb. Ottoland 3 oktober 1807, dienstbaar te Molenaarsgraaf, met haar man van
Bleskensgraaf naar Wijngaarden 23 mei 1874, overl. Wijngaarden 6 februari 1888. Zij huwde
Molenaarsgraaf 28 november 1834 met Roei Alblas, geb. Molenaarsgraaf 17 maart 1808,
bouwmansknecht te Peursum en Molenaarsgraaf, overl. Wijngaarden 13 november 1888, zoon
van Leendert Alblas en Maria van Vuuren.
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Zij had een natuurlijk kind: Adriana, geb. Noordeloos 25 augustus 1832, overl. Noordeloos 23
april 1833. Haar geboorte werd aangegeven door haar grootvader Arie Jansz. Brandwijk.

8. BASTIAAN, geb. Gorinchem 2 september 1814, overl. ald. 8 september 1814.
9. BASTIAAN, geb. Gorinchem 16 maart 1816, landbouwersknecht te Noordeloos, overl. Noor-

deloos 17 september 1876. Hij huwde Noordeloos 1 april 1843 met Marigje van Baren, geb.
Giessendam 15 oktober 1816, woonde al voor haar trouwen in Noordeloos, overl. Noordeloos
23 april 1887, dochter van Gerrit van Baren en Grietje Hagenaar.

10. CORNELIA, geb. Gorinchem 9 maart 1819, overl. ald. 21 maart 1819.
ll.CORNELIS, geb. Giessen-Nieuwkerk 29 januari 1822, arbeider te Noordeloos, Hoornaar

(vanaf 1903), overl. Hoornaar 15 december 1908. Hij huwde Noordeloos 25 januari 1850 met
Annigje Benschop, geb. Streefkerk 6 juli 1826, woonde al voor haar trouwen in Noordeloos,
over!. Noordeloos 1 oktober 1902, dochter van Bastiaan Benschop en Willemijntje Tuijtel.

Vb. JAN JANSZ. BRANDWIJK, geb. Gijbeland 25 maart 1782, bijna 6 maanden na de dood van
zijn vader, bouwman te Molenaarsgraaf en Hoogblokland, overl. Hoogblokland 29 april 1863. Hij
huwde Molenaarsgraaf 28 april 1811 met Marigje Abrahams van Casant, ged. Molenaarsgraaf
19 maart 1786, overl. Hoogblokland 20 september 1855, dochter van Abraham van Cadzant en
Barber(a) den Hartog.
Kinderen:
1. JAN, geb. Molenaarsgraaf 12 januari 1812, overl. ald. 2 maart 1812.
2. AAGJE, geb. Molenaarsgraaf 27 november 1813, overl. Hoogblokland 22 maart 1892. Zij

huwde Molenaarsgraaf 10 augustus 1844 met Cornelis van den Dool, geb. Peursum 27 februari
1819, bouwmansknecht te Molenaarsgraaf, bouwman te Hoogblokland, overl. Hoogblokland 1
december 1890, zoon van Arie van den Dool en Pietertje de Vries, bouwlieden te Peursum.

3. JAN, geb. Molenaarsgraaf 8 september 1815, bouwman te Molenaarsgraaf, overl. ald. 12 de-
cember 1848.

4. ABRAM, geb. Molenaarsgraaf 22 december 1816, zonder beroep, overl. ald. 18 februari 1838.
5. MAA1JKE, geb. Molenaarsgraaf 12 mei 1818, overl. ald. 27 maart 1819.
6. BASTIAAN, geb. Molenaarsgraaf 15 november 1820, zonder beroep, overl. ald. 23 januari

1840.

Vc. ARIE BASTIAANSE BRANDWIJK, geb. Brandwijk 2 december 1769, bouwman te Gijbe-
land, diaken te Brandwijk en Gijbeland 1812, ouderling 1823-1825, overl. Gijbeland 14 februari
1852. Hij huwde (impost Gijbeland f30,-) Molenaarsgraaf 7 april 1805 met Sijgje Ariense van de
Giessen, geb. Molenaarsgraaf 17 december 1783, overl. Gijbeland 26 december 1874, dochter van
Arij van de Giessen en Neeltje van de Giessen, bouwlieden te Molenaarsgraaf.
Kinderen:
1. BASTIAAN, geb. Gijbeland 13 juni 1806, bouwman te Brandwijk, overl. Brandwijk 10 juli

1832.
2. ARIE, geb. Gijbeland 26 oktober 1807, overl. Brandwijk 3 augustus 1809.
3. JAN, geb. Gijbeland 18 april 1809, overl. Brandwijk 21 augustus 1809.
4. ARIE, geb. Gijbeland 2 juli 1810, bouwman aldaar, overl. Gijbeland 22 november 1834. Hij

huwde Brandwijk 29 december 1832 met Jannigje Tukker, geb. Gijbeland 13 november 1815,
bouweretje aldaar 1840, overl. Brandwijk 1 mei 1893, dochter van Cornelis Tukker en Maria
Hartkoorn. Zij huwde 2e Brandwijk 22 oktober 1837 met Amel Verhoef, geb. Giessen-
Nieuwkerk 23 februari 1811, bouwman te Ottoland en Gijbeland, overl. Gijbeland 2 april 1845,
zoon van Cornelis Verhoef en Cornelia van de Griend. Zij huwde 3e Brandwijk 21 maart 1846
met Cornelis Verhoef, geb. Giessen-Nieuwkerk 26 oktober 1813, bouwman te Gijbeland, overl.
Dordrecht 9 december 1864, broer van Amel Verhoef.
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5. ANNIGJE, geb. Gijbeland 7 september 1811, overl. Brandwijk 30 mei 1875. Zij huwde Ie
Brandwijk 23 november 1833 met Hendrik Adrianus Kruser, geb. Gijbeland 31 december
1803, bouwman aldaar, raadslid te Brandwijk en Gijbeland, diaken 1841, overl. Gijbeland 5
september 1854, zoon van Nikolaas (Klaas) Kruser en Neeltje Schenk. Zij huwde 2e Brandwijk
16 oktober 1856 met Adriaan Boer, geb. Ottoland 20 februari 1834, bouwman te Ottoland en
Brandwijk, weduwnaar van Eeltje de Jong, zoon van Jan Boer en Marigje Bons.

6. ADRIAAN, geb. Gijbeland 31 maart 1813, overl. ald. 9 mei 1813.
7. NEELTJE, geb. Gijbeland 22 december 1814, overl. ald. 26 mei 1834.
8. ADRIANA, geb. Gijbeland 19 februari 1816, overl. ald. 4 augustus 1833.
9. MARIA, geb. Gijbeland 9 april 1817, overl. Groot-Ammers 19 oktober 1893. Zij huwde

Brandwijk 8 december 1838 met Krijn Verlek, geb. Groot-Ammers 9 augustus 1814, bouwman
te Streefkerk en Groot-Ammers, overl. Groot-Ammers 31 december 1886, zoon van Dirk Ver-
lek en Jannigje Schep.
Krijn Verlek verloor zijn eerste vrouw Aartje Schep op 12 maart 1837, toen ze juist eenjaar en
een dag waren getrouwd.

10. JANNIGJE, geb. Gijbeland 13 maart 1821, overl. Brandwijk 1 april 1908. Zij huwde Brand-
wijk 15 april 1842 met Willem van Harten, geb. Bleskensgraaf 15 maart 1819, bouwman te
Giessen-Oudekerk, overl. Brandwijk 8 april 1908, zoon van Willem van Harten en Dirkje Kui-
lenburg. Geen kinderen.

11. ADRIANA, geb. Gijbeland 9 maart 1826, overl. Brandwijk 28 december 1909. Zij huwde
Brandwijk 19 december 1846 met Arie Eijkelboom, geb. Gijbeland 5 maart 1825, landbouwer
te Brandwijk, overl. Brandwijk 19 april 1896, zoon van Adriaan Eijkelboom en Neeltje de
Man.

Vd. PIETER BASTIAANSE BRANDWIJK, geb. Brandwijk 30 juni 1783, veehouder aldaar,
overl. Brandwijk 31 maart 1813. Hij ondertr. Brandwijk en Groot-Ammers 7 augustus 1807 met
Hilligje Cornelisse den Besten, geb. Ottoland 31 maart 1787, voor haar huwelijk woonachtig in
het Achterland te Groot-Ammers, overl. Brandwijk 25 mei 1859, dochter van Cornelis den Besten
en Maria de Jong.
Zij huwde 2e Brandwijk 23 oktober 1814 met Cornelis Verwolf, ged. Noordeloos 13 maart 1785,
bouwman te Brandwijk, overl. Brandwijk 18 januari 1869, zoon van Joris Verwolf en Jannigje Ne-
derveen.
Kinderen:
1. BASTIAAN, geb. in het Achterland te Groot-Ammers 12 december 1807, begr. Groot-

Ammers 7 november 1808.
2. • BASTIAAN, geb. Brandwijk 15 mei 1809, bouwman te Hofwegen, overl. Bleskensgraaf 2 juli

1880. Hij huwde Hofwegen 23 november 1833 met Adriana Slingerland, geb. Hofwegen 4 ja-
nuari 1812, overl. Hofwegen 19 mei 1899, dochter van Geerit Slingerland en Adriana Brand-
wijk.

3. MARIA, geb. Brandwijk 15 april 1810, overl. ald. 18 juli 1846. Zij huwde Brandwijk 17 maart
1832 met Dirk Speksnijder, geb. Bleskensgraaf 8 september 1810, bouwman te Brandwijk,
overl. Brandwijk 5 mei 1859, zoon van Hendrik Speksnijder en Hendrikje (ook: Heijntje) de
Vos. Hij huwde 2e met Eigje Slob, geb. Brandwijk.

4. N.N., geb. Brandwijk 18 november 1811, overl. ald. 24 november 1811.
5. JANNIGJE, geb. Brandwijk 5 december 1812, overl. ald. 10 december 1812.
6. PIETER, geb. Brandwijk 29 oktober 1813, overl. ald. 25 januari 1814.

Ve. ARIE VASZ. BRANDWIJK, geb. Brandwijk 25 maart 1786, bouwman aldaar, diaken te
Brandwijk en Gijbeland 1832, ouderling 1842, in 1844 van Brandwijk verhuisd naar Gijbeland
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met zijn zoon en kleinzoon (zie: Vel), overl. Gijbeland 5 april 1857. Hij huwde Tienhoven 3 mei
1807 met Neeltje Johanna van Middelkoop, ged. Tienhoven 3 maart 1776, woonde al voor haar
trouwen te Brandwijk, overl. Brandwijk 28 augustus 1824, dochter van Gerrit van Middelkoop en
Christijntje van Haaf, bouwlieden te Tienhoven.
Kind:
1. VAS, geb. Brandwijk 4 april 1810, bouwman te Brandwijk, verhuist met zijn vader en zijn

jongste zoontje naar huis nr. 17 op Gijbeland in 1844, nadat op 31 januari 1841 zijn vrouw en
zijn twee oudste zoontjes waren verdronken; zou volgens overlevering ook zadelmaker zijn
geweest, wethouder te Brandwijk en Gijbeland, heemraad van het waterschap 'De Neder-
waard' en hoofd-ingeland van 'De Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe', overl. Gijbe-
land 23 februari 1894. Hij huwde Giessendam 15 november 1833 met Elisabeth van Harten,
geb. Nieuwpoort 7 augustus 1813, verdronken Brandwijk 31 januari 1841, toen ze trachtte
haar zoontjes Arie en Willem, die door het ijs waren gezakt, uit het water te halen. Dochter
van Willem van Harten en Dirkje Kuilenburg. Zuster van Willem van Harten, die huwde met
Jannigje Brandwijk (zie Vc.10)

Familievriend en ouderling Willem Vermeij beëindigde zijn redevoering bij de begrafenis op za-
terdag 6 februari 1841 met de woorden:

Op het graf dat Moeder en twee van hare kinderen tegelijk insluit:
Rust brave moeder rust
Uw strijd is reeds volstreden
Wat moest gij vroeg helaas
Het dal des doods betreden
Om uwe kinderen wil
Ontzag gij nood noch dood
En rust nu met hen saam
In 's aardrijks kille schoot.

Dominee Leesekamp besloot zijn preek op zondag 7 februari 1841 voor hen die rouw in de kerk
brachten met:

God kent alleen het naaste pad
Dat uitloopt op de Hemelstad
Hij weet het best wat ons gemoed
Of smart of vreugde voordeel doet.

Mocht u over aanvullingen beschikken, dan houd ik me van harte aanbevolen.

Noten

A.R.A. = Algemeen Rijksarchief
O.R.A. = Oud Rechterlijk Archief

1. A.R.A., O.R.A. Brandwijk en Gijbeland, inv. nr. 18, f. 31 (2-8-1662).
2. A.R.A., O.R.A. Brandwijk en Gijbeland, inv. nr. 18, f. 34 (1-6-1664).
3. A.R.A., O.R.A. Brandwijk en Gijbeland, inv. nr. 18, f. 38 (5-4-1666).
4. A.R.A., O.R.A. Brandwijk en Gijbeland, inv. nr. 1, f. 1 (28-11-1678).
5. A.R.A., O.R.A. Brandwijk en Gijbeland, inv. nr. 1, f. 5 (12-6-1679).
6. A.R.A., O.R.A. Brandwijk en Gijbeland, inv. nr. 1, f. 42 (16-6-1685).
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7. A.R.A., O.R.A. Brandwijk en Gijbeland, inv. nr. 1, f. 49 (1-11-1686).
8. A.R.A., O.R.A. Brandwijk en Gijbeland, inv. nr. 1, f. 6 (30-8-1680).
9. A.R.A., O.R.A. Brandwijk en Gijbeland, inv. nr. 1, f. 12 (18-1-1682).

10. A.R.A., O.R.A. Brandwijk en Gijbeland, inv. nr. 1, f. 26 9-2-1683).
11. Bij de impost is alleen 'Ariaentje' nog leesbaar.
12. A.R.A., O.R.A. Brandwijk en Gijbeland, inv. nr. 21, f. 16 (3-11-1721).
13. A.R.A., O.R.A. Brandwijk en Gijbeland, inv. nr. 21, f. 18 (5-6-1723).
14. De geboorte werd niet vermeld, maar deze was wellicht op zondag 11 november 1787, aangezien 11 no-

vember de feestdag is van Sint Maarten ofwel Martinus van Tours. De gereformeerden gebruikten nog
eeuwen na de hervormingen katholieke tradities.

15. De overlijdensgegevens van deze jaren in Ottoland zijn onvolledig.

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, 2000,
deel 54.
Presentatie en bespreking leven van de bekende heraldicus R.T. Muschart
28 november jl. werd door het CBG een heral- (1873-1955) in 'De liefde zij 't beginsel, de orde
disch symposium georganiseerd ter gelegenheid zij de grondslag en de vooruitgang het doel',
van de presentatie van het jaarboek. Dit jaar was J.T. Anema behandelt 'Registratie, handel en ko-
het thema namelijk 'Heraldiek', waaraan zes van persbedrog in de heraldiek' een item dat voor
de zeven artikelen zijn gewijd. In het eerste arti- zich zelf spreekt en helaas ook nog steeds actu-
kel 'De vroegste ontwikkeling van de Groninger eel is.
heraldiek' van R.H. Alma staan de eerste eeu- Nico Plomp geeft een beeld van de vele moge-
wen van de praktijk van de wapenkunde in de lijkheden die de collecties van het CBG bieden
huidige provincie Groningen centraal. Prof. dr. in 'Onderzoek naar een familiewapen bij het
Luc Duerloo, hoogleraar te Brussel behandelt in Centraal Bureau voor Genealogie'. Tijdens het
'Onze post ... is om alle menschen dienst te symposium werd door hem een lezing gehouden
doen' de Zuid-Nederlandse wapenkoningen en over dit item, voorafgegaan door een presentatie
hun klanten in het Noorden. Inwoners van de van de Heraldische Databank met als titel
Republiek maakten in de zeventiende en acht- 'Opzet, werking en resultaten', door de projekt-
tiende eeuw gebruik van hun diensten inzake ad- leider, H.K. Nagtegaal. Dit project vindt gestage
viezen over familiewapens en het verkrijgen van voortgang.
adeldom, een item dat ook tijdens het symposi- Last but not least behandelt Yvonne Prins een
um aandacht kreeg. Hoewel deze wapenkonin- geslacht Van der Neer in 'Een familie van kun-
gen. in feite een soort deurwachters van de adel- stenaars en belastingpachters'. Naast de kunste-
stand waren, zijn er althans verschillende ge- naars krijgen ook het ambt van belastingpachter
weest, die voor goed geld het een en ander, dat en de huwelijksperikelen van een aantal Van der
de opdrachtgever welgevallig, was wilden pro- Neers aandacht,
duceren. Dus ook hier wel vervalsingen. In het
Noorden liep de Opstand uit op een burgerlijke Dr. A.J. Lever besloot het symposium met de
samenleving, wat in de Zuidelijke Nederlanden aanbieding van het eerste exemplaar met aan-
niet het geval was. . sluitend de presentatie van de Digitale Index
Jochem Kroes inventariseert in 'Familieljeral- Biografische Woordenboeken na 1900
diek en kunstnijverheid: een verkenning' het Al bij al zowel een zeer geslaagd(e) symposium
voorkomen van familiewapens op Nederlandse en een uitgave met veel bronnenmateriaal en
kunstvoorwerpen, in het bijzonder in de zeven- aanvullende informatie zoals bijv. door Mus-
tiende en achttiende eeuw. chart bezochte lokaties en instellingen.
Rob van Drie en A.G. van der Steur schetsen het (HML)
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Dagboek Joannes Warning, vroed- en heelmeester (3)
J.Th.A. van Leipsich

September (1843)
De zomer kan men zeggen, dat tot het laatst
van deze maand heeft voortgeduurd, over
het algemeen kan men zeggen, dat de boe-
ren tweemaal zooveel hooi hebben gewon-
nen dan het jaar tevoren, ja, sommige heb-
ben van het land waar zij het jaar tevoren
15 koehooi afhaalden, nu 54 koehooi ge-
haald hebben. De kaas was dit jaar aanmer-
kelijk minder in prijs dan het jaar tevoren.
In deze maand gelden de 100 halve Neder-
landsche ponden door elkander gereekend

ƒ (bedrag niet ingevuld). De aardappelen, erten,
bonen zijn uitmuntend geteeld en ingeko-
men en zijn goedkoop, hetwelk bij de wei-
nige verdiensten voor de gemeene man, bij
de aanstaande winter uitmuntend zal te sta-
de komen. Over het algemeen zoude men
kunnen zeggen, dat in dit jaar tweemaal ge-
hooid is.

Vijftig jaren huwelijksvereeniging van den
heer Bas Zonjee en Comelia Bos alhier ge-
vierd op den 8° October.

De wintermaand is zeer zacht. De koeyen
zouden, ware er niet zooveel hooi gewon-
nen, even als het jaar tevoren, ook nog op
het einde van dit jaar hebben kunnen in de
weide blijven.
Op den 6° december hebben de leden der
beide alhier gevestigde zanggezelschappen
zich in het logement de Oyevaar vereenigt
en bij gelegenheid van de verjaardag van
Zijne Majest. Willem II koning der Neder-
landen, van een talrijk en aanzienlijk pu-
bliek, zoowel van hier als omliggende
plaatsen een gemeenschappelijk concert
gegeven onder de directie van de Heer L.
Bruins, assistent onderwijzer alhier, het-
welk de algemeene goedkeuring van de al-

daar aanwezende heeft mogen wegdragen.

1844
Bijzonderheden:
Op den 6° maart heeft de koning een geld
lening geopend van 16 tot den 26° dezer
maand van 127 milioen tegen 3 percent, of
in vrijwillige bijdragen waarop moet vol-
gen, bij het niet volkomen der gezegde lee-
ning, een gedwongen geldheffing op de ge-
kapitaliseerde bezittingen en inkomsten,
zoodat ieder ingezeten welke volgens de
wet 3000 en meerder aan inkomen kan
worden berekend, volgens de wet 1 Vi, 1V*
en 2 percent moet betalen in 2 jaren, zijnde
zij, welke 3000 guldens in de leening in-
schrijven, van de gedwongen geldheffing
ontheven.

Z.M.Willem, (1°) Graaf van Nassau te Ber-
lijn overleden, alhier mede gedurende 6 da-
gen drie maal daags de klokken geluid.

Z.M.Koning Willem, (11°) Graaf van Nas-
sau heeft 10.000.000 in de lening inge-
schreven. Men zegt 90.000 anderen zeggen
20.000 dat uit dit dorp, zoo wel in leening
als vrijwillige bijdragen of gedwongen zal
worden gevorderd. In voorlopige tot onder-
zoek de commissie voor de gedwongen
geldheffing alhier de H.H. A. van Letts, P.
Meyer, H. Perra; plaatsvervangers de H.H.
J. Brasser Tzn. J. Balthus, A. Peeling.
Een commissie tot onderzoek: de H.H. J.
Brasser, H. Schaehuis, KI. Meijne, D.
Groen. Plaatsvervangers: de H.H. A. Meij-
ne, J. Out, C. Bakker, N. Zonjee. als de le-
den voor de beide deze commissien van het
Canton heur wijste word onderaan deze op-
gegeven de heer Nouhuis, ontvanger der
directe belastingen. In de geldleening en
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vrijwillige bijdragen ter verkrijging van de
127 milioenen is in deze gemeente inge-
schreven de som van ƒ 20.000. Met blijd-
schap verneemt de schrijver dezes, dat de
leening is volteekend, weshalve de ge-
dwonge geldheffing vervalt.
(Opvallend is, dat de samenstelling van zinnen steeds
warriger wordt, terwijl het aantal spelfouten voortdu-
rend toeneemt. Het schrift wordt nog slechter lees-
baar.)

1844
In de laatste dagen der maand November is
de winter begonnen, welke in December
vrij strenge vorst opleverde, zoo dat men
vanaf de 21° december op schaatsen reed
en Januarij benevens een gedeelte van fe-
bruarij voortduurde. Eene plotselinge hevi-
ge dooi van ettelijke dagen opeens en geeft
aan de scheepvaart eene flauwe hoop van
vertier. Dan op eens begint de vorst op-
nieuw en wel met zulk eene hevigheid en
zoo aanhoudend, dat het aanmerkinswaar-
dig is aanteekening te houden en wel van
Maart teekend de thermometer van Pharen-
heid alhier:

1 20 graden onder 32 graden
2 17 idem
3 17 idem
4 21 idem
5 21 idem
6 21 idem
7 16 idem
8 10 idem
9 16 idem

10 dooi
ƒ 25.— 1000 koste turven worden te

Amsterdam verkocht.
11 6 idem
12 's morgens 12 idem

avonds 22 idem
13 28 idem

alhier 100 kleine turven voor een gulden
14 30 idem

's nachts 0 idem

15 25 idem
Het ijs in het noordhollandsch kanaal

word doorgezaagd voor de koopvaardij-
schepen.
16 22 idem
17 12 idem
18 10 idem
19 18 idem
20 7 idem
Een boer van Dorregeest, Arie Peeling, met
paard en arreslede en drie personen maakt
een toertje om de Delofsmeer op het ijs.
Na een strenge vorst van 112 dagen ging
Willem Kroon van den Dam, daags voor
Pasen met paard en wagen op het ijs over
den Ham.
Op den 27° februarij is 's avonds een der
bataveers door de gladdigheid der straate,
bij het afrijden van de Osjessluis met pas-
sagiers en al op het ijs gevallen, hetwelk
echter zoo sterk was dat wagen en paarden
op hetzelve zijn blijven liggen, zoodat de
passagiers die door de portier op het ijs
kropen er zonder letsel, met de schrik zijn
afgekomen. Zie Amsterdamsche nieuwsbo-
de 1 maart'45 no.18.

In de Elandstraat is te Amsterdam eene be-
hoeftige vrouw met haar zuigling als slag-
toffer van de felle vorst, dood gevonden.

Volgens opgave van onderscheidene
nieuwspapieren is de stand van de thermo-
meter gedurende deze winter, vier malen
onder 0 (Fahrenheid) geweest,
maart 29 voeren de schuiten van hier, men
heeft geen voorbeeld in de geschiedenis
van zulk eene langdurige en aanhoudende
vorst als deze winter.
april 21 zette Arie Meijne uit Dorregeest 20
koeyen uit.
mei 11 zijnde buiten rekent de thermometer
9 graden boven het vriespunt. Gedurende
de gehele maand Mei is het weder buiten
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gewoon guur en koud en dagelijks zonder
zonneschijn, zelfs op de 18° dezer maand
worden de koebeesten op de kale weiden-
deswegens met kleden gedekt. De meeste
menschen gebruiken nog stoven, zoo wel
mannen als vrouwen, bij sommige boeren
staan nog de beesten op de stallen en vind
men het hoge geboomte der buitenplaatsen
nog geheel bladerloos. De lente heeft zich
niet vertegenwoordigd en de zomer heeft
slechts een dag of 7 heet weder geleverd, is
voor het overige meer herfstachtig met da-
gelijksche zware regen buijen en veel wind.
19 op 20 Eene hevige stormwind waardoor
groote schade aan de te velde (8 woorden
onleesbaar)

Half augustus heeft zich door het gehele
koninkrijk, ook alhier, eene heerschende
ziekte onder de aardappelen geopenbaard,
welke zich beteekende door het afvallen
der bladeren en daarna van de plant, waar-
door de bol zelve zijne behoorlijke uitgroe-
ijng is verhindert geworden en sommige, ja
meest alle aardappelen, welke op een vette
of zware kleigrond gepoot waren stierven
af met roetachtige invreetende vlakken, de
aardappel geheel ongeschikt voor voedsel
gebruik deed zijn. Alleen dezulke welke op
magere of hooge zandgrond geplant waren
zijn, hoewel niet tot hunne gewone was-
dom, gegroeit, echter zeer goed tot gebruik
gebleven, een en ander heeft dan ook eene
aanmerkelijke stijging in de prijs derzelve
teweeg gebracht,wordende de zakken, wel-
ke gepasseerde jaar opeens eene maal af te
nemen 1,50 a 2 gulden het Nederlandsche
mud kostende, thans in de maand october
van 6 en 10 guldens het Nederlandsche
mud verkocht. Maar met alleen Nederland,
duitsland, groot Brittanje, Frankrijk en rus-
land, ja, in geheel Europa is de ziekte onder
de aardappelen ontstaan, dit heeft dan mede
teweeg gebracht, dat andere levensmidde-
len mede aanmerkelijk in prijs zijn geste-

gen; zoals tarwe, rogge, haver voor paar-
den. Boonen betaald men thans zooveel als
gepasseerde jaar voor de graauwe erten. De
graauwe erten zijn verkocht voor 28 -30
gulden en de groene voor 24-26 gulden het
Ned. mud. Honderde Ned. mudden aardap-
pelen worden zoo wel van hier als der an-
dere geestkant gelegene dorpen opgekocht
en naar de Zaan en Amsterdam vervoert.

1845
In de maand october zijn de prijzen der le-
vensmiddelen geweest:
Grauwe erten f. 30.- Groene erten f 25.--
Aardappelen f 10.-- Paardeboonen f 12.—
Bruine boonen f 30.— best koevleesch 35
cent het Ned. pond. roggebrood 3 pond
f 0,39 Meel 55 cent tarwen f. 12. rogge
f9.-gerstf. 5.--

30 idem
's nachts 0 idem 25 idem
Het ijs in het noordhollandsch kanaal word
doorgezaagd voor de koopvaardijschepen.
22 idem 12 idem

Opgave der regering aan de Staaten gene-
raal gedaan, wegens het hermunten der
muntspecien, zie bijlage, (deze ontbreekt
helaas.)
De wet aangenomen ter in wisseling der
oude muntspecien, waartegen zullen wor-
den uitgegeven en gangbaar gesteld munt-
biljetten van f. 1.- 2.50- 3.- 5.- 10.- 25.-
100.- 500.- om weder verwisseld te worden
voor het jaar 1846, alles voortspruitende uit
de dagelijksche berichten wegens de geld
indessering. Volgens omlopende geruchten
zoude aan de Nederlandsche bank een zak
Zeeuwsche rijksdaalders, groot 520 gul-
dens, f. 196.50 in waarde verminderd zijn,
er bestaan stukken muntspecien welke bij-
na op de helft zijn afgesnaaid.
In deze maand is de boerenstand alhier op-
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geroepen teneinde de arbeidsman in deze
duuren tijden, door handenarbeid aan le-
vensmiddelen te helpen, door hen op hun
lieder land werk te verschaffen, waar voor
ieder b.v. 6 daags kan verdienen en waar
voor zij voor/ 100.- hebben ingeschreven,
ook de burgers alhier hebben op een aange-
boden inteekeningslijst van wegen het be-
stuur dezer gemeente ingeschreven voor de
somma van ƒ 200.- teneinde daarvoor aan
de behoeftige het kwartje meel voor 35 Ct.
met bijbetaling van 15 cent en het halve
braad van 30 cent met bijbetaling van 9
centen te kunnen verkrijgen.
Deze maand is zeer stormachtig, doch zon-
der vorst geëindigd.

Aanteekeningen voor het jaar 1846.
januarij Het weder is deze maand zacht en
lenteachtig, men ziet bromvliegen, rupsen
en kikvorschen levendig, de landerijen
staan groen, de bloemisten ontdekken hun-
ne bloembedden, waarvan sommige crocci
staan te bloeijen. Niemand denkt om de
aardappelen nu tegen de vorst te beveili-
gen. In de nieuwspapieren leest men eene
voorbeeldeloze zachte winter.
De 22° februarij is de ooyevaar gezien. De
thermometer van Pharenheit 50 gr. Het is
aprils weder. De thermometer van Pharen-
heit tekent 54 gr. De landerijen staan groen
en op sommige der velden zoude de melk-
beesten voedsel kunnen vinden. De kïeviet
en leeuwerik zwieren omhoog, de ooye
vliegt door het lugtruim met takken in de
bek om een nest te maken.
De vroege lentebloemen als hyacinthen
staan op het open veld bijna in vollen bloei.
Niemand heeft het denkbeeld gehad om
aardappelen etc. voor de vorst te behoeden,
te beveiligen. De kaggels zijn op dit ogen-
blik geene behoeften. De landman en tui-
nier zijn druk bezig van sjutten en zaaijen,
de oudste lieden geheugen zulk een zacht

saizoen met meer. Sommige de bleekvel-
den worden afgemaait.

maart 12
Staande velden met veelkeurige hyassenten
en tulpen in vollen bloei. Te Assendelft
was graasde boter en werd gras gemaait,
ook zijn er kievietseyeren.
maart 23
Graasde boter alhier.
Op den 16 april zag men een enkel linde-
blad zoo groot als een oud kwartje, april 27
's avonds de therm. van Farenheit 22 gra-
den.
juni 7
Het (2 woorden onleesbaar) School met 4 koezij-
nen aangebouwd. 220 (l woord onleesbaar)
Nieuwe aardappelen uit deze gemeente, ta-
melijk rijp, worden verkocht tegen f. 9.- het
mud. Op Dorregeest bij Klaas Meijne heeft
zich de longziekte bij vertoond onder het
rundvee, waaraan reeds 3 beesten zijn ge-
storven.
julijló
Arie Meijne heeft voor 120 koeyen hooi
gewonnen.
aug.1
Heete zomer, alle de vruchten 14 dagen
vroeger dan gewone zomerjaren rijp.
Sporen van aardappelenziekte. Heden 88
gr. Pharenheit.
aug.2
89 gr. Pharenheit, 1 aanmelding van 91, zie
De Tijd nr. 16.
aug.6
90 gr. Pharenheit.
aug.31
Witte rijpe druiven in deze gemeente van J.
Schavemaker present gekregen wegende
eene tros 4 ons Nederlands. De zomer is
aldervolmaakst en bestendig. Sommige ge-
rooid wordende aardappelen zijn door de
ziekte van gepasseerde jaar aangetast.
De prijs van dezelve is thans 3 a 4 gulden.
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Overzicht publicaties
H. Klunder

In deze overzichtenreeks wordt zo goed moge-
lijk bijgehouden waar over welke families pu-
blicaties verschijnen. De 69 kwartierstaten in
Gens Nostra van januari 2001 zijn hierin niet
opgenomen.

J. Albert: Aanvullingen nieuwe kwartierstaat
Albert-Wevers. Limb. Tijdschr. Geneal, 2000
nr. 4.

J.W. Joosten: Landverhuizers VII: Ambuul.
[O.a. St. Maarten, 1758-1958.] Westfriese
Fam., dec. 2000.

M.F.L. Flapper: Een matrilineaire afstamming.
[Nakomelingen van Anneke Dielis, vanaf 1600
in Helmond en Deurne.] G.T.O.B. Jan. 2001.

J.J.G. Stalpers: Fragment-genealogieën uit Oer-
Ie: 1. Belderbos [vóór 1600-1761]; 2. Joppen
[vóór 1600-1701]; 3. Lenaerts [16e/17e eeuw].
G.T.O.B., jan. 2001.

J.W. de Putter: Kwartierstaat C. van Bendegem
[Vervolg en aanvullingen/correcties]. Zeeuwse
Kwartierstaten, sept. 2000.

HJ. Bennink: Kwartierstaat van Hermannus
Jan Bennink. [Pasveer, Smid, Bremer.]
Drents Geneal. Jaarboek, 2000.

A. Beukelman: De voorouders van Jan Arense
Beuckelman. [1600-1766.] Ons Voorgeslacht,
okt. 2000.

J.W. Zondervan: Antwoord De Braal/Liens/
Van Borselen. [In deelkwartierstaat Riemens
(*1790)/Scheele (*1733).] Van Zeeuwse Stam,
dec. 2000.

J.W. Joosten: Landverhuizers VI: Bras.
[Barsingerhorn, Callantsoog, 1780-1930.]
Westfriese Fam., dec. 2000.

A.J. van der Zeeuw: Het geslacht Van Bront-
geest, later Bronsgeest en Brondgeest, afstam-
mende van Cornelis Michielsz. Cuyper, alias
Steur, alias Brontgeest. [Delft, Den Haag, Rot-
terdam, Amsterdam, 1515-1994.] Gens Nostra,
nov. 2000.

P.G.A.M. Peeters-Veraart, E.G. Boeren: Het

Rucphense geslacht Brouwers, ook wel De
Brouwer (vervolg). [Wouw, Essen, 1670-
1840.] Brab. Leeuw, 2000 nr. 4.

J.Th.J.N. Brugman: Kwartierstaat Bernardus J.
Brugman. [* 1828, Vos(sen), Westerveld,
Messink.] Oostgelders T.G.B., 4e kwart. 2000.

B.A.Th. Close: Zeven generaties Cals
(vervolg). [Generatie IV, 1728-1867.] Limb.
Tijdschr. Geneal., 2000 nr. 4.

L.F.W. Adriaenssen: De naaste verwanten van
Joao Paschasio Cosmander. [Ciermans, 's-
Hertogenbosch, 16e-17e eeuw.] Brab. Leeuw,
2000 nr. 4.

A.F. Koppert-van den Berg: De oudst gevonden
generaties van het geslacht Coppert beginnen-
de te Vlaardingerambacht. [Vooral Voorne-
Putten, 1540-1707.] Ons Voorgeslacht, nov.
2000.

J.W.P. Cornelissen: Kwartierstaat van Johannes
Cornelissen. [Tolhoek, Staal, Koert.] Zeeuw-
se Kwartierstaten, sept. 2000).

A. van den Ham: Het Kleine Zwarte Varken en
haar bewoners. [Zwartebroek, met
'Familierelatie tussen Cortus en Van den
Brink', 1660-1876.] Veluwse Geslachten, dec.
2000.

A.M. Bosters: West-Brabantse molenaarsfami-
lies VIII. Van Daelen. [Halsteren, 1670-1825.]
G.T.M.W.B.Bw., dec. 2000.

C.J. Slok: Kwartierstaat kind Diepeveen.
[Veenendaal: Sukkel, Versteeg, Van de
Haar.] Veluwse Geslachten,
okt. 2000.
Idem (vervolg). Veluwse Geslachten, dec.
2000.

L. Lindemans: Genealogie Van Duffel (uit
Sint-Sevens-Woluwe). [Ca. 1500-1655.]
Vlaamse Stam, jan. 2001.

A.S. Flikweert: De Duivelandse familie Dijke-
ma. [1725-1891.] Van Zeeuwse Stam, dec.
2000.
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CD-romnieuws
H.M. Lups
Ansicht-1
Een hobby die nogal kostbaar is, is het ver-
zamelen van ansichtkaarten met stadsge-
zichten. Voor veel genealogen is zo'n kaart
met afbeelding van dorp of straat uit het
verleden interessant, maar het zoeken naar
zo'n kaart schiet er nogal eens bij in. De
Gebruikersgroep Geneans, oftewel 3G, kan
u daarbij van dienst zijn. De heer S. Stroet
heeft de verzameling ansichtkaarten, of een
fors deel daarvan, van een bevriende relatie
mogen scannen en brengt deze nu uit op
een cd-rom. Met het scannen voor ansicht-
2 is hij al druk bezig. Ansicht-1 biedt ruim
4500 ansichtkaarten van plaatsen verspreid
over heel Nederland. Let wel het gaat hier
niet om één kaart per plaats, van de opge-
nomen plaatsen zijn vaak 4 tot 10 verschil-
lende opgenomen. Een aardig beeld van
wat de heer Stroet te bieden heeft krijgt u
bij het bezoek aan zijn homepage: http://
home.planet.nl/~sstroet. Op de kaart van
Nederland klikt u een provincie aan, waar-
na ansichten van een plaats uit deze provin-
cie worden vertoond. Zo biedt de demo van
de provincie Zuid-Holland zes ansichten
van Gouda en voor Zeeland zijn er vier van
Veere te zien. Er is ook een alfabetisch
overzicht beschikbaar van welke plaatsen
er allemaal op deze cd-rom ansichtkaarten
te vinden zijn. De hoeveelheid is echter zo
groot dat de kans dat er niets van uw ga-
ding bij zit vrij klein is. De prijs bedraagt
slechts ƒ 45,— inclusief/5,— verzendkos-
ten. Bestellen kunt u via het interessefor-
mulier op de homepage, via email naar s.
stroet@wxs.nl of door storting van ƒ45,—

op giro 3732052 t.n.v. S. Stroet te Amers-
foort onder vermelding van: ansicht-1.
(Omdat de giro in een aantal gevallen geen
straatnaam met huisnummer vermeldt, is
het raadzaam dit ook bij de vermelding te
zetten.).

Geboortekennisgevingen, gepubliceerd in
het dagblad 'de Limburger', editie Maas-
tricht/Heuvelland) 1994-2000, zijn inge-
scand en van een eenvoudige toegang voor-
zien en op cd-rom gezet (meer dan 6500
geboortekennisgevingen). Raadpleging
gaat simpeler en sneller dan langs andere
wegen. Men kan op verschillende manieren
zoeken: voornamen van kinderen, ouders,
de achternamen, de data en de woonplaats.
De cd kost ƒ 44,—, voor leden ƒ 34,— incl
verzendkosten, over te schrijven op giro
593490 t.n.v. LGA te Geleen.

Nederland's Adelsboek. Deze dubbel-cd
staat op het punt van verschijnen. Ik ver-
wacht de aankondiging in het eerst komen-
de nummer van Genealogie, Kwartaalblad
van het Centraal Bureau voor Genealogie.
De prijs zal ƒ 79,— bedragen voor Vrienden
en ƒ 99,-- voor anderen. Op deze cd zijn de
jaargangen 1 (1903) t/m 78 (1987) ver-
werkt. Ook deze cd's zullen weer een be-
geerd bezit zijn voor particulieren, archie-
ven en bibliotheken omdat men over een
goede zoekmogelijkheid komt te beschik-
ken, terwijl men desgewenst ook een ko-
pietje kan maken/verstrekken, zonder dat
de betreffende boekjes daarvan te lijden
hebben.
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Genealogische vragen en contactzoekers
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruimte dit
toelaat. Maximaal per contactzoeker/vraag per jaar
720 letters/spaties. De contactzoekers/vragen wor-
den ook tenminste vier maanden op onze site van het
internet geplaatst (tenzij u daar bezwaar tegen
heeft), waardoor wij de kans op voor u gunstige re-
acties hopen te vergroten. Gaarne, als u internetge-
bruiker bent, ook uw e-mailadres vermelden.

Does, Andries werd op 19-5-1714 o.a. veroor-
deeld tot verbanning. Dit wegens belasting ont-
duiking. Hij had o.a. 3 dochters, Willempje
Does, verm. geboren Hilversum rond 1725. Zij
huwde 1748 met Gijsbert Jansz. Boshuyzen/
Boshuisen. In hun testament van 21 aug. 1761
wordt ook gewag gemaakt van een dochter van
Willempje, Maria Bollbakker, huisvrouw van
Pieter Vos. Waarschijnlijk is Willempje dus
eerder getrouwd geweest. Verder zijn van An-
dries Does nog twee dochters bekend: Lamber-
tje Does, gehuwd te Hoorn 16-2-1746 met Ja-
cob Fransz. Reijnier en Jacomijntje Does, die
gehuwd was met Albert Cornelisz. Gaarne
aanvullende gegevens over deze familie(s).
J.A. Does, Peperstraat 22, 1794 AK Oosterend,
tel. 0222-318401

List. Wie heeft reeds onderzoek naar deze fa-
milie gedaan? Alles is welkom.
H.J.C. List, Zwanenveld 7327, 6538 TN Nijme-
gen, tel. 024-3449108.

Scheermans (Willems), Maria Jacobusdr.,
overl. Vorstenbosch, begr. Nistelrode
14-3-1765, huwde Nistelrode 11-2-1720 met
Petrus Martinusz. van der Ven(ne) (van Erp).
Gevraagd: Nadere gegevens m.b.t. Maria
Scheermans en haar voorgeslacht.
van Santen, Cornelis Joostz., verm. afk. van
(Land van?) Altena, overl. Heenvliet 1722
(heeft een broer Jan Joostz. Van Santen die
huwde Abbenbroek 10-11-1720 met Maria
Klaasdr. De Gast), huwde Abbenbroek
11-4-1704 met Lijsbeth Teunisdr. Swacken-
hals. Gevraagd nadere gegevens m.b.t. Cornelis
van Santen.
Louis (Louwies), Herman Teunisz., won. on-
der Jutphaas, overl. na 25-8-1726, huwde voor
31-10-1717 Gerritje Aertsdr. Eijervelt, overl.
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na 25-8-1726. Gevraagd: Nadere gegevens m.b.
t. dit echtpaar en hun voorgeslacht.
Curvers, Willem van Ophoven bij Maasijk (B)
huwde met Joanna Thijssen, van Ophoven bij
Maasijk (B). Gevraagd nadere gegevens m.b.t.
dit echtpaar en hun voorgeslacht. T.L.J. de
Haan, Leijenburg 18, 2641 ME Pijnacker, tel.
015.369.4364

Wonink, Frans, geb. Hattem, 8-2-1864, overl.
Medemblik, tr. Kampen 5-5- 1891 Stiena Plei-
ter, geb. Heerde 19-11-1865, overl. Haarlem,
dochter van Steven Pleiter en Johanna Lueas-
sen. Kinderen zijn: Wilhelmina Wonink, geb.
Kampen 8-2-1892, overl. Arnhem, tr. Gerrit
Jan van Enk
Johanna Wonink, geb. Kampen 7-5-1894, tr.
Bernard Betz
Aagje Wonink, geb. Kampen 6-2-1896, tr.
Amsterdam 15-8-1917 Willem Kulk
Bertha Wonink, geb. Kampen 33-3-1897,
overl. Haarlem 23-7-1951, tr. Bloemendaal 26-
4-1922 Gerrit Eikelenboom.
Willem Wonink, geb. Kampen 17-9-1900
Frans Wonink, geb. Kampen 12-9-1902
Stiena Wonink, geb. Kampen 28-1-1906
Hendrik Jan Wonink, geb. 11-6-1907.
Gezocht aanvullingen en/of correcties, vooral
betreffende de families Wonink en Eikelen-
boom.
A. Moraal, Gerard Noodtstr. 61, 6511 SV Nij-
megen, e-mail Moraal70@zonnet.nl

Stabroek. Op de vraag, waar dit gelegen was
zijn enkele reacties binnengekomen, waarvoor
gaarne dank. De vraagstelling is kennelijk niet
voldoende duidelijk geweest. Het gaat niet om
de Belgische plaats Stabroek, maar om een
dorp, plaats of plantage, vermoedelijk in de
West, want de briefschrijver, Jan Bom, schrijft
in 1791 aan zijn ouders dat hij zich voorzien
heeft van een huishoudster, een 'Mulatinne
meysie' dat hem een zoon heeft geschonken.
Een brief twee jaar later, waarin hij o.a. rept
over slaven, is afgezonden uit Rio Demerarij.
Wie weet waar dit Stabroek heeft gelegen?
H.M. Lups (zie redactieadres)

.,2001 nr. l,pag. 47



Overzicht publicaties uitgeverij ALVO
Streken-Roman (Tinus neemt ons mee). Auteur M.A. van de Zandt. Deze autobiografie (1870-
1910) omvat ook zo'n 150 jaar familiegeschiedenis. De auteur heeft geen gemakkelijke jeugd
gehad. Tinus beschrijft van uit zijn (katholieke) geloofs- en beleveniswereld het leven zoals het
hem en zijn familie is overkomen. Ingenaaid, 160 pag. Speciale prijs/12,50*.

Familienamen in Nederland van hier en elders. Auteur K.M. Spendel. De inhoud is gebaseerd op
een selectie uit de vele geschreven bronnen over familienamen. Het boek houdt zich bezig met de
registratie en juridische zijden van de naamgeving, gevolgd door het ontstaan, soorten namen,
bijnamen, modenamen, Friese en buitenlandse familienamen (in Nederland)
Vooral dit laatste deel is relatief uitgebreid en bevat over deze nog vrij weinig bekende namen de
meest recente informatie. Het boek wordt besloten met een register en een literatuurlijst. Inge-
naaid, 156 pag. Prijs ƒ 26,50 *

Jan Leenderts Lerk, een Fries in het leven van Napoleon, is de reconstructie van een voorvader
van de auteur, die december 1812 op kwam en de veldtocht door Duitsland tot in Silezië
meemaakte. Zo'n 10% van de weerbare mannen in ons land zou in het leger van Napoleon zijn
gesneuveld. Deze reconstructie maakt ook vertrouwd met de bronnen waaraan de auteur zijn
gegevens ontleende. Ingenaaid, 144 pag. Prijs ƒ24,50*.

Dagboek van een soldaat in de Napoleontische tijd. Autobiografie van J.C.F. Koch, in Holl.
dienst getreden in 1803. Hij vocht in Oostenrijk, Duitsland en Spanje, later tegen Napoleon bij
Waterloo en tegen de Belgen tijdens de 10-daagse veldtocht. Ingenaaid, 82 pag. Prijs ƒ 12,50*.

Mijn uittocht als Garde d'honneur, door J.W. Callenfels, later med. etc. doctor en burgemeester
van Vlissingen. Het wordt voorafgegaan door een inleiding over het instituut van de Gardes
d'Honneur van Louis Ph. Sloos. Ingenaaid, 78 pag. Prijs ƒ 12,50*.

Ons Erfgoed. De prijs voor oude jaargangen, voor zover nog in voorraad, is ƒ 25,— (Nederland,
buitenland + portotoeslag). De eerste jaargang is niet meer voorradig. Lossen nrs ƒ4,95*
Verzamelbanden Ons Erfgoed. Deze zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen:
A. Bindbanden ten behoeve van de (zelfjboekbinder. Prijs ƒ 15,50*
B. Naaldbanden voor één jaargang. Prijs ƒ 19,50*
C. Naaldbanden voor twee jaargangen. Prijs ƒ23,75*

* = exclusief verzendkosten (zie bestelformulier)
Bij zendingen naar het buitenland worden de extra porto- en eventuele transferkosten in rekening
gebracht.

In dit nummer moesten i.v.m. plaatsgebrek enkele vaste rubrieken o.a. paleografie, oude termen,
computergenealogie, boekennieuws (grotendeels) en de agenda achterwege blijven. In het volgend
nummer komen zij weer aan bod.

Aan dit nummer werkten mee:
V. Brandwijk, Thorbeckestraat 31, 8331 AM Steenwijk
L. Gijswijt, Postbus 25056, 3001 HB Rotterdam
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR Nijmegen
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft
J.Th.A. van Leipsich, Spoorsingel 98, 2613 BC Delft
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft
A.C. Zeven, Dassenboslaan 6, 6705 BT Wageningen
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Van genootschappen,
verenigingen (4)
JW. Koten

Enkele vormen van sociëteiten
Het is inderdaad te betreuren dat over dit
sociëteitsleven betrekkelijk weinig in sa-
menhangende studies is gepubliceerd. Men
kan hierop dus niet teruggrijpen. Gelukkig
zijn er wel incidentele bronnen beschikbaar
van ongelijke kwaliteit. In het kader van dit
artikel moet ik me beperkingen opleggen
en ik zal daarom slechts enkele sociëteiten
selecteren en proberen aan te geven hoe het
sociëteitsleven in al zijn verscheidenheid
gestalte kreeg.

De grand société te 's-Gravenhage
Een van de oudste sociëteiten in Nederland
en zeker de meest prestigieuze was de
'groote sociëteit' te 's-Gravenhage. Zij werd
opgericht nadat de stadhouder Willem IV'
in ere was hersteld en Den Haag weer een
diplomatenstad werd. De stadhouderlijke
coterie en diplomaten stelden het op prijs
elkaar regelmatig te ontmoeten. Er bestond
echter geen passende gelegenheid behou-
dens de gebruikelijk koffie- bier- en wijn-
huizen. Zie hier de reden waarom een initi-
atief-comité een passende kastelijn en bo-
vendien een statig gebouw zocht (hoek
Korte Voorhout). Dit slaagde wonderwel.
Op de eerste ledenlijst zie je overwegend
diplomaten, hoge officieren en leden van
het stadhouderlijke hof. Voor de toelating
was je vijf ducaten per jaar kwijt, een gi-
gantische som in die dagen. De club bood
gelegenheid tot gezelschapsspelen, zoals
kaarten, schaken en tric-trac. Uit het Franse
reglement lees ik verder: Voor het kaarten
moet men vier schellingen betalen en ver-
der ook nog een bijkomende toeslag voor
het gebruik van extra kaarsen. Tegen het

sociëteiten en andere

einde van de eeuw ziet men dat het aantal
landgenoten-leden vermeerdert. In de loop
der jaren zijn er enkele verhuizingen, maar
uiteindelijk komt men door geluk terecht in
'Ie nouveau doelen' (de nieuwe doelen dus)
aan het Buitenhof. Het is aardig er op te
wijzen dat personen van ons koninklijk
huis gedurende vele generaties (ere-)lid van
deze sociëteit zijn geweest.

De sociëteiten in Maastricht
Een van de oudste sociëteiten in Nederland
van het traditionele type is ongetwijfeld la
Grande Société, in de volksmond 'de
Groote' die in 1760 was opgezet om een
gezelschap van Maastrichtse 'gens distin-
gues' te verenigen. Bovendien was er later
aan 'de Groote' nog een buitenclub verbon-
den die Slavante heette. Een latere concur-
rent was Momus, een vereniging die als
carnavalsvereniging in 1839 was begonnen,
maar naast het sociëteitsleven bovendien
nog een ideële doelstelling had (voedsel-
bedeling aan de armen). Ieder van deze so-
ciëteiten was voor een bepaald soort pu-
bliek. De Groote was voornamelijk bedoeld
voor de hogere beleidsambtenaren van het
gouvernement, personen van adel, de hoge
officieren van het garnizoen, de rechterlijke
macht en de hogere academici. In de Mo-
mus zwaaiden de vaak puissant rijke han-
delslieden en fabrikanten de scepter. In de
volksmond van Maastricht was de Groote
de deftige en Momus de rijke sociëteit. Sla-
vante caterde voor een breder publiek. Ui-
teraard hadden de mensen van de Groote
vrij toegang, maar men kon ook apart lid
van Slavante worden, waarbij niet zo'n
strenge ballotage was. Zo was het dat de
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hele Maastrichtste bovenlaag, inclusief
nogal wat 'doorsnee' academici (leraren
middelbare school, juristen e.d.) elkaar in
de buitentuin trof. Het lidmaatschap van
een sociëteit bepaalde tot op grote hoogte
het netwerk en de stand waartoe men be-
hoorde. Het hield ook verplichtingen in.
Het verordende bijv. tot grote hoogte hoe
het betrokken lid moest worden begraven,
maar ook hoe doop- en eerste-communie-
feesten2 dienden te worden gevierd. De
grote maatschappelijke betekenis van deze
clubs voor Maastricht is onmiskenbaar, de
ledenlijsten zijn een waardevolle bron voor
de genealogie.

Sociëteit de Harmonie te Rotterdam
Een ander type sociëteit was de Harmonie
(een veel gekozen naam voor sociëteiten)
te Rotterdam, waar de opkomende industri-
ëlen en havenbaronnen elkaar zouden ont-
moeten. "Het was in den winter van 1825
op 1826, dat een aantal getrouwen bezoe-
kers van het koffiehuis van W.H. Drees-
sens, dat in de voormalige St. Joris-doelen
gevestigd was, meermalen de mogelijkheid
ter sprake bracht om een sociëteit op te
richten, waar men zich, onder genot van
een Goudse pijp en een goed glas bier, wijn
of groc, aan een gezellige praattafel zou
kunnen verenigen, waar men ook gelegen-
heid zou vinden te kaartspelen en waar bo-
vendien op gezette tijden goede muziek, of
een vrolijk toneelstuk te genieten zou zijn".
Men zette daadkracht achter dit besluit, in
korte tijd waren de benodigde financiën bij
elkaar. Van meet af aan bestond grote be-
langstelling voor dit initiatief zodat men op
korte termijn een sociëteit van de grond
kreeg. Uiteindelijk werd de sociëteit ook in
dezelfde gelegenheid gesitueerd waar men
het plan had gelanceerd, nl. in de St. Joris
doelen. Men begint dus met een flink aan-
tal leden en ook een flinke goed gevulde

wijnkelder. Er is veel aandacht voor wat
men noemt het 'consumabel'. Bij de socië-
teit was een kolf- en een kegelbaan. Op ge-
zette tijden waren er bals, ook de gemas-
kerde bals hadden veel aftrek. Dan werd er
toneel en muziek geboden. De belangstel-
ling was zo groot dat de mogelijkheid van
een concertzaal, een professioneel orkest
(32 musici) en een dansmeester kon wor-
den gerealiseerd. Het is duidelijk dat achter
de sociëteitsleden durf, bestuurskracht en
vooral geld zat. Dat verwondert niet als je
de ledenlijsten ziet. De Rotterdamse Har-
monie heeft heel veel betekend voor de
stad omdat men zich wel van zijn sociale
verantwoordelijkheid bewust was. Uitein-
delijk heeft zij de basis gelegd voor de
Concertzaal de Doelen en het Rotterdams
Philharmonisch orkest. Eigenlijk zou dit
ensemble 'het orkest van de Sint Joris-
doelen1 moeten heten, een veel mooiere
naam bovendien.

De sociëteiten in Roermond
Zelfs kleine stadjes zoals Roermond
(minder dan 10.000 inwoners) hadden een
grote schare aan sociëteiten. Roermond
was van oudsher altijd 'standenbewust' ge-
weest. De oudste sociëteit was ook hier
weer 'La grande Société'. Rond 1848 ont-
stond een duidelijke beroering in Limburg.
Er werden zelfs een minuscule 'bezettings-
macht' naar Limburg gezonden. Globaal
waren sommigen ontevreden met de affilia-
tie met Nederland, alhoewel van kerkelijke
zijde men juist de band met Nederland aan
trok. Daar Limburg reeds bij de Duitse
bond hoorde, wilde men deze band nog
verder versterken. Dit leidde binnen de so-
ciëteit tot een groot conflict waarbij de pro-
Nederlanders een eigen sociëteit stichtten
'Amicitia' genaamd. Een jaar later verliet
weer een aantal mensen de sociëteit vanwe-
ge pro-Belgische sympathieën en vormden
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de sociëteit Concordia. Tenslotte kwamen
daar nog bij de Unie, de Burger-sociëteit en
de sociëteit Eensgezindheid. Het lijkt er op
dat vooral in de zuidelijke sociëteiten een
sterk politiek debat werd gevoerd. Dit is
meer schijn dan werkelijkheid. Vaak waren
de klasse-gevoelens in overeenstemming
met de nationaliteitskeuze.

De grote sociëteit in Zwolle
Rond 1780 zien wij in Zwolle een rijk
clubleven dat sterk werd geïnspireerd door
de politieke bewegingen dier dagen n.1. de
controverse tussen de patriotten en de
Oranje-gezinde regentenklasse. Vooral na
de Franse inval in 1787 werden deze socië-
teiten actief. Een van deze sociëteiten (de
Grote) die zich nogal patriottisch gedroeg
werd aanvankelijk (1788) door de overheid
gesloten. De Zwolse regenten hadden grote
bezwaren tegen deze burger-sociëteit, om-
dat er zaken van lands- en stedelijk belang
werden besproken. Dat kon zoals dat heette
"beter aan de vaderlijke zorgen van de hui-
dige regenten... tot heil der Burgerij... wor-
den overgelaten". Toen het nieuwe patriot-
tische bewind na de Franse inval geïnstal-
leerd was, kreeg deze sociëteit juist kansen.
De oude regentensociëteit kwam in de pro-
blemen. Na 1801 zien wij dat de patriotti-
sche klasse die op het fluweel zat zich met
de oude regentenklasse van weleer gaat
verzoenen. Er ontstaat dan door fusie van
diverse sociëteiten (Een en ondeelbaar3, de
collegie Golfbaan, de oude sociëteit, het
commercie college) 'de grote sociëteit' in
1802. Deze wordt bezocht door mensen
van adel, de regentenklasse, academici en
factoren (kooplieden op Duitsland). Een
van de oprichters was de tabakskoopman
Thorbecke, de vader van onze grote staats-
man. De sociëteit had een groot succes en
kan snel de hele elite (ca 200) van de stad
tot zijn leden rekenen. Enkele jaren daarna

beschikt men over een fraai pand voor de
club activiteiten, die zoals gebruikelijk een
leestafel-bibliotheek omvatten, voorts een
bridge- en een biljartgelegenheid. Bij de
kermis worden muziekmatineés georgani-
seerd en enkele keren per jaar een feestelij-
ke soiree. Voor het functioneren van de
club had men een beheerder, twee bedien-
den, een piccolo en een werkster. De leden-
lijsten tonen de zeer invloedrijken van de
stad. Deze club heeft zonder bijzonder
'mission statement' (of juist daarom) de tij-
den goed weten te trotseren. Zij heeft tot in
de twintigste eeuw grote invloed gehad op
het Zwolse sociale en bestuurlijke leven.

Roosendaal NB
Als laatste beschrijf ik het sociëteitswezen
in Roosendaal een groot dorp in West-
Brabant omdat dit het clubwezen in Neder-
land aardig demonstreert. Roosendaal was
rond 1810 een kleine gemeente van 8000
inwoners, dat aanvankelijk zeer verarmd
was, maar door de vestiging van een be-
langrijk spoorwegstation en de opkomst
van de industrie na 1850 een zekere wel-
vaart kreeg. Er ontstond een burgerlijke
klasse die hogere aspiraties kreeg. In 1854
werd 'de Unie' door een aantal notabelen
opgericht als tegenhanger van een fanfare-
vereniging waar de rijke zakenlieden en
ambtenaren zich niet meer zo thuis voel-
den. Aanvankelijk ondersteunde men wel
een harmoniecorps, daarnaast ook nog een
zangvereniging, hoofddoel was echter het
opzetten van een gezelligheidsvereniging
voornamelijk bedoeld voor de lokale ge-
goede burgers. Sommige leden kregen nog
hogere sociale aspiraties. Na heel veel in-
wendige wrijvingen barstte rond 1880 de
bom. Dit mondde uit in een sociëteit 'De
Vereniging' die in een fraai pand in de
Vughtstraat (naast het stadspark) huisves-
ting vond en waar de upper class elkaar
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trof. Er werd gelegenheid geboden voor
kaart- en bordspelen, biljart en er was o.a.
een leestafel. Verder was er een fraaie wa-
rande annex tuin met uitzicht op de toren
van de St. Jan. Ongeveer te zelfder tijd
werd echter op een steenworp afstand van
deze club nog een tweede sociëteit in leven
geroepen de 'Burgerkring' door personen
die in de eerste club niet werden toegela-
ten. Dit leidde tot grote spanningen. Her-
haalde pogingen tot samensmelting, inclu-
sief open brieven in de plaatselijk pers,
mislukten. Het gevolg was dat na enkele ja-
ren beide clubs het loodje moesten leggen.
De ene club werd door een bankier opge-
kocht en er werd een privé-bank in geves-
tigd die later failliet ging. Het pand aan de
Vugtstraat kwam leeg te staan en werd later
opgekocht door een huisarts (dr. N. Ko-
nings) die er zijn praktijk vestigde. Nadien
werd van het doktershuis weer een club ge-
maakt die echter wederom failliet ging.
Sommige activiteiten van de oude sociëtei-
ten werden onder druk van kerkelijke auto-
riteiten gebundeld in een nieuwe vereni-
ging 'de Katholieke Kring' die in het oude
charitas (tijdelijk ziekenhuis-verpleegin-
richting) huisvestiging kreeg. Uit leden van
de Kring en andere verenigingen ontsproot
de Roosendaals Symphonievereniging die
met restanten van het oude harmoniekoor
later tot de Roosendaalse Operettevereni-
ging 'de Unie' zou uitgroeien. Deze operet-
te vereniging zou vele successen, ook bui-
ten de eigen woonplaats, boeken. De Ka-
tholieke Kring groeide later uit tot de
Roosendaalse schouwburg.
Waarom dit uitvoerig verhaal over de
Roosendaalse sociëteiten, zult u zich afvra-
gen. Deze geschiedenis van het sociëteits-
leven in Roosendaal, een kleine West-
Brabantse gemeente, toont aan dat wanneer
je als genealoog in de geschiedenis van het
lokale verenigingsleven duikt er kostelijke

zaken over mensen en families naar boven-
komen. Veel gegevens zijn helaas verloren
gegaan. Zo ook voor de hier besproken ver-
enigingen. In casu quo kan men deze data
nog het beste vinden in de plaatselijke
krant, voor Roosendaal 'de Grondwet', die
nu ook al ter ziele is maar die men gelukkig
in microfiche vorm in het Roosendaalse ar-
chief kan raadplegen (ook iets dat op den
duur maar eens op cd-rom zou moeten wor-
den vastgelegd).

De beroepsgebonden sociëteiten
Naast de sociëteiten die op het bredere elite
publiek gericht waren, bestonden er ook
clubs die meer gericht waren op bepaalde
beroepsgroepen of bijzondere groeperingen
zoals studenten, officieren, literatoren e.d.

Studentensociëteiten
De meeste studentensociëteiten gaan terug
op het begin van de negentiende eeuw, toen
het hoger onderwijs voor hen die het kon-
den betalen toegankelijk werd. Na de Fran-
se overheersing, had het universitaire on-
derwijs immers een meer publiek karakter
gekregen. Daarvoor waren de universiteiten
tamelijk gesloten instellingen en functio-
neerden zij min of meer als de vroegere gil-
den.
Mogelijk beïnvloed door de Duitse Bur-
schenschaften, ziet men in het begin van de
negentiende eeuw de huidige studentencor-
pora ontstaan welke openstonden voor stu-
denten die zich aan een ontgroeningsbe-
proeving4 wilden onderwerpen. Deze stu-
dentencorpora boden steun en gezelligheid,
de sociëteit was het middelpunt. Daarnaast
hadden de bestuursleden van de corpora
een nogal wisselende rol bij de studenten-
vertegenwoordiging, zowel naar het brede
publiek toe als naar het universitaire be-
stuur zelf. Hadden in het buitenland de stu-
denten verenigingen vaak een politieke rol,
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in Nederland waren zij meer burgerlijk van
karakter. Door middel van deelname aan
het corpsleven hoopte men zich sociaal te
bekwamen en zo doende zich voor te berei-
den op de latere carrière. Binnen deze cor-
pora zien wij bovendien een streng selec-
tie-systeem. Bij een studentencorps bestaat
het dispuut-systeem, d.w.z. kleinere groe-
peringen die niet zelden een gemeenschap-
pelijk huis bewonen en met elkaar optrek-
ken. Hoe ouder deze disputen des te meer
prestige zij verlenen, des te selectiever de
toelating wordt. Vaak hebben deze oude
disputen invloedrijke oudleden, die bij sol-
licitaties van voordeel kunnen zijn. Ook de
bestuursfuncties werden voorheen uiterst
competitief bevochten. In veel sollicitaties
telde het zwaar dat men een bestuurlijke
functie had gehad. Vaak ontstonden in deze
corpora (ook door huwelijk van de zusters
van de leden) uitgebreide netwerken, die in
het latere leven werden gehandhaafd en die
door reünies werden bevestigd. Wie de be-
stuurslijsten van de corpora-besturen en
disputen bestudeert, kan vaak namen tegen-
komen van hen die in bedrijfsleven en poli-
tiek een vooraanstaande positie hebben ge-
kregen.

Aanvankelijk bestond er binnen de univer-
siteit slechts één studentenvereniging. Door
de toelating van hbs'ers5 aan de universiteit
was de toename van studenten zeer groot
hetgeen grote veranderingen in de oude ta-
melijk elitaire academische wereld
(gesloten, intiem) met zich meebracht. Een
van de uitvloeisels van deze nieuwe acade-
mische cultuur was de oprichting van de
kerkelijke en niet-elitaire studentenorgani-
saties (zoals de USA) na 1890. Vooral door
toename van de studenten van bescheiden
afkomst ontstond er behoefte aan studen-
tenverenigingen die meer de sfeer van thuis
ademden en minder competitief waren. Een
goed voorbeeld zijn de gereformeerde stu-

denten-organisaties die de naam SSR (so-
dalitium studiosorum reformatorum) droe-
gen. De katholieken verenigden zich in so-
daliteiten die de naam kregen van geheilig-
de kerkleraren zoals Thomas, Augustinus,
Franciscus Xaverius, Olof enz. Zij hadden
ook landelijk contacten. De meeste katho-
lieke verenigingen zijn verdwenen, maar
Veritas te Utrecht bijv. heeft zich tot heden
ten dage weten te handhaven.

Casino's
De beroepsclubs of casino's6 waren een
tweede vorm van beroepsgebonden socië-
teiten. Bekende voorbeelden zijn o.a. de of-
ficierencasino's die zich vaak in legerplaat-
sen bevonden en waar officieren konden
eten (en drinken) en waar ontspanning
werd geboden. Dikwijls was het officieren-
casino in een aanzienlijk pand binnen de
stadswallen gevestigd, met een groot bal-
kon, vanwaar de paraderende troepen die
van de marsen thuiskwamen, konden wor-
den gadegeslagen.
Ook leden van de pers, de literaten en de
kunstenaars hadden vaak gesloten sociëtei-
ten, die slechts voor streng geselecteerde
leden uit eigen rangen toegankelijk waren
en die als een soort uitvloeisel van de oude
gilden kunnen worden beschouwd. In latere
tijden zijn deze casino's vaak geaffilieerd
met dito instellingen in het buitenland.
Tenslotte had men in de mijnstreek de zo-
genaamde beambtencasino's, waar het ka-
der van de mijnen (opzichters) zich had
verenigd. Niet alleen gaf het lidmaatschap
van dit casino veel prestige en een aardig
professioneel netwerk, binnen deze casino's
werd ook nogal aan culturele vorming ge-
daan. Vooral het casino van de mijn Mau-
rits had een grote reputatie. Na de mijnslui-
ting zijn deze casino's verdwenen, jammer
genoeg ook een stukje casinogeschiedenis.
Vriend en vijand waren het er over eens dat
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het beambtencasino heel veel invloed heeft
gehad op de dagelijkse gang in de mijnin-
dustrie.

Leesgezelschappen
Een bijzondere vorm van particulier ge-
meenschapsleven dat een belangrijke im-
puls aan de geestelijke ontwikkeling van de
samenleving zou geven is het sociale ver-
schijnsel 'leesgezelschap'. Leesgezelschap-
pen ontstonden vaak als een 'bijproduct'
van wetenschappelijke en literaire genoot-
schappen, of herensociëteiten. Ook de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen moet
hier worden genoemd. Bijna ieder sociëteit
of genootschap onderhield een gebouw met
daarin een leeskabinet, leesmuseum of
leeskring.
Het lezen van boeken en tijdschriften was
het prerogatief van de elite en regenten-
klasse. De kleine man las voornamelijk
stichtelijke boeken, almanakken en school-
boeken. Dit veranderde rond 1800 toen ge-
leidelijk zich een leescultuur (sommige
spraken wel spottend van een leeswoede)
in de samenleving ontwikkelde vooral bij
de gegoede burgerij. In het kielzog van de
leesgroepen in sociëteiten of genootschap-
pen ontstonden ook meer zelfstandige lees-
gezelschappen die los van deze genoot-
schappen werden opgericht. In Nederland
moeten wel duizenden van deze leesgezel-
schappen hebben bestaan. In vrijwel ieder
stadje had men een of meer van deze gezel-
schappen. Het is aardig hierbij op te mer-
ken, dat deze leeswoede niet altijd in goede
aarde viel. Vooral van kerkelijke zijde werd
tegen het lezen van de verderfelijke Franse
romans gewaarschuwd. Onderzoek van het
leesgedrag heeft aangetoond dat men zich
aan deze stichtende woorden weinig gele-
gen liet.

Waarom deze leeswoede? Voor de verlich-
tingsgedachte aan het einde van achttiende

eeuw was de ideeënverbreiding het boek en
het magazine een belangrijke motor. Naast
politieke gelijkheidsidealen bracht het ook
een opvoedkundige en nuttigheidscultus
met zich mee. Men geloofde dat door stu-
die en onderzoek de samenleving zou mo-
derniseren en beter zou worden. Nieuwe
productietechnieken die boven het ambach-
telijke uitstaken vergden kennis waar boe-
kenwijsheid voor nodig was. Veel leesge-
nootschappen droegen namen waarbij dit
opvoedkundige en nuttigheidsideaal goed
tot uiting kwam, zoals 'Nut en Genoegen',
'voor Kennis en Waarheid', 'Nuttige Oefe-
ning Veredelt de Geest' e.d.

De techniek en commercie hielpen de lees-
woede stillen. Dank zij verbeterde papier-
fabricage, modernere druktechnieken en de
opkomst van het verschijnsel boekhandel
kwamen boeken binnen het bereik van de
bourgeoisie. Een niet minder belangrijk as-
pect dat hierbij vaak wordt vergeten, is de
verbetering van de verlichtingstechniek,
zodat men ook in de donkere winteravon-
den gemakkelijker kon lezen.
Toch bleven boeken relatief duur. Het was
dus begrijpelijk dat leesgenootschappen
ontstonden met een collectief abonnement
op boeken, buitenlandse- en Nederlandse
kranten (denk aan het dagbladzegel) en li-
teraire magazines. De meeste van deze
leesgenootschappen waren gericht op een
breder publiek dan de nogal elitaire heren-
sociëteiten of wetenschappelijke genoot-
schappen. In principe kon iedereen die be-
taalde lid van een leesgezelschap worden
alhoewel natuurlijk de hoogte van de con-
tributie zodanig was, dat toch bijna uitslui-
tend de burgerij lid was. Naast deze gewo-
ne meer algemeen georiënteerde leesgezel-
schappen waren er ook de meer specialisti-
sche groepen zoals artsen, juristen e.d. die
zich via een leesgroep de aanschaf van ge-
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zamenlijke vakliteratuur konden permitte-
ren.
Rond deze leesgezelschappen ontstaat een
sociale en administratieve structuur (cul-
tus), met besturen, vergaderen, reglement,
boekhouding, inning van de boeten e.d.
Daarnaast kwamen de lezers ook bij elkaar
om boeken met elkaar te bespreken, de
aanschaf van nieuwe werken te selecteren,
maar ook om elkaar voor te lezen of voor te
lichten. Heel bijzonder was dat enkele lees-
gezelschappen een gemengd karakter had-
den en ook duidelijk een gezelligheidsken-
merk kregen. Zowel mannen als vrouwen
konden van een leesgezelschap lid worden,
iets wat in die tijd (behoudens dan de zang-
verenigingen) heel bijzonder was. Mogelijk
veranderde door de toename van de dames-
leden ook de keus van de geselecteerde
werken waardoor, niet alleen de nuttige
werken maar de verpozende literatuur en
met name de romans populair werden. Na
1880 ontstaat bij de leesgezelschappen een
keerpunt. De belangstelling voor het lees-
gezelschap neemt om tal van redenen af.
De boeken worden zo goedkoop, het net-
werk van boekverkopers verbreedt zich zo
sterk dat eigen bezit van boeken mogelijk
wordt. Meer individueel lezen werd de mo-
de. Een factor voor deze verdwijning is
vermoedelijk verder de opkomst van de pu-
blieke leeszalen zoals die van het Nut. La-
ter zagen kerk, vakbond, gemeente en poli-
tiek deze leeszalen als instrumenten van
volksopvoeding en volksverheffing, kreten
die in die tijd populair waren. Veel van de-
ze leesgezelschappen verdwijnen dan op
den duur of hebben een kwijnend voortbe-
staan. Heel enkelen hebben het tot op den
dag van vandaag echter volgehouden. Een
aantal leesgezelschappen, verdwijnt niet
maar krijgt andere doelstellingen of ver-
breedt zich tot gezelligheidsverenigingen.
De studentenvereniging Veritas te Utrecht

is hiervan een goed voorbeeld.
Van deze leesgenootschappen is in vele
plaatsen nog een omvangrijke documenta-
tie blijven bestaan, zowel wat ledenlijsten
betreft maar ook wat besturen, boeterege-
lingen, leningslij sten e.d. aangaat. Men kan
soms nog van individuele leden nagaan
hoeveel en wat men las. Voor de genealoog
is het dus zeer de moeite waard om na te
gaan of de bestudeerde voorzaten lid van
een plaatselijk leesgenootschap waren. Het
verraadt dan veel wat er bij deze mensen
geestelijk omging.

De publieke verenigingen
De publieke verenigingen waar na aanmel-
ding voor de toelating geen doelbewust be-
lemmerende toelatingseisen worden ge-
steld, zien wij pas na 1850-75 in grote geta-
le ontstaan. Je kunt dus zeggen dat het ver-
enigingsleven globaal gezien nu 150 jaar
functioneert en minder vanzelfsprekend is
dan gewoonlijk wordt aangenomen. Dit
vraagt toelichting.

Wettelijk kader
Zoals we in de inleiding stelden is het recht
op vergadering pas met de Franse revolutie
officieel als grondrecht verklaard. In de
eerste Nederlandse grondwet van 1798
stond dit beginsel dan ook in deze nieuwe
wet:

"iedere burger heeft het recht om
met zijn medeburgers te vergade-
ren, ter onderlinge voorlichting, ter
opwekking van de vaderlandsliefde
en ter nauwere verbintenis aan de
straatsregeling zonder dat nochtans
de constitutionele gezelschappen
als zodanig met elkander over
staatszaken briefwisseling houden,
geschreven aanklachten ontvangen,
bij bestemming besluiten of, bij wij-
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ze van corporatie enige openbare
daad zullen verrichten"

Men ziet hoe zelfs deze liberale grondwet,
nog omzichtig is met de oprichting van po-
litieke verenigingen. Zelfs deze voorzichti-
ge uitwerking van het grondrecht van ver-
gadering was geen lang leven beschoren.
Bij grondwetsherzieningen van 1801, 1805
en 1806 vindt men dit terug. Toen wij in
1810 de grondwet van Napoleon volgden,
was de bepaling opgenomen dat, wilde men
een vereniging oprichten, er toestemming
van de overheid nodig was. Bij het herstel
van de onafhankelijkheid onder Willem I
was er natuurlijk geen sprake van dat de
grondvrijheden zouden worden uitgebreid.
Pas met de wet van 1840 werd enige soe-
pelheid voor het oprichten van een vereni-
ging betracht, zij het dat men zich aan een
nauw omschreven wet van vereniging
moest houden. Pas met de grondwet van
1848, die een belangrijke vernieuwing in-
luidde, werd zeer schoorvoetend de passa-
ge opgenomen

"het regt der ingezetenen tot vereni-
ging en vergadering wordt erkend.
De wet regelt en beperkt de uitoefe-
ning van dat regt in het belang van
de openbare orde"

De wet die deze clausulering van dit grond-
recht inhield werd op gezette wijze toch
verder versoepeld, zoals in 1855, 1866,
1872, 1886, 1934, 1939. De wet van 22
april 1848 bepaalde dat er een register
moest komen van officieel erkende vereni-
gingen, met publicatie daarvan in de Staats-
courant. Dit geeft dus enig houvast. In
1878 werd het zogenaamde coalitieverbod
opgeheven dat nog stamde uit de Napole-
ontische tijd, dat inhield dat het oprichten
van een vereniging van meer dan 20 perso-

nen strafbaar was. Bij de wijziging van
1939 werd de anti-NSB bepaling7 geïntro-
duceerd.

Bureaucratisch element
Een belangrijk punt is natuurlijk dat een
vereniging niet zo maar een groepje men-
sen is, maar dat er een bureaucratisch ele-
ment behoort te zijn, met statuten, regle-
menten, ledenlijsten, contributie enz. Wil
een vereniging officieel als rechtspersoon
kunnen optreden dan eist de wet een ko-
ninklijke erkenning. Dit houdt in registratie
bij de Kamer van Koophandel, een notarië-
le acte enz. Veel vroegere verenigingen zijn
langs deze weg traceerbaar. Toch is het
lang niet zo dat iedere vereniging rechts-
persoonlijkheid had. Zo zal een kerkelijk
zangkoor, een collectantencollege, een ke-
gelclub, een bedrijfsvoetbalpool, of een
oranjecomité niet altijd een ferme juridi-
sche basis hebben, ook al bestaat er een re-
glement en wordt contributie geheven.

Noten:
1. Zoals bekend werd onze stadhouder Willem IV bij
de inval van de Franse legers stadhouder over alle
provincies en in feite een van de machtigste figuren
in de Republiek. Zijn titel was Erfelijk Stadhouder en
Kapitein- en Admiraal-Generaal.
2. Een in de katholieke kerk heersende traditie die te
vergelijken valt met bar mitswa of de aanneming.
3. Enkele jaren later stappen enkele mensen van de
voormalige groep uit 'Een en ondeelbaar' (nomen est
omen) op en worden dan de sociëteit de Harmonie.
4. Het ontgroeningsritueel gaat veel verder terug en
wel op de zestiende en zeventiende eeuw, toen de
universiteiten nog gesloten gemeenschappen vorm-
den, met een eigen rechtbank en eigen belastingfaci-
liteiten.
5. De Hogere Burgerschool, de voorloper van het
huidige Atheneum. Dit schooltype werd door Thor-
becke in 1863 bij de reorganisatie van het middelbare
onderwijs geïntroduceerd.
6. Niet te verwarren met de huidige casino's waar
vooral kansspelen om geld worden bedreven.
7. Men wilde verhinderen dat het grondrecht mis-
bruikt zou worden voor fascistische doelstellingen en
publieke rustverstoring.
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Heraldische Databank
H.K. Nagtegaal

Met grote voortvarendheid wordt met een
groep enthousiaste vrijwilligers gewerkt
aan de opbouw van de Heraldische Data-
bank op het Centraal Bureau voor Genealo-
gie.
Inmiddels zijn er tientallen wapenboeken
en wapenkaarten bewerkt. Buiten de alge-
mene wapenboeken, dat zijn niet stad- of
streekgebonden collecties, worden ook wa-
penboeken van vroedschappen van steden,
waterschappen, gerechtshoven, broeder-
schappen e.d. bewerkt. Er wordt hiermee
geoogd een zo groot mogelijke spreiding
van gegevens over het hele land te realise-
ren. Om dit te bewerkstelligen worden met
enige regelmaat ook collecties van buiten
het CBG bewerkt. Zo zijn er inmiddels
ruim 2000 Friese en Groningse wapens op-
genomen, maar ook zijn diverse Zeeuwse
en Gelderse bronnen bewerkt. Bewerkte
steden zijn o.a. Alkmaar, Amsterdam, Bre-
da, Den Briel, Delft, Dordrecht, Gorin-
chem, Gouda, Haarlem, Den Haag, 's-
Hertogenbosch, Leiden, Middelburg, Rot-
terdam, Schiedam, Utrecht en Zutphen. Op
dit moment zijn ca. 13.000 wapens in de
databank ingevoerd.

De databank heeft twee ingangen: één op
naam van de wapenvoerder en één op wa-
penbeschrijving. Na het intikken van een
van beide verschijnt, indien aanwezig, een
kleurenafbeelding van een familiewapen
met wapenbeschrijving, de naam van de
wapenvoerder(s) en de bron(nen) waaraan
de gegevens ontleend zijn op het scherm.
Bij het intikken van een naam moet men
ook alle denkbare varianten van die naam
uitproberen, omdat de databank geen fone-
tische ingang heeft. Bij een naam als Van
Zuijlen wordt aangeraden ook Zuilen, Zuy-
len, Suilen, Suijlen en Suylen in te tikken.

De namen worden altijd letterlijk uit de
bron overgenomen, dus in de oorspronke-
lijke spelling. De Heraldische Databank is
alleen op het Centraal Bureau voor Genea-
logie te raadplegen. Wel is het naamregis-
ter van de Heraldische Databank op de In-
ternetsite van het CBG te vinden (http://
www.cbg.nl). De wapenbeschrijvingen
kunt u eveneens op Internet via de catalo-
gus van het CBG inzien.
Verleden jaar hebben ruim 10.000 perso-
nen de Heraldische Databank via Internet
bezocht en ruim 1100 personen hebben via
Internet een wapen besteld. Door middel
van een op de internetsite aanwezig bestel-
formulier kunnen bestellingen rechtstreeks
geplaatst worden. Het tarief bedraagt per
wapen slechts ƒ 12,50 (vrienden ƒ10,-),
bij toezending eenmalig vermeerderd met
ƒ10,- administratie- en verzendkosten.
Het Centraal Bureau voor Genealogie geeft
geen enkele garantie dat het aangevraagde
wapen ook uw familiewapen is. Het geeft
wel de garantie dat het afgebeelde familie-
wapen bij die perso(o)n(en) en bron(nen)
behoort die op de afdruk staan vermeld. U
moet desgewenst zelf bewijzen of de op de
afdruk vermelde persoon tot uw familie be-
hoort.

Vanzelfsprekend kunnen aan de Heraldi-
sche Databank alleen gegevens ontleend
worden die er in zitten. Het heeft dus geen
zin om bestellingen te doen met willekeuri-
ge namen die niet in het register voorko-
men. Deze bestellingen worden niet in be-
handeling genomen.
Overigens is het zeer wel mogelijk dat
daarover wel gegevens bekend zijn in de
collecties van het CBG. Doorgaans zal het
dan echter noodzakelijk zijn om naar de
studiezalen van het Bureau te komen.

Ons Erfgoed, 9e jrg., 2001 nr. 2, pag. 59



Met DIANA op jacht
H.M. Lups

Ook in de archieven rukt de automatisering
op. Voorlopig incidenteel, waarbij verschil-
lende programmatuur voor allerlei doelein-
den tot ontwikkeling worden gebracht, in
eerste instantie voor 'eigen' gebruik, d.w.z.
gericht op de behoeften van het eigen ar-
chief.

In het rijksarchief in Noord Brabant heeft
men geconstateerd (en dat zal ook wel voor
de andere archieven gelden) dat bij het ar-
chiefonderzoek velen, zowel beginnende
als ook gevorderde genealogen slecht over-
weg kunnen met de toegangen. In het rijks-
archief in Noord Brabant is daarom vijf
jaar geleden onder leiding van de heer Jan
Sanders, hoofd Inventarisatie een project
begonnen, dat hierin verbetering moet
brengen. Men is toen begonnen met het di-
gitaliseren en toevoegen van codes aan de
oude inventarissen en toegangen. De gege-
vens werden opgeslagen in een database,
die gekoppeld is aan ABS-Archeion. Deze
database kreeg de naam DIANA, wat staat
voor Digitaal Apparaat Noord-Brabantse
Archieven.

Het is een gebruiksvriendelijk programma
dat het mogelijk maakt om snel de ter zake
dienende informatie op te vragen. Met DI-
ANA kunnen de onderzoekers alle be-
schrijvingen van inventarisnummers uit al-
le archieven (zo'n 200.000) in het rijksar-
chief doorlopen. Tot voor kort werd men
via het archievenoverzicht verder geleid
naar de inventarissen. Daarbinnen moest
dan weer gezocht worden in een grote hoe-
veelheid beschrijvingen, iets dat vaak ette-
lijke uren vergde.
Nu is dat allemaal gemakkelijker: in het
systeem zijn alle beschrijvingen zichtbaar

gekoppeld aan instellingen of personen, die
op hun beurt weer gekoppeld zijn aan ar-
chiefblokken. Elke beschrijving kent een
toegangs- en een inventarisnummer, een
beschrijving van de inhoud en een tijdsin-
dicatie. Hierdoor kan de gebruiker gemak-
kelijker een bepaald archiefstuk in de stu-
diezaal opvragen. Momenteel wordt verre-
weg het meest gebruik gemaakt van de op-
tie om door de beschrijvingen van alle ar-
chieven heen te zoeken, met inbegrip van
de archiefvormer. Een goed gebruik van de
periode waarin gezocht wordt, beperkt al te
omvangrijke resultaten.

In het nieuwe zoeksysteem kan de gebrui-
ker er voor kiezen te zoeken in alle archie-
ven, in één archief of naar één verwijzing.
Het programma biedt enkele helpschermen
die meer uitleg geven.
Verder is het mogelijk om specifiek te zoe-
ken naar nadere toegangen als bijv. reges-
ten, de Raad van Brabant of door de Kamer
van Koophandel overgedragen dossiers. De
database van de Raad van Brabant verwijst
naar alle gegevens uit leenboeken, beslui-
ten, criminele en civiele vonnissen en (zelf)
moorden.

Het is de bedoeling dat in de (nabije) toe-
komst de zoekmodule aan de website van
het Rijksarchief in Noord Brabant wordt
gekoppeld. Men kan dan thuis gericht zoe-
ken en het rijksarchief daarna bezoeken of
aanschrijven.
Uiteraard is het systeem nog in ontwikke-
ling

(Ontleend aan de Citadel jg. 7, nr. 1, maart
2001 en Archievenblad, jg. 105, nr. 2, maart
2001)
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Stadsarchief Maastricht
JW. Koten

Het is de laatste tijd niet ongebruikelijk om
het stadsarchief nabij en zelfs in het ge-
meentelijke leeszalen- en bibliotheekcom-
plex te plaatsen. Onlangs werd het nieuwe
stadsarchief voor bezoekers gedemon-
streerd, dat in de stadsbibliótheek zijn huis-
vesting kreeg. In feite maakt het stedelijk
archief een integraal onderdeel hiervan uit.

Mensen die Maastricht een beetje kennen
weten dat de oude aardewerkfabrieken
(beter bekend als de ceramique) zijn ge-
sloopt. Het sloopterrein is heringericht en
men vindt er nu allerlei culturele instellin-
gen o.a. ook het bekende Bonnefanten mu-
seum. De wijk waar deze cultuurinstellin-
gen zijn gevestigd wordt doorsneden door
de Avenue Ceramique. Aan de kop van de-
ze avenue bevindt zich het Centre Cerami-
que, waarin o.a. de bibliotheek en het
stadsarchief zijn gevestigd. Wie Maastricht
via het spoor bereikt, kan vanuit het station
de Akerstraat volgen die door de Avenue
Ceramique wordt gekruist, ongeveer 5-10
minuten wandelen. Het Centre is dus goed
per auto te bereiken en heeft bovendien
ook nog een goede parkeergarage (Sonne-
ville-lunet).

Het Centre is alleen al vanwege zijn bouw
een bezoek waard. Naast het boekenbezit is
er een zeer mooie leesafdeling en ook nog
een expositieruimte waarin vaste en wisse-
lende tentoonstellingen kunnen worden in-
gericht. Sphinx heeft er een vaste presenta-
tie van aardewerk. In het leescafé ontwor-
pen door Luchii zijn de meeste internatio-
nale tijdschriften (veel Frans-talige en Bel-
gische) te vinden. Er is een keurig restau-
rant waar men ook een lekker stuk vla kan
vinden. Het gebouw ademt licht en lucht en

kan als voorbeeld dienen voor heel wat ste-
den. Dus geen donkere en benauwde pij-
penlade. Het lijkt me er erg prettig te wer-
ken. Er zijn goede liftvoorzieningen en ook
gehandicapten kunnen goed 'uit de voeten'.
Naast genoemde instellingen is in het Cen-
tre ook nog de stadshal en het European
Journalism centre. Daarmee heeft Maas-
tricht weer een nieuwe parel in de kroon
gekregen. Kennelijk slaagt men te Maas-
tricht waar sommige steden zo falen.

Het archief zelf, bevat uiteraard een rijke
documentatie over de Maastrichtenaren en
de rijke stadsgeschiedenis, er is zeer veel
leesmateriaal over de stad, daarnaast ook
heel wat tijdschriften en een voortreffelijke
catalogus. In deze catalogus kan men refe-
renties naar artikelen in de Limburgse dag-
bladen vinden. Zeer bijzonder is dat men
microfiches kan vinden van Limburgse
kranten die er vanaf 1840 zijn verschenen.
Het zou zeer de moeite waard zijn wanneer
deze rijke documentatie eens op een cd-
-rom zou kunnen worden gebracht. Men is
bovendien goed voorzien van de Belgische
genealogische bladen en ook voor sommige
Duitse gegevens kan men terecht. Er zijn
computers waar men vele zaken kan opzoe-
ken en verder goede leesvoorzieningen
voor de fiches. Het is aardig te vermelden
dat heel wat Limburgse genealogische ge-
gevens reeds op cd-rom beschikbaar zijn.
Ik zelfwas best onder de indruk, het is mo-
menteel een van de aardigste stedelijke ar-
chieven die ik ken.

Wie een dagje met de trein naar Maastricht
kan, zal er geen spijt van hebben deze
nieuwbouw eens te bewonderen. Verder
kan hij het bezoek aan het centre aardig
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combineren met een bezoek aan de Bonne-
fanten, op zich al een aardig reisdoel. Het
centre is open behoudens op maandag, ie-
dere werkdag overdag en zondag in de
middag-uren: di 13-20, wo 10-17, do
10-20, vr 10-17, za 10-15, zo 14-17.

Centre Ceramique, bezoekadres : Avenue
Ceramique 50, 6221 KV Maastricht, post-

adres: Postbus 882 6200 AW Maastricht
Tel. 043 3505600 - Fax 043 3505599
www.centreceramique.nl

buslijnen 1,9, 11,56,57,58

PS. Leden van het LGOG kunnen op vertoon
van hun lidmaatschapskaart boeken gratis le-
nen.

Dagboek Joannes Warning, vroed- en heelmeester (slot)
J.Th.A. van Leipsig

(vervolg 1846)
De zomer is aldervolmaakst en bestendig.
Sommige gerooid wordende aardappelen
zijn door de ziekte van gepasseerde iaar
aangetast.
De prijs van dezelve is thans 3 a 4 gulden
het ned.mud. Boonen en garst zijn reeds in
de schuren,
septemb. 1
Heerschende galziekte, ook in deze ge-
meente,
septemb. 30
Staat in de tuin van Teun Blankert een win-
terpeerenboom voor de 2° maal in vollen
bloei,
october 27
Toeneming van de heerschende gal- en
gastrischkoortsen. In deze maand 527 re-
cept gehad, de helft meerder dan in de
voorgaande maand. Op den 1° november
staan de bomen nog groen en vol in het
land, ook in de tuinen staan de herfstbloe-
men als daliaas en stokrozen nog volop te
bloeijen en fris van kleur. De prieeltjes zijn
ondoorzigbaar.
In deze maand zijn de zieken aanmerkelijk
minder, als blijkt bij mij uit het receptenge-
tal, zijnde 330 alzoo 200 minder dan in de
voorgaande maand, hetzelfde resultaat met
mijn collega's,
december 3

De boeren melken hunne koeijen, gaande
met de melk door de schielijk strenge in-
vallende vorst over de bevrozen sloten,
daarbij overvloedig gras.
december 16
Er ligt meer dan een halve Amsterdamsche
voet sneeuw op de wegen.
1847
maart 11
Plotseling indaalende vorst van 19 a 20
graden met een gang ijs.
maart 22
Een % zakje boekwijtmeel kost f. -521/2, 6V2
pond roggebrood -.50, 100 pond kaas te
Alkmaar op de markt f. 23 .--
April 17
Duurte op heden: gewoonlijk
een vette koe f.140.00 f.95.00
een melk koe
een ned.pond vet varken
een id. id. schapenvl.
een mud tarwe
een mud rog
een mud boekwijt
een mud paardeboonen
een mud goede aardapp.
een mud haver
een mud garst
een mud graauwe erten
een mud groene d°
zie ook De Tijd Noord Holl. courant no.

10.00
0.50
0.40
15.00
11.50
9.50

11.00
9.00
6.50
9.00

30.00
30.00

90,00
0.34
0.20
6,00
4.50
3.50
4.00
1.50
1.60
3.80
14.00
14.00
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124 van 17 april 1847.
april 23
Haver te Alkmaar 8 gulden, gewoonlijk 2
gulden het mud.
Meil
Maartje Koningsdaals, vroedvrouw, ver-
trokken,
mei 7
een kwart zakje meel f.0.55, 6!/2 pond rog-
gebrood 0.55.
mei 20
alle nieuwspapieren vermelden de duren
tijd en daaruit in andere rijken ontstane on-
lusten,
mei 22
6V2 pt. roggebrood 57 et. lA zakje meel 57
et. Thermometer 80 graden, buitengewoon.
Veel belovende wasdom van aardappelen,
granen en ooft.
juni 1
Mauritia Francisca van Noort, vroedvrouw
alhier gekomen,
juni 30
Buitengewone wasdom van peulvruchten,
aardappelen en graansoorten in overvloed
zich voordoende, voortdurende duurte, 60
cent het kwart zakje meel, 58 cent de 6 hal-
ve Ned.pond roggebrood.
Oproeren wegens het voor Engeland opko-
pen der te veld staande aardappelen, ook in
Groningen met verlies van menschenle-
vens, door geweld gestild,
juli 31
Hevige alhier heerschende goedaardige
mazelenziekten. Hermanus Terra, lid van
de raad en kerkmeester, dit jaar overleden.
1848
Op de helft van deze maand heerscht, zoo-
wel alhier als door geheel Europa, de ja-
nuari influenza of griep,
januari 25 thermom. 8 gr. boven 0
januari 26 " 4 " " 0
januari 29 " 3 " " 0
met een alderhevigste ooste wind, 4 Am-

sterdamsche duinen zijn in een nacht in een
bijt gemaakt.
Maart 29
Hendr.Schuehuis 1° assesor en Arij Meyne
2° assesor en kerkmeester overleden.
September 9
Geene of zeer weinige peeren en appels, 40
cent de kop suikerpeeren.
October 16
De Aziatische braakloop te Amsterdam,
Rotterdam, doch met in hevigheid heer-
schende. In deze maand moet als eene bij-
zonderheid worden opgeteekend, dat er al-
hier zijn 10 geboren en geen overleden.
September 18
Ons zilver bruilofsfeest gevierd met onze
kinderen en eene aanzienlijke vrienden
kring, waaronder de WelEd.Heer Burge-
meester

(de rest van dit stukje tekst, vermoedelijk namen van
gasten, is helaas niet leesbaar omdat het dwars door
de tekst van 16 oktober geschreven is.)

november
Tengevolge der invoering der nieuwe
grondwet, waarbij principaal vrijheid van
godsdienst, onderwijs en rechtstreeksche
verkiezingen is gewaarborgd heeft ook al-
hier op het raadhuis, de rechtstreeksche
verkiezing voor een lid van de 2° kamer en
2 leden voor de eerste kamer plaats gehad
en is Uitgeest benoemd als onderdistrict
van het 10 hoofddistrict Zaandam,
december 9
is de nieuwe Zaankantsche communicatie-
weg door het Broekpolder lopende binnen
deze gemeente door Zijn Ex. de Gouve-
rneur van Noord-Holland het eerst bereden
met een getal van 31 achter elkander vol-
gende rijtuigen,
december 21
Door een opeens hevig invallende vorst is
binnen de tijd van 12 uren de binnenmeer,
welke geheel vaarbaar was, voor de schaat-
senrijders bruikbaar geworden.
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1849
maart 17
Willem II koning der Nederlanden te Til-
burg overleden. Geheel Nederland neemt
deel in die dood. Willem III volgt op,

wordt ingehuldigt te Amst. 12 mei 1849.
april 19
Finaal winter, er ligt deze nacht meer dan 3
duim Amst. sneeuw en ijs in de slooten.
juni 5
brak de cholera in hevigheid uit, vervol-
gens te Haarlem, Zaandam en Alkmaar als-
mede aan de gehele Zaan, Westzaan, As-
sendelft, Crommenie.Te Crommenie op
den 8 augustus reeds 17 overleden,
augustus 2
Een vreemdeling alhier aan de cholera
overleden. Wijk aan Zee en vooral Egmond
aan Zee waren er in de helft van de maand
september, op een bevolking van 1000 zie-
len, 400 overleden.Limmen heeft het ei-
gendomsrecht van de weg naar Uitgeest
aan het laatste dorp afgestaan van welke
sprake is, dat dezelve zal worden bestraat
door Uitgeest.
october 26
Volgens de Haarlemsche courant no. 254
zijn sedert het uitbreken der cholera epide-
mie te Amsterdam op den 5° junij van dit
jaar op 3242 lijders, 2144 overleden,
october 29
Cholera sterftegevallen in de Beverwijk
ruim 30, op Crommeniedijk 18 overleden,
novemb. 19
Bij de algemene, door het rijk verordende
volkstelling bevat Uitgeest en Marken-
binnen 1651 zielen.
Op de 1° december dezes j aars loop men op
de binnen door een plotselings invallende
hevige vorst en worden de koeyen uit de
Broek in een praam door een slofter, in het
ijs gemaakt, gehaald. Ook was 's avonds te
voren een frije regen gevallen met vorst,
welke een algeenens verglaassie over vel-

den, boomen en wegen maakte, zoodat de
jongens langs de straaten op schaatsen re-
den en de nieuwspapieren vermelden, dat
men van de eene stad naar den andere op
schaatsen gereden is. De takken der boo-
men hingen nederwaarts van de zwaarte
des ijsses. Ook zegt men, dat 3 personen
van Haarlem naar Alkmaar langs de straat-
weg op schaatsen gereden zijn.
anno 1850
januarij 20
Thermometer van Fahrenheit op 0.
januarij 21
idem. Veel sneeuw waardoor de wegen
versperd worden.
januarij 23 Dooi, Therm. 22 graden,
maart 1 Collecte voor de watersnood in
Noord-Brabant, alhier gedaan ƒ 103.--
maart 6 Er is alhier land heden verkocht
hetgeen met de onkostten mede gerekend
om en bij de ƒ 2.50 de oude roede kost.
15 mei
is in het Provinciaal Gouvernementgebouw
te Haarlem aanbesteed het maken van een
aarde baan ter breedte van 5 Ned. ellen en
het leggen in het midden derzelve van een
steene weg van straat klinkers ter breedte
van 3 Ned. ellen, vanaf de groote straatweg
van de gemeente Limmen door Uitgeest,
tot aan de Berg van den Berg tot aan As-
sum met 3 Ned. ellen grint, benevens het
maken van een tolhuis, slagboomen met
zijn toebehoren. De hoogste inschrijver
was van ƒ 57.000.— de laagste van
ƒ 25.645.-- zijnde aldus door de Heer KI.
Houwert, wonende te Medemblik, aange-
nomen, welke dan ook de approbatie
(goedkeuring) tot het daarstellen van de
weg verkregen heeft, waaraan men is be-
ginnen te werken op den 31° mei en welke
op den 1° Octob. dezes jaars moet gereed
zijn en rij baar.

1 julij
De gouden heel- en halve Willems op 10
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guldens stukken gedemonteseerd of buiten
's lands munt gesteld, in deszelfs plaats bin-
nen een bepaalde tijd in te wisselen tegen
zilvere munt, muntbiljetten van 10, 100, en
1000 guldens.
9 julij
H.Westerveld, verdienstelijk onderwijzer
der jeugd en oprichter in 1848 van het de-
partement Uitgeest tot Nut van het Alge-
meen, alhier overleden in de ouderdom van
98 jaren.
De Lagendijk heeft plus minus gekost
ƒ 5000.--
3 augustus
Alhier zijn 67 kiezers voor de leden van de
Twede Kamer en voor die van de Provinci-
ale Staten waar de census (vaststelling van in-
komsten- en vermogensbelasting) is boven de f.
32.-- De hoogste alhier is J.F.Brusje, be-
taald aan Rijksbelasting ƒ 759.40 (!)
15 aug.
De eerste steen aan de nieuwe straatweg
door den Burgemeester gelegen aan den
Berg alhier.
27 aug.
Alkmaar hoofddistrict, Uitgeest onderdis-
trict. Kiezersvergadering van de omliggen-
de dorpen, behalve de Zaan, alhier.
3 sept.
Verkiezing van 7 leden der Provinciale sta-
ten van N.Holland. Hoofddistrict Zaandam,
onderdistrict Uitgeest van de omliggende
dorpen behalve de Zaan.
nov.15
Overleden de welEd.Achtbare Heer A.van
Lith Jzn. in leven Burgemeester van Uit-
geest, ouder 68 jaar, bij het leggen der laat-
ste steen aan de straatweg, begraven.
dec.16
Het tolhuis voor een jaar verpacht voor de
som van ƒ 13.65
Bijkomende onkost en olie etc. 1.—

alzaam ƒ 14.65

1851
januarij 11
Tot heden nog geen winter, de kagchel ge-
zet.
januarij 12
Adrianus van Lith Azn. tot Burgemeester
van Uitgeest benoemd,
januarij 15
Vergelijkend examen voor de post van
schoolmeester gehouden alhier in het
schoollokaal onder 15 sollicitanten van des
morgens 9 uren tot 's avonds 8 uren, in te-
genwoordigheid van een Heer Schoolop-
ziender, Jonkheer C.van Foreest en door
Zijn HoogEd. en de heer L.Bruins afgeno-
men, waarbij tegenwoordig waren Burge-
meester en de leden van de Raad, Pastoor
en Predicant, benevens de leden der plaat-
selijke schoolcommissie.
Op het 3 tal waren K.van der Stat van
Zutphen, Bruin van Purmerend en Renaud
van Voorschoten; de eerstgenoemde be-
noemd.
Januarij 31

Buitengewoon zacht winterweder zonder
ijs of sneeuw met varende schepen en
schuiten, bij geen menschelijk geheugen
voorgevallen en waarvan alle nieuws pa-
pieren melding maken met voortdurende
wasdom in het aardrijk, opslag van koorna-
ren in bloei.
Febr.1
Kl.van der Stad treed als onderwijzer in be-
diening en vervangt alzoo de hulponderwij-
zer Reneaud.
Maart, April, Mei, Juni tot St.Jan koud
guur weder, volstrekt geen plantengroei.
Na St.Jan ineens heet zomerweder.
Verkiezingen van Gemeenteleden door kie-
zers/16.- census. 92,38 roomsch Cath.
1 oct.
Leden van de Raad van Uitgeest en la-
ter:
A.van Lith Azn. Burgem. voorzitter, J.
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Brasse 1° wethouder, E Breedbruis 2°, A.
Twist, K.Zonjee, A.Zaadnoordijk, P.Kooij.
1852
Volstrekt geen winterweder nouwelijks
sneeuw en ijs gehad, de herfst is in de lente
overgegaan doch deze is buitengemeen
koud geweest tot aan de 18° Mei als ineens
een hette van 72 graden opleverende, 1°
Pinksterdag buitengemeen koud even bo-
ven de 32 gr.
9 mei
Kerkweiding, een nieuwe marmere onge-
mene tombe aan de R.C.Kerk present gege-
ven en alstoen voor het eerst gebruik. De
H. Reliquien van de H.Victor en Venista,
met de bewijzen, zijn door de Eerw.Heer
Pastoor in de nieuwe Ontaarsteen her-
plaatst.
14 Mei
De Burgemeester van Uitgeest is ook door
Z.M. als Burgemeester van Akersloot be-
noemd.
De maand Julij heeft, ofschoon veel hooi-
gewas opleverende, zich gekenmerkt door
eene aanhoudende grote droogte met bui-
tengewone hette, zoo dat de Thermometer
van Fahrenheit in de schaduw op den 17o
dezer alhier 92° ten 2 uren tekende. Alsme-
de te Haarlem, te Amsterdam om 1XA 94°
ook op dezen datum zijn te Krommeniedijk
2 menschen door de hevige brandende zon-
nestralen gedood, gedurende deze week
verneemt men uit alle de provinciën van
ons rijk, door de nieuwsbladen, van dood
gebleven menschen door de hitte, welk ge-
tal zeer groot is, mij bekend reeds 30.
aug. 18
's avonds half 9 uren zwaar weder uitbar-
sting, eene hevige bliksem met eene aard-
dreuning, die tegelijk in de dorpen dezer
omtrek gevoeld is.
sept.10
Een kind van F.Dekker verdronken.

Op de 21 sept. 1852, circa 6 uren nademid-
dag is onder een alderhevigste slagregen
waar door men niet zien konde en dienten-
gevolge duisternis de blicsem in het huis
van hr. Bier, bewesten de straatweg tegen
de R.C. kerk over, geslagen, welke wel
voor een kort ogenblik bewustloze men-
schen met vernieling van schoorsteens,
dakpannen en glazen, nog brand, nog do-
den gemaakt heeft. Ook een vuurstraal is
langs de voorzijde der toren van de R.C.
kerk gegaan, hebbende de vergulde wijzer
en wijzerplaat van deszelfs verguldsel be-
roofd.
7 october
In de maand october lag de Broek en
rondom Uitgeest reeds plas wegens de me-
nigvuldige gevallen regen, zoo dat ver-
scheidene boeren hunne koeyen reeds ter
stallen hebben moeten halen en ook in de-
zelve gebleven.
Gelukkig dat er zulk een aanzienlijke over-
vloed van hooi genomen is, de nattigheid
en veelvuldig water is in december reeds
voordurend.

Joannes Warning overleed te Uitgeest op
18 mei 1861 's morgens om 9 uur.

Enkele opvallende zaken uit dit dagboek:
Het eindigt 9 jaar voor zijn dood, wellicht was hij
reeds ziek, het schrift wordt in elk geval steeds on-
duidelijker. Naar verhouding wordt weinig medisch
verteld.
Ondanks de nauwgezette weergave van zijn eigen
opleiding vernemen wij niets over die van zijn kinde-
ren; ook niet over de opleiding van zijn jongste zoon
Albertus Johannes, ofschoon bij het beëindigen van
het dagboek eerst 13 jaar oud, die later eveneens arts
te Uitgeest werd.
Geboorte en dood van zijn kinderen worden sec ver-
meld.
Over het huiselijk leven vernemen wij praktisch niets
(de kagchel gezet.)
Hij had kennelijk een enorme belangstelling voor het
weer, de veeteelt en de landbouw alsmede de op-
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brengst "derzelve."
In de loop der jaren neemt de uiterst eerbiedige ver-
melding van kerkelijke en wereldlijke titels enigszins

af.
Laten wij hopen, dat zijn medische kennis zijn taal-
kennis ruimschoots overtrof.

Beroepen van toen (leerkoper - leidekker)
H.M. Lups
Leerkoper
Handelaar in leer

Leerlooier
Zie leerbereider

Leeskabinethouder
Beheerder van een leeskabinet. Een leeska-
binet was een kamer waar men de gelegen-
heid vond boeken, tijdschriften en couran-
ten te lezen. In de negentiende eeuw werd
in Rotterdam een vereniging opgericht:
Vereeniging tot daarstelling van eene Ale-
gemeene Openbare Bibliotheek te Rotter-
dam en van een daaraan verbonden Leeska-
binet. Het Rotterdamsch Leeskabinet.

Leesmeester (Lesemeester)
1. Meester die het lezen onderwijst.
2. Meester die in het openbaar les, lessen
gaf. In de Beschrijving van Leyden wordt
gewag gemaakt van Lees-meesteren oft
Professoren. En ook: "Er (is) een Lees-
meester, die in dienst van de Stad is, welke,
ten minsten eens ter maand, de Vroedvrou-
wen door openbaare lessen moet onderwy-
zen".

Leeste(n)maker
De leeste(n)maker vervaardigt houten mo-
dellen van voeten waarover een schoenma-
ker een schoen vormt.
In Amsterdam waren de leestemakers in
één gilde verenigt met schaatsen- en klom-
penmakers.
Ook in de techniek kent men het begrip
leest, ook wel doorn genoemd, en de ver-
vaardiging daarvan. Hier gaat het om ge-
reedschap dat dient om de met een doorslag

of anderszins aangebrachte gaten in ijzer
op een bepaalde wijdte of vorm te brengen:
een 15 tot 30 dm lang stuk staal van vier-
kante, rechthoekige of cirkelronde dwars-
doorsnede, welke naar onder pyramide- of
kegelvormig toe loopt.

Legatuur
-maker
-werker
-wever
Legatuur was een soort stof die op brocaat
of goudlaken geleek.

Legger
Deze beroepsuitoefening komt voor 1 bij
de verwerking van haring en 2 bij het pa-
piermaken
Ad 1. Onder meer werd bepaald "Dat de
packers oft leggers gehouden sullen wesen
alle de lagen van den haringh recht op wel
stijf ende wel gekoont in malkanderen te
leggen vier lanck".
Ad 2. In de handpapiermakerij. Na het
scheppen werden de vellen vochtig papier
tussen lappen vilt neergelegd. Als de stapel
voldoende hoog was werd deze in een pers
onder druk gebracht om zo veel mogelijk
vocht te verwijderen. Na het persen werden
de vellen uit de vilten gehaald en zonder
tussenlagen op elkaar gestapeld. Dit werd
vooral door jongens gedaan, die men leg-
gers of leggerjongens noemde.

Leggermaker
Leggers, laagjes papier en karton van ver-
schillende samenstelling, hadden in de
hoogdruk de functie zorg te dragen, dat de
gehele drukvorm egaal het papier bedrukte.
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De legger plus het te bedrukken papier
moesten tezamen een bepaalde dikte heb-
ben, waarbij de legger niet te zacht mocht
zijn, zodat de drukvorm niet te diepe moe-
ten in het te bedrukken papier veroorzaak-
te. Via de legger ook waren aanpassingen
aan de drukvorm mogelijk, bijv. als een cli-
ché mee gedrukt moest worden. In de klei-
ne drukkerij vervaardigde de drukker zelf
zijn leggers, in grotere bedrijven zorgde
een leggermaker voor de goede leggers.

Leidekker
Er is een groot verschil in leisteensoorten.
De duurzaamheid kan van tien tot driehon-
derd jaar uiteenlopen. Eeuwenlang was het
de gewoonte alle voorname gebouwen, ker-
ken en kloosters met natuurlei te bedekken.
In 1368 werden leien en leipannen (van

Leidekkershamer en -kapijzer

klei gebakken) als dakbedekking bij voor-
keur door de stad Utrecht aanbevolen en
zelfs voorgeschreven. Lei werd vroeger,
evenals een dakbedekking, die uit over el-
kaar liggende plankjes (ook als dakbedek-
king gebruikt) schalie genoemd. De stad
Maastricht koos in 1382 'gouverneurs' voor
de 'leyendekkers': twee vakpatroons, die op
goede levering en goed vakwerk moesten
toezien.
De leien werden eerst op grootte gesorteerd
en van nagelgaten voorzien. Bij bouwwer-
ken boven en langs de Rijn, zomede tussen
Waal en Rijn werd uitsluitend de Rijndek-

J * '•*
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Voetlei met inscriptie, N.H. kerk te

king toegepast (schubmodel). In de omge-
ving van enkele zeehavens als Zierikzee en
Edam werden Engelse leien verwerkt.
In een bestek van 1786 van de kerkbouw te
Zoetermeer wordt o.m. vermeldt: "Het ge-
heele dak der kerk, choor en Consistorie
zal door de aannemer uiterlijk voor den
30en September 1786 geheel en al met lei-
en gedekt hebben op boete van tien gulden
van iedere dag nawerken ten behoeve als
voorens. Waartoe hij zal leveren beste
Rhijnsche leien, volkomen aan de keur vol-
doende; deze zal hij na dezelve in orde ge-
hakt te hebben de eerste part te dekken
ruim 2 duim over de deknagel. Iedert lei zal
met drie spijkers vastgemaakt moeten wor-
den, zodat ze niet schuiven of draaien kun-
nen, wel zorg dragende, dat geene der leien
op twee dakdeelen worde gespijkerd."
Voor bouwwerken langs de Maas (Lim-
burg, Noord-Brabant en een gedeelte van
Zeeland) werden vrijwel uitsluitend Franse
leien gebruikt. De wijze waarop deze wer-
den verwerkt noemde men Maasdekking.
Soms vond (vindt?) men gesigneerde leien,
die iets zeggen over de opdrachtgever(s) of
de leidekker.

Lit: Het monumentale dak door Joh. Beis-
terveld en A.A. Kok/Bouwkundige Ency-
clopedie, Elsevier, 1955
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Surplus (4)
W.J. Scholl

In het vorig artikel in deze rubriek {Ons
Erfgoed, 8-4, p. 162) kwam Johannes van
der Vorst ter sprake die, zoals we ontdek-
ten, schoolmeester was in Lent. Aan het
slot werd vermeld dat slechts een enkele
keer beroepen worden vermeld in de DTB-
boeken en dat het dan meestal de dominee,
de koster of de schoolmeester betreft. Een
van de taken van een koster is het bijhou-
den van een administratie met betrekking
tot het begraven en overluiden van de do-
den. Hier is geld mee gemoeid dus moet er
ook verantwoording worden afgelegd!
Wanneer die verantwoording was afgelegd
werden de inschrij- rn^^y
vingen door-gehaald '?/£/
Dit maakt het er vooi . *£/[, » • <-,
ons natuurlijk niet > \
lees-baarder op. De- ïF^^^ZZd-
gene die in de eerste helft van de achttiende
eeuw koster was in Lent heeft echter van
tijd tot tijd in zijn boekhouding een enkele
zin opgeschreven die los staat van de ei-
genlijke financiële boekhouding, daarom
niet is doorgehaald en ons een glimp geven
van 's mans gemoedsgesteldheid.
Midden op folio 55 (afb. 1) schrijft hij:

tum waarop deze koster is aangesteld en
wellicht ook zijn naam achterhaald worden.
Een aanwijzing voor die datum moge ook
zijn dat deze inschrijving niet aan het begin
of eind van een jaar staat maar tussen de
laatste van januari 1748 en de eerste van
februari 1748. Verder blijkt uit deze aan-
tekening dat de koster, zoals vaak, ook
doodgraver was. Vlak hierboven is in de
afbeelding nog juist zichtbaar aan wie de
koster verantwoording aflegt. Er staat: 't
dootkleet ook aan Horstman betaalt.
Horstman is de diaken zoals blijkt uit de
aantekening onderaan deze zelfde folio. Er

3t

Afb. 1

Zoo langh als ik hier ben geweest tot
data
deses, heb ik 261 dode, zoo groot als
kleijn begraven.

Als het al niet op een andere wijze is te be-
palen, kan dus nu door terugtellen de da-

Afb.2

is wat veranderd in de wijze van betalen.
De koster doet daar mededeling van, maar
klinkt het niet ook wat zuur?
Ik ontfangh voor het dootkleet niet meer,
maar den dijaken L. Horstman.
Naast notities over de onkosten voor het

begraven, het lui-
- den en het dood-
\ kleed komt er re-

gelmatig nog een
notitie voor die in-

teressant is voor nader onderzoek:
Fredr. Bidt, de Baar aant Huijs

Weliswaar heb ik niet alle folio's inschrij-
ving voor inschrijving doorge-lopen, het-
geen door de doorhalingen bepaald geen
pretje zou zijn, maar ongetwijfeld de aar-
digste, misschien wel ontroerendste, is die
op folio 83. Na alle inschrijvingen die be-
ginnen met

Ons Erfgoed, 9e jrg., 2001 nr. 2, pag. 69



Op .... sterft de huijsvrouw van ... of de we-
duwe van .... of de dochter van ... en in het
geval van mannen de naam, lezen we mid-
den op deze folio:

Op den 5 Jan. sterft mijn goede
vrint Joh. van der Horst, en
is begraven op den 11 Dito, is
4 pose geluijt. en is voor mijn ƒ 3-10-
betaalt

De mededeling 'goede vrint' trof mij al,
maar kijk, wat is er later, veel later, tussen
geschreven? Vlak boven deze inschrijving
staat een eenvoudig sommetje met com-

mentaar:
1786
1756

30 Jaren gelede den 5 Jan. J. v.d. Horst

Is dit geen ontroerend bewijs van trouwe
vriendschap. Overigens, deze Johannes van
der Horst is een kleinzoon van de school-
meester Johannes van der Vorst, aan het
begin van dit artikel genoemd. De V of de
H is geen verschrijving. Johannes van der
Horst is een zoon van het echtpaar Jan van
der Horst x Gertruijda van der Vorst.

Aft>. 3

Acte van bekendheid Bastiaen van der Burcht en
Maria Schockaerts
H.M. Lups

Op pagina 71 is de te transcriberen tekst opgenomen

lek onderschreven bekenne ende betuyghe by desen, dat
Bastiaen vander burcht ende Maria schockaerts,
Litmaeten geweest zyn vander Gereformeerde kercke Jesu
Christi binnen Brussel, van gesonden geloove ende
godsaligen wandel, voor zo veel als my bekent is;
Bidden derhalven alle degene, die den naem des Heren
Christi met ons aenroepen, den voorss. vander Burcht
ende Maria zynder huysvrauwe voor zulx, als geseyt is,
te willen aensien ende bekennen, Geschreven nae
de verstroyinge der gemeynte Gods van Brussel,
tot Amsterdam desen eersten Decembris 1585.

Petrus Plancius Dienaer des Woords
geweest tot Brussel; ende nutertijdt
tot Amsterdam.
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Een uitgestorven geslacht Van der Sluys te Charlois
K.J. Slijkerman

Inleiding
De geslachtsnaam 'Van der Sluis' kwam reeds eeuwen geleden frequent en sterk geografisch ge-
spreid in ons land voor. In de meeste gevallen zal deze familienaam ontleend zijn aan de woonsi-
tuering bij een zekere sluis en in mindere mate aan een plaatsnaam met daarin het woord 'sluis',
bijvoorbeeld: Goejanverwellesluis, Hellevoetsluis, Maassluis, Zwartsluis.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw ging te Charlois de rond 1640 geboren Bastiaen Lau-
werensz. (zie generatie IIb-2) zich tooien met de familienaam 'Van der Sluys'. Duidelijk is dat deze
naam was ontleend aan de buurtschap Hillersluis onder Charlois, alwaar hij moet zijn geboren en
ten tijde van zijn huwelijk in 1667 en daarna ook nog woonde.
Zijn familie moet stammen van een zekere Pieter of Pier Louwen die in de zestiende eeuw leefde;
een persoon die ik in de schaarse bronnen uit die tijd van Charlois en direkte omgeving niet heb
kunnen traceren. Diens zoon en kleinzoons tooiden zich met de toenaam 'Pie(te)r Louwen', die
overigens door hun kinderen al niet meer gevoerd werd.
Deze familie Van der Sluys moet in 1749 met de tachtigjarige Pietertje Bastiaensdr. van der Sluys
(zie generatie IIb-2-a) zijn uitgestorven. In vrouwelijke lijn evenwel zijn er tot op de huidige dag
talrijke nakomelingen in leven.
Ik heb de levensloop van enige onder patroniem geleefd hebbende mannelijke telgen van dit ge-
slacht niet kunnen achterhalen. Mogelijk dat uit hen takken stammen die zich te Charlois of elders
onder een bepaalde familienaam hebben voortgezet, maar die ik tot op heden als zodanig niet heb
kunnen herkennen.
In de door mij onderzochte periode heb ik geen familiewapen in dit geslacht aangetroffen. Niet
geheel verwonderlijk, want de leden van deze familie behoorden niet tot de sociale bovenlaag te
Charlois en Barendrecht en hadden derhalve geen zitting in dorps-, polder- en kerkbesturen, wat in
het algemeen het gebruik van een wapen onder de gegoede plattelandsbevolking in de hand werk-
te.

Genealogie

I. BASTIAEN PIETER (PYER) LOUWEN, geb. 1555 (schatting). Hij huwde met N.N.
Bastiaen zal in de jurisdictie van Charlois, of eventueel in die van West-Barendrecht of Carnisse,
hebben gewoond.
Jacob Covelieus, deurwaarder van het comptoir van Zuid-Holland arresteerde op 8 januari 1618
alzulke portien als Jacob Bastiaens Pieter Louwen en zijn broer Pieter competeerden uit de ver-
koop of'erff ceel' van het overleden kind van Bastiaen Pyer Louwen.1

Kinderen (mogelijk uit meerdere huwelijken, volgorde onzeker):
1. JACOB BASTIAENSZ. PIE(TE)R LOUWEN, geb. zeker ca. 1590 of eerder, landbouwer te

Charlois, overl. na 8 januari 1618.
Op de rechtdag van 11 juni 1611 te Charlois werd Jacob Bastiaen Pyer Louwe gedaagd door de
Charloisse korenmolenaar Pieter Adriaenss. omdat hij zijn koren niet in Charlois maar naar Ba-
rendrecht had gebracht om te laten malen.2

2. PIETER BASTIAENSZ. PIETER LOUWEN, overl. na 8 januari 1618.'
3. N.N. (kind), overl. voor 8 januari 1618.'
4. ADRIAEN BASTIAENSZ. PIE(TE)R LOUWEN, volgt Ha.
5. LAUWERIS BASTIAENSZ. PIE(TE)R LOUWEN, volgt Ilb.
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6. Verm.: AECHTGE BASTIAENSDR., overl. na 16 april 1628.
Op 16 april 1628 was zij te Barendrecht doopgetuige voor een kind van kennelijk haar broer
Adriaen.

Ha. ADRIAEN (ARIEN) BASTIAEN(SZ.) PIER LOUWEN, geb. 1600 (schatting), j.g. van Ba-
rendrecht 1626, weduwnaar wonende in Barendrecht 1631, woonde te Charlois 1638, overl. na 24
juni 1652. Hij huwde Ie (3e gebod Barendrecht 1 november en ald. bescheid gegeven) 1626 met
Leentgen Clementsdr., j.d. van Charlois 1626, overl. tussen 1628 en 1631. Hij huwde 2e (3e ge-
bod Barendrecht 2 november en ald. bescheid gegeven) 1631 met Pleuntgen Ariensdr., j.d. van
Charlois, overl. wellicht tussen 10 maart 1669 en 21 juni 1679, dochter van Adriaen Lenertsz.
Clouw, woonde te Carnisse, nadien te Smitshoek onder Charlois, en N.N.
Adriaen Jacopsen Groen, wonende in Poortugaal, als man en voogd van Toontge Jansdr., weduwe
van Pouwels Meeusen, transporteerde op 7 juli 1634 aan Adriaen Bastiaen Pier Louwen uit Ba-
rendrecht een huis met erf aan 'Sheerendijck' in Charlois bij de woning van Charles Delassaelgh.
Dit goed werd belend oost: Gijsbert Gerrit Heynen, zuid en west: 'den Charloysendijck' en noord:
de erfgenamen van Arent Meerten tot Dordrecht en de genoemde Gijsbert Gerrit Heynen. Dit huis
transporteerde Adriaen Bastiaen Pier Louwen op 24 juni 1652 aan Pieter Janss, een zoon van
Adriaentgen Aernouts. Op de woning rustte o.a. een schuld van 108 gld. T.b.v. Adriaen Jacobs
Groen te Poortugaal.3

In een akte van 4 februari 1637 trad Adriaen Bastiaensz. tezamen met Cornelis Adriaensz. Dorts-
man, Salomon Adriaensz. en de te Heerjansdam wonende Jan Aerdttsz. op als mede-voogd over de
weeskinderen van Lenard Adriaensz. en Maertgen Aerts.4 Lenard zal een broer van Adriaen's
vrouw zijn geweest. Deze Pleuntgen Ariensdr. moet nauw verwant zijn geweest aan de Bolnesser
boer Ary Pietersen Bou(w)man (Bouwe), die voor 16 maart 1680 aldaar ongehuwd was gestorven
en wiens talrijke naaste verwanten van vaders- en moederszijde zijn erfgenamen waren. Erfgena-
men via zijn vaderszijde waren o.a. Mayke Ariens, de vrouw van Hendrick Leendertsz. Legestee,
en de kinderen van Grietie Ariens verwekt bij Cornelis Leendertsz. Leeghstee.5 Hoe nu de ver-
wantschap in elkaar stak tussen kennelijk hun moeder Pleuntgen en erflater Ary Pietersz. Bouw-
man is mij niet duidelijk geworden; evenmin trouwens de bloedbanden met de talloze andere erf-
genamen. Onder de erfgenamen via zijn vaderszijde komt ook een Bastiaen Arien Lauwen voor,
maar ik durf in hem voorlopig geen broer van de voornoemde gezusters te zien, die zich dan met
het bekorte dubbelpatroniem 'Lauwen' i.p.v. 'Pie(te)rlouwen' getooid zou moeten hebben. Pleuntje
Ariensdr. was vermoedelijk identiek met de 'Pleuntjen Ariens oude vrouw' die op een op 10 maart
1669 opgemaakte lijst van lidmaten te Charlois vermeld is en wel voor haar (inmiddels dan al wel
overleden) schoonzuster Lijsbet Jacobs.6 Zij komt niet meer voor op de op 21 en 22 juni 1679 aan-
gelegde lidmatenlijst.6

Kind uit het eerste huwelijk:
1. MARITGEN ADPJAENSDR., ged. Barendrecht 16 april 1628 (get. Lau Bastiaenss., Dirck Ja-

cobss., Lenert Pieterss., Ariaentgen Clementsen, Aechtge Bastiaenen), van haar verder niets
bekend.

Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. GRIETJE ARIENSDR, geb. 1632 (schatting), overl. tussen 1665 en 1680, huwde voor 30 april

1653 met Cornelis Leendertsz. Legestee (Leechstee), ged. Barendrecht 22 november 1622,
woonde op het dorp Barendrecht, overl. West-Barendrecht (impost pro deo ald. 11 juli 1706),
zoon van Leendert Teunisz. (Antonisz.), boer in het Oude Land van West-Barendrecht, en Bas-
tiaentge Lenertsdr. (de Licht ?). Hij hertr. Barendrecht 26 november 1684 met Pietertien
Ariensdr. Smitshouck (dochter van Ary Leendertsz. Smitshouck, smid te Smitshoek, schepen
van Charlois, en Leytge Woutersdr. Verduyn en weduwe van Huych Dircksz. Jongendijck
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graef, landbouwer te Carnisse, hoge- en lage waarsman van Oud- en Nieuw-Pendrecht).7

Grietje en haar echtgenoot zijn uitgebreid behandeld in mijn boek over het geslacht Legerstee.8

3. MAEYKEN ARIENSDR. (ADRIAENSDR.), ged. Barendrecht 26 maart 1634 (get. Bastiaent-
ge Jans), j.d. van West-Barendrecht 1658, overl.West-Barendrecht (impost 3 gld. ald. 10 janua-
ri 1699), huwde Barendrecht 29 september 1658 met Hendrick Leendertsz. Legestee
(Leeghstee, Legeste etc), ged. Barendrecht 24 juni 1629, j.m. van West-Barendrecht 1658,
boer in het Binnenland van West-Barendrecht, op nominatie voor diaken of ouderling te Baren-
drecht ca. 1670, overl. (impost 3 gld. West-Barendrecht en Carnisse 11 september 1696), zoon
van Leendert Teunisz. (Antonisz.), boer in het Oude Land van West-Barendrecht, en Bastiaent-
ge Lenertsdr. (de Licht ?)
Maeyken en haar man zijn uitgebreid behandeld in het voornoemde boek Legerstee.9

Ilb. LAUWERIS (LAU) BASTIAENSZ. PIE(TE)R LOUWEN, j.g. van Barendrecht 1632, we-
duwnaar wonende Barendrecht 1636, woonde te Puttershoek 1633, boer in de Hille onder Charlois
sedert 1638, molenaar 1644, overl. voor 19 juli 1668. Hij huwde Ie (3e gebod Barendrecht 3 okto-
ber en ald. bescheid gegeven) 1632 met Jannetgen (Janneken) Gijsen, weduwe van Puttershoek
1632, overl. 1633/1634. Zij huwde Ie met Hendrick Schuyling. Laueris huwde 2e (3e gebod Ba-
rendrecht 23 maart en ald. bescheid gegeven) 1636 met Lijsbeth(ge) Jacobsdr., j.d. van Charlois
1636, woonde bij de Hillesluis 1668, begr. Charlois 19 juli 166810, dochter van Jacob Heyn-
dricksz., boer in de Hillepolder, en Roockge Bastiaensdr.
Pieter Gheeritsen Jonghe Deucht transporteerde op 14 maart 1629 aan Louris Bastiaensen een
huisje en teling aan 'Sheerendijck' in Carnisse. Oostelijk was dit belend aan de weduwe van Basti-
aen Maertensen, west aan Cornelis Comelissen Caeltghen, noord aan 'den gemeenlants watering'
en zuid aan 'Sheerendijck'.11

Op 6 juli 1633 woonde Louweris Bastiaensen op Puttershoek toen hij voornoemd huisje overdeed
aan Dammis Ghoorisen.12 Het huisje was in 1625 nog in het bezit van ene Heyndrick Dircx
Sprockhool, die het bij akte van 8 juni 1625 bezwaarde met een jaarlijkse losrente van 11 Car. gld.
5 st. ten behoeve van Arent Maertensz., ambachtheer van Oost-Barendrecht en Schobbelands-
ambacht en dijkgraaf van West-Barendrecht en Carnisse. Op 6 juli 1633 compareerde Louwrens
Bastiaens -bij wie toen de losrentebrief berustte- voor schout en schepenen van West-Barendrecht
en Carnisse en verklaarde dat deze betaald was aan genoemde ambachtsheer en ook aan Coornelis
van Beveren Jacopsz. en dat deze derhalve was geroyeerd.13

Onze Louwrens dient niet verward te worden met de Lauwerys Bastiaens alias lange Lauw die in
1627 te Puttershoek belijdenis deed en daar rond 1635 overleed. Zijn vrouw was Maritgen Ariens-
dr. Onze Louwrens vestigde zich rond 1636 in de jurisdictie van Charlois.
Heyndrick Jacobsen, Frederick Rutten, getrouwd met de oude Maertge Jacobs, Claes Adriaen Ba-
rissen, getrouwd met de jonge Maertge Jacobs, voor hen zelf, en Ingen Heyndrickx als voogd van
vaderszijde, en Hessel Bastiaensen, als voogd van moederszijde van Bastiaen Jacobsen, weeskind
van Jacob Heyndrickx en Roockge Bastiaensdr, beiden zaliger, allen kinderen en erfgenamen van
Jacob en Roockge, transporteerden op 22 december 1638 aan Louweris Bastiaensen Pier Louwen,
mede-erfgenaam als getrouwd hebbende Lijsbeth Jacobs, mede een kind van Jacob en Roockge,
een 'huys, erff, schuyere, boomgert, telinge ende plantagie' in de Hille onder de jurisdictie van
Charlois. Aan de west- en noordzijde was dit goed belend aan 'den Hillen dijck ende gront daer
den carnemelcx dijck op leyt'.14 Dezelfde dag verklaarde Louweris Bastiaen Pier Louwen, wonen-
de in de Hille onder de jurisdictie van Charlois, 1500 Car. gld. schuldig te zijn aan de voornoemde
mede-erfgenamen van Jacob Heyndricxe en Roockje Bastiaens en dat inzake van de melioratie of
overdracht van zeker bruikland, koren te velde en haaflijke goederen. Voor deze schuld stelden
Adriaen Pieter Louwen en Joost Adriaensen, wonende te Charlois, zich als borgen.15
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Lauweris moet wel identiek zijn geweest met de Louw Bastiaensz. molener, die genoemd is in het
haardstedenkohier van Charlois over 1644. Hij is dan vlak na zijn zwager Claes Adriaensz. Baris
opgetekend.16 Ook zijn zoon Bastiaen was later molenaar van beroep. Het is niet waarschijnlijk dat
Lauwerens identiek was met de Louwe Bastiaensen, die blijkens een ca. 1668 opgemaakt lidma-
tenregister te Velthuysen in de jurisdictie van Charlois woonachtig was17, omdat zijn weduwe rond
die tijd op Hillersluis woonachtig was.
Op een op 10 maart 1669 opgestelde lijst van lidmaten te Charlois staat 'Lijsbet Jacobs op hil-
lersluys' nog vermeld, hoewel zij al in maart van het voorgaande jaar was gestorven. Achter haar
naam werd dan ook 'doof genoteerd.6 Mogelijk was de optekening van haar naam aanvankelijk
ontleend aan een lidmatenregister van ouder datum.
Kinderen uit het tweede huwelijk (volgorde onbekend):
1. ROOCKJE LAUWERENSDR., j.d. van Charlois 1662, huwde Rotterdam (?)18 (ondertr. Char-

lois 15 oktober en ald. attestatie gegeven om te Rotterdam te trouwen 3 november; te Baren-
drecht attestatie gegeven om te Rotterdam te trouwen 7 november 1662) met Cornelis Hen-
dricksz., ged. Barendrecht 3 september 1634, j.m. van Carnis/van Barendrecht 1662, weduw-
naar van Charlois 1679, overl. na 1685, zoon van Hendrick Huygen en Machteltgen Reyers.
Hij huwde 2e Charlois 7 mei 1679 met Annetje Dircks, j.d. van Charlois.
'Rookjen Laewen inde Oosthoek' is vermeld op een op 10 maart 1669 opgestelde lidmatenlijst
te Charlois. Naderhand werd bij haar naam genoteerd dat zij vertrokken was. Dit vond inder-
daad plaats naar Barendrecht op 6 april 1670 met attestatie van Charlois.6 Zie verder voor haar
en haar echtgenoot: Ons Voorgeslacht jrg. 1989 en 1990.19

2. BASTIAEN LAUWERENSZ. VAN DER SLUYS, volgt III.
3. MAYKE LAUWERENSDR., j.d. van Charlois 1679, overl. (impost pro deo Charlois 17 sep-

tember 1706), huwde (ondertr. Charlois 15 april en ald. attestatie gegeven om te IJsselmonde te
trouwen 13 mei 1679) met Faes (Vas) Hendricksz. Leegendijck, j.m. van IJsselmonde 1679,
overl. (impost pro deo Charlois 5 augustus 1734). Hij hertr. Charlois 23 september 1707 met
Catelijntie Teunisse, wonende Rhoon.28

4. LEYNTJE LAUWERENSDR., overl. na 11 oktober 1693.29

III. BASTIAEN LAUWERENSZ. VAN DER SLUYS, j.m. van Charlois 1667, molenaar op de
Hillesluis 1671, overl. (impost 3 gld. Charlois 11 februari 1703). Hij huwde Charlois 8 mei 1667
met Magdaleentje Pietersdr. Opmeer, j.d. van Schiedam, wonende Charlois 1667, overl. voor 17
december 1703.
'Magdalena Pieters h(uis)v(rouw) van Bastiaen Lourents moolenaer op de hillersluys' werd op 30
juni 1671 lidmaat te Charlois. Een andere optekening geeft als datum 3 juni 1671. Zij heette toen:
'Maddeleentje Pieters molenaervrouw op hillersluys'.6 Zij komt ook voor op de op 21 en 22 juni
1679 aangelegde lidmatenlijst.6

Bastiaen zal identiek zijn geweest met de Bastiaen Louwe Molenair die in een op 4 december 1691
voor de notaris te Ridderkerk gepasseerde akte als getuige optrad, welke voor o.a. enige inwoners
van Charlois was opgemaakt. Hij plaatste daarbij zijn handmerkje.20

Op 17 december 1703 compareerden Frederick Bastyaens van der Sluys, Leendert Cornelise de
Lange, getrouwd met Pietertie Bastyaens van der Sluys, en Leendert Cleyse van der Speuy, ge-
trouwd met Lijsbeth Bastyaens van der Sluys, allen kinderen en erfgenamen van Bastyaen Louwen
van der Sluys en Maddeleentie Pieters Opmeer, beiden zaliger. Zij verklaarden met elkaar goede-
ren te hebben geschift. Frederick verkreeg bij loting het ouderlijk huis met erf en beplanting op 'de
Hillesluys' in de jurisdictie van Charlois; de dochters met hun echtgenoot elk een koebeest en eni-
ge huisraad en inboedel.21

Kinderen:
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1. PETERKE (PIETERTJE) BASTIAENSDR. VAN DER SLUYS, ged. Charlois 6 mei 1668, j .d.
van Charlois 1699, weduwe wonende Charlois 1706, lidmaat te Charlois 11 april 1694, overl.
(impost pro deo Charlois 13 maart 1749), huwde Ie Charlois 12 april 1699 met Leendert Cor-
nelisz. de Lange, j .m. van Charlois 1699, overl. (impost pro deo Charlois 1 april 1706), moge-
lijk zoon van Cornelis Leendertsz. Lange, te Smitshoek.22 Pietertje huwde 2e Charlois (impost
pro deo 25 november) 19 december 1706 met Willem Pietersz. Koek, geb. begin februari
1654, weduwnaar wonende Charlois 1706, overl. (impost pro deo Charlois 19 januari 1753;
oud 99 jaar, 11 maanden, 15 dagen), zoon van Pieter Jansz. Cock en Mayken Jacobsdr.23 Hij
huwde Ie voor 9 september 168524 met Neeltje Jansdr. Decker25, overl. (impost pro deo Char-
lois 22 januari 1703).

2. LURENS (LAURENS) BASTIAENSZ., ged. Charlois 2 november 1670 (get. Maike Lauwe),
zonder nageslacht overl. voor 17 december 1703.

3. LIJSBETT (LIJSBETH) BASTIAENSDR. VAN DER SLUYS, ged. Charlois 19 november
1673 (get. Leyntjen Lauwe), j .d. van Charlois 1701, lidmaat te Charlois 27 maart 1701, overl.
na 29 november 1707, huwde Charlois (impost pro deo ald. 15 juli) 31 juli 1701 met Leendert
Clysz. van der Spuy, j .m. van en wonende Charlois 1696, weduwnaar van Charlois 1701, overl.
tussen 31 december 170326 en 29 november 170727, zoon van Cleys Cornelisz. van der Spuy en
Neeltje Willemsdr. Hij huwde Ie Charlois 11 november 1696 met Pietertje Pietersdr., j .d. van
Ridderkerk, wonende Charlois.

4. FREDERICK BASTIAENSDR. VAN DER SLUYS, ged. Charlois oktober 1677 (get. Heyltjen
Jacobs), j .m. wonende Charlois 1703, weduwnaar van Charlois 1714, lidmaat te Charlois 4
april 1706, overl. (impost 3 gld. Charlois 17 mei 1737), huwde Ie Charlois (impost pro deo ald.
20 april) 13 mei 1703 met Neeltje Jansdr. Huyser, ged. Ridderkerk 18 februari 1663, j .d. wo-
nende Charlois 1703, dochter van Jan Leendertsz Huyser, arbeider, sloter te Ridderkerk, en
Neeltjen Maertensdr.. Frederick huwde 2e Charlois 2 december 1714 met Marijtje (Mayken)
Leendertsdr. van Vliet, ged. Charlois 18 juli 1677, j .d. van Charlois 1714, overl. (impost pro
deo Charlois 8 november 1760), dochter van Leendert Jacobsz. van Vliet en Neeltje Stoffel.

Noten
1. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois, inv. nr. 5, f. 70 v.
2. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois, inv. nr. 5, akte d.d. 11 juni 1611; zie ook akte d.d. 30 juni 1611.
3. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois, inv. nr. 14, f. 175 e.v. en idem inv. nr. 16, akte d.d. 24 juni

1652.
4. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois, inv. nr. 28, akte d.d. 4 februari 1637.
5. A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv. nr. 6995, akte d.d. 16 maart 1680 en idem Recht. Arch., inv. nr. 56,

akte d.d. 21 mei 1681.
6. G.A. Rotterdam, Arch. Ned. Herv. Gemeente Charlois, inv. nr. 2.
7. K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht met de takken Hoogewerff, Jongendijckgraef,

Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht, in: De Nederlandsche Leeuw jrg. 1989, kolom
123 e.v.

8. K.J. Slijkerman, Genealogie en geschiedenis van het geslacht Legerstee uit Barendrecht (uitgave Rotter-
dam 1985), blz. 32-34.

9. Als noot 8, blz. 55-57.
10. K.J. Slijkerman, Begravenen in de Hervormde kerk te Charlois volgens de rekeningen der kerkmeester

1663-1676, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1985, blz. 28.
11. A.R.A., Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse, inv. nr. 1, f. 105 v. e.v.
12. A.R.A., Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse, inv. nr. 1, f. 138 e.v.
13. A.R.A., Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse, inv. nr. 1, f. 81 v. e.v.
14. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois, inv. nr. 15, akte d.d. 22 december 1638.
15. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois, inv. nr. 42, akte d.d. 22 december 1638.
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16. Ir. J. Mac Lean, De inwoners van Charlois in 1644, in: 3e Jaarboek Zuid-Hollandse vereniging voor Ge
nealogie (1956), blz. 17 (bron: G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois, inv. nr. 41, haardstedenkohier
jaar 1644).

17. J.H. van der Boom (bewerker), Een van circa 1668 daterende lidmatenlijst van Charlois, in: Libellus
Amicorum Kees Jan Slijkerman (uitgave Hoogvliet 1992).

18. Trouwakte evenwel niet te Rotterdam gevonden.
19. K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht Van Eijck uit Barendrecht, in: Ons Voorgeslacht

jrg. 1989, blz. 39. Zie ook jrg. 1990, blz. 278.
20. A.R.A., Not. Arch. Ridderkerk, inv. nr. 6996, akte d.d. 4 december 1691.
21. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois, inv. nr. 43, akte d.d. 17 december 1703.
22. K.J. Slijkerman, Van Gelder/Joppen (met gegevens familie Lange te Charlois), in: Ons Voorgeslacht

jrg. 1986, blz. 281.
23. K.J. Slijkerman, Het uit Krimpen aan de Lek stammende geslacht Den Besten te Charlois, Rotterdam en

Overschie (geslachten van het eiland IJsselmonde deel 2, uitg. Rotterdam/Hoogvliet 1990), blz. 36.
24. Doop van een kind te Charlois.
25. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois, inv. nr. 43, akte d.d. 20 maart 1704.
26. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois, inv. nr. 43, akte d.d. 31 december 1703.
27. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois, inv. nr. 43, akte d.d. 29 november 1707.
28. Mr. J.G. Lagendijk, Stamreeks Lagendijk (IJsselmonde), in: Hollandse Stam- en Naamreeksen (uitg.

Delft/Rotterdam 1988), blz. 159.
29. Doopgetuige te Charlois.

Stamreeks Von Stein
J. Schaap

I. CARL FRIEDRICH VON STEIN, geb. Strasburg1, sergeant bij de infanterie1. Hij huwde met
Hellemina Christina de Bruijn, geb. Grave.1

Kinderen:
1. JOHAN FREDERIK, volgt II.
2. AMALIE WLHELMINA, geb. Doesburg 22 maart 1770.

II. JOHANNES FREDERICUS (JOHAN FREDERIK) VON STEIN, ged. Maastricht
(Luthers) 27 september 1764, korporaal in de comp. van de Lt. Kolonel Pilkingston 17922, korpo-
raal onder Lt. G.Staar 17943, kleermakersknecht 1818, overl. Groningen 7 april 1818.4 Hij ondertr.
Ie Groningen 20 juli 17922 met Maria van Duuren, verm. geb. Coevorden. Hij huwde 2e Gronin-
gen 27 november 1793 met Dorothea Magdalena Gravenhorst, geb. Deventer 15 augustus 1770,
overl. Groningen 8 juli 1807, dochter van Johan Christiaan Gravenhorst en Henrietta Abella.
Zoon uit het tweede huwelijk:
1. JOHAN CHRISTIAAN HENDRIK, volgt III.

III. JOHAN CHRISTIAAN HENDRIK VON STEIN, ged. Groningen (Luthers) 28 augustus
1794 , militair, overl. Groningen 8 november 1854. Hij huwde 2 januari 1819 met Jeanne Marga-
retha Magdalena (Johanna Magdalena) Flöcker (Floecker), geb. Den Haag 10 mei 1798, overl.
Delft 30 juni 1852, dochter van Johan Anthoon Flöcker en Johanna Catharina Frederika Stempel.

Stamboeken oorlog voor 1813; stamlijst opgemaakt te Amersfoort 9-9-1810:
Johan Christiaan Hendrik von Stein.
2e bataillon, 2e Compagnie Legioen Velites
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Stamboeknummer: 2251
Datum aankomst: 25 oktober 1809
Geboren: 26 augustus 1793 te Groningen (verm. onjuist, hij gaf zich

ouder voor dan dat hij was)
Religie: Luthers
Graad: Veliet
Lengte: 4 voet, 7 duim en 1 streek
Commandant der Compagnie: Kapitein Dijksman

Hij diende vanaf 1809 in het leger van Koning Lodewijk Napoleon, en werd in 1811 bij de Franse
Keizerlijke Garde ingedeeld. In 1812 tocht naar Rusland. Op de terugtocht werd hij bij Berenzina
op 12 februari 1813 door de Russen gevangen genomen. Om niet van honger en kou te sterven in
Russische dienst getreden. Hij werd ingedeeld bij het 3e Duitse legioen Russisch. In 1815 vocht hij
in Nederlandse dienst bij Quatre-Bras en Waterloo. Sedert 1830 burgerlijk ambtenaar bij 's Rijks
ijzergeschutgieterij te Luik. Zond zijn vrouw en kinderen tijdens de Belgische opstand van 1832
met een huifkar naar Delft.
Terugkomende na 45 jaren afwezigheid in Groningen vroeg een familielid of hij ooit gewond was
geweest. Nee nooit antwoordde hij, maar wel meer dan eens tot de dood toe bevroren geweest.
Zijn tweede vraag wat zijn leven nou had opgeleverd. Een versleten lichaam, zonder geld met een
klein pensioen.5 (zie testament op voorpagina)
Kinderen:
1. DOROTHEA MAGDALENA, geb. Luik (B) 22 november 1819, overl. Delft 17 februari

1902. Zij huwde met Albertus Hillebrand Pieter Ehrenburg, geb. Delft 3 juni 1821, belasting-
ambtenaar, overl. Dordrecht 1861/1862, zoon van Jan Ehrenburg en Hillegonda Johanna
Drenth.

2. JOHANNA CATHARTNA FREDERIKA, geb. Luik 22 december 1820.
3. JOHANNA MARGARETHA MAGDALENA, geb. Luik 20 februari 1822. Zij huwde met

Hendricus van Essen, geb. Nijmegen 12 februari 1817, zoon van Cornelis van Essen en
Geertruij Verbeek.

4. JOHAN (JEAN) CHRISTIAAN (CHRISTIANE) HENDRIK (HENRI), volgt IV.
5. JOHAN (JEAN) ANTOON (ANTOINE), geb. Luik 1 augustus 1825, meester schoenmaker,

overl. Hof van Delft 15 april 1911. Hij huwde Ie Delft 6 augustus 1851 met Elizabeth Lusie
(Lucie), geb. Delft 5 maart 1819, dienstbode, overl. Delft 9 mei 1892, dochter van Elsje Lu-
sie. Hij huwde 2e Delft 25 januari 1893 met Neeltje van den Berg, geb. 's-Gravenzande 15
juli 1840, overl. Delft 11 april 1918, dochter van Johannes van den Berg en Adriana Vreug-
denhil. Op 18 juni 1885 wordt er een testament opgemaakt.6 Na haar overlijden wordt op 23
juli 1892 7 een inventaris van de gemeenschappelijke boedel opgemaakt en op 4 augustus
1892 vindt er een scheiding en verdeling plaats.8

6. JOHAN (JEAN) CAREL (CHARLES) FREDERIK (FREDERIC), geb. Luik 25 mei 1827,
militair, huisknecht, overl. Den Haag 28 juli 1897. Hij huwde 14 augustus 1852 met Johanna
Cornelia Sterkenburg, geb. Den Haag 22 april 1823, overl. Den Haag 9 oktober 1898, doch-
ter van Jan Sterkenburg en Johanna Gerbrand. Zij laten een testament opmaken op 19 okto-
ber 1858.9

7. ADRIANA MARIA WILHELMINA, geb. Luik 4 juni 1829.
8. JOHANNA WILHELMINA MARIA, geb. Luik ca. 1830, overl. Delft 3 mei 1861 (31 jaar

oud).
9. CAREL LODEWIJK, geb. Delft 26 januari 1833, chef-machinist Mij. Zeeland, overl. Vlis-

singen 15 juli 1891. Hij huwde Amsterdam 6 augustus 1855 met Jacoba Maria Wilffers

Ons Erfgoed, 9e jrg., 2001 nr. 2, pag. 78



(Wilfert), geb. Amsterdam 19 maart 1832, overl. Middelburg 25 augustus 1881.
10. EDUARD CORNELIS, geb. Delft 24 juni 1837, overl. Delft 14 juli 1837.
11. JOHANNES JACOBUS, geb. Delft 30 juli 1838, adjudant mr. geweermaker, overl. Welte-

vreden (Nederlands Indië) 1925. Hij huwde Delft 4 juli 1866 met Elisabeth Catharina Lud-
wig, geb. Delft 16 november 1840, dochter van Jacob Ferdinand Ludwig en Elizabeth Verha-
gen.

12. HENRIETTA WILHELMINA SEBASTIANA, geb. Delft 3 oktober 1840.

IV. JOHAN (JEAN) CHRISTIAAN (CHRISTIANE) HENDRIK (HENRI) VON STEIN, geb.
Luik (B) 18 februari 1824, meester kleermaker, overl. Delft 19 februari 1901. Hij huwde Ie Den
Haag 10 oktober 1849 met Johanna Kiveron, geb. Den Haag 20 augustus 1820, overl. Delft 29
oktober 1855, dochter van Johannes Hendrikus Kiveron en Neeltje Zoutendijk. Hij huwde 2e Delft
11 februari 1857 met Magdalena Maria Diehl, geb. Den Haag 13 juli 1830, overl. Delft 3 novem-
ber 1922, dochter van Johan Valentin Diehl en Magdalena Noodelijk.
Kinderen uit het Ie huwelijk:
1. JEAN CHRISTIANE, geb. Delft 2 februari 1851, overl. Delft 19 juni 1851.
2. CORNELIA JOHANNA ELIZABETH, geb. Delft 19 maart 1852, overl. Delft 13 juli 1857.
3. JOHANNA CORNELIA ELIZABETH, geb. Delft 17 juni 1853. Zij huwde Delft 22 augus-

tus 1877 met Pieter Christiaan Senf, geb. Vrijenban 28 april 1850, bediende, kastelein, zoon
van Pieter Senf en Catharina Josephina Rabe(n). Zij laten 30 november 1892 een testament
opmaken.10

4. JANNETJE MARIA, geb. Delft 19 augustus 1854, overl. Delft 9 maart 1936. Zij huwde
Delft 26 april 1882 met Hendrik Schaap, geb. Delft 29 februari 1848, verver, mr. schilder,
huisschilder, had een schilderswinkel aan de Verwersdijk, overl. Delft 21 december 1927,
zoon van Hendrik Schaap en Johanna Margaretha Grundlehner. Hij huwde Ie Delft 18 juli
1877 met Johanna Elizabeth von Stein, geb. Delft 13 augustus 1852, overl. Delft 25 februari
1881, dochter van Johan Antoon von Stein en Elizabeth Lusie (Lucie) (Zie III-5). Op 13 sep-
tember 188111 wordt er een inventaris van de boedel opgemaakt en op 18 januari 188412 laten
zij een testament opmaken.

5. ADRIANA WILHELMINA MARIA, geb. 1 september 1855, overl. Delft 28 oktober 1855.
Kinderen uit het 2e huwelijk:
6. JOHAN CHRISTIAAN HENDRIK, geb. Delft 16 november 1857, overl. Delft 17 juni 1858.
7. JOHAN CHRISTIAAN HENDRIK, volgt V.
8. MAGDALENA MARIA, geb. Delft 23 oktober 1860. Zij huwde Delft 7 september 1887 met

Jacob Willem Jan Adrianus Elzenburg, geb. Middelburg ca. 1862 (25 jaar in 1887), ambte-
naar bij de Staatsspoorwegen, zoon van Johannes Marinus Elzenburg en Elisabeth Wilhelmi-
na Kamans Abrahams.

9. ADRIANA WILHELMINA MARIA, geb. Delft 3 juni 1863, overl. Delft 23 augustus 1867.
10. DOROTHEA MARGARETHA MAGDALENA, geb. Delft 30 oktober 1864, overl. Delft 5

april 1866.
11. DOROTHEA MARGARETHA MAGDALENA, geb. Delft 4 juni 1866, overl. Delft 3 maart

1868.
12. ADRIANA WILHELMINA MARIA, geb. Delft 16 oktober 1868. Zij vertrekt 25 september

1899 naar Den Haag. Zij huwde Delft 3 maart 1915 met Willem van den Berg, geb. Schie-
dam 28 april 1866, timmerman, overl. Delft 7 december 1948, zoon van Pieter Johannes van
der Berg en Dorothea Juliana Laurendina Nuijs. Hij huwde Ie met Maria van der Meer.

13. DOROTHEA MARGARETHA MAGDALENA, geb. Delft 18 juni 1870, overl. Delft 9 juni
1873.
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14. CORNELIS WILHELMUS, geb. Delft 25 augustus 1872, meester huisschilder, glazenier,
overl. Delft 13 maart 1945. Hij huwde Ie Delft 25 mei 1898 met Cornelia Wilhelmina Flink,
geb. Grave 27 mei 1873, overl. Delft 28 oktober 1926, dochter van Jacobus Flink en Maria
Wilhelmina Dhiel. Hij huwde 2e Delft 21 mei 1930 met Agatha Anthonia Spee, geb. Delft
30 september 1882, dochter van Jan Spee en Geertrui Johanna van der Hoek. Zij huwde Ie
Delft 15 juni 1904 met Jacobus Daniel van Seuren.

V. JOHAN CHRISTIAAN HENDRIK VON STEIN, geb. Delft 21 april 1859, kleermaker, be-
grafenis-ondernemer, overl. Delft 30 mei 1943. Hij huwde Delft 2 juli 1884 met Maria Jacoba
Flink, geb. Delft 24 april 1861, overl. Delft 9 november 1938, dochter van Jacobus Flink en Maria
Wilhelmina Dhiel.
Kinderen:
1. MAGDALENA MARIA, geb. Delft 29 november 1884. Vertrekt op 9 maart 1905 naar Den

Haag, woont tot 4 januari 1910 te Gouda, komt dan naar Delft en vertrekt 22 september 1911
naar Rotterdam.

2. JACOBA MARIA, geb. Delft 17 november 1885, overl. Delft 23 januari 1886.
3. JOHAN CHRISTIAAN HENDRIK, volgt VI.
4. MARIA WILHELMINA, geb. Delft 20 februari 1889. Zij vertrekt op 10 februari 1909 naar

de "strafkz. gestr. Endegeest" te Oegstgeest, overl. Rijswijk 25 december 1968. Zij huwde
met Cornelis Pieter van de Vring, geb. Nieuwer-Amstel 11 juni 1884.

5. CLAZINA ELIZABETH, geb. Delft 19 april 1893, modiste. Zij huwde Delft 25 juli 1923
met Gijsbertus Wilhelmus Verbooij, geb. 31 juli 1896, pottendraaier, overl. 10 maart 1945,
zoon van Gijsbert Verbooij en Catharina Maria van den Ende.

6. JACOBUS, geb. Delft 13 mei 1894, overl. Delft 26 augustus 1894.
7. CORNELIS WILHELMUS, geb. Delft 25 juli 1895, gistschepper, overl. Delft 2 februari

1945. Hij huwde Delft 24 september 1919 met Adriana van der Spek, geb. Delft 5 november
1887, dochter van Leendert van der Spek en Alida de Wilt.

8. ADRIANA WILHELMINA MARIA, geb. Delft 9 september 1899. Zij huwde Delft 14 april
1937 met Frits Rotgans, geb. Amsterdam 25 april 1903, huisschilder, zoon van Johannes
Rotgans en Jannetje ter Horst.

VI. JOHAN CHRISTIAAN HENDRIK VON STEIN, geb. Delft 10 januari 1887, blikslager,
magazijnchef, overl. Delft 20 maart 1975. Hij huwde Delft 6 juni 1917 met Dieuwertje Vermeu-
len, geb. Delft 1 augustus 1890, overl. Delft 31 maart 1961, dochter van Kors Vermeulen en Jo-
hanna Groen.
Kinderen:
1. JOHANNA, geb. Delft 24 september 1918.
2. JOHAN CHRISTIAAN HENDRIK, volgt VII.

VII. JOHAN CHRISTIAAN HENDRIK VON STEIN, geb. Delft 12 maart 1920, werkplaats-
chef bij de Faculteit der Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Delft. Hij huwde
met Johanna Katharina Kasius, geb. Delft 8 mei 1925, dochter van Hendrikus Gijsbertus Kasius
en Hester Belia van Meeteren.
Kinderen:
1. MARIE CHRISTIEN, geb. Delft 16 juni 1956.
2. JOHAN CHRISTIAAN, geb. Delft 12 mei 1958, systeembeheerder bij TNO.
3. ANDRÉ, geb. Delft 11 oktober 1963.
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Noten:
1. Doopinschrijving: Maastricht 21 september 1764 (Luthers) Johannes Fredericus, vader Carl Frederik v.

Stein, sergeant inf. d. 2. Batail. den 2 Reg. Orang N. geboortig aus Strasburg, moeder Hellemina Chris-
tina de Bruijn, geboortig aus Grave. Getuigen Johann Lelrick (?) en ? Maria Magdalena.

2. Ondertr. inschrijving: Johan Frederich van Stein, corporaal in de compagnie van de Lt. Collonel Pil-
kingston, van Maastricht, ondertr. Groningen 28 juli 1792 met Maria van Duuren, van Groningen, pro
guibes, attestatie van in te koning van drie Spetlage in dato den 20 juli 1792 v.d.m. te Coevorden. Met
belastinge te Coevorden.

3. Doopinschrijving: Johan Christiaan Frederik, ged. Groningen 28 augustus 1794 (Luthers) (vader Johan
Frederik von Stein, corporaal onder Lt. G. Staar, moeder Dorothea Magdalena Gravenhorst.

4. Overlijdensakte: Groningen 7 april 1818 Johan Friederick van Stein, oud 50 jaar, kleermakersknecht,
geb. Maastricht, gehuwd met Anna van Denderen, zoon van Christiaan Stein, zijnde moeders namen
onbekend. De aangifte gebeurd door bekenden van hem, om die reden zullen de namen van zijn ouders
wel onjuist zijn weergegeven, evenals zijn leeftijd.

5. Aantekeningen uit een familiedossier in bezit van de auteur.
6. G.A. Delft. Not. N.G.H. Klein van Willigen, d.d. 18-6-1885 akte 878.
7. G.A. Delft Notaris Mr. P.A. Tukker, d.d. 23-7-1892 akte 144.
8. G.A. Delft Notaris Mr. P.A. Tukker, d.d. 4-8-1892 akte 155.
9. G.A. Delft Notaris Mr. B. van Berckel, d.d. 19-10-1858 akte 155.
10. G.A. Delft Notaris H.P. Bok, d.d. 30-11-1892 akte 105.
11. G.A. Delft Notaris Mr. B. van Berckel, d.d. 13-9-1881 akte 320.
12. G.A. Delft Notaris Mr. B. van Berckel, d.d. 18-1-1884 akte 24.

Cd-romnieuws
H.M. Lups

Een kadastrale onderneming. Op weg
naar een digitale atlas van de Provincie
Noord Brabant op basis van de gegevens
van het kadaster van 1 oktober 1832. Deze
cd is bedoeld voor werkgroepen en belang-
stellenden die de kadastrale bronnen van
1832 willen bewerken en invoeren in een
digitaal bestand. De cd geeft een gedetail-
leerd overzicht van de vindplaatsen van de
drie belangrijkste bronnen. Dat zijn de
kaarten of 'minuutplans', de registers of
'OAT's' (Oorspronkelijk Aanwijzende Ta-
fels) en de beschrijving van de gemeenten
uit 1832, de zogenaamde 'tabellen 5'. De
Stichting Brabantse Regionale Geschiedbe-
oefening, Brabants Heem en het Rijksar-
chief namen de taak op zich te zorgen voor
ondersteuning en coördinatie bij het invoe-
ren in het inmiddels beschikbare computer-

programma HazaGoed, dat hiervoor zeer
geschikt is. Inmiddels is in Brabant een
groot aantal mensen enthousiast bezig. De
cd-rom is een uitgave van het Rijksarchief
in Noord Brabant, de Stichting Brabants
Heem en de Stichting. De inhoud is geredi-
geerd door Wim Bakker en Fineke te Raa.
De cd-rom is te bestellen bij BRG of te
koop aan de informatiebalie van het Rijks-
archief. De prijs is ƒ 12,50 (excl. verzend-
kosten)

Inwoners Zeeuws Vlaanderen 1795-
1799; inwoners 1811 rest van Zeeland.
De volkstelling uit de Napoleontische tijd.
Verschijnt op de 25 ste Genealogische
Contactdag van de NGV afdeling Zeeland
op 1 sept. a.s. Voorintekening is mogelijk
tot 1 juli tegen de gereduceerde prijs van
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ƒ 40,—. Na het verschijnen wordt de prijs
ƒ 50,— en zal dan nog beperkt leverbaar
zijn. Bij toezending per post komen er on-
geveer/4,— verzendkosten bij.
Bestellingen met naam, adres, postcode,
woonplaats, tel. nr. en e-mail adres zenden
aan Stichting Genealogische Publikaties
Zeeland, p/a J.G. Polderdijk, Schippersweg
26, 4455 VP Nieuwdorp.

Mededelingen 1991-1997 (contactblad van
de afdeling Zuid-Limburg van de NGV van
1991 tot 1997, uitgeven op A4 formaat) op
cd-rom te koop.
In 1998 werd het vervangen door Gene Ver,
uitgegeven met groene kaft en op A5 for-
maat. Deze 7 jaargangen van Mededelin-
gen bevatte totaal 280 genummerde blad-
zijden en 28 ongenummerde bijlagen. Deze
308 bladzijden zijn ingescand, geconver-
teerd naar Acrobat Reader formaat en met
index op een cd-rom gezet. Deze cd-uitga-
ve kost ƒ 7,50 voor NGV-leden en ƒ 12,50

voor anderen. Bestellen kan alleen door
overmaking van het verschuldigde bedrag
plus ƒ 3,25 verpakkings- en verzendkosten,
op giro 3403228 van A.J. Griens te Land-
graaf onder vermelding van CD NGV-ZL-
Bl. Bij bestelling via bankrekening of giro-
tel bij opmerkingen ook het adres waar
de cd naar toe moet vermelden.

Rectificatie
Door een misverstand blijkt dat er in ons
vorige nummer bij het cd-rom nieuws: ge-
boortekennisgevingen (uit het Dagblad de
Limburger 1994-2000) een ernstige fout is
binnengeslopen. Genoemde cd-rom wordt
niet geproduceerd door het LGA zoals aan-
gekondigd. De productie is echter een privé
initiatief van de heer W.M. Suikerbuijk,
Molenweg 4, 6268 NG Bemelen. De kos-
ten van deze schijf bedragen niet ƒ 34,--
maar slechts ƒ 15,00 exclusief verzendkos-
ten.

Kopiëren genealogische cd's naar harddisk en toe-
voegen index file
A. van den Heuvel
Bij een eerder bezoek aan het Verenigings-
centrum van de NGV zag ik o.a. een com-
puter met een stapel genealogische cd-
rom 's. Bij een later bezoek zag ik wel de
computer maar de stapel cd-rom 's was ver-
dwenen. Het bleek dat ze allemaal op de
harde schijf waren gezet, waarbij men ze
ook nog allemaal in één keer op een be-
paald gegeven kon doorzoeken, wat relatief
veel sneller en gemakkelijker ging. Van-
daar dat ik mijn kleinzoon verzocht dat ook
voor mij te realiseren en vast te leggen wat
hij had gedaan, dit als geheugensteuntje
voor mij en voor anderen, die ook in deze

mogelijkheden zouden zijn geïnteresseerd.
Alzo kreeg ik de cd's op de harde schijf en
tevens het onderstaande artikel. HML.

In den beginne was er een boek. Daarna
kwam de computer en toen kwamen er
schijfjes met steeds meer capaciteit. Van-
daag de dag worden we dood gefrisbeed
door cd-rom's. Erg handig allemaal. Er kan
ook erg veel op. Maar je krijgt al gauw een
kleine Himalaya of Mount Everest aan cd's
bij elkaar. Dus als je dan naar gegevens op
zoek bent is het toch handiger dat het alle-
maal compact op je harddisk staat opdat je
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met één zoekopdrachtje ze zeer snel alle-
maal kunt doorzoeken zonder dat je conti-
nu moet gaan spelen voor jukebox met je
mooie gebergte aan cd-rommetjes. Wel
moet die harde schijf een behoorlijk capa-
citeit hebben, bijv. 20 Gb.

Wat te doen om dit op zo'n handig plaatsje
te krijgen op je harddisk èn dat het ook nog
gebeurt op een manier waarop het enigs-
zins geordend is?
Men heeft hiervoor twee programma's no-
dig: Windows verkenner en Acrobat rea-
der.
U installeert als eerste Acrobat reader. De-
ze zit bij alle cd's waarop de genealogische
gegevens in pdf files zijn opgeslagen.
U opent dan de Windows verkenner. Ver-
volgens stopt u de eerste cd van een van uw
genealogische bronnen in de betreffende
drive. Deze zal ik als voorbeeld cd Pietje
noemen. Als u hierop rondkijkt ziet u één
of meer mappen. U zult er in ieder geval
een map aantreffen als bijvoorbeeld: d:
U931-1987.
Als u dan eerst op uw c-schijf een map aan-
maakt met bijvoorbeeld 'Genealogie' als
hoofdnaam (of wat u voor een andere naam
in gedachten had, als u maar later weet wat
erin staat). Vervolgens maakt u in deze
map een submap aan met de naam van de
te kopiëren cd-rom. Dit is wel zo handig
om een beetje structuur aan te brengen.
Verder heeft dit geen enkel belang.
Ik noem deze map als voorbeeld voor het
gemak Pietje. Immers de cd waarvan u de
inhoud wilde kopiëren heet ook zo.
In deze map gaat u de mappen kopiëren die
op de cd-rom staan. U doet dit door met de
verkenner weer naar de cd-rom te gaan. U
klikt in het linker venster de cd-rom drive
aan opdat de inhoud in het rechter venster
zal worden getoond.
U klikt dan op een leeg plaatsje in het rech-
ter veld zodat het rechter scherm wordt ge-

selecteerd. Dan drukt u de toetscombinatie:
Ctrl-A in. Hiermee selecteert u alle bestan-
den. Vervolgens drukt u de toetscombinatie
Ctrl-C in. Hiermee kiest u dat u de geselec-
teerde bestanden wilt gaan kopiëren.
Daarna gaat u weer terug naar de map die u
heeft aangemaakt op de C: schijf en naar de
submap Pietje. U zorgt ervoor dat deze ge-
opend staat in het rechter venster door erop
te dubbelklikken. (hij is nu nog leeg)
Als u in het lege rechter veld klikt word dit
veld actief. Als u nu de toetscombinatie
Ctrl-V indrukt plakt u de bestanden in de
map, die u had geselecteerd. Windows be-
gint nu met het kopiëren van de cd-rom
naar de harde schijf. Gefeliciteerd! Het ko-
piëren lukt al!!!

Het toevoegen van index files in Acrobat
reader:
U start Acrobat Reader op.
Dan ziet u in AR rechts bovenaan een
icoontje van een blaadje met de kleinste
verrekijker. Deze staat voor de zoekfunctie.
Deze klikt u aan. U komt in het scherm ge-
naamd Adobe Acrobat Search.
Hier staat rechts een knopje indexen.
Klik hierop.
Dan wilt u er een index toevoegen. Klik op
NieuwY
Blader dan naar de map op de harde schijf
waar u de laatste cd in heeft gekopieerd.
In mijn geval was dat de map Pietje.
Als ik hierin ga zie ik in deze map een in-
dexfile staan (index.pdx). Deze klikt u aan.
Als u deze heeft toegevoegd bent u klaar
met deze cd.
Wilt u er meer toevoegen dan doorloopt u
dus dezelfde stappen opnieuw.
Acrobat Reader doorzoekt dan alle indexfi-
les, die op uw harde schijf staan in één
keer.
Veel plezier en succes met uw onderzoe-
kingen!
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LAFAM Genealogie,
een nieuwe eend in de bijt
W.C. Hellinga

In de wereld van genealogie zijn er sinds
jaar en dag een aantal hoofdrolspelers op
het gebied van computerprogramma's die
de genealogische werkzaamheden onder-
steunen en vereenvoudigen. Zoals zeker
een genealoog weet, staat de tijd niet stil en
worden we dagelijks geconfronteerd met de
snelheid waarmee ontwikkelingen op het
gebied van computers plaatsvinden.
Ook genealogie en computerprogramma's
daarvoor zijn onderhevig aan voortgang en
verbetering. DOS is Windows geworden en
gemak dient meer dan ooit de mens en pro-
grammatuur die de genealoog ondersteunt
dient daarom eveneens gelijke tred met de
algemeen geldende voortgang te houden.

Het ontstaan van LAFAM
Rond 1995 is door W.C. Hellinga de ont-
wikkeling van het programma LAFAM ge-
start. De behoefte aan een hulpmiddel bij
het uitoefenen van een nieuw ontdekte hob-
by was hiertoe de aanleiding. Maar elke ge-
vorderde genealoog weet dat de start van
de hobby geheel andere wensen en eisen
aan het beheer van gegevens stelt dan een
meer gevorderd stadium.
Tijdens het leren omgaan met genealogie,
archieven en alles wat daarbij komt kijken
werd het programma dan ook steeds verder
verbeterd en uitgebreid. Het resultaat is een
bijzonder handzaam en praktisch opgezet
programma, dat uitblinkt in overzichtelijk-
heid, duidelijkheid en gebruikersgemak,
zonder concessies te doen aan functionali-
teit en kwaliteit.
Op dit moment bestaat LAFAM uit een
zeer brede basis, met daarnaast een tweetal
additionele modulen. Een basis die ruim-

Hellinga Automatisering
HILVERSUM. Nederland

lafam@wxs.nl

C: \D ata\G enealogieVKwartierstaat

schoots zowel de beginnende als ook de ge-
vorderde genealoog voorziet van het nodi-
ge gereedschap. Hierbij wordt een eenvou-
dige en duidelijke werkwijze, gehanteerd,
die geen lange leerperiode vergt.

De Functionaliteit van LAFAM
Wat zit er in deze basisversie van LAFAM,
zult u zich afvragen. Welnu dat is teveel
om op te noemen in dit artikel, maar de
meest in het oog springende zaken kunnen
we zeker opsommen.

• Een onbeperkt aantal databases, dus
voor elke familie, plaats of andere
groepering een eigen database.

• Uitwisseling tussen verschillende data-
bases, meervoudige invoer van een
persoon is niet nodig.

• Ondersteuning GEDCOM formaat.
• Vijf talen, Nederlands, Engels en Fries

zijn aanwezig, Frans en Duits kunnen
zelf ingevuld worden.

• Een controle optie die de juistheid van
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ingevoerde gegevens controleert. Bij-
voorbeeld de onderlinge verbanden
tussen ingevoerde datums, relaties en
gezinnen.

• Uitgebreide mogelijkheden voor zoe-
ken en sorteren van personen en gege-
vens.

• Vele mogelijkheden voor het afdruk-
ken van de gegevens.

• Weergave van kwartierstaten, stambo-
men en stamhouderlijnen in zowel gra-
fisch als tekst formaat.

• Topografische spreiding van personen
en gebeurtenissen op een landkaart.

• Uitgebreide statistiek.
• Uitvoer in zowel HTML als TXT

(ascii) formaat.
• De invoer van gegevens kan naast de

normale velden gedaan worden in
aparte velden voor tussenvoegsels,
doop, begrafenis, doopnamen, indica-
tie crematie, enz.

Additionele modulen
LAFGENEA en LAFADRES zijn op dit
moment de modulen die aan de basis extra
functionaliteit toevoegen.
LAFADRES beidt de mogelijkheid per-
soonsgegevens toe te voegen en te wijzigen
volgens het adreskaart principe. Deze zoge-
naamde adreskaart wordt in Nederlandse
archieven gebruikt. Zo kunt u direct vanaf
deze kaart een volledig gezin invoeren, dus
snel en zonder meerdere malen gelijke ge-
gevens in te tikken.
LAFGENEA is een module die extra over-
zichtsmogelijkheden biedt. De volgende
overzichten zijn mogelijk in zowel TXT als
HTML formaat. U bepaalt daarbij zelf wel-
ke gegevens weergegeven worden door de-
ze simpelweg aan of uit te klikken.

-Stamreeks patrilineair
-Stamreeks matrilineair

-Stamboom patrilineair
-Stamboom matrilineair
-Kwartierstaat
-Parenteel
-Complete genealogie

Prijzen
De prijs van LAF AM is ƒ 80,00. Hiervoor
ontvangt u de basisversie op cd-rom, met
daarbij de handleiding en gebruikerscode in
een handzame verpakking.
Een extra module kost ƒ 20,00 en kan alleen
besteld worden na, of bij aanschaf van de
basisversie. Nabestellingen van een module
kosten ƒ25,00.

Wilt u kennismaken met LAF AM zonder
direct de basisversie aan te schaffen, dan
kunt u de Demoversie bestellen. Deze kost
ƒ 15,00 en wordt geleverd met een voor-
beeld database waarin het Huis van Oranje
is weergegeven. Deze versie is volledig
werkend, maar kan alleen gebruikt worden
met de voorbeeld database. Voor het ope-
nen en/of aanmaken van een nieuwe data-
base heeft u een gebruikerscode nodig. In-
dien u na levering van de Demoversie be-
sluit de Basisversie aan te schaffen, wordt
een gebruikerscode, met de handleiding
aan u nageleverd. U betaalt in dat geval
slechts ƒ 70,00 voor de basisversie.

Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., verzend-
en administratiekosten.

Tot Slot
De opzet van LAF AM is duidelijk en over-
zichtelijk, zodat u direct aan de slag knnt.
De handleiding van LAF AM is minder dan
50 pagina's groot en ruim voorzien van af-
beeldingen en voorbeelden. Dus geen lange
leessessies voor u kunt beginnen, maar tijd
voor genealogie, met LAF AM als praktisch
hulpmiddel.
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Meer informatie
Wilt u meer weten over LAF AM, surf dan
naar : http://home.wxs.nl/~wch/lafam.html

Daar vindt u alle informatie, scherm- en
rapport voorbeelden en de prijzen. De vol-

ledige handleidingen van zowel de basis-
versie als de modulen zijn vanaf deze pagi-
na op te halen, zodat u een compleet beeld
kunt krijgen van het programma. Ook kunt
u via e-mail schrijven naar lafam@planet.
nl of bellen/schrijven naar Hellinga Auto-
matisering, Ludgeruslaan 18, 1216 TA Hil-
versum, tel. 035 6211717.

Daarnaast zijn wij - na afspraak - gaarne
bereid het programma te demonstreren op
genealogische dagen.

Wilt u nu reeds LAFAM bestellen, stort
dan het juiste bedrag op giro 4006079 t.n.v.
W.C. Hellinga, o.v.v. uw naam en adres en
de versie/modulen die u wenst te ontvan-
gen.

Overzicht publicaties
H. Klunder

In deze overzichten reeks wordt zo goed moge-
lijk bijgehouden waar over welke families pu-
blicaties verschijnen.

B.J. van den Enk: Het geslacht Van den Enk.
[Beekbergen, 1720-1989.] Veluwse Geslachten,
dec. 2000.

C.G. Eulink: Aanzet tot genealogie Eulink.
[Doetinchem e.o., vóór 1700-1993.] Oostgel-
ders T.G.B., 4e kwart. 2000.

Redactie GN/PodB: Keurmedigen van de Kel-
narij van Putten (6). [Afstammelingen van
Evert Besselsen en Gertgen Jansen
(patroniemen), 16e-17e eeuw.] Gens Nostra,
okt. 2000.

J.Th. Gantvoort: Het geslacht Gantvoort,
Groenlose tak. [1750-1977.] Oostgelders T.G.
B , 3e kwart. 2000.

B.J. Koolstra: Kwartierstaat van Adriana Wou-

terina de Geus (vervolg). G.T.M.W.B.Bw., dec.
2000.

A. van Goor: Het geslacht Geuzinge.
[Stamreeks, 1265-1446.] Drents Geneal. Jaar-
boek, 2000.

J. Hagedoorn: Drukkersstrijd en drukkersleed -
De beginjaren van Van Gorcum 1816-1871.
[Met 'genealogisch schema', 1771-1887.] Waar-
deel, 2000 nr. 4.

J. Heemskerk: Hendrik Jacobus Jut - 1851-
2001 [...] Een verhaal over hem en zijn voorou-
ders. [Div. namen, oorspr. Claus (van Laar),
geb. 1697.] Kronieken, 2000 nr. 4.

A. Kamphorst: Genealogie Kamphorst.
[Voorst, 1570-1937.] Veluwse Geslachten, dec.
2000.

P.C.J. van der Krogt: De 'onbestorven' weeskin-
deren van Philippe van Kempen en Rose Dele-
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court. [O.a. met kwartierstaat (Paciola, Camil-
Ie), ooms en tantes, 18e-19e eeuw.] Ned.
Leeuw, nov.-dec. 2000.

J.M.G. Leune: Kwartierstaat van Dingetje Kik
(1858-1901). [Enthoven, Vijverberg, Goud-
zwaard.] Zeeuwse Kwartierstaten, nov. 2000.

G.M.F. Knapen: Parenteel van Joannes Knapen
(vervolg en slot). [1851-1993.] Limb. Tijdschr.
Geneal, 2000 nr. 4.

H.J. Plankeel: De kinderen van Dirck Jansen
Koevoet en Marichen Maertens. [Barendrecht,
Groede, 1587-1709.] Van Zeeuwse Stam, dec.
2000.

F. van den Toorn: Kwartierstaat Kooman.
[Kole, De Groene, Wabeke.] Zeeuwse Kwar-
tierstaten, sept. 2000.

A.J. Boekhorst: Voorouders uit Warnsveld e.o.:
o.a. Korenblik, Haverkamp, Voortman, Ha-
vesman. [Met kwartierst. Aaltje Korenblik.]
Oostgelders T.G.B., 3e kwart. 2000.

T. de Kort: Kwartierstaat van Antonius Francis-
cus Cornelis Mari de Kort (vervolg). G.T.M.
W.B.Bw., dec. 2000.

B.E. Kwakkel: Kwartierstaat Hendrik Kwakkel
(vervolg). Veluwse Geslachten, okt. 2000.

P. Sanders: Genealogie Lagrouw. [Dussen,
1600-1762.] G.T.M.W.B.Bw., dec. 2000.

P. van Liempt: Kwartierstaat Van Liempt
(vervolg). G.T.O.B., jan. 2001.

J.P. Lucassen: Een speurtocht naar Teun Lu-
cassen, eerste helft 17e eeuw. [Met 2 schema's,
1530-1685.] Limb. Tijdschr. Geneal., 2000 nr.
4.

H.A. Martens: Genealogie Martens (vervolg).
[1825-1991.] G.T.M.W.B.Bw, dec. 2000.

C. en I. Tinbergen: Nageslacht van Stijne Jan-
sen. [Meijerink, 1630-1876.] Oostgelders T.G.
B , 3e kwart. 2000.

J. Huisman: Genealogie Van Middendorp af-
komstig uit Kootwijkerbroek (vervolg). [1844-
1982.] Veluwse Geslachten, okt. 2000.

J.H. Midavaine: De familie Midavaine op Wal-
cheren in de 18e en 19e eeuw. Van Zeeuwse
Stam, dec. 2000.

G.M. Klaver-Zwagerman: Stamreeks Maartje
Moeijes. [Vóór 1600-1984.] Westfriese Fam,
dec. 2000.

F.H.K. van Andel, H.M. Kuypers: Genealogie
van de familie Nederburgh. [Vóór 1500-1976.]
Ned. Leeuw, sept.-okt. 2000.

Y. Prins: Een familie van kunstenaars en belas-
tingpachters - De kunstschilders Aert en Eglon
van der Neer en hun verwanten. [Met frag-
mentgeneal, vóór 1600-1754.] Jaarboek C.B.G.
2000.

W.Th.M. Dirksen-Roelofs: Kwartierstaat Hen-
drik Nieuwenhuis. [*1823, Van Eek, Westen-
broek, Jansen.] Veluwse Geslachten, dec.
2000.

Th.C.M. Noordermeer: Van Hodenpijl via Spij-
kenisse naar Tonnekreek, hoe Jan Cornelisse
Noordermeer in Tonnekreek (Klundert) terecht
kwam. [1529-1684.] Ons Voorgeslacht, juli/
aug. 2000.

J.W.J. Nijeboer: Kwartierstaat van Johannes Ja-
cobus Nijeboer. [Gerritsen, Rodijk, Bourgon-
jen.] Veluwse Geslachten, okt. 2000.

B. de Keijzer: Genealogie Ottolander
(Meerkerk). [Vóór 1500-1685.] Kronieken,
2000 nr. 4.

A.B. Maliepaard: Penning/Van der Bijl.
[Antwoord op vraag, Ridderkerk, 1500-1832.]
Ons Voorgeslacht, juli/aug. 2000.

J. Bastiaensen: De familie Philips. [Grensstreek
bij Kalmthout, 1575-2000.] Vlaamse Stam, jan.
2001.

F.G. Piek: Genealogie Pie(c)k. [Bredevoort,
Rotterdam, 1615-1988.] Oostgelders T.G.B, 43
kwart. 2000.

J.W. Joosten: Landverhuizers VIII: Pool (A.).
[Schoorl, 1758-1888.] Pool (B.) [O.a. Schoorl,
1765-1934.] Westfriese Fam, dec. 2000.
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M.T. Sprangers: Aanvulling Priester. [1668-
1885.] Van Zeeuwse Stam, dec. 2000.

J.W. de Putter: Aanvulling/correctie kwartier-
staat J.W. de Putter. Zeeuwse Kwartierstaten,
sept. 2000.

W.H.M. Nieuwenhuis, D.A. Koenig: De
Utrechtse voorouders van President Franklin
Delano Roosevelt. [Roos, ca. 1600-1772.] Gens
Nostra, okt. 2000.

M.R. Doortmont, N. Everts, JJ. Vrij: Tussen de
Goudkust, Nederland en Suriname - De Euro-
Afrikaanse familes Van Bakergem, Woortman,
Rühle en Huydecoper - IV: Rühle [1710-
1986] - V: Huydecoper [1625-1933]. Ned.
Leeuw, nov.-dec. 2000.

J.M.M. Sanders: Kwartierstaat Sanders
(vervolg). G.T.O.B. Jan. 2001.

J. de Graaf Szn.: Genealogie Santing(e)/
Zantinge. [Dwingeloo, 1505-1994.] Drents Ge-
neal. Jaarboek, 2000.

L.J.G.W. Schelberg: De familie Van Schelberg
van de 14e tot de 16e eeuw (slot). [Met schema
1409-1618.] Limb. Tijdschr. Geneal., 2000 nr.
4.

R. Schouten: Kwartierstaat Schouten aanvul-
lingen en verbeteringen (vervolg). Veluwse Ge-
slachten, okt. 2000.

C. Keppel: Kwartierstaat van Schouwenaar
Nellie Marie. [Klap, Spruit, Leijs.] Zeeuwse
Kwartierstaten, sept. 2000.

C.J. Sleddering: Kwartierstaat Willem Johannes
Sleddering. [Esmeijer, Sleijster, De Vries.]
Oostgelders T.G.B., 3e kwart. 2000.

C. Sigmond, K.J. Slijkerman: De oudere gene-
raties van het geslacht Sli(c)kboer uit de Hoek-
se Waard. [1480-1672.] Ons Voorgeslacht,
sept. 2000.

P.J.C; Elema: Van Slochteren (Groningen) III.
[1635-1858.] Gens Nostra, okt. 2000.

C.J. Slok: Genealogie Slok. [Veenendaal, 1600-
1837.] Veluwse Geslachten, dec. 2000.

H.A.M. Snelders: Van Snels naar Snelders II:
De Leurse smid Jacobus Snels en zijn nage-
slacht. [1725-1960.] G.T.M.W.B.Bw., dec.
2000.

P. Sanders: Genealogie Sonnevelt uit Veen en
omgeving (vervolg). [1665-1807.] G.T.M.W.B.
Bw., dec. 2000.

C.M. Spil: De r.k. familie Spil uit Hem. [Ook
Zaandam, 1796-1999.] Westfriese Fam, dec.
2000.

J.F. Stoutjesdijk: Fragment kwartierstaat van
John Stoutjesdijk, Grand Rapids. [Wesdorp,
Neele.] Zeeuwse Kwartierstaten, nov. 2000.

M. Wynants: Onze kwartierstaat: Maurits Ver-
bist, Midden-Brabants expressionist. [Philips,
Paeps, Verheyden.] Vlaamse Stam, jan. 2001.

P.J.C. Elema: Genealogie Vet (Ursem, Noord-
Holland). [1710-1988.] Gens Nostra, dec. 2000.

J.J. Vervloet: Van der Vloed/t (Ameide).
[1675-1986.] Ons Voorgeslacht, okt. 2000.
J.W. Joosten: Wagner. [O.a. Schoorl, 1787-
1959.] Westfriese Fam., dec. 2000.

C. van der Weele, J. van der Weele: Deelgenea-
logie Van der Weele. [Vooral Z.-Vlaanderen),
1660-1961.] Van Zeeuwse Stam, dec. 2000.

J.W. van Hoorn, H.W. Homan Free, R. San-
ders: Genealogie Weggemans te Sleen en Da-
len (1600-1850). [1560-1940.] Drents Geneal.
Jaarboek, 2000.

C. & I. Tinbergen: Nageslacht Lucas te Winc-
kel. [Zutphen, Amsterdam, 1690-1793.] Oost-
gelders T.G.B., 4e kwart. 2000.

H. van den Brink: Witlox in de late middeleeu-
wen (vervolg). [1400-1554.] G.T.O.B., jan.
2001.

B.E. Kwakkel: Kwartierstaat Geertje Derks
Witteveen. [Vóór 1800, Martens, Van Putten,
Bijsterbosch.] Veluwse Geslachten, okt. 2000.

Redactie GN/PodB: Keurmedigen van de Kel-
narij van Putten (7). [Afstammelingen van Wol-
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tergen, moeder van o.a. Geertgen (x Everwijn
Gerrits), patroniemen, 16e-17e eeuw.] Gens
Nostra, okt. 2000.

B.J.M. Wolters: Wolters uit Ulft. [En omge-
ving, 1725-1987.] Oostgelders T.G.B., 4e
kwart. 2000.

Aanwinsten bibliotheek Prometheus
H. Klunder

De bibliotheek van de Genealogische Vereniging Prometheus is in de periode november
2000 -januari 2001 aangevuld met de volgende boeken:

Drents Genealogisch Jaarboek, jaargang 2000.
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jaargang 2000.
J.E. Heijns: Oud-rechterlijk archief Bleskensgraaf.
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2000.
M.W.M, van der Meer: Afzonderlijk naamregister bij de 3 delen Van der Meer.
Van Zeeuwse Stam, jaargang 1985.
Van Zeeuwse Stam, jaargang 1988.
Van Zeeuwse Stam, jaargang 1991.
Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus: Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen
II.

Boekennieuws
Het Goudse hofstedengeldregister van ca.
1397 en andere bronnen voor de vroege
stadsontwikkeling van Gouda, uitgegeven
door K. Goudriaan, B.J. Ibelings en J.C. Vis-
ser.
Een aantal jaren geleden vond B.J. Ibelings
een register met een lijst van betalers van het
Goudse hofstedengeld uit ongeveer 1397. Van
deze bijzondere vondst is een bronneneditie
uitgegeven. Het register vermeldt 886 percelen
die de gehele Goudse binnenstad omvatten. De
bron geeft uitvoerige en systematische infor-
matie over de middeleeuwse stedenbouwkun-
dige structuur van Gouda en over de inwoners
met vermelding van hun beroep. Aan deze uit-
gave zijn nog drie andere bronnen toegevoegd
die informatie geven over de stedelijke water-
staat, over de defensie en over de financiering
van de armen- en vreemdelingenzorg. De uit-

gave bevat een uitgebreide inleiding, een reeks
kaarten van de stad en indices op persoonsna-
men, beroepen en topografische aanduidingen.
Het eigenlijke hofstedenregister bevindt zich
in het archief van de grafelijkheidsrekenkamer,
Alg. Rijksarchief, afdeling registers, inv. nr.
772,omslag d.
Uitgever Verloren Hilversum, ISBN 90-
70403-46-3. Het telt 99 pag. en kost ƒ40 , -

Zoeklicht op Nijmegen
Ter gelegenheid van het zesde Lustrum van het
kwartier van Nijmegen, najaar 2000, heeft de-
ze afdeling een omvangrijk genealogisch boek-
werk uitgegeven onder de titel Zoeklicht op
Nijmegen dat ook voor niet-streekbewoners
interessant kan zijn. De hoofdredacteur is Nico
Hamers, oud hoofdredacteur van Gens Nostra.
Zijn supervisie betekent gewoonweg kwaliteit.
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Zoeklicht op Nijmegen is een bundel met geva-
rieerde opstellen over belangwekkende genea-
logische topics met een indrukwekkende lijst
aan auteurs. Ook vorige 'zoeklichten' waren een
groot succes. Aantrekkelijk publiektrekkers zijn
dit keer een overzicht van de omgekomenen bij
het grote Nijmeegse bombardement in de oor-
log, de kwartierstaat van prof. Rogier en vooral
een integrale leerlingenlij st, met geboorteda-
tum, geboorteplaats, adres en naam van de ou-
ders van 300 leerlingen tussen 1900-1903.
De uitvoering is in kleurendruk. Het boek dat
ruim 300 pagina's telt, kan men bestellen voor
ƒ 40.00 (afhalen te Malden) en ƒ 47,50 (toe-
zenden). Gireer genoemd bedrag naar 4446866
t.n.v. N.A. Hamers, Vogelenzang 4, 6581 CR
Malden. Tel 024-3580735. (JWK)

Handboek voor de geschiedenis van Lim-
burg. Auteur dr.. P.J.H. Ubachs
Binnen de reeks van Maaslandse Monografieën
(no. 63) is onlangs een handboek voor de ge-
schiedenis van (beide) Limburg(en) gepubli-
ceerd geschreven door dr. Ubachs, een vooraan-
staande vakhistoricus van ons zuidelijk gewest.
Dit boek moet men vooral zien als een weten-
schappelijke studie en contrasteert met het
eveneens onlangs uitgekomen boek van Venner,
die een leerboek over de geschiedenis van Lim-
burg heeft geschreven, gericht op jongeren en
een groter publiek. Tot voor kort moest de seri-
euze amateur-historicus-Limburger zich zeer
tevreden stellen met het overigens prachtige
boek van Jappe Alberts, De geschiedenis van de
beide Lintburgen. Dit boek reikt echter niet ver-
der dan 1918. Voor de twintigste eeuwse ge-
schiedenis bestond dan ook een lacune, maar
zelfs de geschiedenis van de negentiende eeuw
was bij Jappe Alberts nog niet goed verwerkt.
Voor moderne historische gegevens raadpleeg-
de ik vooral Limburgs Verleden, waarin hoofd-
stukken stonden met meer modernere gegevens,
geschreven door uiteenlopende vakspecialisten.
Het werk van Ubachs is veel uitvoeriger dan
Jappe Alberts en dus een welkome aanvulling
op de bestaande literatuur. Het tracht diverse
geschiedkundige visies en onderzoek in een
werk te integreren. Doordat van een mono-
auteur studie sprake is, kan men dit studieboek
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als een goede eenheid, zonder overlap of dou-
blures beschouwen.

In veel opzichten zijn de werken van Jappe Al-
berts en Ubachs een wereld van verschil.
Ubachs is veel meer geëngageerd en kritisch
dan Jappe Alberts, die meer feitelijk en be-
schouwelijk is. Ubachs plaatst bij voorkeur de
Limburgse ontwikkelingen binnen de geschie-
denis van de regio en van het bestuurlijke ge-
bied waartoe Nederland behoorde. Het is dus
geen eng provinciale geschiedenis, maar het
werk 'reikt een etage hoger'. Vele heilige huisjes
worden gesloopt. Vandaar dat het werk van
Ubachs wel eens tegen de gevestigde mythen
ingaat. Ubachs signaleert daarbij bovendien de
problemen en lacunes bij de geschiedbeschrij-
ving van Limburg. Hij verschaft daarmee jonge
onderzoekers stof voor aanvullend onderzoek.
Dat er veel over Limburg nog niet bekend en
beschreven is, blijkt uit deze studie overduide-
lijk.

Wat is mijn mening over dit boek? Dit is een
goed geschreven boeiend verhaal, dat uitnodigt
tot nadenken. Een frisse aanpak dus waarbij de
lezer voortdurend het gevoel heeft dat heilige
geschiedkundige traditionele mythen onderuit
worden gehaald. Dit boek is dus gedegen litera-
tuur voor diegene die een redelijke historische
basiskennis van Limburg hebben. Het is welis-
waar een vlot geschreven verhaal maar boven-
dien een wetenschappelijke studie van hoog ni-
veau die toch wel deugdelijke voorkennis ver-
eist. Naar mijn mening zou ik dit boek geen
handboek willen noemen. Vele belangwekken-
de delen van de Limburgse geschiedenis blijven
toch onbesproken. Ik zie het boek meer als een
grondig studieboek met als zwaartepunten de
sociaal-historische-, cultureel historische- en
politieke geschiedenis. Ieder die de meer seri-
euze geschiedschrijving van Limburg aan het
hart gaat moet dit werk kopen. Het is dus be-
stemd voor historische fijnproevers. In mijn
boekenkast heb ik Ubachs naast Jappe-Alberts
gezet, al was het maar om de verschillen van
opzet en de recente nieuwe inzichten beter te
kunnen plaatsen. Ik vermoed dat ik dit werk
nog regelmatig zal raadplegen.
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Zonder dralen kan ik zeggen dat de auteur dr.
Ubachs met dit fraaie studieboek het Limburgs
historisch onderzoek een krachtige impuls heeft
gegeven. Het zal in de reeks studieboeken over
Limburg een ereplaats krijgen.
Dit handboek omvat ca 550 bladzijden. Het
boek is rijkelijk geïllustreerd met o.a. fraaie af-
beeldingen in kleurendruk en zeer instructieve
kaartjes. Het is deugdelijk ingebonden en heeft
een fraaie kaft. Een aanwinst voor de boeken-
kast, een werk dat jaren mee zal gaan. (JWK).

Joods leven in Maassluis (1688-1942) Auteur
drs. L.M. van der Hoeven, mw. drs. E..M. Ban-
ki verzorgde het deel 2, Ceremoniële objecten
en familieherinneringen en van deel 3, De jood-
se grafzerken op de Algemene Gemeentelijke
Begraafplaats te Maassluis, verzorgde mw.
prof. dr. R.K. Fuks-Mansveld de inleiding en de
vertaling, aangevuld door drs. Van der Hoeven.
In dit boek wordt getracht de verdwenen cul-
tuur van de joden in de mediene (joden in een
kleine stad of plattelandsgemeente buiten Am-
sterdam) in beeld te brengen. Het is in de eerste
plaats een beschrijving van het dagelijks leven
van de Maassluise joden vanaf de zeventiende
tot het begin van de twintigste eeuw. Joden in
de mediene waren aangewezen op hun christe-
lijke omgeving. Ze waren van de plaatselijke
overheid afhankelijk voor het aanleggen van
een begraafplaats of voor het houden van religi-
euze bijeenkomsten. Een goed contact met de
omgeving was van levensbelang. De joden in
een kleinere gemeenschap moesten het stellen
zonder de geborgenheid die een grote joodse
gemeenschap te bieden had. Het eerste deel,
hoofdzakelijk op geschreven bronnen geba-
seerd, geeft een schets van het joodse leven in
Maassluis vanaf de komst van de eerste joden.
Diverse aspecten komen aan de orde, o.a. de
relatie met de plaatselijke overheid, diverse
functies als voorzanger, koster en ritueel slach-
ter, de armenzorg en de economische activitei-
ten.
Deel 2 bevat naast de tekst een aantal illustra-
ties in kleur van ceremoniële objecten uit Maas-
sluis. Bij de familieherinneringen zijn diverse
foto's aanwezig. Hoofdstuk 3 is een In Memori-
am van degenen, die in de periode 1940 - 1945
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stierven, bijna allen in Auschwitz of Sobibor.
Deel 3 houdt zich bezig met de begraafplaatsen
van de andere overledenen. Maassluis had een
joodse begraafplaats, maar die werd in 1948
aangekocht door de gemeente, waarna herbe-
grafenis plaats vond op de Algemene Gemeen-
telijke Begraafplaats. Van een aantal zerken is
de vertaling opgenomen, aangevuld met een
aantal persoonsgegevens van de overledene.
Het boek is een uitgave van het Gemeentemu-
seum Maassluis, waar een tentoonstelling zal
plaatsvinden van de opgenomen voorwerpen en
foto's. Dit zeer lezenswaardige, maar ook be-
nauwende boek (ISBN 90-803236-2-4) kan be-
steld worden door op girorek.nr. 4483440 t.n.v.
Genealogisch Bureau drs L.M. van der Hoeven
te 's-Gravenhageƒ33,-- (is incl. verzendkosten)
over te maken.(HML)

NGV, afd. Delfland. Ter gelegenheid van het
25-jarig jubileum van de NGV afdeling Delf-
land zal als hoogtepunt een jubileumboek ver-
schijnen met een veertigtal artikelen omvatten-
de genealogische en historische bijdragen en
unieke bronvermeldingen. Alle artikelen zijn
gerelateerd aan de Delflandse regio en Zuid-
Holland met onderwerpen als: Delflandse zoea-
ven, Het zedelijk lichaam, enkele fruittelers
rond Poeldijk, een vijlkappersfamilie, vuurwerk
maken in de negentiende eeuw, een IJslander
legende, een boerderij en de bewoners, enkele
bedrijfsgeschiedenissen, de geschiedenis van
een Delftse snuifmolen en vele genealogische
gegevens in kwartierstaten, stamreeksen en ge-
nealogieën met talrijke familienamen. Het boek
heeft een omvang van meer dan 450 pagina's
met ruim 30 foto's en afbeeldingen. Bij voorin-
tekening voor 1 juli 2001 bedraagt de prijs
slechts ƒ 37,50, voor bestellingen die na deze
datum binnenkomen is de prijs ƒ 45,—. Men
kan het boek bestellen door het verschuldigde
bedrag, eventueel verhoogd met de verzendkos-
ten (ad ƒ15,—) over te maken op bankrekening
058.94.82.467 t.n.v. mevr. A.P.J. Kayser-van
der Zee (NGV Delfland Publicaties) onder ver-
melding van uw naam en adres bij de medede-
lingen. Eventueel kunnen de bestellingen eind
november worden afgehaald. Over tijdstip en
afhaaladressen volgt nader bericht. (HML)
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Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsge-
vangenen in Nederland tijdens de Eerste We-
reldoorlog. Auteur: Evelyn de Roodt. In de be-
gintijd van de Eerste Wereldoorlog telde ons
land meer dan een miljoen vluchtelingen op een
bevolking van ruim zes miljoen.Dit waren niet
alleen Belgische vluchtelingen, maar ook uitge-
weken buitenlandse militairen, Duitse deser-
teurs, ontsnapte en uitgewisselde krijgsgevan-
genen, die geïnterneerd moesten worden. De
auteur beschrijft het lot van deze vreemdelingen
en hun levensomstandigheden in ons land. Aan-
dacht is er voor de houding van de Nederlandse
bevolking. Veel asielzoekers werden toen door
particulieren in hun gezinnen opgevangen. Voor
de anderen werden interneringskampen inge-
richt.
De schrijfster publiceerde haar verhaal na gron-
dig (archief) onderzoek, waarbij ook fraai foto-
materiaal te voorschijn kwam: Archieven van
de ministeries van Binnen- en Buitenlandse Za-
ken, gemeentearchieven, archieven van kranten
en van comités voor steun aan vluchtelingen.
Buiten beschouwing bleven eventuele dagboe-
ken en correspondentie van de toenmalige
vluchtelingen. Het boek is een uitgave van de
Europese Bibliotheek Zaltbommel, 2000, ISBN
90-288-1426-4. Het telt 464 pagina's en kost
ƒ 49,— (HML)

Historie van de familie Kaan. De eerste
naamgenoten werden gevonden in de
zeventiende eeuw op het voormalige eiland
Wieringen. Jan Caan, gezagvoerder, die al op
jonge leeftijd op Curacao overleed. Zijn
weduwe en haar zoons trokken naar de Wie-
ringerwaard, waar ze landbouw en veeteelt-
bedrijven stichtten. Veel families bekleedden
belangrijke functies in gemeente- en
polderbesturen. De familie verspreidde zich
vanuit Wieringen over Noord-Holland met
takken in Amsterdam, Kolhorn, Wieringer-
waard en Den Helder. Veel andere Noord-
hollandse familienamen, zoals Schenk, Wai-
boer, Bakker en Blaauboer komen vanwege
relaties met de familie Kaan in het boek voor.
Naast genealogische gegevens wordt veel
aandacht besteed aan de episoden waarin
familiegeschiedenissen zijn verweven, o.a. de
oorlog met de Engelsen en Russen in 1799,
dorps- en polderbesturen, de watersnoodramp
in 1916, de wiervisserij en de Belgische veld-
tocht. De kosten van het boek zullen rond
ƒ75,— bedragen, dit afhankelijk van de oplage.
Het boek zal bij voldoende inschrijving eind
van dit jaar verschijnen. Belangstellenden
worden verzocht zo spoedig mogelijk contact
op te nemen met de Werkgroep familie Kaan,
p/a Tormentil 10, 1902 JM Castricum.

Schoolmeestersalarissen toen...
't Is dickwils by de schoolmeesters een sober regiment en hun salarium is wat magher. Soo
behoortet wel, dat sy neven den dienst wat roeyen met eenig Handtwerk:
„Ten eersten mach de Schoolmeester wel een Notaris zijn, Een Schatgaerder, een Secretaris zijn,
d'Impost uytryckenen, end' oock Droogscheren, Haar afsnyden, somtijds oock wonden cureren,
Glasemaken, Cloetmaken1 en Doodkisten, Steenhouwen, Schilderen, stoelen verwen en vernissen,
Oock schoenlappen, ende Clompen maken, Rou korf-maken2 ende den Acker haken3, Boeckbin-
den op veteren en breyden Netten, Een paar Koeyen houden, Ossen vetten, Somtijds met naayen
een stuyver verdienen, Oock uytsteken hechten in houten, in bienen, Boecken uytschryven, Boel-
brieven infangen. Etlyke Lepeleryen loer een stuyver oft twee aenhanghen:'

De schooldienst evenwel mag onder al deze bedrijven niet lijden, zij moeten „Voor en nae den
Schooldienst zijn ghedaen."

Ontleend aan: F. Bezemer Sr.,Nieuws uit oude boeken, Rotterdam: Mr. Dirck Adriaansz. Val-
coogh.
1. Cloet of Clootmaken, vervaardigen van ballen om te spelen. 2. Roukorf-maken, het vervaardi-
gen van alle rouwbenoodigdheden. 3. Acker-haken, het land bebouwen; veldarbeid verrichten.
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Netnieuws

Website Streekarchief Hollands Midden ontsluit via
askSam Webpublisher
Streekarchief Hollands Midden te Gouda
ontsluit archieven en collecties via askSam
Webpublisher.
Tot voor kort werden op hun website uit-
sluitend z.g. 'platte' HTML-files beschik-
baar gesteld. De zoekmogelijkheden binnen
deze HTML-files waren beperkt tot de sim-
pele zoekvragen die de browsers (Internet
Explorer, Netscape) toestaan — in feite uit-
sluitend zoeken op een reeks tekens (b.v.
een persoonsnaam of de eerste letters daar-
van). Bovendien moest steeds in elk be-
stand afzonderlijk worden gezocht. Sinds
kort gebruiken wij voor veel zoekbestanden
(o.a. de klappers die digitaal beschikbaar
zijn) de askSam Webpublisher. Met dit
hulpmiddel kunnen gegevensbestanden dy-
namisch worden benaderd met een web-
browser.

Dynamisch zoeken met de Webpublisher
betekent het gebruik van de uitgebreide
askSamzoekmogelijkheden (allerlei combi-
naties van woorden, gebruik maken van
z.g. wildcards, Booleaans zoeken, zoeken
op woorden die op een bepaalde afstand
van elkaar staan (vicinity), zoeken naar
woorden die ongeveer gelijkluidend klin-
ken (fuzzy zoeken). Omdat de zoekvraag
razendsnel op meerdere bestanden (sequen-
tieel) wordt losgelaten, kunt u bijvoorbeeld
via een zoekformulier met uw vraag in een
keer alle digitaal beschikbare klappers uit
de periode middeleeuwen tot 1811 door-
zoeken, of alle inventarissen. Er wordt een
hitlijst geproduceerd, van waaruit u kunt
doorklikken naar de records waarin de
zoekterm(en) voorkomen. Op elk record
wordt altijd de bron van de getoonde gege-

vens aangegeven.
Voor de overzichtelijkheid maken ze on-
derscheid tussen de volgende zoekformu-
lieren: - archievenoverzicht + archiefinven-
tarissen; - analyses en indices (klap-
pers) - periode tot 1811; - idem ~ periode
na 1811; - bibliotheek; -fotocollectie (dat
wil zeggen de beschrijvingen, b.v. portret-
ten, groepsfoto's - nog geen plaat-
jes); - bouwtekeningen (voor enkele ge-
meenten inclusief de namen van opdracht-
gevers, aannemers, architecten); - cartogra-
fisch materiaal.
Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan
om systematisch het archievenoverzicht te
doorzoeken en vandaar door te klikken
naar beschikbare archiefinventarissen, die
op hun beurt ook weer systematisch kun-
nen worden doorzocht.
Voor alle duidelijkheid: op de website zijn
gegevens met betrekking tot alle gemeen-
ten in ons werkgebied te vinden, dus niet
alleen Gouda, maar ook Moordrecht, Nieu-
werkerk aan den IJssel, Waddinxveen en
Zevenhuizen-Moerkapelie. Bovendien zult
u ook gegevens betreffende personen uit
aangrenzende gemeenten (o.a. Reeuwijk,
Boskoop, Krimpenerwaard) kunnen tegen-
komen, als deze (toevallig) in de docu-
mentbeschrijvingen voorkomen.
Bezoekt u eens onze website: www.rsnet.
nllsahm (menukeuze: <zoekbestanden>).
Graag uw reacties naar: sahm@rsnet.nl.
Wij zijn geïnteresseerd in uw mening,
op- en aanmerkingen.

Nadere informatie: Jac. Piepenbroek of
Bert van der Saag (tel. 0182 - 521821 of
516135).
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Agenda
26-07 Presentatie XVI-de deel van de reeks kwartierstatenboeken van de Gen. Ver. Prometheus in

het Techniekmuseum, Ezelsveldlaan 61, Delft. Aanv. 8.00 uur. Hieraan voorafgaande zal
de heer D. Korbee een demonstratie geven voor beginners over het gebruik van Internent
voor genealogie. Toegang vrij.

07-07 Landelijke Genealogische Zomermarkt voor PRO-GEN gebruikers en andere genealogen
in De Aker, Fontanusplein 2 te Putten (10.00-17.00 uur) *)

15-09 Oost Gelderse Contactdag voor Genealogie, Boerderij- en Streekgeschiedenis in
Buitencentrum 'Kerkemeier'te Borculo (10-16.00 uur) *)

29-09 Tiende Delflanddag georganiseerd door Genealogische Werkgroep Zoetermeer in de aula
van het Stedelijk College Zoetermeer, Van Doornenplantsoen 1 (wijk 27 Palenstein)
(11.00-16.00 uur)*)

*) Op deze dagen zijn wij met Ons Erfgoed en de cd-rom's van de Stichting Historie Future
aanwezig.

Genealogische vragen en contactzoekers
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruim-
te dit toelaat. Maximaal per contactzoeker/
vraag per jaar 720 letters/spaties. De vragen en
contactzoekers worden ook tenminste vier
maanden op onze site van het internet geplaatst
(tenzij u daar bezwaar tegen heeft), waardoor
wij de kans op voor u gunstige reacties hopen
te vergroten. Gaarne, als u internetgebruiker
bent, ook uw e-mailadres vermelden.

Bessem. De meeste van mijn voorouders ko-
men oorspronkelijk uit Brummen (vanaf onge-
veer 1535). In het onklearboek der Veluwe-
zoom van 1568-1594 sub-schoutambt van
Brummen, wordt 21 sept. 1574 een acte ver-
meld, waaruit blijkt dat ten behoeve van Hen-
riek Hermansen een getuigenverklaring voor
het Gericht van Brummen wordt afgelegd over
een stuk land genaamd het 'Hemelrijck', gele-
gen in 'De Bessem'aldaar, waaraan mijn familie
waarschijnlijk de familienaam heeft ontleend.
Hoe kom ik aan een kopie van een kaart of ge-
deelte daarvan, waarop dit gebied 'De Bessem'
voorkomt. En bestaan er stukken waaruit blijkt
dat onze familienaam aan dit gebied te is te
koppelen?
W. Bessem, c/o. 63 Rathgar road, Henderson,

Auckland 1008, New Zealand, e-mail: ste-
ven@unitech.co.nzof rod.wendy@actrix.co.nz

Groenen. Ondergetekende heeft een volledige
fragmentgenealogie uitgewerkt tot in de 29e
generatie: 13 generaties Groenen tot stamvader
Jorys en via diens vader nog eens 16 generaties
tot Sifridus, uit het geslacht van de graven van
Holland en gestorven in 1030. Van alles wat ik
heb gevonden en vastgelegd, heb ik een manu-
script vervaardigd van ca. 700 pagina's, voor
de helft tekst, voor de helft afbeeldingen. Hier
in begrepen 48 fraaie charters en de 38 bladzij-
den van een vijftiende eeuws Utrechts getijden-
boek. Van dit volledige dossier wil ik een zeer
beperkt aantal laten inbinden en daarnaast een
bescheidener uitgave voor mogelijk geïnteres-
seerden, waarvan ik de kosten onder de ƒ95,—
probeer te houden. Geïnteresseerden gaarne
voor 1 mei reageren, i.v.m. verblijf in het bui-
tenland tot eind juni.
H.S. Groenen, Singel 93, 3984 NW Odijk, tel.
030-6561428, e-mail: hsgroenen@hetnet.nl

Leeuwen, Margrieta van, gehuwd met Pieter
Jacobsz. van Mechelen, kleermaker te Strijen,
tot ongeveer 1659, was eerder gehuwd met Jan
la Court. Uit dit eerste huwelijk een dochter,
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genaamd Hermina la Court, die gehuwd was
met Jan Jaansz, van der Marck, schout te
Diemermeer (Watergraafsmeer) tot omstreeks
1668.
Wie heeft nadere gegevens over deze families?
P. van Meggelen, Blinckvliet 15, 3214 EA
Zuidland, tel. 0181-452219,
e-mail: p.van.meggelen.@hccnet.nl

De Munk/Heukelom. Te Benenbroek werd 2
februari 1738 een dochter gedoopt van Isaak de
Munk en Catharina van Heukelom.
Gevraagd: huwelijksdatum en (voor)ouders van
Isaak de Munk en Catharina van Heukelom.
Ph. Van Oordt, A. Koplaan 65, 3123 CA Schie-
dam, tel. 010-4713493.

Peeks, Geesje, overleden Gieten 1832, was een
dochter van Eimer Peeks. Verder vond ik Cor-
nelis Peeks, geboren Emmen 1845.
Wie weet meer over deze personen, hun
(eventuele) verwantschap en hun voorgeslacht?
W. Maris, Slingerbeek 13, 8033 DJ Zwolle.

Strankinga, Wilhelmina Antoinetta
Elisabeth, geb. Genderingen 17-12-1862,
overl. Sprang-Capelle 12-03-1940, was gehuwd
met Geert Vennink. Graag zou ik willen weten
wie haar ouders en verdere familie waren en
waar en wanneer ?e gehuwd is.
Jan Pomper. Molenstraat 51, 5161 TJ Sprang-
Capelle. tel 0416-276787.

Verhoeven/van de(r) Burght (Steenisse)
Antonius Leonardus Verhoeven, won. Oss,
begr. ald, 31-3-1696, huwde met Joanna Ma-
ria Joannesdr. van de(r ) Burght (Steenisse),
begr. Oss 8-1-1776, Gevraagd: Nadere gege-
vens m.b.t dit echtpaar en hun voorgeslacht.
van (der) Vliet
IVletje Hendriksdr. Van (der) Vliet, verm.
geb. Kockengen, meerderj. j . d. won. in het Zui-
deinde van Portengen 1751, overl. na 6-7-1789,
ondertr. Zuideinde van Portengen 7-11-1751
met Hendrik Hendriksz. Van der He(e)mste
(e)de(n) (v/d He(e)mste(e)g. Gevraagd: Nadere
gegevens m.b.t. Metje van (der) Vliet en haar
voorgeslacht.

Reijnges (Reijnjes)/van (der) Linden
Willem Reijnges (Reijnjes), won. Dwarsdijk
bij Cothen, huwde Werkhoven 30-4-1747 met
Anna van der Linden. Gevraagd: Nadere ge-
gevens m.b.t. dit echtpaar en hun voorgeslacht.
T.L.J. de Haan, Leijenburg 18, 2641 ME
Pijnacker, tel. 015-3694364

Vrijenhoek, Maarten, ged. Schipluiden 3-2-
1803 als zoon van Arij Vrijenhoek, waar-
schijnlijk afkomstig van Berkel en Cornelia
Bonifaas, waarschijnlijk afkomstig van Bleijs-
wijk. Gezocht nadere gegevens en voorouders.
C. & L. Koppenol, Burg. Baasstraat 18, 4697
HA Sint-Annaland, tel. 0166 653556, e-mail:
koppenol@zeelandnet.nl

Gezocht: Tienhoven in oude ansichten en
Maartensdijk in oude ansichten.
H.B.F. Boumeester, Markt 222, 3431 LE Nieu-
wegein, tel. 030-6045221, e-mail: boum-
str@pen.nl

Antwoorden:
Kiffe/Kiffen. Deze naam is mogelijk ontleend
aan het woord kif, d.w.z. afgewerkte run, die
afkomstig was van de leerlooierijen. Deze kif
was een begeerde meststof. In het oosten van
ons land waren destijds vele leerlooierijen, die
hun kif kwijt moesten. (Met dank a.d. heer Zon-
neveld).
De termen kiff en kif werden volgens het WNT
volgens schriftelijke aantekeningen uit de twee-
de helft van de achttiende eeuw meer bepaalde-
lijk voor Twente en voor Deventer vermeld.,
ook wel als Gronings woord.

Stabroek ligt in het huidige (Brits) Guyana, dat
in 1966 zelfstandig werd. Na de verovering
door de Engelsen werd Stabroek omgedoopt in
Georgetown. Medio 1980 prijkte de naam Sta-
broek nog steeds boven de ingang van de
markthallen.
Met dank aan de beantwoorders van deze vra-
gen.
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Overzicht publicaties uitgeverij Alvo
Streken-Roman (Tinus neemt ons mee). Auteur M.A. van de Zandt. Deze autobiografie (1870-
1910) omvat ook zo'n 150 jaar familiegeschiedenis. De auteur heeft geen gemakkelijke jeugd
gehad. Tinus beschrijft van uit zijn (katholieke) geloofs- en beleveniswereld het leven zoals het
hem en zijn familie is overkomen. Ingenaaid, 160 pag. Speciale prijs/12,50*.

Familienamen in Nederland van hier en elders. Auteur K.M. Spendel. De inhoud is gebaseerd op
een selectie uit de vele geschreven bronnen over familienamen. Het boek houdt zich bezig met de
registratie en juridische zijden van de naamgeving, gevolgd door het ontstaan, soorten namen,
bijnamen, modenamen, Friese en buitenlandse familienamen (in Nederland)
Vooral dit laatste deel is relatief uitgebreid en bevat over deze nog vrij weinig bekende namen de
meest recente informatie. Het boek wordt besloten met een register en een literatuurlijst. Inge-
naaid, 156 pag. Prijs ƒ26,50 *

Jan Leenderts Lerk, een Fries in het leven van Napoleon, is de reconstructie van een voorvader
vande auateur, die december 1812 op kwam en de veldtocht door Duitsland tot in Silezië
meemaakte. Zo'n 10% van de weerbare mannen in ons land zouden in het leger van Napoleon zijn
gesneuveld. Deze reconstructie maakt ook vertrouwd met de bronnen waaraan de auteur zijn
gegevens ontleende. Ingenaaid, 144 pag. Prijs/24,50*.

Dagboek van een soldaat in de Napoleontische tijd. Autobiografie van J.C.F. Koch, in Holl.
dienst getreden in 1803. Hij vocht in Oostenrijk, Duitsland en Spanje, later tegen Napoleon bij
Waterloo en tegen de Belgen tijdens de 10-daagse veldtocht. Ingenaaid, 82 pag. Prijs/12,50*.

Mijn uittocht als Garde d'honneur, door J.W. Callenfels, later med. etc. doctor en burgemeester
van Vlissingen. Het wordt voorafgegaan door een inleiding over het instituut van de Gardes
d'Honneur van Louis Ph. Sloos. Ingenaaid, 78 pag. Prijs/12,50*.

Ons Erfgoed. De prijs voor oude jaargangen, voor zover nog in voorraad, is ƒ 25,— (Nederland,
buitenland + portotoeslag). De eerste jaargang is niet meer voorradig. Losse nrs ƒ4,95*
Verzamelbanden Ons Erfgoed. Deze zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen:
A. Bindbanden ten behoeve van de (zelf)boekbinder. Prijs ƒ 15,50*
B. Naaldbanden voor één jaargang. Prijs/19,50*
C. Naaldbanden voor twee jaargangen. Prijs ƒ23,75*

* = exclusief verzendkosten (zie bestelformulier)
Bij zendingen naar het buitenland worden de extra porto- en eventuele transferkosten in rekening
gebracht.

Aan dit nummer werkten mee:
A. van den Heuvel, Kritzingerstraat 270, 2572 XX Den Haag
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR Nijmegen
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft
J.Th.A. van Leipsig, Spoorsingel 98, 2613 BC Delft
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft
H.K. Nagtegaal, Sibeliuslaan 4, 2625 ZC Delft
J. Schaap, Bovenhei 81, 5508 VA Veldhoven
W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR Vlaardingen
K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1, 4414 RV Waarde
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Van genootschappen, sociëteiten en andere vereni-
gingen (5)
JW. Koten

De ontwikkeling van het Nederlandse
verenigingsleven.
Van de wettelijke toestemming om vrije
verenigingen op zetten is in Nederland zeer
ruim gebruikt gemaakt. Welhaast op ieder
gebied. Zoals we eerder stelden is Neder-
land een klassiek vergader-verenigingsland
geworden. Tot grote zege mag je wel zeg-
gen. Het is buitengewoon vreemd dat het
verenigingsleven nog onvoldoende is be-
studeerd. Er ontbreken gemakkelijk toegan-
kelijke publicaties: hoe dit verenigingspro-
ces zich ontwikkeld heeft; met name welke
krachten en invloeden op het verschijnsel
vereniging hebben ingewerkt en vooral wat
de voorwaarden waren om lokaal of lande-
lijk tot een vereniging te komen. Vereni-
gingen vormen een belangrijke genealogi-
sche bron. In heel wat gemeentelijke alma-
nakken, jaarboeken e.d. zijn veel gegevens
over besturen, leden en (hun) activiteiten te
vinden.

Voor het maatschappelijke verschijnsel
vereniging is een veelvoud aan namen
gangbaar. Ik noem slechts comité, club, as-
sociatie, unie, bond, gezelschap, genoot-
schap, broederschap, confrérie, krans en
college. Er zijn weliswaar enige juridische
verschillen, doch dit valt buiten de context
van dit artikel. Een 'comité' heeft meestal
een bepaald doel op het oog en kan een
kortdurend bestaan hebben. Een 'krans' is
meestal een kleine vereniging die een in-
formeel karakter heeft. De woorden 'bond',
'associatie' en 'unie' worden vooral in de
beroepswereld toegepast en slaan vaak op
een koepelorganisatie. Een 'broederschap'
of 'confrérie' ziet men vaak gebruikt bij
kerken maar ook wel bij beroepsverenigin-

gen, een 'college' houdt zich dikwijls met
bestuurlijke kwesties bezig, een 'club' richt
zich vooral op vrijetijdsactiviteiten, 'ge-
nootschappen' hebben vaak een cultureel of
wetenschappelijk doel.

Ontwikkeling van het verenigingsleven.
Het verenigingsleven heeft een gestage ont-
wikkeling laten zien. Vooral de kerk en het
beroep waren het uitgangspunt. Kerkelijke
leiders (zelfs bij de vakbonden, zoals Do-
mela Nieuwenhuis, een Lutherse dominee1)
namen hierbij vaak het voortouw.
• Mede door de emancipatie van de ka-

tholieken (Schaepman) en de gerefor-
meerde geloofsgroepen (Kuyper), en
later ook van de socialistische organisa-
ties, krijgt dit verenigingsleven in Ne-
derland een karakteristiek (kerkelijk)
verzuild karakter2. De eigenheid, ge-
koppeld aan een zekere concurrentie-
drift, hebben zeer heilzaam gewerkt
met het opzetten van onze grote sociale
instituties. Niets heeft deze verzuiling
meer in de hand gewerkt dan de grote
negentiende eeuwse kwestie: de
schoolstrijd.
Een tweede karakteristiek van het Ne-
derlandse verenigingsleven is dat de
impulsen vaak van onderaf kwamen.
Landelijke organisaties ontstonden pas
later door samensmelting van de lokale
verenigingen. Bij de opgang van de lo-
kale afdeling in het grote geheel ver-
dwenen nogal eens de lokale specifieke
kenmerken.

• De meer seculiere organisaties (niet
kerkelijke) als vakbonden en andere
beroepsorganisaties kozen vaak voor
hun organisatievorm de landelijke be-
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leidsstructuren (gemeente, provincie)
als uitgangspunt. Bij de katholieken
was er al een organisatiestructuur, die
de kerkelijke geografie volgde: paro-
chie, dekenaat, bisdom, kerkelijke pro-
vincie. De meeste katholieke organisa-
ties volgen deze structuur. Deze organi-
saties droegen vaak de voortitel
'parochieel', 'dekanaal' of 'diocesaan'.
Vooral de sterk centralistisch denkende
katholieke kerkelijke leiding stuurde
sterk aan op deze organisatiestructuur
die de kerkelijke topografie volgde. Zo-
doende had de kerk een betere grip op
het verenigingsleven. Aanvullend moet
worden opgemerkt dat de rol van de
kerk, zelfs binnen seculiere organisa-
ties, groot was door het instituut van de
geestelijk adviseur. Iedere katholieke
vereniging werd geacht een geestelijk
leidsman te hebben. Op lokaal niveau
was dit, afhankelijk van de grootte, de
pastoor of zijn ondergeschikte kape-
laan. Bij diocesane organisaties zien we
aalmoezeniers uit de hogere kerkelijke
rangen, vaak met de titel monseigneur.

De kerkelijk/charitatieve organisaties
De oorsprong van heel wat verenigingen
waren de kerkelijke organisaties. De ker-
ken hadden een sociale infra-structuur, zo-
dat de impuls om verenigingen te vormen
hier snel vruchtbaar was. Vandaar dat voor-
al op het platteland de eerste verenigingen
op het kerkelijke erf zijn te vinden. Binnen
de protestanten bestond al een duidelijke
overlegcultuur, hetzelfde geldt voor de bei-
de joodse gemeenschappen. Bij de katho-
lieken heeft het veel langer geduurd alvo-
rens het gewone kerkvolk in bestuurszaken
inspraak kreeg.

De ontwikkelingen zijn te verdelen in vier
belangrijke stromen:

- organisaties met bestuurlijke opdrachten,
zoals kerkenraden, kerkvoogdijen, syno-
den, e.d. Deze besturen zullen t.z.t. nog uit-
voerig worden besproken. Voor genealogen
is het wetenswaardig dat bij katholieken
het niet ongebruikelijk was om de kerkelij-
ke functies op de doodsprentjes te vermel-
den.
- organisaties die met de eredienst, de ge-
loofsverdieping of met religieuze activitei-
ten te maken hebben zoals zangkoren, be-
devaartverenigingen, bijbelstudiegroepen
en broederschappen3 ook wel confrerieën.
Zeer verbreid werd ook in katholieke kring
'de derde orde', een wereldorganisatie die
de idealen van Franciscus van Assisi
(soberheid, liefde voor de natuur, geestelij-
ke discipline e.d.) ook in de gezinnen
trachtte te verwezenlijken. In heel wat
doodsprentjes worden de lidmaatschappen
vaak met de lengte van jaren opgesomd.
Vaak kende men aan verdienstelijke leden
het predikaat erelid toe. Namen van andere
functies zijn, deken, president en vice-
president, opziener e.d. Men mag stellen
dat zulke betitelingen er op wijzen dat men
binnen de plaatselijke gemeenschap werd
gewaardeerd. Voor de geloofsverdieping
van de jongeren werden bij de katholieken
congregaties georganiseerd, verder was er
een jeugdbeweging die de Katholieke Ac-
tie4 werd genoemd. Overeenkomstige ont-
wikkelingen zien wij, zij het op bescheide-
ner schaal ook in de protestantse wereld.
Ook hier kende men broederschappen, voor
mannen, jongelingen en knapen, verder af-
delingen voor vrouwen. Doelstelling is ook
hier geloofsverdieping, bijbelstudie of stu-
dieclubs Daarnaast zijn er natuurlijk de
christelijke koren, muziekgezelschappen
enz.

- organisaties die zich vooral toeleggen op
de charitative werken, vooral de armenbe-
deling. Doordat de armenwet van 1854, de

Ons Erfgoed, 9e jrg., 2001 nr. 3, pag. 100



verantwoordelijkheid voor de bedeling
voor een deel situeerde bij de kerken zien
we tal van organisaties, die vroeger ook
wel bestonden maar nu een sterke wettelij-
ke basis krijgen, zoals diaconale zorgverle-
ners. Vincentius-verenigingen, Elisabeth-
verenigingen en een vereniging die zich
iiefdewerk oud-papier' noemde (1874),
waarvan de naam als uitdrukking in onze
taal is blijven hangen, zijn voorbeelden. Bij
de joodse gemeenschap zien wij een vere-
niging voor het uithuwelijken van Israëli-
sche behoeftige verloofden, bij hervormden
het fonds ter verstrekking van kleding bij
het doen van de belijdenis. Het ziekenhuis-
en bejaarden wezen komt eveneens via de
kerkelijke weg tot bloei, omdat de zorg en
verpleging meestal wordt opgenomen door
nonnen of diaconessen die niet te hoge eco-
nomische eisen stelden. Een groot aantal
gasthuizen, bejaardeninrichtingen, instel-
lingen voor visueel of auditief gehandicap-
ten enz. zien het licht. Ook de weeshuizen
e.d. reken ik hier toe. Al deze instellingen
hadden aanvankelijk een verenigingsstruc-
tuur en werden meestal door vrijwilligers
bestuurd.

- instellingen en organisaties die zich rich-
ten op onderwijs en volksopvoeding. Bij
de katholieken hebben de ongehuwde reli-
gieuzen belangrijke bijdragen gegeven,
vooral ten aanzien van het volksonderwijs.
Het is bekend dat gedurende de hele negen-
tiende eeuw de schoolstrijd woedde (ruw-
weg tussen 1806 en 1920), waarbij de strijd
rond 1850-1860 op kookpunt stond. Het
leidde er toe dat vooral van de protestantse
zijde een sterk militante opstelling bestond
om het eigen christelijk onderwijs te waar-
borgen. Dit leidde in 1860 tot de oprichting
van de Vereniging Christelijk Nationaal
Onderwijs door de grote Groen van Prin-
sterer. Later (1868 en 1890) scheidden de
verschillende gereformeerde subtakken

zich hiervan af. Van de andere kant waren
er ook verenigingen die het neutrale volks-
onderwijs weer propageerden (1876). Twee
belangrijke verenigingsinitiatieven wil ik
nog noemen: nl. de verenigingen voor de
vrije universiteit en die van de katholieke
universiteit. Door gebruikmaking van de
kerkelijke infra-structuur kon men vol-
doende gelden bij elkaar brengen (denk aan
de spaarbusjes die op de huiselijke schoor-
stenen stonden) om deze gigantische instel-
lingen te financieren.

Voor de katholieke emancipatie en volks-
opvoeding was er de Piusvereniging
(1856), die zich inzette voor de vergroting
van de weerbaarheid van het katholieke
volksdeel en die jaarlijks (vanaf 1874) de
Pius Almanak uitgaf, die een staalkaart van
de katholieke verenigingen gaf. De St.
Adelbertvereniging die de katholieke intel-
ligentsia omvatte, een soort standsorganisa-
tie, is pas van 1938. Beide verenigingen
hebben grote invloed gehad, hun namen
zijn thans bijna vergeten. Tot slot noem ik
nog de verenigingen die zich voor de
Christelijke volksopvoeding hebben inge-
zet. Ik denk aan de bond tegen het vloeken
(1917), de bond voor de bevordering van
de zondagsrust, en de bond voor het bevor-
deren van het zedelijke bewustzijn (1886).
Typische katholieke verenigingen van een
andere orde waren de zouaven verenigin-
gen zoals de Zouaven-broederschap 'Fidei
et Virtute' en de Zouavenbond (1870)5.
Over deze zouaven is veel gepubliceerd en
zij hebben een documentatiecentrum in Ou-
denbosch.

Niet kerkelijke charitatieve instellingen
Naast de kerkelijke organisaties die zich op
sociaal charitatieve doelen richtten waren
in het einde van de achttiende eeuw ook
niet religieuze groeperingen met een idea-
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listische doelstellingen. Zij werden vaak
opgezet door verlichte patriottische gees-
ten, die het 'gemene best' nastreefden. Een
van deze organisaties die zeer veel invloed
zou krijgen was de Maatschappij tot het
Nut van 't Algemeen. De maatschappij
werd in 1784 opgericht door een doopsge-
zind predikant te Monnickendam. Enkele
jaren later werd de zetel naar Amsterdam
geplaatst. Tot op heden is het Nut een be-
langrijke sociale motor geweest op het ge-
bied van onderwijs, volksopvoeding en
voorlichting, volwassenenonderwijs, spaar-
banken enz. Zij was ook de bakermat van
de Maatschappij ter bevordering der Toon-
kunst. Organisaties gericht op de bijzonde-
re onderwijsmethoden zijn die van Fröbel
(1886), Montessori (1916) en het Dalton-
onderwijs6 (1926).

De kruis-instellingen
Een belangrijke niet kerkelijke gebonden
organisatie was het Rode Kruis, een vereni-
ging die in 1864 werd opgericht7- spoedig
daarna ook in Nederland erkenning kreeg
en op tal van gebieden zeer actief was.
Aangezien het Rode Kruis zich vooral op
militairen richtte en overeenkomstige zorg
ook voor de gewone arme zieken noodza-
kelijk was richtte Penn, (Inspecteur volks-
gezondheid Noord-Holland) in 1875 het
Witte Kruis voor zijn ambtsgebied op. De-
ze kruisverenigingen hadden als primaire
opzet de bestrijding van de infectie-ziekten,
mede in verband met een internationale
wetgeving, die ook Nederland tot sommige
zorgtaken verplichtte 8. Penn koos het om-
gekeerde symbool van het Rode Kruis, als
logo voor zijn organisatie. Dat gaf proble-
men met Zwitserland. Daarom werd het
witte kruis logo op rode achtergrond veran-
derd in een groen kruis. Een nationaal neu-
traal groene kruis, als kruisorganisatie
wordt opgericht in 1900. Later ontstonden

in navolging ook diverse kruisverenigingen
afhankelijk van de zuil, nl. het wit-gele
(1916, katholiek)9 en oranje-groene (1938,
protestant) kruis genoemd.

Armoedebestrijding en volksgezondheid
Naast deze grote organisaties waren er ook
andere niet-kerkgebonden organisaties die
zich met armoedebestrijding bezighielden.
Zo had de Alg. Ned. Ver. Tesselschade een
belangrijke functie bij de ondersteuning
van de onvermogende vrouw uit de be-
schaafde stand. Verder waren er de vereni-
gingen van Weldadigheid, voor de onder-
steuning van minvermogenden, de winter-
verzorging van de armen en de vereniging
die de volksgezondheid bevorderden o.a.
de bestrijding van volksziekten, tuberculo-
se, geslachtsziekten of verlies van de zin-
tuigen. Vooral het koninklijke huis heeft
hier een stimulerende taak gehad. Ik noem
slechts de vereniging de Emmabloem 10 als
voorbeeld. Als laatste noem ik de vereni-
gingen voor de bescherming van vrouwen
en meisjes (1896) met vele lokale afdelin-
gen en vrijwilligsters.

Drankbestrijding
Een bijzondere vereniging vanwege de gro-
te maatschappelijk invloed is er op het ge-
bied van de drankbestrijding geweest.
Vooral in de diepte van de economische
crisis tussen 1800-1860 (the age of pover-
ty) was het alcoholmisbruik enorm. Het ge-
middelde hoofdelijke drankgebruik wordt
op 11-12 liter alcohol geschat. De gemid-
delde Nederlandse werkman dronk zo'n
twee flessen sterke drank per week, wat on-
geveer met 1/3 van zijn loon overeen
kwam. Maar ook bij de welgestelde bevol-
kingsgroepen was het drankgebruik stevig.
De strijd tegen het drankmisbruik dateert
vanaf 1804 toen de Maatschappij tot 't Nut
van het Algemeen met het uitgeven van
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anti-alcohol-geschriften begon. Dit wordt
gevolgd door de oprichting van diverse ma-
tigingsgenootschappen o.a. de Ned vereni-
ging voor de afschaffing van Sterke Drank
(1842). Deze anti-alcoholisten ontwikkel-
den een rijk verenigingsleven. Op het
hoogtepunt van de alcoholbestrijding wa-
ren er tientallen bonden en verenigingen
met een gezamenlijk ledental van vele hon-
derdduizenden. Zetje dit aftegen de natio-
nale bevolking dan was toch 1 op de 25
mensen een actieve drankbestrijder. Vooral
in de economisch zwakkere lagen waren
veel geheelonthouders, die de ellende van
het drankgebruik in hun omgeving maar al
te goed kenden. Binnen het protestantse erf
bestond van nature een soberheidcultuur,
hetgeen resulteerde in een grote groep
drankbestrijdinginitiatieven, zoals de Nati-
onale Christen Geheelhouders Vereniging
(NCGOV) later de Christelijke beweging
voor drankbestrijding (CBD). Daarnaast
had men nog de vereniging die de fraaie
naam Enkrateia (zelfbeheersing) droeg. De
meeste van deze verenigingen werden tus-
sen 1860 en 1890 opgericht.
Een bijzondere impuls ging echter uit van
de volksbeweging tegen het alcoholmis-
bruik (1896) waarbij de leden zich met een
blauwe knoop in het knoopsgat 'sierden' en
die sterke aanhang had in socialistische
kringen. De feitelijke oorsprong van deze
beweging was echter een initiatief van L.
Philipona die de Multipatiorsbond oprichtte
(vooral gericht op de exploitatie van koffie-
huizen waar geen alcohol werd verkocht).
Belangrijk is ook het initiatief geweest van
prof. Van Rees met de oprichting van de
Algemene Nederlandse Geheelonthouders
Bond (1897). In de strijd tegen het alcoho-
lisme hebben de vakbonden zich zeer
strijdvaardig ingezet. Primaire doel was
vooral de 'volksverheffing'. De latere leider
Koos Vorrink u moet met name worden

genoemd. De socialistische vakbonden
brachten de slogan dat "een drinkende ar-
beider niet denkt, en een denkende arbeider
niet drinkt". In oude AJC-kringen was al-
cohol taboe. Ook Ariens een bekende ka-
tholieke arbeidsvoorman zette zich in voor
de drankbestrijding (Ariensbond en verder
Sobrietas = soberheid). Van de zijde der
kerkelijke hiërarchie werd in de armere
zuidelijke provincies op alcoholmatiging
aangestuurd, zodat in 1919 de vereniging
Sobrietas 100.000 leden had en 50.000 jon-
geren. In het bijzonder was de vastenperio-
de een tijd dat men zich van alcohol moest
onthouden. Daarnaast zien we dat sommige
kleinere protestantse groeperingen van de
geheelonthouding een belangrijk punt ma-
ken, zoals de zevende dag adventisten, de
mormonen, de baptisten enz. Tenslotte had
men de bond van Paulisten, die naar matig-
heid streefden en verstandig alcoholge-
bruik. In het verlengstuk is de oprichting
van de vereniging voor volkskoffiehuizen
(1906), die o.a. het blauwe kruis als sym-
bool droegen, een initiatief (1911) van de
NCGOV.

Gedurende de mobilisatie tijdens de Eerste
Wereldoorlog zien wij een demoralisatie en
toename van het alcoholmisbruik, zoals
door de onderwijzer K. Vorrink in het Ne-
derlands tijdschrift van Geneeskunde is be-
schreven. Na de Eerste Wereldoorlog daal-
de het alcoholgebruik zeer snel tot ca. 1,5
liter per hoofd (laagtepunt 1938) van de be-
volking en verloor de alcoholbestrijding
haar reden van bestaan. Voor een genea-
loog is het natuurlijk een aardig gegeven
om te ontdekken wie van de familie geheel-
onthouder was. Vaak waren het idealisti-
sche mensen die het later in het maatschap-
pelijke leven ver hebben gebracht. Binnen
de AA-jeugdafdelingen vonden nogal wat
leden hun partners.
Vrijwilligersorganisaties
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Belangrijke charitatieve vrijwilligersorga-
nisaties zijn de vrijwillige brandweer, de
hulpverlening aan drenkelingen, de EHBO,
de hulpverlening aan oorlogsslachtoffers
e.d. In de plaatselijke pers geven geslaagde
reddingsacties nogal eens aanleiding tot
uitvoerige rapportages. Ik reken tot deze
groep ook de dierenbeschermingsorganisa-
ties zoals de Nederlandse vereniging tot be-
scherming van dieren (1864)12 en met na-
me de anti-vivisectie verenigingen.

Noten:
1. Ferdinand Domela Nieuwenhuis was zoon
van een hoogleraar theologie, zeer begaafd en
reeds op 24 jarige leeftijd predikant (1870). In
juli 1879 trad hij uit de kerk. Hij stichtte en re-
digeerde het blad 'Recht voor Allen' van de so-
cialistisch democratische vereniging. Hij was
een voorvechter van het socialisme.
2. Dat lijkt met onze huidige ogen vanzelfspre-
kend, doch de verzuiling zien we eigenlijk pas
goed na 1870 op gang komen. Zij is van veel
recentere datum dan gewoonlijk wordt aange-
nomen. Waarom deze omslag. Zoals eerder
gesteld waren er vooral vanuit de protestantse
theologische hoek nogal wat principiële bezwa-
ren tegen de verenigingscultuur, die te demo-
cratisch van opzet en te competitief was
(klassenstrijd). Door de uitgangspunten van de
grote Kuyper en door stimulie vanuit de Re-
veil-beweging (Groen van Prinsterer) kalfden
deze principiële theologische bezwaren steeds
meer af. Er treden dan de meer praktische be-
zwaren op waarom men aan een neutraal vere-
nigingsleven niet wenste deel te nemen zoals
de zondagsheiliging, de sportkleding, de klas-
senstrijd-gedachte, de neutrale levenshouding
bij de jeugdbeweging e.d. Het zijn vooral de
protestanten dus die deze verzuiling hebben
gestimuleerd. Bij de katholieken lag dit veel
genuanceerder. Paus Leo XIII, had er in zijn
grote encycliek Rerum Novarum (nieuwe tij-
den) er juist op aangedrongen dat katholieken
aan neutrale verenigingen meededen, en zo het
zout van de natie zouden worden. In Nederland
werkte dit niet. Er zijn uiteenlopende redenen
voor te geven. Zeker is dat een antipapistische
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houding nog alom onderhuids aanwezig was.
Maar ook door de achterstelling en de geringe
scholing ontbrak het de katholieken aan een
zekere fierheid en flinkheid (zie publicaties
van Anton van Duinkerken, Rogier en Walter
Goddijn). Dit leidde er toe zich op het veilige
eigen nest terug te trekken. Daarbij vreesde de
kerkelijke leiding zeer terecht dat door deelna-
me aan de neutrale instituties, een mogelijke
geloofsafval en een toename van de onkerke-
lijkheid zouden plaatsvinden.
3. Deze broederschappen hebben als belangrijk-
ste taak de ondersteuning van de kerkelijke
diensten, het organiseren van kerkelijke feesten
en de vervulling van verdiepings- en gebeds-
diensten. Lidmaatschap van een broederschap
betekende meestal een grote kerkelijke betrok-
kenheid, omdat dit niet kerkelijk verplicht was.
Bestuursleden van deze kerkelijke groeperingen
werden vooral gekozen uit families, die een
hoog zedelijk leven aan de dag legden en die
vooral door de omgeving zeer werden gewaar-
deerd en gerespecteerd.
4. Een Italiaans initiatief tot actieve geloofsbe-
leving, vooral gericht op jongeren. Kreeg on-
danks sterke kerkelijke aandrang nooit veel
aanhang.
5. Zouaven waren Nederlandse mannen die zich
als vrijwilliger voor het Pauselijke leger hadden
gemeld, ten tijde van de vorming van de Itali-
aanse staat onder leiding van Garibaldi, waarbij
de pauselijke staat onder de voet werd gelopen
en werd gereduceerd tot het gebied dat we nu
als het Vaticaan kennen.
6. Genaamd naar de Amerikaanse stad Dalton
(Mass.)
7. De oprichter was Jean Henry Dunant, een
Zwitsers bankier, schrijver en filantroop, die
getroffen door de rampzalige slag te Solferino
(24 juni 1859) die in één dag 30.000 slachtof-
fers eiste door de mechanisatie van de oorlogs-
middelen. Dit was aanleiding tot de stichting
van het Internationale Rode Kruis in 1863. Het
koos als logo de omgekeerde vlag van Zwitser-
land, nl. een rood kruis op een witte achter-
grond.
8. Een belangrijke aanleiding was voorts de in-
troductie van de wet op besmettelijke ziekten
van 1872. Het Witte Kruis werkte vooral pre-
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ventief om de spreiding van infectieziekten in
te dammen
9. In Limburg, kende men uitsluitend het Groe-
ne Kruis, dat in afwijking van elders katholiek
was.
10. Opgezet door Koningin Emma en bedoeld
voor de bestrijding van de tuberculose, destijds

volksziekte nummer 1.
11. Zie een artikel van zijn hand in het Neder-
landse tijdschrift voor geneeskunde 1917.
12. In navolging van de SPCA (Society Preven-
tion Cruelty of Animals) 1824 te Londen.

Persoonsherkenning door de eeuwen heen (1)
Anton C. Zeven

Ben ik werkelijk diegene die ik zeg te zijn?

Inleiding
Door de eeuwen heen heeft men behoefte
gehad aan de zekerheid dat iemand inder-
daad wel die persoon is die hij of zij zegt of
schrijft te zijn. Al als baby herkennen wij
onze moeder aan haar geur en stem. Mis-
schien zijn daarmee geur en stem wel de
eerste herkenningsmiddelen waar een mens
onbewust mee omgaat. Hoewel lichaams-
geur voor de mens kenmerkend blijft, is
onze neus niet gevoelig genoeg, en gaat
geurherkenning een geringe rol spelen1.
Door middel van biometrie, d.w.z het me-
ten van de eigenschappen van het mense-
lijk lichaam of veelal een deel ervan, kun-
nen we iemand identificeren. Deze eigen-
schappen kunnen of met ons oog of oor
waarneembaar zijn, of op een andere ma-
nier bepaald worden. Eigenschappen zoals
haarkleur, mondvorm en stem kunnen we
zien of horen, terwijl eigenschappen zoals
bloedgroepen of DNA-samenstelling alleen
door middel van laboratoriumonderzoek
bepaald kunnen worden.
Geen twee mensen zijn aan elkaar gelijk.
Dit geldt ook voor eeneiige tweelingen of
meerlingen. Diegenen die frequent contact
met hen hebben, weten hen te onderschei-
den. Onbewust passen wij, wanneer wij ie-
mand ontmoeten (de confrontatie), biome-

trie toe. 'Hersenssnel' worden de lichaams-
kenmerken (voornamelijk gezichtskenmer-
ken) 'gemeten', geanalyseerd (analyse) en
vergeleken met de in ons geheugen opge-
slagen gegevens. Na het vinden van deze
gegevens herkennen wij die persoon, en
schieten ons al of niet zijn of haar naam en
achtergrondgegevens (identificatie) te bin-
nen. In sommige gevallen aarzelen we,
waarop we ter verificatie, opnieuw de me-
ting (we kijken nog eens goed) uitvoeren,
en de gegevens analyseren. Het geheugen
kan ons brein zijn, maar ook bestanden, op-
geslagen in het geheugen van een compu-
ter. Wij kunnen de volgorden van het iden-
tificatieproces beschrijven als:

ontmoeting > biometrie (en digitalisering)
> analyse (vergelijking met bestanden in
het eigen of PC-geheugen) > herkenning/
identificatie

en zo nodig > opnieuw biometrie > herana-
lyse > verificatie

Sommige biometrische systemen (bijvoor-
beeld kern-DNA-patroon) zijn zo nauw-
keurig dat, wanneer goed uitgevoerd, één
meting voldoende is. Maar voor andere
biometrische systemen geldt dat meerdere
biometrische gegevens de trefzekerheid
van het identificeren van een individu kun-
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nen vergroten. En hoe korter de verwer-
kingstijd tussen confrontatie en identifica-
tie + verificatie is hoe beter het systeem
werkt.
Soms zijn er nog andere middelen om tot
(een gedeeltelijke) identificatie te komen.
Bijvoorbeeld de persoon bevindt zich in
gezelschap van bekende personen, of heeft
iets anders kenmerkend. Ook baseren wij
ons identifïcatieproces op niet helemaal ze-
kere gegevens. Wanneer wij een aan ons
bekende auto zien passeren zonder de be-
stuurder goed te kunnen zien, dan conclu-
deren we al gauw, dat de bestuurder de ons
bekende eigenaar is. Maar het kan ook zijn
dat iemand anders als bestuurder of be-
stuurster optreedt.
In feite kennen wij maar weinig medemen-
sen, zodat, na confrontatie, heel vaak de
(onbewuste) conclusie is: die ken ik niet, ik
weet niet wie hij of zij is. Maar er komen
gradaties voor tussen het identificeren/
herkennen en het niet-identificeren/niet-
herkennen: ik ken hem of haar wel, maar
wie is het ook alweer, en zijn naam schiet
mij niet te binnen. De identificatie is onvol-
ledig en kan fout zijn. In het laatste geval
denken wij iemand te (her)kennen. Ieder-
een heeft wel meegemaakt dat hij iemand
groet en dan bemerkt dat het een onbeken-
de is.

Verificatie kan ook aan het begin van het
identificatieproces staan. Iemand kan zeg-
gen dat hij een bepaalde naam draagt, en
deze dient dan vergeleken te worden met
andere kenmerken, die in het geheugen op-
geslagen zijn. Als het goed is, moet er dan
dezelfde naam uitkomen: de persoon is in-
derdaad geïdentificeerd.

Moderne methoden
Sommige oude methoden worden momen-
teel omgebouwd om de identificatie te ver-

snellen en de trefzekerheid te vergroten. Ik
denk hierbij aan de reeds genoemde geur-,
stem- en kern-DNA-herkenning. Daaraan
kunnen we nog andere biometrische eigen-
schappen zoals het gezicht (vooral samen
met de 'pas'foto), vingerpatroon (vooral bij
misdaadbestrijding) en iris (wellicht het
toekomstig identificatiemiddel bij uitstek)
toevoegen. Misschien dat in de toekomst
nog andere lichaamskenmerken als de oor-
vorm, de duimvorm, de handvorm, net-
vlies- of retinapatroon, lipafdruk, huid, li-
chaamspostuur, bloedvatpatroon van de bo-
venkant van de hand, manier van lopen, en
aanslag van het toetsenbord worden ont-
wikkeld. We zullen op deze kenmerken
niet ingaan, alhoewel zij identiek zijn aan
de persoonsnaam/namen, het persoonlijk
(hand)merk, het persoonlijk zegel, het per-
soonlijk wapen (en de hiervan afgeleide
persoonlijke kleuren), de handtekening
(incl. het monogram en paraaf). Deze oude
methoden zullen wij hieronder behandelen.
Ook zullen wij niet ingaan op het sofi-
nummer, de pincode, smartcard en biome-
triepas. Ook zullen niet aan de orde komen:
de technische achtergronden, de kosten, de
acceptatie van de methoden om iemand te
identificeren door het publiek en de Regi-
stratiekamer, het kraken van beschermende
middelen en de juridische aspecten van de
persoonsbescherming ('pri-vacy'). Deze
gelden overigens ook voor de bovenge-
noemde oude systemen.

Persoonsnaam resp. namen
Het geven van één of meerdere namen aan
een persoon zal heel oud zijn. Zodra de
mens kon spreken zal men elkaar op een
bepaalde manier hebben aangeduid. Zodra
de taalontwikkeling dat toeliet, zullen per-
sonen met een bepaald kenmerk al gauw
naar dat kenmerk genoemd zijn. Hierdoor
ontstonden Germaanse namen als Beren-
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hard en Everhard.
Indien de groep klein is, kent men elkaar.
In dat geval is één naam voldoende. Binnen
de groep moet de gebruikte naam wel uniek
zijn2. Latere populaire bijbelse (voor-)na-
men als Jan (Johannes), Piet (Petrus) en
Klaas (Nicolaas)3, vereisten, dat personen
met dezelfde naam door middel van een
tweede naam van elkaar onderscheiden
werden. Zo konden patroniemen, beroeps-
namen, en bijnamen ontstaan: Jan Harms,
Jan de Bakker, Jan de Lange. Of voor vrou-
wen: Mien van Piet, en Mien van Jan. Later
ontstonden familienamen, die ook, zoals nu
weer het geval is, via de vrouw konden ver-
erven 4.

Het persoonlijk merk
Als de mens behoefte aan een bepaalde me-
thode heeft, dan wordt door hem die me-
thode ontwikkeld om aan die behoefte te
voldoen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het
schrift en voor het persoonlijk merk. In Eu-
ropa is dit merk, nu veelal handmerk, voor-
al vroeger ook huismerk genoemd, al zeer
lang in gebruik5. Het ontstaan van hand-
merken is soortgelijk aan die van het
schrift, zoals het Chinese schrift 6, het pre-
Indus-schrift7 en het runenschrift
We kunnen de persoonlijke merken onder-
scheiden in:

merken van de maker, de ambachtsman:
steenhouwermerk, steenzagersmerk, bijle-
mansmerk, kuipersmerk, pottenbakkers-
merk, glas-in-loodmakersmerk, pijpma-
kersmerk, tapijtmakersmerk, goud- en zil-
versmidsmerk, muntmeestersmerk, tingie-
tersmerk, klokkengietersmerk, kanonnen-
gietersmerk, drukkersmerk, uitgeversmerk,
bakkersmerk8 (sommige merken dienden
ook als waarmerk, zie beneden),

eigendomsmerken: op de deurpost van een

boerderij (in Duits 'Hofmark'), of van een
huis ('huismerk'), tonnenmerk, op manden,
kisten, balen en zakken9, vissersmerk, op
timmerhout, zwanen-, ganzen- en eenden-
merken (in de zwemvliezen, bij zwanen
ook op de snavel10), veemerken (brand-
merk, bevriezingsmerk, hoornmerk, kleur-
merk, oormerk), op grafzerken, ex-libris,
op gekochte zaken,

als waarmerken: ondertekening (inclusief
keizerlijk monogram, en het notaristeken),
burgermerk (bij het inschrijven als burger
moest de nieuwbakken burger zijn persoon-
lijk merk in het Burgerboek zetten) (som-
mige waarmerken dienden ook als merk
van de ambachtsman (zie boven)

fig. 1 fig.2

Fig. 1. Monogram van keizer Karel de Grote"
Fig. 2. Notarismerk van Nicolaus Palude, Postel
1369 '2

Aangezien een persoonlijk merk13 rechts-
kracht had, moest het betrouwbaar zijn.
Door middel van registratie trachtten parti-
culiere organisaties, zoals gilden, en de
overheid misbruik tegen te gaan. Daartoe
werden lijsten met persoonlijke merken en
hun eigenaars aangelegd. Hetzelfde geldt
voor de merkplaten van goud- en zilver-
smeden en van de houten borden waarop de
merken van de eigenaars, aangebracht in
zwemvliezen of op snavels van zwanen,
waren geschilderd.
Persoonlijke merken werden doorgaans
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1449 1670

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Lutyen Johan Hendrick Arien Ariens Jacob van Crijna Lien-
Roelfs Weijtering (van) Schermer (Dijkhuizen) der Key ders Vis
Drenthe Assen? Veenendaal Scheveningen Scheveningen Goes
10-2-1644 1-1-1670 1607 21-1-1650 25-10-1677 16-6-1680

7.
Hendrick
Willems
Putten
1655

Jacob
Vos
Wageningen
1612

Bron: 1 en 2. B. Jonker. 1986. Handmerken in Drenthe. 98p; 3. Gemeentearchief Veenraadsar-
chief, Veenregister inv. nr 14 O2v; 4 en 5. N. Noordervliet-Jol. 1992. Merken bij de Vleet. Sche-
veningen. 95p; 6. A.J. Witte. 1992. Handmerken in Zeeland. Kapelle; 7. Streekarchivariaat Putten,
Ref. Kerkeraadshandelingen (NH-kerk) 1650-1730; 8. Gemeentearchief Wageningen, Archief Vier
Gilden inv. 90.

Fig. 3. Acht soortgelijke handmerken uit verschillende gebieden en jaren.

met inkt op een charter of brief of met verf
op manden, zakken e.d. aangebracht, of in
de voorwerpen ingegrift, ingekrast, inge-
kerfd, ingeslagen of ingebrand. Doordat er
maar één kleur werd gebruikt, was het aan-
tal overeenkomstige persoonlijke merken
van verschillende merkvoerders groot. Zo-
lang personen met eenzelfde merk niet in
eikaars buurt kwamen ontstonden er geen
problemen. Echter bij toenemend handels-
verkeer over grotere afstanden kon verwar-
ring ontstaan. De in figuur 3 genoemde
acht personen zullen elkaar niet in de weg
hebben gelopen, ondanks dat zij hetzelfde
handmerk gebruikten. Of zij woonden op
verschillende plaatsen of zetten in hun
merk in een andere periode.

Een methode om persoonlijke merken te
beschrijven is door Hildebrandt14 ontwik-
keld. Een soortgelijke methode werd toege-
past om de merken in familiewapens te be-
schrijven15.
In 1988 werd door Pallada16 een code-
ringssysteem voor de archivering van mer-
ken ontwikkeld. Dit systeem is zeer inge-
wikkeld, waardoor het, zo ver ik weet, ner-
gens in gebruik is genomen.

Moderne technieken kunnen gestandaardi-
seerde merken scannen, waarna, door mid-
del van de mate van overlap, de ingevoerde
merken door de computer gegroepeerd
kunnen worden. Tevens kan dan een merk
van een onbekende eigenaar vergeleken
worden met een gedigitaliseerd merkenbe-
stand. Echter, door de grote aantallen iden-
tieke persoonlijke merken zal men dan toch
andere gegevens, zoals de plaats van her-
komst, moeten weten om de eigenaar ervan
te identificeren.
Een bezwaar van een merk is dat het ge-
makkelijk te kopiëren en daardoor te ver-
valsen is.
Standaardisatie is noodzakelijk omdat de
meeste ondertekenaars niet of nauwelijks
konden schrijven, waardoor het door één
persoon gezette merk binnen zekere gren-
zen varieerde. Dit geldt niet alleen voor de
grootte van het merk, maar ook de weerga-
ve van de getrokken lijnen.
Een probleem, waarover de literatuur niet
rept, is de wijze waarop de geadresseerde
het persoonlijke merk van de afzender ken-
de. Dit geldt ook nu nog bij het zetten van
een handtekening. In zo'n geval kan men
naar een notaris gaan, die een verklaring
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van de echtheid van de handtekening kan
afgeven. Ook dit sluit fraude niet geheel
uit.

Het persoonlijk zegel
Een persoonlijk zegel is al zeer oud. Het
werd al in de verre oudheid gebruikt. De
oudste persoonlijke zegels stammen uit het
vierde millennium v.Chr. en zijn in Meso-
potamië gevonden17. Zegels werden ge-
plaatst op sluitingen van voorraadflessen
en -potten, waardoor de ontvanger wist,
dat, als het zegel ongeschonden was, er met
de inhoud na sluiting niet geknoeid was.
Zegels werden ook gebruikt om aan de ont-
vanger van een brief de zekerheid te geven,
dat degene die die brief had geschreven of
doen schrijven de afzender was. Rolzegels
werden o.m. in de natte, beschreven klei
gerold, waarna de kleitafel met tekst en ze-
gelafdruk gebakken of gedroogd werd.
Maar net als in Europa, waar het zegel rond
het jaar 1000 in gebruik kwam, kon het ook
in ander zacht materiaal gedrukt worden.
Een persoonlijk zegel kon bestaan uit een
schild waarop het familiewapen, en met de
naam van de eigenaar als omschrift.
Evenals bij het persoonlijk merk rept de li-
teratuur niet over hoe de geadresseerde het
zegel van de afzender kende. Hoe hij de ve-
rificatie ervan uitvoerde.
Een tweede probleem was verlies of dief-
stal van een zegelstempel. Bij verlies in
Kampen werd voor de notaris een acte op-
gemaakt, waarbij opgetekend werd dat het
oude zegelstempel verloren was, en dat
vanaf de datum van passering van de acte
alleen het nieuwe zegel rechtskracht had.
Dit nieuwe zegel bevatte dan wel het oude
(familie)wapen met een verandering, een
heraldische breuk, als bijvoorbeeld andere
schildhouders18. Hetzelfde zal gegolden
hebben voor een gestolen zegelstempel. Bij
het overlijden werd het zegelstempel van

de overledene gebroken, door het daadwer-
kelijk te breken of het andere wijze te be-
schadigen of te vernietigen19. Men gooide
het ook wel in de beerput, waaruit het tij-
dens een opgraving weer te voorschijn kan
komen. In de Oudheid werd het rolzegel
met de overledene begraven. Toen zullen er
ook malafide personen zegelstempels nage-
maakt hebben om er hun voordeel mee te
doen.
Een ander probleem was het herkennen, de
verificatie, van de drager van een gezegel-
de brief als de rechthebbende. Zo verkre-
gen in sommige steden in vroegere tijden
burgers tolvrijdom. Bijvoorbeeld schippers,
wonende in een bepaalde stad, waren door
de landsheer vrijgesteld van tol. Hiervoor
kregen zij een brief, maar hoe wisten de ri-
viertolgaarders of de drager van de vrijbrief
wel de in die brief genoemde persoon was?
Omdat de tolgaarders vroeger schipper wa-
ren geweest kenden zij hun oud-collega's
van gezicht en naam, en moeten zij ook het
waarmerk (de zegel op de vrijbrief) van de
landsheer of stad gekend hebben20.
Onderzoekers van bijvoorbeeld collecties
kleitafels uit de Oudheid of van zegels in
Nederlandse archieven kunnen de brieven
of zegels of fotograferen21 of scannen om
zodoende dergelijke collecties toegankelijk
te maken.

Bij de identificatie met behulp van een ze-
gel kan er een probleem ontstaan als de ze-
gelsnijder een enigszins verkeerd zegel
snijdt. Dit kan gebeuren als hij een versle-
ten zegelstempel of een slechte zegelafdruk
krijgt of als hij onzorgvuldig te werk
gaat22. Daarentegen zegelde Willem His-
sinck in Voorst op 4 juni 1551 met zijn ze-
gel (met omschrift WILLEM HISSINCK),
ook nadat hij op het erf Hoetinck ging wo-
nen en in de acte Willem Hoetinck werd
genoemd. Door zijn zegel bleef hij identifi-
ceerbaar.
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Fig. 4. Handtekening door Derk van Lijnden tot den Swanenburgh, Wageningen 6-5-1675. De
zwarte vlek is zijn zegel. Gemeentearchief Wageningen, Oud-Archief inv. 1330.

Door weglating van het om schrift kon het
persoonlijk zegel veranderd worden, zodat
het door alle familieleden gebruikt kon
worden. Al eerder verwaterde de rechts-
kracht van een persoonlijk zegel. Zo ge-
bruikte Klaas Lakke, rond 1800, het zegel
van zijn vader Arent Lakke, dat naast het
familiewapen ook de initialen A en L toon-
de 23.
Het zegel is door de handtekening (zie bo-
ven) vervangen. Dit is een geleidelijk pro-
ces geweest, waarbij een acte door dezelfde
persoon werd bezegeld èn ondertekend. Zo
zegelt en tekent Derk van Lijnden tot den
Swanenburgh te Wageningen op 6 mei
1675 (fig. 4). Hij vermeldt dan 'Des t' oir-
conde heb ik dacte nevens mijn aangeboore
uitgedrukte cachet betekent —'.
Ook werd in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw het lakzegel geleidelijk aan
vervangen door een afdruk van een inkt-
stempel. Af en toe wordt lak nog gebruikt,
en accepteert een bank een met lak afgeslo-
ten koffertje, wanneer in de nog zachte lak
iets persoonlijks als de huissleutel, is afge-
drukt.

Noten:
1. We maken dan gebruik van dieren, zoals de
hond met zijn sterk ontwikkelde reukvermogen.
Moderne computerprogramma's voor geur- en
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stemherkenning zijn en worden ontwikkeld.
2. In sommige groepen geldt de regel dat
slechts één keer een naam mag voorkomen.
Mocht een nieuwkomer een naam hebben, die
al gevoerd wordt, dan moet hij of zij een nog
niet gebruikte naam kiezen. Omdat de leden de
eigenlijke naam niet kennen, blijft binnen die
groep de naam levenslang bestaan.
3. Wij duiden nog immer het Nederlandse volk
met Jan, Piet en Klaas, of met Jan en alleman,
aan.
4. Mijn voorvader Harm Alberts trouwde
(Veendam 9-11-1746) in op de boerderij van
zijn vrouw, mijn voormoeder Dieuwertje Ja-
cobs Seven/Zeven en haar vader Jacob Jans
Seven in Ommelanderwijk. Omdat hij geen ei-
gen familienaam had, en introuwde op de boer-
derij van Seven/Zeven, kreeg hij met de tijd
ook de achternaam Zeven. En zo ook zijn nako-
melingen.
5. Men heeft wel gemeend dat han dm erken en
het runenschrift/alfabet een gemeenschappelij-
ke achtergrond hebben. Beide systemen zijn
echter onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. De
vroegste Chinese karakters lijken ook op onze
handmerken. Zie A.C. Zeven. 1996. Gedachten
over het ontstaan en de classificatie van hand-
merken. Heraldisch Tijdschrift 2: 22-25.
6. Zie noot 6.
7. D. van Delft. 1999. Bekraste scherven. Voor-
loper Indus schrift in Harappa blootgelegd. NR-
C-AH 10 juli 1999.
8. A.C. Zeven. 1995. Handmerken op broden?
Heraldisch Tijdschrift 1: 28-29.
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9. A.C. Zeven. 1996. Een handmerk op een
Amsterdamse gevelsteen. Heraldisch Tijdschrift
2: 6-7. A.C. Zeven. 1996. Handmerken op een
gravure van Pieter Bruegel de Oude. Heraldisch
Tijdschrift 2: 42-44.
10. N.F. Ticehurst. 1957. The mute swan in En-
gland - its history and the ancient custom of
swan-keeping. Londen. 133p. A.C. Zeven.
1965. Eigendomsmerken van zwanen? Ned.
Leeuw 102: 85-86.
11. P.A. Harthoorn. 1992. Inleiding bij Hand-
merken in Zeeuwse bronnen, p. 1-16 in Hand-
merken in Zeeland, samengesteld door A.J.
Witte.
12. Th. I. Welvaarts. 1891. Notariëele handmer-
ken uit de XlVe en XVe eeuw. Alg. Ned. Fami-
lieblad 8: 68.
13. Dus inclusief alle bovengenoemde merken,
zoals goud- en zilvermerken.
14. Hausmarken, p201-207 in A.M. Hilde-
brandt, gereviseerd door L. Bieuwe. 1998.
Handbuch der Heraldik. Wappenfibel. Neustadt
an der Aisch. 247p.
15. P. Bultsma, G.A. Brongers & A.B. Dull tot
Backenhagen. 1987. Noord-Nederlandse heral-
diek. Familiewapens Drenthe, Friesland, Gro-
ningen. Hoogezand. 255p; P. Bultsma, A.B.
Dull & G.A. Brongers. 2000. Noord-Neder-
landse heraldiek. Drenthe, Friesland, Gronin-
gen. Uithuizermeeden. 240p.
16. J.W. Pallada. 1988. Een coderingssysteem
ten behoeven van archivering van handmerken.
TU Delft, Faculteit der Electrotechniek. Type-
script. 58p.
17. T. Steemers. 1984. Zegels; geschiedenis,
gebruik, conservering, restauratie. Maastricht.
105p; Sigillography, Encyclopaedia Brittanica,
Internet website. 1-5-2000.
18. M. Barwasser & M. Smit (red.). 1997. Acht
eeuwen tussen twee stegen. Archeologisch, his-
torisch en bouwhistorisch onderzoek in Kam-

pen. Kampen; A.C. Zeven. 1998. Verlies van
zegelstempel in Kampen in de 15de eeuw. He-
raldisch Tijdschrift 4: 68-69.
19. Hoek noemt de mogelijkheid, dat alvorens
Heer Wolfert II van Borssele in 1297 gevangen
wordt genomen, hij zijn zegel en tegenzegel, ter
voorkoming van misbruik, in het water gooit.
Zie C. Hoek. 1993. Heraldiek uit bodem- en
baggervondsten. Ned. Leeuw 110: 303-312.
20. A.C. Zeven. 1979. Herkenning van burgers
door tolgaarders. Ned. Leeuw 96: 41; W.F.
Leemans. 1979. Herkenning van burgers door
tolgaarders. Ned. Leeuw 96: 128.
21. Ik noem enkele voorbeelden: K. Schilder.
1974-1981. Kamper schepen - en schoutenze-
gels. Kamper Almanak, Kampen; J.H. de Vey
Mestdagh & J.A. de Boo. 1995. Liber Sigillo-
rum. De zegels in het archief van de Ridderlijke
Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1200-1811.
Utrecht. Deel 1. 245p, deel 2. 11 lp; C.C. Hes-
selink-Melchior, G. Leussink-Stam & J.K.
Pruim-Reinders. 2000. De Zwolse schepenze-
gels. Zwolle. 188p. Daarnaast bestaan er (nog)
niet gepubliceerde collecties, zoals die van A.J.
de Jong, Voorthuizen (zegels van Rhenenaren),
en die van mijzelf (zegels in het Gemeentear-
chiefvan Wageningen, ca 1500 exempl).
22. Het familiewapen Menso wordt beschreven
als: drie steenhouwerhamers, als drie klopha-
mers en als drie omgekeerde flessen. Muschart
vermeldt dat de voorvader Meeuwess als twee-
de naam Steinmesseler droeg, zodat hij aan-
neemt dat het steenhouwershamers zijn. Zie R.
T. Muschart. 1947. Eén en ander omtrent fami-
liewapens. Jaarboek Centr. Bureau Genealogie
1: 119-126.
23. J.P.W.F. Lakke. 1999. Het Hasselter ge-
slacht Lakke in de 18e eeuw. Gens Nostra 54:
545-569.
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Databanken bij het CBG
H.K. Nagtegaal

Het aantal databanken op het Centraal Bu-
reau voor Genealogie breidt zich gestadig
uit, waardoor een steeds grotere service aan
de bezoeker wordt geboden. Ook op het in-
ternet zijn delen van deze gegevensbestan-
den ter inzage. Een goede reden om iets
over de inhoud ervan te schrijven.
Op de in de studiezalen aanwezige compu-
ters vindt u op de beeldschermen de ver-
melding Databanken. Als u deze met een
muis aanklikt verschijnt de volgende keu-
ze: CBG Catalogus, Heraldische Data-
bank, Toegang op de collectie Muschart,
Repertorium en Biografische woordenboe-
ken. Welke informatie achter deze tref-
woorden zit wordt hierna beknopt weerge-
ven.

CBG Catalogus
Bij het selecteren van de CBG Catalogus
verschijnt: auteur, titel(woord), naam,
plaats, onderwerp en signatuur. Hierbij
kunt u een keuze maken al naar gelang van
wat u zoekt. Het zal duidelijk zijn dat met
auteur: een auteur van een boek wordt be-
doeld; met titel: de titel van een tijdschrift
of boek; naam: een naam die u zoekt;
plaats: een plaatsnaam om te zien welke
boeken en bronnen aanwezig zijn; onder-
werp: zoeken op specifieke onderwerpen
zoals militairen of predikanten; signatuur.
de CBG bibliotheekcode.
Omdat de databanken van het CBG geen
fonetische registers hebben moet u zelf alle
denkbare variaties op de namen intikken.
Nadat u één van de onderwerpen hebt inge-
tikt en enter heeft gegeven, verschijnt de
volgende keuze: Alles, Bibliotheek, Heral-
dische Databank, Microfiches en Verzame-
lingen.

Alles: geeft een totaal beeld van alle data-
banken.
Bibliotheek: geeft een overzicht van alle
aanwezige boeken en tijdschriften.
Heraldische Databank: Deze ingang is al-
leen op naam toegankelijk in tegenstelling
tot de Heraldische Databank die hierna
wordt besproken. Via ingave van die naam
verschijnt een afbeelding van wapen, naam
van wapenvoerder, wapenbeschrijving en
bron. Behalve de kleurenafbeelding van het
wapen zijn deze gegevens op Internet
zichtbaar.
Microfiches: geeft een overzicht van de
aanwezige microfiches van de Burgerlijke
Stand. Het overzicht wordt zichtbaar zodra
u een gemeente of de naam van een provin-
cie intikt.
Verzamelingen: Dit is een bonte verzame-
ling ingangen op:
- Advertenties, oproepbaar en direct af te

drukken.
- Bidprentjes
- Familiedrukwerk
- Dossiers
- Familiearchieven
- Gebonden handschriften.

Heraldische Databank
Deze databank heeft twee ingangen: één op
naam en één op wapenbeschrijving. Na het
intikken van één van beide verschijnt, in-
dien aanwezig, een kleurenafbeelding van
een familiewapen met wapenbeschrijving,
de naam van de wapenvoerder en één of
meer bronnen. De databank bevat op dit
moment ca. 13.000 wapens. De Heraldi-
sche Databank is alleen op het CBG te
raadplegen. Via Internet zijn het naamre-
gister en de wapenbeschrijvingen in te zien.
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Voor meer informatie verwijs ik naar het
artikel Heraldische Databank in Ons Erf-
goed, nr. 2, 2001.

Toegang op de collectie Muschart
Dit is een naamregister dat verwijst naar de
fiches van de collectie Muschart. De col-
lectie Muschart bevat 93.000 wapenbe-
schrijvingen, vergezeld van de naam van de
wapenvoerder en de bron. De collectie is
gemicroficheerd. Deze databank is in beide
studiezalen te raadplegen; de fiches alleen
in de bovenstudiezaal.

Repertorium
Dit is een totaalregister op alle reeds ver-
schenen delen van het Genealogische Re-
pertorium.
Het Genealogische Repertorium geeft op
familienaam gerangschikte verwijzingen
naar gedrukte genealogieën en kwartiersta-

ten waarvan minstens drie achtereenvol-
gende generaties gepubliceerd zijn in de
vorm van boek of tijdschriftartikel. Deze
databank is alleen op de studiezalen te
raadplegen.

Biografische woordenboeken.
In deze databank treft men verwijzingen
naar levensbeschrijvingen van personen,
opgenomen in biografische woordenboeken
verschenen na 1900. Deze databank is in
opbouw, maar bevat op dit moment reeds
ca. 70.000 verwijzingen. De biografische
naslagwerken waarnaar wordt verwezen
zijn in de studiezaal van het CBG op te vra-
gen en te raadplegen.
Deze databank heeft twee ingangen: op
naam en pseudoniem en is voorshands al-
leen op de studiezalen van het CBG te
raadplegen.

Werkgroep weigeborenen in Holland
W.H. Morel van Mourik

Op 24 april 2001 is een werkgroep onder
deze naam van start gegaan. Besloten is,
dat de lijsten met weigeborenen die bij ons
bekend zijn, in een database worden inge-
voerd met alle relevante gegevens. Doel is
per dorp alfabetisch een overzicht te krij-
gen van alle weigeborenen. Dat zijn er na-
tuurlijk veel meer dan op de bij ons beken-
de lijsten staan. Wij zouden daarom graag
in contact komen met onderzoekers die bij
het opstellen van hun kwartierstaat of het
samenstellen van hun genealogie weigebo-
renen genoteerd hebben. Bovendien zullen
er onder de lezers van dit blad personen

zijn, die een brede kennis van een bepaald
deel van Noord- en Zuid-Holland hebben
en die aantekeningen over weigeborenen
hebben gemaakt. Deze gegevens ontvangen
wij ook gaarne. Te denken valt aan: naam,
voornaam, patroniem, evt. bijnaam; beroep
en functie in de dorpsgemeenschap; woon-
plaats, naam van de boerderij; jaar van ver-
melding; bronvermelding.
U kunt voor het bovenstaande contact op-
nemen met de initiator:
W.H. Morel van Mourik, Om de Kamp 9,
7964 KT Ansen
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Paleografie

Brief aan Johannes Antonides van der Goes
H.M. Lups

Monsieur Antonides,

Om dat mijn drucker de voorreden begint te
drucken en overslagh van de rest maekt,
wenste ick wel te weten hoe groot of
hoe veel regels het gedicht omtrent sijn
sal, 't geen versoek UE my gelieft te
laeten weten, houd een half vel aen
weerssyden daer toe open. vaert wel

N. Witsen

Nicolaas Witsen, o.a. burgemeester van Amsterdam, geboren te Amsterdam tussen 1640
en 1650, schreef dit briefje aan de dichter Johannes Antonides van der Goes, die hem een
lofvers op zijn "Scheepsbouw" had toegezegd. Dit gedicht is dan ook geplaatst voor in de
uitgave van dit werk dat in 1670 verscheen.

Bron: Algemeene ophelderende verklaring van het oud letterschrift, Leiden, Deventer en
Groningen, 1818.

Termen van vroeger
H.M. Lups

executorien bevelbrieven om vonnissen uit te
voeren
exemplaarlijk gestraft als een voorbeeld voor
anderen gestraft
exemptie vrijdom
exemt vrij, uitgezonderd, bevrijd
exequeeren vervolgen, volbrengen
exequiën lijkdienst, uitvaart
exerceeren, exerciteeren (uit)oefenen, bewerk-
stelligen
exes overdaad, overmaat
exheredatie onterving
exhibeeren bijbrengen, overleggen, laten zien
exhibitie aanwijzing, voordraging, tonen
exhortatie aanmaning
exhorteeren aanmanen, vermanen, aanporren
exigeeren eisen, vorderen
exigentie vereiste
exilie ban, verbanning
eximeeren vrijkopen, uitkopen
existeeren, exsteren in wezen zijn, bestaan

existentie wezendheid
existimeeren, exstimeeren achten, waarderen
ex negotiis gestis uit ondervinding
ex nunc vanaf heden
exorneeren oppronken, uitrusten
exonoreeren ontladen, ontlasten
expedieeren redden, afvaardigen, voldoen
expeditie afvaardiging, een voor uitreiking of
verzending bestemd exemplaar van een
(ambtelijk) geschrift
expedient gevoeglijk, bekwaam
experientie ondervinding
expireren vervallen, eindigen, verscheiden
explicatie uitlegging
expliceren uitleggen, ophelderen, verklaren
exploteeren te werk leggen, uitvoeren
exploteur uitvoerder, pander
exploot uitwerking, te werk legging
exponeeren uitleggen, verklaren
expositie uitlegging, verbreiding
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Zinloos geweld in de twintigste eeuw
J. Bartelsman

Bij onze nationale dodenherdenking in mei
jl. en ook bij de herdenking van de slacht-
offers van zinloos geweld, wilde ik terug-
gaan naar het zinloos geweld uit de vorige
eeuw. Daarin vinden we onder meer een
Eerste en een Tweede Wereldoorlog, de Ja-
panse overheersing in Azië met o.a. daarna
de ontwikkelingen in Indonesië', de Viet-
nam- en Koreaoorlogen, de Golf- en Bal-
kan oorlog en het decennia lang onderdruk-
ken in Argentinië, Chili, Columbia en Rus-
land.
Op verschillende plaatsen waren ook 'Bart-
jes' aanwezig. Zo leven en wonen ze in Co-
lumbia waar, sinds 1964 de gevechten aan
zeker 120.000 mensen het leven hebben ge-
kost.
In de Duitse familiegeschiedenis treft men
diverse necrologieën aan van: 'Hen die vie-
len' aan het Westfront in Frankrijk tussen
1914-1918 of die hun jonge leven lieten tij-
dens de barre winterkou in Rusland gedu-
rende de Tweede Wereldoorlog in het ka-
der zinloos geweld van de Duitse agressor.
Ook in het verre Oosten vielen Nederland-
se familieleden als slachtoffer van het Ja-
panse zinloze geweld.
Gerard Bartelsman, pas een bestaan opbou-
wend in Indonesië, viel als krijgsgevangene
in handen van de Japanse agressor en werd
te werk gesteld bij de aanleg van de Bir-
maspoorweg. Gerard Bartelsman overleed
op 25-jarige leeftijd.
Frederik Bertelsmann was hoofd employé
bij de KPM en verloor op 37-jarige leeftijd
zijn leven in een kamp op Sumatra.
Remi Bartelsman werd in de Tweede We-
reldoorlog op twintigjarige leeftijd op de
openbare weg in het district Schaarbeek ge-
fusilleerd.

Het is mij in de loop van de tijd ook duide-
lijk geworden waarom sommige familiele-
den mij geen enkele familie-informatie
hebben willen geven. Het is omdat er niet
altijd gegevens zijn om trots op te zijn:
Zoals het na de oorlog met geweld beroven
van kledingwinkels in Alkmaar en één jaar
gevangenisstraf met aftrek van de voorlopi-
ge hechtenis.
Het door middel van familieafstamming
met gegevens aantonen dat men niet van
Joodse afkomst was om in de oorlog poli-
tieagent te mogen zijn, of via de politie-
school in Schalkhaar een politieopleiding te
volgen ten behoeve van de Duitse agressor.
Slechts weinig Bartjes hebben zich via on-
dergronds verzet nadrukkelijk teweer ge-
steld om een bevrijd Nederland te helpen
realiseren.
Een uiterst zwarte bladzijde vormt het feit
dat een enkeling zich schaarde aan de zijde
van de Duitse agressor. Zich opwierp als
'Kameraad: Stamboek 77102' en hierin zo
ver ging om huizen van weggevoerde Jood-
se landgenoten leeg te halen. Na regelmati-
ge waarschuwingen door Radio Oranje, dat
men zijn gerechte straf na de oorlog niet
zou kunnen ontlopen, kon executie niet uit-
blijven.
In hoeverre in geallieerde bevrijdingslegers
Bartjes voor onze vrijheid zijn gevallen is
mij niet bekend.
Zo zal men in veel familieboeken sporen
vinden van veelal zinloos geweld.
Men kan helaas niet zeggen dat de mensen
inmiddels hun les hebben geleerd. Op veel
plaatsen borrelt en gist het nog steeds. Nog
dagelijks worden we met zinloos geweld
geconfronteerd.
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DNA-onderzoek bewijst: alle Stoutjesdijken
hebben gezamenlijke voorvader
J.F. Stoutjesdijk

Inleiding
In Van Zeeuwse Stam van maart 1991 (blz.
1) heb ik vermeld dat ik vrij snel tot de
overtuiging ben gekomen dat alle huidige
Stoutjesdijken afstammen van een zekere
Leendert Rollof, in 1621 geboren in Sta-
venisse, maar dat er een moeilijkheid be-
stond bij Jacobus Isaaksen, de stamvader
van de Oud-Vossemeerse, (stad-) Thoolse
en Nieuwerkerkse Stoutjesdijken. Er was
nl. geen doop van hem te vinden in Nieu-
werkerk, hoewel hij daar volgens het
Trouwboek van die plaats wel moest zijn
geboren.
Hij heeft zich bij zijn leven nooit Stoutjes-
dijk genoemd, maar de zeven van zijn 19
kinderen die volwassen werden, gebruikten
allen wel deze familienaam.
Mijn veronderstelling was dat hij een zoon
was van Isaac Jacobse Stoutjesdijk en Ar-
jaentje Arjaens Hertogh, van wie dopen
van kinderen bekend zijn in St.Maartens-
dijk(1716)eninNieuwerkerk(1725).
Met een DNA-onderzoek kon worden na-
gegaan of Jacobus Isaaksen eveneens een
afstammeling was van Leendert Rollof.

Het Jacobus Isaaksen probleem
Van het echtpaar Isaac Jacobse Stoutjesdijk
en Arjaentje Hertogh is mij onder meer het
volgende bekend:
25-2-1714 Isaac en Arjaentje samen

doopgetuigen in St.-Maar-
tensdijk;

25-4-1714 huwelijk in St.-Maartensdijk;
april 1715 begrafenis in St.-Maartensdijk

van een kind van Isaac Stout-
jesdijk;

10-5-1716 doop van dochter Pieternelle-

tje in St.-Maartensdijk;
1721: Izaak regelde in Ouwerkerk

enige zaken over de erfenis
van een kind van zijn overle-
den zuster Jannetje, over wie
hij voogd was;

23-12-1725 doop van dochter Willemijntie
in Nieuwerkerk.

Behalve Jacobus Isaaksen waren aanvanke-
lijk ook Janna Isaakse, Jacoba Isaakse en
Leendert Isaakse Stoutjesdijk niet in de
grote Stoutjesdijk-genealogie in te passen.
Zij trouwden alle drie, evenals Pieternelle-
tje Stoutjesdijk, in Zierikzee en mijn hypo-
these was dat behalve Jacobus Isaaksen
ook Janna, Jacoba en Leendert kinderen
waren van Isaac Jacobse en Arjaentje Her-
togh. Het testament van Jacoba Isaakse
Stoutjesdijk (RAZE 4234, 26-5-1756)
bleek het bewijs te bevatten dat deze hypo-
these voor Janna, Jacoba en Leendert cor-
rect is, maar over Jacobus Isaaksen geeft
dit testament echter geen uitsluitsel. Ook
Pieternelletje wordt niet in het testament
genoemd.

Jacobus Isaaksen is op 11-4-1732 tot lid-
maat aangenomen en hij werd op 7-5-1733
diaken in Nieuwerkerk. Hij kan daarom
mijns inziens haast niet later dan 1715 zijn
geboren. Indien hij inderdaad een zoon was
van Isaac Jacobse Stoutjesdijk en Arjaentje
Hertogh zou hij kort na het huwelijk van
Isaac en Arjaentje of vóór hun trouwen
moeten zijn geboren. Hij zou ook een twee-
lingbroer kunnen zijn geweest van het in
april 1715 begraven kind.

DNA-onderzoek
Alle mensen hebben in hun lichaamscellen
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23 paren chromosomen, die het erfelijk ma-
teriaal bevatten, in totaal dus 46 chromoso-
men. Eén paar is bijzonder omdat dit de ge-
slachtskenmerken bepaalt: bij een vrouw
bestaat dit paar uit twee X-chromosomen,
bij een man uit een X- en een Y-
chromosoom. Bij de geslachtelijke voort-
planting worden de chromosoomparen ge-
splitst, waardoor een vrouw eicellen maakt
die alle o.a. één X-chromosoom bevatten
en een man zaadcellen maakt waarvan de
helft o.a. een X- en de andere helft o.a. een
Y-chromosoom bevat. Het is een kwestie
van toeval of er bij de bevruchting een
zaadcel met een X- of een Y-chromosoom
samensmelt met een eicel. Een zaadcel met
een X-chromosoom geeft een nieuwe cel
met een XX-chromosomenpaar en het hier-
uit groeiende kind zal een meisje zijn.
Combineert een zaadcel met een Y-chro-
mosoom met een eicel, dan ontstaat er een
nieuwe cel met een XY-chromosomenpaar
en dit wordt een jongen.
Alle mannen hebben dus een Y-chro-
mosoom in hun lichaamscellen, dat van
hun biologische vader afkomstig is. En die
vaders hebben het weer ontvangen van hun
vader enz. Als mijn theorie juist is dat alle
Stoutjesdijken afstammen van Leendert
Rollof uit Stavenisse, dan moeten alle man-
nelijke naamgenoten hetzelfde Y-chromo-
soom hebben als Leendert Rollof indertijd
heeft bezeten.

Als mannelijke nakomelingen van Jacobus
Isaaksen hetzelfde Y-chromosoom blijken
te bezitten als de andere mannelijke Stout-
jesdijken, bewijst dit dat Jacobus eveneens
van Leendert Rollof afstamt.

DNA-onderzoek in Leiden
Op het Forensisch Laboratorium voor DNA
Onderzoek (FLDO) van de Universiteit
Leiden onderzoekt dr. P. de Knijff de snel-
heid waarmee het menselijk erfelijk materi-

aal, dus het DNA, in de tijd verandert, met
andere woorden, hoe snel het DNA mu-
teert. Spontaan blijken er nl. zo nu en dan
kleine veranderingen op te treden in de
chromosomen, die van invloed kunnen zijn
op de erfelijke eigenschappen. Dr. De
Knijff gebruikt voor zijn onderzoek het Y-
chromosoom. Hij heeft hiervoor families
nodig met verschillende takken met een ge-
meenschappelijke voorvader, waarbij er ten
minste tien generaties moeten liggen tussen
de huidige leden van de familie en de stam-
vader.
De Stoutjesdijk-genealogie bevat vier tak-
ken, met afstammelingen van vier zonen
van Leendert Rollof, met 11 a 13 genera-
ties tussen de huidige Stoutjesdijk-mannen
en Leendert Rollof en deze familie bleek
zeer geschikt voor het onderzoek van dr.
De Knijff. Voor mij was dit een unieke mo-
gelijkheid om te achterhalen of Jacobus I-
saaksen inderdaad een echte Stoutjesdijk
was. Daar ikzelf tot de Oud-Vossemeerse
tak hoor, zou het wel een schok voor mij
zijn geweest, indien zou zijn gebleken dat
ik geen familie was van mijn andere naam-
genoten.
Voor het onderzoek worden uit een wang-
slijmmonster de chromosomen geïsoleerd
en biochemisch bewerkt, waarbij de uit lan-
ge moleculen bestaande chromosomen in
stukjes worden verdeeld. Daarna worden
de lengtes van een aantal specifieke stuk-
jes, afkomstig van het Y-chromosoom, be-
paald (bij dit onderzoek van 11 stukjes) en
hieruit volgt een zogenaamd Y-chromoso-
maal DNA-profiel.
De in de wangslijmmonsters van de ver-
schillende Stoutjesdijk-mannen aanwezige
Y-chromosomen kunnen onderlinge afwij-
kingen vertonen.
In het ideale geval hebben alle monsters
een identiek profiel, het 'Stoutjesdijk-pro-
fiel'.
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Als bij een monster één of twee afwijkin-
gen in het profiel aanwezig zijn, kan dit
worden toegeschreven aan mutaties - ver-
anderingen in het Y-chromosoom - waar-
naar dr. De Knijff zijn onderzoek uitvoert
en die te verwachten zijn als er zoveel ge-
neraties liggen tussen de verschillende
monstergevers.
Bij een monster met drie of meer afwijkin-
gen van het 'Stoutjesdijk-profiel' wordt
aangenomen dat dit niet afkomstig is van
een afstammeling van de gemeenschappe-
lijke voorvader, zodat bij de voorvaders
van deze monstergever ten minste één wet-
tige vader moet zijn geweest die niet ook
de biologische vader was.

DNA-onderzoek aan Stoutjesdijken
In overleg met dr. De Knijff zijn uit de vier
hoofdtakken van de stamboom 25 subtak-
ken geselecteerd voor bemonstering. Uit
elk van die 25 takken heb ik iemand bena-
derd met de vraag of men mee wilde wer-
ken met dit onderzoek en vrijwel iedereen
bleek daartoe bereid. Zo zijn 25 mannen of
jongens uitgekozen, later kwam er nog een
26e bij toen een van hen zijn monster al-
maar niet instuurde. Toen hij dat alsnog
deed had ik 26 monsters, die op het FLDO
zijn onderzocht.

Van één tak van de familie stammen de
huidige leden af van een ongehuwde Stout-
jesdijk-moeder. Van hen was het zinloos
een monster te onderzoeken.
Deze Stoutjesdijks stammen dus wel af van
Leendert Rollof, maar niet in mannelijke
lijn.

Voor de monsterneming werd wat slijm
van de binnenkant van de wang weggeno-
men met een klein plastic krabbertje, een
soort kammetje met enkele stompe tanden.
Er zijn door de deelnemers aan het onder-

zoek twee monsters genomen, van de linker
en van de rechter wang. De kammetjes met
het wangslijmmateriaal werden in een buis-
je overgebracht en aan mij opgestuurd,
waarna ik voor verder transport naar Lei-
den zorgde.
De monsters waren in willekeurige volgor-
de genummerd en op het FLDO is niet be-
kend welk monster van iemand afkomstig
is, zodat het onderzoek volstrekt anoniem
is uitgevoerd. Men weet in Leiden alleen
op welke manier de monstergevers in de
stamboom passen en hoe dus hun onderlin-
ge verwantschap en hun betrekking tot
Leendert Rollof is. De monstergevers ken-
nen alleen hun eigen nummer.

Resultaten van het onderzoek
De uitslag van het onderzoek overtrof al
mijn verwachtingen. Van 17 van de 26 on-
derzochte monsters was het Y-
chromosomale DNA-profiel onderling vol-
komen identiek en dit kan dus als het
'Stoutjesdijk-profiel' worden beschouwd.
Leendert Rollof uit 1621 moet dus dit Y-
chromosomenprofiel hebben vertoond,
want hij is de enige voorvader die alle
monstergevers gemeenschappelijk hebben.
Bij zes monsters was één afwijking in het
profiel aanwezig en bij twee monsters twee
afwijkingen. Dit aantal afwijkingen komt
overeen met de verwachtingen van dr. De
Knijff.
Van 25 van de 26 monsterverstrekkers is zo
dus bewezen dat zij in mannelijke lijn van
één voorvader afstammen en dit kan vol-
gens mijn onderzoek niemand anders zijn
dan Leendert Rollof.
Bij één monster kwamen vier afwijkingen
voor van het Stoutjesdijk-profiel en dit
monster moet dus afkomstig zijn van ie-
mand die ergens bij zijn voorvaders ten
minste één biologische vader heeft, die niet
in mannelijke lijn van Leendert Rollof af-
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stamt. Ik heb een goede verklaring voor
deze afwijking gevonden.

Het aantal van de geboortes die hebben ge-
leid van Leendert Rol lof tot de 25 monster-
gevers met het Stoutjesdijk-Y-chromoso-
male profiel, bedraagt 183. En in al deze
183 gevallen was de wettige vader dus ook
de biologische: wat zijn de mannelijke
Stoutjesdijken ongelofelijk slim geweest
om door de eeuwen heen zulke deugdzame
vrouwen uit te kiezen!

De drie monsters van de stad-Thoolse en de
Nieuwerkerkse Stoutjesdijken vertonen het
perfecte 'Stoutjesdijk-profiel', van de twee
monsters van de Oud-Vossemeerse naam-
genoten hebben beide in één kenmerk de-
zelfde afwijking, terwijl in één monster nog
een tweede afwijking voorkomt. Dit alles
betekent dat ook hun gemeenschappelijk
voorvader Jacobus Isaaksen het perfecte

'Stoutjesdijk-profiel' moet hebben gehad en
dat hij dus inderdaad een afstammeling in
mannelijke lijn van Leendert Rollof moet
zijn geweest.

Conclusie
Afgezien van één subtak, volgt uit het
DNA-onderzoek dat alle andere bemonster-
de Stoutjesdijken afstammen van één voor-
vader en dit moet de in 1621 in Stavenisse
geboren Leendert Rollof zijn. Ook Jacobus
Isaaksen uit Nieuwerkerk, van wie geen
doop/geboorte is gevonden, stamde in man-
nelijk lijn af van deze Leendert. Of hij ook
een zoon was van Izaak Jacobse Stoutjes-
dijk, was met dit onderzoek niet uit te ma-
ken.

NB. Dit artikel is, met kleine wijzigingen,
eerder gepubliceerd in Van Zeeuwse Stam
nr. 112, maart 2001, blz. 54.

Wat is een DNA-vingerafdruk?
JW. Koten

Het begrip DNA haalt regelmatig de voor-
pagina's van de landelijke pers. Het is bijna
een modern toverwoord geworden waar
men wonderen van verwacht, maar wat
door sommigen ook als een werktuig van
de duivel wordt beschouwd. Het begrip
DNA-vingerafdruk valt daarbij nogal eens.
Diverse lezers van dit blad hebben de re-
dactie gevraagd een kort artikel over dit on-
derwerp te schrijven. In het bijzonder werd
gevraagd de genealogische betekenis van
een DNA-vingerafdruk toe te lichten. In
eerdere nummers van Ons Erfgoed hebben
we al regelmatig over DNA geschreven,
zonder het begrip DNA-vingerafdruk expli-
ciet te noemen. Ik achtte destijds dit onder-

werp niet belangrijk genoeg voor de genea-
logie. Bovendien is het begrip DNA-
vingerafdruk niet gemakkelijk in eenvoudi-
ge bewoordingen uit een te zetten.

Het DNA-onderzoek heeft vele mogelijk-
heden, waarvan de genealogie slechts een
deel gebruikt. Niet alleen de genealogen
hebben belangstelling voor DNA-onder-
zoek, maar ook de politie. Materiaal bij een
misdaad wordt tegenwoordig, wanneer de
wet dit toestaat voor DNA-identificatie (=
vingerafdruk) aan het gerechtelijk laborato-
rium toegezonden. De DNA-vingerafdruk
is dan een hulpmiddel om de betrokken
misdadiger op te sporen.
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Beperkte vraagstelling
De laatste jaren is er voor het gerechtelijk
laboratorium nog een tweede taak bij geko-
men, n.1. die van de ouderschapsanalyse.
De vraag die daarbij wordt gesteld is: kan
een man of vrouw de ouder zijn van een be-
paald kind. Deze vraag is o.a. van beteke-
nis bij de gezinshereniging van asielzoe-
kers, die een officiële status hebben gekre-
gen.
Deze twee vragen kan men met een beperk-
ter DNA onderzoek vaststellen dan voor
klinische of genealogische motieven wordt
uitgevoerd. De betekenis van dit onderzoek
heeft voor de genealogie maar een betrek-
kelijk geringe waarde.

Ondanks de beperkte betekenis van het vin-
gerafdruk DNA onderzoek is kennisname
hiervan toch belangrijk, omdat dezelfde
technieken ook worden toegepast uitslui-
tend op het Y-chromosoom, zoals in het ar-
tikel van de heer Stoutjesdijk wordt toege-
licht. Met deze techniek kan men de patrili-
neaire lijn over zeer veel generaties vervol-
gen.

Achtergrond kennis
Om deze zaak enigermate te begrijpen is
enige kennis van het DNA nodig. Ik ont-
kom er daarom niet aan hier een korte ba-
sale uiteenzetting over het DNA te geven.
Ik besef waarbij wel dat ik misschien voor
de vroegere lezers feiten ga herhalen.

Wat is DNA en waarvoor dient het
DNA is de drager van al onze erfelijke ei-
genschappen. DNA bepaalt hoe ons li-
chaam moet functioneren, vandaar dat aan
alle lichaamscellen dit DNA wordt doorge-
geven. Dit doorgeven gaat door middel van
een celdeling. Bij iedere deling wordt het
DNA gekopieerd. Het is de meeste mensen
wel bekend dat het lichaam is opgebouwd

uit cellen, die een gemiddelde afmeting
hebben van 0,01 mm. Binnen deze cel zit
een kern die een doorsnee heeft van onge-
veer 0,001 mm (éénduizendste). Ongeveer
99,9% van alle DNA zit in de kern. Dit
kern-DNA kan men zich een beetje voor-
stellen als een bijna 2 meter lange keten
opgebouwd uit 4 verschillende letters. In
totaal zijn er ongeveer 3.000.000.000 te-
kens, een twintigtal flinke encyclopedieën
dus. Een omschreven reeks van letters die
specifiek voor een erfelijke eigenschap co-
deert noemt men een gen.

Wat zijn genen?
De mens heeft ongeveer 30.000 genen die
maar enkele procenten (2-3 %) van het to-
tale DNA in beslag nemen. Deze genen co-
deren voor menselijke eigenschappen. Ont-
breekt een gen of is de genstructuur be-
schadigd, dan kunnen zich aangeboren af-
wijkingen voordoen. Van ongeveer 1500
genen weet men welke aangeboren afwij-
kingen er mee verband houden. Al weet
men nog niet van allemaal waar het zieke-
lijke gen zich precies bevindt. Een groot
aantal bekende genen is echter reeds ver-
werkt in zogenaamde genenkaarten. Hoe de
ziekte zich ontwikkeld is voor de meeste
gen-aandoeningen nog grotendeels onopge-
helderd.

Watisjunk-DNA?
De rest van de DNA-draad (ongeveer 97%)
bestaat uit DNA waarvan men de functie
niet goed weet. Dit niet coderend DNA
noemt men wel junk-DNA. Het onderzoek
is nu intensief bezig om er achter te komen
waarvoor dit junk-DNA dient. Men heeft
aanwijzingen dat dit junk-DNA de DNA-
ketenvorm bepaald en ook van betekenis is
voor de vorming van chromosomen. Dit
zijn kluwens bestaande uit DNA die soms
in de kern van de cel te zien zijn.
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Vooral de opbouw van dit junk-DNA ver-
schilt nogal bij individuele mensen. Dit in
tegenstelling tot het DNA van de genen
(gen-DNA) die voor een erfelijke eigen-
schap coderen. Vaak is immers een gestoor-
de erfelijke eigenschap (een weeffout in het
gen-DNA dus) zeer ernstig. Veel aandoe-
ningen waarbij een gen is betrokken wor-
den daarom niet doorgegeven .

Wat zijn chromosomen?
Iedere mens heeft twee DNA-ketens, die
bij de uitwerking van de erfelijke eigen-
schappen met elkaar samenwerken (soms
ook elkaar wel eens tegenwerken). Eén ke-
ten komt van de vader en de andere komt
van de moeder. Iedere menselijk eigen-
schap wordt dus dubbel aangelegd. In som-
mige omstandigheden wordt de DNA-keten
opgeborgen in kleine pakketjes (in de vorm
van een complexe kluwen) die men chro-
mosomen noemt. De mens heeft 22 paar
gelijke chromosomen. Dat wil zeggen een
set van 22 die van vaders kant komen en
een set van 22 van de moeders kant. Het
23 ste paar verschilt bij mannen en vrou-
wen. Vandaar men deze chromosomen wel
de geslachtschromosomen noemt. Bij de
mannen is één van deze geslachtschromo-
somen kleiner. De combinatie van de beide
23ste chromosomen bestaat dus uit een
lang (van de moeder afkomstig) en een kort
chromosoom (van de vader afkomstig).
Deze kort-lang combinatie lijkt een beetje
op de letter Y. Vandaar dat men wel van
een Y-chromosoom spreekt. Bij meisjes
zijn beide (van vader en moeder afkomsti-
ge) 23 ste chromosomen even lang. Vandaar
dat men hier van een X-chromosoom
spreekt.

Schema
Sterk geschematiseerd kan men zeggen dat
het menselijke DNA uit twee ongeveer ge-

lijke encyclopedieën is opgebouwd. Iedere
encyclopedie bestaat uit 23 reusachtige de-
len, een boekenstel is afkomstig van de va-
der en een is afkomstig van de moeder. Bij
de mannelijke encyclopedie is deel 23 wat
kleiner dan bij de vrouwelijke encyclope-
die. Dit kleine verschil bepaalt of men man
of vrouw wordt. Ieder encyclopediedeel
kan men met een chromosoom vergelijken.
Ieder boek is op zijn beurt weer onderver-
deeld in duizenden hoofdstukken. Onge-
veer vijf van de 100 hoofdstukken per en-
cyclopedie geven een zinvolle beschrijving
van erfelijke eigenschappen. De overige
97/100 hoofdstukken is een ratjetoe waar-
van de inhoud nog niet opgehelderd is. Ie-
der hoofdstuk bestaat uit een codewoord
dat het begin aangeeft. Aan het einde van
ieder hoofdstuk staat een codewoord dat
het einde aangeeft. Tussen begin en einde
staan een eindeloze reeks van vier verschil-
lende DNA-letters bijv ....bbacabcccdaa-

enzovoort. Sommige hoofdstukken van
het junk-DNA bestaan uit eindeloze herha-
ling van bijvoorbeeld een groepje letters
zoals: .... cadacadacadacadacadacadacada-
cadacadacadacadacada.... zoiets noemt men
een tandem-repeat.

Wat zijn mutaties?
Het DNA is geweldig stabiel, het wordt
van de ouders op de kinderen onveranderd
overgedragen. Soms ontstaan in de lange
DNA-keten toch wel eens kleine weeffout-
jes, die men mutaties noemt. Bij de celde-
ling kunnen foutjes (mutaties) optreden,
omdat het overschrijven van drie miljard
DNA-codes natuurlijk niet volmaakt ver-
loopt. Men heeft berekend dat gemiddeld
voor één gen de kans op een overschrijffout
1 op de 20.000 kerndelingen is. Mutaties
kunnen vooral door omgevingsfactoren
worden veroorzaakt zoals chemische stof-
fen, bestraling, virale infecties e.d. Is een
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betrokken iemand aan zeer veel van deze
externe invloeden blootgesteld geweest dan
kunnen in zo'n geval er natuurlijk veel
meer mutaties dan 1 op de 20.000 voorko-
men. Bijvoorbeeld 1 op de honderd.

Het DNA-profiel
Bij de vaststelling van het DNA-profiel, se-
lecteert men uit de totale DNA, enkele zeer
goed te omschrijven DN A-brokjes die een
hoge stabiliteit tonen. Vooral in het junk-
DNA zitten dna-brokjes die daarvoor erg
geschikt zijn. In tegenstelling tot het gen-
coderende DNA, bestaat dit junk-DNA uit
lange stukken waar bepaalde korte letter-
reeksen zich voortdurend herhalen, soms
wel vele duizenden malen. Men noemt de-
ze zich herhalende DNA-fragmenten, zoals
hiervoor reeds werd opgemerkt, tandem-
repeats. Naast deze lange zich herhalende
ketens komen ook wel kortere ketens met
3 - 2 0 herhalingen voor. Voor het vaststel-
len van de DNA-vingerafdruk wordt juist
een aantal van deze korte tandem-repeats
gebruikt. Uit het junk-DNA wordt nu een
aantal goed te definiëren korte (specifieke)
herhalingsketens gevist die maar uit een
beperkt aantal zich herhalende lettergroep-
jes bestaan. Vandaar dat men de naam
short tandem-repeats hiervoor gebruikt.
Deze 10 short tandem-repeats gebruikt men
dus als markers (markeerplekken). Interna-
tionaal heeft men deze specifieke ketens
nauwkeurig afgesproken, zodat internatio-
nale DN A-vergel ijking mogelijk is. Met in-
gewikkelde technieken kan men de lengte
(het aantal herhalingen) van deze korte re-
peterende groepen vaststellen .

Het aardige is nu dat deze repeterende let-
tergroepjes (ook wel hier DNA-eigenchap-
pen genoemd) bij individuele personen in
aantal (= lengte) verschillen. Met het meten
van deze specifieke ketentjes (= het tellen

van het aantal herhalingen) kun je dan ie-
mand karakteriseren.

Korte herhalingsketens geschikt voor
DNA-vingerafdruk
Bij het vervaardigen van een DNA-
vingerafdruk worden gewoonlijk 10 van
deze korte ketens onderzocht. Deze 10
overeenkomstige ketens (short tandem-
repeats) betreffen dus zowel de vaderlijke
(hier met hoofdletters aangeduid) als de
moederlijke DN A-keten (hier met kleine
letters aangeduid). In totaal zal men dus ge-
gevens krijgen van 10 vaderlijke en 10
moederlijke ketens, dus samen twintig ke-
tens. In het DNA zitten immers zowel een
moederlijke als vaderlijke keten.

Van ieder van deze ketens wordt nu de
lengte gemeten. Stel dat men de 10 eigen-
schappen (specifieke ketens) die men on-
derzoekt A/a (A = vaderlijk, a = moeder-
lijk), B/b (B = vaderlijk, b = moederlijk),
C/c, D/d... J/j zou noemen. Bij het DNA
onderzoek wordt dan de lengte (het aantal
getelde herhalingen) van beide (moeder-
lijke en vaderlijke deel) overeenkomstige
A/a, B/b, C/c, D/d...J/j enz. onderzocht.

Van een denkbeeldige persoon wordt nu bij
de vaderlijke keten A bijv. 17 herhalingen
gevonden en bij de moederlijke keten a 18
herhalingen; in dit voorbeeld geschreven
als A/a=17/18. Voor eigenschap B/b wordt
op dezelfde manier het aantal herhalingen
per keten geteld. Deze bedraagt voor de va-
derlijke keten B = 11 en voor de moederlij-
ke b = 16; dus B/b = 11/16 voor een eigen-
schap. Zo kan men doorgaan voor de ke-
tens C/c= 12/14 enz. tot men bij J/j komt.
Als standaard onderzoekt men 10 eigen-
schappen. In totaal krijg je dus bij het stan-
daard onderzoek van 10 vaderlijke en 10
moederlijk ketens een getallenreeks van 20
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getalletjes. Daarmee heb je dan het DNA
van een persoon gekarakteriseerd. Als
voorbeeld de ketens van een denkbeeldige
persoon:

A/a 4,3; B/b 4,3; C/c 5,6; D/d 9,4; E/e
10,14; F/f 3,2; enz.

In cijfers uitgedrukt is het DNA-profiel
dan:
4,3,4,3,5,6,9,4,10,14,3,2 enz.

Deze rij van twintig getalletjes noemt men
wel het DNA-profiel. Deze getallen reeks
kan men dan tot een DNA-streepjescode
verwerken. Deze code is vrij gemakkelijk
op te slaan in een DNA-databank .

De vraag is of je met 10 ketens te onder-
zoeken wel voldoende gegevens hebt om
iemand te kunnen identificeren. Anders ge-
steld: hoe specifiek is de code van 20
DNA-letters. Men schat dat met de reeks
van 20 cijfers de kans een in een miljard is
dat iemand anders een zelfde combinatie
toont. Ik haast mij te vermelden, dat deze
DNA-vingerafdruk geen enkele aanwijzing
omtrent de persoon of zijn signalement
geeft. Het is net zoals de streepjes code in
het paspoort of het sofï-nummer, dus niets-
zeggend. Om het wat gecompliceerder te
zeggen het DNA-profiel is geen daderpro-
fiel, maar uitsluitend een vergelijkingspro-
fiel.

DNA-profiel belangrijk hulpmiddel voor
persoonlijke identificatie
Een DNA-profiel is een belangrijk instru-
ment geworden bij de persoonsidentificatie.
Dit geldt niet alleen bij de opsporing van
boeven, maar ook bij de identificatie van
lijken, zoals bij vliegtuigongevallen. In het
Amerikaanse leger wordt DNA van iedere
soldaat bewaard, zodat men niet te herken-

nen lijken toch kan identificeren. Dit heeft
het moeilijke werk van lijkidentificatie bij
krijgsverrichtingen zeer vereenvoudigd. Bij
de ramp in Enschede waren sommige lijken
zo verminkt dat men slechts met DNA-
onderzoek betrokkenen heeft kunnen iden-
tificeren.

Ouderschapsanalyse
De methode leent zich niet alleen goed om
individuen aan te herkennen. Zij kan ook
worden ingezet voor een ouderschapsana-
lyse. Anders gesteld: men kan de vraag be-
antwoorden of een man of vrouw de ouder
van een kind is.
Het kind heeft namelijk altijd een van de
twee DNA-ketens van de vader en een van
de twee DNA-ketens van de moeder. De
baby heeft daarmee altijd een keten van de
vader en een keten van moeder in zijn
DNA. Het toeval bepaalt welke van de
twee vaderlijke/ moederlijke DNA-ketens
het kind erft. Stel dat het kind voor eigen-
schap A (zie boven) de getallen (= het aan-
tal herhalingen) 3 en 4 heeft, en de vader
toont voor dezelfde eigenschap de getallen
8 en 6, dan kan dat kind nooit door deze
man zijn verwekt. Altijd zou in dat kind het
getal 6 of 8 hebben moeten zitten. Mutatis
mutandis geldt dit natuurlijk ook voor de
moeder. Omdat gewoonlijk de zaken niet
zo eenvoudig liggen moeten hiertoe veelal
zeer ingewikkelde kansberekeningen wor-
den gemaakt. Hierbij stopt men de volledi-
ge ketens van een vermoedelijke ouder en
een kind in de computer. Men laat dan de
computer uitrekenen hoeveel kans er be-
staat dat een kind werkelijk van de vermoe-
delijke ouder afkomstig is. Bestaat er twij-
fel dan kan men niet met een reeks van 10
ketens toe volstaan. Men moet dan wel 15
verschillende DNA-ketens (in het jargon 15
markers) onderzoeken om een betrouwbaar
oordeel te kunnen geven.
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Mutaties kunnen het onderzoek compli-
ceren
De reden waarom men soms meer ketens
moet onderzoeken is dat er mutaties op tre-
den. Het kan voorkomen (zeer zeldzaam) in
ons geval dat door een mutatie de A keten
van 6 herhalingen bij de vader is gehal-
veerd en in gehalveerde toestand op het
kind is overgedragen. Dan zou het kind
toch door de betreffende vader kunnen zijn
verwekt. Dit komt echter niet zo vaak voor.
Om meer zekerheid te krijgen breidt men
het onderzoek uit tot 15 ketens. Blijkt dan
in de overige 14 ketens het wel te kloppen,
dan neemt men aan dat het een spontane
mutatie is geweest.

Op meer ingewikkelde wijze is het ook mo-
gelijk om met deze methode zuster-broer,
zuster-halfbroer, oom-neef en zelfs neef-
neef relaties te verifiëren. Al zal men hier
veel meer markers (eigenschappen) moeten
gebruiken. Dergelijke analyses worden wel
uitgevoerd in de VS bij erfrechtelijke
kwesties. Kortom een DNA-profiel is, zelfs
als men over materiaal van broers, half-
broers of neven beschikt, maar heel betrek-
kelijk bruikbaar voor genealogisch onder-
zoek. Met andere woorden, het standaard
DNA-vingerafdrukprofiel van 10 markers,
heeft voor de genealogie geen grote beteke-
nis, omdat de verwantschap van slechts na-
bije verwanten kan worden vastgesteld. Wil
men dat van meer verwijderde verwanten
vaststellen dan moet het aantal markers
drastisch worden uitgebreid. Dit laatste
wordt in de genealogie nogal eens gedaan.
Er is daarbij één uitzondering, namelijk de
Y-chromosoomanalyse.

Onderzoek Y-chromosoom
Men gebruikt men voor de gewone DNA-
vingerafdruk 10 gespecificeerde ketens
(markers) van het hele DNA. Men kan ech-

ter deze methode ook gebruiken voor de
gerichte analyse van uitsluitend het Y-
chromosoom. Ook hier neemt men een
tiental markers, die uitsluitend op het Y
chromosoom voorkomen. (Soms ook wel
meer soms minder afhankelijk van de
vraagstelling). In het artikel van Stoutjes-
dijk wordt hiervan een fraai voorbeeld ge-
geven. Ook wordt hier de praktische werk-
wijze beschreven. Het Y-chromosoom is
tamelijk stabiel,en kan over vele honderden
generaties stabiel blijven. Het is altijd een
interessante gedachte dan mijn Y-chromo-
soom hetzelfde is als van een voorvader die
in het steentijdperk hier ergens rond liep.

In de Verenigde Staten ontwikkelt men nu
al Y-data-banken. Het is dus binnen enkele
jaren mogelijk dat Y-profielen aan de man-
nelijke naam worden gekoppeld. Wie dan
zijn DNA laat onderzoeken, weet dan na
het onderzoek de naam van zijn biologi-
sche vaderschapslijn. Dat zal niet meer zo
lang duren.

DNA-techniek niet eenvoudig
Zoals in het artikel van Stoutjesdijk is be-
schreven wordt voor het onderzoek van
DNA wordt gewoonlijk wat wangslijmvlies
afgenomen. Bij meer complexe vraagstuk-
ken kan haar met haarwortel en incidenteel
ook bloed gebruikt worden gebruikt. Het
grote voordeel van DNA is de grote stabili-
teit, zodat je geen bijzondere conserve-
ringstechnieken nodig hebt. Toch zit in dit
celmateriaal maar een hele kleine hoeveel-
heid DNA. Door middel van een beroemde
chemische techniek is men in staat deze
kleine hoeveelheid DNA wel miljoenen
malen te vermeerderen zodat je chemisch
hanteerbare hoeveelheden krijgt. Daarna
vinden nog heel wat moeilijke bewerkingen
plaats, o.a. stuurt men een stroom door een
gelatine oplossing van het DNA waarmee
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men de DNA-ketens naar lengte kan sprei-
den en daarmee het aantal herhalingen van
de eigenschap kan vaststellen.

Wie onderzoekt DNA
Commerciële laboratoria die zich in Neder-
land expliciet met DNA-onderzoek bezig-
houden zijn de centrale bloedtransfusie
dienst Amsterdam) en het forensisch labo-
ratorium van de Rijksuniversiteit van Lei-
den. De kosten van een eenvoudig DNA-
onderzoek moet men ramen op ca ƒ 750-
1000 en voor meer complexe onderzoeken
het veelvoudige van dit bedrag.

DNA-onderzoek en genealogie staan mo-
menteel sterk in de belangstelling. Een
goed voorbeeld wat mogelijk wordt is het
IJslands onderzoek waar DNA-studies, ge-
nealogie en de geneesmiddelenindustrie sa-
menwerken en waar in korte tijd zeer be-
langrijke vindingen werden gedaan. In Ne-
derland roept echter dit onderzoek nogal
bezwaren op vanwege de privacy aspecten.
Het genealogische onderzoek krijgt dus in
het licht van de DNA-onderzoekingen een
geheel nieuw perspectief. De gevolgen van
DNA-onderzoek voor de genealogie zijn
nog niet goed te overzien. Van veel kanten
probeert men een biologische dimensie in
de genealogie te brengen. Hoewel de kos-
ten momenteel nog velen zullen doen af-
schrikken is het te voorzien dat door auto-
matisering een sterke kostenreductie kan
optreden. Daardoor kan in de naaste toe-
komst een DNA-analyse voor 100 a 200
gulden niet tot de onmogelijkheden beho-
ren. Voor de genealogische onderzoeker
wordt het dan zeer verleidelijk om bij pro-

blemen de hulp van DNA-analyse te gaan
inroepen. In de Verenigde Staten, ontstaat
momenteel aanbod op de markt gericht op
de genealogen. Daar zijn de kosten voor
een eenvoudige DNA-analyse momenteel
gedaald tot ongeveer $ 100. Verder prijsda-
lingen voor deze methode zie ik voorlopig
niet meer. Er is echter een principiële nieu-
we methode in ontwikkeling. Met gebruik-
making van biologische microchips zal
men in een fractie van een seconde van een
DNA-oplossing een veelomvattend geneti-
sche profiel kunnen vervaardigen. Deze
techniek is uiterst complex, maar zal in
pakweg 5 tot 10 jaar wel worden toegepast.

DNA-Iiteratuur
DNA en genealogie is een complex onder-
werp. In de Nederlandse literatuur zijn wei-
nig goede samenvattingen te vinden toe-
gankelijk voor de doorsnee genealoog. Ik
baseerde dit artikel voor een deel op de le-
zing van dr. ir. C.P. van der Beek, hoofd
DNA-afdeling van het Nederlands Forensi-
sche Laboratorium. Persoonlijk vind ik het
boek van H. Schellekens DNA-markers nog
steeds aardig, hoewel het wat is verouderd.
Dit boek is in de Wetenschappelijke Biblio-
theek verschenen. Voor het onderwerp
DNA-afdruk zie met name pag 39. Zij die
iets meer van de ontwikkelingen van het
DNA-onderzoek willen weten kunnen het
compilatie artikel in Science 10 maart 2000
raadplegen (www.sciencemag.org). Het is
niet al te moeilijk geschreven. Voor meer
informatie over forensische DNA-
onderzoeksmethoden is het artikel van A.
Watson in Science van 11 augustus 2000
(pag. 850) heel erg spannend.
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Surplus (5)
W.J. Scholl
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In deze rubriek schenken we aandacht aan
gegevens die soms in doop-, trouw- of
begraafboeken voorkomen en ons iets meer
zeggen dan datgene waarvoor deze boeken
zijn bedoeld. In de vorige artikeltjes ging
het om aanvullende gegevens zoals beroep
en niet-familiale relaties. Soms komt het
ook voor dat we iets lezen dat voor meer
mensen van betekenis is geweest dan de bij
de inschrijving betrokkenen.
Het echtpaar Jan Janse x Cornelia Janse in
1734 te Valburg gehuwd, laat daar in de
volgende jaren hun kinderen dopen.
Genealogisch onderzoek naar voorouders
met zo'n achternaam is geen sinecure zodat
andere opmerkingen des te welkomer zijn.
Op 15 januari 1741 laten zij hun dochter
Johanna dopen en bij deze doop heeft de

dominee (?) aangetekend: "op mijn kamer
wegens 't water". Zouden er problemen
geweest zijn met het doopwater? Dan zou
deze aantekening, hoe boeiend ook, alleen
van belang geweest zijn voor de
betrokkenen. Vermoedelijk was er echter
meer aan de hand. In het boek De Betuwe
van dr. A.R. Hol (Leiden, 19652) lezen we:

"In de 18e eeuw hebben de jaren 1725,
1740 en 1769-1770 een treurige
vermaardheid behouden. ..., in 1740 had
er een doorbraak plaats van de Waaldijk
bij Bemmel, twee gaten vielen er in de
Rijndijk bij Elden. Deze keer kon de
Diefdijk het water niet keren en kreeg
ook Zuid-Holland te lijden van de vloed;
150.000 ha kwamen onder water te
staan".

Bovengenoemde doorbraak bij Elden vond
plaats "des nagts ten 1 uur tusschen Vrydag
en Saturdag den 30sten en 31sten December
1740" dus net twee weken voor de doop
van Johanna. Al met al is duidelijk dat
watersnoden zoals wij die ook afgelopen
winters hebben gekend, maar heviger en
moeilijker te bestrijden, de doop van
Johanna Janse in 1741 bemoeilijkt hebben.
Dat overlast, schade en leed voor vele
anderen in de streek zeer groot zal zijn
geweest laat zich raden.
Vervelend is dat we geen kopie van deze
inschrijving kunnen laten zien omdat het
betreffende doopboek sinds 1991 vermist
wordt. Mochten er lezers zijn die in het
verleden een of meer pagina's van dit
doopboek gekopieerd hebben, dan zou ik
daar graag ook kopie(ën) van ontvangen.
Misschien is het dan mogelijk t.z.t het
Rijksarchief Gelderland een reconstructie
van dit doopboek aan te bieden.
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Kwartierstaat Coster-Riemersma
J. Krol

I
1 COSTER, Margo, geb. Amsterdam 8-2-1889, overl. Rotterdam 30-1-1978, huwt

Amsterdam 25-11-1915 met Harmen Krol, geb. Weststellingwerf 8-10-1886, overl.
Rotterdam 25-7-1971.

II
2 COSTER, Barend, geb. Rotterdam 24-2-1843, zeeman, smid, machinist ter

koopvaardij, overl. Oxelösund (Zweden) aan boord van het s.s. Iberia 10-2-1896,
begr. op het Oude Kerkhof van Nyköping (Zweden), huwt Den Helder 17-11-1873:

3 RIEMERSMA, Sijtje, geb. Amsterdam 25-1-1853, overl. Amsterdam 31-1-1928.
III

4 COSTER, Gijsbertus, geb. aan boord van een (binnen)schip onder Zierikzee
10-5-1814, schipper, later conciërge, overl. Rotterdam 16-3-1885, huwt 2e
Rotterdam 24-11-1847 met Elisabeth de Heer, huwt 3e Rotterdam 30-7-1856 met
Margje van Halewijn, huwt Ie Rotterdam 17-4-1839:

5 ONDERBERG, Hendrika, geb. Rotterdam 26-11-1816, overl. Rotterdam 6-7-1847.
6 RIEMERSMA, Robert, geb. Lemmer 9-6-1820, 'buitenvaarder', zeevarende,

'hofmeester' 1880, na ca. 1887 spoorloos verdwenen, huwt 2e Rotterdam 15-1-1879
met Sophia Petronella Elizabetha van Dam, huwt Ie Lemmer 2-10-1842:

7 ZWESSLAAR, Christina, geb. Amsterdam 6-5-1813, overl. Amsterdam 18-7-1859, de
rechtbank te Amsterdam besluit 25-3-1835 dat de familienaam voortaan 'Zwesslaar'
zou zijn.

IV
8 COSTER, Cornelis, geb. Nieuwenhoorn 20-3-1761, schipper, overl. Rotterdam (aan

boord van zijn schip liggend in de Zalmhaven) 15-7-1828, huwt Ie Lekkerkerk
28-4-1782 met Marrigje van der Zijde, huwt 2e Dordrecht 23-9-1818:

9 VAN DER WEYDEN, Geertruid, geb. Dordrecht 30-10-1776, overl. Rotterdam
23-1-1834.

10 ONDERBERG, Barend, ged. Rotterdam 28-2-1773, voerman, overl. Rotterdam
20-6-1823, huwt Rotterdam (Ambacht Cool) 6-11-1796:

11 DE HEER, Sara, ged. Rotterdam 28-8-1774, overl. Rotterdam 8-10-1835.
12 RIEMERSMA, Aant (Ane), geb. Franeker 10-3-1785, turfkoper, overl. Lemmer

27-2-1865, huwt verm. Plymouth (GB) ca. 1814:
13 FEATHERSTONE al. JASPER, Betsy, ged. Stoke Damerei (bij Plymouth) (GB)

8-3-1798, overl. Lemmer 27-10-1849.
14 SWETSELAAR, Teunis, ged. Amsterdam (O.K.) 13-2-1785, melkhandelaar, overl.

Amsterdam 14-10-1817, huwt Amsterdam 4-2-1810:
15 SISSELAAR, Seijtje, ged. Amsterdam (O.K.) 15-7-1787, overl. Amsterdam

15-1-1824.
V

16 COSTER, Cornelis, ged. Hoogvliet 15-11-1733, won. op het eiland Blankenburg
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1759, ondertr. Oud-Beijerland 20-4-1759 (attest, naar Piershil 12-5-1759):
17 TROUW, Ariaantje, ged. Piershil 15-1-1736, won. Oud-Beijerland 1759, overl.

Hendrik-Ido-Ambacht 20-9-1808.
18 VAN DER WEYDEN, Gijsbert, ged. Dordrecht 19-8-1724, begr. Dordrecht

31-10-1795, huwt Dordrecht 1-5-1768:
19 GROENEVELT, Gerritje (Gerdina), ged. Hardinxveld 1-12-1737, overl. Dordrecht

7-9-1808.
20 ONDERBERG, Willem, ged. Westbroek 27-2-1737, poorter van Rotterdam komend

van Lopik 21-10-1765, tuinder in het Zwaanshals aan de Rotte bij Rotterdam, overl.
Rotterdam (impost Ambacht Cool 10-10-1809), begr. Hillegersberg 12-10-1809,
huwt Delfshaven 10-11-1765 (ondertr. Delft 26-10-1765):

21 NIEUWENHUYSEN, Johanna, ged. Delft (O.K.) 7-8-1743, overl. Kralingen
29-9-1813.

22 DE HEER, Hendrik, ged. Rotterdam 19-7-1750, tuinder, overl. Rotterdam op de
Kulkkade onder Cool (impost Ambacht Cool 13-9-1808), huwt Rotterdam
1-3-1774:

23 VAN EGMOND, Maria, ged. Rotterdam 19-12-1751, overl. Rotterdam 28-2-1812.
24 RIEMERSMA, Andries, ged. Franeker 2-12-1759, vestigt zich voor 1795 komend van

Sneek te Lemmer en neemt ald. in 1811 de familienaam Riemersma aan,
wolkammer, overl. Lemmer 20-8-1818, huwt Franeker 16-11-1783:

25 KRAMER, Metje, verm. geb. Franeker 1761/62, turfmeetster, overl. Lemmer
26-9-1832.

26 FEATHERSTONE, Robert, overl. voor okt. 1849, huwt Stoke Damerei (GB)
1-12-1785:

27 JASPER, Mary, overl. voor okt. 1849.
28 SWETSELAAR, Hendrik, ged. Weesp 9-8-1753, begr. Amsterdam 9-11-1806, huwt

Amsterdam 22-9-1782:
29 HULSEWEY, Christina, geb. Wilnis ca. 1751, overl. Amsterdam 15-12-1818.
30 SISSELAAR, Albertus, ged. Amsterdam 12-8-1753, scheepstimmerman, overl.

Amsterdam 29-8-1822, huwt 2e met Bertha Margaretha Smaal, huwt Ie
Amsterdam 9-9-1781:

31 KUIJT, Geertje, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 9-10-1746.
VI

32 KOSTER, Cornelis, ged. Pernis 10-2-1709, verm. beroepsvisser, verm. op zee
verdronken voor 1738, huwt (impost Hoogvliet 5-12-1732):

33 VERMEER, Johanna, ged. Hoogvliet 11-2-1714, overl. (impost Hoogvliet
16-4-1782); zij huwt 2e (impost Hoogvliet 4-4-1738) met Beye Hendriksz.
Vermoen, huwt 3e (impost Hoogvliet 4-8-1753) met Ary van 't Sant.

34 TROUW, Leendert, geb. 1680, landbouwer te Piershil, ouderling ald., testeerde
Piershil 9-11-1715, dijkgraaf van de polder AClijn Piershil@ 1746, overl. Piershil
22-12-1750, huwt Ie Hekelingen 5-12-1706 met Geertruy Gabrielsdr. Braat, huwt
2e Piershil 8-12-1715:

35 DE WINTER, Mayke, ged. Westmaas 19-9-1694, overl. (impost Piershil 24-2-1768).
36 VAN DER WEYDEN, Schalk, ged. Dordrecht 22-2-1696, begr. Dordrecht (Grote
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Kerk) 21-4-1789, huwt Dordrecht 31-10-1723:
37 TUCKER, Peternella (Peterken), ged. Zoelen 9-1-1698, begr. Dordrecht

(Augustijnenkerk) 23-7-1745.
38 GROENEVELT, Sander, ged. Vuren 29-4-1701, overl. (impost Hardinxveld

2-7-1750), huwt Hardinxveld 23-11-1725:
39 VAN DER PIJL, Bartje, ged. Hardinxveld 31-10-1706, overl. (impost Hardinxveld

4-12-1786).
40 ONDERBERG, Jan, geb. verm. Diersfordt (D) bij Wesel 1701/02, overl. Rotterdam in

het Zwaanshals (impost Ambacht Cool 28-6-1785), huwt Utrecht 1-5-1736:
41 VAN TUIJL, Wijntje, geb. 1708/09, overl. Rotterdam in het Zwaanshals (impost

Ambacht Cool 21-4-1773).
42 NIEUWENHUIJS(EN), Barent (Bernardus), ged. Delft (N.K.) 10-9-1702, testeert met

zijn Ie vrouw Delft 10-10-1727, testeert Agereedstaande ... om voor matroos met
het schip het Stadhuijs van Delff te varen naar Oost Indien@ Delft 13-10-1729,
testeert met zijn 2e vrouw Delft 20-4-1732, testeert met zijn 3e vrouw Delft
28-11-1739, testeert Delft 15-10-1782, overl. Delft 6-10-1787, ondertr. Ie Delft
12-7-1727 met Sara Ficher, ondertr. 2e Delft 8-9-1731 met Maria van Leuven, huwt
3e Delft (N.K.) 8-11-1739:

43 HOGEVEEN, Cornelia, geb. Delft 23-4-1709, begr. Delft (N.K.) 28-9-1776.
44 DE HEER, Leendert, geb. Rotterdam ca. 1710, tuinder, overl. Rotterdam (impost

Ambacht Cool 15-2-1796), begr. Hillegersberg 15-2-1796, huwt Rotterdam
23-11-1745:

45 BUERMAN, Sara, ged. Rotterdam 28-8-1720, overl. na 15-2-1796.
46 VAN EGMOND, Dammas, ged. De Kaag 8-1-1724, won. Rotterdam bij de Huibrug,

op de Kaasmarkt 1754-1758, op de Hoogstraat naast de Franse Kerk 1760, daarna
weer bij de Huibrug, poorter te Rotterdam 25-8-1746, binnenschipper, testeert met
zijn vrouw Rotterdam 26-11-1751, overl. Rotterdam 5-8-1764, huwt Rotterdam
21-5-1748:

47 DE GRUYTER, Catharina, ged. Rotterdam 17-11-1720, overl. Rotterdam 17-1-1792;
zij huwde Ie Rotterdam 29-4-1744 met Dirk van Oldenburg, huwt 3e Rotterdam
17-11-1767 met Hendrik de Heer.

48 Aa(r)nt Andriesz., geb. Bolsward 8-2-1732, mr. lijndraaier te Franeker, huwt Franeker
11-12-1757:

49 Mayke Jacobus, ged. Franeker 16-9-1727.
50 KRAMER, Jan Aukesz.
56 (VAN) SWETSELAAR, Teunis Jansz., ged. De Vuursche 19-5-1709, afk. uit de

omgeving van Veenendaal/Lunteren waar boerderijen Groot en Klein Zwetselaar
waren, begr. Weesp 29-11-1760, ondertr. Weesp 11-5-1737:

57 STUYVENBERG, Trijntje Warnarsdr., ged. Weesp 28-1-1716, overl. (impost Weesp
24-10-1781).

58 HULSEW(E)Y, Gerrit Jansz., geb. ca. 1690, j.m. van Brandenburg, won. Wilnis vanaf
1710, overl. Wilnis 1761, huwt Ie Wilnis 8-7-1714 met Lijsbeth Hendriksdr.
Verkuijl, huwt 2e Wilnis 10-1-1731 met Hendrikje Florisdr. van der Wal, huwt 3e
Wilnis 5-10-1732 met Maria Cornelisdr. Werkhoven, huwt 4e Wilnis 15-5-1746:
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59 SANDKUYL, Catharina, geb. Cleve (D), begr. Wilnis 3-7-1765; zij huwde Ie Loenen
25-10-1744 met Kornelis Advokaat.

60 CISSELAAR, Cornelis, ged. Amsterdam 1-12-1720, begr. Amsterdam 28-6-1785,
huwt Amsterdam (N.K.) 31-5-1750:

61 TILLING, Seijtje, ged. Amsterdam (Oosterkerk) 22-8-1723, begr. Amsterdam
23-6-1767.

62 KUIJT, Dirk, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 23-11-1718, poorter ald. 28-12-1741,
scheepstimmerman, huwt Amsterdam (N.K.) 26-11-1741:

63 VAN MEENEN, Johanna, geb. Amsterdam ca. 1722.
VII

64 COSTER, Cornelis Pietersz., geb. verm. Pernis ca. 1666, overl. (impost Pernis
20-8-1732), huwt ca. 1692:

65 BOOGAARD, Neeltje Jansdr., ged. Oudenhoorn 5-5-1669, lidmaat Pernis 1692, overl.
(impost Pernis 4-1-1754).,

66 VERMEER alias KOSTER, Jan Claesz., ged. Pernis 2-8-1682, overl. (impost
Hoogvliet 28-10-1750), ondertr. Hoogvliet 27-1-1708:

67 VAN DER (R)YP alias SLOOF (STOOP), Neeltje Cornelisdr., ged. Hoogvliet
4-6-1684, overl. (impost Hoogvliet 6-6-1765).

68 TROUW, Herpert Pietersz., landbouwer te Piershil, schepen ald. 1684-1687, diaken,
ouderling, huwt Nieuw-Beijerland 22-5-1664:

69 SPUYDIJK, Maria Leendertsdr., geb. Nieuw-Beijerland, overl. 1703; zij huwt 2e
Goudswaard 3-6-1701 met Cornelis Gerritsz. van den Bogert.

70 DE WINTER, Teunis Willemsz., ged. Mijnsheerenland 9-9-1663, landbouwer te
Westmaas, met attest, naar Piershil 13-4-1708, testeert met zijn vrouw Piershil
12-4-1712, schepen ald. 1717/18, overl. ca. 1730, huwt Oud-Beijerland 19-10-1692:

71 CONIJNENDIJCK, Annigje Jansdr., ged. Nieuw-Beijerland 8-11-1671, testeert
Piershil 13-6-1742, overl. (impost Piershil 14-5-1746).

72 VAN DER WEYDEN, Gijsbert Schalken, geb. Sliedrecht ca. 1665, begr. Dordrecht
(N.K.) 27-12-1712, huwt Dordrecht juni 1692:

73 VAN DEN BROECK, Lena Jansdr., geb. Dubbeldam.
74 TUCKER, Wouter Aertsz., ged. Zoelen 13-2-1659, overl. na 1723, huwt Zoelen

12-2-1693:
75 VAN MOURIK, Teuntje, geb. Zoelen.
76 GROENEVELT, Abraham Sandersz., geb. Vuren, huwt Vuren mei 1686:
77 VAN STIGT, Erkje, geb. Vuren ca. 1665; zij huwt 2e Vuren 7-4-1708 met Schalk

Woutersz. Spaen.
78 (VAN DER) PIJL, Cornelis Cornelisz., huwt Hardinxveld 30-1-1689:
79 Cornelia Cornelisdr.
80* UNDERBERG, Jan, geb. ca. 1670, scheper (schaapherder), begr. Bislich (D)

8-7-1746, huwt Diersfordt (D) (bij Wesel) 7-5-1697:
81* BRUNS, Maria Ebertsdr., ged. Diersfordt (D) 20-1-1669, begr. Bislich (D)

25-4-1749; zij huwde Ie Diersfordt (D) 28-4-1689 met Jan von Baale.
82* VAN TUYL, Gijsbert Cornelisz., geb. Ochten voor 1672, won. 'in de buurschap

Aelst onder Lynden' 1700, huwt Heteren 31-5-1700:
83* Willemken Reinders, geb. Heteren.
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84 NIEUWENHUYS(EN), Gerrit, soldaat onder de compagnie van kapitein
Walenburch 1686, begr. Delft (N.K.) 16-2-1726, huwt Ie Delft 25-1-1682 met
Alida van Spranckhuisen, huwt 2e Delft 3-6-1686:

85 NAGELS, Wesseltje Jansdr., j.d. won. Delft, begr. Delft (O.K.) 28-11-1752.
86 HOOGEVEEN, Pieter Arentsz., geb. Delft, molenaar op de Buitenwatersloot bij

Delft, testeert met zijn vrouw Delft 19-3-1695, begr. Delft (N.K.) 22-3-1712, huwt
Delft (N.K.) 11-5-1694:

87 DE GEUS, Jannetje Cornelisdr., ged. Delft (O.K.) 25-12-1666, begr. Delft (N.K.)
27-1-1748.

88 DE HEER, Jan Hendriksz., ged. Rotterdam 30-6-1689, won. in het Zwaanshals
onder Blommersdijk, warmoezier, testeert met zijn eerste vrouw Rotterdam
19-2-1753, overl. Rotterdam (impost Ambacht Cool 24-2-1780), huwt 2e (impost
Ambacht Cool 17-1-1754) met Adriana Versijde, huwt Ie Rotterdam 28-1-1710:

89 VAN BALEN, Aaltje, geb. Rotterdam ca. 1681, overl. Rotterdam (impost
Ambacht Cool 27-2-1753), begr.Hillegersberg 28-2-1753.

90 BUERMAN, Jan Ariensz., geb. Groote Lindt ca. 1685, huwt 2e Rotterdam
30-10-1725 met Burgje Cornelisdr. Schartel, huwt Ie Rotterdam 6-11-1714
(ondertr. Zwijndrecht 21-10-1714):

91 VLOCK, Catharina, ged. Rotterdam 29-10-1686, begr. Rotterdam 29-8-1725.
92 VAN EGMOND, Huybert Dammasz., geb. De Kaag, huwt De Kaag 23-12-1713:
93 BAES, Maertje Jansdr.
94 DE GRUYTER, Jan Cornelisz., ged. Rotterdam 28-2-1694, kuiper, later

groentehandelaar op de hoek van de Grote Kerkstraat, testeert met zijn vrouw
Rotterdam 24-12-1717, begr. Rotterdam 6-12-1740, huwt Rotterdam 21-4-1717:

95 KOPPERT, Marytje, ged. Hillegersberg 16-12-1693, overl. na maart 1763; zij
huwt 2e Rotterdam 26-7-1741 met Maarten Oerlemans.

96 Andries Steffens, geb. Bolsward 5-1-1707, huwt Bolsward 29-10-1730:
97 Reinu Arents, ged. Bolsward 16-5-1691.
98 Jacobus Hendriks, ged. Franeker 27-1-1695, timmerman, wolkammer, academisch

assistent en promotor aan de academie, huwt Franeker 26-11-1713:
99 BUMA, Antje Ulckes, geb. Harlingen ca. 1690.

112 VAN SWETSELAAR, Jan Woutersz., verm. ged. Lunteren 5-8-1677, huwt De
Vuursche 7-12-1704:

113 STAEL, Hilletge Teunisdr., verm. geb. Baarn, verm. overl. Weesp ca. 1747.
114 STUYVENBERG, Warner Hendriksz, ged. Loenen 25-4-1686, begr. Weesp

4-12-1732, ondertr. Weesp 16-12-1707:
115 Lijsbeth Cornelisdr, ged. 's-Graveland 7-8-1678.
120 CISSELAER, Albert Jansz, geb. ca. 1695, overl. voor 19-10-1755, huwt:
121 Bregtje Pietersdr, begr. Amsterdam 19-10-1755.
122 TILLING, Willem, ged. Kollum 22-3-1696, overl. voor 15-5-1750, huwt

Amsterdam (N.K.) 24-5-1722:
123 DE BART (DELBAER), Engeltje Jansdr, geb. Amsterdam ca. 1697, overl. vóór

15-5-1750.
124 KUIJT, Hendrik Teunisz, geb. Amsterdam 1681, varensman, lijndraaier, overl. na

10-11-1741, huwt Amsterdam (N.K.) 1-12-1709:
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125 Trijntje Dirksdr.
126 VAN MEENEN, Jan, zeevarend op Ned. Oost-Indië 1741, huwt:
127 Grietje Cornelisdr., overl. na 10-11-1741.

VIII
128 (DE) KOSTER, Pieter Leendertsz., won. Pernis, huwt:
129 VERMEER, Aelbertje Claesdr., geb. Hoogvliet, ged. Poortugaal 12-10-1625.
130 (UYT DEN) BOGAERT, Jan Jansz., geb. Goudswaard ca. 1625, huwt

Goudswaard 20-2-1650:
131 VAN DER SLUYS, Maertje Lenaertsdr., geb. Goudswaard, overl. na 1702.
132 COSTER alias VERMEER, Claes Pietersz., overl. (impost Pernis 3-10-1718),

huwt Pernis 7-9-1680:
133 Marijtje Jansdr., overl. (impost Pernis 27-12-1730).
134 VAN DER (R)YP alias SLOOF, Cornelis Jacobsz., ged. Poortugaal 13-8-1651,

won. Hoogvliet, lidmaat ald. 10-7-1688, overl. (impost Hoogvliet 21-9-1705),
huwt 2e (impost Hoogvliet 9-5-1699) met Arjaantje Cornelisdr. Noordijck, huwt
Ie ca. 1670:

135 Leentje Tymensdr., overl. na 1687.
136 TROUW, Pieter Cornelisz., huwt verm. Piershil ca. 1635:
13 7 VAN (DER) STRATEN, Ariaantj e Rogiersdr.
138 SPUYDIJCK, Leendert Leendertsz., geb. ca. 1612, verm. een soort

'waterbouwkundige', schepen van Nieuw-Beijerland, diaken 1651, ouderling ald.,
overl. 1685, huwt 2e Nieuw-Beijerland 23-6-1680 met Pleuncken Leendertsdr.,
huwt Ie:

139 ROOBOL, Maria Pietersdr., overl. na 1674.
140 (DE) WINTER, Willem Jansz., geb. ca. 1635, vermeld als eigenaar van een huis

met 2 haardsteden te Mijnsheerenland 1665, vertrekt met huisvrouw en dienstmeid
naar Westmaas (attest. 2-10-1667), landbouwer te Westmaas, eigenaar van 8
morgen en 50 roeden land 1672, 1695 en 1698, pachter van ca. 21 morgen land
1695 en 1698, diaken 1672, ouderling 1677, 1703 te Westmaas, overl. ca. 1714,
huwt Mijnsheerenland ca. 1660:

141 CRUYDTHOFF, Neeltje Thonisdr., ged. Heinenoord 24-3-1636, overl. na
1-10-1715.

142 CONIJN(EN)DIJCK, Jan Jacobsz., geb. Spijkenisse ca. 1635, landbouwer,
eigenaar van een woning met 2 haardsteden en één oven op de Middelsluis te
Oud-Beijerland 1664, schepen ald. 1693, 1700, begr. Oud-Beijerland 17-12-1709,
huwt 2e Oud-Beijerland 24-6-1708 Teuntje Joostendr. Voorrijp (Verrijp), ondertr.
Ie Goudswaard 31-10-1660:

143 DE BONT, Mayken (Maertje) Ariensdr., geb. Numanspolder, begr.
Oud-Beijerland 15-10-1699.

144* (VAN DER WEYDEN), Schalk Jansz., lidmaat Sliedrecht.
146* VAN DEN BROECK, Jan Jacobsz., huwt Dubbeldam 14-11-1660:
147* WEEDA, Anneke Henrixdr., ged. Dubbeldam 27-2-1633.
148 TUCKER, Aart Cornelisz., geb. ca. 1635, won. Zoelen, huwt ca. 1658:
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149 Mariken Woutersdr.
150 VAN MOURICK, Gerrit Hendriksz., geb. ca. 1635, won. Zoelen, huwt:
151 DE VREDE, Peterken Cornelisdr.
154 VAN STIGT, Gijsbert Gerritsz., won. Vuren, met zijn vrouw lidmaat ald. 1686,

huwt ca. 1655:
155 Arike Cornelisdr.
162 BRUNS, Ebert, scheper 'im Bungardt', begr. Diersfordt (D) 13-9-1692, huwt 2e

Diersfordt (D) 2-12-1681 met Altjen Varenfeldts, huwt Ie Diersfordt (D)
28-2-1668:

163 AUF DEN FELDKOOT, Jym.
164 VAN TUYL, Cornelis Gijsbertsz., won. Ochten, huwt 2e Ochten 26-4-1674 met

Judith Hendriksdr., huwt 3e Ochten 20-2-1683 met Aeltje Jansdr., huwt 4e Ochten
4-3-1694 met Roelofke Pietersdr. van de Gijn, huwt Ie:

165 Weyntje Aertsdr.
172 HOOGEVEEN, Arent (Aryen) Ariensz., ged. Delft (N.K.) 1-3-1635, molenaar,

begr. Delft (N.K.) 5-10-1680, huwt Delft (gerecht) 7-10-1656:
173 Lijsbeth Pancrasdr. (Banckerts), j.d. op Schoonderloo, begr. Delft (N.K.)

20-6-1677.
174 DE GEUS, Cornelis Dircksz., ged. Delft (N.K.) 3-7-1633, winkelier te Delft 1663,

later 'cranckenbesoeker in Oost Indië', testeert met zijn vrouw Delft 30-10-1663,
overl. Ned. Oost-Indië voor 12-10-1693, huwt Delft 6-6-1663:

175 BROUCKMAN(S), Maria Coenraetsdr., ged. Delft (O.K.) 14-3-1635, begr. Delft
(O.K.) 12-10-1693.

176 DE HEER, Hendrik Leendertsz., ged. Rotterdam 8-9-1648, tuinder, testeert met
zijn vrouw Rotterdam 24-11-1707, begr. Rotterdam 5-12-1707, huwt Overschie
29-12-1669:

177 VAN RIEL, Haesje Eliasdr., j.d. won. buiten de Delftse Poort, begr. Rotterdam
2-11-1722.

178 VAN BALEN, Jacob Jansz., ged. Rotterdam 22-10-1658, hovenier, won.
Botersloot te Rotterdam, later aan de Oostzijde van de Rotte 'buyten de stadt, naas
(t) de Krone', testeert met zijn 3e vrouw Rotterdam 19-1-1730, begr. Rotterdam
20-3-1742, huwt 2e Rotterdam 9-4-1684 met Lydia Claesdr. van der Burg, huwt
3e Rotterdam 6-5-1703 met Cornelia vanNoort, huwt Ie Rotterdam 2-1-1681:

179 OVER(R)IJNDER, Sara Jansdr., geb. Zevenhuizen, overl. verm. Rotterdam 1683.
181 Anna N.N.
182 VLOCK, Claes, ged. Rotterdam 9-3-1659, begr. Rotterdam 10-12-1732, huwt

Rotterdam 10-3-1682:
183 VERHOOGH (DE HOOGH), Sara Jansdr., ged. Rotterdam 16-6-1652, begr.

Rotterdam 27-4-1705.
184 VAN EGMOND, Dammas Crijnen, schipper in De Kaag 1680, huwt:
185 VAN DALEN, Chieltje Huybersdr., ged. De Kaag 6-10-1647, overl. De Kaag

1-2-1698.
186 BAES, Jan Cornelisz., won. De Kaag, geb. ca. 1670.
188 DE GRUYTER, Cornelis Jansz., ged. Rotterdam 22-12-1665, won. Rotterdam in
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de Nieuwstraat 1692, later op de Hoogstraat en in de Lombardstraat, azijnmaker te
Crooswijk 1712, testeert met zijn vrouw Rotterdam 6-5-1712, overl. Rotterdam
22-2-1730, huwt Rotterdam 26-2-1692:

189 HUPS, Pieternella, ged. Rotterdam 1-3-1665, overl. Rotterdam 19-12-1740.
190 COPPERT, Jacob Ariensz., ged. Kethel 9-5-1666, won. op het Geldeloose Paadje

onder Blommersdijk 1740, hovenier, overl. Rotterdam (impost Ambacht Cool
21-11-1740), begr. Hillegersberg 24-11-1740, huwt 2e Hillegersberg 3-8-1704 met
Anna Huybertsdr. Winterbeeck, huwt Ie Pijnacker 27-4-1692:

191 STOUT, Catharina Leendertsdr., geb. Pijnacker verm. 1658.
192 Steffen Willems, ged. Bolsward 27-8-1682, huwt 2e Bolsward 1-4-1709 met

Pijltje Alles, huwt 3e Bolsward 14-7-1726 met Ympkjen Kornelis, huwt Ie
Bolsward 28-3-1702:

193 Dieuke Andries.
194 Groenewout, Aarn Jans, ged. Bolsward 30-1-1659, mr. metselaar, overl. ca. 1728,

huwt Bolsward 7-8-1681:
195 Trijntje Sijbrens, verm. geb. Abbega.
196 Hendrik Jacobs, geb. Stiens ca. 1658, timmerman, koetsier, academisch assistent,

huwtFraneker 14-8-1681:
197 Aafke Douwes, ged. Franeker 9-3-1659.
224* (VAN SWETSELAAR), Wouter Wulven (Wulfz.), won. Lunteren, verm. overl.

1690/91, huwt:
225* Rijkje Jansdr.; zij huwt 2e verm. ca. 1691 met Bart (Beert) Jansz.
226 STAEL, Teunis Cornelisz., huwt De Vuursche 26-11-1682:
227 Jannigje Goossewijndr., geb. Baarn.
228 (VAN) STUYVENBERG, Hendrik Werdenaer (Warnars), j.m. uit IJsselstein,

huwt Loenen 11-7-1683:
229 Jacobje Isbrands (Jaepje IJsbrants), uit Loenen.
230 Cornelis Jacobsz., huwt 's-Graveland 10-2-1669:
231 Lijsbet Tijmons.
244 (TILLING), Freerck Willemsz., won. Kollum, verm. later te Amsterdam, overl. na

8-5-1722, huwt:
245 SeijtjeN.N.
248 (KUIJT), Teunis Hendriksz., overl. na 1709.
251 Maria Christiaansdr., overl. na 1709.

IX
256* COSTER, Leendert Pietersz., geb. ca. 1595, overl. voor 1651, huwt:
257* Ychje Leendertsdr., overl. na 1651.
258 VERMEER, Claes Jansz., won. Hoogvliet, huwt Poortugaal 17-5-1612:
259 Neeltje Heyndrixdr.
260 (UYT DEN) BOGAERT, Jan Jansz., overl. Goudswaard 15-9-1645, huwt:
261 Neeltje Willemsdr., overl. Goudswaard 1-5-1663; zij huwt 2e Goudswaard

28-4-1647 met Johannes Cornelisz.
264 = 128 (DE) KOSTER, Pieter Leendertsz.
265 = 129 VERMEER, Aelbertje Claesdr.
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268 (STOOP), Jacob Claasz., geb. ca. 1615, j.m. op Hoogvliet 1636, huwt Pernis
(ondertr. Poortugaal 30-11-1636):

269 (SLOOFF), Maartje Arensdr., j.d. van Poortugaal.
274 VAN DER STRAATEN, Rogier Jansz., geb. ca. 1580, smid te Piershil, huwt ca.

1605:
275 VERRIJ, Jannetje Jansdr.
278 ROOBOL, Pieter, geb. Rhoon ca. 1590?, secretaris van Nieuw-Beijerland

1624-1652, herbergier, sluismeester, ouderling ald., overl. na 27-2-1661, huwt:
279 Wyburgh Barentsdr., overl. na 21-4-1653.
282 KRUYTHOFF, Anthonis Ariensz., geb. Mijnsheerenland 1606, ingaarder van

verpondingen Heinenoord 1661, kerkmeester 1648-1650, ouderling 1661-1663 te
Heinenoord, overl. na 1682, huwt 2e 1655 met Margien Jacobsdr. Troost, huwt 3e
met Lijsbeth Willemsdr., huwt 4e Mijnsheerenland 14-6-1682 met Lijsbeth
Jansdr., huwt Ie Mijnsheerenland 2-10-1633:

283 SNIJDER, Grietken Andriesdr., ged. Heinenoord 11-1-1614, overl. Heinenoord
okt. 1652.

284 CONIJN(EN)DIJCK, Jacob Jansz., geb. Hekelingen, won. Spijkenisse, overl.
Spijkenisse 1660, huwt Spijkenisse 28-9-1625:

285 Anneken Hendricksdr., geb. Spijkenisse.
294 (VAN) WEEDA, Hendrick Adriaensz., te Dubbeldam, huwt:
295 Machtelt Willem Adriaensdr.
296 TUCKER, Cornelis Aertsz., won. verm. Zoelen, verm. overl. na 23-11-1662.
300 VAN MOURICK, Hendrick Gerritsz.
302 DE VREDE, Cornelis Adriaensz., won. verm. Zoelen, overl. voor 23-9-1666,

huwt:
303 HEIJ, Maria.
344 HOOGEVEEN, Ary Pietersz., geb. ca. 1602, molenaar op de Buitenwatersloot bij

Delft, begr. Delft (N.K.) 30-10-1675, huwt 2e Rijswijk 24-7-1639 (ondertr. Delft
9-7-1639) metNeeltje Jasons, huwt Ie Delft 14-6-1626:

345 VAN DER MEER, Lijsbeth Willemsdr.
346* Pancras Gerritsz., won. Schoonderloo (bij Delfshaven).
348 DE GEUS, Dirck Cornelisz., zijdekramer, hoedenkramer te Delft, testeert met zijn

2e vrouw Delft 1-8-1640, begr. Delft (N.K.) 12-10-1672, huwt Ie Delft
10-12-1628 met Gerritje Pietersdr., huwt 3e Delft 8-10-1659 met Antonetta
(Teuntje) Abrahamsdr. van der Horst, huwt 2e Delft 25-4-1632:

349 WOELEWIJN, Jannetje Jansdr., geb. Delft 1600/01, overl. voor 7-12-1658.
350 BROUCKMAN, Coenraet Harmensz., geb. Delft ca. 1605, (toren)uurwerkmaker,

begr. Delft (O.K.) 16-12-1678, huwt 2e Delft 25-4-1639 met Jannetje Lubbersdr.
van Velthuysen, huwt Ie Delft 30-6-1630:

351 VAN DE BRANDT, Claertje Jansdr., geb. Delft 1611/12.
352 DE HEER, Leendert Ariensz., warmoezier, vermeld gifteboek van Rotterdam

. 24-3-1656, huwt Rotterdam 15-5-1645:
353 Ariaentje Hendriksdr.
354 VAN RIEL, Elias Jansz., begr. Rotterdam 31-10-1660, won. buiten de Delftsche
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Poort, huwt Rotterdam 26-2-1636:
355 Eva(Iefge) Pietersdr., overl. tussen 31-10-1660 en 29-3-1683.
356 VAN BALEN, Jan Jacobsz., geb. ca. 1630, hovenier, overl. na okt. 1688, huwt

Delfshaven 1-1-1658 (ondertr. Rotterdam 16-12-1657):
357 Orseltje (Ursula) Jansdr., geb. verm. Keulen ca. 1635, overl. na aug. 1712.
358 OVERRIJNDER, Jan Lenaertsz., huwt Zevenhuizen 29-1-1645:
359 VAN DER SPRUYT, Aeltje Jansdr.
364 (VAN DER) VLOCK, Huybrecht Claesz., verm. geb. Rotterdam, mr. broodbakker

te Rotterdam, overl. na 13-9-1684, huwt Geertruidenberg 14-4-1658 (ondertr.
Rotterdam 31-3-1658):

365 VAN EECKHOUT, Catalina (Catharina), geb. Geertruidenberg, testeert
Rotterdam 13-9-1684, begr. Rotterdam (N.K.) 23-10-1684.

366 VERHOOGH, Jan Cornelisz., ged. Rotterdam 10-9-1628, servetwerker, bidder,
overl. voor 6-5-1700, huwt Overschie 16-4-1651:

367 Claertje Pietersdr., ged. Rotterdam 9-2-1620.
368 VAN EGMOND, Crijn Jansz.
370 VAN DALEN, Huybrecht Allertsz., geb. Rijnsaterwoude, huwt De Kaag

30-11-1644:
371 Maritje Cornelisdr., geb. De Kaag.
372 BAES, Cornelis Commersz., ged. De Kaag 14-6-1643, verm. overl. ca. 1673.
376 DE GRUYTER, Jan Jansz., geb. ca. 1630, mr. ebbenhoutwerker en lijstenmaker,

overl. Rotterdam 1-10-1710, ondertr. 2e Rotterdam 27-5-1674 met Josijntie
Gillisdr., huwt Ie Hillegersberg 15-11-1654 (ondertr. Rotterdam 1-11-1654):

377 VAN DER WEYDEN, Sara Pietersdr., ged. Rotterdam 12-1-1638.
378 HUPS, Pieter Pietersz., j.m. won. Houttuin te Rotterdam, huwt Rotterdam

4-12-1663:
379 VAN HERDAM, Neeltje Hendriksdr, ged. Oud-Alblas 23-3-1642.
380 KOPPERT, Arie Jacobsz., ged. Kethel 24-5-1638, landbouwer ald., koopt 22

morgen 3 hond land 17-6-1665, huwt Kethel 1-2-1665:
381 VAN LEEUWEN, Marijtje Claesdr., verm. geb. Hazerswoude, overl. Kethel

27-12-1682.
382 STOUT, Leendert Jansz., geb. 't Woudt ca. 1633, landbouwer te Pijnacker, diaken

en weesmeester ald. 1667/68, koopt daar een huis 25-5-1669, overl. Pijnacker
1673/74, huwt Delft 18-11-1657:

383 VAN NOORT, Willempje Lourensdr., geb. Kethel 1634/35, overl. Pijnacker na
nov. 1711; zij huwt 2e Pijnacker 26-4-1682 met Job Jacobsz. Verboon.

384 Willem Harmens, geb. Bolsward, huwt Ie met Fenne Jans, lidmaat Bolsward 31-7-
1669, huwt 2e:

385 Ettje Willems, lidmaat Bolsward 10-11-1682.
388 Jan Arents, soldaat, mr. metselaar, huwt Ie Bolsward 8-4-1632 met Lijsbeth

Karstens, huwt 2e Bolsward 5-4-1646 met Fedtje Reins, huwt 3e Bolsward 30-4-
1654:

389 Reinu Pijters, wed. van Jellis Willems, lidmaten Bolsward 1661.
390 Sijbren Ages, geb. Abbega, burger van Bolsward 8-9-1662, huwt verm.:
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391 Jetske Fransis.
394 Douwe Jacobs, geb. Franeker ca. 1633, huwt Franeker 28-3-1658:
395 Hiltje Jetses, geb. Franeker ca. 1636.

(wordt vervolgd)
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Van Stoopen via Haestricht naar Nostrum
(vervolg). [Boxtel, 1612-1775.] Brab. Leeuw,
2001 nr. 1.

A.H. Stouthamer: Kwartierstaat van Adriaan
Hendrik Stouthamer. [Geervliet, Brakman,
Van Male.] Zeeuwse Kwartierstaten, jan. 2001.
Idem (vervolg). Zeeuwse Kwartierstaten, mrt.
2001.

D. Ubink: Parenteel van Olivier Stroes. [1701-
1953.] Van Zeeuwse Stam, mrt. 2001.

M.J.H, van Dooremolen, J.Th.M. Melsen:
Strijbosch: stam A. [Woensel, ca. 1600-1801.]
G.T.O.B, apr. 2001.

Fr. Inniger PJ.Jzn.: Kwartierstaat van Carolina
Francina van Tatenhove (1902-1973). [Van
Cauwenberghe, Eekman, Dieleman.] Zeeuw-
se Kwartierstaten, jan. 2001.
Idem (vervolg). Zeeuwse Kwartierstaten, mrt.
2001.

J. Roelstraete, O. Tanghe: Onze kwartierstaat:
Roger Vandersteene, missionaris.
[Lambrecht, Kerkhove, Lezij.] Vlaamse
Stam, feb. 2001.

E.J. Wolleswinkel: De schoonfamilie van de
(portret)schilder Thomas de Keyser. [Met
schema's en fragmentgeneal. Fredericks ((Van)
Velsen?), Valckenaer en Cromhout. 16e
eeuw.] Ned. Leeuw, jan.-feb. 2001

G.J. van Gelder: Het welgeboren geslacht Ve-
nedau uit de Grote Waard. [13e eeuw-1452.]
Ons Voorgeslacht, feb. 2001.

CA. van Burik: Vermuer "een kwartier dat
hardnekkig verzwegen wordt". [Ca. 1500-1660.]
Ned. Leeuw, jan.-feb. 2001.

J.J. Vervloet: Van Van der Vloet tot Vervloed/
t 'Een grensgeval'. [1625-1976.] Ons Voorge-
slacht, mrt. 2001

W.J. Spies: Een familie Van Vloten te Utrecht
en omgeving (ca.1550-ca.1650). Ned. Leeuw,
jan.-feb. 2001.

M.R. de Cuyper: De familie 'Van de Voorde'.
[16e eeuw (en eerdere vermeldingen) -1920.]
Vlaamse Stam, feb. 2001.

K.J. Slijkerman: Het geslacht van Vop Corne-
lisz. (ca. 1510-1575) te Ridderkerk.
[Patroniemen, 1510-1691.] Ons Voorgeslacht,
feb. 2001

W. Voskamp: Stamreeks Voskamp. [1760-
1992.] Oostgelders T.G.B., 2001 nr. 1.

L.F. W. Adriaenssen: Abraham Lodewijk van
Weesp en zijn familie. [1567-1724.] Brab.
Leeuw, 2001 nr. 1.

T. Wevers: Genealogie We(e)vers/De Wever.
[1645-2000.] Oostgelders T.G.B., 2001 nr. 1.

J.J. Wijburg: Wie was Aert van Weyborch, so-
ne van Aert die Bont? [Verschillende namen in
schema's v.a. 14e eeuw.] Ned. Leeuw, jan.-feb.
2001.

K.G. Reuvers: Wisselo (Riege, Garderbroek,
Veenendaal). [17e eeuw-1939.] Veluwse Ge-
slachten, apr. 2001.

J.G. Smit: Het regentengeslacht Wijborgh te
Wijk bij Duurstede en Amersfoort. [1520-
1877.] Ned. Leeuw, jan.-feb. 2001.
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Nieuwe versie Aldfaer
A. van der Ploeg

De nieuwe versie van Aldfaer is uit. Deze
kunt u gratis downloaden via www.aldfaer.
nl.

U kunt uw bestaande genealogieën gewoon
in de nieuwe versie openen. Aldfaer zal au-
tomatisch een aantal gegevens converteren.
Afhankelijk van de hoeveelheid personen
in de stamboom kan dit kan even duren. U
krijgt tijdens de conversie de vraag of
eventuele tussenvoegsels in het nieuwe
daarvoor bestemde veld gezet moeten wor-
den. Deze conversie kunt u desgewenst
overslaan of later nog uitvoeren.

Let op: Een genealogie die geopend is in
versie 2.2 kunt u niet meer openen in één
van de eerdere versies. Het Aldfaer-team
raadt u daarom aan om eerst een veilig-
heidskopie van uw genealogie te maken,
voordat u deze opent in versie 2.2. Mocht
er dan onverhoopt iets misgaan, dan bent u
geen gegevens kwijt. U kunt eenvoudig een
veiligheidskopie maken door de map met
stamboomgegevens te kopiëren. Heeft u

Boekennieuws
H.M. Lups
Van de Streek. De weerspiegeling van dialec-
ten in familienamen
Het dialectenboek 6.
Van de Streek. De weerspiegeling van dialecten
in familienamen is het zesde boek in de reeks
dialectenboeken die tweejaarlijks uitgegeven
worden naar aanleiding van de Nederlandse dia-
lectendagen, georganiseerd door de Stichting
Nederlandse Dialecten. Deze Zesde Nederland-
se Dialectendag vond op 17 maart 2001 in Al-
den Biesen (Bilzen) plaats. Het centrale thema
van de dag was 'dialect en familienamen', een
item dat zonder meer ook voor genealogen inte-
ressant is.

uw stamboom 'mijn familie' genoemd, dan
zal op uw schijf een map met de naam
'mijn familie' staan. In deze map zitten alle
stamboomgegevens. Door de gehele map
'mijn familie' te kopiëren, maakt u dus een
veiligheidskopie.

In de nieuwe versie onder meer:
- handleiding (op te roepen via Fl)
- automatisch maken van webpagina's
- afdrukken van personenlijst
- verbeterde GEDCOM import
- bestandscontrole en bestandherstel
- verbeterde overzichten
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een
e-mail zenden (info@aldfaer.nl).

Inmiddels zijn er enkele medewerkers bij
gekomen, zodat er nu van het Aldfaer-team
kan worden gesproken. Vooreerst bestaat
het uit:
Anne van der Ploeg, Henk van Drooge,
Dick de Boer, Christian van der Ven, Jan
van der Kroon

Dit zesde dialectenboek, geredigeerd door Ve-
ronique De Tier, Ann Marynissen en Har Brok,
bevat alle ochtendlezingen van de dialectendag.
In een aantal namen zijn termen verwerkt, waar-
van men de betekenis tegenwoordig niet meer
kent en waarbij o.a. op het Middelnederlands of
op (oude vormen uit) regionale dialecten terug
moet gaan om de betekenis te achterhalen.
Prof. dr. Magda Devos leidt ons door het land-
schap van de lage landen. In 'Het landschap in
eigennamen' neemt ze ons mee naar woeste
vlakken, moerassen, poelen en plassen als oor-
sprong van verschillende familienamen. Ook
cultuurlandnamen, zoals akkerland en grasland,
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en bosnamen worden besproken. Familiena-
men, zoals Van de Rostijne, Van Driessche,
Goormans, Miedema en vele anderen worden
toegelicht.
Henny Stoel, NOS-journaalpresentatrice, heeft
het o.a. over misjpogologie (= joodse genealo-
gie), over namen om bij in slaap te vallen, over
merkwaardige combinaties van namen met
functies en over de problemen bij spelling en
uitspraak van namen in het televisiejournaal.
Jan Wauters ten slotte heeft het in een zeer poë-
tische bijdrage over de echoput van zijn jeugd,
het dialect: de huistaal, de thuistaal.
De andere artikelen in het boek zijn dan ook
aan dit onderwerp gewijd. In een inleidend arti-
kel heeft naamkundige dr. Ann Marynissen het
over klanktegenstellingen en lexicale varianten
in de Nederlandse familienamen en hun tegen-
hangers in de dialecten. Aan de hand van een

I aantal voorbeelden bespreekt ze voor het hele
(Nederlandse taalgebied de verhouding tussen
1 familienaam- en dialectverschijnselen.
|Dat onze familienamen sporen dragen van oude
len in een aantal gevallen nog steeds in gebruik
[zijnde dialectkenmerken, blijkt duidelijk uit de
Idiverse 'regiobijdragen' in dit zesde dialecten-
Iboek. Twee eeuwen nadat onze namen officieel

geregistreerd werden, verraden ze nog onze ge-
ografische herkomst: Feenstra is een noorder-
ling, Vandepitte komt uit het zuidwesten van
ons taalgebied en Sauwens heeft onmiskenbaar
Jmburgse roots. De auteurs bekijken het fami-

[ienamenbestand voor hun provincie of streek
ioor een dialectologische bril en onthullen de
iialectgeografïsche bijzonderheden van enkele

ïilienamen in hun provincie of streek. Wie
vermoedt bijvoorbeeld dat de uit Friesland af-
komstige naam Soepboer gelijk is aan het hui-
Jlige Nederlandse woord melkboer. Dat soep is
pfkomstig van süpe = Fries voor karnemelk,

/ie denkt bij re(de)ker en Rekers, afgeleid van
Jeaker, aan een raden- of wagenmaker. Een pot-
lan was een zompenschipper. Zompen, platbo-

[lemse vaartuigen, werden potten genoemd. Het
verleidelijk nog een aantal voorbeelden te ge-

pen.

Iet boek wordt afgesloten met de Wegwijzer,
lie uit twee delen bestaat. Ann Marynissen
|eeft een overzicht van naamkundige publica-
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ties, instituten en organisaties. Ton van de
Wijngaard zorgt voor de geactualiseerde weg-
wijzer i.v.m. dialectologische publicaties.
Men kan, dacht ik, veilig stellen, dat dit boek
een verrijking is van de literatuur met betrek-
king tot naamkunde. Een aanrader met veel in-
formatie.
Deze 416 pag. tellende publicatie is uitgegeven
door de Stichting Nederlandse Dialecten,
Groesbeek 2001. ISBN 90-73869-06-4. De prijs
bedraagt ƒ 25,00 / Bef 500 (+ verzendkosten).
Het boek is te bestellen op de secretariaats-
adressen van de Stichting Nederlandse Dialec-
ten: voor Nederland: Generaal Gavinstraat 344
6562 MR Groesbeek 024-3615998 h.van.de.
wijngaard@let.kun.nl - voor België: Beuken-
dreef 11 9770 Kruishoutem 09 - 264 40 79 Ver-
onique.detier@rug.ac.be

Kwartierstatenboek XVI,
Uitgave van de Genealogische Vereniging Pro-
metheus te Delft.
April 2001 verscheen dit zestiende deel uit deze
bekende serie. Hierin de kwartierstaten Hazeu-
Fritschi, Den Hertog-Hermenet, Verduin-De
Haan en aanvullingen op De Haan-De Koning.
Deze kwartierstaten bevatten veel materiaal uit
Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland met
honderden uitlopers naar elders. Het boek om-
vat zo'n 5.000 namen en telt 395 pagina's. De
prijs bedraagt ƒ 33,50 afgehaald en ƒ 43,50 in-
clusief verzending, over te maken op girorek.
3453233 t.n.v. Genealogische Vereniging Pro-
metheus, Julianalaan 134, Delft.

Van der Marck, La Court, Van Leeuwen
Margrieta van Leeuwen, gehuwd met Pieter
Jacobsz van Mechelen, kleermaker uit Strijen,
tot ongeveer 1659, was eerder gehuwd met Jan
la Court. Uit het eerste huwelijk een dochter,
Hermina la Court, die gehuwd was met Jan
Jansz. van der Marck, schout te Diemermeer
(Watergraafsmeer) tot omstreeks 1668. Wie
heeft nadere gegevens over deze families?
P. van Meggelen, Blinckvliet 15, 3214 EA
Zuidland, tel. 0181-452219, e-mail:
p.van.meggelen@hccnet.nl
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Agenda
07-07

01-09

08-09

15-09

Landelijke Genealogische Zomermarkt voor PRO-GEN gebruikers en andere
genealogen in De Aker, Fontanusplein 2 te Putten (10.00-17.00 uur) *)
Genealogisch Historische Dag Noord-Holland, Rijksarchief in Noord-Holland,
Kleine Houtweg 18 (10.00-15.00 uur) met presentaties, demonstraties, lezingen en
genealogische- en lokaal-historische spreekuren. *)
Internationale genealogische Goereedag, MFG-Dorpstienden, Dorpstienden 4,
Ouddorp *)
Oost Gelderse Contactdag voor Genealogie, Boerderij- en Streekgeschiedenis in
Buitencentrum 'Kerkemeier' te Borculo (10.00-16.00 uur) *)

15/16-09 Open dagen Drents Archief te Assen. (11.00-17.00 uur); 15-9 op de Kleine Brink voor
het archiefgebouw een cultuurhist. uitmarkt met vele hist. verenigingen, musea en
archieven.
Tiende Delflanddag georganiseerd door Genealogische Werkgroep Zoetermeer in de
aula van het Stedelijk College Zoermeer, Van Doornenplantsoen l(wijk 27 Palenstein)
(11.00-16.00 uur)*)

*) Op deze dagen zijn wij met Ons Erfgoed en de cd-rom's van de Stichting Historie
Future aanwezig.

29-09

Vraag: In het Stedelijk museum (vroegere drostenhuis) in
Zwolle bevinden zich in de Blokzijler kamer al ca. 100 jaar j
in de ruiten een vijftal gebrandschilderde raampjes met
namen uit Wilsum o.a. Arent Schüerhuijs en Fenne, zijn
huisvrouw. De families op de raampjes genoemd zijn niet I
alle vijf direct verwant aan elkaar. Hoe zijn deze raampjes)
ooit uit Wilsum in Zwolle terecht gekomen?
Uw antwoord gaarne naar de redactie

Ons Erfgoed. De prijs voor oude jaargangen, voor zover nog in voorraad, is ƒ25,— (Nederland,
buitenland + portotoeslag). De eerste jaargang is niet meer voorradig. Losse nrs ƒ4,95*
Verzamelbanden Ons Erfgoed. Deze zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen:
A. Bindbanden ten behoeve van de (zelf)boekbinder. Prijs ƒ 15,50* (€).
B. Naaldbanden voor één jaargang. Prijs ƒ 19,50* (€).
C. Naaldbanden voor twee jaargangen. Prijs ƒ 23,75* (€)

* = exclusief verzendkosten (zie bestelformulier)
Bij zendingen naar het buitenland worden de extra porto- en eventuele transferkosten in rekening]
gebracht.

Aan dit nummer werkten mee:
J.J.A. Bartelsman, Opaal 9, 3641 XH Mijdrecht
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR
Nijmegen
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft
J. Krol, Pr. Margrietlaan 30, 2273 AG Voorburg
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142,2613 SV
Delft
W.H. Morel van Mourik, Om de Kamp 9, 7964
KT Ansen

H.K. Nagtegaal, Sibeliuslaan 4, 2625 ZC Delft
A. van der Ploeg,
W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR
Vlaardingen
J.F. Stoutjesdijk, Van Hoffenlaan 10, 6721 XE
Bennekom
A.C. Zeven, Dassenboslaan 6, 6705 BT
Wageningen
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Van genootschappen, sociëteiten en andere
verenigingen (6)
JW. Koten

De landbouworganisaties

Rond 1875 verdiende nog 60-70% van de
Nederlanders hun brood direct of indirect in
de agrarische sector. Het is geen wonder
dat de eerste belangrijke initiatieven m.b.t.
organisatie zich juist in deze sector voorde-
den. Over de ontwikkeling van de land-
bouworganisaties is veel gepubliceerd, ver-
wezen wordt naar Bieleman1 Vandaar dat ik
mijn beperk tot enkele hoofdpunten.

Landbouworganisaties
Rond 1850 ontstaan de meeste maatschap-
pijen van landbouw, een soort patroonsor-
ganisatie. Deze maatschappijen zijn ook
sterk gericht op de verbetering van de pro-
ductie, de plantveredeling, het inrichten van
proeftuinen, het verbeteren van het onder-
wijs, het beleggen van vergaderingen en
tentoonstellingen en het organiseren van
wedstrijden. Een zeer belangrijke plaats
werd ingeruimd voor de landbouwvoorlich-
ting. Deze maatschappijen, in iedere pro-
vincie één, hadden plaatselijke afdelingen.
Daarnaast kende men nog de Tuin- en land-
bouw casino's2 van waaruit veel activiteiten
werd georganiseerd. De maatschappij van
landbouw was in feite al geïnitieerd tijdens
de Bataafse republiek die een commissaris
van Landbouw aanstelde (Jan Knops). Hij
richtte provinciegewijs landbouwcommis-
sies op bestaande uit hereboeren, aangevuld
met deskundigen (o.a. veearts). Tijdens het
bewind van Willem I, die meer op de han-
del was gericht, bleven deze commissies
slapend, tot in 1843 de Zeeuwse landbouw
maatschappij werd opgericht. Daarna volg-

den de andere provincies.
Tussen 1882-1896 ontstond in Nederland
een ernstige landbouw crisis, waardoor veel
boeren het hoofd niet boven water konden
houden3. De oorzaak is complex. Daar was
allereerst de Amerikaanse concurrentie. In
de V.S. beschikte men reeds vroeg over
hoogproductieve landbouwmachines. Daar
naast functioneerde de Nederlandse land-
bouwmarkt ook niet goed. De productiviteit
lag te laag en de rentabiliteit was onvol-
doende. Verder ontbrak een landbouwkre-
dietwezen. Slechts door productieverbete-
ring kon dit slechte tij worden gekeerd. Dit
vroeg om intensieve samenwerking binnen
de bedrijfstak. Eén en ander leidde tot agra-
rische vakorganisaties zoals de Koninklijke
Nederlandse Landbouwcomités, opgericht
in 1884, die zich later in diverse zuilen
(1920) splitste.

Coöperatieve gedachte
Vooral op lokaal niveau ziet men rond 1875
de coöperatieve gedachte opkomen die op
menig onderdeel van het land- en tuinbe-
drijf kon worden toegepast4. Door samen-
werking, juist vooral van de 'hereboeren',
ontstaat een streven naar gemeenschappelij-
ke inkoop van zaaigoed, kunstmest (was net
ontdekt) en stalvoeders5, verder de centrali-
satie van de verkoop (veilingen)6 of de pro-
duct verwerking (melkfabrieken ook wel
centrifuges genaamd) en een verbetering
van de veestapel (stamboekvee) en met na-
me het trekpaard7. Heel wat zuivelfabrieken
(centrifuges) werden tussen 1890-1900 in
gezamenlijk beheer opgericht. De melk
werd aldaar gecentrifugeerd en de produc-
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ten boter en room werden op de markt ge-
bracht. Het voordeel was dat er geen over-
schot aan karnemelk kwam, maar dat de af-
geroomde melk ook voor humane con-
sumptie kon dienen. Rond 1896 wordt de
Nederlandse boerenbond (NBB)8 opgericht
en vrijwel onmiddellijk daarna te 's Herto-
genbosch de machtige NCB (Noord-
Brabantse Christelijke Boerenbond)9. De
afronding van dit type landbouworganisa-
ties ligt zo rond 1900.

Verzuiling
Pas na de Eerste Wereldoorlog verenigden
de vele lokale agrarische initiatieven zich in
drie grote landelijke organisaties: de Chris-
telijke Boeren- en Tuindersbond, de Katho-
lieke Boeren- en Tuinders Bond en het Ko-
ninklijk Nederlands Landbouwcomité. In
het voetspoor van de boerenorganisaties,
ontstonden tijdens de crisisjaren (1928-
1932) de boerinnenbonden en min of meer
tegelijkertijd ook de organisaties die zich
de 'jonge boeren' ging noemen.

Boerenleenbanken
De belemmering voor de ontwikkeling van
de land- en tuinbouw was het ontbreken
van een goed verzekeringssysteem en voor-
al het ontbreken van kredietinstellingen om
de landbouwrationalisaties door te voeren.
Rond 1890 zien wij in vele plaatsen autono-
me kredietbanken ontstaan, toegesneden op
de behoefte van de kleinere landbouwer.
Men kende twee grote organisaties die als
koepel functioneerden, de naar Duits voor-
beeld werkende Centrale Raffeisenbank10 te
Utrecht en de Coöperatieve Centrale Boe-
renleenbank11 te Eindhoven.

Enkele vakorganisaties

De geschiedenis van de vakorganisaties is
uitmuntend beschreven door Brugmans, ik

kan dus kort zijn. Voor de completering
van het beeld van het verenigingsleven
kunnen enkele essentiële momenten uit de
ontwikkeling van de vakbonden in dit over-
zicht toch niet ontbreken. Zij geven een
goed beeld van het ontwikkelingsstramien.

Vakbonden
Zoals wij al eerder bij de gilden schreven,
waren de gildenarbeiders(knechten) welis-
waar verenigd in de knechtschappen, doch
enige invloed van betekenis hadden zij niet.
Ze waren vooral bedoeld ter onderlinge on-
dersteuning, gezelligheid en om bij cata-
strofes enigermate de eerste schok op te
vangen. Doch de meeste knechtschappen
waren arm zodat de ondersteuning mini-
maal was. Er waren verder verschillende
overheidsbepalingen, die de knechtschap-
pen weinig zakelijke invloed gaven. O.a.
was hun het stakingsrecht ontzegd. Ook tij-
dens het bewind van Napoleon kwam er
niet veel verandering. In de strafwet (de
Code Pénal) stond heel expliciet een sta-
kingsverbod, dat bij het herstel van de onaf-
hankelijkheid onverkort en met gestreng-
heid gehandhaafd bleef. In feite liet men de
werkman aan zijn lot over, zonder de mo-
gelijkheid te geven een vuist te maken. De
eerste vakbondsactiviteiten ontstonden in
Engeland toen de stakingswetten in 1824
werden verzacht en vanaf die datum ont-
staan daar de vakverenigingen (Amalgated
Society of Engineers).

Vakbondswezen in Nederland
Pas 50 jaar later kreeg ook in Nederland het
vakbondswezen kansen. In 1872 werd im-
mers het stakingsverbod dat nog stamde uit
de Code Pénal (van Napoleon) opgeheven.
Tot dan toe waren er wel arbeidsorganisa-
ties geweest, doch zij hadden meer het ka-
rakter van gezelligheidsverengingen, vaak
onder leiding van de werkgever. Een be-

Ons Erfgoed, 9e jrg., juli-augustus 2001 nr. 4, pag. 148



kend voorbeeld is de bond van kantoorper-
soneel. Dit veranderde rond 1860. Tussen
1850-55 was de economische situatie in ons
land zoals we eerder beschreven tamelijk
desastreus, hetgeen tot veel armoede en on-
tevredenheid leidde. Dit werd nog verer-
gerd door de beginnende mechanisatie en
de uitstoot van fabrieksarbeiders.

Om weerwoord tegen de uitbuiting te geven
werden in de jaren zestig van de negentien-
de eeuw verschillende vakorganisaties op-
gericht. Het eerste die van de typografen
(1861), daarna van de tabaksbewerkers,
timmerlieden (1865), schilders, de diamant-
bewerkers (1866), meubelmakers (1868),
suikerbakkers (1871) enz. Bijna iedere
plaats kreeg een afdeling van deze bonden.
Na de staking bij de scheepstimmerlieden
in 1869 werd het Nederlands Werklieden
Verbond opgericht als afdeling van Eerste
Internationale. Deze werd te vuur en te
zwaard bestreden. Toen in 1870 te Parijs
een revolutie uitbrak en de Internationale
daar een rol speelde, sloeg bij velen de
schrik om het hart.

De ANWV en de vervolgen
Als reactie op deze Parijse rellen werd in
1871 door de meubelmaker B.H. Heldt het
Algemene Nederlandse Werklieden Ver-
bond opgericht die echter een te weinig ra-
dicaal karakter had. Vandaar dat de protes-
tantse arbeiders, mede vanwege religieuze
overtuiging, deze bond verlieten en in 1877
een eigen organisatie oprichtten, Patrimoni-
um, onder leiding van Klaas Kater. Belang-
rijke voorman was hier ds. Talma12, de
latere AR-minister. Zij stichtten in 1900 het
Christelijke Arbeidssecretariaat dat na 1909
het Christelijke Nationaal Vakverbond zou
heten. Het eerder genoemde algemene
Werkliedenverbond was geen lang leven
beschoren want radicale leden richtten in

1878 onder leiding van de anarchistische
ds. Domela Nieuwenhuis een nieuwe bond
op de Sociaal Democratische Vereniging
die na 1881 de SDB (Sociaal Democrati-
sche Bond) zou heten. Zij had de meeste
aanhangers in de randstad. Deze bond zou
sterk gaan radicaliseren en in 1893 tot een
nieuwe vereniging het NAS (Nederlands
Arbeids Secretariaat) uitgroeien. De NAS
(zeg Domela Nieuwenhuis) trachtte langs
revolutionaire weg haar doelstellingen te
bereiken. Na voortdurende interne conflic-
ten werd in 1894 de SDAP (Sociaal Demo-
cratische Arbeiders Partij) opgericht, die
langs parlementaire weg haar doelstelling
probeerde te bereiken en waarin mr. Troel-
stra de voorman werd. Deze vakbond be-
stond voornamelijk uit hooggeschoolde ar-
beiders zoals metaalbewerkers, typografen,
kantoor personeel, onderwijzers en de dia-
mantbewerkers. De meeste aanhang vond
men in de provincies. Tenslotte leidde de
controverse SDAP en NAS in 1906 tot het
NVV (Nederlands Verbond van Vakvereni-
gingen) na het fiasco van de tweede spoor-
wegstaking waarbij 5000 spoorwegmensen
werden ontslagen. De SDAP zou blijven
voortbestaan als politieke partij en veel
aanhang krijgen. De oude radicale SDB-
fractie binnen de SDAP bleef ontevreden
en na een heftig conflict in 1909 (de beken-
de schrijver Herman Gorter was er bij be-
trokken) werden diverse leden geroyeerd.
De uitgestoten groep zou de SDP (Sociaal
Democratische Partij) gaan vormen, die la-
ter in de CPH (Communistische Partij Hol-
land) zou opgaan.

De katholieken verenigden zich aanvanke-
lijk (1888) in een rooms-katholieke Volks-
bond, onder leiding van de Twentse kape-
laan Alfons Ariens, die via diverse over-
gangsorganisaties in 1909 tot de RK Werk-
liedenbond uitgroeide. Het is goed er op te
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wijzen dat het zwaartepunt van de Neder-
landse industrialisatie in de aanvang in
Twente lag.

De werkgeversorgansaties
Belangenvereniging zoals die van de effec-
tenhandel (1876), gisthandelaren (1866),
schoen- en laarzenmakers (1876) en vereni-
gingen van industriëlen (1886), zijn de eer-
ste stappen geweest van een onnoemelijk
aantal ambachtelijke-, middenstands- en in-
dustriële organisaties, die zich na de eeuw-
wisseling manifesteerden. De meeste van
deze organisaties ontstonden als plaatselij-
ke verenigingen maar ook hier zien wij na-
dien de landelijke koepelorganisaties ont-
staan. In 1896 zijn er reeds die van de tim-
merlieden, de politieagenten, de diamantbe-
werkers, aannemers en schilders. De grote-
re werkgeverorganisaties zijn van latere da-
tum en zij danken voor een deel hun be-
staan aan de bedrijfsverenigingen die in
1899 werden opgericht om de sociale ver-
zekeringen uit te voeren. Er waren verschil-
lende werkgeversverenigingen, vooral ver-
deeld naar bedrijfstak en de zuil waartoe zij
behoorden. Tussen de wereldoorlogen vere-
nigden deze diverse werkgeversorganisaties
zich. Over vakbonden en de industriële or-
ganisaties is veel gepubliceerd, zodat hier
niet verder op wordt ingegaan.

Politieke partijen

Ook betreffende de politiek kan ik kort zijn,
omdat hieromtrent genoeg bronnen be-
schikbaar zijn. Ik wil hier echter enkele
jaartallen noemen om ook de betekenis van
de verenigingstructuur voor de landelijk po-
litiek te verduidelijken. De oprichtingsjaren
van de SDB en de SDAP noemde ik reeds.
De protestantse politieke partij ontstond
door een bundeling van kiesverenigingen.
Deze sloten zich aaneen tot een verbond

van antirevolutionaire kiesverenigingen
(1879) die later de ARP zouden vormen en
waar ds. Abraham Kuyper de belangrijkste
woordvoerder werd. Na een conflict tussen
de radicale partij van de kleine luiden en de
meer liberale burgerlijke vleugel, ontstond
onder leiding van de jurist Savorin Lohman
in 1908 de Christelijk-Historische Unie. Bij
de katholieken bestond in de aanvang wei-
nig belangstelling om tot een specifieke ka-
tholieke partij te komen. De katholieken
waren zeker in het zuiden licht antiklerikaal
zoals in de Belgische politiek nog steeds
geldt. Heel wat katholieken voelden zijn
goed thuis in de liberale groeperingen, die
ook voor de katholieke emancipatie zich zo
duidelijk sterk gemaakt hadden. Aalberse
meende nog in 1904 dat de partij van ka-
tholieken zich beter niet katholiek konden
noemen. Veel katholieken stemden dus op
de liberalen, doch toen de schoolkwestie
kwam stuurde Schaepman af op katholieke
partijvorming waaruit geleidelijk aan de
Romse Katholieke Staats Partij zou ont-
staan, die in 1906 door de bisschoppen zou
worden aanbevolen. Vooral toen het alge-
mene kiesstelsel werd ingevoerd en ook
vrouwen aan de verkiezingen mochten
deelnemen zien wij een snelle expansie van
de RKSP, met daarnaast voortdurend kleine
dissidente katholieke groeperingen. De
Vrijheidsbond ontstond pas in 1921, door
een fusie van enkele liberale groeperingen
die uit de vorige eeuw stamden.

Vrijetijdsactiviteiten

Met het toenemen van de welvaart en de
vrije tijd neemt binnen de bevolking de be-
langstelling voor de sport en cultuur toe,
hoewel dit bij aanvang vooral elite activi-
teiten waren. Geleidelijk treedt een demo-
cratisering op vooral in de sport en bij de
muziekbeoefening.
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Cultuur
Wat de cultuur betreft noem ik vooral de
oprichting van de Vereniging 'Rem-
brandt' (1883) en de 'Vereniging het Neder-
landse Toneel' (1876). Deze laatste is ook
een belangrijke impuls voor het amateurto-
neel geweest. Het aantal toneelverenigingen
in Nederland is natuurlijk legio. Sinds 1926
zijn zij verenigd. De aankondigingsbiljetten
van toneelvoorstellingen, de programma-
boekjes en de afbeeldingen in de plaatselij-
ke pers zijn natuurlijk dankbaar materiaal
bij genealogisch onderzoek.

Muziekleven
Er is haast geen sector denkbaar waar het
verenigingsleven zo rijk bloeit als bij de
muziekbeoefening. Muziek vergt luisteraars
en mede-muzikanten, muziek is dus bij uit-
stek een sociaal gebeuren. Als ensemble
musicus leert men bovendien wat samen-
werking betekent. Hoewel muziek van alle
tijden is, ziet men dat pas vanaf ongeveer
1860 de professionele- en amateur- (dilet-
tanten) muziekbeoefening een steeds grote-
re vlucht neemt. Daarvoor bestond hier ten
lande het 'tijdperk van muzikale lamlendig-
heid' zoals de voorzitter van Toonkunst het
zo karakteristiek uitdrukte. Een vruchtbaar
amateur muziekleven impliceert een com-
plex netwerk van lokale en bovenlokale be-
sturen en verenigingen. Dat het muziekle-
ven zich zo sterk na 1880 kon ontwikkelen
kwam door een samenloop van een vijftal
gunstige factoren.

Daar is natuurlijk allereerst de verenigings-
structuur, maar ook de mogelijkheid van
beter openbaar en persoonlijk vervoer die
het transport van de vaak zware instrumen-
ten mogelijk maakt. Dan is het de verbete-
rende economie die de aanschaf van dure
muziekinstrumenten vergemakkelijkt. Ook
de ontwikkelingen in de instrumentenbouw

en de organologie13). Door uiteenlopende
oorzaken slaagde men er in kwalitatief goe-
de en niet te dure koperinstrumenten te ver-
vaardigden, die o.a. door toepassing van
een kleppen en ventielsysteem met niet al te
grote moeite te bespelen waren en door de
geluidsproductie ook in de open lucht vol-
doende draagkracht hadden. Vooral in
Frankrijk ontwikkelde zich een muziekin-
strumentenindustrie die een hoge vlucht
nam. In het leger had de blaasmuziek een
belangrijke functie14). Tenslotte waren er
ook nog sociale factoren die het musiceren
bevorderden. Bij het ontstaan van de 'groot-
industrie' ziet men het gebruik van alcohol
en het werkverzuim stijgen. Veel industrië-
len (aanvankelijk vooral in Engeland) be-
vorderden actief de muziekbeoefening in de
vrije uren ter bestrijding van het alcoholis-
me, omdat dit de productie ten goede
kwam. Dit uitte zich in financiële onder-
steuning (sponsoring) maar ook door op-
richting van fabrieksgebonden ensembles.
In het Zuiden maakten orkesten als dat van
de staatsmijn Maurits zeer grote furore en
zij bepaalden de standaard van de amateur-
muziekbeoefening. Ook de posterijen, poli-
tie en de grote stedelijke dienstverlenende
organisaties volgden deze politiek. De poli-
tiekapellen hadden bovendien ook nog een
representatieve functie. In vele steden wa-
ren militairen gevestigd, die voor het goed
laten functioneren van het onderdeel mu-
ziekkapellen nodig hadden. De betekenis
van de militaire orkesten voor het Neder-
landse muziekleven is onmiskenbaar. Vrij-
wel ieder stedelijk garnizoensregiment had
zijn eigen orkest of tamboerkorps. Deze mi-
litaire kapellen hebben grote invloed gehad
op de plaatselijke muziekbeoefening. Niet
alleen zijn zij de bakermat van de provinci-
ale symfonieorkesten15) geworden maar ook
hebben zij de ontwikkeling van de amateur-
blaasorkesten sterk bevorderd. Na de Belgi-

Ons Erfgoed, 9e jrg., juli-augustus 2001 nr. 4, pag. 151



sche opstand werden veel van de militaire
kapellen ontbonden zodat rond 250 musici
op straat belandden inclusief een twintigtal
kapelmeesters. Sommigen van hen kregen
emplooi als muziekleraar anderen een func-
tie als kapelmeester. Juist deze militaire
musici zorgden voor de broodnodige
knowhow voor amateur muziekbeoefening.
Een belangrijke mijlpaal voor de muziekbe-
oefening was bovenal de oprichting van de
Maatschappij Toonkunst in 1829. Deze was
aanvankelijk bedoeld als een soort vakbond
voor de beroepsmusici, die inderdaad in een
desperate situatie verkeerden. Door kundig
beleid en veel steun verschafte toonkunst
op den duur de muzikale infrastructuur
voor de amateurmu-ziek: muziekscholing
(muziekscholen en conservatoria), muziek-
bibliotheken en partituurontwikkeling
(transcriptie orkest muziek naar fanfare of
harmonieorkest), muziekpropaganda, het
stichten van koren en organiseren van mu-
ziekfeesten en goedkope volksconcerten.
Een aanvullende beproefde methode in die
dagen was ook het uitschrijven van prijs-
vragen om nieuwe composities te verwer-
ven. Het beroep musicus werd een eerzaam
beroep met een redelijke honorering, waar-
door talentvolle personen zich voor het mu-
ziekberoep begonnen te interesseren. Aan-
vankelijk was het effect van Toonkunst niet
zo groot maar na 30-40 jaar intensieve ar-
beid ziet men de eerste resultaten. Deze
hebben tot een rijke ontplooiing van het
Nederlandse muziekleven geleid, waarvan
wij nog dagelijkse de talrijke vruchten ge-
nieten.

In deze historische schets van het vereni-
gingsleven beperk ik mij vooral tot de ama-
teur-muziekbeoefening, omdat deze voor de
gemiddelde genealoog de meeste relevantie
heeft.
Heel wat muziekgezelschappen vinden hun

oorsprong in de kerkelijke muziekbeoefe-
ning, vooral op het platteland. Koor en or-
gelmuziek zijn immers integrale onderdelen
van de liturgie. Naast kerkzang gaat men
zich in de vrije tijd ook toeleggen op goede
profane composities. In het zuiden leidt dit
tot de fameuze grote mannenkoren zoals de
Maastrichter Staar, Venlona, het Koninklijk
Nijmeegse Mannenkoor enz. om maar en-
kele van de vele koren te noemen. Heel wat
van deze grote koren bestaan nu dus onge-
veer 150 jaar. Aangezien de meeste kerken
voor vrouwenzang weinig mogelijkheden
boden, worden ook vrouwenkoren opge-
richt, zoals het bekende Lyceumkoor te
Maastricht. Tezelfdertijd zien wij de grote
gemengde koren ontstaan, waarvoor onder
meer Haydn met werken als 'die Schöpfung'
en 'die Jahreszeiten' uitstekende composi-
ties schreef die juist door amateurs goed
uitvoerbaar bleken. De bekende toonkunst-
koren die in tal van steden tot ontwikkeling
kwamen zijn hier baanbrekend geweest.
Daarnaast heeft zich geleidelijk een zeer in-
tensief koorleven ontwikkeld dat uitmondt
in de grote koren zoals verenigd in de Ko-
ninklijke Oratorium Vereniging, de diverse
koren met de naam Schola Cantorum, de
Bachvereniging, het Amsterdamse koor
Apollo enz. Muziek werkt op de emotie, in
het vakbondsleven ging dan ook koormu-
ziek en later blaasmuziek een grote rol spe-
len, zeker bij de vergaderingen. De grote
arbeiderszangkoren, waarvoor soms pak-
kende composities werden geschreven, zo-
als de Internationale, hebben op enorme
wijze bijgedragen aan de popularisering
van de goede muziek. Een derde stroom in
de koormuziek is de organisatie van operet-
te en operagezelschappen en idem koren,
die vooral voor de Eerste Wereldoorlog op-
kwamen, na de grote successen bij dit mu-
zikale genre. Voor genealogen zijn de ko-
ren belangrijk omdat heel wat huwelijks-

Ons Erfgoed, 9e jrg., juli-augustus 2001 nr. 4, pag. 152



partners, juist van de 'burgermensen', elkaar probeerden de landbouw op een hoger niveau te
bij de zangvereniging in tamelijk onge-
dwongen sfeer leerden kennen.

Een andere richting waarin de koren zich
ontwikkelden was het organiseren van on-
dersteunende ensembles die later vaak tot
zelfstandige harmonieorketen en fanfare-
korpsen16) zouden uitgroeien. De naam van
veel muziekgezelschappen draagt nog de
naam Cecilia, de patrones van de zangers.
De popularisering van de blaasmuziek
groeit vooral in de Zuidelijke Nederlanden
snel, tussen 1800-1840 zien wij in het Ne-
derlandse zuiden reeds 225 instrumentale
gezelschappen. Helaas is van deze vroegere
ontwikkelingsperiode weinig documentatie
bewaard gebleven. Vooral in de zuidelijke
provincies is (door de Franse invloed) een
rijke muziekcultuur ontstaan, met talrijke
concoursen en muziekfeesten. Vrijwel alle
plaatsen, ook de kleine, hebben één of meer
goede, soms zelfs uitstekende blaasmuziek-
orkesten, die bij hoogtijdagen een belang-
rijke functie hebben. Het aantal harmonie-
en fanfareorkesten, georganiseerd in de di-
verse muziekfederaties, is zo groot dat zelfs
aan een globale opsomming niet te denken
valt. Naast deze bloeiende blaasmuziekge-
zelschappen ontstonden ook talrijke muzi-
kale 'curiosa' zoals mandolineverenigingen
(1916), mondharmonicaverenigingen en ac-
cordeongezelschappen (1926). Een bijzon-
dere ontwikkeling is natuurlijk ook de op-
komst van tal van jazzorkesten of wat daar-
voor moet doorgaan vlak voor de Tweede
Wereldoorlog.

(Slot volgt)
Noten:
1. J. Bieleman (1992), Geschiedenis van de
landbouw in Nederland 1500-1950, Wagenin-
gen.
2. Dit waren naar Duits model eigenlijk een
soort plattelandsontwikkelingsclubs, die ook

krijgen.
3. De prijs van het graan en de rogge halveerde.
De situatie was zo slecht dat er een staatscom-
missie (1886) werd gevormd die een schier ho-
peloze situatie vaststelde. Vele (zo luidde het
rapport) hebben het met alle zuinigheid en alle
inspanningen echt Spaans. De hopeloosheid van
de landarbeiders was nog schrijnender en zij
trokken massaal naar de grote steden om werk
te vinden. In nog geen 30 jaar tijd verdubbelde
de bevolking van Amsterdam
4. Zie F. Terlouw. (1977) Honderd jaar Land-
bouwcoöperatie. Den Haag
5. Dit resulteert o.a. in een centrale inkoop orga-
nisatie (1899), de katholieke organisatie RK In-
en Verkoopcentrale is van enkele jaren later.
6. Sedert 1918 bestaat het centraal bureau voor
de tuinbouwveilingen
7. De net ingevoerde landbouwmachines vroe-
gen veel trekkracht. De meeste Nederlandse
paardenfokkers hadden vooral als doelstelling
de fok van rijpaarden, vooral bestemd voor het
leger. Voor het trekken van landbouwvoertui-
gen werden eertijds vooral stieren gebruikt, die
moeilijk hanteerbaar en langzaam waren en niet
geëigend voor de gemechaniseerde landbouw.
Alleen al in deze sector zien wij een groot aan-
tal organisaties ontstaan aan het begin van de
20ste eeuw zoals de vereniging het Nederlandse
trekpaard, vaak gegroepeerd naar een type zoals
het Gelderse, het Friese en vooral het sterke
Groningse paard. Om de doelstelling te bereiken
waren er regelmatig fokwedstrijden, waarop
prijzen aan de beste paarden werden toegekend,
die voor de voortplanting werden gebruikt.

8. De grote man was hier jhr L. Ridder de van
der Schueren
9. Geïnspireerd door de pauselijke encycliek
Rerum Novarum. zie vooral T. Duffhues (1996)
Voor een betere toekomst, Nijmegen
10. F.W. Raffeisen (1818-1888) was een platte-
landsburgemeester in Flammersfeld die bewo-
gen was door de armoede van de kleine boeren
11. Bij de stichting van de boerenleenbanken is
vooral pater Gerlachus van Eisen zeer actief ge-
weest. Hij wist de plattelandsnotabelen te bewe-
gen het persoonlijke risico te accepteren die met
de oprichting van een lokale bankvestiging ver-

Ons Erfgoed, 9e jrg., juli-augustus 2001 nr. 4, pag. 153



bonden waren.
12. Talma was minister in het kabinet Heems-
kerk (1909-1913). Na zijn kabinetsperiode werd
hij dominee in een dorpje op de Veluwe en tij-
dens de mobilisatie (1914-18) werd hij legerpre-
dikant, hij stierfin 1916.
13. De wetenschappelijke onderbouwing van de
functie van muziekinstrumenten.
14. De militaire muziek was zeer belangrijk tij-
dens de eindeloze dagmarsen. Ook tijdens de
krijg was de aanvurende muziek belangrijk.
Blaasinstrumenten rijken ver en waren daarom
essentieel voor de communicatie tussen bevel-

hebber en troepeneenheden, zeker toen de leger-
eenheden groter werden.
15. Veel van onze symfonieorkesten hebben ten
dele hun oorsprong in deze militaire kapellen.
16. Het verschil tussen harmonie en fanfareor-
kesten is vooral dat fanfareorkesten uitsluitend
uit koperen blaasinstrumenten zijn opgebouwd,
terwijl de harmonieorkesten daarnaast over
houtblazers en incidenteel ook over harpen en
contrabassen beschikken

Persoonsherkenning door de eeuwen heen (2)
Anton C. Zeven

Het persoonlijk wapen (en de hiervan afge-
leide persoonlijke livreikleuren)
Bekend is dat het voeren van een persoon-
lijk wapen noodzakelijk werd, nadat de rid-
der zich volledig in een harnas hulde. Hier-
door was hij niet meer aan zijn vooral ge-
zicht en andere lichaamskenmerken te her-
kennen. Toepassing van biometrie was dus
niet meer mogelijk. Daarom bracht hij op
zijn schild een bepaald teken aan, zodat, de-
genen die dat teken kenden, konden weten
met wie zij te maken hadden. Immers in
een gevecht moeten de strijders weten wie
vriend en wie vijand is. En in een toernooi
moet de heraut (zie beneden) en het publiek
zien wie wie is.
Al veel eerder had men tekens, vooral ter
afschrikking, op schilden aangebracht. We
zien ze op schilden van krijgers, afgebeeld
op Oud-Griekse vazen, en op schilden van
krijgers van beide legers bij de slag bij Has-
tingsin 1066. Deze laatste tekens verschil-
den onderling niet en waren niet persoons-
gebonden.
Door het aantal wapenstukken uit te brei-
den, en de toepassing van kleuren kon een
aanzienlijk grotere variatie van schildbe-

schilderingen verkregen worden.
Fraude is van alle tijden en daarom diende,
uiteraard, nagegaan te worden of de zich als
ridder aandienende persoon wel een ridder
was en gerechtigd was tot het voeren van
een heraldisch wapen. Controle, d.w.z. ve-
rificatie hierop werd gedaan door herauten.
Zij baseerden zich op de in hun geheugen
gegrifte kennis en op afbeeldingen in wa-
penboeken. Ongetwijfeld zal het voorgeko-
men zijn dat, na controle, een vervanger
zich in het harnas gestoken heeft, om het
toernooi aan te gaan. Daarom, zullen, net
als bij een modern schermtoernooi, de deel-
nemers na afloop van het riddertoernooi
hun helm hebben moeten afnemen1.
Indien nu een riddertournooi zou plaats vin-
den, dan zou door een combinatie van twee
middelen, gezichtsherkenning en wapen-
herkenning, de ridder snel geïdentificeerd
kunnen worden. Uiteraard dienen dan van
elke ridder zijn gezichtskenmerken en per-
soonlijk wapen in het computergeheugen
opgeslagen te zijn. Maar zolang dit nog niet
het geval is dienen we van de huidige col-
lecties uit te gaan. Eén van die collecties is
samengesteld door R.T. Muschart2. Hij
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heeft zijn collectie zo ingericht, dat men
aan de hand van de schildindeling en de
wapenstukken de 'bijbehorende' persoon (of
familie) kan vinden. Uiteraard is het resul-
taat afhankelijk van het feit of een te identi-
ficeren wapen door hem geïndiceerd is, de
kleuren bekend zijn en of er identieke wa-
pens bestaan. Van vele wapenafbeeldingen
(bijvoorbeeld zegels en op grafzerken) zijn
de heraldische kleuren niet bekend, waar-
door een belangrijk identificatiemiddel
wegvalt. Zou Muschart in deze tijd geleefd
hebben, dan zou hij ook overgegaan zijn tot
het scannen van de zegels, het beschrijven
ervan en het aanhechten van steekwoorden
(d.w.z. namen van wapenstukken). De com-
puter kan dan het te identificeren zegel, na-
dat het ingescand is, op zijn kenmerken
analyseren en, indien in het geheugen aan-
wezig, identificeren. Aan de hand van het
bijbehorende document dient dan nog veri-
ficatie plaats te vinden. Hiervoor kan een
reden zijn, dat de computer wellicht uit de
talloze in het geheugen opgeslagen wapens
met een klimmende leeuw, of éénkoppige
adelaar geen keuze kan maken, en dan met
een aantal mogelijkheden komt. Ook kan
het zijn dat het wapen van de bijbehorende
persoon of familie niet in het geheugen
voorkomt en de computer dan met een mo-
gelijk identiek wapen van een ander per-
soon of familie voor de dag komt. De com-
puter kan ook behulpzaam zijn bij het snel
analyseren van een onvolledig beschreven
wapen, bijvoorbeeld aanwezig als een be-
schadigd zegel of een beschadigde of ver-
sleten grafzerk.

Door verkleuring, oxidatie3 of door uitlopen
van nat geworden (water)verf kan het wa-
pen onherkenbaar worden. De gele kleur-
stof in het groen in textiel breekt af, waar-
door groen in blauw overgaat. Of een me-
taalverf kan oxideren, waardoor ook de
kleur verandert. Indien verf van lage kwali-

teit wordt gebruikt, kan tijdens regen de
verf oplossen en uitlopen, waardoor de wa-
penstukken een andere vorm krijgen en
kleuren veranderen. Ook in wapenboeken
kunnen kleuren onder invloed van papier en
milieu verkleuren, waardoor de wapenaf-
beelding uit haar beschrijving loopt, en de
afbeelding niet meer aan haar doel beant-
woordt.

Persoonlijke kleuren van het livrei, deur
en luik
Kleuren worden voor talloze doeleinden ge-
bruikt om iets aan te geven. We kennen
rood voor gevaar en groen voor veilig. Ook
worden kleuren als herkenningsmiddel ge-
bruikt. Aan de kleuren, en het kleurenpa-
troon kan iemand al op enige afstand zien
dat de margarine Latta van Unilever is.
Heraldische kleuren zijn kleuren die ont-
leend zijn aan het (oorspronkelijk) wapen.
De twee voorgangers van een officiële be-
grafenisstoet te Nijmegen dienden gekleed
te gaan in de stadskleuren zwart en rood.
Deze kleuren waren ontleend aan het wa-
pen van de stad Nijmegen met zijn roodge-
bekte, -getongde en gepote, zwarte adelaar4.
De wezen van Leeuwarden droegen blauwe
kledij; een kleur ontleend aan het stadswa-
pen5. Het Duitse nationaal voetbalteam
speelt zijn spel in de kleuren van de Hohen-
zollerns: wit (zilver) en zwart. Het bode- of
bediende-uniform, waarin de kleuren van
het wapen van de werkgever zijn verwerkt
is soortgelijk aan het spelersuniform6.
Luiken en deuren van kastelen, landhuizen
en boerderijen e.d. die in het bezit zijn van
een landgoedeigenaar kunnen worden ge-
schilderd in een bepaalde kleur of kleuren
(en kleurpatroon), kenmerkend voor de ei-
genaar. Dit kunnen de heraldische kleuren
van het (familie)wapen van de eigenaar
zijn, maar het hoeft niet. Ik voer hier deze
kleuren aan, omdat de kleur en het patroon
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waarin de luiken geschilderd zijn, kenmer-
kend voor de eigenaar7 zijn. Dus van één
persoon.

De handtekening (inch het monogram en
paraaf)
De handtekening, d.w.z.. het schrijven van
de eigen naam/namen in het eigen hand-
schrift, inclusief het zetten van een mono-
gram, is ook al eeuwen oud en wijdverbreid
geaccepteerd. Keizers als Karel de Grote
zetten onder de tekst, geschreven op perka-
ment, hun monogram. Momenteel is het
zetten van een persoonlijke handtekening
als een identificatie- en verificatiemiddel
wereldwijd geaccepteerd. Hetzelfde geldt
voor het zetten van een paraaf binnen een
beperkte groep. De leden van die groep her-
kennen en accepteren de paraaf. Of de pa-
raaf wordt ondersteund door een handteke-
ning, die op hetzelfde document gezet is.
Een methode van herkenning van de ge-
schreven handtekening wordt vooral door
banken8 ontwikkeld Een handtekening heeft
het nadeel dat ze geïmiteerd, vervalst kan
worden. Dit geldt niet alleen voor docu-
menten, maar ook voor een schilderij met
een vervalste handtekening van een be-
roemde schilder.

Witte9 ging in een publicatie over handmer-
ken in Zeeland ook in op het verloop van
het gebruik van handtekeningen, handmer-
ken en analfabetentekens door mannen en
vrouwen, die in Amsterdam over de periode
1580-1660 in ondertrouw gaan, na (zie ta-
bel 1).
Daar de aantallen waarover de percentages
berekend zijn niet worden gegeven kunnen
we slechts voorzichtig constateren dat voor-
al het zetten van een handmerk in de zeven-
tiende eeuw in onbruik geraakte. Deze af-
name werd niet gecompenseerd door een
toename van de frequentie van diegenen die

Tabel 1. Frequentie (in %) van de mannen
(m) en vrouwen (v) die in Amsterdam over
de periode 1580-1660 in ondertrouw gaan,
verdeeld over handtekening, handmerk en
analfabetenteken *.

Teken geslacht jaar

1580 1620 1660
Handtekening m 62 60 67

v 37 32 37
Handmerk m 28 27 11

v 27 10 3
Analfabetenteken m 10 13 21

v 36 57 59

*een analfabetenteken is het z.g. kruisje.
Het verschilt duidelijk van een handmerk.

hun handtekening zetten, maar door een
stijging van de frequentie van mannen en
vrouwen die hun analfabetenteken zetten.
Er zijn velen die zich bezig houden met het
verzamelen van handtekeningen. De mooi-
ste zijn ongetwijfeld die waarop een foto
voorzien is van de handtekening van de af-
gebeelde persoon. Voor zover ik het weet
worden deze collecties nog niet centraal
door een 'Autografische bureau' verzameld,
zoals dat gebeurt met afbeeldingen van
vooral het gezicht (portret) in het Iconogra-
fisch Bureau, 's-Gravenhage. Collecties
handtekeningen en portretten zouden gedi-
gitaliseerd kunnen worden. Het is dan mo-
gelijk onbekende handtekeningen en onbe-
kende portretten te identificeren.

Discussie
Bij de herkenning spelen twee systemen
een rol: identificatie en verificatie. Beide
systemen lopen in elkaar over en zijn daar-
door niet altijd te scheiden. Aangezien geen
enkel systeem waterdicht is, moet een zeke-
re mate van foutentolerantie geaccepteerd
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worden. Uiteraard dient deze zo klein mo-
gelijk, liefst nul, te zijn. En de grootte van
de foutentolerantie is afhankelijk van de ge-
voeligheid van het beschermde materiaal.
Redenen zouden kunnen zijn, dat de kosten
van een feilloos systeem niet opwegen te-
gen de kosten van het herstel van de ge-
maakte fouten. Creditcards zijn een gemak-
kelijke prooi. Er staat geen pasfoto op, en
de te vervalsen handtekening staat nota be-
ne op de kaart zelf! Betaalt een creditcard-
maatschappij liever enkele miljarden gul-
dens aan benadeelde klanten, dan het beta-
len van de kosten van een (bijna) feilloos
systeem?

We zijn reeds ingegaan op het gebruik van
moderne technieken: scannen, digitaal op-
slaan en op de wenselijkheid dergelijke col-
lecties met behulp van cd-rom's èn via het
internet raadpleegbaar te maken. Ontwikke-
lingen zijn gaande om aan de hand van hu-
mane resten een daderprofiel te schetsen.
Dat wil zeggen dat men kenmerken als ge-
slacht, oog- en huidkleur met behulp van
DNA kan bepalen.
Fraude is van alle tijden, en zo zullen door
de eeuwen heen zegels, merken, wapens en
handtekeningen vervalst zijn. In de toe-
komst zullen vooral de laatste nagemaakt
worden. Daarom zullen vooral met-
gemakkelijk, of beter nog, onmogelijk na te
maken lichaamskenmerken gebruikt gaan
worden. Er worden machines ontwikkeld
om het vingerpatroon van een levende! vin-
ger te identificeren. Geautomatiseerde ge-
zichtsherkenning zal een rol gaan spelen.
Wellicht wordt voor de (nabije) toekomst
irisherkenning de winnaar. Het persoonlijk
merk, zegel en wapen zijn overbodig ge-
worden. Het zetten van een handtekening
zal nog wel enige tijd blijven, totdat een do-
cument uit een faxapparaat of computer-
printer komt en deze door een smartcard of
biometriepas met een gesproken wacht-

woord wordt gewaarmerkt. Nu vindt u al in
uw paspoort, naast uw geboorteplaats
en -datum, ook uw biometrische gegevens
zoals (kleuren)pasfoto, handtekening, ge-
slacht en lichaamslengte. Bij ziekenhuizen
wordt vooral naar uw achternaam en ge-
boortedatum gevraagd. Met deze twee ge-
gevens kunnen zij u identificeren. In uw
toekomstige biometriepas zal - gedigitali-
seerd - uw handtekening, gezicht, iris, stem,
vingerpatroon, oorvorm, duimvorm, hand-
vorm, netvlies- of retinapatroon, lipafdruk,
huidpatroon, lichaamspostuur, bloedvatpa-
troon van de bovenkant van de hand, ma-
nier van lopen, en aanslag van het toetsen-
bord, uw geur, sofi-nummer, kern-DNA-
patroon, en de lidnummers van de vereni-
gingen, waarvan u lid bent, bevatten. Als
aardigheid kunnen liefhebbers dan nog hun
persoonlijk of familiemerk, -zegel en -wa-
pen in kleuren toevoegen. Maar die laatste
zullen niet nodig zijn om het stadion, waar-
in een risicovoetbalwedstrijd plaats vindt,
binnen te komen.

Noten:
Aanvulling noot 21 (zie vorig nummer pag.
111: de zegelcollecties van A.J. de Jong
(Rhenenaren) en mijzelf (Gem. Archief Wage-
ningen) zijn fotocollecties.

1. Tijdens de Slag bij Hastings in 1066 deed het
gerucht de ronde dat Willem de Veroveraar was
gesneuveld. Om te laten zien dat hij springle-
vend was, moest hij tijdens de slag zijn neus-
helm even optillen. Een hachelijke onderneming
tijdens een pijlenregen.
2. De collectie Muschart bevindt zich op micro-
fiches in het Centraal Bureau voor Genealogie,
's-Gravenhage en kan daar geraadpleegd wor-
den. Het zou schitterend zijn als deze en andere
heraldische collecties gedigitaliseerd worden, en
als cd-rom en via het internet raadpleegbaar
zijn. Zie R. van Drie & A.G. van der Steur.
2000. 'De liefde zij 't beginsel, de orde zij de
grondslag en de vooruitgang het doel': leven en
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werk van de heraldicus R. T. Muschart
1873-1955). Jaarboek van het Centraal Bureau
54: 113-147.
3. Bijvoorbeeld: Citroen meldt dat op een 17-
de-eeuws Nederlands portret het geel/goud in
het bijbehorende afgebeelde wapen in de loop
der tijden lichtrood was geworden. Hierdoor
veranderde het wapen Sonmans in dat van
Vastarts. Zie K.A. Citroen. 1963. Wapenkunde
en kunstgeschiedenis. Ned. Leeuw 80: 452-455.
Plomp & van Bueren veronderstellen dat het
donkergroen in het wapen De Vriese in het
schilderij, door hun geïdentificeerd als 'Mr. Ja-
cob de Vriese en Machteld van Meerdervoort',
door Maarten van Heemskerck, Musée des
Beaux-Arts de Strasbourg, door verkleuring
zwart is geworden. Zie N. Plomp & T. van Bue-
ren. 1999. Luiken met gebedsportretten van
Maarten van Heemskerck. Genealogie 5: 88-91.

4. F.M. Eliëns. 1986. Geboorte/doop, huwelijk,
dood/begraven, pl63-172 in Afstemmen op af-
stammen. Nijmegen. 205p; J.B. Bronsema.
1986. Wapen, stadskleuren en vlag van Nijme-
gen. GensNostra41: 158-163.
5. H. Spanning. 1988. De blauwe wezen van
Leeuwarden. Leeuwarden. 215p.
6. C.C. 1889. Livereikleuren. Alg. Ned. Fami-
lieblad 6: 152. De kleuren van het spelersuni-
form van bijvoorbeeld voetbalclubs zijn vaak in
de heraldische kleuren van de thuisgemeente.
De stedelijke kleuren van Nijmegen vinden wij
terug in de kleuren van het spelersuniform van
de voetbalclub NEC: rood(+groene) shirt en
zwarte broek: zwart (van adelaar) en rood (van
de bek, tong en poten). Heraldische kleuren
werden toegepast door steden. Zo dienden de
twee voorgangers van een begrafenisstoet in
Nijmegen in zwart met een mantel in de stads-
kleuren gekleed te gaan (zie noot 3).

Bij kleding moet men bedenken dat men vroe-
ger bij voorkeur donkergekleurde kledij droeg,
die minder snel smoezelig leek te zijn. Steden,
die tot de Hanze behoorden, voeren vaak een
stadswapen waarin de Hanze-kleuren zilver en
rood. Deze voorbeelden slaan op steden en niet
personen.
7. D.J.G. Buurman. 1979. Over de toepassing
van heraldische kleuren op deuren en luiken

voornamelijk van kastelen, p. 29-47 in Gelders
Mengelwerk. Zutphen. 170p; A.C. Zeven, 1979.
Heraldieke kleuren op luiken. Ned. Leeuw 96:
64.
8. H.E.S. Said, T.N. Tan & K.D.B. Baker. 2000.
Personal identification based on handwriting.
Pattern Recognition 33: p. 149-160.
9. A.J. Witte. 1992. Handmerken in Zeeland.
Kapelle. Ongepagineerd.

Tekenen van vooruitgang:

In het begin waren de huizen met stro of
riet bedekt. Ging het economisch beter, dan
kwam er een pannendak op het huis: men
was onder de pannen.
Ging het nog beter, dan kwam er een leien
dak. Het ging dan van een leien dakje.
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Vragen over de Heraldische Databank
H.K. Nagtegaal

Regelmatig wordt het Centraal Bureau voor
Genealogie gebeld met vragen over de He-
raldische Databank. De heer H.M. Lups
vroeg mij of ik over de meest gestelde vra-
gen iets op papier wilde zetten, wat ik hier-
bij zal doen. De meest gestelde vragen zijn:
"staat mijn familiewapen in de Heraldische
Databank?" en "waarom staat mijn familie-
wapen niet in de Heraldische Databank?".
De Heraldische Databank is een project in
opbouw en er zal nog jaren aan gewerkt
moeten worden. De snelheid waarmee dit
project gaat wordt bepaald door de man-
kracht en geld. Aan dit project wordt mo-
menteel gewerkt door één vaste medewer-
ker en acht vrijwilligers die ieder doorgaans
één dag per week hun bijdrage leveren.
Veel mensen beseffen niet hoeveel tijd het
kost om een wapen te tekenen, te beschrij-
ven, controles uit te voeren en in een data-
base op te slaan. Soms zijn figuren in het
schild niet herkenbaar en moet eerst onder-
zoek worden gedaan. De gemiddelde be-
werkingsduur bedraagt ca. 40 minuten per
wapen. En dan te bedenken dat een uitdraai
uit de Heraldische Databank slechts/12,50
(vrienden/10,-) kost!

Welke criteria worden gehanteerd voor op-
name van familiewapens in de Heraldische
Databank?
Het doel van de Heraldische Databank is
een zo groot mogelijk publiek te bereiken
en een zuivere weergave van wapens en
bronnen te realiseren. Het Centraal Bureau
voor Genealogie geeft geen enkele garantie
dat het aangevraagde wapen ook uw fami-
liewapen is. Het geeft wel de garantie dat
het afgebeelde familiewapen bij die perso
(o)n(en) en bron(nen) behoort die op de af-

druk staan vermeld. U moet zelf genealo-
gisch bewijzen van de drager van het wa-
pen af te stammen.
Daarom gaat onze voorkeur in eerste in-
stantie uit naar oude originele bronnen
waarbij voor- en achternaam staan vermeld,
indien mogelijk met functie, jaartal en
plaats. Deze bronnen zijn niet altijd voor-
handen, dus worden ook achttiende en ne-
gentiende eeuwse wapenboeken en wapen-
kaarten met alleen achternamen, zoals bij-
voorbeeld het wapenboek van Reinier van
Heemskerck, in het systeem opgenomen.
Dit zijn primaire bronnen. In 2000 zijn we
begonnen met de eerste secundaire bron,
namelijk het Nederland's Patriciaat. Secun-
daire bronnen kunnen vervuiling van het
systeem geven omdat er genealogieën zijn
waarvan de afgebeelde wapens niet correct
zijn. Ook in het Nederland's Patriciaat zijn
wapens opgenomen, waarvan niet is bewe-
zen dat ze bij het besproken geslacht beho-
ren. Vaak blijkt het een wapen te zijn van
een ander, meestal een uitgestorven ge-
slacht, van dezelfde naam. Wij verwijzen in
die gevallen alleen naar het wapen met de
oorspronkelijke drager en niet naar de fami-
lie die zegt dat wapen te voeren. Op deze
manier houden wij het systeem zuiver.

Komen wapens uit de wapenregistraties
van het CBG en de NGV in de Heraldische
Databank?
Over het algemeen wordt een nieuw ont-
worpen wapen geregistreerd op verzoek
van de aanvrager. Impliciet gebeurt dit
t.b.v. hemzelf en eventuele afstammelingen
in mannelijke lijn zonder dat dit speciaal
wordt vermeld. Dit zijn meestal nieuw ont-
worpen familiewapens en zij gelden dus
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feitelijk niet voor andere takken van de fa-
milie. Door de wapens uit de registratie in
de Heraldische Databank op te nemen gaan
de volgende problemen ontstaan.
Bestellers kunnen teleurgesteld zijn, omdat
zij verwachten een oud wapen te ontvangen
van een voorvader uit hun stamboom en
niet een wapen uit 2001. Dit zou eventueel
opgelost kunnen worden door geregistreer-
de wapens een bijzonder getal bij de be-
standsnaam te geven, waardoor die duide-
lijk herkenbaar zijn.
Ook zijn er mensen die hun wapen niet in
de Heraldische Databank wensen te hebben
omdat zij van mening zijn dat hun wapen
een persoonlijk wapen is en zij daarvoor
betaald hebben. Maar er zijn ook mensen
die het juist zeer op prijs stellen dat hun ge-
registreerde wapen in de Heraldische Data-
bank wordt opgenomen. Op de vraag of zij
dan een uitdraai van hun eigen wapen zou-
den bestellen werd steeds negatief geant-
woord, met als reden dat zij reeds in bezit
waren van een fraaie afbeelding.
Dan zijn er ook nog een paar praktische
problemen. De wapenbeschrijvingen zijn
niet direct overzetbaar in de Heraldische
Databank. Van de ca. 800 bij het CBG ge-
registreerde wapens zijn er slechts 200 digi-
taal opgeslagen. Als de wapens van de
NGV er bij opgeteld worden spreken we
waarschijnlijk over totaal ca. 1000 wapens.
Duizend wapens in het systeem inbrengen
kost een halfjaar werk. Het zal duidelijk
zijn dat een plan om met het hele team een
halfjaar bijna onverkoopbare wapens te
produceren momenteel niet onze grootste
prioriteit heeft. Maar het zal t.z.t. wel ge-
beuren. We moeten natuurlijk niet uit het
oog verliezen dat de Heraldische Databank
is opgezet om oude wapenboeken toegan-
kelijk te maken en te beschermen tegen
veelvuldig gebruik, zodat die voor het na-
geslacht behouden zullen blijven.

Zijn de wapenbeschrijvingen uit de Jaar-
boeken geplaatst op cd-rom dan niet te ge-
bruiken?
Als men via een OCR programma de
teksten van een cd-rom opvraagt zitten er
mogelijk tekstfouten in. Bovendien is de
beschrijvingsmethodiek niet consistent. Dit
zijn allemaal oplosbare problemen, maar
dat kost wel tijd. En als het doel is met de
beschikbare tijd een zo'n hoog mogelijk
rendement halen, dan moeten er keuzes ge-
maakt worden.

Is het mogelijk dat wapens ajkomstig van
De Heraut in de Heraldische Databank ko-
men?
Omdat wij alleen familiewapens opnemen
waarvan de originele bron of een kopie
daarvan bij het CBG aanwezig is, is het uit-
gesloten dat een wapen van De Heraut in
het systeem komt.
Veelvuldig worden ons wapens aangeboden
door goedwillende personen met het ver-
zoek deze op te laten nemen in de Heraldi-
sche Databank. Om te voorkomen dat niet
controleerbaar materiaal in de bestanden te-
recht komt wordt dit altijd geweigerd.

Waarom wordt de Collectie Muschart niet
bewerkt voor de Heraldische Databank?
Voor degene die niet weten wat de Collec-
tie Muschart is: dit is de grootste collectie
wapenbeschrijvingen van Nederland met
ca. 93.000 familiewapens en zij berust bij
het CBG.
Theoretisch moet een heraldische tekenaar
aan de hand van een beschrijving een teke-
ning kunnen maken. In de meeste gevallen
lukt dat ook. Maar er blijven toch pro-
bleemgevallen over die op allerlei mogelij-
ke manieren getekend kunnen worden. Een
paar voorbeelden: als er staat: "een aanzien-
de man van natuurlijke kleur", in welke tijd
en met welke kleren moet men dit dan
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plaatsen. Is hij jong of oud, wat voor haar-
dracht en wat is de stand van zijn armen?
Bouwwerken, bijvoorbeeld kastelen, hui-
zen en stadspoorten, kunnen zo verschil-
lend zijn dat ze nauwelijks zonder voor-
beeld getekend kunnen worden. Ook bloe-

men en planten zijn in allerlei variaties
denkbaar. In theorie is het mogelijk, maar
praktisch problematisch. Bovendien is de
Collectie Muschart een secundaire bron en
wij geven de voorkeur aan primaire bron-
nen.

Nieuw initiatief Stedelijk Archief Dordrecht
JW. Koten

Het stadsarchief Dordrecht heeft een ge-
durfd initiatief ondernomen en daarmee de
aandacht getrokken van landelijke media.
Ons Erfgoed mag daarbij niet achter blij-
ven. We spraken met de stadsarchivaris drs.
H.G. van der Hert over dit bijzondere pro-
ject.
Kern van het project is een nota: actieplan
cultuur bereik. Het huidige politieke bewind
wil ook dat de minderheden en de migran-
ten bij het 'archiefgebeuren' worden betrok-
ken. Dit is goed voor de versterking van de
eigenwaarde van deze groeperingen.

Het stadsarchief Dordrecht heeft gehoor ge-
geven aan deze nieuwe opdracht. Ook de
'nieuwe Dordtenaren' zoals de Turkse mi-
granten krijgen daarmee een plek in het
Dordtse archief. Niet minder dan 70% van
deze Turkse instroom komt vanuit een klein
Turks plaatsje Kayapinar (Kayseri). Je kunt
bijna zeggen dat de Turkse gemeenschap in
Dordrecht een transplantaat is van dit dorp-
je in Turkije. Deze groep heeft binnen de
Dordtse gemeenschap nog veel onderling
contact. Ook met het moederland is de band
nog hecht. In feite leeft deze Turkse ge-
meenschap nog in twee werelden. Door TV
en frequente reizen voelen de meeste Turk-
se migranten zich meer staatsburgers van
Turkije dan van Nederland. Gedurende de
zomermaanden worden dan ook veel Turk-
se-Dordtenaren Dordtse-Kayapinaren.

Momenteel is het Stedelijke Archief bezig
bronnen te verzamelen over de plaatsen van
de origine van deze migranten. Komende
generaties (ex)migranten kunnen dan op de-
ze bronnen terugvallen. In concreto is voor
het Dordtse Archief de Turkse gemeen-
schap te Kayapinar een onderzoeksobject
geworden. Hiertoe is een stichting Tuana-
Dor-drecht opgericht om veel historische
gegevens niet verloren te laten gaan. Het
gebied waar deze Dordtse Turken vandaan
komen heeft geen schriftelijke maar een
orale traditie. De verhalen vormen het col-
lectieve geheugen van deze migranten. Het
vastleggen van deze verhalen is bijzonder
belangrijk omdat ook door de Europese in-
vloed veel van deze verhalen dreigen teloor
te gaan. Ook de migratiegeschiedenis, het
inburgeringsproces in Nederland en de in-
standhouding van de kleine Turks culturele
gemeenschap is voor komende generaties
van groot belang. Thema's die derhalve aan
de orde komen zijn:
- de geografie en demografie van Kayapi-

nar,
- de religie (rol geloof en 'bijgeloof)
- de geschiedenis van Kayapinar en de mi-

gratiegeschiedenis,
- het dagelijkse leven in Kayapinar (on-

derwijs, economie, voorzieningen),
- het leven van de migranten,
- kijk op Nederland door de Turkse ge-

meenschap,
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- bezienswaardigheden van Kayapinar.
Inmiddels zijn er contacten gelegd via het
consulaat met de autoriteiten in Kayapinar.
Er werden ook wederzijdse bezoeken afge-
legd. In het komende jaar wordt een foto-
tentoonstelling over Kayapinar gemaakt.
Dan wordt aan de Turkse keuken aandacht
geschonken. Verder wordt de migratiege-
schiedenis uitgediept en de resultaten tot
een tentoonstelling uitgewerkt. Tenslotte
zal een boek, de verschillende resultaten
van onderzoek en samenwerking bundelen.

De aardigste verhalen uit de orale traditie
zullen hierin worden opgenomen. Dan is er
een lespakket in voorbereiding waar aan-
dacht voor de cultuurgeschiedenis van deze
Turkse migranten wordt gevraagd. Met al
deze activiteiten slaat dus het Dordtse Ar-
chief geheel nieuwe wegen in die zeker ook
door andere archieven zullen worden nage-
volgd. Wij zijn drs. M.G. v.d. Hert dank-
baar voor zijn interview en complimenteren
hem met het succes van het Dordtse Ar-
chief.

Beroepen van toen (leidselmaker - leyker)
H.M. Lups

Leidselmaker
Ook wel leidselbreier genoemd, vervaardig-
de leidsels (leidzelen, leizelen).

Lemmetmaker
Vervaardiger van de pitten (lemmets) voor
kaarsen en (olie)lampen.

Lepelgieter, lepelmaker
Lepels om te eten werden destijds vooral
van tin gegoten. Daarnaast kende men ui-
teraard de uit hout gesneden (pol)lepels en
grotere opscheplepels van ijzer voor allerlei
doeleinden.

Leprozenmeester
Beheerder van een leprozij, een gesticht ter
huisvesting van leprozen, melaatsen, lepra-
lijders.

Lettergietér, letterschaver, lettersnijder,
lettersteker
Na de uitvinding van de boekdrukkunst met
losse letters zijn er veel lettersoorten voort-
gebracht. De eerste letters en later de gro-

tere korpsen (ten behoeve van reclamebil-
jetten) werden uit hout gestoken. Op rom-
mel- en antiekmarkten komt men ze nog
wel tegen. In het begin vervaardigde iedere
lettergieter (veelal teven de drukker) naar
eigen opvatting letters, zowel wat hoogte
als dikte betrof. De Parijse lettergieter Pier-
re Fournier had in 1737 een systeem tot or-
dening bedacht, maar het bleek wenselijker
dat de maten, die gebruikt werden, in over-
eenstemming werden gebracht met de toen
wettelijke maat, de Piede du Roi oftewel
koningsvoet. In 1879 werd de eenheidsmaat
van Didot hier te lande door de lettergiete-
rijen aangenomen. Maateenheid is de cicero
(ook augustijn genoemd) = ±' 0,451 cm, die
verdeeld wordt in 12 punten.
De letter- of stempelsnijder sneed/stak de
letters positief in staal. Deze stempels wer-
den in koper overgeslagen. Ze verkreeg
men negatieve letterbeelden. Deze dienden
om de matrijs te maken, de eigenlijke vorm,
Deze werd in een geelkoperen werktuig, de
klemhaak, die uit twee helften bestond, ge-
zet. Van dit werktuig werden de beide helf-
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lettergieter

ten met een vijftiental schroeven vastgezet.
Hierin werd het gesmolten lettermateriaal,
dat naast lood andere stoffen bevatte om de
letters duurzamer te maken, gegoten. De
letters werden daar uit gelicht, geslepen en
door de Ietterschaver op de juiste hoogte
gebracht. Hij nam daartoe een aantal in een
rek geplaatste letters en zette die onderste
boven in een gleuf van een ijzeren plaat,
waarna hij die gehele regel, door middel
van een trekschaaf van een gleufje voorzag.
Uiteindelijk werden de letters bij elkaar ge-
bonden. Dit procédé verdween toen de let-
tergietmachines in gebruik kwamen.
Een zeer bekende stempelsnijder was Johan
Michael Fleischman, geboren 1701 te Neu-
renberg. In 1728 trad hij in dienst bij de
stempelsnijder Isaac van der Putte. Vandaar
trok hij naar Den Haag, waar hij als letter-
gieter in dienst trad bij R.C. Alberts en H.
Uytwerf. Zijn zoon Abraham Fleischman
verkocht de technische nalatenschap van
zijn vader op diens verzoek aan de firma

Joh. Enschede te Haarlem.
Bron: Jos. Musters, Handboek voor den zetter,
Utrecht 1930

Lettertekenaar
De lettertekenaar ontwerpt de letter, boven-
kast, onderkast, mager, vet, cursief, enz.
waarna vroeger in de lettergieterijen de ma-
trijzen gemaakt werden. Bekende ontwer-
pers waren S.H. de Roos en J. van Krim-
pen. Tegenwoordig gebeurt dit met behulp
van en voor de computer.

Letterzetter
De letterzetter was (en incidenteel is) werk-
zaam in het dat deel van het drukkersbe-
drijf, dat men de hoog- of boekdrukkerij
noemt. De zetterij valt uiteen in twee groe-
pen: de handzetterij en de machinezetterij,
die allebei weer variaties kennen.
Het oudst is de handzetterij, in feite het bij-
eenrapen van letters e.d. om zetsels te ver-
vaardigen. De letters worden bewaard per
soort en per grootte in laden, die in de gra-
fische wereld kasten heten. Deze kasten
worden in (zet)bokken bewaard. Een letter-
lade is verdeeld in een boven- en een on-
derkast, die een geheel vormen en waarin
de letters niet in alfabetische volgorde wor-
den opgeborgen, maar volgens een systeem
van praktische overweging. In de bovenkast
worden o.a. de kapitalen (= hoofdletters)
bewaard, in de onderkast de kleine letters,
tekens als de komma, de dubbele punt enz.
plus het z.g. letterwit, waarmee men de
ruimte tussen de woorden opvult. Het ge-
reedschap bestaat uit zethaak, zetlijn, galei,
zetlood en els. De zethaak dient om de let-
ters tot woorden en de woorden tot zinnen
bij elkaar te voegen, de zetlijn (van koper
of nikkel op letterhoogte is hulpmiddel om
de letters gemakkelijker in de haak te doen
glijden. De regels worden bij elkaar ge-
voegd in de galei, waar ze met zetlood op
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Handzetterij Drukkerij Van Marken te Delft omstreeks 1900 (foto Gem. Arch. Delft)

hun plaats worden gehouden. Met de els
wipt men eventuele verkeerde of bescha-
digde letters er uit. Merkwaardig is dat de
zetters de letters kopstaand verwerken.
De leerling zetter begon als regel met het
distribueren van gebruikte zetsels: ze terug-
leggen op de goede plaatsen in de kasten.
Men onderscheidt in de handzetterij de
platzetter, de smoutzetter en de tabelzetter.
De platzetter zet vooral platte teksten,
d.w.z. de teksten voor kranten, tijdschriften,
boeken, polisvoorwaarden e.d., een bezig-
heid die later in belangrijke mate door zet-
machines werd overgenomen
De smoutzetter vervaardigde zetsel voor
meer gecompliceerde objecten als handels-,
reclame- en familiedrukwerk.
De tabelzetter zette met de hand staat- en
tabelwerk: formulieren, cijfertabellen, sta-
tistieken, kasboeken e.d. Een tabel bestaat

uit een aantal door horizontale en verticale
lijnen gescheiden kolommen, waar getallen
in staan of later moeten worden ingeschre-
ven of getypt. Met opschriften er voor en/of
er boven.
De machinezetters. Bij het machinaal zet-
ten kende/kent men verschillende systemen.
In het begin van de negentiende eeuw wer-
den de eerste zetmachines vervaardigd. Aan
de later gebruikte zetmachines gingen een
tweehonderd 'voorlopers' vooraf. Via het
werk van Ottmar Mergenthaler, die op 18-
jarige leeftijd naar Amerika emigreerde,
werden de Linotype- en Intertype zetmachi-
nes ontwikkeld. Deze bestonden uit een
magazijn, waarin de matrijzen zich bevon-
den, een toetsenbord, door middel waarvan
de matrijzen uit het magazijn worden gela-
ten, het gietmechanisme, waarmee de letter-
regels gegoten werden en een distribueerap-
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paraat dat de gebruikte matrijzen weer op
hun plaats bracht. In 1894 werd de eerste
Linotype-zetmachine in ons land geplaatst
bij Gebr. Binger te Amsterdam. Felix Bin-
ger was de eerste machinezetter in ons land.
Een tweede type was de Typograph, be-
staande uit een vaststaand onderdeel en een
beweeglijk bovendeel. Dat een net van trek-
en glijdraden draagt. Via het typen op het
toetsenbord glijden de matrijzen naar bene-
den. Is een regel gezet, dan wordt het uit-
vul- en gietapparaat in werking gesteld en
wordt de regel gegoten. De gegoten regels
glijden in een galei waar ze een kolom vor-
men. Door het bovendeel te kiepen glijden
de matrijzen op hun plaats, waarna een vol-
gende regel gezet kan worden.
Een derde type is de Monotype-zetmachi-
ne. Deze bestaat uit twee aparte delen: de
toetsenbordmachine, waarmee men in stro-
ken papieren band gaatjes ponst en de giet-
machine, die via deze geponste band het
gewenste zetsel giet (in de vorm van losse
letters).

Daarnaast had men nog de Ludlow-letter-
gietmachine voor grotere letters en een El-
rod-lijnengietmachines voor het gieten van

lijnen in verschillende diktes.
Bron o.a.: Jos. Musters, Handboek voor de zet-
ter, Utrecht 1930.

Leurkramer
Ook leurder en leurster. Kramer, kleinhan-
delaar, die met zijn koopwaar langs de deu-
ren trok. De handelswaar was zeer uiteenlo-
pend, o.a. mossels, boter (van een mindere
hoedanigheid), hout, zand.
Soms waren ze concurrent van de 'officiële'
handel. In het Groot Placaatboek 4. 1043 a
van 1649 staat vermeld: "De Laecken-
neeringe, die door ontallijcke Leurders en
Ommeloopers dagelijcks soo werdt onder-
mijnt ende bedorven dat.."
Ook leurders waren wel verenigd in een gil-
de. In Bergen op Zoom bijv. kende men het
Leurders- en Schoenmakersgilde.

Leyker
De leyker of slotenschoonmaker, ook wel
hekkelaar genoemd, schoonde de sloten om
te voorkomen dat deze dichtgroeiden, wat
de doorstroming van het water zou belem-
meren.

CD-romnieuws
W.J. Scholl

DTB Bronnen op cd-rom (1)
Winterswijk DTB + Doopsgezinden + Rk
dopen en trouwen. 1620-1811
Complete index van alle namen.
Door middel van een eigen zoekprogramma
op de cd kunt u de gegevens van Doop,
Trouw en Begraven van Winterswijk en
omgeving opzoeken en eventueel in een
tekstbestand wegschrijven. De index staat
in een aparte directory in ascii-formaat en
kan d.m.v. elke tekstverwerker uitgeprint
worden. Dit is handig bij het zoeken van

namen die niet standaard beschreven zijn.
De cd kost inclusief verzendkosten ƒ 70,-
Bestellen door storting op giro 3732052
t.n.v. S. Stroet, Amersfoort onder vermel-
ding van WWK
Bestellen via Internet: www.genea.nl Hier
vindt u het bestelformulier (ook voor ande-
re uitgaven).

DTB Bronnen op cd-rom (2)
Aalten, Bredevoort, Dinxperlo, Hemden
plus Verpondingen 1640 - 1650.
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Verpondingen van de volgende plaatsen:
Aalten, Bredevoort, Groenlo, Dinxperlo,
Barlo, Daelen, Lintelo, Iserlo, Haert oft
Hoerne, Helwegh, Westendarp, Sinderen,
Versevelt, Horne, Lichtenvoorde, Vrageren,
Lievelde, Siewent, Bronckhorst, Stadt
Borg, Silvolde, Angerlo, Baer en Lathum,
Lathumse Broeck, Mallum, Recken, Cot-
ten, Brinckheurne, Medeho, Dorp Buijr-
schap, Raetman, Huppel, Henxel, Miste,
Corle, Woolt, Dorp Wenterswijck
Door middel van een eigen zoekprogramma
op de cd kunt u de gegevens van Doop,
Trouw en Begraven van Aalten, Bredevoort
Dinxperlo, Hemden en omgeving opzoeken
en eventueel in een tekstbestand wegschrij-
ven. Een index ontbreekt helaas hierbij.
De cd kost inclusief verzendkosten ƒ 50,-.
Bestellen: zie hierboven

Ansicht-3
De nieuwste cd-rom, uitgebracht door 3G is
geheel gewijd aan Amersfoort en behelst

ruim 1900 afbeeldingen waarvan aan an-
sichtkaarten ruim 1400. Tevens is de cd
voorzien van een aantal oude verhalen over
de geschiedenis van Amersfoort en haar be-
woners en leefwijze. Amersfoort is door de
eeuwen heen een militaire stad geweest,
vandaar dat er een aparte rubriek is van ka-
zernes met exclusieve foto's van de Bere-
den Wapenen. Het geheel is in een oude
prent van Amersfoort geformeerd en deze
is ook op de online demo van ansicht 3 van
3G te zien. De prijs van de cd is: inclusief
verzendkosten ƒ 35,-. Bestellen: zie hier-
boven.

Contactblad GENEVER, Afd. Zuid-
Limburg NGV.
Zeven jaargangen (308) pagina's op cd-
rom, te bestellen door ƒ 7,50 + ƒ 3,25
(verzendkosten over te maken op postgiro
3403228 t.n.v. A.J. Griens te Landgraaf,
met vermelding van: CD-NGV-ZL.B1 en
uw adres bij de mededelingen.

Nieuwsbrief van Stichting Historie Future
Er heerste de laatste maanden enige stilte
rond de Stichting Historie Future.
Eén van de redenen hiervan is, dat de acti-
viteiten wat verlegd waren met o.a. het ge-
volg de productie van alle jaargangen van
het tijdschrift 'Onze Taal' van 1932 -
2000 op twee cd-roms ter gelegenheid van
het 70-jarig bestaan van het genootschap
'Onze Taal'.
Deze uitgave komt in oktober beschikbaar
en zal Euro 35,- (NLG 77,-) kosten.

Op Genealogisch en Heraldisch gebied zul-
len de volgende werken voor uitgave in au-
gustus - september 2001 op cd-rom ter be-
schikking komen.
In samenwerking met het Rijksarchief Gel-
derland en de Vereniging Gelre:

1. De bijdragen en Mededelingen Gelre
1898 - 1998 Honderd jaar Gelre en de
beredeneerde index
2. De registers op de leenactenboeken
van Gelre en Zutphen, incl. indexdeel en
de registers van Bergh, Bahr en Lathum,
Prum, Emmerik, Stichtse Gaasbeeksche
en Overijsselse lenen in Gelderland
3. Werken d'Ablaing van Giessenburg &
LA. Nijhoff, Gedenkwaardigheden, P.N.
van Doornick (en J.S. van Veen) Acten
betreffende Gelre en Zutphen, Gouda
Quint, Bibliografie van Gelderland.

In samenwerking met het Streekarchief
Land van Heusden en Altena de Inventa-
rissen van het streekarchief.
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In december 2001 -januari 2002 komen de licht'
volgende cd-roms beschikbaar:
100 jaar Bulletin van de Koninklijke Ne-
derlandse Oudheidkundige Bond.
40 jaar 'Anno 1961' van de Vereniging
Vrienden van het Zaanse Huis, waarin op-
genomen de themanummers, 'Gebouwd in Binnenkort volgen mededelingen over an-
de Zaanstreek' en 'De Zaanstreek be- dere cd-roms waar aan gewerkt wordt.

Waar de cd-roms gekocht kunnen worden,
en de prijzen hiervan, zullen tijdig bekend
gemaakt worden.

Surplus (6)
W.J. Scholl

In ons vorig artikeltje schonken we aan-
dacht aan een doopinschrijving van 1741 te
Valburg, waarbij de daarbij geplaatste op-
merking onze leidde naar de dijkdoorbra-
ken en overstromingen in de Betuwe tijdens
de winter van 1740-1741. Naar aanleiding
hiervan ontvingen wij van de heer Arissen
interessante aanvullingen (dank!) waaruit
wij het volgende ontlenen.
De afbeelding is een zogenaamde 'tranen-
trekker', bedoeld om op het gemoed van de
burger te werken, waardoor deze bereid is
dieper in de beurs te tasten voor de inzame-
ling ten behoeve van de slachtoffers. Het
citaat dat de doorbraak plaatsvond "des
nagts ten 1 uur tusschen Vrydag en Satur-
dag den 30sten en 31 sten December 1740"
ontleende ik aan genoemde afbeelding, die
stamt uit 1741. De juiste datum blijkt echter
een week vroeger te liggen, zoals o.a. blijkt
uit de Ambtsrekeningen van het polderdis-
trict Over-Betuwe. In de Arnhemse Courant
van 22 november 1928 is aan deze ramp
eveneens aandacht geschonken. Na de op-
merking dat in de avond van 23 december
bij Elden de Bandijk doorbrak citeert de
krant uit stukken van het stadsarchief van
Arnhem die handelen over de verleende
hulp. Wij halen hieruit het eerste deel aan,
omdat dit een aardig beeld geeft van de toe-

stand:
"De Magistraat der stad Arnhem, informa-
tie bekomen hebbende op den 24sten De-
cember 1740, dat den bandijk in den ampte
van Over-Betuwe te Elden, beneden het
'Swaantje', was doorgebroken en oversulks
het water, met een extra ordinair geweld,
alles kwam te inunderen, heeft aanstonts
aan alle schippers, vissers en andere, die
akens hadden, laten aanzeggen, dat sigh een
iegelyk met hunne schuiten, die in gereet-
heid waren, in alle spoet langs de Over-
Betuwschen dijk souden begeven, om de
noodlydende te helpen en de menschen en
beesten zooveel mogelyk te behouden. De-
ze onmiddellijke hulp werd gevolgd door
de uitzending van eenige schuiten, die over
den dijk getrokken moesten worden naar
het inmiddels overstroomde land, om de
menschen en hun vee te redden.
Intusschen waren de Arnhemsche bakkers
reeds druk in de weer om voor rekening
van de Stad een groot aantal brooden te
bakken ten behoeve van de noodlijdenden.
In allerijl werd een flinke voorraad kaas,
alsmede kaarsen, katoen, zwavelstokken en
olie gerequireerd."
Uitgebreider is hierover o.a. gepubliceerd
in de hierboven reeds genoemde Arnhemse
Courant.
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Trouwinschrijving (laatste huwelijk van 1606 in Epe)

Tot slot zij nog opgemerkt dat weliswaar
het doopboek sedert 1991 vermist wordt,
maar dat de gegevens hieruit nog wel be-
waard zijn gebleven. De stamfïches zijn in
de computer ingevoerd en te raadplegen bij
de Historische Kring Kesteren en Omstre-
ken. Openingstijden: woensdagmiddag
14.00 tot 16.30 u, woensdagavond 19.00 tot
21.00 u, donderdagmorgen 9.30 tot 12.00 u
en na telefonische afspraak (tel. 90488- 48
22 05). Blijft staan dat velen het op prijs
zouden stellen als dat doopboek, echt of in
kopie-vorm, ooit nog eens beschikbaar
komt. Mocht u zelf dus bij toeval over een
kopie van een deel van dit boek beschik-
ken, als is het maar een deel van een blad-
zijde, of denkt u dat er in uw kennissen-
kring mogelijk dergelijke kopieën aanwezig
zijn, stuur dan een kopie daarvan naar mij
op en weet u verzekerd van de dank van ve-
le col lega-geneal ogen.

Deze keer is het een trouwinschrijving die

aanleiding is ons te verdiepen in een histo-
rische ontwikkeling die weliswaar alge-
meen bekend is, maar waarvan we maar
zelden iets in de DTB-boeken opgetekend
vinden. Het betreft het laatste huwelijk van
het jaar 1606 in Epe (RBS 662). Het schrift
is moeilijk leesbaar en in de kopie nog las-
tiger, doordat een deel 'verdwijnt' in de
naad van het boek. Zelfs de datum is niet
meteen duidelijk. Elders vond ik dat de in-
schrijving dateert van 2 december en inder-
daad lijkt dat te kloppen, maar het strookt
niet met de voorgaande inschrijvingen. Alle
voorgaande inschrijvingen van 1606 betref-
fen data die op een zondag vielen, zo ook
de op een na laatste, die van 7 december. Er
zijn dus twee sterke argumenten waarom de
lezing 2 december waarschijnlijk foutief is:
2 december viel niet op een zondag en de
inschrijving komt na die van 7 december.
De zondagen die dan wel in aanmerking
komen, zijn die van 21 en 28 december. Ik
houd het op 21 december, temeer daar ik
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aanneem dat een datum kort vóór Kerstmis
in dit geval waarschijnlijker is dan een van
kort na Kerstmis.
Het echtpaar waar het hier om gaat is Pil-
grim van Hierden en Gijsbertjen Peters.
Achter Pilgrims naam staat zijn beroep,
Pastor tot Vasen, bovendien is er een notitie
gemaakt waarvan het lezen extra wordt be-
moeilijkt doordat het in het Latijn is. Onder
de woorden 'pastor tot' herken ik het woord
'postea'. Andere herkenbare woorden zijn
'legitima copula'. Het eerste deel van deze
notitie blijkt te luiden 'postea ultra 20 annos
sine legitima copula'1 Wat is hier aan de
hand? Verdiepen wij ons in de achtergrond
van Pilgrim of Peregrinus zoals hij ook
vaak wordt genoemd, dan zitten we midden
in de geschiedenis van de hervorming, de
protestantisering van het noorden en de or-
ganisatie van de kerk. We moeten ons reali-
seren dat die protestantisering een proces
was dat vele jaren duurde. Velen kennen
het jaartal 1517, vaak zelfs met de datum,
31 oktober, dag waarop Luther zijn stellin-
gen bekend maakte, maar beseffen te wei-
nig dat daarmee in de Nederlanden nog
lang geen sprake is van een protestantse
kerk, die uiteindelijk bovendien niet
Luthers, maar Calvinistisch zal zijn. Het
zou voor dit artikel te ver voeren om al te
diep op de ontwikkeling van de protestanti-
sering in te gaan. Laten we volstaan met de
grote lijnen2. Aanvankelijk dan was de
Lutherse stroming, afkomstig uit het oos-
ten, het sterkst. In de jaren dertig ontstaat
een sterke doperse invloed, afkomstig uit
het noorden en pas in de tweede helft van
de zestiende eeuw wint het calvinisme meer
terrein. Deze stroming is afkomstig uit het
zuiden zodat zij pas betrekkelijk laat in de-
ze eeuw in de noordelijke Nederlanden aan
invloed zal winnen. Een belangrijk jaartal
in deze ontwikkeling is 1562, het jaar waar-
in de Nederlandse vertaling verschijnt van

de door Guy de Bray opgestelde geloofsbe-
lijdenis, echter zonder dat deze nog een
bindend gezag heeft. Van een echte organi-
satie is dus nog geen sprake en bovendien
gaan de ontwikkelingen niet in alle gewes-
ten gelijk op. In 1573 komt in Holland een
indeling in classes tot stand, het jaar daarop
gevolgd door een eerste provinciale synode.
In Gelderland wordt pas in 1579 een eerste
synode gehouden, overigens zonder dat
daar al classes gevormd waren. Bovendien
komen delen van dit gewest in de jaren
tachtig weer onder Spaans gezag, waardoor
predikanten gedwongen worden te vertrek-
ken en de nog jonge gereformeerde organi-
satie ontbonden wordt3. Kortom het gaat
langzaam en in 1609, bij het begin van het
Twaalfjarig bestand, is nog steeds een klei-
ne minderheid in de Republiek calvinist.
Een ontwikkeling die noodgedwongen ach-
terbleef bij het groeiend aantal protestanten
was die van het aantal predikanten. In 1574
was in Leiden de eerste universiteit, aan-
vankelijk nog hogeschool, in de noordelijke
Nederlanden tot stand gekomen, vooral om
in de behoefte aan juristen en predikanten
te kunnen voldoen. "De vornemste bewe-
gende oorsaecke der stichtinge deser Uni-
versiteit (t'sy my geoorlooft t'geheym te
openbaren) was de Theologie"4. Niettemin
bleef in Holland tot ver in de zeventiende
eeuw een groot gebrek aan predikanten be-
staan, waaraan de schamele bezoldiging
niet vreemd zal zijn geweest. Het hoeft al
met al geen verwondering te wekken dat,
zeker in de beginperiode veel, zo niet de
meeste predikanten van oorsprong katholie-
ke geestelijken waren die zich, al dan niet
van harte, tot de reformatie hadden be-
keerd.

Een van die rooms-katholieke geestelijken
is de pastoor van Vaassen, Peregrinus van
Hierden. Alles duidt erop dat hij niet van
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harte tot de reformatie is overgegaan, maar
daar langzaam naar is toegegroeid. Hij ver-
klaart het met de meeste artikelen eens te
zijn maar niet met alle zodat hij niet kan
ondertekenen. Dit weet hij aardig te rek-
ken. In 1592 wordt, op de eerste synode die
sinds 1583 kan worden gehouden, geno-
teerd dat hij, evenals de pastoor van Doorn-
spijk, het nu wel eens is met artikel 12
maar dat zij zich nog willen beraden over
artikel 2. Het gevolg is dat hij nog steeds
niet heeft willen deelnemen aan het Heilig
Avondmaal en dat dus ook niet heeft kun-
nen bedienen. Jaarlijks komt zijn weiger-
achtigheid op de synode ter sprake en in
1605 zijn de heren het kennelijk zat:
"Peregrinus ab Heirdt eenmael ten langen
laetsten geconstringeert worde tot confor-
miteyt der leeringe, ceremonyen ende orde-
ninge der Reformeerder kercke ofte ge-
heelick door authoriteyt des Hoves van alle
kerckelicke diensten geremoveert werde"5.
Nu was Peregrinus al eerder met afzetting
bedreigd, zodat hij aannam dat het ook de-
ze keer zo'n vaart niet zou lopen. Wel deed
hij, waarschijnlijk om zijn goede wil te to-
nen en/of de synodale heren aan het lijntje
te houden, een concessie. Hij leefde name-
lijk al geruime tijd samen met zijn huis-
houdster bij wie hij ook kinderen had. Het
verschijnsel van het zogenaamde concubi-
naat was eind zestiende eeuw wijd ver-
spreid; een waarschijnlijk te lage schatting
spreekt van 25% van de parochiegeestelijk-
heid. Hoewel de geestelijke overheid dit
scherp afkeurde, zijn er aanwijzingen dat
het gewone volk hier betrekkelijk onver-
schillig tegenover stond6. Nu Peregrinus
overgegaan was tot de hervorming stond
niets een formeel huwelijk meer in de weg,
sterker het ongehuwd samen blijven wonen
was de synode een doorn in het oog. We
kunnen ons afvragen waarom Peregrinus
zolang heeft getalmd om aan deze situatie

een eind te maken. Een mogelijke verkla-
ring is, dat deze toestand al zó lang duurde,
dat zij noch voor hem, noch voor zijn.paro-
chie een probleem vormde. Wanneer hij na
al die jaren ook formeel met Gijsbertje zou
trouwen, zou dat mogelijk meer vragen op-
roepen dan beantwoorden. Hoe het ook zij,
een jaar na het dreigement afgezet te wor-
den, sluit Peregrinus in het naburige Epe
eindelijk een wettig huwelijk met zijn Gijs-
bertje: 'na meer dan twintig jaar met haar in
concubinaat geleefd te hebben'.
Twee vragen willen we nog beantwoorden:
hoe komt het dat Pelgrim zijn positie zo
lang heeft kunnen volhouden en hoe liep
het uiteindelijk af.

Dat Pelgrim zijn positie tegen de druk -
jaar in jaar uit - van de synode heeft kun-
nen volhouden, komt doordat hij bescher-
ming genoot. De synodale akten van 1608
spreken van "de grote ontstichtinge tot
Vaeschen, allwaer een olden paep nu veele
jaeren tegen des Ed. Hoves meeninge ende
placaten by den jonckeren is gemainte-
niert..." Die 'jonckeren' zullen de heren van
Isendoorn van Blois geweest zijn, de katho-
lieke eigenaars van De Cannenburch. Zij
kozen van ouds her een van de vier vicaris-
sen in de parochiekerk, woonden dichtbij
en hun invloed zal derhalve niet gering ge-
weest zijn.

Dat met het huwelijk in 1606 de problemen
niet opgelost waren, is te verwachten en
blijkt ook uit bovenstaande opmerking van
1608. In 1609 komt aan de situatie in Vaas-
sen een einde. Pelgrim verweert zich nog
door te zeggen dat hij ziek, bedlegerig, lam
en jichtig is. Hij kan al jaren alleen maar
daar komen waar men hem met een draag-
stoel brengt en kan dus onmogelijk ter sy-
node verschijnen. Verder zegt hij dat hij
sedert 1592 naar zijn weten nooit iets heeft
gedaan dat strijdig is met de gereformeerde
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religie en verzoekt "hem gelyeven goetli-
chen te vergunstigen, dat hy die gemeintte
in dit aenstaende hoechtiit van Paesschen
Godtz wordt noch mach trouligh predice-
ren...". Het mag echter niet meer baten. Hij
wordt afgezet, met Pasen zal in de dienst
worden voorzien en tot de nu ontstane va-
cature vervuld is, zullen andere predikanten
bij toerbeurt om de veertien dagen in de
dienst voorgaan7.
In 1606 leeft Pelgrim al meer dan twintig
jaar met Gijsbertje samen! Dan zullen hun
kinderen langzamerhand wel volwassen
zijn. Wel, in 1616 wordt als predikant van
Voorthuizen beroepen Petrus Peregrini of
Pelgromss. Deze zoon van Pelgrim en Gijs-
bertje is voorouder van een lange rij predi-
kanten in de Gelderse geslachten Peregri-
nus en Proper. Na de moeizame start in de
reformatie van Pelgrim of Peregrinus van
Hierden, heeft 'de nieuwe religie' goed
wortel geschoten en vele loten voortge-
bracht.

Noten:
1. Bijdragen en Mededelingen Gelre, XV
(1912), p. 59.
2. Uitvoeriger in: Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, deel 6, Haarlem 1979, en H. L.
Ph. Leeuwenberg, 'De religie omstreeks 1559',
in: De kogel door de kerk?, Zutphen 1983.
3. O.J. de Jong, 'Kerkgeschiedenis 1492-1795',
in: Geschiedenis van Gelderland 1492-1795,
Zutphen 1975, p. 348.
4. Rede gehouden door Jan van Hout in 1592,
geciteerd in AGN, deel 7, p. 291.
5. J. Reitsma en S. D. van Veen (ed.), Acta der
provinciale en particuliere synoden, gehouden
in de noordelijke Nederlanden, IV
(Gelderland), Groningen 1895.
6. Leeuwenberg, 'De religie', p. 67, 68.
7. J. S. van Veen, 'Losse blaadjes uit de kerk-
geschiedenis der Veluwe 1592-1650', in: Bij-
dragen en Mededelingen Gelre, XXV (1922),
p. 120-123.

Familienforschungstelle bisdom Osnabrück
H.M. Lups

Het bisdom Osnabrück heeft met ingang
van 1 mei jl. een 'Familienforschungsstelle'
geopend Hier vindt men op microfiche alle
rooms-katholieke kerkenboeken uit Oost
Friesland, het Emsland, het vroegere graaf-
schap Bentheim, het Osnabrückerland en
het dekenaat Twistringen. Dit centrum is
geopend op donderdag en vrijdag van 8.30-
12.30 en van 13.30-16.00 uur en iedere eer-
ste zaterdag van de maand van 8.30-12.30.
Gezien de beperkte capaciteit is een telefo-

nische afspraak noodzakelijk (tel. 0049-
5931-12444). De kosten bedragen DM 10
per dag. Ook kan men onderzoeksopdrach-
ten verstrekken, waarvoor DM 64 p. uur
wordt gerekend.
Het centrum bevindt zich in het souterrain
van het 'Schwesterwohn-heim', Kuhstrasse
46-48 te Meppen aan de Ems. Het post-
adres is: Römisch-katholische Propteige-
meinde St. Vitus, Kuhstrasse 44, D-49716
Meppen/Ems.
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Kwartierstaat Coster-Riemersma (slot)
J. Krol

X
516* VERMEER, Jan Claesz., j.m. won. Hoogvliet, overl. na 1629, huwt Poortugaal

10-5-1592:
517*NeelkeIJsbrantsdr.
538 SLOOFF, Adryaen (Arien) Jansz., geb. ca. 1575, j.m. van Poortugaal, won.

Mijnsheerenland, huwt Poortugaal mei 1601:
539 Grietgen Florisdr., wed. won. Mijnsheerenland.
550 VERRIJ, Jan Dirksz., won. Piershil, huwt ca. 1575:
551 Trijntje Jansdr.
556 ROOBOL, Leendert Cornelisz., geb. ca. 1530, schepen van Rhoon 1576-1580,

schout 1584-1597, overl. Rhoon 1-6-1600, huwt:
557 KOORNEEFF, Maertje Dircksdr.
564 KRUYTHOFF, Arie Dircksz., geb. voor 1564, landbouwer aan de Reedijk te

Mijnsheerenland, waarsman 1620, testeert met zijn 2e vrouw Dordrecht 25-1-1641,
overl. 6-8-1647, huwt Ie met Lijsbeth Adriaens, huwt 2e ca. 1605:

565 (VAN DEN) BROUCK, Lijntgen Cornelis Roelendr., testeert Dordrecht
16-12-1657, overl. Mijnsheerenland 9-2-1658.

566 SNIJDER, Andries Cornelisz., won. aan de Blaak te Heinenoord 1644, armmeester
te Heinenoord 1642, huwt:

567 LOOPICKER, Grietje Cornelisdr., geb. Heinenoord ca. 1576.
688 HOOGEVEEN, Pieter Leendertsz., geb. ca. 1575, molenaarsgezel 1601, huwt Delft

6-5-1601:
689 VAN DER MEULEN, Pleuntje Ariensdr., geb. 1579/80, won. Delft 'in de

brouwerije van de vis(s)chen int Noorteynde' 1601.
690 VAN DER MEER, Willem Fransz., geb. 1574/75, schoenmaker, huwt Delft

27-11-1598:
691 BUYTEN, Geertje Cornelisdr., geb. 1578/79, 'beeedicht waardeerster (taxatrice) der

stadtDelff 26-11-1639.
696 DE GEUS, Cornelis Dircksz., schipper, overl. Delft voor 30-12-1631, huwt Delft

28-10-1590:
697 Grietje Heyndricksdr.
698 WOELEWIJN, Jan Jacobsz., geb. Haarlem, chirurgijn, begr. Delft 3-8-1619, huwt

Delft 16-4-1600:
699 OOSTERWIJCK, Aegje IJsbrandsdr., begf. Delft (N.K.) 16-5-1624.
700 Harmen Stevensz., geb. Bislick (bij Wesel, D.), floretwerker te Amsterdam 1604,

huwt Delft 15-8-1604:
701 (OVERHEUL ?), Maritgen Jansdr.; zij huwt 2e Delft 17-4-1616 met Willem

Frederiksz. van der Horst.
702 VAN DEN BRANDT, Jan Thomasz., (toren)uurwerkmaker op het Oude Delft te

Delft 1601, werkt te Heemstede en te Heenvliet 1614, vervaardigt het uur- en
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speelwerk van de Maria Magdalenakerk te Goes 1624, begr. Delft (O.K.)
3-11-1630, huwt 2e Delft 15-2-1626 met Trijntje Jansdr., huwt Ie Delft 23-9-1601:

703 Ytgen Thonisdr.
708 VAN RIEL, Jan Jansz., j.m. van Breda, overl. voor 6-6-1641, huwt Rotterdam

16-11-1603:
709 Janneke Cornelisdr., j.d. van 's-Hertogenbosch, overl. na 6-6-1641.
712* VAN BALEN, Jacob Maertensz., huwt:
713* Ariaentje Meltensdr., j.d. van Moordrecht, overl. na 5-7-1676; zij huwt 2e met

Klaas Pietersz.
716 OVERRIJNDER, Lenaert Jansz"., geb. ca. 1595, huwt:
717* Trijntje ? Michielsdr.
718 VAN DER SPRUYT, Jan Ariensz., overl. tussen 16-12-1669 en 18-6-1687, ondertr.

2e Zevenhuizen 27-11-1666 met Aeltje Hendriksdr. van Mariehoven, huwt Ie vóór
11-5-1624:

719 LEEFLANG, Grietje Thonisdr., overl. na 4-6-1634.
728 VLOCK, Claes Cornelisz., scheepstimmerman, verm. overl. tussen 21-4-1670 en

5-5-1682.
730 VAN EECKHOUT, Pieter, met zijn vrouw lidmaat Geertruidenberg 1655/56, overl.

na 9-3-1659, ondertr. Geertruidenberg 15-7-1628:
731 Grietje Willemsdr.
732 VERHOOGH, Cornelis Claesz., overl. na 23-1-1645, huwt Rotterdam 21-3-1627:
733 Francijntje Jansdr.
734 WIERIX, Pieter, j.m. van Turnhout, tijkwerker te Rotterdam 1620, huwt Rotterdam

4-4-1610:
735 VERDONCK, Sara Hendricksdr., j.d. van Turnhout.
736 Jan Cornelisz., won. op de Oude Wateringe tussen Rijnsaterwoude en Alkemade

1623, huwt:
737 Neeltje Pietersdr.
740 Allert Jansz., won. Oude Wateringe 1623, huwt:
741 Ae ltj en Jansdr.
744 BAES, Commer Gerritsz., 'capiteyn', overl. voor 1680, huwt De Kaag 6-5-1640:
745 Neeltje Cornelisdr., won. De Kaag, tapster 1680, testeert Alkemade 5-7-1691.
753* LijsbethN.N.
754 VAN DER WEYDEN, Pieter Pietersz, j.m. van Delft, huwt Rotterdam 11-11-1635:
755 Ariaentje Claesdr, j.d. van Rotterdam.
758 VAN HERDAM, Hendrick Govertsz, ged. Oud-Alblas 1-11-1615, huwt

Oud-Alblas 5-5-1641:
759 Lijsken Senten, j.d. van Bleskensgraaf.
760 KOPPERT, Jacob Ariensz, geb. 1602, landbouwer te Kethel, vele jaren schepen

ald, testeert met zijn zieke vrouw Schiedam 18-11-1661, begr. Kethel 20-12-1663
(grafzerk nog aanwezig in de kerk), huwt Kethel 14-10-1623:

761 Ariaentje Cornelisdr, j.d. van Maasland.
762 VAN LEEUWEN, Claes Reyersz, geb. Rietveld onder Hazerswoude, overl. Alphen

a/d Rijn 20-10-1661, huwt Alphen a/d Rijn 31-10-1635:
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763 Machteld Cornelisdr., j.d. van Alphen (Alpherhoorn), overl. tussen 1668 en 1670.
764 STOUT, Jan Jansz., geb. 't Woudt 1602, watermolenaar op de Woutmolen ald. tot

ca. 1639/40, daarna landbouwer op de Zuidhoorn (Den Hoorn bij Delft), belijdenis
't Woudt 21-4-1628, testeert met zijn vrouw Delft 25-12-1640, testeert Delft
17-1-1674 en 1-6-1676, overl. Delft 26-3-1682, begr. 't Woudt, huwt 1630:

765 VAN DEN IJSSEL, Trijntje Jansdr., belijdenis 't Woudt 1631, overl.voor
17-1-1674.

766 VAN NOORT, Louris Simonsz., geb. Kethel ca. 1590, landbouwer ald. in
Vockestaert, kerkmeester te Kethel 1625, 1643, draagt bij aan de kerkbouw ald.
14-12-1632, "met een graf', overl. Kethel na 2-8-1652, begr. ald. in de kerk
(grafzerk), huwt nov. 1619:

767 VAN BERCKEL, Weijntje Jansdr., overl. Kethel 26-9-1663.
XI

1.076 SLOOFF(IE), Jan Jansz., geb. ca. 1550, won. 'aen geenen sijde van
Valckesteijn' (Poortugaal) 1588, overl. na 1-8-1606, huwt:

1.077 Dirckgen Ariensdr., overl. na 1-8-1606.
1.132 SNIJDER, Cornelis Andriesz., pachter van land te Heinenoord 1583, overl. voor

1615, huwt 1 e N.N., huwt 2e:
1.133 Ariaantje Joosten.
1.376 Lenaert Pietersz., geb. ca. 1545, molenaar.
1.398 OOSTERWIJCK, IJsbrand Jansz., geb. 3-3-1533, chirurgijn te Delft, begr. Delft

1-2-1586, huwt:
1.399 OUWEJAN, Jannetje Cornelisdr., geb. Delft 31-12-1533, begr. Delft 20-8-1599.
1.416 VAN RIEL, Jan Eliasz., geb. Breda ca. 1550, linnenwever te Rotterdam 1593,

'stadslijnwaetmeter' ald. 1599, 'ordinaris lijnwaetmeter' 1609, begr. Rotterdam
20-4-1631, huwt verm. Breda ca. 1580:

1.417 Mechteld Jan Jacobsdr., geb. Breda ca. 1555, overl. Rotterdam tussen nov. 1635
en juni 1641.

1.426 Melt Leendertz., huwt:
1.427 Liesbeth Pietersdr.
1.432 OVERRIJNDER, Jan Jansz., won. Zevenhuizen, huwt:
1.433 BOGAERT, Barbara Lenartsdr.
1.436 VAN DER SPRUYT, Adriaen Cornelisz., won. Zevenhuizen, overl. Zevenhuizen

tussen 14-11-1635 en 6-12-1638, huwt:
1.437 Maritgen Symonsdr., overl. na 6-12-1638.
1.438 LEVELANGH, Thonis Michielsz., geb. ca. 1545, won. Zevenhuizen, overl. voor

11-5-1624, huwt ca. 1577/78:
1.439 Neeltje Ariensdr., overl. na 7-10-1628; zij huwde Ie ca. 1570/71 met Willem

Cornz. Olshoorn.
1.456 VLOCK (VLOKKERT), Cornelis Adriaensz., geb. ca. 1580, koopt voor 650

Carolus gulden een huis met erf in de Nieuwe Vranckenstraat te Rotterdam 1633,
huwt:

1.457 Annetge Jansdr.; zij huwt 2e met Jan Lambertsz. van Eymeren.
1.488 Gerrit Cornelisz., won. De Kaag 1623, huwt:
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1.489 Machteld Claesdr.
1.516 VAN HERDAM, Govert Merten Govertsz., huwt Oud-Alblas 20-8-1615:
1.517 Marike Hendricksdr.
1.518 Sent Cornelisz.
1.520 KOPPERT, Aryen Aryensz., geb. Kethel ca. 1565, landman te Kethel 1628,

windasmeester ald., testeert Schiedam 22-7-1628, koopt een graf in de kerk te
Kethel 1639, huwt voor febr. 1591:

1.521 Annetgen Corssen, overl. Kethel na 31-10-1612.
1.524 Reyer Huygensz., won. Rietveld onder Hazerswoude 1623, huwt:
1.525 Maertje Cornelisdr.
1.526 Cornelis Thonisz., won. in de Alpherhoorn bij Alphen a/d Rijn 1623, huwt:
1.527 Maritgen Willemsdr.
1.528 STOUT, Jan Dircksz., watermolenaar in 't Woudt, ouderling ald. 1616, 1623,

overl. 1628, huwt:
1.529 Neeltgen Cornelisdr., overl. na 12-5-1652.
1.530 VAN DEN IJSSEL, Jan Gerritsz., schout van Hodenpijl bij Delft, pachter van de

smaltienden ald., overl. tussen 9-6-1626 en 23-9-1627, huwt:
1.531 VERSIJDE, Magdalena Jacobsdr., geb. 1564, overl. Maasland tussen 18-2-1635

en 27-3-1636.
1.532 VAN NOORT, Simon Lourisz., landbouwer in Vockestaert bij Kethel,

Heilige-Geestmeester ald. 1591, 1602, gezworene van Vrijenban 1602, overl.
verm. Vrijenban na 3-8-1608, huwt:

1.533 Lijsbeth Lourisdr., overl. verm. Vrijenban voor 3-8-1608.
1.534 (VAN) BERCKEL, Jan Gerritsz., landbouwer te Ackersdijk bij Overschie met

huis en 23 morgen land, schepen van Overschie 1611-1613, 1619-1621, 1625,
kerkmeester ald. 1628-1638, ondertr. Delft 9-2-1584:

1.535 VAN RUYVEN, Maertgen Maertensdr., overl. voor 7-5-1636.
XII

2.798 OUWEJAN, Cornelis, geb. ca. 1500, huwt ca. 1530:
2.799 STORM VAN WENA, Soetgen Gerritsdr., geb. Delft ca. 1505, overl. Delft

13-12-1579.
2.834 Jan Jacobsz., huwt:
2.835 CHEEUWS, Geertruyt Adriaen Godertsz.dr., geb. ca. 1522, wed. in 1596.
2.864 OVERRIJNDER, Jan Jansz., overl. voor 10-11-1613, huwt:
2.865 Apollonia Arentsdr., overl. na 10-11-1613.
2.866 BOGAERT, Leendert Claesz., won. Zevenhuizen, overl. tussen 9-6-1586 en

24-11-1586, huwt:
2.867 Pleuntgen Aryensdr., vermeld Zevenhuizen 15-11-1604; zij huwt 2e met Adriaen

Maertensz.
2.872 VAN DER SPRUYT, Cornelis Matthijsz., ambachtsbewaarder van Zevenhuizen

1584-1586, in kohier 10e penning 1544, 1561, huwt:
2.873 Lijsbeth Teunisdr., overl. voor 3-3-1601. zie 5746
2.876 LEVELANGH, Michiel Willemsz., vermeld in kohier 10e penning van

Zevenhuizen 1542, 1544, 1557, 1561, grondeigenaar bij de Rotte en het Yselmeer,
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huiseigenaar in de Catgespolder 1561.
3.040*KOPPERT, AryCornelisz., overl. Maasland tussen 1-1-1612 en 2-2-1615,

testeert Delft 24-5-1607, huwt 2e met Lijsbeth Huygensdr., huwt Ie:
3.041 Jorisje (?) N.N.
3.042 Cors Cornelisz., won. Holierhoek bij Vlaardingen, schepen van

Vlaardingerambacht, overl. voor 24-12-1611, huwt Ie met N.N., huwt 2e voor
1569:

3.043 Maritgen Lenertsdr., overl. voor febr. 1591.
3.055 Meynsgen Jansdr., overl. na 1623.
3.062 VERSIJDE, Jacob Cornelisz., waard in de herberg "t Hart' te Maasland, huwt ca.

1560:
3.063 Trijntje Leendert Frankendr., wed. van Cornelis Roosen.
3.064* VAN NOORT, Louris Gerritsz..
3.069 Annetgen Jorisdr.; zij huwt. 2e met Jan Reyersz.
3.070 VAN RUYVEN, Maerten Jansz., geb. omtrent Pinksteren 1534, huwt 2e Delft

8-8-1577 met Maertge Pietersdr., huwt Ie:
3.071 Weyntgen Arensdr.

XIII
5.598 STORM VAN WENA, Mr. Gerrit Vranckensz., geb. Delft ca. 1465, notaris te

Delft, schepen ald. 1508, 1521, burgemeester, thesaurier en weesmeester tussen
1515 en 1540, bewaarder van het St. Claraconvent 1536-1539, hofmeester van
het Bagijnhof 1536-1539, Zeven Getij denmeester van de Oude Kerk 1536, overl.
Delft 19-6-1540, huwt 2e met Cecilia Simonsdr. van Vossenbrouck, huwt Ie ca.
1500:

5.599 DUYST VAN VOORHOUT, Soetge Jacobsdr.
5.746*Thoenis Ewoutsz., vermeld in kohier 10e penning 1544, 1561, overl. voor

26-3-1597.
6.084 Cornelis Constijnsz., won. Vlaardingen, overl. voor 18-5-1525, huwt:
6.085 Adriaentge Corssendr.
6.086 Lenert Jansz., won. op Vlaardingerwoud, leenman van Holy, huwt:
6.087 Rusgen Cornelisdr.
6.124 VERSIJDE, Cornelis Cornz., geb. ca. 1506, schout van Berkel 1551-1562, huwt:
6.125 VAN DIJCK, N.N. Pietersdr.
6.140 VAN RUYVEN, Jan Dirck Simonsz., geb. ca. 1500, overl. Pijnacker 24-2-1557,

huwtverm. ca. 1524:
6.141 VAN CLAPWIJCK, Grietje Claesdr., overl. Pijnacker 14-1-1557.
6.142*Arent Jansz., overl. voor 1557, huwt:
6.143*Maritgen N.N., won. als wed. op de Hoogt in Klapwijk 1561.

XIV
11.196 STORM VAN WENA, Vranck Gerritsz., geb. Delft ca. 1435, schepen van Delft

1484, 1486, 1489, burgemeester ald. 1499, 1500, thesaurier 1475, 1482, 1490,
klerk van de weeskamer, huwt:

11.197 VAN DER AA, Emmerentia Willemsdr.
11.198 DUYST VAN VOORHOUT, Jacob Dircksz., schepen van Delft 1487, overl.
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voor 1519, huwt:
11.199 VAN (DEN) ANDEL, Margaretha Cornelisdr.

XV
22.392 STORM VAN WENA, Gerrit Willemsz., geb. ca. 1400, schepen van Delft 1452,

1453, thesaurier 1450, gasthuismeester 1454, 1455, overl. voor 27-11-1464,
huwt:

22.393 VAN DER MEER, Maria Vranckendr.
22.394* VAN DER AA, Willem Pijn Albregtse, schepen en burgemeester van Delft 1455,

huwt:
22.395*Hadewij Hendrik Adamszdr. of dementia de Heuter.
22.396 DUYST VAN VOORHOUT, Dirck Henricksz., schepen van Delft 1464, 1465,

gasthuismeester 1469, overl. verm. ca. 1498, huwt 1463:
22.397 VAN BLEYSWIJCK, Sophia Jacobsdr., overl. ca. 1519.
22.398 VAN (DEN) ANDEL, Cornelis Gijsbertsz., schepen van Delft 1467,

burgemeester 1480, huwt:
22.399 VAN BEEST, Geertruyt Dircksdr.

XVI
44.784* STORM, Willem Gerritsz., overl. voor 1430, huwt:
44.785*Rusgen N.N., overl. na 1430.
44.786 VAN DER MEER, Vranck Lambrechtsz., schepen van Delft 1423, huwt:
44.787 VAN FOREEST, Catharina, vermeld in 1434.
44.792 VAN VOORHOUT, Hendrick Pietersz., knaap 1448, huwt:
44.793 DUYST, Immesoet Dircksdr.
44.794 VAN BLEYSWIJCK, Jacob Dircksz., huwt:
44.795 SPLINTER, Cunigonda Jansdr., verm. afk. van Leiden.
44.798 VAN EEMSKERK VAN BEEST, Dirck Gerritsz., eigenaar van een graf in de

Oude Kerk te Delft 1420, huwt voor 1420:
44.799 HOEFDENS (VAN DER HOEFF), Hadewij Willemsdr.

XVII
89.572 VAN TOL, alias VAN DER MEER, Lambert Gerritsz, huwt ca. 1390:
89.573 VAN HODENPIJL, Aleyd Jansdr, overl. voor 6-3-1434.
89.574 VAN FOREEST, Jan Herpertsz, knaap, heer van Middelburg (bij Gouda),

Foreest enz, schout van Oudewater tot 1395/96, schepen en vroedschap van
Haarlem, (hoog)heemraad van Rijnland 1392-1408, volgt zijn vader in diens
lenen op 1367, overl. 1413, huwt 1370/71:

89.575 CUSER, Ida, vrouwe van Oosterwijk (bij Arkel aan de Linge).
89.584 VAN VOORHOUT, Pieter Vranckensz, knaap, vermeld 1360, huwt:
89.585 NAGEL, Gerritaeghte Barthoutsdr.
89.586 DUYST, Dirck Dircksz, schepen van Delft 1390, huwt:
89.587 DE HEUYTER, Ida Claesdr.
89.588 VAN BLEYSWIJCK, Dirck Claesz, huwt Delft 1398:
89.589 VAN DORDRECHT, Sophia.
8.9.590 SPLINTER, Jan, huwt:
89.591 VAN DER MIJLE, Cunegonde.
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89.596 VAN EEMSKERK, Gerard Hendricksz., huwt:
89.597 VAN DER WOERT, Aleyt Hendricksdr.

XVIII
179.144* VAN DER MEER, Gerrit Gerritsz., vermeld in 1340, begr. Utrecht 1369, huwt:
179.145* Wendelmoet N.N., begr. Utrecht 1361.
179.146* VAN HODENPIJL, Jan Aernoutsz., knaap 1369, ambachtsheer van Hodenpijl,

vermeld tussen 1352 en 1376, huwt:
179.147* VAN DER MADE, Aleid Dircksdr.
179.148 VAN FOREEST, Herpert, geb. ca. 1310, knaap, heer van Middelburg (bij

Gouda), Foreest enz., schepen van Haarlem 1356/57, beleend i.p.v.
zijn vader met de voornaamste familiegoederen 1347, overl. 1367.

179.150 CUSER, Coenraad, ridder, heer van Oosterwijk, Amstelveen, Sloten, Osdorp
en Schoterbosch, baljuw van Amstelland 1368-1370, baljuw van
Rijnland 1380-1383, houtvester van Holland 1397, kastelein van
Teilingen 1400, verbannen in 1403, overl. voorjaar 1407, huwt:

179.151 Clementia Gerrit Boelendr., vrouwe van Sloten en Osdorp, overl. na 1402.
179.168* VAN VOORHOUT, Vranck Michielsz., huwt:
179.169* VAN UYTENHAGE, Bertha.
179.170 NAGEL, Barthout Gerritsz., vermeld 1382, 1383, overl. voor 1387, huwt:
179.171* Russent N.N., vermeld 1387, 1389.
179.172 DUYST, Dirck Beukelsz., schepen van Delft 1359, huwt:
179.173 VAN DER BURCH, Maria Jansdr.
179.174 DE HEUYTER, Claes Willemsz., bakker, schepen van Delft 1361, overl. 1378,

huwt:
179.175 Baertge Tielmansdr.
179.176 VAN BLEYSWIJCK, Claes Jacobsz., overl. voor 12-1-1378, huwt:
179.177 Heyl(?)N.N.
179.192* VAN EEMSKERK, Henrick Willemsz.

XIX
358.292 VAN HODENPIJL, Arnout, ambachtsheer van Hodenpijl, vermeld sedert 1316, ver-

bannen in 1351 na de nederlaag der Hoekse partij, leeft nog in 1357, huwt:
358.293 VAN (DER) DOIRTHOGE, Meyna.
358.294 VAN DER MADE, Dirck, overl. 1350, huwt:
358.295 VAN ALMKERK, Lijsbeth, overl. 1350.
358.300 CUSER, Willem, bastaard, baljuw van Naarden, Gooiland, Amstelland en

Rijnland, rentmeester van Rijnland, overl. na 19-1-1355, huwt 2e met
Machteld van Heemstede, huwt Ie:

358.301 VAN OOSTERWIJK, Ida.
358.302 Gerrit Boelen, rentmeester van Amstelland 1353.
358.344 VAN DUYST, Beukei Adriaensz.
358.384* VAN HEEMSKERK, Willem Arentsz.

XX
716.584 VAN HODENPIJL, Dirck, vermeld ca. 1280-1301.
716.586 VAN DER DOIRTOGHE, Floris, knaap, ridder, vermeld 1298-1319, huwt:
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715.587 VAN RODENRIJS, Beatrijs, vermeld 1298-1302.
716.588* VAN DER MADE, Bartholomeus IJsbrandtsz.
716.590 VAN DER MERWEDE, Jan, vermeld 1277, 1288, huwt:
716.591 Beatrix Lodewijksdr.
716.600 VAN AVESNES, Jan II, geb. ca. 1247, graaf van Holland, Zeeland en

Henegouwen, overl. Valenciennes sept. 1304, huwt 1270/71 met Philippine
van Luxemburg.

716.602 VAN OOSTERWIJK, Coen, stamt uit het riddermatige geslacht Van Arkel,
huwt voor 1-2-1326:

716.603 (Ma)Belie Jan Dankedr., wed. van Willem van Wendelnesse.
716.768 VAN EEMSKERK, Arent Henricksz., nog in leven ca. 1250.

XXI
1.433.172 VAN DE DOIRTOGHE, Florens, heer van Doirtoge (in het Westland),

Zegwaard en Zevenhuizen, stamt uit het sinds 1224 riddermatige geslacht van
Brederode, vermeld 1270-1293.

1.433.174 VAN RODENRISE, Dirck, vermeld 1266.
1.43 3.176 VAN DER MADE, IJsbrandt, huwt:
1.433.177 VAN MAERLANT, Hadewig, overl. ca. 1250.
1.433.180 VAN DER MERWEDE, Godschalc, ridder, vermeld 1258, overl. voor 1288,

huwt:
1.433.181 VAN DEN BERGH, Mabelia, overl. na 13-7-1288; zij huwt 2e met

Ghiselbert uten Goye.
1.433.182 KASTELEIN alias BURGGRAAF, Lodewijk.
1.433.200 VAN AVESNES, Jan I, geb. Houffalize april 1218, mede-regent van

Henegouwen, overl. Valenciennes 24-12-1257, huwt sept. 1246:
1.433.201 ALEYDIS, gravin van Holland, regentes voor Floris V, overl. 1284.

XXII
2.866.344 VAN BREDERODE, Dirc, vermeld 1205-1231, ridder sedert 1224, drossaart

van de graaf van Holland 1226, stamvader van de Brederode's, stamde uit
Van Teylingen, huwt:

2.866.345 VAN HEUSDEN, Alveradis.
2.866.354 VAN MAERLANT, Bartholomeus.
2.866.360 VAN DER MERWEDE, Daniel I.
2.866.362 VAN DEN BERGH, Herbaren, vermeld als broer van Jan van Arkel

17-3-1254.
2.866.400 BOUCHARD (BURCHARD) van Avesnes, geb. ca. 1172, overl. 1244, huwt

1217 (gescheiden ca. 1222):
2.866.401 MARGARETHA, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, geb. 1202, overl.

10-2-1280; zij huwt 2e 1223 met Willem van Dampierre.
2.866.402 FLORIS IV, graaf van Holland vanaf 4-2-1222, geb. 24-6-1210, overl.

Corbie 19-7-1234 (vermoord tijdens een toernooi), begr. Rijnsburg, huwt
1224:

2.866.403 MACHTELD van Brabant, geb. Leuven ca. 1198, overl. in de abdij te
Loosduinen 22/23-12-1267, begr. ald.; zij huwt 2e met Hendrik II van de
Palts.
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XXIII
5.732.708 VAN VOORNE VAN MAERLANT, Bartholomeus.
5.732.800 JACOB, heer van Avesnes, Condé en Landrecies, door zijn huwelijk he.er

van Guise, geb. ca. 1150, gesneuveld bij Arsouf 7-9-1191, huwt 1180:
5.732.801 AMELIE de Guise, geb. 1155.
5.732.802 BOUDEWIJN IX, graaf van Vlaanderen, als Boudewijn VI graaf van

Henegouwen en als Boudewijn I keizer van Constantinopel, geb.
Valenciennes juli 1171, overl. in gevangenschap, huwt 6-1-1186:

5.732.803 MARIA van Champagne, geb. ca. 1174, overl. bij Acre 29-8-1204.
5.732.804 WILLEMI, graaf van Holland vanaf 4-11-1203, geb. ca. 1168, overl.

4-2-1222, begr. Rijnsburg, huwt 2e met Maria van Brabant, huwt Ie
Stavoren 1197:

5.732.805 ALEIDA van Gelre, geb. ca. 1187, overl. 12-2-1218, begr. Rijnsburg.
5.732.806 HENDRIK I van Brabant, hertog van (Neder)Lotharingen (Brabant) vanaf

21-8-1190, geb. 1165, overl. Keulen 3-9-1235, begr. Leuven (St. Pieter),
huwt 2e met Maria van Frankrijk, huwt Ie voor 30-3-1180:

5.732.807 MATHILDE van Boulogne, geb. 1161/65, overl. 1210/11, begr. begr.
Leuven (St. Pieter).

XXIV
11.465.416 VAN VOORNE, Dirck, ridder, huwt:
11.465.417 VAN NAALDWIJCK, N.N.
11.465.600 NICOLAAS d'Oisy, voogd van Doornick, heer van Avesnes, Landrecies en

Condé, overl. 1169/70, huwt voor 1150:
11.465.601 MATHILDE, gravin de la Roche.
11.465.602 BOUCHARD de Guise, heer van Guise, Lesquilles en St. Germain, huwt

voor 1155:
11.465.603 ADELHEID.
11.465.604 BOUDEWIJN VIII, graaf van Vlaanderen, als Boudewijn V graaf van

Henegouwen en als Boudewijn I graaf van Namen, geb. 1150, overl. 17 of
21-12-1195, huwt april 1169:

11.465.605 MARGARETHA, gravin van Vlaanderen, geb. ca. 1140/45, overl.
15-11-1194.

11.465.606 HENDRIK I van Blois, graaf van Champagne, geb. ca. 1126, overl.
16-3-1181, huwt 1164:

11.465.607 MARIA van Frankrijk, geb. 1145, overl. 11-3-1198.
11.465.608 FLORIS III, graaf van Holland vanaf 5-8-1157, geb. ca. 1140, overl. aan de

pest tijdens de 3e kruistocht te Antiochië 1-8-1190, huwt 1161/62:
11.465.609 ADA van Huntingdon, gravin van Ross, overl. na 11-1-1206, begr.

Middelburg.
11.465.610 OTTOI, graaf van Gelre en Zutphen, geb. ca. 1150, overl. na 30-4-1207,

begr. Kamp, huwt ca. 1185:
11.465.611 RICHARDIS von Scheyern-Wittelsbach, geb. verm. Kelheim 1173, overl.

Roermond 21-9-1231.
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Het merendeel van deze in de 24e generatie vermelde personen heeft aantoonbare
afstammingslijnen naar Karel de Grote zoals uit verschillende genealogische publicaties
blijkt.

Met dank aan de heren KJ. Bekkema en Y. Brouwers voor aanvullingen op de Friese
kwartieren.

Invulling van de familiegeschiedenis (1)
H.M. Lups

Inleiding
Als genealogen willen wij ons graag ver-
diepen in de levensomstandigheden van on-
ze vroeger levende voorouders. Men wil in-
formatie over het wel en wee in hun gezins-
leven en over hun levensomstandigheden.
Het daarom prettig als men voorouders
heeft, die tot de maatschappelijke boven-
laag behoorden. Er straalt iets van hen af:
dat hebben ze toch maar weten te bereiken.
Interessant is dan: hoe hebben ze dat be-
reikt? Het is een vraagstelling die tot uit-
eenlopende antwoorden leidt. Enerzijds wa-
ren de middelen, die men aanwendde om
tot bezitsvorming te komen in onze ogen
vaak of althans niet altijd even fraai.
'Hebben is hebben en krijgen is de kunst' is
een gezegde dat voor velen richtsnoer was.
Uiteraard ging dat ook weer niet op voor de
volle honderd procent. Er was ook armoe-
debestrijding en liefdadigheid. Maar men
wilde zich handhaven, men wilde als men
daar de kans toe zag iets bereiken en men
wilde maatschappelijk niet onderdoen voor
de anderen en zo mogelijk klimmen op de
sociale ladder, items die ook nu nog voor
velen gelden. Dat men daarbij middelen te-
genkomt als stamboomvervalsing en het
voeren van het wapen van een niet verwan-
te, maar deftiger, liefst adellijke naamge-
noot zal niemand verwonderen. Het is niet
de bedoeling hier een oordeel over uit te
spreken. Er zijn heel wat zaken, waar men

later anders over is gaan denken. Veel wat
vroeger acceptabel en vanzelfsprekend
werd geacht is dat nu niet meer.
Een voor ons genealogen prettige bijkom-
stigheid is in ieder geval, dat vooral de
maatschappelijke bovenlaag als regel veel
sporen heeft achtergelaten. Naast de adel
ontstond een stedelijk patriciaat. De adel en
het patriciaat bekleedden de diverse func-
ties en ambten. Zij waren als regel beter
ontwikkeld en konden lezen en schrijven.
Er is over hen geschreven in allerlei publi-
caties zoals de verschillende stadsbeschrij-
vingen en het Vaderlandsch Woordenboek
van J. Kok. Zij hadden bezit, dat diverse
vormen van administratie meebracht als ak-
tes van eigendomsoverdracht en testamen-
ten. Kortom zij lieten vele sporen na. Maar
wat weten we van de overigen? Weliswaar
zijn er ook van hen sporen, o.a. in de admi-
nistraties van de armenverzorging, soms
een noodzakelijke schakel in het genealo-
gisch onderzoek, maar hun wel en wee en
hun dagelijks leven was voor historici lange
tijd niet interessant. Informatie komt o.a.
van (geromantiseerde?) schilderijen en pu-
blicaties, waarin op de een of andere manier
over hen wordt geschreven.

Mondelinge bronnen uit de negentiende
eeuw
Kijkt men naar de sociale structuur in het
midden van de negentiende eeuw dan ziet
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men dat bijv. Rotterdam volgens de
volkstelling van 1849 90.073 inwoners tel-
de, bestaande uit 40.700 mannen en 49.273
vrouwen, waarvan 16.054 mannen en
37.492 vrouwen (nog) geen beroep uitoe-
fenden. In deze stad behoorde zo'n 5 pro-
cent van de bevolking tot de welgestelden/
bourgeoisie, 34 % tot de kleine zelfstandi-
gen, de burgerij en 61 % tot de arbeidende
bevolking. Als regel zullen die kleine zelf-
standigen het ook niet breed gehad hebben.
Men kan veilig stellen, dat de maatschap-
pelijke onderlaag zeker zo'n 80 procent van
de bevolking omvatte. We hebben, statis-
tisch gezien, bijna allemaal ook en mis-
schien vooral voorouders, die tot de laatste
twee groepen behoorden, hetzij in de ste-
den, hetzij op het platteland. Een groot per-
centage van hen kon nauwelijks of niet le-
zen of schrijven. Ook waren de levensom-
standigheden dusdanig, dat ze, zelfs als ze
het wel konden, weinig gelegenheid had-
den zich schriftelijk te uiten. Ook over deze
bevolkingsgroep is wel het nodige geschre-
ven. Wat de negentiende eeuw betreft hoe-
ven we maar te denken aan de Camera Ob-
scura van Hildebrandt. Informatiever zou
het echter zijn als men de personen zelf zou
kunnen horen. De gegevens betreffende
hun eigen belevingswereld, zoals monde-
linge bronnen, zijn echter nagenoeg afwe-
zig tot en met de eerste helft van de negen-
tiende eeuw.

Dit houdt in dat we wat hen betreft ook
over relatief weinig egodocumenten be-
schikken. Tegenwoordig kent men het be-
grip 'mondelinge geschiedenis' (oral his-
tory). Geleidelijk aan heeft men de theorie
en de praktijk van het gebruik van monde-
linge bronnen bij de geschiedschrijving uit-
gediept en verfijnd, maar dat zijn eigenlijk
ontwikkelingen van na de Tweede Wereld-
oorlog.
Eerst in de tweede helft van de negentiende

eeuw komt wat meer egomateriaal beschik-
baar, o.a. door de enquêtes van 1887 en
1890. Er werden toen honderden arbeiders
en arbeidsters opgeroepen om ondervraagd
te worden. Als regel werden ze geselec-
teerd naar het beroep dat ze uitoefenden.
Deze ondervragingen door officiële com-
missies van parlementariërs en ambtena-
ren, die een onderzoek instelden naar de
toestanden in de Nederlandse fabrieken en
werkplaatsen verschaffen unieke gegevens
die nergens anders te vinden zijn. Destijds
veroorzaakten ze een storm van veront-
waardiging. Er kwam een beeld naar voren
van een land waar ook vrouwen en kinde-
ren in de fabrieken in een aantal gevallen
dertig tot veertig uur aan een stuk door
moesten werken, waar ondernemers hun ar-
beiders sloegen, waar armoede, honger en
dorst het leven van honderdduizenden on-
draaglijk maakte Eigenlijk zouden deze en-
quêtes op cd-rom gezet moeten worden zo-
dat een breder publiek - in het bijzonder
genealogen - er kennis van kan nemen.
Het is de bedoeling in dit en enkele komen-
de nummers een drietal voorbeelden te ge-
ven, die althans enige informatie geven
over het leven van deze voorouders, te be-
ginnen met Klaas Ris, een Amsterdamse
houtzagerknecht.

Klaas Ris
Er zijn maar enkele levensbeschrijvingen
afkomstig uit de eerste helft van de negen-
tiende eeuw. Een daarvan hebben we te
danken aan Eduard Douwes Dekker die on-
der het pseudoniem Multatuli diverse wer-
ken schreef. In zijn Ideën, waarvan de eer-
ste bundel verscheen in 1862 en waarin uit-
eindelijk een verzameling van 1282 afzon-
derlijk genummerde stukken zou verschij-
nen, publiceerde hij in 1864 een interview
met Klaas Ris, een houtzagerknecht uit
Amsterdam1.
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Dit is in ons land waarschijnlijk het oudste
interview met iemand uit de arbeidersklas-
se. Klaas Ris, die leefde van 1821 tot 1902,
meldde zich in 1887 ook vrijwillig aan bij
de Parlementaire Enquête Commissie om
over de toestand van de arbeiders te spre-
ken en om zijn eigen levensverhaal te ver-
tellen. Over zijn leven zijn we goed inge-
licht. Hij speelde een rol in de vroege ar-
beiders beweging.
In het navolgende wordt eerst zijn levens-
verhaal weergegeven, ontleend aan de en-
quête, gevolgd door het interview van Mul-
tatuli.

Het levensverhaal
Op tienjarige leeftijd werkte ik van 's mor-
gens 4 uur tot 's avonds 4 uur in een papier-
molen voor 10 centen daags. Toen de pa-
troon gestorven is, heb ik een beetje hier en
daar rondgescharreld, totdat ik in de loting
viel en ingedeeld werd bij de kurassiers.
Nadat ik gepasporteerd was, kwam ik als
werkman in een zilverfabriek op het Vlak-
keveld. Daar was het loon ƒ 5,— per week
en met inbegrip van den Zondag ƒ 5,78. Die
fabriek was, ik moet het ronduit zeggen,
een echte dievenfokkerij. En geen wonder.
Het was in 1847, toen drie pond rogge-
brood 35 centen kostte en een huisgezin
van ƒ 5,— een geheele week leven moest. Er
werd dus gestolen, en ik heb het zelf bijge-
woond dat men bij visitatie bij een werk-
man 3 /4 ons zilver op de borst verborgen
vond. Toch was het dit niet alleen, maar de
tyrannie, het koeieneeren van de patroons
tegenover het volk .... 26 Jaar ben ik hout-
zagersknecht geweest bij één patroon, den
heer Van Gelder te Amsterdam. Ik ben nu
eerst verplicht wat van de houtzagerij te
vertellen.
Toen ik bij den heer Van Gelder kwam,
was het als vaste tweede knecht tegen een
weekgeld van ƒ 6,- . Maar hoe meer de pa-

troon vooruitging, hoe slechter de toestand
van het werkvolk werd. Toen ik er kwam,
was er één molen; naderhand kwam er nog
een bij, en later weder een molen door
stoom gedreven. Het kantoor van den pa-
troon werd grooter, ook zijne verdiensten,
maar de toestand van het volk steeds slech-
ter, het volk werd armer. Tegen hetzelfde
weekgeld van ƒ6,-- moest gewerkt worden
van 's morgens 5 uur tot 8 uur 's avonds,
behalve het overwerken. Wanneer er de ge-
heele week geen wind was, bleef het ƒ6--.
Maar wanneer het woei en er was drukte,
dan verdienden wij met overmalen, tegen
een dubbeltje per uur, nog vijf gulden.
Daarbij kwam dan nog dat wij bij de afle-
vering van een praam zaagsel een gulden
met ons vieren deelden en dat wij vrij
brand hadden en dat het sprokkelhout op
een hoop gegooid en ten onzen bate ver-
kocht werd. Toen mijnheer een stoomma-
chine liet bouwen, werden wel de loonen
verhoogd maar de voordeelen vervielen.
Toen toch was er geen kwestie van over-
malen en het brandhout werd verstookt.
Zoodoende is het voor het volk bepaald
slechter geworden. Ik ben gehuwd en heb
vier kinderen. Het zijn dochters en allen
gehuwd. Twee daarvan hebben goed hun
brood, want een is gehuwd met een make-
laar in effecten, en de ander met een gepen-
sioneerd zeekapitein. Een derde is gehuwd
met een kruideniersknecht, die soms een
kwartje, soms twee kwartjes per dag ver-
dient, maar soms ook niets. In dit gezin zijn
zes kinderen, dus die hebben het niet breed.
De vierde dochter is bij mij aan huis, daar
zij weduwe is.

Een woord over de arbeiders in het alge-
meen. Niet alleen dat zij veel hebben te lij-
den door gebrek aan werk en slecht betaald
werk, maar zij lijden ook door eene slechte
rechtsbedeeling.
Ik heb vroeger een proces opgezet tegen de
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stad Amsterdam over een bedrag van
ƒ 33,34, maar in geheel Nederland werd
geen rechter gevonden om uitspraak te
doen. De zaak is begonnen voor de kanton-
rechter, die mij in het gelijk stelde. De stad
kwam in hooger beroep bij de rechtbank
over de incompetentie van den eersten
rechter. Toen heeft de officier van justitie
gerequireerd tot het toestaan van het kapi-
taal met de renten, en de rechtbank ver-
klaarde zich incompetent. Dit is gegaan tot
den Hoogen Raad, heeft gediend bij den
Raad van State, daarna bij de heeren Minis-
ters van Justitie en van Binnenlandse Za-
ken, tot zelfs bij den Koning. Alhoewel nu
de Koning de Grondwet bezworen heeft,
neemt dit niet weg dat een arbeider in deze
geen recht kon krijgen.
Er zijn duizenden werkloozen en er wordt
niets voor die mensen gedaan om ze aan
brood te helpen. Zoo zal ik nu genoodzaakt
zijn om petroleum bij de 5 kan op te doen,
omdat ik eerst gehandeld heb met contan-
ten, maar nu crediet moet geven. En waar-
om? Omdat ik mijn geld onder de mensen
heb zitten. Gaat dit zoo voort, dan spreekt
het vanzelf dat ik op mijn beurt ook niet
kan vooruitkomen, dat ik ten laatste ook
niet meer zal kunnen betalen. Zoo gaat de
een na den ander. Wanneer nu de Regee-
ring eens besloot, daar er zooveele millioe-
nen aan den oorlog van Atjeh besteed wor-
den, om bijvoorbeeld eene leening van 10
millioen te sluiten, daarvoor op de hei eeni-
ge duizenden woningen liet zetten, en zoo-
doende de hei deed ontginnen, dan zouden
duizenden mensen geholpen zijn die nu
rondloopen.

Doet de Regeering zooiets niet, dan meen
ik recht te hebben om te zeggen dat zij
schelmen en dieven maakt.
Stel u voor dat ik vijf, zes kinderen bezit en
ik geen zolen onder mijn schoenen heb,
wat moet ik doen? Ik mag niet bedelen, en

werk is er niet. Ik mag niet eens op mijn
kamer gaan zitten doodhongeren, omdat de
huisbaas dat niet hebben wil. Ga ik op
straat zitten, dan komt de politie er tegen
op.
Ben ik toch geen Nederlander? Heb ik geen
recht om te leven, welnu, maak mij dan af
als een ziek stuk vee. Doet men dat niet,
dan moet men mij de middelen geven om
te kunnen leven.

Bron Enquête 187. Dl. 1, Amsterdam. Zit-
ting van 7-1-1887. Verhoor van K. Ris, Pp
82-84.

Het vraaggespek van Multatuli met
Klaas Ris (1864)
Budget van een huisgezin te Amsterdam.
Inkomen: Zes gulden in de week, vrije wo-
ning en vrije brandstof. Sterkte: man,
vrouw, drie kinderen van 7 tot 10 jaren.
De man was vroeger bij de kavallerie en
heeft z'n paspoort bekomen wegens expira-
tie van verplichte dienst. Hij heeft daarop
z'n vorig beroep hervat, en dient nu sedert
veertien jaren als knecht op 'n houtzaagmo-
len. Z'n patroon legt loffelijke getuigenis af
over z'n gedrag. 'Hij drinkt niet' en doet
goed z'n werk.
Uitgaven centen daags in de week
Aan brood 22'/2 ï\,5TA
Aan hoofdspijs voor
't middagmaal Dit
bestaat uit 5 kop aard-
appelen of 2 kop
er-wten of 2 pond meel 20 1,40
Aan zout - -,07%
Aan boter, !/2 ons daags 5 -,35
Aan vet, V-i ons daags 5 -,35
Aan peper, azijn, mos-
terd, meel voor saus - -,15
Aan koffie, 2 ons
in de week - -,26
Aan gebrande stroop id. - -,03
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Aan melk, V2 kan
daags
Aan karnemelk,
eens in de week
4 kan ƒ0,10
3 ons meel 0,06
1 V2 ons stroop 0,04'/2

Aan olie voor licht, in
de week
Aan zeep, stijfsel,
blauwsel, droogwater
Aan garen, band, sajet
Aan contributie aan
't begrafenisfonds
Aan schoolgeld voor
een kind
Aan tabak, scheren en
soms een glas jenever

3

-

-

-
-

-

-

-

-,21

-,20'/2

"-,09

-,20
-,20

-,18

-,io

-,40

Totaal ƒ 5,77/2

Uit de overschietende 22Vi cent in de week
moet betaald worden: kleding, schoeisel,
onderhoud van de meubelen, geneeskundi-
ge hulp . . . Het spreekt vanzelf dat die 22 V2
cents daartoe niet voldoende zijn. Mocht
echter de welvarende lezer die geneeskun-
dige hulp onnodig achten, en tevens de
post: onderhoud van meubelen (! ) willen
schrappen, dan blijft toch altijd de behoefte
aan kleding bestaan. Het schoeisel vooral is
zeer duur.
Ik heb mij geinformeerd waaruit dit gevon-
den wordt, en daarop 't volgend antwoord
bekomen: "Als er bijvoorbeeld een hemd
nodig is, wordt dat gekocht op Zaterdag-
avond. Dan moeten de daarvoor uitgegeven
90 cents worden bezuinigd op de voeding
van de volgende week. In plaats van 5 kop
aardappelen, worden er 3 kop daags ge-
bruikt. In plaats van 2 kop erwten, 1V2 kop,
in plaats van 2 ponden meel, 1V2 pond. Dit
moet zo lang worden volgehouden tot het
tekort aangezuiverd is."

Gevraagd: Gebeurt het dikwijls dat op die
wijze de dagelijkse begroting moet vermin-
derd worden, om 'n uitgaaf van Zaterdag-
avond te verevenen?
Antwoord: Ja, er is altijd iets nodig. Als ik,
of een der mijnen een jas, broek of ander
kledingstuk moeten hebben, gebeurt het
wel dat ik ƒ 10,-- of ƒ 12,— voorschot vraag
van den patroon. Dit moet dan worden aan-
gezuiverd door inhouding van 50 centen 's
weeks. Deze inhouding, gevoegd bij de we-
kelijkse uitgaaf voor kleren en schoenen,
maakt dat wij, zolang die aanzuivering niet
afgelopen is, moeten hongerlijden. In zulke
dagen eten wij droog brood, en 's middags
aardappelen of erwten met zout, zonder bo-
ter of vet.
Gevraagd: Gij hebt op uw begroting 40
centen 's weeks gebracht voor sigaren,
scheren, borrels en tabak . . .
Antwoord: Ja. Maar zeer dikwijls doe ik
deze uitgaaf niet. Ik gebruik zeer zelden, en
dan nog weinig, jenever. Veel zou ik ook
niet kunnen betalen. Maar ik beken dat ik
voel soms een opwekking nodig te hebben
om niet moedeloos te worden.*
Gevraagd: Kan uw vrouw niets verdienen?
Antwoord: Als zij kan, gaat ze uit schoon-
maken en verdient dan acht stuivers. Maar
daarop kan niet worden gerekend, omdat er
niet altijd 'huizen' zijn, en ook omdat zij
zich overwerkt heeft en bovendien ge-
plaagd is met rheumatiek.
Gevraagd: Wie zorgt voor uw eten, als uw
vrouw uit schoonmaken gaat?
Antwoord: Dat maakt ze den vorigen avond
gereed, en ik zet het op 't vuur, als ik van
den molen kom.
Gevraagd: Wie zorgt voor uw kinderen, als
uw vrouw uit is?
Antwoord: De kinderen zijn op school, en
krijgen een boterham mee.
Gevraagd: Hoe is over 't algemeen de ge-
zondheidstoestand van uw gezin?
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Antwoord: Slecht. M'n kind'ren zijn zwak.
Mijn dochtertje van elf jaar lijdt uit zwakte
aan witten vloed. De dokter zei dat ze ver-
sterkende middelen moest gebruiken . . .
Bouillon, biefstuk? Zeker, dat zou goed
zijn . . . maar: . . . hij zei er niet bij, in wel-
ke apteek die te verkrijgen zijn.
Gevraagd: Doet gij wel eens uitgaven om u
zelf, uw vrouw, of uw kinderen enig genoe-
gen te verschaffen?
Antwoord: Ik weet niet waarvan ik 't beta-
len zou.

* Ik beveel de lezing aan van 't werkje: Is
Neerlands moed Jenevermoed, Dan Vivat
De Jenever, voor 20 Centen te bekomen bij
K. Ris, buiten de Utrechtse Barrière, Noor-
derzaagpad YY 141, te Amsterdam. Het is
een hartig stukjen, en geschreven door een
werkman. Zo'n stem uit het volk is veel be-
langrijker dan de gemeenplaatsen van de
zedeprekende afschaffers. Ik ben zelf zeer
tégen sterken drank, maar ... ik ben vóór
vlees, vóór welstand. De beste afschaffer
is: biefstuk.
Men zal zich die geringe uitgaaf niet bekla-
gen, en door 't boekje in groten getale te
bestellen en te verspreiden, tevens een goed
werk doen. (= noot van Multatuli)
Bron: Multatuli, Volledige Werken, deel
III, pag. 121-124, G.A. van Oorschot, Am-
sterdam 1973.

Levensomstandigheden in het algemeen
en voor het genealogisch onderzoek in
het bijzonder
Levensbeschrijving en interview van Klaas
Ris geven, zij het beperkt, een beeld van de
levensomstandigheden van de arbeiders in
de negentiende eeuw. Hierbij zij opgemerkt
dat Klaas Ris, die onder meer bevriend was
met Domela Nieuwenhuis, gezien zijn acti-

viteiten bij de ontwikkeling van de vroege
arbeidersbeweging over een behoorlijke in-
telligentie beschikt moet hebben. Velen
waren economisch gezien slechter, soms
beduidend slechter af dan hij. Destijds was
er de strijd om de dagelijkse boterham, een
strijd die vroeger heel wat grimmiger was
dan tegenwoordig, althans in onze streken.
Maar ook nu zien we dat volgens de kran-
tenberichten bijv. het personeel van Philips
een loonsverhoging krijgt van vier procent,
terwijl de leiding zich zo'n dertien procent
verhoging van hun toch niet zo geringe sa-
larissen toebedeelt. Hoewel de interesse in
vaderlandse of algemene geschiedenis be-
trekkelijk gering is, bewijst het grote aantal
genealogen dat men in het wel en wee van
het eigen voorgeslacht wel geïnteresseerd
is. Ongetwijfeld is het daarbij mogelijk, dat
men zaken tegenkomt, die men liever niet
naar buiten uitdraagt, maar waarschijnlijker
is het dat men eerder verbijsterd is over
hun levensomstandigheden en bewust meer
respect voor hen krijgt. In volgende num-
mers van Ons Erfgoed zullen nog enkele
voorbeelden gegeven worden, met tot slot
enkele tips hoe en waar men bij haar of zijn
onderzoek informatie kan vinden betreffen-
de de levensomstandigheden van de eigen
voorouders.

Noten:
1. Uitvoeriger wordt over Klaas Ris bericht in
P.J. Meertens, 'Klaas Ris', Mededelingenblad
van de sociaal-historische studiekring, nr. 5,
november 1954. Levensverhaal en interview
komen ook voor in J. Giele, Arbeidersleven in
Nederland 1850-1914, Nijmegen 1979, waarin
een aantal levensverhalen, verdeeld in vijf groe-
pen: 'In ambacht en dienstbetrekking', 'In de fa-
briek', 'In de havens en op zee', 'Op het land' en
'Aan de zelfkant'. Zeer lezenswaardig.
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geneal. Clobus, Maastricht, prov. Gronin-
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Brab. Leeuw, 2001 nr. 2.

E. Hofland: Een geslacht Hofland in Bleis-
wijk/Oudewater. [16e eeuw-1730.] Ons
Voorgeslacht, mei 2001.

P. Sanders: Antwoord 2760: Tak van
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hoven, 1630-1765.] G.T.M.W.B.Bw., juni
2001.
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sen. [1807-1984.] Limb. Tijdschr. Geneal.,
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J.F. Wendte, M.J.J. Wendte: De eerste ge-
neraties van het geslacht Lemckert.
[Takken Rotterdam, Amsterdam, Loosdui-
nen, 1695-1958.] Gens Nostra, juli/aug.
2001.

J. Patteeuw: De staat van goed van Marie
van Lijkercke. [Zij leefde Brugge 1682-
1773, nakomelingen + kwartierstaat.]
Vlaamse Stam, juli-aug. 2001.

Maris. [ca. 1600-2000.] Ned. Patriciaat,
2000/'01.

A.M. Bosters: West-Brabantse molenaars-
families X. Mertens. [Zandvliet, Roosen-
daal, 1690-1872.] G.T.M.W.B.Bw., juni
2001.

M.H. van Schaik: Genealogie Meulpolder.
[Z.-Beveland, 1600-1943.] Van Zeeuwse
Stam, juni 2001.

L. Moonen: Op zoek naar de mogelijke ou-
ders van Joannes Moenen gehuwd met Ma-
ria Catharina Haerst. [1620-1784.] Limb.
Tijdschr. Geneal., juni 2001.

L Keunen: Van den Nieuwenhoff uit Lies-
hout. [1620-1901.] Gen. Tijdschr. Oost-
Brab., juli 2001.

Van Notten. [1577-2001.] Ned. Patriciaat,
2000/'01.

T.J. Versélewel de Witt Hamer: Drie maal
is niet altijd scheepsrecht - Geen Neder-
landse adeldom voor de familie Obolons-
ky. [Verschillende takken, vóór 1700-
1983.] Ned. Leeuw, mei-juni 2001.

Pekelharing [Vóór 1600-2001.] Ned. Patri-
ciaat, 2000/'01.

A.P. van Langevelde: Genealogie per tak
van de familie Peper. [Walcheren, 1665-
1987.] Van Zeeuwse Stam, juni 2001.

A. Poland: Poland, molenmakers (slot).

[1823-1994.] Westfriese Famiies, juni
2001.

DJ. van de Velde, J.J. van de Velde: Gene-
alogie "Poly - Pollie". [Oud Vossemeer,
1585-1674.] Van Zeeuwse Stam, juni 2001.

F.M.M, van de Velde: Bladerend in het fa-
miliealbum van de zalige priester Poppe.
[Met "paterneel" Geerts, Poppe, Segers,
Ogiers, vanaf ca. 1700.] Vlaamse Stam, ju-
ni 2001.

Rasch [Vóór 1600-2001.] Ned. Patriciaat,
2000/'01.

Van Rossem / Van Rossum - Vermeulen.
[16e eeuw-2000.] Ned. Patriciaat, 2000/'01.

Scheepens. [1725-2000.] Ned. Patriciaat,
2000/'01.

J.G. Stalpers: Fragment-genealogieën uit
Oerle (vervolg). 8. Schippers [1600-
1782] - 9. Jan Lambert van Ham [1640-
1782]. Gen. Tijdschr. Oost-Brab., juli 2001.

T. Step: Parenteel van de familie Step.
[Walcheren, 1725-1966.] Van Zeeuwse
Stam, juni 2001.

M.J.H, van Dooremolen, J.Th.M. Melssen:
Stijbosch: stam B vanaf 1708 te Woensel
[tot 1766] - Stam C vanaf zeker 1717 te
Woensel [tot 1828]. Gen. Tijdschr. Oost-
Brab., juli 2001.

H.M. Kuypers: De erfgenamen van Thijs
Cornelisz. in Stolwijk. [Patroniem, 1510-
1680.] Ons Voorgeslacht, juni 2001.

J.N.A. Groenendijk: Jan Cornelisz Timmer
uit Nieuwaal en zijn nazaten. [1540-1992.]
G.T.M.W.B.Bw., juni 2001.

P. Vahrmeijer, H.M. Hoeksema, T. de
Bruijn: Stamreeks Vahrmeijer. [Noord-
wijk, Amsterdam, 1676-1978.] Gens Nos-
tra, juli/aug. 2001.

J.J. Vervloet: Vervloet te 's-Gravenhage.
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[1691-1998.] Ons Voorgeslacht, juni 2001.

L.F.W. Adriaenssen: De Venloonse tak van
de familie Van Vught. [1690-1962.] Brab.
Leeuw, 2000 nr. 2

J.N.A. Groenendijk: Het geslacht Van de
Werken in Gameren. [1525-1796.] G.T.M.
W.B.Bw., juni 2001.

G.J. van Gelder: Het welgeboren geslacht
Van der Werken uit het Land van Altena.
[13e-14e eeuw.] Ons Voorgeslacht, apr.
2001.

Net-nieuws
H.M. Lups

Digitaal is men onder meer bezig met het
ontsluiten van VOC archieven. Een aan-
trekkelijk item, want de VOC heeft in zijn
bestaansperiode meer dan 900.000 mensen
in dienst gehad. Een groot gedeelte van de
persoonsgegevens van werknemers en op-
varenden vanuit Delft is inmiddels digitaal
beschikbaar op de site van de VOC-kamer
Delft. Dit bestand omvat zo'n 42.000 na-
men van mensen die uitvoeren op de Delft-
se schepen van de VOC. Naast zoeken op
persoonsnaam kan men bijv. ook de naam
van het schip selecteren en de rang 'ma-
troos'. Men krijgt dan een overzicht van alle
matrozen aan boord van het betreffende
schip. Helaas is dit slechts ruim vijf procent
van allen, die in dienst van de VOC waren,
maar ongetwijfeld zullen ook de andere ste-
den, waar kamers gevestigd waren, volgen.
Al bij al een zeer belangrijke bronontslui-
ting in ontwikkeling. Opgemerkt zij dat van
de 42.000 opvarenden er 10.552 uit Delft
zelf kwamen, waaronder ruim 800 weesjon-
gens. Zeventig tot tachtig procent keerde
behouden terug. Het merendeel van de op-

H.C.J.M. Kreijns: De afstamming van de
Van Wersch uit het geslacht Van Werst.
[1660-1741.] Limb. Tijdschr. Geneal., juni
2001.

Westra - Westra van Holthe, Willemier
Westra. [1577-2000.] Ned. Patriciaat,
2000/'01.

L. Lindemans: Genealogie Van Zeune (uit
Ramsdonk). [15e eeuw-1693.] Vlaamse
Stam, juni 2001.

varenden was dus van elders afkomstig.
Ongetwijfeld zullen in het VOC-bestand
ook de nodige personen te vinden zijn die
in hun woonplaats onvindbaar waren. De
Delftse VOC-site vindt men onder: http://
voc.websilon.nl/ en het gemeentearchief
Delft onder www.delft.nl/archief
Vanaf 4 juli is het Haags Gemeentearchief
(HGA) on-line. Op de nieuwe website
http://www.gemeentearchief.denhaag.nl
presenteert dit archief niet minder dan
100.000 foto's van Den Haag vanaf 1854
tot heden. Hiermee beschikt dit archief over
de grootste - via het internet raadpleegba-
re - historische beeldbank van Nederland.
Bezoekers kunnen niet alleen de foto's
raadplegen maar ook aanvullende beschrij-
vingen geven, met elkaar over foto's discus-
siëren en foto's bestellen. Naast het fotobe-
stand kan men ook een archievenoverzicht
raadplegen. In de nabije toekomst zal ook
de geautomatiseerde bibliotheekcatalogus
van het HGA via de website worden aange-
boden. Ook zullen gescande opnamen van
prenten en tekeningen te zien zijn.
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Boekennieuws

Het Geslacht Toxopaeus (1576-2000) zal op
17 november worden uitgegeven door de Stich-
ting Alje Toxopeus 1852. Het boeks in stevig
linnen kaft gebonden, bevat in ca 600 rijk geil-
lustreerde pagina's (ten dele in kleur) een prak-
tisch volledige genealogie. Verder wordt een
uitgebreide uiteenzetting gegeven over de her-
komst en de geschiedenis van het geslacht met
beschrijving van de leefomgeving en verdere
omstandigheden van de vele generaties. De
prijs bedraagt/175,- + ƒ 15,-- verpakkings- en
verzendkosten. Bij voorintekening is de prijs
ƒ150,-- + ƒ 15.-- verzendkosten. Contactadres:
Stichting Gerrit Alje Toxopeus, t.a.v. de heer J.
A.M. Toxopeus, Franciscushof 56, 4133 BH
Vianen, tel. 0347-328676. Aangezien de voor-
intekentijd per 1 augustus is verlopen, kunt u
het beste bij interesse z.s.m. contact opnemen
met de heer Toxopeus.

Vragen en contacten
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruimte dit
toelaat. Maximaal per contactzoeker/vraag per jaar
720 letters/spaties. Vragen en contactzoekers worden
ook op het internet geplaats. Gaarne, indien moge-
lijk, ook een e-mailadres vermelden.

Antwoord vraag inzake Kalsbach.Van Kals-
bach, later geworden tot Kalsbeek en verschil-
lende variaties daarop duidt op een Duitse her-
komstnaam. Als enige Kalsbach werd in Mül-
lers Grosses Deutsche Ortsbuch van 1961 ge-
vonden: Kalsbach über Gummersbach P22c mit
Kotthauser höhe Wohnplatz 386 (= woonplaats
met 386 zielen) E pg 1,5 km (van) Kotthausen

Nederland's Patriciaat.
Onlangs verscheen deel 83 (2000/'01) met de
genealogieën Van Berckel (1964), Boumeester
(Van Oldenbarneveld B.), Brugma, Van Heek
(1964), Maris (1969), Van Notten (1958), Pe-
kelharing, Rasch (1963), Van Rossem/Van
Rossum (Vermeulen)(1923), Scheepens,
Westra (W. van Holthe, Willemier W.
(1928/'29). Het tussen haakjes geplaatste jaar is
dat van de vorige opname van de familie) De
prijs bedraagt ƒ 89,50, voor vrienden ƒ 77,50. te
bestellen bij het CBG.
Het voornemen bestaat om inhoudelijke en fi-
nanciële redenen de serie te beëindigen. Fami-
lies, die nog geïnteresseerd zijn in opname,
worden verzocht contact op te nemen met drs.
R.J.F, van Drie, hoofd uitgeverij (070-
3150591).
Bron:Genealogie 2, jaarg. 7, nr 2

Nordrhein Westfalen.
Met dank aan de heer G.J. Bothof

Harwig, Janna, geb. Holten 24-04-1875 was
gehuwd (1) waar/wanneer? met Evert Aal-
berts, geb./ ged./ overl./ waar?
Janna hertrouwt in Hilversum 31-03-1928 Er-
hard Willy Timmel, geb. Krummen-
Hennersdorf (D) op 29-9-1887.
Graag informatie over het eerste huwelijk en de
eerste echtgenoot.
F. Harwig, 8061 CV Hasselt, tel. 038-4771618,
e-mail: harwig-f@zonnet.nl

ccnmgcmidc,
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AGENDA
01-09 Genealogische Historische Dag Noord-Holland, Rijksarchief in Noord-Holland,

Kleine Houtweg 18 (10.00-15.00 uur) met presentaties, demonstraties, lezingen
en genealogische- en lokaal-historische spreekuren.*

01-09 25e Genealogische Kontaktdag, georganiseerd door de Afd. Zeeland van de
NGV met medewerking van de Stichting Genealogisch Centrum in 'De Vroone,
CD. Vereekestraat 74 te Kapelle. Het is de bedoeling de bezoekers aan gege-
vens te helpen. 09.30-17.00 uur) Entree met lunch ƒ 27,50, zonder lunch ƒ 7,50
p.p., over te maken op giro 7546049 t.n.v. Kontaktdag, Plataanweg 10, Ovezan-
de voor 20 aug.). Aanmelding kan ook per e-mail: erentmeest@zeelandnet.nl

08-09 Internationale genealogische Goereedag, MFG-Dorpstienden, Dorpstienden 4,
Ouddorp. (9.15-16.30 uur) Toegang ƒ 7,50 incl koffie met Ouddorpse bolus.
Contactadres: l.akershoek@hccnet.nl

15-09 Oost Gelderse Contactdag voor Genealogie, Boerderij- en Streekgeschiedenis in
Buitencentrum 'Kerkemeier' te Borculo (10.00-16.00 uur).*

15/16-09 Open dagen Drents Archief te Assen (11.00-17.00 uur); 15-09 op de Kleine
Brink voor het archiefgebouw een cultuurhist. Uitmarkt met vele hist. Vereni-
gingen, musea en archieven.

29-09 Tiende Delflanddag georganiseerd door de Genealogische Werkgroep Zoeter-
meer in de aula van het Stedelijk College Zoetermeer, Van Doornenplantsoen 1
(wijk 27 Palenstein) *

06-10 Genealogische Dag georg. door Cult.-Hist. Ver. Ter Aar + opening tentoonstel-
ling: Een eindeloze hobby: genealogie. Centrum 'De Vlinder', Aardamseweg 75,
2406 CB Ter Aar (10-16.30 uur). Toegang dag + tentoonstelling/3,~, kind.
ƒ1,50.

27-10 Landelijke Genealogische Computerdag, georganiseerd door de afd. Computer-
genealogie van de NGV. Er zullen weer veel stands zijn. Toegangsprijs/12,50
incl. lunch (lunch uitsluitend bij voorinschrijving) voor leden en niet-leden, te
storten op giro 4376305 t.n.v. NGV afd. Computergenealogie met vermelding
bij de mededelingen van uw evt. NGV-lidnummer en uw adres.

* Op deze dagen zijn wij met Ons Erfgoed en de cd-rom's van de Stichting His-
torie Future aanwezig.

Verzoek van de redactie:
Wij ontvangen gaarne uw kopij, maar wilt u de eventuele plaatjes (ook) als aparte
bestanden meezenden? Opname in de tekst geeft problemen.
Kopij bij voorkeur per e-mail of op flop in WP of Word. Indien u geen computeraar bent,
gaarne duidelijk getypt, zodat de tekst gescand kan worden.
B.v.d..
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ALVO-activiteiten

De Tijdgids. Van dit boekje is nog een kleine voorraad aanwezig. De uitgever berichtte
ons dat er geen herdruk zou komen. Binnenkort verdwijnt dit werkje uit ons aanbod.

Verzamelindexen Ons Erfgoed. In de loop van augustus komen de verzamelindexen
van de eerste acht jaargangen gereed. Vanaf september zullen ze op 3'/2inch flop
beschikbaar zijn. De prijs bedraagt inclusief verzendkosten/10,—. Daarna komen ze ook
in gedrukte vorm beschikbaar. Te zijner tijd volgen hierover nadere mededelingen.

Nieuwe publicaties.
Gezien de vrij lage omzetsnelheid hebben wij de verschijning van nieuwe publicaties
ingeperkt. Momenteel zijn er twee in voorbereiding, die in het najaar zullen verschijnen:
1. In samenwerking met Mars & Historia De Russische Veldtocht van 1812, door A.
Kool, die als kapitein-ingenieur de Russische Veldtocht van Napoleon heeft meegemaakt.
Hij was een der weinige overlevenden van degenen, die de brug over de Berezina hebben
geslagen, waardoor mee een deel van het leger wist te ontkomen. Dit werkje werd voor
het eerst gedrukt in 1912 en verschijnt dus nu opnieuw, voorzien van een inleiding van de
heer Sloos. Met de reeds verschenen boekjes hebben we dan een afgerond geheel met
betrekking tot de Napoleontische tijd.
2. Van de hand van de heer JW. Koten de publicatie Bedeling en bedeelden (een rijke
bron bij genealogisch onderzoek). In het volgend nummer verwachten wij u hierover
nader te informeren.

Ons Erfgoed. De prijs voor oude jaargangen, voor zover nog in voorraad, is ƒ 25,—
(Nederland, buitenland + portotoeslag). De eerste jaargang is niet meer voorradig. Lossen
nrs ƒ4,95 + verzendkosten.
Bij zendingen naar het buitenland worden de extra porto- en eventuele transferkosten in
rekening gebracht.

Aan dit nummer werkten mee:

JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR Nij-
megen.
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft
J. Krol, Pr. Margrietlaan 30, 2273 AG
Voorburg
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV
Delft

H.K. Nagtegaal, Sibeliuslaan 4, 2625 ZC
Delft
W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR
Vlaardingen
A.C. Zeven, Dassenboslaan 6, 6705 BT
Wageningen.
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Van genootschappen, sociëteiten en andere
verenigingen (Slot)
JW. Koten

Sport
De oudste vorm van georganiseerde sport
is ongetwijfeld de gymnastiek geweest, die
vooral in de tweede helft van de achttiende
eeuw in Duitsland populair werd en van-
daar zich ook over ons land verbreidde. De
gymnastiek werd vooral als opvoedingsin-
strument beschouwd, daarnaast ontwikkel-
de zich ook het turnen op toestellen. Het
Nederlands Gymnastiek verbond werd in
1868 opgericht, de oudste turnvereniging is
Olympia in Amsterdam (1863). Daarna
zien wij in de meeste plaatsen een grote di-
versiteit van gymnastiek-, atletiek- en turn-
verenigingen ontstaan, die jongelieden bij
elkaar brachten. Het opvoedende en ge-
zondheidsbevorderende karakter van deze
turnverenigingen sloot goed aan bij de
mentaliteit in het begin van deze eeuw. De-
ze vrijetijdsbesteding krijgt in 1912 een
krachtige impuls door de oprichting van het
NOC.

De watersport is eveneens betrekkelijk oud,
in 1846 werd te Rotterdam de Kon. Ned
Yacht Club opgericht, die zich met vooral
met wedstrijdroeien bezig hield en in 1847
volgde de Nederlandse Roei en Zeilvereni-
ging. De oudste roeivereniging is "de
Hoop" (Amsterdam 1848).

De klassieke kijksporten stammen vooral
uit Engeland, waar deze in de zestiger jaren
van de negentiende eeuw gereglementeerd
worden. In 1870 zijn er al in Engeland be-
roepsvoetballers. Pim Muller richtte, na
kennismaking met het spel in Engeland, in
1877 de HFC (Haarlemse Football Club)

op, andere steden volgden. In 1889 wordt
dan de Nederlandse Voetbal- en Atletiek-
bond opgezet. Van af het begin is voetbal
een attractieve kijksport gebleken en het is
daarom tot de volkssport bij uitstek uitge-
groeid. Andere bekende sportbonden met
grote aanhang zijn de Nederlandse Atle-
tiek-bond (1886), de Nederlandse Cricket-
bond (1883), de Nederlandse Hockeybond
(1908), de Nederlandse Kaatsbond (1897),
de Nederlandse Schaakbond (1873), de Ne-
derlandse Korfbalbond 1903, De Neder-
landse Lawntennisbond1 (1889) en tenslot-
te de Nederlandse Schaatsrijdersbond2

(1882). Over de sportontwikkeling kan ik
kort zijn. Publicaties over sportverenigin-
gen zijn er te over. De vele foto's van be-
stuurders, sporthelden en teams kunnen
voor de genealoog soms van voordeel zijn.
Verzuim in deze vooral niet de plaatselijke
persbronnen te raadplegen.

Fiets
Tenslotte noem ik de fiets, het volksver-
voermiddel bij uitstek, waarvan de sociale
betekenis door historici en ook door genea-
logen nog grotelijks is onderschat. Vraagt
men oudere mensen naar een belangrijke
gebeurtenis in hun jeugd, dan wordt heel
vaak de eerste fiets genoemd. Op de volks-
ontwikkeling, het verenigingsleven in het
bijzonder, maar ook op de gezinsvorming
heeft de fiets verreikende gevolgen gehad.
Dit vervoermiddel kwam rond 1870 in
zwang. In 1886 ontstonden velociepède
bonden die in 1894 de ANWB vormden.
De meer geperfectioneerde fiets3 maakte
het mogelijk op matige wegen afstanden
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van 50-100 km en meer op één dag te over-
bruggen, waardoor plotseling het regionale
verenigingsleven een zeer krachtige impuls
kreeg, hetgeen vermoedelijk aan de verzui-
ling van de samenleving heeft bijgedragen.
De gemiddelde burger kon over de begren-
zing van de plaatselijke omgeving heen kij-
ken. Dit verbrak het sociale isolement en
het territoriale gevoel voor de dorpsgenoten
verzwakte. Huwelijken ontstonden tussen
partners van verder af gelegen plaatsen, iets
wat daarvoor toch ongebruikelijk was. Het
verschijnsel fiets is waarschijnlijk mede
voor de verzuilde Nederlandse samenle-
ving verantwoordelijk. Door de fiets kon de
groot-industrie (staatsmijnen) zich ontwik-
kelen, omdat de werknemers tot 20 km af-
stand van de industrie konden worden ge-
worven. Voordien kon men slechts putten
uit de bewoners van een bescheiden areaal
direct rond de industrie gelegen. Het is
vanuit deze context duidelijk dat de
ANWB zich vooral met het verkeer ging
bezighouden (wegwijzers) en later met het
toerisme in brede zin.

Jeugdorganisaties
De jeugdorganisaties hebben een wat geva-
rieerde ontwikkeling, omdat de kiem hier-
voor in kerkelijk Engeland is gelegd. Rond
1844 ontstaat daar een beweging die later
als de YMCA (Youth Men Christian Asso-
ciation) zeer beroemd zou worden. Dit ini-
tiatief werd in Nederland overgenomen: de
bekende jongelingen- en gezellenverenigin-
gen. Gezellenverenigingen waren geen ge-
zelligheidsverenigingen, maar zij hadden
een uiterst praktische insteek. Door de ste-
delijke migratie verkommerden de jeugdige
baanzoekers in de grote stad zeer ernstig
(o.a. alcohol en geslachtsziekten), vaak wa-
ren zij bovendien het slachtoffer van aller-
lei vormen van uitbuiting. Door het bieden
van faciliteiten trachtte men de jongeren op

het goede pad te houden. Deze faciliteiten
hielden vorming en opvang (inclusief huis-
vesting) in. In tal van plaatsen hebben zich
gezellenvereningen, vaak geconcentreerd
in gezellenhuizen, gevestigd. In Amster-
dam waren er diverse. Maar ook in Lim-
burg hebben de gezellenverenigingen een
bloeitijd gekend, tijdens de industrialisatie
(mijnbouw) periode, toen er een toevloed
van jonge vaak buitenlandse werkkrachten
was (zie verder).

Jongelingen-organisaties
In 1851 ontstond in Nederland de vereni-
ging van christelijke jonge kooplieden ge-
volgd in 1852 door de christelijk jonge
handwerkslieden. In 1853 fuseerden zij tot
het NJV (Nederlands Jongeling Verbond)
die een grote toekomst zou krijgen, en die
later grondslag zou worden van de AMVJ
(1918: algemene maatschappij voor jonge-
ren) en het CJMV (Christelijk Jonge Man-
nen Verbond). De Katholieke tegenhanger
was de St. Jozefgezellenvereniging die in
de zuidelijke provincies zeer actief was en
die onder meer onderdak bood aan jonge
mijnwerkers die van elders werden aange-
trokken. Aanvankelijk waren deze gezellen
gehuisvest in mijnwerkersgezinnen. Dit
leidde tot nogal wat spanningen, zodat van
kerkelijke zijde werd aangedrongen op een
opvang in speciale centra. Het NJV had een
interconfessionele opzet. Dit leidde echter
tot spanningen Vanaf 1888 splitsten zich
om de reeds aangegeven redenen enkele
confessionele groepen (o.a. de gerefor-
meerden) zich af om eigen organisaties,
verwant aan het kerkgenootschap van origi-
ne, op te zetten. In hetzelfde jaar ontstond
ook de socialistische jongerenbond met
sterk ethische (geheelonthouding), marxis-
tische en anti-christelijke opvattingen, die
op veel jongeren grote invloed heeft gehad.
Na reorganisatie zou deze onder de leiding
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van Koos Vorrink in 19184 tot de AJC
(Arbeiders Jeugd Centrale), de jeugd afde-
ling van de SDAP uitgroeien. Leden waar-
van de vader bij de SDAP was aangesloten
waren automatisch lid. Binnen deze AJC
heerste een sportief idealisme, een liefde
voor de natuur en de volkskunst. In feite
volgden zij in grote trekken de Duitse soci-
alistische jeugdbeweging5 met een fikse
(zelf-)discipline. Men kende een strakke hi-
ërarchie ingebed in de horden, stammen en
groepen. Zelfs was er tijdelijk een uniform.
Hun groot jaarlijks verzamelpunt was de
Paasheuvel waar velen elkaar voor het le-
ven hebben leren kennen6. Deze AJC is de
bakermat geweest van het kader van de la-
tere PvdA. Heel wat vooraanstaande lieden
uit de politiek, de vakbond, maar ook de
universitaire wereld kenden elkaar reeds
vanuit de oude AJC. Zij wisten wat ze aan
elkaar hadden. De ledenlijsten van deze
vereniging zijn dan ook zeer waardevol.

Scouting Nederland
Waren bovengenoemde verenigingen voor-
al gericht op de arbeidersklasse, na de boe-
renoorlog (1900 e.d.) zien wij in Engeland
onder de leiding van Baden-Powell, een
(gewezen) Engelse legerofficier7 die in de
boerenoorlog gevochten had, de scouting
beweging opkomen. Hij wist in het scou-
ting-gebeuren een mengsel van praktische
handvaardigheden, natuurbewustzijn en in-
dianen-romantiek te combineren in een
sport- en spelkader. Als grondslag gold het
boek van Baden-Powell: Scouting (= ver-
kennen) for boys. Deze beweging werd in
1911 in Nederland geïnstitutionaliseerd
door de oprichting van De Jonge Verken-
ner waaruit de Nederlandsche Padvinders
Organisatie ontstond. Daarnaast werd de
Nederlandsche Padvinders Bond opgericht.
Door initiatief van prins Hendrik, de echt-
genoot van onze koningin Wilhelmina, gin-

gen deze twee elkaar beconcurrerende ver-
enigingen in 1915 samen verder als de Ne-
derlandsche Padvinders Vereniging. Een
jaar later wordt een vrouwelijke afdeling
(1916), het Nederlandse padvindsters Gilde
opgezet. Aanvankelijk participeerden in de
verkennersbeweging vooral de jongeren uit
de middenklasse, later democratiseert de
jeugdbeweging zich en splitst zich dan in
1928 volgens de bekende Nederlandse zui-
len: de katholieke (verkenners, gidsen) en
de christelijke padvinders. Deze jeugdorga-
nisaties beleefden hun bloeitijd tussen de
wereldoorlogen. Bij geen openbare mani-
festatie ontbraken scouting groepen en
vaak traden zij op als 'ordediensten', omdat
zij strak gedisciplineerd en georganiseerd
konden optreden. Het is de moeite waard
deze verenigingen bij uw genealogisch on-
derzoek te betrekken, ook al omdat zij veel
publiciteit in de pers kregen en er vaak
foto's van groepen en individuele sportlie-
den in kranten en tijdschriften werden ge-
publiceerd.

Naast de overige genoemden ziet men nog
vele nieuwe typen ontstaan, zoals de Jeugd
Herberg Centrale (1920), de Nederlandse
Jeugdbond voor Natuurstudie (1920). Ten-
slotte noem ik nog het NJV (Nederlandse
Jongeren Verbond, 1925) dat de opvoeding
van de jeugd wenste te versterken in natio-
nale geest en in trouw aan het vorstenhuis.
Allen zouden een blijvend stempel zetten
op jeugd en samenleving tussen de wereld-
oorlogen en veel bijdragen aan de jeugd-
mentaliteit in die dagen.

De besloten verenigingen
Toen aan de besloten sociëteiten een einde
kwam, deels om financiële, deels om poli-
tieke en maatschappelijke redenen, ontston-
den verenigingen, eveneens met een beslo-
ten karakter die slechts een restrictief toela-
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tingsbeleid hanteren. Deze associaties stel-
len zich weliswaar zeer publiekelijk op,
vaak tonen zij zelfs een grote maatschappe-
lijke betrokkenheid, maar het lidmaatschap
heeft toch een tamelijk exclusief karakter.
Ik bedoel hier een verenigingen als de Ro-
tary club, de Lance clubs, de Round Table,
de Odd-Fellows enz. Voor een deel vallen
ook de lokale golfclubs in deze categorie.
Deze verenigingen kennen een strikte bal-
lotage, hoge contributies en een tamelijk ri-
gide discipline. Men kan ze dus beschou-
wen als de erfdragers van de negentiende
eeuwse sociëteiten.

Deze verenigingen zijn overgewaaid vanuit
de Verenigde Staten waar zij in zakelijke
kringen voor betrokkenen een belangrijk
netwerk vormden. Vaak wordt het als een
teken van zakelijk succes beschouwd wan-
neer men voor een lidmaatschap van een
dergelijke club wordt uitgenodigd. Het
draaginsigne van deze verenigingen geeft
een duidelijk prestige. Vanwege het sterk
besloten karakter worden deze verenigin-
gen soms met enig wantrouwen bezien.
Voor katholieken werd in de beginfase het
lidmaatschap van de Rotary zelfs ontraden,
vanwege de vermoede (onbewezen) relatie
met de vrijmetselarij. Men wees er op dat
personen die zich bij deze exclusieve vere-
nigingen aansloten, vaak lid of potentieel
lid van de loge waren. Dat was ook vaak
zo, omdat de Rotaries vaak hun nieuwe
aanwas in die hogere kringen wierven waar
men tevens veel vrijmetselaars aantrof. We
bespreken nu enkele van deze verenigin-
gen.

Rotary International
De Rotary, zoals deze vereniging gewoon-
lijk wordt genoemd is van Amerikaanse
komaf. Deze vereniging werd door de ad-
vocaat Paul P. Harris woonachtig in Chica-

go in 1905 opgericht. In een voorstad van
Chicago (Evanston) is daarom nog steeds
het hoofdkwartier gevestigd, bijkantoren
zijn er in Londen en Zürich. Doelstelling
was door contact met mensen uit de ver-
schillende bestuurlijke, wetenschappelijke
en zakelijke sectoren een verdieping van
eigen functioneren te geven en verder daar-
door de onderlinge vriendschap te vergro-
ten. Bij de vergaderingen worden vaak ac-
tuele thema's aangekaart, waarbij de leden
en bij uitzondering ook gastsprekers een in-
leiding geven. De naam Rotary is afgeleid
van het oorspronkelijke gebruik om bij
toerbeurt de leden te ontvangen. In 1912
werd dit de officiële naam. Kenmerk van
de vereniging is dat binnen een club een
spreiding van beroepen wordt nagestreefd,
zodat zo veel mogelijk gezichtspunten bij
het gesprek aan de orde komen. Van meet
af aan had deze vereniging een groot suc-
ces en in 1926 werd de officiële naam Ro-
tary International (devies: "service above
self'). Naar schatting heeft de. vereniging
750.000 leden en is verspreid over ca. 150
landen. De vereniging heeft in Nederland
een kleine 10.000 leden verdeeld over vier
regio's. Iedere grotere plaats heeft een of
meer plaatselijke afdelingen. Zij vergade-
ren meestal in een van de duurdere plaatse-
lijke hotels met het bekende Rotary-vignet,
meestal tijdens de lunchpauze. De Rotary
International, maar ook de landelijke Rota-
ry, geeft op gezette tijden een verenigings-
boekje uit waarin de namen van de leden
met de afdelingen worden vermeld. Het be-
studeren van deze ledenlijst geeft goed
zicht op de maatschappelijke krachtsver-
houdingen binnen een stad, zowel zakelijk
als politiek. De Rotary is uiterst efficiënt
georganiseerd. Men beschikt over een uit-
stekend internationaal medium. Een groot
voordeel is dat een zakenman die in een be-
paalde stad verblijft altijd met de plaatselij-

O/K Erfgoed, 9e jrg., september-oktober 2001 nr. 5, pag. 198



ke afdeling contact kan opnemen en daar
gastvrijheid geniet en vaak deskundig
wordt geholpen. Naast de sfeer van broe-
derschap heeft de vereniging ook vaak èen
maatschappelijk doel, waarbij beurzen en
stipendia aan briljante studenten in ontwik-
kelingslanden worden verstrekt. Verder
heeft men ook bijv. acties die bepaalde ge-
zondheidsdoelen in ontwikkelingslanden
nastreven.

De Lance-CIub
In 1917 werd in de Verenigde Staten de
Lance Internationale opgezet, bestaande uit
een netwerk van de lokale elite verenigd in
ca. 25000 plaatselijke Lionsclubs. Het tota-
le ledenbestand bedraagt ongeveer 750.000
personen. Wat voor de Rotary werd gesteld
geldt in grote mate ook voor de Lance-
clubs, zij het dat deze niet beroepsgericht
zijn, maar wel uit de lokale elite hun leden
werven. Deelname aan de vereniging
brengt grote kosten met zich mee. Uit-
gangspunt van de Lance is de vriendschap
en saamhorigheid te bevorderen door het
organiseren van sociale activiteiten. In we-
zen verschilt dit niet veel van de vriendelij-
ke en kameraadschappelijke sfeer die de
vroegere Vincentius verenigingen soms
kenmerkte. Een breed scala van sociale ac-
tiviteiten op allerlei gebieden wordt nage-
streefd. Men organiseert onder meer con-
certen voor senioren en gehandicapten.
Verder worden genoemd het Lance-care
programma, dat zich in Nederland nogal
voor de blindengeleidehonden inzet. De
Lance komen op gezette tijden bij elkaar in
bekende restaurants, die voorzien zijn van
het bekende Lance-vignet. Het is een hech-
te organisatie, voortreffelijk geleid, die re-
gelmatig van zich laat horen.

De plaatselijke golfclubs
In de grotere, belangrijker steden hebben

zich naar Engels model reeds vroeg in deze
eeuw golfclubs gevestigd, die door het ex-
clusieve karakter de taken van de sociëtei-
ten hebben overgenomen. De meeste golf-
clubs beschikken verder over restaurant-
faciliteiten, die vaak aanzienlijk beter zijn
dan in de oudere wat bedompte sociëteiten
van weleer. De techniek van de golfsport,
de hoogte van de kosten van het lidmaat-
schap maar ook de lokalisatie in dure wij-
ken, maken deze golfclubs tot exclusieve
gelegenheden waar de plaatselijke maar
ook nationale elite zich treft. Vroeger wa-
ren de ledenlijsten van de golfclub tamelijk
publiek, zij gaven door hun vermelding
glans aan een familie. Vanwege veilig-
heidsoverwegingen en privacy-rechten
wordt nu een restrictief beleid op dit punt
gevoerd

Relevantie verenigingsleven voor genea-
logie
Het is uiteraard niet mogelijk hier alle type
verenigingen te bespreken en wij beperkten
ons daarom tot enkele hoofdlijnen. Ge-
tracht werd de belangrijkste categorieën te
noemen om een raster te geven waarin ook
andere typen verenigingsvormen kunnen
worden geplaatst. Zo werden niet de poli-
tieke organisaties, de vakorganisaties, de
beroepsverenigingen, de sportverenigingen
het merendeel van de culturele instellingen
e.d. uitgewerkt. De reden is dat deze voor
de genealogie minder belangrijk zijn, of
omdat zij omstandig in tal van organen
(zoals de sport) zijn gepubliceerd. Dit korte
overzicht demonstreert wel hoe de vereni-
gingen sedert 1875 explosief zijn gegroeid
en welke rijkdom aan initiatieven werd ont-
plooid.
Wie de verenigingsactiviteiten van zijn
voorouders voor 1875, zoekt zal uiteraard
geen of weinig data vinden. De oudste zijn
de kerkelijke activiteiten en deze staan dan
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ook bijv. vaak aangegeven op het bidprent-
je.

Samenvatting
Het verenigingsleven kent in ons land een
opvolgende reeks van ontwikkelingen die
gekenmerkt worden door een steeds verde-
re democratisering. Er zijn weinig sociale
structuren die in Nederland zo goed zijn
uitgekristalliseerd en die zoveel vrucht heb-
ben opgeleverd. Verenigingen zijn daarom
zeer belangrijk sociaal kapitaal van ons
land.

Dat het genealogische onderzoek profijt
heeft van de studie van het verenigingsle-
ven, behoeft hier geen verder betoog. In
kranten, tijdschriften, programmaboekjes
en verenigingsbladen kan men, als betrok-
kene lid van een vereniging is geweest,
vaak heel wat aardigs oppikken. De bron-
nen voor 1750 zijn tot nu schaars al is hier
een kentering ten goede omdat de belang-
stelling voor dit onderwerp groeiende is.
Na 1750 zien we in Nederland een rijke
schakering van diverse organisaties zoals
de genootschappen, de geheime genoot-
schappen en de sociëteiten. Hiervan zijn
gelukkig meer archivalia bewaard, doch
verdere inventarisatie en publicatie zou een
goed ding zijn. Na 1875 zien wij na de ver-
soepeling van de wet op de verenigingen
een ware explosie van verenigingen optre-
den die het hele maatschappelijke leven
raakt. Het is zeer merkwaardig dat er over
het Nederlandse verenigingsleven slechts
op beperkte schaal is gepubliceerd. Met
enig geluk vindt men echter wel deelpubli-
caties, vooral in de plaatselijke heemkundi-
ge archieven. Soms bieden krantenversla-
gen uitkomst. Toch is reeds veel verloren
gegaan. Er moet dus veel haast gemaakt
worden om nog wat van deze cultuurschat
te redden. Mogelijk kan men nog het een

en ander vinden in regionale dag-, week- of
huis-aan-huisbladen. Het zou een goed
ding zijn als de plaatselijke heemkundige
verenigingen dit cultuurgoed zouden op-
sporen en inventariseren en een 'genealogie
van de verenigingen' zou opstellen. Mo-
menteel zijn nog oudere mensen beschik-
baar voor 'oral history', die nog iets over
het vroegere verenigingsleven kunnen ver-
tellen. Over enkele jaren zal dit niet meer
mogelijk zijn.
Dit artikel heeft hopelijk de betekenis van
het onderzoek van de verenigingen naar te-
vredenheid toegelicht. Dit artikel breekt
echter ook een lans om wat er van het eer-
tijds zo bloeiende verenigingsleven nog
over is, zorgvuldig te documenteren en te
publiceren. Het is een fascinerende bezig-
heid om zich met deze materie bezig te
houden, omdat men ook als genealoog vaak
op onverwachte vondsten stoot die op een
persoonlijkheid een geheel ander licht kun-
nen werpen.

Becommentarieerde literatuur
Zoals eerder gesteld is het aantal publica-
ties omtrent het verenigingsleven in Neder-
land redelijk schaars. Deze studie heb ik
geschreven door uit vele kleinere bronnen
te putten die hier niet allemaal kunnen wor-
den besproken. De genealoog zal zich vaak
het beste kunnen oriënteren in publicaties
van lokale heemkundige of geschiedkundi-
ge verenigingen. Voor zicht op de laatste
jaren wordt vooral naar de publieke pers
gewezen.

J.D.C, van Dokkun (1929) Honderd jaar
muziekleven in Nederland. Amsterdam:
maatschappij ter bevordering van de Toon-
kunst (geeft aardige kijk op de ontwikke-
ling van de professionele maar ook ama-
teursitische muziekccultuur in Nederland)
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A.N.J. Hollander (1962) Drift en koers. As-
sen: van Gorcum en company
(deze publicatie is een compilatie van di-
verse artikelen waarvan het artikel van E.
Abma in het bijzonder wordt aanbevolen.
Ook Abma stelt dat er weinig over het ver-
enigingsleven gepubliceerd was. Na zijn
publicatie verscheen niet veel meer nieuws)

H.M. Jolles (1957) Het verenigingsleven in
sociologisch perspectief. Mens en Maat-
schappij34: 18

H.M. Jolles (1963) Verenigingsleven in Ne-
derland. Zeist: de Haan (proefschrift met
vooral een sociologisch-theoretische bena-
dering)

A. van de Sande (1995) Vrijmetselarij in de
lage Landen. Zutphen: Walburg pers (heel
aardige en fraai uitgevoerde publicatie)

Noten
1. Vanwege het spelen op de grasmat (=lawn).
2. De eerste plaatselijke staatsverenigingen
zijn veel ouder en dateren van 1842 (Leeuwar-
den) en 1845 (Harlingen).
3. De fiets was aanvankelijk een kostbaar ver-
voermiddel dat gauw een paar maanden loon
kostte.
4. Koos Vorrink was onderwijzer, die zich als
legerofficier vooral inzette voor de drankbe-
strijding in het leger. Dat was hard nodig !!! In
een uitmuntend artikel in het Nederlands Tijd-
schrift van Geneeskunde, beschrijft hij de kom-

mervolle situatie van het Nederlandse leger tij-
dens de Eerste Wereldoorlog.
5. Deze baseerden zich ten dele op de oude
Wanderburschenschaften.
6. De inslag, juist bij de uiterst linkse bewegin-
gen (rode valken), was een sterke burgerlijke
invulling van het leven, d.w.z. de vorming van
bewust staatsburgerschap, soberheid, ontzag en
liefde voor de natuur, hoge ethische idealen en
een gepassioneerd streven naar het 'zuivere' ook
wel 'het Hoge Reine'. De duidelijk confrontatie
met de oudere generaties ontbrak. Geliefde acti-
viteiten waren de volksmuziek (gitaar), volks-
dansen (rond de meiboom), debatteren, wande-
len en trekken in de natuur (Hoge Hoender-
berg). Sportverdwazing, alcohol en een luxebe-
staan waren uit den boze.
7. Baden-Powell merkte dat jonge soldaten
weliswaar goed gevormd waren, maar kame-
raadschap, zelfbewustzijn en praktische vaar-
digheden om in de natuur te overleven, misten.
Als reactie hierop schreef hij zijn boek Aids to
scouting (1899), bestemd voor onderofficieren
en manschappen. Tot zijn verrassing bleek dit
boek onder de jongeren bijzonder populair. Hij
schreef daarom een beter aan de jeugd aange-
past boek waarvan de ideeën tijdens een kamp
voor 24 jongens op Brownsea Island werden
getest. Dit kamp wordt later als het begin van
de Scouting beweging bestempeld. Het voor de
jeugd bedoeld boek Scouting for boys ver-
scheen in 1908. Her en der ontstonden nu groe-
pen die met de ideeën uit dit boek aan de slag
gingen. In 1910 nam Baden-Powell, op verzoek
van de koning, ontslag uit het leger om zich met
de organisatie van de spontaan ontstane bewe-
ging bezig te houden.

Uw stamboom in Excel Men kan o.a. een parenteel of een kwar-
In Computer idee 21/2001 heeft men een tierstaat vervaardigen. Ook aanvullende
voorbeeld uitgewerkt hoe zelf een stam- gegevens kunnen worden verwerkt. Het
boom op te zetten in Excel. ontbreekt uw redactie helaas aan tijd om
Men kan een model van dit werkblad een en ander eens uit te proberen, maar we
ophalen op de internetsite houden ons gaarne aanbevolen voor een
www.computeridee.nl achter de knop verslagje met betrekking tot deze program-
'Downloads', genaamd 'CID Stamboom.xls. meermogelijkheid.
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Alliantiewapens
H.K. Nagtegaal

Als heraldisch ontwerper word ik wel eens
benaderd door vrouwen die een alliantiewa-
pen in een (zegel)ring willen laten grave-
ren. Omdat bij alliantiewapens verschillen-
de vormgevingen mogelijk zijn, zal ik aan
de hand van enkele voorbeelden het een en
ander verduidelijken.
Alliantiewapens zijn combinaties van de
familiewapens van twee echtelieden. De
familiewapens kunnen als twee schilden
naast elkaar staan of in één schild gecombi-
neerd zijn.
Dit laatste kwam in de zestiende en zeven-
tiende eeuw regelmatig voor. Dan werd aan
het wapen van de vrouw in de heraldisch
rechter schildhelft het wapen van de man
toegevoegd.

Bij een alliantiewapen dat bestaat uit twee
afzonderlijk schilden staat het mannelijke
schild heraldisch rechts en het vrouwelijke
(meestal een ovaal schild) links. Er bestaan
verschillende mogelijkheden om een allian-
tiewapen dat uit twee schilden bestaat weer
te geven. Hieronder volgen er vier.

De helm en toebehoren van het mans
wapen wordt midden boven beide
schilden geplaatst.

2. Beide wapens worden volledig, met
helm en toebehoren naast elkaar af-
gebeeld. In dat geval wordt voor het
wapen van de vrouw meestal ook de
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mannelijke schildvorm gebruikt.
Verder kan het gehele mannelijke
wapen uit courtoisie (hoffelijkheid)
in spiegelbeeld naar dat van de

ovale vorm, en midden boven beide
schilden kan eventueel een rang-
kroon behorend bij het geslacht van
de man worden geplaatst.

vrouw worden gekeerd.

3. De helm of helmen worden weggela-
ten en alleen de wapenschilden zijn
naast elkaar geplaatst. Het vrouwelijk
wapen heeft dan de gebruikelijke

4. Soms worden alliantiewapens ook
met linten of koorden versierd. Deze
versieringen hebben geen vast pa-
troon en kunnen naar periode en de

Zijn heraldische tekenaars ondergeschoven kinderen?
H.M. Lups
De procedure bij een wapenregistratie is
meestal: de aanvrager heeft een bepaald
idee wat hij in zijn wapen zou willen plaat-
sen en gaat daarmee naar een heraldisch
ontwerper. De ontwerper ontwerpt in over-
leg met de aanvrager een heraldisch verant-
woord wapen. Vervolgens wordt het wapen
ingediend bij een Heraldische Commissie.
Dat kan o.a. zijn bij het CBG of bij de Afd.
Heraldiek van de NGV. Nadat de commis-
sie zijn fiat aan het wapen heeft gegeven
krijgt een heraldische tekenaar de opdracht
het wapen te schilderen.
En als bekroning ontvangt de aanvrager een
certificaat. Tevens wordt het geregistreerde
wapen bij het CBG in het Jaarboek en bij
de Afd. Heraldiek van de NGV in Gens
Nostra gepubliceerd. Wat daarbij opvalt is

dat wel de ontwerper maar nooit de man die
er het langste aan heeft gewerkt, de heraldi-
sche tekenaar, wordt vermeld. Vaak is de
ontwerper ook de tekenaar maar dat is lang
niet altijd het geval. Een goede creatieve
ontwerper maakt binnen tien minuten een
ontwerp, het definitieve schilderstuk kan
wel één of twee dagen duren.
Bij schilderijen wordt altijd nauwkeurig bij-
gehouden wie de schilder van een werk is.
Blijkbaar gelden bij de heraldiek andere re-
gels. Maar misschien is dit toch een reden
om er eens over na te denken om ook de
tekenaar te vermelden. Toekomstige aan-
vragers kunnen dan ook een voorkeur uit-
spreken voor een bepaalde tekenaar. Het
plaatje wordt dan transparant zoals men dat
heden ten dage noemt.
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Invulling van de familiegeschiedenis (2)
H.M. Lups

Rijmiavoti

Een van de Rotterdamse havengebieden (begin twintigste eeuw)

Weergave van mondelinge geschiedenis,
voor zover het om de 'gewone' man uit
vroegere tijden gaat, is bij gebrek aan zulke
bronnen maar beperkt mogelijk, omdat er
weinig materiaal beschikbaar is.
Er zijn daarnaast maar weinig personen uit
deze bevolkingsgroep die over voldoende
schrijfvaardigheid en tijd beschikten om
zelf hun leven en levensomstandigheden te
beschrijven, al zijn er gelukkig meerdere
uitzonderingen, die voor aanvullende infor-
matie hebben gezorgd o.a. in de vorm van
autobiografisch materiaal. Een van deze
bronnen wordt gevormd door de Memoires
van een havenarbeider, geschreven door
Hein Mol. Het zijn herinneringen die de pe-
riode van het eind van de negentiende eeuw
tot en met de Eerste Wereldoorlog omvat-
ten. Hij was de oudste uit een gezin van ze-
ven kinderen dat eind 1800 naar Rotterdam

trok. Daarnaast plaatsten prof. dr. P.J. Bou-
man en W.H. Bouman omstreeks 1950 in
de kranten, die daar verschenen, een oproep
tot hen, die zich in de jaren van opgang na
1880 in Rotterdam vestigden en daarbij ve-
le aanpassingstnoeilijkheden ondervonden,
waarop vele reacties werden ontvangen.

In het voorgaande artikel werd bij de inlei-
ding reeds de sociale structuur van Rotter-
dam in het midden van de vorige eeuw
weergegeven. In deze handelsstad nam de
bevolking tussen 1890 en 1900 toe met
84.000 inwoners. Op het platteland werd
men in die tijd geconfronteerd met de ge-
volgen van een landbouwcrisis. Op de
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden was
de situatie reeds extra verslechterd door de
achteruitgang van de meekrapteelt. Het ge-
volg was, mede door het gebrek aan sociale
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zorg, dat de financiële toestand van de ar-
beiders, maar ook die van de kleine mid-
denstand, op het platteland slecht tot zeer
slecht was.
In Rotterdam daarentegen bloeide juist de
transitohandel op, waardoor er grote vraag
naar arbeidskrachten was op allerlei gebied,
o.a. in de scheepsbouw, terwijl voor het
werk in de havens vooral een beroep werd
gedaan op de werkeloze landarbeiders. Om-
streeks 1900 werkten zo'n 10.000 arbeiders
in de Rotterdamse havens, waar onder an-
deren vele pakhuisknechten en slepers no-
dig waren. Er waren toen duizenden werk-
paarden in gebruik. Voor de behandeling
daarvan werd uiteraard gebruik gemaakt
van arbeiders, afkomstig van het platteland,
die daarvoor immers over de vereiste des-
kundigheid beschikten.

Wanneer men kennis neemt van de boven-
laag uit het havenbedrijf, de z.g. havenba-
ronnen, wordt duidelijk dat men destijds in
het havengebied merkwaardige arbeidsom-
standigheden kende.
In 1997 verscheen in boekvorm de publica-
tie Haven-Adel aan de Maas, geschreven
door Bram Oosterwijk, toen journalist bij
het Rotterdams Dagblad. Hij beschrijft de
belangrijke rol van een zestal bedrijven en
vooral van de ondernemers ('havenbaron-
nen'), die hebben bijgedragen aan de groei
van de Rotterdamse haven. Als eerste be-
handelt hij Frans Swarttouw, geboren in
1859. Zowel zijn grootvader Francois als
zijn vader Leen waren al met allerlei lading
in de weer geweest. Vader Leen ronselde in
café's aan de waterkant bootwerkers om
scheepsruimen te legen of te vullen. Men
noemde zo iemand een scheepsondernemer.
De jeugd van zoon Frans was verre van ge-
makkelijk. Op zijn zeventiende was hij bij
zijn vader in dienst gekomen. Ook zijn
broer werkte daar. Zij waren nog geen jaar

bezig toen vader Leen overleed. Zijn broer
kreeg het beste van de zaak. Frans ging al-
leen verder. In 1887 noemde hij zijn zaak
'Quick Dispatch'. Het ging er in die jaren
vaak hard aan toe, ook voor de mensen die
hij aannam en ontsloeg. In zijn memoires
schrijft hij: "Dat het wegjagen van zulke
klanten niet altijd gemakkelijk ging, laat
zich begrijpen, maar daar was ik wel tegen
opgewassen en het is voor mij nogal eens
noodig geweest mijn vuisten te gebruiken,
maar toen zij zagen welk vleesch zij in de
kuip hadden, ging het beduidend beter".

Het stelsel van havenwerkzaamheden.
Cargadoors, de tussenpersonen, die ten be-
hoeve van de rederijen het lossen en laden
van de schepen verzorgden, voerden dat
doorgaans niet in eigen beheer uit, maar lie-
ten dat aannemen door stuwadoors,
scheepsaannemers, ook wel stevedore,
stouwer of stouwersbaas, of gewoon baas
genoemd., die op hun beurt weer ploegen
bootwerkers in dienst namen. De ontvan-
gers van goederen maakten veelal ook ge-
bruik van tussenpersonen, de factors, die
zorgden voor het vervoer en de opslag,
soms ook voor het meten en wegen. Daar-
naast kende men nog andere ondernemers:
scheepsbevrachters voor het vervoer in
lichters en schuitenvoerderbazen voor het
vervoer per schip naar en van de zeesche-
pen.

In dit stelsel van havenwerkzaamheden en
controle namen de bazen en voorlieden, de
z.g. 'krassen' een speciale plaats in. De ba-
zen voerden een aparte stand. Men had ver-
schillende soorten bazen: expeditiebazen,
veembazen, beurtbazen en bootbazen. De
laatsten waren in dienst van de stuwadoors.
Vaak was ook hun loon niet bijster hoog,
maar de meeste wisten van wanten en sloe-
gen uit alles geld. Zij waren het die voor de
verschillende klussen de losse arbeids-
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krachten aannamen, straften en ontslag ga-
ven. Zij betaalden ook het loon uit, dikwijls
vrij willekeurig, waarbij degene die open-
lijk liet blijken, dat hij zich tekort gedaan
voelde, met ontslag werd bedreigd. Loon-
diefstallen vonden voornamelijk plaats bij
de ladingen, die in stukloon of tonnengeld
werden verwerkt, kolen, ertsen en dergelij-
ke. Hierop hadden de arbeiders geen con-
trole en moesten geheel afgaan op de gege-
vens door de werkgever verstrekt. Het loon
voor de nachturen was 37,5 cent per uur en
voor de daguren 25 cent, maar voor de
nachturen werd ook dikwijls maar 25 cent
uitbetaald.Vaak hadden zij relatie met een
kroegbaas in wiens café de lonen werden
uitbetaald. Dikwijls trad de kastelein op als
betaalmeester. Ook exploiteerden zij wel
zelf een café. Uiteraard werd verwacht, dat
dat loon daar gelijk gedeeltelijk weer in
drank werd omgezet. De grootste drinke-
boeren kregen veelal het meeste en beste
werk.

Deze bazen regelden het werk met o.a. het
recht te beslissen of een schip in 40 uren
zou worden gelost door een of twee ploe-
gen. Er gingen legenden van de enorme
sommen, die de bootwerkers verdienden,
voor een loon van ƒ 22,50 moest in het stuk-
goed zes dagen en twee nachten worden ge-
werkt. Enerzijds werden arbeiders gedwon-
gen 24 en 36 uren achtereen te werken, an-
derzijds stond bijv. de baas van een stuwa-
doorsfirma 18 man bij wijze van gunst toe
door te staan, d.w.z. de ploeg mocht de hele
boot leegmaken. Al bij al duurde de lossing
24 uur langer dan gewoonlijk.
Hein Mol geloofde niet dat er in de haven
veel mensen rondliepen, die konden zeg-
gen: ik ben nooit oneerlijk geweest. Ieder,
van hoog tot laag, was daarbij betrokken.
Er werd verwacht dat je het kantoor, waar-
voor je werkte of voor degene wiens belan-
gen door je kantoor werden behartigd, zo

veel mogelijk trachtte te bevoordelen. An-
derzijds moest de arbeider niet proberen
iets voor zich zelf achter over te drukken.
Dat er heel wat ongevallen plaats vonden
spreekt wel vanzelf.
In 1889 ontbrandde te Rotterdam het eerste
grote conflict in de haven.

De sociale gevolgen
Men kon de havenarbeiders in drie grote
groepen verdelen, de vasten, die op een
vastgesteld weekloon werkten, de losse ar-
beiders, die hun brood bij een vast kantoor
verdienden en als los-vasten konden wor-
den beschouwd en de geheel losse werklie-
den, die als aanvullende troepen dienst de-
den. Deze groep moest niet alleen het werk
zoeken, maar als het ook maar een beetje
slap werd was deze groep het eerst werke-
loos. In doorsnee liepen er van de circa
12.000 havenarbeiders dagelijks ongeveer
2000 zonder werk. Sociale voorzieningen
waren er in het begin niet. Raakte men he-
lemaal klem dan kon men zich tot het Bur-
gerlijk Armbestuur wenden. Daar was men
niet scheutig en het was zeer moeilijk aan
te tonen dat men geen karweien aan had
kunnen nemen.

Toen het gezin Mol zich in Rotterdam ves-
tigde kregen ze een pand ergens aan een
van de havens, dat door hen en vijf andere
gezinnen bewoond werd. Hun 'etage' be-
stond uit twee kamers en twee donkere al-
koven. In iedere alkoof waren twee bedden
boven elkaar getimmerd. Uit het raam van
de achterkamer konden zij de overburen ge-
makkelijk de hand reiken. In die achterka-
mer was nog een soort gootsteenkast, een
ruimte van ruim een vierkante meter groot.
De trappen met een wrakke ijzeren leuning,
die er half bij hing, waren verveloos en
smerig. Schoonhouden was er niet bij.
Deze huisvesting en manier van bouwen in
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de meeste arbeiderswijken voldeed in we-
zen niet aan redelijke eisen van volkshuis-
vesting. Het was een hygiënisch minimum.
Er waren arbeiders genoeg die de huur van
ƒ2,— a ƒ 2,50 voor nieuwgebouwde alkoof-
woningen niet konden opbrengen en genoe-
gen moesten nemen met krotwoningen in
de vervallen binnenstad, welke voor ƒ 1,50
of minder beschikbaar bleven. In alle één-
en tweekamerwoningen tezamen leefde te
Rotterdam 40!/2 procent van de bevolking.
Soms was er per huis slechts een w.c. be-
schikbaar (tonnensysteem, omdat er nog
geen riolering was).
Hoewel het grootste deel van de bevolking
in eigen levensonderhoud kon voorzien, le-
verde dat toch ook wel degelijk problemen
op.
Dat levensonderhoud was overigens niet
zonder meer een vetpot. Als voorbeeld een
gezin uit Kampen afkomstig. De vader ver-
diende gemiddeld in 1904/9,— per week.
Hij was toen achttien jaar in dienst van zijn
patroon en was uitvoerder (voorman ofte-
wel kras) geworden. Het gezin bestond toen
uit negen personen, telde dus zeven kinde-
ren. De oudste dochter verdiende/1,25 per
week als dienstbode voor halve dagen. Een
van de zoons was goudsmidleerling en ver-
diende ƒ 0,75 per week. De moeder ontving
nog ƒ 2,— per week voor het schoonhouden
van de binnenplaats (twee keer per week
schrobben en putten uitscheppen. Vader
kreeg ƒ 0,50 zakgeld, de dochter en de zoon
ieder ƒ0,10 per week, zodat het netto ge-
zinsinkomen ƒ 12,30 bedroeg. Van dit be-
drag ging/ 2,25 af voor huishuur en/0,50
voor afbetaling van een naaimachine, zodat
voor het dagelijks levensonderhoud, kle-
ding enz. per week ƒ 9,55 per week be-
schikbaar was. Toch speelde dit gezin het
klaar om rond te komen. O.a. bracht de zus-
ter of de zoon vrijdags een emmer naar de
poelier, die de emmer deed vullen met kop-

pen en halzen van eenden en kippen, kip-
pen- en eendenvet, magen, hartjes, levertjes
en nieren. Deze emmer werd dan zaterdags
weer opgehaald. Zo'n emmer slachtafval
kostte een kwartje. Moeder, zoon en doch-
ter verwerkten dit alles. Zondags werden de
koppen tussen de deur gekraakt en de her-
sentjes met behulp van een lepeltje opgege-
ten. Ook had moeder drie dagen jus bij het
middageten. Groenten werden van de
groentemarkt gehaald. In de tijd van grote
aanvoer kon men groente voor niets krijgen
uit de grote hoop, die de boeren als over-
schot achter lieten. Vader kreeg als uitvoer-
der dikwijls een wagen brandhout mee als-
mede de heikoppen, dus was er altijd
brandstof. De zoon ging na schooltijd met
zijn broertje naar het terrein van de spoor-
wegen waar ze uit de sintels, die de stokers
daar stortten, de nog goede kolen haalden.
En daar zat per ongeluk expres nog wel
eens een grote mop ongebruikte steenkool
tussen. De zoon haalde bij de slager voor
een dubbeltje afsnijdsel. Dat was een groot
pak met de einden van worst, rookvlees
enz. Moeder maakte zelf ondergoed, jur-
ken, lakens en slopen en broekjes van man-
chester en werkbroeken voor vader. Op de
Botersloot was een jood gevestigd die net
gedragen kleding verkocht. Voor een koop-
je hadden vader en zoon daar een Zondags-
pak. De vader betaalde zijn kleding uit zijn
fooienpotje. Dit gezin leefde nog lang niet
op de onderste rand van het bestaan. De
moeder was actief van half zes 's morgens
tot 's avonds tien uur. De vader deed vooral
in de nieuwbouw zwaar werk, circa 65 uur
in de week. De zuster maakte circa vijf en
veertig uren voor die ƒ 1,25, de zoon als
leerling voor zeventig uur / 0,75.

De lage lonen, het gebrek aan sociale
(voor)zorg bij werkeloosheid, ziekte en be-
valling, het ontbreken van ongevallenverze-
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kering en ouderdomspensioen leidden tot
armoede, vaak zeer bittere armoede met al-
le gevolgen van dien: slechte hygiënische
toestanden, een slechte gezondheidstoe-
stand, vatbaarheid voor ziekten en een hoge
kindersterfte. Dit werd in de hand gewerkt
door het alcohol misbruik. Rond 1890 be-
reikte het alcoholgebruik in Rotterdam een
gemiddelde van vijftien en een halve liter
per hoofd per jaar tegenover een landelijk
gemiddelde van nog geen liter. De armoede
en verwaarlozing werkte ook bendevor-
ming op straat in de hand, met daaruit
voortvloeiende min of meer ernstige jeugd-

criminaliteit.
Ook het kerkelijk leven onderging invloed.
Weliswaar bleven de ouders hun kerk min
of meer trouw, bij de kinderen was dat an-
ders en zo werd het geloofsleven in belang-
rijke mate ondermijnd.

Literatuur
Bram Oosterwijk, Haven-Adel aan de Maas,
Rotterdam 1997.
Hein Mol, Memoires van een havenarbeider,
Nijmegen 1980.
Prof. dr. P.J. Bouman, W.H. Bouman, De Groei
van de grote Werkstad, Assen 1955.

Beroepen van toen (Licentmeester-lijmkoker)
H.M. Lups

Licentmeester, Licent-Meester.
In het bijzonder in de Republiek der Veree-
nigde Nederlanden was een licent in eerste
instantie de toestemming om met onderda-
nen van een vijandelijk land handel te drij-
ven tegen betaling van zeker recht ten be-
hoeve van de admiraliteiten. Zowel bijv. op
de Zuidelijke-Nederlanden als op Spanje
dreven de Noord-Nederlandse kooplieden
onder licent der Staten een voordelige han-
del. De eerste vergunning daartoe werd in
1577 te Vlissingen geveild. In 1577 werden
deze belastingen van Holland en Zeeland
overgenomen door de Staten Generaal van
de Republiek. Ook na de Vrede van Mun-
ster bleven deze belastingen in stand, maar
kregen het karakter van een in- en uitvoer-
belasting.
In het Groot Placaatboek, 1, 2282 van 1597
werd bepaald "Dat niemandt op eenige an-
dere Havenen ofte Plaetsen, by de gemeene
Vyanden .... Geoccupeert, eenige goederen
.... Sal mogen ... brengen, voeren, oft oock
van daer in dese Landen transporteren, son-
der daer toe behoorlijck Licent ofte

Convoy-brieven vande Convoy ofte Licent-
Meesters van de Comptoiren inde Quartie-
ren respective ... verkregen, ende het volle
Licent ... betaeltte hebben".
Ook in Indië kwam deze functie voor.
Bron: WNT

Lichter
Een lichter was werkzaam bij de aanleg van
dijken en wegen. Het was een werkman die
de zoden of de bovenaarde op de vereiste
dikte afstak. Een ploeg zodensnijders, be-
staande uit twee ploegers en twee lichters
kon op een dag 400 vierkante ellen afste-
ken. In sommige streken was het een func-
tie in de steenbakkerij. Ook iemand die zijn
beroep maakte van het lichten van schepen.

Lichterman, lichterschipper
Een lichter was ook een type schepen, dat
werd gebruikt om goederen uit grotere (zee)
schepen te lossen. In Amsterdam kende
men het lichtermans- en lichtersliedengilde
en ook het korenlichtermansgilde.
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Lichtopzichter, lichtwachter
De lichtdienst moest zorgdragen voor licht-
toestellen op havenhoofden, lichtschepen
en lichtbakens. Men onderscheidde de
lichtopzichter der lste klasse, id. der tweede
klasse, de hoofdlichtwachter, de lichtwach-
ter en de tweede lichtwachter.

Lijkbezorger
Degeen die de begrafenis regelt

Lijkbidder
Zie ook aanspreker. Na de stichting van de
Republiek vond het aanzeggen in de steden
plaats door een koster of door een aanspre-
ker of 'gesworen bidder', die door de burge-
meester of de regeerders werd aangesteld.
In Leiden werd gesproken van een
'noodiger ter begrafenis', elders van lijkbid-
der, doodsbidder, bidder, leedaanzegger,
groevebidder, leedbidder, lijkbode, aanzeg-
ger. Dit is een persoon die de familie en
vrienden van een overledene voor de begra-
fenis uitnodigt, diens dood aan de huizen
aanzegt en belast is met de regeling van de
begrafenis. De bidder gebruikte voor het
nodigen gedrukte 'aanspreekbriefjes', die
soms geheel op rijm waren. In een gegoed
gezin kwamen op de eerste avond na het
sterfgeval de bloedverwanten en vrienden
bijeen om 'leesceelen' of 'opleesrollen' ge-
reed te maken, waarop de namen werden
aangetekend van degenen, die genodigd
moesten worden. Deze 'aansprekersceelen'
werden aan de 'bidders der begrafenisse' ter
hand gesteld. Aan de hand van deze celen
werden de begrafenisbriefjes rondgebracht.
Volgens een keur van 1667 moest men te
Amsterdam voor iedere honderd begrafe-
nisbriefjes één gulden aan de aalmoezeniers
van het Weeshuis betalen met een mini-
mum van drie gulden. Ook het formaat was
bepaald. Dat mocht niet groter zijn dan
'quarto ordinaris schrijfpapier'. Het aanzeg-

gen en persoonlijk afgeven van de overlij-
densbrief heeft zich in Nederland tot onge-
veer 1950 kunnen handhaven, maar werd
allengs vervangen door verzending per
post.
De (lijk)bidders vormden destijds een eigen
gilde, waartoe ook vrouwen konden beho-
ren. Zij verhuurden tevens rouwkleding,
wat extra inkomsten verschafte. In Nijme-
gen werd het ambt van bidsters tot 1672
uitgeoefend, elders handhaafden zij zich tot
in de negentiende eeuw. De gilden hadden
hun eigen aansprekers, die gekleed waren
in een lange tot op de grond hangende
rouwmantel en droegen grote flaphoeden.
De bidders droegen lange mantels, een flap-
hoed met een sluier van crêpe, die soms zo
lang was, dat hij moest worden opgenomen.
In de achttiende eeuw werd het gebruikelijk
de predikanten na te bootsen, zowel in kle-
ding als in manieren.

Lijkwagensverhuurder
De voorloper van de hedendaagse begrafe-
nisondernemer.
In het Groot Placaatboek 4, 1129a van 1693
werd bepaald; "Gelijck mede de Rouw-
huyr-koetsen, waer mede de Lijeken ten
grave werden gebracht, niet sullen vermo-
gen deselve Lijeken te voeren, als mits de
Koetsier daer van toone een schriftelijck
Billiet1) ..., op poene van tien guldens te
verbeuren ... tot laste vande Lijckebidders,
of andere die het selve Lijck sullen hebben
bedient".
') als bewijs dat de belasting daarvoor was
betaald.
Literatuur: WNT, H.L. Kok, De geschie-
denis van de laatste eer in Nederland, Lo-
chem 1970.

Lijmkoker, lijmmaker, lijmsieder, Hjm-
werker.
Lijm, niet te verwarren met 'plaksel' (stijf-
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sel of gom) was van dierlijke oorsprong.
Dierlijke lijmen werden gekookt uit slacht-
afval, restanten huid en botten. Als grond-
stof, 'lijmgoed', dienden reststukken en
schraapsel van schapenvellen, paarden- en
runderhuiden, beschadigde vachten, konij-
nenvellen, oren van slachtdieren, kalfshoef-
jes, hoornkernen, snippers perkament, afval
van varkenspotenkokers, botten en kraak-
been, zwemblazen van vissen (o.a. van de
steur) en oud leer (als zwepen, riemen en
oude handschoenen.
Voor het koken moesten bij vers lijmgoed
eerst de aanhangende vleesresten en het
eventueel aanwezig haar worden verwij-
derd. Het werd daartoe in kalkwater ge-
weekt, geschraapt en gewassen.
Het lijmgoed ging in netten, die in gemet-
selde vaten werden gekookt. De vaten had-
den een dubbele bodem want de lijm mocht
niet aanbranden. Tijdens het koken vormde
zich een vies, stinkend schuim, dat van tijd
tot tijd werd af geschuimd. Ook kwam vet
bovendrijven, dat naar de zeepzieder ging.
Na verloop van tijd, als de oplossing sterk
genoeg was, kon het lijmgoed worden ver-
wijderd. De oplossing werd verder gekookt
en ingedikt. Na het koken en klaren werd
de hete oplossing afgetapt in houten afzet-
bakken, die van binnen met dun lood be-
kleed waren en van buiten met slechte
warmtegeleiders opdat de afkoeling en de
hardwording van de lijmoplossing zoveel
mogelijk vertraagd werden. In de afzetbak-
ken bezonken de in de lijm zwevende vaste
resten. Het lijmgoed werd zo'n drie maal
afgetrokken. De overblijvende resten van
het lijmgoed werd als meststof aan land-
bouwers verkocht.

De gevormde lijm werd in grote houten
koelers gegoten om tot een gelei te stollen,
die met een schop in een snijvorm werd ge-

daan en met een messing draad tot dunne
plakken gesneden. Deze werden op een
droogzolder op netten gespreid om verder
te verharden. Dit drogen veroorzaakte vaak
problemen. Bij te veel vocht in de atmos-
feer beschimmelde de lijm, bij harde wind
droogde hij te snel en scheurde, bij te warm
weer smolt hij. Al bij al was een lijmkokerij
herkenbaar aan de stank.
De aldus vervaardigde lijm werd schrijn-
werkerslijm genoemd, maar werd onder
meer ook gebruikt door boekbinders, hoe-
denmakers, kartonneurs, kunstparelmakers,
leerbewerkers, vergulders en zadelmakers.
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Surplus (7)
W.J. Scholl

De 'inval van de tiende mei', een datum die
velen nog in het geheugen gegrift is. Niette-
min slaat deze vermelding niet op de dag
waarop ons land, ondanks de angstvallig
zorgvuldig betrachte neutraliteit, betrokken
werd in de Tweede Wereldoorlog. Ik no-
teerde jaren geleden de volgende vermel-
ding voorkomende in het trouwboek van
Bemmel: 10 mei 1635 inval der Fransche
ruiters. Hè, wat, hoe? Fransen? Een inval?
De Franse Tijd valt toch zo'n anderhalve
eeuw later? Maar wacht eens '1635' dat is
nog vóór 1648, nog vóór de Vrede van
Munster. Met andere woorden, de Tachtig-
jarige Oorlog is nog lang niet voorbij. Maar
die oorlog was toch tegen de koning van
Hispanje, ook al was die dan 'altijd geëerd'?
Kortom deze aantekening roept om een na-
dere verklaring en dus om onderzoek.

De belangrijkste staatslieden in de Repu-
bliek der Zeven Verenigde Nederlanden in
deze periode zijn de raadpensionaris (sinds
1631) Adriaan Pauw en 's lands Eerste Die-
naar, de stadhouder (sinds 1625) prins Fre-
derik Hendrik. De koning van Spanje (sinds
1621) heet nog immer Philips, al is het nu
de vierde van die naam. De Zuidelijke Ne-
derlanden worden lange tijd bestuurd door
de aartshertogen Albertus van Oostenrijk en
Isabella van Spanje. Isabella is een dochter
van de Spaanse koning Philips II, die haar
de Zuidelijke Nederlanden als bruidsschat
heeft gegeven. Het huwelijk van deze twee
Habsburgers bleef echter kinderloos zodat
de Zuidelijke Nederlanden met de dood van
aartshertog Albrecht in 1621 aan Spanje te-
rugvielen. Isabella blijft echter tot haar
dood in 1633 landvoogdes, op die manier
de Zuidelijke Nederlanden nog enige jaren
een schijn-zelfstandigheid biedend. Niet

onvermeld mag blijven dat onze oostgrens
bedreigd wordt door de met de Spaanse
Habsburgers verwante Duitse keizer. Nog
in 1629 was een leger onder bevel van een
veldheer van Isabella en van een veldheer
van de keizer de Veluwe binnengevallen
met het doel Frederik Hendrik weg te lok-
ken van 's-Hertogenbosch. Deze laat zich
echter niet verleiden. Het Habsburgse leger
moet zich uiteindelijk terugtrekken omdat
het afgesneden wordt van zijn toevoerlij-
nen, terwijl met de verovering van Den
Bosch Frederik Hendrik zijn reputatie inter-
nationaal gevestigd weet.
In 1632 onderneemt hij een nieuwe veld-
tocht, Venlo en Roermond geven zich zon-
der meer over. Maastricht moet belegerd
worden. Twee legers snellen toe tot ontzet:
een Spaans onder Santa Cruz en een Oos-
tenrijks onder Pappenheim. Deze gecombi-
neerde Habsburgse actie mag echter niet
baten en op 22 augustus 1632 capituleert
Maastricht. Frederik Hendriks veldtocht is
wederom een succes, het grondgebied is be-
langrijk uitgebreid en er worden vanuit een
sterke positie onderhandelingen gestart.
Sommigen zijn verbaasd dat de prins zijn
succes niet heeft uitgebuit en door is gesto-
ten naar Brussel, hetgeen aanvankelijk de
bedoeling was. Het lijkt mij dat de prins,
die in het algemeen toch al niet beticht kan
worden van overhaast of roekeloos optre-
den, hier van afzag omdat van een ver-
wachte bijval uit het Zuiden niets bleek, er
toch een sterker wordende vijand tegenover
hem stond en het met het vorderen van het
seizoen niet aanlokkelijk was een dergelijke
operatie te beginnen. Het is daarbij niet
denkbeeldig dat hij van een snelle gunstige
beslissing afkerig was omdat daarmee
weliswaar zijn reputatie vergroot zou wor-

Ons Erfgoed, 9e jrg., september-oktober 2001 nr. 5, pag. 211



de 'Habsburg-connection'

Philips I 'de Schone'

Karel V Ferdinand I

Philips II Maria X

Philips III
X
Margaretha van Oostenrijk

Isabclla X

Maximiliaan II

Albrecht

Karel
I

i ; r
Anna Maria Philips IV Don Ferdinand
X
Lodewijk XIII

Maria Anna X Ferdinand III

Ferdinand II Margaretha
X
Philips III
van Spanje

Toelichting bij het genealogisch overzicht
Op een na, Lodewijk XIII, zijn alle hierboven opgevoerde personen afstammelingen van Philips de
Schone. Links zien we de Spaanse tak, met de koningen, rechts de Oostenrijkse, met de keizers.
Karel V was koning van Spanje en keizer van Duitsland. Na zijn aftreden in 1556 werd hij in
Spanje opgevolgd door zijn zoon Philips en in Duitsland/Oostenrijk door zijn broer Ferdinand. In
het midden zien we drie verbintenissen tussen 'Spaanse dames' en 'Oostenrijkse heren' waaronder
dat van de aartshertogen. Een vierde Habsburgse verbintenis, nu tussen een 'Spaanse heer' en een
'Oostenrijkse dame' zien we aan de beide uiteinden. Het is niet moeilijk in te zien waarom Richeli-
eu bevreesd was voor de Habsburgse omsingeling, temeer daar deze clan een eigen 'mol' in Frank-
rijk bezat in de persoon van Frankrijks koningin Anna van Oostenrijk. Hun rivaliteit is een van de
thema's in Alexandre Dumas' De drie musketiers.

den, maar zijn invloedrijke positie zou op-
houden te bestaan. Wanneer er vrede zou
worden gesloten had men zijn diensten niet
meer, in ieder geval niet meer in dezelfde
mate, nodig. Het is dan ook zeer waar-
schijnlijk dat de prins zich bij het zich
steeds scherper aftekenen van een oorlogs-
en een vredespartij in de Republiek meer
thuis voelde bij de eerste groep, ook al
kwam hij daar niet openlijk voor uit. Wie er
wel openlijk voor uit kwam was een nog
niet genoemde speler op het internationale
toneel, de Franse koning Lodewijk XIII, of
beter zijn belangrijkste minister de kardi-
naal Richelieu.
Een blik op de kaart zal meteen duidelijk
maken dat Frankrijk zich door de veelvul-
dig samen opererende Habsburgers be-
dreigd, ja omsingeld voelde: in het zuiden
en noorden de Spaanse, in het oosten de

Oostenrijkse Habsburgers. Grote veldheren
waren niet beschikbaar zodat het Frankrijk
uitstekend uitkwam dat anderen de Habs-
burgers bezig hielden. De Spaanse werden
vooral in beslag genomen door de Repu-
bliek in casu Frederik Hendrik, eigenlijk
bijna een landgenoot door zijn moeder
Louise de Coligny. De Oostenrijkse Habs-
burgers werden in beslag genomen door
o.a. de legers van Gustaaf Adolf en Bernard
van Weimar. Al met al een redelijk comfor-
tabele positie: de vijand werd op voldoende
afstand van het eigen grondgebied bestre-
den. Het was derhalve Frankrijk er veel aan
gelegen deze situatie te bestendigen. Eind
1633 overlijdt aartshertogin Isabella en het
is te verwachten dat nu het Spaanse element
in de Zuidelijke Nederlanden versterkt zal
worden en daarmee de dreiging aan Frank-
rijks noordgrens. Een hevig diplomatiek of-
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fensief begeleid door nieuwe geldstromen
wordt ingezet. De Franse inspanningen zijn
niet tevergeefs: eind april 1634 wordt een
subsidie-verdrag gesloten waarbij de Repu-
bliek belooft voor een jaar geen vredeson-
derhandelingen met Spanje te voeren. Het
lijkt Frankrijk wat lucht te geven maar dan,
een paar maanden later, wordt de situatie
ineens gevaarlijker. De opvolger van aarts-
hertogin Isabella, Don Ferdinand, broer van
koning Philips IV, komt met een sterk leger
naar het noorden. Onderweg verslaat hij,
samen met zijn neef/zwager Ferdinand, die
in 1637 als Ferdinand III keizer zal worden,
bij Nördlingen de Zweden en Bernard van
Weimar. Opnieuw dat gecombineerde op-
treden van de beide Habsburgse takken. De
enige die in staat is Habsburgs handen af-
doende te binden is Frederik Hendrik, maar
nu wordt waarachtig het gepraat over vrede
in de Republiek steeds luider. Het Franse
diplomatieke offensief wordt sterker, de
geldstromen groter en ... door de nu in het
zuiden aanwezige, klaarblijkelijk krachtige
landvoogd, voelt de Republiek zich zelf be-
dreigd.

De prins houdt zich zo lang mogelijk op de
vlakte maar kiest uiteindelijk openlijk voor
de oorlogspartij. De afvaardiging in Parijs,
in het bijzonder raadpensionaris Pauw, daar
aanwezig om het verdrag van 1634 te ratifi-
ceren, krijgt een nieuwe opdracht. Zij moet
pogen Frankrijk tot werkelijke deelname
aan de oorlog tegen Spanje/Habsburg te be-
wegen. Om dit doel te bereiken is men zelfs
bereid de Zuidelijke Nederlanden, die ui-
teraard nog wel even veroverd moeten wor-
den, te verdelen tussen de Republiek en
Frankrijk. Op 8 februari 1635 wordt het
'partage-verdrag' ondertekend. Opmerkelijk
is dat Frederik Hendrik ook opperbevelheb-
ber zal zijn van het Franse leger, een hoog-
tepunt in zijn carrière. Zijn voldoening hier-
over zal overigens spoedig vergald worden

door de volledig uit de hand gelopen plun-
dering en brandschatting van het plaatsje
Tienen op 9 en 10 juni. Laat ons echter niet
te ver op de gebeurtenissen vooruit lopen.
Begin mei vangen de Franse troepen hun
opmars naar het noorden aan en slagen er
zelfs in een hun tegemoet trekkende Spaan-
se troepenmacht in de buurt van Namen te
verslaan. Het is de bedoeling dat de beide
legers op 12 mei worden samengevoegd,
maar Frederik Hendrik, geplaagd door he-
vige jicht, vertrekt pas op 18 mei uit Den
Haag en komt op 20 mei in Nijmegen aan.
Na een troepeninspectie op de Mokerhei,
vertrekt hij richting Maastricht om zich met
de Fransen te verenigen.

De 'inval der Fransche ruiters' op de tiende
mei 1635, lijkt gezien het bovenstaande te
vroeg te zijn. Een tweetal feiten kan hier
opheldering geven. In de eerste plaats zijn
bovengenoemde data afkomstig uit 'Hol-
land', dat wil zeggen gebaseerd op de Gre-
goriaanse kalender, het zijn data Nieuwe
Stijl. In Gelderland werd deze kalender pas
medio 1700 ingevoerd zodat in het bespro-
ken tijdvak daar gedateerd werd volgens de
Oude Stijl. Deze loopt in 1635 tien dagen
achter op de Nieuwe Stijl zodat de tiende
mei, omgezet naar de datering Nieuwe Stijl,
overeenkomt met 20 mei. Aha, het zouden
de ruiters kunnen zijn op weg naar de Mo-
kerhei, ware het niet ... dat de Fransen juist
uit het zuiden moesten komen. Een oplos-
sing voor dit probleem vormt het subsidie-
verdrag van april 1634. Zoals boven aange-
stipt zou de Republiek geen onderhandelin-
gen met Spanje voeren, noch vrede sluiten
zonder voorkennis van de Franse koning. In
ruil voor deze toezegging zou Frankrijk be-
halve het gewone miljoen livres aan subsi-
die nog een miljoen geven plus 300 000 li-
vres voor een regiment Franse troepen in
dienst der Staten. De genoemde ruiters zul-

Ons Erfgoed, 9e jrg., september-oktober 2001 nr. 5, pag. 213



len tot dit regiment behoord hebben, want
wat is er natuurlijker dat juist zij zich zullen
voegen bij de geallieerde strijdkrachten?
Kortom de inval betrof geen vijand maar
een bondgenoot! Officieel waren het zelfs
eigen troepen, ze stonden immers in dienst

der Staten. Hoewel de gevoelswaarde van
woorden in de loop der eeuwen aan veran-
dering onderhevig is laat het woord 'inval'
hier toch wel doorklinken hoe de bevolking
over deze bondgenoot dacht.
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Paleografie

Accoordverklaring verdeling goederen Wijlen Heijl-
ken Jans Verweij

15 Junij 1615
Compareerde Claes van Tiel, Jan van Tiel den
ouden, ende Jan van Tiel den jongsten, ende Aert
van Sprangh als man ende voochd van Lijntgen
Ariens van Tiel, Alexander
Haensberch als man ende voochd van
Geertruijt Bogertmans, ende noch
voornoemde Claes van Tiel als oom ende voochd
van Gerrit Bogertman beijde kinderen van
Jenneken Ariens van Tiel, alle te
samen kinderen ende kintskinderen, ende
oversulcx eerfgenamen van Heijlken Jans
Verweij wedue van zaliger Arien Jans van Tiel
ende verclaerden met malcanderen
in minne, ende vruntschap geschift,
gescheijden ende gedeijlt te hebben alle
de goederen bij de voornoemde Heijlken Jans
Verweij metter doot ontruijmt ende achter
gelaten, ende dat in deser voegen te
weten dat Aert van Sprangh in eijgendom
hebben ende behouden sal seeckere huijsinge
staende aen de Westsijde van den Appeldijck
binnen deser stede daer zuijtwaerd'
Floris van den Berch ende noordwaerd'
Maerten Van (H)ulst naest gehuijst zijn.

Ontleend aan De Paleograaf '10 en 11 (december 1901 en februari 1902)

Foto's van oude auto's
Heeft u in uw familiealbum uit de periode personen die op de foto staan gedateerd en
1906-1950 een foto van een auto met een mogelijk ook geïdentificeerd worden,
kenteken dat begint met een G, GX of GZ? Deze kentekenregistratie bevindt zich in het
U kunt dan via de kenteken-registratie in de Rijksarchief in Noord-Holland, Kleine
provincie Noord-Holland (Archief Provin- Houtweg 18 te Haarlem,
ciaal Bestuur in Noord-Holland 1851-1943, Het is mij niet bekend of ook in andere
inventarisnummers 7113-7150) achterhalen Rijksarchieven de betreffende provinciale
wie de houder van het kenteken was. kentekenregistratie nog aanwezig is.
Zo kunnen foto's, auto's en mogelijk ook (HML)
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Familietijdschriften
H.M. Lups

Als redacteur van dit tijdschrift krijg ik vrij
wat familietijdschriften onder ogen. Som-
mige zijn goed verzorgd en interessant, an-
dere het inkijken nauwelijks waard. Soms
ziet men vooruitgang, soms ook ziet men ze
bergafwaarts gaan. Dit laatste is jammer.
Zij die zich met de vervaardiging van een
familietijdschrift bezig houden, weten dat
dit geen eenvoudige zaak is.
Het bindend element bij deze tijdschriften
is genealogie. Het familietijdschrift is voor
mensen, die gemeenschappelijke voorou-
ders hebben en - althans gedeeltelijk - een
gelijke familiegeschiedenis. Het is daarbij
de kunst de nu levende verwanten geïnte-
resseerd te houden.
Hierbij spelen een drietal factoren een rol:
1. de inhoud,
2. de verzorging, de opmaak, de productie
3. het financiële plaatje.

1. De inhoud
Hoe houd je je familie geïnteresseerd, zodat
ze iedere keer weer uitkijken naar het vol-
gend nummer?
In feite zijn de mensen vooral gericht op
zichzelf, hun directe verwanten en hun hel-
den. De ouderen onder ons herinneren zich
ongetwijfeld de oudejaarsspeeches van
Wim Kan, waarin de politici op een vrien-
delijke manier op de hak werden genomen.
Die politici vonden het veelal maar matig
als ze niet aan bod kwamen. Menig vader
of moeder loopt trots rond met krantenknip-
sels waarin hun dochter of zoon wordt ver-
meld of afgebeeld. Deze voorbeelden zijn
gemakkelijk met vele uit te breiden. In feite
is daarom het redigeren van een familieblad
echt wel moeilijk. Het familietijdschrift is .
in eerste instantie een genealogisch tijd-
schrift, gericht op het verleden van de fami-

lie. Vaak zijn daarover interessante zaken te
vertellen, maar niet altijd. Het gros van de
meeste families heeft geen grote rol ge-
speeld in de geschiedenis, maar het druk
gehad om zo goed mogelijk in leven te blij-
ven. Toch is er, wanneer men voldoende
diep spit, wel iets over hun leven en levens-
omstandigheden te vertellen.
Als ik terugblik in de eigen familiegeschie-
denis, is het niet zo moeilijk voor de vuist
weg een aantal voorbeelden te geven: een
meisje, dat een ongelukkige liefde beleefde
en zich daarom van het leven beroofde,
mijn vader, die verkering wilde met een
meisje uit een ander dorp, maar door de
mannelijke jeugd uit dat dorp met fiets en
al in het kanaal werd gesmeten. Ze wilden
geen vreemde concurrentie. Dan was er een
oudoom die met zijn kruidenkuren opval-
lende resultaten wist te bereiken en zijn
moeder, die op dat gebied nog veel beter
was, maar haar receptuur mee het graf in
nam Er is een familielid geweest die op
honderdjarige leeftijd zich met behulp van
de beddekwast verhing omdat hij niet van
de armen wilde leven. Dit omdat de notaris,
die zijn kapitaaltje beheerde, failliet ging.
Blikseminslag en brand bij mijn grootou-
ders. Een neef van mijn vader, die als bank-
bediende begon en als geneesheer-directeur
van een ziekenhuis zijn loopbaan beëindig-
de. Zo schieten mij een aantal voorvallen te
binnen, waarvan de gegeven voorbeelden
slechts een beperkt deel vormen (en die
ik - bij voldoende tijd - nodig eens in een
familieverhaal moet verwerken).
Wanneer men in de familie rond vraagt
komt er dikwijl heel wat boven water, al
wordt dat niet altijd door andere familiele-
den op prijs gesteld. Een zekere kiesheid is
dus wenselijk. Vaak kan men ook nog wel
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wat uit de lokale pers halen, zoals sport-
prestaties, ongelukken, advertenties van de
zaken die zij dreven en soms ook faillisse-
menten.
Als men zijn of haar oor te luisteren legt en
alert is, komt men vaak heel wat uit het ver-
leden aan de weet, dat de moeite van het
lezen waard is en een dankbare aanvulling
vormt op de genealogische data.
Daarnaast is het zaak acht te geven op het
nu. Het is belangrijk de nu levende verwan-
ten aan bod te laten komen. Hoe groter het
aantal mensen is, waarover men kan schrij-
ven, hoe beter het familietijdschrift er voor
staat.
In de eerste plaats zo mogelijk de oudsten
uit de familie. Van hen moet men het heb-
ben om de oudste mondelinge geschiedenis
aan de weet te komen. Maar het tijdschrift
is ook de overgang van het verleden naar
het nu. Door het tijdschrift komt men aan
de weet hoe de familie zich nu ontwikkelt.
Geboorten, huwelijken, jubilea en overlij-
dens, bijzondere voorvallen, zakelijke ont-
wikkelingen, promoties, het kopen van een
huis zijn allemaal zaken die aandacht kun-
nen krijgen, eventueel aangevuld met bij-
zondere ontwikkelingen die zich in ons
land of elders voordoen. Het is leuk als men
op de dag, dat men op de maan landde, ge-
boren werd of trouwde. Aan de andere kant
heeft het weinig zin er overbodige informa-
tie bij te halen. Het is leuk te vermelden,
dat tante zus en zo toen en toen de koningin
ontmoette. Hier was familie bij betrokken,
maar het heeft weinig zin er bijv. bij te op
te nemen dat prins Bernhard in die tijd op
reis was naar Afrika. Dergelijke zaken
vindt men wel in de jaarboeken en andere
publicaties die geregeld verschijnen.

2. De verzorging, de opmaak
Ieder die geregeld achter de computer zit,
anders dan voor spelletjes, kan tegenwoor-

dig een net uitziend tijdschrift tot stand
brengen. Dit kan al met de dagelijks ge-
bruikte programmatuur als Word of het
meer daartoe geschikte Publisher. Welis-
waar geen professionele opmaakprogram-
matuur maar best bruikbaar. Het verdient
aanbeveling, voor men tot een definitieve
opmaak besluit, eerst een aantal reeds be-
staande tijdschriften te bekijken. Hoe pro-
fessioneler de opmaak er uit ziet, hoe meer
interesse het opwekt. Ook het taalgebruik
verdient aandacht. Een goede taalbeheer-
sing is noodzakelijk. Als men zich niet ze-
ker voelt, verdient het aanbeveling de
teksten door derden te laten nalezen.
Gebruikelijke formaten zijn 14,5 x 21 cm
(A5), 17,5 x 24,5 cm (B5) of 21 x 29,7 cm
(A4).

Meebepalend hierbij is het kostenplaatje.
Op de gebruikelijk printers kan men zelf
een A4 = 2 x A5 afdrukken, zodat men bij
een beperkte oplage ter wille van de kosten
de productie geheel in eigen hand kan hou-
den. Bij A5 pagina's zet men de tekst door-
gaans in een kolom, bij grotere formaten in
twee kolommen.
Naast een computer (en een printer) moet
men zo mogelijk over een scanner beschik-
ken. Hiermee kunnen advertenties en
plaatjes op een wenselijk formaat worden
binnen gehaald. Daarnaast kan men ook
foto's scannen. Dit vraagt wat extra vaar-
digheid, omdat de scans van foto's dusdanig
moeten zijn, dat ze gereproduceerd kunnen
worden. In sommige boeken en tijdschrif-
ten ziet men ze gereproduceerd op een wij-
ze die verre van fraai is. Soms is het raster
veel grover dan nodig is, zoiets als bij oude
krantenfoto's, soms ook zo fijn en donker
dat er bij het afdrukken veel verloren gaat.
Een uitdraai via een laserprinter ziet er als
regel veel beter uit dan een afdruk op een
fotokopieerapparaat.
Soms wordt het blad opgemaakt op A4 for-
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maat om het dan in een prmtshop tot A5 te
laten verkleinen. Vooral voor foto's is dat
moordend.
Wil men het goed doen dan vraagt men met
behulp van een daartoe vervaardigd formu-
lier een I.S.S.N. nummer aan bij het bureau
ISBN, Postbus 360, 4100 AJ Culemborg,
tel. 0345-475855 en neemt u de Kon. Bibli-
otheek te 's-Gravenhage in de verzendlijst
op. De eerste inschrijving kost extra omdat
u dan ook als uitgever wordt geregistreerd.

3 Het financiële plaatje
Het in circulatie brengen van een familie-
blad kost geld. Niet alleen aan reproductie-
kosten maar ook aan porto. Het is goed van

te voren een kostenplaatje te maken bijv.
voor een kwartaaluitgave. U kunt de pro-
ductie geheel in eigen beheer doen, u kunt
het reproduceren ook uitbesteden. Als glo-
bale vuistregel geldt: reproduceren bij een
copyshop is doorgaans het voordeligst bij
een oplaag, kleiner dan 150, bij een grotere
oplaag wordt drukken goedkoper. Daarbij
is het zaak op meerdere plaatsen offerte aan
te vragen, omdat de gevraagde prijzen in de
praktijk aanzienlijk uiteen kunnen lopen.
Als u een idee heeft met betrekking tot de
oplage en de kostprijs incl. verzendkosten,
is het mogelijk de abonnementsprijs vast te
stellen (zo mogelijk met een beetje reserve
voor onvoorziene zaken).

Termen van vroeger (expostulatie - extremis muniti)

exposita vondelinge
expositus vondeling
expostulatie beklaging
exposturere beklag doen
expres, expresselijk uitdrukkelijk
expresseeren uitdrukken
exprobatie verwijt, versmading
ex professo openlijk met voordacht
exprobreeren verwijten
expugneeren bevechten
expurgeeren zuiveren, reinigen
exquis, exquisit uitgelezen, nauwkeurig
exspecteeren verwachten
exspiratie uitgang, beëindiging
exspireeren verscheiden, beëindigen
ex tab(b)e door tering
extase verrukking van zinnen
extempere voor de vuist weg, met haast
extendeeren uittrekken, uitbreiden, uit-
spannen
ex testamento uit kracht van uiterste wil
extimeren schatten, taxeren
extinctus overleden

extingeeren uitblussen, doven
extirpeeren uitroeien
extorqueeren uitwringen, afpersen
extorsie afpersing, afdwinging
extract kort begrip, uittreksel, verkorte
vorm van acte
extractie het maken van een extract
extradeeren uitgeven
extraheeren uittrekken, in het kort stellen
extrajuciciael buiten rechtsdwang
extraneus vreemdeling
extraordinaris ongewoon
extravageeren hooglopen, uit het spoor
gaan
extravragant hooglopende, hooggaande
extravragantie uitsporigheid
extreem uitnemende
extrema unctio laatste oliesel
extremis munita(us) voorzien van het laat-
ste oliesel
extremis praemunitus voorzien van de
laatste sacrementen
extremiteit uiterste
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Boonekamp
(Herford (D), Amsterdam, Rotterdam)

Drs. K.A. Reuvers

Inleiding
De familie Boonekamp verscheen in mijn kwartieren met Eva Boonekamp, dochter van
Leendert Boonekamp en Aagje Vermeulen. De laatste stamde uit de familie Vermeulen
alias Grol. Bij onderzoek naar dit uit Charlois stammende geslacht bleek dat er van de fa-
milie Boonekamp veel z.g. secundair materiaal in het gemeentearchief van Rotterdam te
vinden was.
Het spoor van de familie ging terug via het genealogisch altijd lastig toegankelijke Am-
sterdam, naar het Duitse Herford, 16 kilometer ten noordoosten van Bielefeld. De lezers
wil ik er graag op attent maken dat deze stad het aandoen meer dan de moeite waard is.
Met name de Johanniskirche, een gotische hallenkerk, is een bezoek waard. Behalve het
fraaie houtsnijwerk, zijn de dertiende eeuwse gebrandschilderde ramen een bezienswaar-
digheid. Deze Hanzestad raakte midden zeventiende eeuw in verval, waardoor velen zijn
weggetrokken, zo ook Matheus Harmensz Boonekamp (II).
De familie was geen lang leven beschoren. Van de huidige stamvader gerekend waren er
in de zesde generatie al geen nakomelingen meer met de naam Boonekamp. In de derde,
vierde en vijfde generatie waren alle mannelijke leden in dienst van de Verenigde Oostin-
dische Compagnie. Zij overleden allen tijdens zeereizen, hetgeen verklaarde dat aanvan-
kelijk geen overlijdensdata van hen werden gevonden. Een toevalsvondst leverde het
overlijden van Harmen (III) op. De levensloop van zijn zoons Gijsbert en Leendert
Boonekamp kon goed gevolgd worden. Dit gaf een goed beeld van de carrière die zeelie-
den in die tijd bij de Verenigde Oostindische Compagnie konden maken.
De familie was van oorsprong Evangelisch Luthers, maar vanaf generatie IV werden de
kinderen Remonstrants gedoopt.
Een woord van dank ben ik verschuldigd aan drs. L.M. van der Hoeven, wiens adviezen
een waardevolle bijdrage leverden voor de totstandkoming van dit artikel. Ook de hierbo-
ven genoemde toevalsvondst dank ik aan hem.

Het onderzoek
De naam Boonekamp is vermoedelijk ontleend aan een erf of buurtschap, zoals veel
kamp namen, die stammen uit het gebied rond Osnabrück en Bielefeld. Naar deze her-
komst is evenwel (nog) geen onderzoek ingesteld.
Onderzoek naar de oudste generaties vond in Herford plaats. Van de Evangelisch Luther-
se Münster-Kirchengemeinde aldaar ontving ik een schrijven met de mededeling dat de
kerkeboeken in 1677 aanvangen. Doop- of huwelijksgegevens zijn derhalve niet te ver-
wachten. In tegenstelling tot in Nederland vindt men in Duitsland vaak goed bijgehouden
sterf- of begraafregisters, zo ook in Herford. De eerste keer dat de naam werd vermeld is
in 1679 als "24 post trinitatis" (24e zondag na Pinksteren, in 1679 is dat 30 nov.) een
Henrich Bohnenkamp, "67 ann." (67 jaar), wordt ingeschreven in het sterfregister. In het-
zelfde jaar op de 26e zondag na Pinksteren (=14 dec.) is ingeschreven "Witwe Bonen-
kamp, 67 ann". Vervolgens werd de 9e zondag na Pinksteren 1680 (= 8 aug) het overlij-
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den genoteerd van "Matthaes Bohnenkamp, 80 ann.". Hierbij is opvallend dat de stamva-
der ook Matheus heet! Blijkbaar werden de overledenen één keer per week ingeschreven,
en vond het overlijden plaats in de week voorafgaande aan de genoemde datum.
Het Kommunalarchiv in Herford deelde desgevraagd mee dat er enige "Gerichts-
protokollen" en wat stadsrekeningen bewaard zijn gebleven uit het begin van de 17e
eeuw. Bij een bezoek aan dit Kommunalarchiv bleek het inderdaad niet erg veel te zijn.
De Gerichtsprotokollen lopen van 1606-1610 en 1665-1667. Hierin komt de naam Bo-
nenkamp geheel niet voor. Dit geldt ook voor de "Gerichtliche Verhandlungen Parthei-
sachen 1623-1630" en "Verhandlungen und Erlass Protokolle 1610-1636".
De stadsrekeningen zijn nog onvollediger; ze zijn van 11 niet aaneensluitende jaren be-
waard. Deze leverden wel enkele interessante gegevens op van de oudste stamvader.
Daarnaast komt hierin ook enige keren een Tevis(se) Bonenkamp voor 1630, 1632, 1633
en 1635. Hij zou een broer van stamvader Herman kunnen zijn en vermoedelijk identiek
met de Mattheas Bohnekamp die 1680 werd begraven. In 1622 werd "der Bonenkamp" en
1629 een Marien Bonenkamp vermeld.

In Amsterdam werd geen poging gedaan nadere gegevens boven water te krijgen, behalve
DTB gegevens. In Rotterdam kon dankzij de goede toegankelijkheid van de archieven
veel materiaal verzameld worden. Over de mogelijkheden van onderzoek in het VOC ar-
chief (aanwezig op het A.R.A.) verwijs ik graag naar het in Gens Nostra 2000 gepubli-
ceerde artikel "Van hooploper tot opperstuurman" door W.J. van Grondelle en E.C.
Vermij.1

De zeereizen
De trend van het varen werd ingezet door Harmen Matheusz Bonenkamp (III). Zijn zoons
Gijsbert en Leendert (IVa en IVb) hebben een echte carrière bij de Verenigde Oostindi-
sche Compagnie gemaakt. Beiden zijn begonnen als matroos en klommen op tot schipper,
Gijsbert zelfs tot kapitein-luitenant. Voor vertrek werden de nodige maatregelen getrof-
fen, die bij een notaris werden vastgelegd. Een testament is voor de hand liggend, maar
als er kinderen zijn werd de voogdij geregeld of bij een volgende reis herzien. De echtge-
notes kregen volmacht om thuis handelend op te kunnen treden tijdens hun afwezigheid.
Er werd flink handel gedreven, sommen geld geleend of voor anderen geld of goederen
meegenomen, die in Batavia weer terugbetaald of overhandigd werden. Soms vond terug-
betaling pas plaats in Rotterdam. Daarnaast benoemden de opvarenden van een schip
meestal twee andere opvarenden tot executeur in geval ze de reis niet zouden overleven.
Tijdens de reis trad de schipper/kapitein ook wel eens op als notaris om dergelijke aktes
op te maken.
Om te voorkomen dat een dorre opsomming van deze feiten ontstaat wordt er kort mel-
ding van gemaakt. Voor belangstellenden is een specificatie van al deze aktes bij de
schrijver van dit artikel te verkrijgen.

Geertje Ariens.
De echtgenote van Harmen Martij sen Bonekamp, Geertje of Geertruid Ariens, speelde
een belangrijke rol in dit onderzoek. Ten eerste omdat zij door haar Remonstrantse her
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komst ervoor zorgde dat het geslacht Remonstrants werd. Ten tweede omdat zij aanvan-
kelijk onvindbaar leek. Pas na intensief onderzoek en een beetje geluk kon haar herkomst
vastgesteld worden. Een doop werd aanvankelijk niet gevonden. De doopgetuigen bij de
dopen van haar kinderen boden ook niet veel houvast, hoewel een Annetje Leenderts
twee keer voorkwam. De herkomst van de naam Leendert bij haar derde zoon zou van
haar kunnen komen. Een overlijden werd al evenmin aangetroffen. Dankzij de gegevens
uit het notariële archief kon vastgesteld worden dat zij was overleden tussen 10 mei 1748
en 20 november 1750. Het doornemen van de begraafregisters en de gaarderregisters 'met
de hand' leverde geen inschrijving op. Toen bekend werd dat haar echtgenoot in 1702 was
overleden, leek het een goed idee bij de bedeelden van de Remonstrantse gemeente te
gaan zoeken.2 Dit leverde het volgende op: "Geertie (doorgehaald en Grietie erboven)
Arijensz, oud 39 jaren is een weduwe en hekelster, heeft 3 kinderen, een meijsie oud 12
jaren, 1 jongetie 7 jaar, een dyto 5 jaar, aangenomen d'17 octob. 1705, trekt in 14 dage
f2,-,-. Op 14 november 1705 verhoogt 10 stuij., 4 september 1706 verhoogt 10 st, samen
3 gl. 9 julij 1707 de voorsz. Jongeties ten schole gedaan bij Mr. Prins, 9 mei 1711, het
eene jongetie wint 5 st, vermindert met 5 st., ende den andere 3 st week. 7 mei 1712 ver-
mindert 5 st." Het volgende deel3 bracht nog nadere informatie: "Geertje Ariens out 39
Jaren is een weduw nu sonder Last aangenomen den 17 october 1705, hier gebragt in ju-
nij 1718 Treckt in de 14 dagen 2:5:0. 19 juli 1721 vermindert 5 st. 3 januari 1722 weder
verhoogt 1 mei 0. Den 5 julij 1732 bedankt dewijl haar kinderen belooft hebben haar voor
eenigen tijd te assisteren, 6 meij 1736 weder aangenomen om dat haar zoon naar Indie is
vertrocken in de 14 d. 2:10:0. 1740 den 9 julij bedankt dewijl haar kinderen belooft heb-
ben haar voor eenigen tijd te assisteren. 1744 feb.29 weder aangenomen trekt in de 14 d
3.-.-. 1744 septemb.1746 weder bedankt. 1747 30 Novemb. weder aangenoomen en be-
steedt bij Jannetie, overleeden 23 janua. 1749".

Zowel haar doop als begraven werden dankzij vermelding van leeftijd en overlijdensda-
tum gevonden. Annetje Leenderts blijkt inderdaad haar moeder te zijn. Alleen haar vader
heet bij de doop van haar en ook die van haar broer en zus, Aert Jansz en niet zoals ver-
wacht Arien. Het begraven werd genoteerd als Grietje (i.p.v. Geertje) Ariens, weduwe
van Harmen Gijsbertsz (i.p.v. Matheusz of Mattijsen) en derhalve door deze twee ver-
schrijvingen eerder niet herkend. Tenslotte werden als ouders van Annetje Leenderts ge-
vonden: Leendert Claesz en Hadewij Gijsbrechts die te Rotterdam huwden op 7 novem-
ber 1634 (Geref.). Hadewij was doopgetuige bij alle drie dopen van haar kleinkinderen.
Ook de herkomst van de voornaam van Gijsbert Boonekamp (IVa) werd hiermee achter-
haald.

Genealogie

I. HERMAN BONENKAMP, vermeld in stadsrekeningen te Herford 1626, 1630,
1632, 1635. In 1626 betaalde hij "Bruch" (breuk) 2 "Taler", de overige jaren één. Boven-
dien betaalde hij in 1632 achterstallig 1 "Taler" voor een varkensstal over 1630 en 1631.
Aangenomen mag worden dat hij burger van Herford was aangezien in 1632 de niet-
burgers apart achterin het register worden vermeld.4
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II. MATHEUS HARMENSE BONENCAMP, geb. Herford ca. 1635 (naar leeftijds-
opgave bij ondertrouw: "oud 28 jare"), kleermaker te Amsterdam 1663, won.
"Landsgracht" 1663, "Baengraft" 1679. Hij ondertr. Amsterdam 24 februari 1663 met
Brechtje Pieters, ged. Amsterdam (Ev.Luth.) 14 oktober 1640, begr. Rotterdam 6 augus-
tus 1688, won. "Landsgracht" 1663, op de Rotte "vremdt" 1688, dochter van Pieter An-
driesz.
Kinderen:
1. DOROTHE, ged. Amsterdam (Ev. Luth.) 13 augustus 1666, (get. Jan Jacobs Voge-

laer, Susanna Jansz, Annetge Ros).
2. HARMEN, ged. Amsterdam (Ev. Luth.) 19 oktober 1668 (get. Annetjen Ros), jong

overl.
3. HARMEN, volgt III.
4. ANGENIETJE, ged. Amsterdam (Ev. Luth.) 12 april 1672, (get. Maretije Alberts),

"gewoond hebbende op de Rotte, doch nu te Breskens" 1698, ondertr. Rotterdam 18
mei 1698 (attestatie om te trouwen na Breskens 1 juni 1698) met Jacob Denysz, j.m.
van Breskens en wonende aldaar.

5. LIJSBETH, ged. Amsterdam (Ev. Luth.) 20 augustus 1673, (get. Jores Jacobs, Anne-
tjen Hendricks), begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 3 juni 1679 ("kind van Mat-
thys Bonekamp op de Baengraft van 5 yaer, met ste").

III. HARMEN MATTIJSEN BOONEKAMP, ged. Amsterdam (Ev.Luth.) 20 decem-
ber 1669 (get. Essye Jans), won. op de Rotte 1691, vertrok 1701 als bosschieter op de
"Mijdrecht" naar Indië, overl. Batavia (hospitaal) 18 juni 1702. Hij huwde Rotterdam
(Geref.) 22 april 1691 met Geertruij (Geertje) Ariens, ged. Rotterdam (Rem.) 10 januari
1666, won. op de Rotte 1691, Goudse Cingel bij Jodelaan 1749, lidmaat van de Remon-
strantse gemeente 17465, overl. Rotterdam 23 januari 1749, begr. 25 januari 1749, dochter
van Aert (Arien) Jansz. en Annetje Leenderts.
Kinderen:
1. BREGJE, ged. Rotterdam (Rem.) 24 maart 1693, (get. Annetje Leenderts), won.

Lommertstr. 1721, huwde Ie Rotterdam 1 december 1715 (gerecht, pro deo) met Jan
Jansz Heemste, j.m. van Rotterdam. Zij huwde 2e Rotterdam (Geref.) 16 december
1721 met Wouter Mensingh (Mense), geb. ca. 1657, wedr. van Wesel, tabakskoper.
Zij woonden 1723 in de Baanstraat. Alleen uit het tweede huwelijk een dochter
(Rem.) gedoopt: Willemijntie Mensingh 26 april 1725, (get. Geertie Boonekam, Aeg-
hie Vermeulen). Bregje en haar man Wouter Mense kregen op 6 juni 1722 en 16 juni
1723 admissie om te Rotterdam te wonen (10e wijk, 3 smaldeel). Geboorteplaats en
leeftijden werden vermeld, evenals het feit dat ze toen kinderloos waren6. Ze testeer-
den op 31 januari 1723; het betreft een mutueel testament, Wouter is tabakskoper en
ze wonen in de Baanstraat bij de Vest.7

2. MATIJS, ged. Rotterdam (Rem.) 10 februari 1695, (get. Annetje Ariens, Neeltje Ja-
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Gezicht op de Rotte, Jan Gabrielsz. Sonjé (Delft ± 1625 - Rotterdam ±1707

cobs), overl. voor 1705.
3. GISBERT, volgt IVa.
4. LEENDERT, volgt IVb.

In tegenstelling tot de beide zoons onder IVa en IVb, werden van Harmen geen gegevens
teruggevonden in de Rotterdamse archieven.8 Blijkens zijn adres bij huwelijk woonde hij
op de Rotte, evenals zijn zuster Angenietje, zodat het niet onwaarschijnlijk is dat zelfs de
ouders daar nog gewoond hebben. De begrafenisinschrijving van Brechtje Pieters, met de
vermelding dat ze "vreemd" was (zie II), wijst daar ook op. Zoals in de inleiding vermeld
leverde een toevalsvondst zijn overlijden op. Hij was 1701 met het schip "Mijdrecht" uit-
gevaren. Het schip arriveerde te Batavia 12 november 1701. Harmen verbleef aldaar tot
12 juni 17029, daarna in Batavia (hospitaal) tot 18 juni 1702, alwaar hij overleed. Hij
voer mee als bosschieter. Totaal verdiende hij f 172, op 7 december 1702 aan zijn wedu-
we uitbetaald (zij tekent met een kruisje). Ook de zoon Gijsbert woont 1719 aan de Rotte
en beide zoons in 1724 onder de jurisdictie van Cool. Woonplaats onder de jurisdictie van
Cool, waar veel tuinders woonden, bemoeilijkt het terugvinden van gegevens.

IVa. GIJSBERT BOONEKAMP, ged. Rotterdam (Rem.) 15 januari 1699 (get. Annetye
Leenders), tuindersknecht 171910, won. op de Rotte 1719, 1724, won. onder den ambach-
te van Cool 1724, Vishoek aan de Cingel "even buijten de Hofpoort deser stad" 1743, ma-
troos 1724, schipper 1743, 1745, kapitein-luitenant 1750", Rem. lidmaat 1743, overl. aan
boord schip "Oostcapelle" 17 mei 1751. Hij huwde Hillegersberg 14 juni 1722 (pro deo)
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met Eva Vroegop, ged. Rotterdam (Rem.) 1 augustus 1700, Rem. lidmaat 1734, won.
"buyten Rotte onder deeze stadt" 1758, begr. Rotterdam 22 augustus 175812, dochter van
Gillis Engelen Vroegop en Maria Abrahams van Mekeren. Zij huwde 2e Rotterdam 12
april 1758 met Willem Pannevis, wedr. van Overschie, won. Overschie.
Kind uit dit huwelijk:
1. YILLIS, ged. Rotterdam 13 april 1727, (get. Yillis Vroegop en Maria Vroegop). Ma-

troos, 1747 kwartiermeester te Batavia, overl. aan boord schip "Polanen" 25 februari
1747, begr. Batavia 26 februari 1747 (Hollandse Kerk, laatste woonhuis van de wed.
Swanevelder, Jonkerstraat).

Gijsbert liet in 1749 met zijn vrouw door enkele getuigen verklaren dat dezen hun zoon
goed gekend hebben, en dat hij in 1745 als jongman en ongetrouwd is uitgevaren naar
Oost-Indië en onderweg overleden. Hieruit bleek dat de ouders de enige erfgenamen
zijn.13 Twee dagen later gaf Eva Vroegop volmacht aan Jan Sanders en Willem Sanders
om de nog openstaande verdiensten van haar overleden zoon te incasseren.14 Van Gillis
werd in het grootboek van het schip "Polanen" vermeld dat hij tot 25 februari 1747 geld
verdiende en niets nalatende is overleden. Hij had f 159.36.6 verdient. Op 8 februari 1749
werd volgens hetzelfde grootboek f215.15.15 uitbetaald aan Willem Sanders, gemachtig-
de van Eva Gillis Vroegop.15

Op 25 december 1724 vertrok Gijsbert als matroos op het schip "'t Huijs ten Donck" naar
de Oost.16 Op 24 augustus 1725 weer terug uit Batavia; we lezen in het grootboek: "van
den dam waer mede anno 1726 in Goeree is gerepatrieert, kreeg 13 juli 1726 uitbetaald:
f. 111.16.11".
Een volgende reis werd gevonden in 1743. In de tussentijd zal hij zeker gevaren hebben,
getuige de opmerking bij zijn moeder in 1736 (zie hiervoor bij Geertje Ariens), maar niet
bekend is op welk schip. Hij was inmiddels gepromoveerd tot schipper op het schip
"Hartenlust" dat op 29 maart 1743 de reis naar de Oost aanving. Hij sloot leningen af van
totaal 8024 gulden. Ook verkocht Gijsbert aan Jak. Kerperik van 's Gravenhage die als
"commandeur van de soldaten" op hetzelfde schip zou meevaren: "vijff cassen17 met wijn,
drie kassen met Genever, een pijpenkas met pijpen, een hoede kas met daar in 24 hoeden
en nog een mande met wijn, voor 888 guldens, en gaat aan boord van 't schip".18 Met zijn
reis op de "Hartelust" verdiende Gijsbert f3003.12.0, welk bedrag aan hem werd uitbe-
taald op 14 april 1744 (let op het verschil met de 111 gulden die hij als matroos verdien-
de). De "Hartelust" arriveerde op 13 november 1743 in Batavia, en vertrok daar weer op
29 maart 1744. Via Texel voer hij naar Amsterdam. Met de terugreis verdiende hij
f 2660.12.0 (salaris minus gemaakte kosten).19 Gijsbert kocht 15 maart 1745 een huis en
tuin aan de oostzijde van de Schiekade, onder het ambacht van Cool, van David van
Stolk, mr. metselaar en houtkoper.20

De volgende zeereis naar de Oost maakte Gijsbert medio april 1745 met het schip
"Polanen" voor de kamer van Delft. Bijzonder, omdat op deze reis zijn zoon Gillis mee-
vaart als matroos. Van te voren werden er weer allerlei zaken geregeld. Bij de voorberei-
dingen werd onder andere melding gemaakt van vijf kassen met wijn en zes pijpen bier,
die hij mee zou nemen naar Batavia. Volgens het grootboek van het schip "Polanen" ver-
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diende Gijsbert met deze reis f3109.8.9.21

Op 10 mei 1748 maakte Eva Vroegop, "siekelijk te bedde leggende", een testament. Er
werd vermeld dat ze huisvrouw, maar mogelijk weduwe was van Gijsbert Boonekamp. In
het testament bedacht ze haar mans moeder Geertie, de Remonstrantse gemeente, en kind
of kinderen van haar mans broeder Leendert.22

Begin 1750 maakte Gijsbert zich weer op voor een nieuwe reis naar Batavia. Kort voor
vertrek kocht hij "een houtkoperij met zijne lootsen en huijsing en speelhuijs en erve",
aan de Oostzijde van de Schiekade van Maria van Dam, weduwe Jan van de Velde. Hij
betaalde f 1475 in contanten en de resterende f 1475 met een schuldbrief.23 Ditmaal zou
hij als kapitein van het schip "Oostcappelle" voor de kamer van Rotterdam uitvaren. Uit
het grootboek van dit schip bleek dat het op 18 april 1750 is vertrokken. Rond 17 decem-
ber 1750 werden er betalingen gedaan, zodat het schip toen blijkbaar in Batavia aan-
kwam. Voorjaar 1751 is de "Oostcapelle" teruggevaren en vrij kort erna is Gijsbert op 17
mei 1751 aan boord overleden: "den nevenstaande saldo van Oostcapelle dat repatrieren-
de den 17 meij 1751 is overleden". Er resteerde nog een uit te betalen bedrag van f
3379.17.2, dat werd uitbetaald op 29 juli 1752 aan Cornelis van der Looij, gemachtigde
van Eva Gillis Vroegop.24 Op 20 oktober 1751 gaf Eva, nu weduwe genoemd, Johannes
van Til, meester timmerman en Dirk Bonte, als matroos op de "Oostcapelle", volmacht
om in Middelburg de zaken van haar overleden man af te handelen.25 Direct na deze tijd
werden er nog een drietal aktes opgemaakt i.v.m. afhandeling van deze laatste reis van
Gijsbert.26 Op 16 mei 1752 gaf Eva opnieuw een volmacht om met de kamer in Middel-
burg zaken van haar man af te handelen, ditmaal aan Cornelis Spruijt wonende te Vlissin-
gen.27 Tegelijkertijd werd door twee getuigen verklaard dat Eva de vrouw was geweest
van Gijsbert Boonekamp en dat ze in 1722 in "de publycque kerke aen den Bergh is ge-
trouwt".28 Door dezelfde getuigen werd op 17 juni 1752 nog eens verklaard dat Eva en
Gijsbert geen kind, kinderen of verder nakomelingen hadden en dat de ouders van Gijs-
bert beiden lang voor hem zijn overleden.29 In het jaar hierna werd nog een drietal aktes
aangetroffen betreffende de afhandeling van Gijsberts zaken.30

Op 30 juli 1751 verkocht Eva Vroegop31 een huis, tuin en erf met alle bepotinge en be-
plantinge, aan de oostzijde van de Schiekade "ontrent de hooge Heul, onder de combina-
tie deser stadt, en van den ambagte van Beukelsdijk oost en west Blommersdijk genaemt
Kool, belend volgens de jongste giftebrief van dato 15 maert 1745 ten zuijden David van
Stolk en ten noorden de Wed. Igantius Breda", aan Jacob Samuel Dezoet, koopman, voor
een bedrag van 3850 gulden.32

De houtkoperij die Gijsbert in 1750 kocht, werd 8 september 1752 door Eva verkocht aan
Johannes van Tel, timmerman: "een gewesene houtkoperij nu geapproprieert tot een tuijn
met een tuinhuis en erve aan de oostzijde van de Schiekade"; hij werd betaald met een
schuldbrief.33

Op 27 juni 1758 maakte Eva opnieuw een testament. Zij was hertrouwd met Willem Pan-
nevis te Overschie. Ze herriep alle eerdere testamenten en verwees naar huwelijkse voor-
waarden van 24 maart 1758 (niet te Rotterdam). Enige en algemene erfgenamen waren,
voor de ene helft haar nicht "Juffr. Eva van Sorgen, huisvrouw van den heer Dr. Carel
Borchard Voet te Dordrecht", bij diens vooroverlij den haar man of hun kinderen en klein-
kinderen, voor de andere helft haar schoonzuster "Aegje Vermeulen, weduwe van wijlen
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haar testatrices overleden mans broeder Leendert Bonekamp en hare dochters Geertruid
Bonekamp, huisvrouw van Reinier Vonk, Adriana Bonekamp, huisvrouw van Kornelis
Poort, en Eva Bonekamp, voor egale porden, bij vooroverlijden van een van hun gelijke
verdeling over de anderen, hun kinderen of verdere afkomelingen". Executeur werd Carel
Borchard Voet.34

Op 8 september 1758 verschenen de familieleden van Gijsbert (namelijk de weduwe van
zijn broer Leendert en haar kinderen, zie IVb), met betrekking tot de nalatenschap van
Eva Vroegop. Er was een kink in de kabel. Haar tweede man Willem Pannevis had met
de executeur Dr. Voet op 5 september 1758 een contract en accoord gepasseerd voor no-
taris Gerrit de Heer te Maasland. De zaak werd overgegeven aan de "E.Hove en Hogen
Rade in Holland".35 Blijkens een akte op 13 augustus 1761 werd op 29 juli 1761 een obli-
gatie van 2000 gulden publiekelijk geveild ten behoeve van wijlen Eva Vroegop. Er werd
verwezen naar de voorgenoemde akte van 8 september 1758.36 Tenslotte worden nog
twee akten opgemaakt in verband met de afhandeling van de erfenis door de erfgenamen
op 3 oktober 1761 en 16 november 1761 te Rotterdam37 en te Overschie op 22 augustus
1761.38 Willem Pannevis was toen ook overleden.

IVb. LEENDERT BOONEKAMP, ged. Rotterdam (Rem.) 6 november 1700 (get. Hes-
ter Louwerens), wonende onder den ambachte van Cool 1724, matroos 1724, mathemati-
cus 1741, opperstuurman 1744, schipper 1747, overl. ten gevolge van een ongeluk aan
boord van het schip "Domburg" op zee 12 november 1747. Hij huwde Rotterdam (Geref.)
8 september 1722 met Aagje Jans Vermeulen, ged Rotterdam (Geref.) 24 januari 1696,
begr. Hillegersberg 23 september 178239, dochter van Johannes Pieters Vermeulen, wage-
naar 1724, en Ariaentje Pieters van der Wael. Het gezin woonde eerst in het ambacht Co-
ol, en vanaf 1732 aan de Vest, dicht bij de Delftse Poort, hetgeen behalve uit hierna vol-
gende stukken, ook bleek uit belendingen die voorkomen in aktes betreffende andere fa-
milies, in aktes betreffende hun buren.40 Daarna, tot kort voor 1780, bleek Aagje aan het
Swaanshals bij haar jongste dochter in te wonen. Haar schoonzoon Teunis van der Wilt
kreeg bij de boedelscheiding nog kostgeld van haar, en tenslotte woonde ze binnen de
stad (mogelijk in een gasthuis).
Kinderen:
1. HARMANUS, ged. Rotterdam (Rem.) 8 april 1725, (get. Geertje Ariens en Bregje

Bonekam), in 1741 in dienst van de V.O.C., kamer Rotterdam, met het schip "De
Vrijheijd" voor trompetter uitgevaren, overl. Batavia (hospitaal) 13 februari 1742.
In 1741 vertrok zoon Hermannus als trompetter op het schip "de Vrijheijd" naar Ba-
tavia, meteen ook zijn laatste reis. In het grootboek van genoemd schip vonden we
weer verslag van de reis van Hermannus.41 Op 6 mei 1741 vertrok het schip en
kwam op 5 januari 1742 aan in Batavia. Hermannus verbleef daar tot 5 februari
1742, daarna in het Batavia Hospitaal tot 13 februari 1742, waar hij kwam te overlij-
den. Er stond bijgeschreven wat er met het tegoed gebeurde: "13 augustus 1744 bet.
Leendert Boonekamp als in huijwelijk hebbende Aagje Vermeulen te zamen ouders
en erfgenamen ab intestato van bovenstaande Harmanus Bonekamp volgens be-
scheijde geliass. als in margine borge voor alle namaninge Willem van der Meulen
Camerbewaarder dezer Camer onder renunciatie van de beneficien ordinis et cussio-
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nis zig vandien effecte houdende 33.13.10".
In 1744 verklaarden Pieter Goethart en Jan Versteeven, beiden slepers te Rotterdam
op verzoek van Leendert en Aagje, dat zij hun zoon Hermannus goed hebben gekend
en dat deze 1741 ongehuwd op het schip "de Vrijheid" naar Oostindië was vertrok-
ken en daar is overleden. Leendert en Aagje waren de enige erfgenamen.42

2. JOHANNES, ged. Rotterdam (Rem.) 8 mei 1729, (get. Henderijk van der Meij), be-
gr. Rotterdam 16 december 1729 (1/2 jaar, Delfsevaart boven Buys, W.K.).

3. GEERTRUIJ, ged. Rotterdam (Rem.) 11 december 1731, (get. Eva Boonekam, Jillis
Engelen en Geertje Boonekam), won. Vest 1751, overl. Cool 1 oktober 1791, begr.
Rotterdam 5 oktober 1791.43, huwde Rotterdam 10 augustus 1751 (Geref.) Reyndert
Vonk, j.m. van Schiedam, won. Schie 1751, overl. Rotterdam 9 november 1811
(won. Schiedamse Cingel, 4 mondige kinderen). Zij lieten te Rotterdam 11 kinderen
dopen van 1752-1773.

4. ADRIANA, ged. Rotterdam (Rem.) 24 mei 1733, (get. Gysbert Boonekam, Eva
Boonekam en Geertje Boonekam), won. Delftse Vaart 1752, Vest bij de Delftse
Poort 1767, begr. Rotterdam 10 augustus 1767, huwde Rotterdam 5 november 1752
met Cornelis Poort, zeeschipper, won. Pottebakkersteeg in de Boomptjes 1752, Vest
bij de Delftse Poort 1768, Doelwater 1771, buiten de Schiedamse Poort boven de
bleijker 1793, overl. Rotterdam 25 juli 1793,44 Hij huwde 2e Rotterdam 17 juli 1768
met Jannetje Vermeulen, nicht van zijn eerste vrouw; huwde 3e Rotterdam 19 juni
1767 met Cornelia Mensink. Uit het huwelijk Poort/Boonekamp werden vier kinde-
ren gedoopt in de jaren 1754-1764.

5. LEENA, ged. Rotterdam (Rem.) 6 januari 1735, (get. Eva Boonekam, Hendrikus van
der Mey en Geertruy Boonekam), begr. Rotterdam 14 februari 1748.45

6. EVA, ged. Rotterdam (Rem.) 26 oktober 1738, (get. Eva Boonekamp), won.
Swaanshals 1762-1780, Woelwijk onder Blommersdijk 1810, overl. aangeg. Cool 21
februari 1810, begr. Hillegersberg 26 februari 181046, huwde Rotterdam 7 oktober
1761 met Teunis van der Wilt, geb. Cool, ged. Rotterdam (Geref.) 19 juli 1736, vis-
koper, won stadsarmenhuis 1813, overl. Rotterdam 8 januari 1813, zoon van Jan
Maertens van der Wilt, viskoper, en Neeltje van Zijll.

Net als zijn broer Gijsbert was Leendert op 25 december 1724 in dienst van de Verenigde
Oostindische Compagnie als matroos op het schip "'t Huis ten Donck" naar Oost Indië
vertrokken.47 In het grootboek van het schip "'t Huijs te Donk" was Leendert terug te vin-
den.48 Op 24 augustus 1725 vingen ze de terugreis aan uit Batavia. In het grootboek lezen
we: "Van den dam waer mede anno 1726 in Goeree is gerepatrieert pr biljet f 77.4.-. To-
taal verdient en alles uijtbetaelt 13 juli 1726:
f 128.4.-".
Evenals bij Gijsbert, vonden we van Leendert pas veel later weer een volgende reis. Ook
bij hem is het waarschijnlijk dat er nog gereisd is tussendoor.
Op 1 augustus 1741 werd Leendert gevolmachtigd door Arij de Wit, Magdalena Vent en
Willem Reest om hun zaken te regelen voor het gerecht van Cool. Uitzonderlijk is dat
Leendert hier "mathematicus" werd genoemd.49

Begin februari 1742 ging Leendert weer op reis, ditmaal op het schip "Horwegen", weer
voor de kamer van Rotterdam. Hij sloot diverse leningen af, die hij binnen 18 maanden
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zou terug betalen. Totaal leende hij 2835 gulden, dat hij dacht als onderstuurman terug te
verdienen.50 In het grootboek van het schip "Horwegen" is het verloop van de reis terug te
vinden. In tegenstelling tot het verwachtte met de leningen verdiende hij f 489.0.10.
Blijkbaar werd er ook nog op een andere manier geld verdiend. Hij vertrok 9 april 1742
en vertrok weer uit Batavia op 8 oktober 1742. Ze arriveerden in Enkhuizen. Op 12 maart
1744 werd hij uitbetaald in Rotterdam.51

In september 1744 trof Leendert voorbereidingen voor een volgende reis naar de Oost,
ditmaal met het schip "Huijs te Persijn" voor de kamer te Rotterdam. Hij voer mee als op-
perstuurman. Leendert begon met de koop vast te leggen van: "twee kasten en eene man-
de met wijn in Bottels, zes Pijpen Bier, uit de Brouwerij het Fruweel alles gemerckt
ICFVS".52 Het grootboek van het schip "Huijs te Persijn" gaf weer de nodige informatie
over de reis.53 Het schip vertrok op 8 december 1744, Leendert verdiende op de heenreis
408 gulden, waarvan na aftrek van de kosten nog 302 gulden over was. In 1746 voer hij
terug en op 7 oktober 1746 werd het saldo f 1682.16 uitbetaald. Hij repatrieerde als luite-
nant ter zee, vermoedelijk verdiende hij derhalve op de terugreis veel meer. Overigens
voer het schip terug voor de kamer van Enkhuizen. Op 30 augustus 1746 gaf Leendert
volmacht aan Jan Voordewind, beurtschipper tussen Enkhuizen en Rotterdam en wonen-
de in Enkhuizen om de zaken af te handelen met de kamer aldaar.54

Al vrij vlot ging Leendert weer op reis. "De manhafte Leendert Boonekamp van Rotter-
dam" ging als schipper van de "Domburg" voor de kamer van Amsterdam weer naar
Oostindië. Hij benoemde niet zijn echtgenote maar Dirk Bode, solliciteur te Rotterdam
als zaakwaarnemer in de stad.55 Zoals gebruikelijk in het grootboek verslag van de reis.56

Vertrokken 3 maart 1747; 2 oktober 1747 voer de "Domburg" weer terug en 1 maand en
10 dagen na vertrek verongelukt Leendert aan boord. Helaas vermeldde de historie niet
wat het ongeluk inhield. Op 20 november 1750 werd aan zijn weduwe, boedelhoudster en
voogdesse van zijn minderjarige kinderen, nog 391 gulden en 10 stuivers uitbetaald. Drie
dagen hiervoor werd op verzoek van Aagje een verklaring afgelegd door Evert Verbeek,
meester huistimmerman, en Jacob Bagge, burgers en inwoners van Rotterdam. Zij ver-
klaarden dat Aagje op 8 september 1722 was getrouwd met Leendert, dat er vier kinderen
nagelaten zijn, waarvan er sinds Leenderts overlijden ook één is overleden, de overgeble-
ven kinderen zijn nog onmondig en dat Leendert geen ouders of voorkinderen heeft nage-
laten.57 Op 31 maart 1752 compareerde Aagje Vermeulen vanwege een schuldbekentenis
aan haar schoonzuster Eva Vroegop wegens geleende goederen van 500 gulden.58

Op 3 september 1753 werd er een verklaring afgelegd door Abraham Daelhuizen te
Schiedam en Dirk van der Hilst, schipper van Delft op Rotterdam, op verzoek van Aagje
Vermeulen, wonende aan de Vest nabij de Delftse Poort. Er was een ruzie geweest op 2
september 1753, waarbij er een enorme scheldpartij was die er niet om loog. Ten huize
van Aagje is komen aanlopen: "met grote furie en quadaertigheit een vrouwspersoon die
zij deposanten hebben gehoord te zijn genoemd Henderijna, huisvrouw van Jakobus van
den Bergh wonende in een kelder in de voorsch. Delftsche Poort". Ze had onder andere
gezegd tegen Aagje: "je bent een Canaille hoer, een getrouwden mans hoer, je houd het
met de kalkmeter achter 't stadhuis, voegende daerbij in zeer vuile termen, je hebt je op
een stoel laten misbruiken en juffrouw van der Net geeft je heele schrooten met wijn, die
je dan met de pollen gaet uit zitten drinken, dat inmiddels der requiranten dochter (Eva
Boonekamp) van boven afkomende mede naer de deur liep en hare moeder trachtte terug
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te trekken zeggende: beest zult je mijn moeder hier zoo schelden, dat de voorn. Henderijn
daer op aen haer requirantes dochter de kant van de muts trekkende zeide Canaille hoer,
komt jij ook wat praten, 't horologie datje boven hebt hangen hebt mee al verdient, alles
met dezelve of diergelijke woorden in zin en substantie, dat Henderijn de req. en hare
dochter nog alverder scheldende eindelijk is heengegaen, rukkende de req. een leuiwagen
uit de hand waer mede zij heenliep, zeggende nog bij het weggaan, Beest ik zal je wel
krijgen".59 Over de afloop van deze zaak werd niets gevonden.
Op 7 september 1760 stelde Aagje nieuwe voogden aan over haar minderjarige dochter
Eva. Dat waren haar schoonzoons Reinder Vonk en Cornelis Poort. Bovendien sloot zij
de weeskamer uit.60 Daarna werd het stil rond Aagje, althans in het notarieel archief van
Rotterdam. Pas op 26 juli 1780 verscheen ze nog eenmaal ten tonele om een testament te
herzien. Ze bedacht haar dochters als volgt: de erfgenamen van Adriana Boonekamp krij-
gen 450 gulden, Geertruid krijgt "een granate ketting met een goud slot daer aan en een
genaaide Oostindische citse rok", Eva krijgt "een goude ketting met een diamant bootje
daer aen". Ze stelde tot administrateurs aan, haar schoonzoon Reindert Vonk, wonende
aan de Goudsche Weg en Maarten van der Wilt wonende "aan Terbregge".61 Ze overleed
twee jaar later, 86 jaar oud en op 26 augustus 1783 werd de inventaris van de boedel op-
gemaakt en werd verdeeld over de erfgenamen. Opvallend was de grote hoeveelheid Ja-
pans en Chinees porcelein die beschreven werd; ongetwijfeld had Leendert dat meegeno-
men op zijn reizen naar de Oost. Schoonzoon Teunis van der Wilt ontving 32 gulden voor
het "laetste vierendeel jaerskost", waaruit afgeleid kan worden dat ze de laatste jaren bij
dochter Eva inwoonde. Aanwezig waren de schoonzoons Reindert Vonk en Teunis van
der Wilt, evenals de voogden Reindert Vonk en Maarten van der Wilt die de kinderen van
Adriana Boonekamp vertegenwoordigden, n.1. Aagje Poort en de uitlandige broeders Jan
en Leendert Poort.62 Twee maanden later waren deze broers weer in het land want ze
compareren 11 oktober 1783 i.v.m. deze erfenis, samen met hun voogden.63

Van de dochters werden nog wat summiere gegevens gevonden. Reijndert Vonk en Geer-
truid Boonekamp maakten op 23 april 1759 een mutueel testament64, evenals Teunis van
der Wilt en Eva Boonekamp op 2 februari 1762.65

Cornelis Poort sloot de weeskamer uit op 30 september 1767 en hertrouwde kort daarna,
want 2 november 1768 werd er een testament gemaakt met zijn tweede echtgenote Janne-
tje Vermeulen. Dit huwelijk duurde niet lang, want op 13 augustus 1771 maakte Cornelis
alweer een testament met zijn derde vrouw Cornelia Mensink. Tenslotte maakte hij alleen
nog een testament op 14 juni 1790.66

Noten
1. Gens Nostra 55 (2000), p.19-29.
2. Gemeente Archief Rotterdam (verder aangeduid als G.A.R.), archief Rem.gemeente inv.nr.

552 (bedeelden).
3. G.A.R., archief Rem. gemeente inv.nr. 553 (bedeelden).
4. Kommunalarchiv Herford. Gerichtsprotokollen inv.nrs. 101 en 102. Stadtrechnungen inv.nrs. B

999 t/m B 1010 (inclusief Collectenregisteren inv.nrs. 200,201, 201a).
5. G.A.R., archief Rem. gemeente, inv.nr. 120.
6. G.A.R., Finale Admissie, fiches 282/68 en 283/38.
7. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 1964, f. 23 (31 januari 1723).
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8. Van het notarieel archief Rotterdam 1690-1710 is slechts 10-20% ontsloten.
9. Algemeen Rijks Archief (verder aangeduid als A.R.A.), VOC inv.nr. 14104, f.90.

10. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 1932, f. 254 (11 mei 1719). Verklaring Gijsbert i.v.m. een
steekpartij door Cornelis de Coup bij "de Herreberg de Lindeboom op de Goudsche Rijwegh".

11. Centraal Bureau voor Genealogie, collectie Blois van Treslong Prins, (Personalia III).
12. "vrouw van Willem Panvis, bij Delfsepoort, Vest, PK, 6.-.-".
13. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 277, f. 142 (4 februari 1749).
14. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 2777, f. 150 (6 februari 1749).
15. A.R.A., VOC inv.nr. 14201, f. 81.
16. A.R.A., VOC inv.nr. 14154, f. 92.
17. "Kas" hier in de betekenis van kist, voor voorraad.
18. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 2589, f. 107 (11 maart 1743).
19. A.R.A., VOC inv.nr. 14196, f. 1.
20. G.A.R., Oud Recht. Arch. inv.nr. 577, f. 261 (15 maart 1745).
21. A.R.A., VOC inv.nr. 14201, f. 1.
22. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 2637, f. 852 (10 mei 1748).
23. G.A.R., Oud Recht. Arch. inv.nr. 580, f. 81 (20 maart 1750), verponding Cool no. 35.
24. A.R.A., VOC inv.nr. 14213.
25. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 2876, f. 748 (20 oktober 1751).
26. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 2876, f. 752 (21 oktober 1751), inv.nr. 2817

f. 276 (25 oktober 1751), inv.nr. 2817, f. 280 (4 november 1751).
27 G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 2877, f. 304 (16 mei 1752).
28 G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 2877, f. 308 (16 mei 1752).
29 G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 2877, f. 387 (17 juni 1752).
30. G.A.R, Oud Not. Arch. inv.nr. 2877, f. 510 (31 juli 1752), inv.nr. 281, f. 831 (24 mei 1753)

en inv.nr. 2148, f. 462 (13 juni 1753).
31. Zij wordt nog huisvrouw van de heer Gijsbert Boonekamp genoemd; zij was uiteraard nog niet

bekend met het feit dat ze al drie maanden weduwe was.
32. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 2876, f. 638 (30 juli 1751) en Oud Recht. Arch. inv.nr. 581, f.

111 (27 augustus 1751).
33. G.A.R., Oud Recht. Arch. inv.nr. 582, f. 23 (8 september 1752).
34. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 3022, f. 586 (27 juni 1758).
35. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 3022, f. 850 (8 september 1758).
36. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 3026, f. 141 (13 augustus 1761).
37. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 3026, f. 261 (3 oktober 1761) en inv.nr. 2612,

f. 634 (16 november 1761).
38. G.A.R., Oud Not. Arch. Overschie inv.nr. 6750, no. 214, f. 924-1065 (inventaris nalatenschap

Willem Pannevis); Oud Not. Arch. Overschie inv.nr. 6751, no. 281, f. 473 en Oud Not. Arch.
Overschie inv.nr. 6751, no. 293, f. 674-818 (rekening, bewijs en reliqua inzake de nalaten-
schap Willem Pannevis).

39. Gaarder: "wed. van Leendert Boonekamp, 3 gld", grafboek: "in de kerk, kleed van f 1, totaal f
5.10.-".

40. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 2507, f. 813 (23 december 1735), Oud Not. Arch. inv.nr. 2484,
f. 133 (18 december 1732), Oud Not. Arch. inv.nr. 2373, f. 202 (24 maart 1741), Oud Not.
Arch. inv.nr. 2376, f. 115 en 116 (7 maart 1744), Oud Not. Arch. inv.nr. 2591, f. 754 (22 no-
vember 1745), Oud Not. Arch. inv.nr. 2591, f. 798 (23 november 1745), Oud Recht. Arch.
inv.nr. 578, f. 191 (16 augustus 1746), Oud Not. Arch. inv.nr. 2595, f. 317 (3 maart 1749),
Oud Recht. Arch. inv.nr. 579, f. 222 (15 april 1749), Oud Recht. Arch. inv.nr. 590, f. 377 (2
februari 1765), Oud Recht. Arch. inv.nr. 590, f. 408 (25 februari 1765) en Oud Recht. Arch.
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inv.nr. 591, f. 425 (7 oktober 1766).
41. A.R.A., VOC inv.nr. 14194, f. 34.
42. G.A.R., OudNot. Arch. inv.nr. 2772, f. 620 (12 augustus 1744).
43. Vrouw van Reindert Vonk, Cool: 60 jaar, Binnenweg "naast Pauw Mole", onder Cool, te ver

voeren naar Rotterdam, 7 mondige kinderen, pro deo.
44. Impost 15 gld., 1 minderjarig en 2 meerderjarige kinderen.
45. 13 jr, impost 3 gld., won. Vest bij Oranjeboom.
46. In de kerk, kleed van 1 gld., kosten 5 gld, 10 st.
47. Opmerkelijk is dat z'n echtgenote toen ongeveer vijf maanden zwanger was, want vier maan

den later wordt de oudste zoon gedoopt. Leendert wist dat vermoedelijk pas bij terugkeer in
1726.

48. A.R.A., VOC inv.nr. 14154, f. 54.
49. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 258, f. 402 (1 augustus 1741).
50. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 2374, f. 209 (28 februari 1742), inv.nr. 2374,

f. 211 (1 maart 1742), inv.nr. 2374, f. 217 (6 maart 1742) en inv.nr. 2646 f. 326 (5 maart
1742).

51. A.R.A., VOC inv.nr. 14195, f. 4.
52. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 2590, f. 598 (26 september 1744).
53. A.R.A., VOC inv.nr. 14199, f. 3.
54. G.A.R., OudNot. Arch. inv.nr. 2378, f. 873 (30 augustus 1746).
55. G.A.R., OudNot. Arch. inv.nr. 2800, f. 304 (acte 166, 18 november 1746).
56. A.R.A., VOC inv.nr. 6211, f. 1.
57. G.A.R., OudNot. Arch. inv.nr. 2596, f. 1099 (17 november 1750).
58. G.A.R., OudNot. Arch. inv.nr. 2877, f. 206 (31 maart 1752).
59. G.A.R., OudNot. Arch. inv.nr. 3017, f. 579 (3 september 1753).
60. G.A.R., OudNot. Arch. inv.nr. 2384, f. 25 (7 september 1760).
61. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 3226, f. 634 (26 juli 1780).
62. G.A.R., OudNot. Arch. inv.nr. 3231, f. 446 (acte 157, 26 augustus 1783).
63. G.A.R., OudNot. Arch. inv.nr. 3231, f. 603 (acte 181,11 oktober 1783).
64. G.A.R., OudNot. Arch. inv.nr. 3023, f. 359 (23 april 1759).
65. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 2856, f. 124 (2 februari 1762).
66. G.A.R., Oud Not. Arch. inv.nr. 3036, f. 1293 (30 september 1767), inv.nr. 3038, f. 668 (2 no-

vember 1768), inv.nr. 3044, f. 293 (13 augustus 1771) en inv.nr. 3067, f. 542 (14 juni 1790).
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Overzicht publicaties 02)
H. Klunder

A.S. Flikweert: De Dreischorse familie Ale-
goed. [1620-1912.] Van Zeeuwse Stam, sept.
2001.

Bastiaanssen - Bastiaansen. [Aanvullingen &
correcties kwartierstaat.] G.T.M.W.B.Bw., sept.
2001.

Gem. Archief Rheden: Fragmentgenealogie
Brinkhorst (1). [Vóór 1700-2001.] Veluwse
Geslachten, juli 2001.

J.W.P. Cornelissen: Aanvullingen/correcties
Kwartierstaat Cornelia Bruijnooge. Zeeuwse
Kwartierstaten, juli 2001.

J.H. van Hierden: Genealogie Van Burken.
[Veenendaal, 1650-1900.] Veluwse Geslachten,
juli 2001.

J. Krol: Kwartierstaat Coster-Riemersma
(slot). Ons Erfgoed, juli-aug. 2001.
F. Dercksen: Genealogie Dercksen. [Zutphen,
1705-1904.] Oostgelders T.G.B., 2001 nr. 2.

P. Sanders: Genealogie Doedijns (vervolg).
[1570-1679.] G.T.M.W.B.Bw., sept. 2001.

B.J. Koolstra: Kwartierstaat van Adriana Wou-
terina de Geus (vervolg). G.T.M.W.B.Bw.,
sept. 2001.

J. Bakker-ten Have: Kwartierstaat Albert ten
Have. [Geb. 1881, Haijtink, Oltvoort, Imen-
kamp.] Oostgelders T.G.B., 2001 nr. 2.

J. van Helden: Genealogie Van Helden.
[Aanvullingen & correcties.] G.T.M.W.B.Bw.,
sept. 2001.

Z. Hissink-Kerkdijk: Genealogie Hissink uit
Vorden (1). [Ca. 1600-1836.] Oostgelders T.G.
B., 200 lnr. 2.

O. Schutte: Jonckbloet. [Vragen en antwoor-
den, 1700-1941.] Ned. Leeuw, juli-aug. 2001.

T. de Kort: Kwartierstaat van Antonius Francis-
cus Cornelis Mart de Kort (vervolg). G.T.M.W.
B.Bw., sept. 2001.
M.E. Wijnsouw - de Haan: De Belgische en

Westbrabantse tak van het geslacht Oerlemans.
[Aanvullingen & correcties.] G.T.M.W.B.Bw.,
sept. 2001.

J.C.M. Hoornick: Genealogie Paauwe.
[Wemeldinge, 1680-1923.] Van Zeeuwse Stam,
sept. 2001.

V. Poolen: De nakomelingen van William Geor-
ge Pennington voor zover verbonden aan de
Engels Episcopale Kerk te Rotterdam. [O.a.
Smith, 1656-1943.] Ons Voorgeslacht, juli/aug.
2001.

J.F.G. Peters: Kwartierstaat Johannes Francis-
cus Gerhardus Peters. [Jansen, Kup, Roelofs.]
Oostgelders T.G.B, 2001 nr. 2.

J.G. Polderdijk: Kwartierstaat van Jan Geleijn
Polderdijk. [Moerdijk, De Kunder.] Zeeuwse
Kwartierstaten, juli 2001.

DJ. van de Velde: Genealogie "Poly - Pollie" -
Een Oud Vossemeers geslacht (vervolg). [1535-
1909.] Van Zeeuwse Stam, sept. 2001.

S.M. Auwerda-Berghout: Voorouders van Jan-
netje Woutersdr. [Pruys], weduwe van Huych
Willemsz. Quack. [Geb. ca. 1633.] Ons Voorge-
slacht, juli/aug. 2001.

F. Roelvink: Kwartierstaat van Wilhelmina van
Rooij. [Geb. 1851, Van Daal, Van Dijk, Van
Horsig(h).] G.T.M.W.B.Bw., sept. 2001.

P. Bos: Genealogie Scheltens (oorspronkelijk
Schildwolde). [1585-2000.] Gens Nostra, sept.
2001.
A.M. Bosters: West-Brabante molenaarsfami-
lies. XI. Schrauwen. [1500-1805.] G.T.M.W.B.
Bw., sept. 2001.

C. Sigmond: De geslachten Van Slingeland(t)
in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-Holland
in de 14de en 15de eeuw. [1310-1574.] Ned.
Leeuw, juli-aug. 2001.

C.J. Slok: Kwartierstaat van Jan en Bernie Slok
(vervolg). Veluwse Geslachten, juli 2001.
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J. Kempeneers: Stamreeks Abraham Maarten
(Bart) Steijn. [St.-Philipsland, 1615-1995.] Van
Zeeuwse Stam, sept. 2001.

A.H. Stouthamer: Kwartierstaat van Adriaan
Hendrik Stouthamer (vervolg). Zeeuwse Kwar-
tierstaten, mei 2001.

Fr. Inniger P.J.Jzn.: Kwartierstaat Van Taten-
hove (vervolg). Zeeuwse Kwartierstaten, mei
2001.
Idem. Zeeuwse Kwartierstaten, juli 2001.

J.N.A. Groenendijk: Jan Cornelisz Timmer uit
Nieuwaal en zijn nazaten (vervolg). [1864-
2000.] G.T.M.W.B.Bw., sept. 2001.

H.K. Voges: De Bothoek. [Boerderij in Win-
terswijk, o.a. bewoond door fam. Toebes, 1686-
1888.] Oostgelders T.G.B, 2001 nr. 2.

A.J. te Boekhorst: Voorouders uit Warnsveld,
Vorden en omstreken (vervolg). [Met o.a.
Kwartierstaat Everdine Voortman (geb. 1791,
Havesman, Brinckman).] Oostgelders T.G.B,
2001 nr. 2.

H.M. Ferguson: Genealogie Warre(n). [O.a.
Middelburg, Vlissingen, 1600-1996.] Van
Zeeuwse Stam, sept. 2001.

R. Westerweel: Kwartierstaat Robert Wester-
weel. [Weener, De Ruiter, Van der Zwan.]
Zeeuwse Kwartierstaten, mei 2001.
Idem (vervolg). Zeeuwse Kwartierstaten, juli
2001.

P.W. van Hulst: Nakomelingen van Huijb(r)e
(ch)t Arens (Van der Zorgh) uit de Korendijk
(Goudswaard). [1560-1827.] Ons Voorgeslacht,
juli/aug. 2001.

Toelichting bij het 'Overzicht publicaties'
H. Klunder

De Genealogische Vereniging 'Prometheus'
is geabonneerd op een groot aantal genealo-
gische en historische tijdschriften en jaar-
boeken.
De boeken worden in de verenigingsbiblio-
theek geplaatst, de tijdschriften worden na
verschijning van de jaarindex ingebonden
en daarna in de bibliotheek opgenomen.
Direct na ontvangst van een publicatie
wordt gekeken of er genealogische infor-
matie in staat over één of meer families.
Behelst het betreffende artikel meer dan
drie generaties dan worden schrijver en titel
opgenomen in het 'Overzicht Publicaties'.
Tussen [ ] worden hierbij zo goed mogelijk
de regio, de periode, en eventueel niet ver-
melde familienamen en andere informatie
vermeld.
Kwartierstaten worden opgenomen als ze
niet te kort zijn. Hierbij worden tussen [ ]
de familienamen van de nummers 5, 6 en 7
vermeld (niet bij de vervolg-artikelen).
Het blijkt dat in de volgende periodieken

(bijna) altijd artikelen staan die voldoen aan
bovenstaande criteria:

- De Brabantse Leeuw;
- Drents Genealogisch Jaarboek;
- Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en
West-Noord-Brabant en de Bommeler-
waard [afgekort als: G.T.M.W.B.Bw.];
- Genealogisch Tijdschrift voor Oost-
Brabant;
- Gens Nostra;
- Gruoninga [jaarboek];
- Jaarboek van het Centraal Bureau voor
Genealogie;
- Kronieken [opgehevenper 31-12-2000];
- Limburgs Tijdschrift voor Genealogie;
- Nederland's Patriciaat [jaarboek];
- De Nederlandsche Leeuw;
- Ons Erfgoed;
- Ons Voorgeslacht;
- Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie
en Boerderijonderzoek;
- Van Zeeuwse Stam;
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- Veluwse Geslachten;
- Vlaamse Stam;
- Westfriese Families;
- Zeeuwse Kwartierstaten (werkblad).

Programmanieuws
H.M. Lups

Genealogische kaartenbak
Er is een nieuwe versie van dit programma
(versie 5.00) uitgebracht, waarin de volgende
nieuwtjes/aanvullingen zijn verwerkt:
- bij iedere gebeurtenis is nu ook een religie op
te geven;
- ook kan bij iedere gebeurtenis een beroep op-
gegeven worden;
- het is nu ook mogelijk om te sorteren op roep-
naam en op voornaam;
- er is een tabblad bij gekomen met een over-
zicht van de inhoud van de kaartenbak.

GedComTooI
Bovendien is er een nieuw programma bij geko-
men dat GedComTooI (versie 1.00) heet. Dit
programma gebruikt als invoer een Gedcom-
bestand dat ieder genealogische programma als
uitvoer kan maken.
Je kunt zo'n Gedcom-bestand inlezen met de
GedComTooI en dan een uitvoer maken naar
GezinsBladen, die met links aan elkaar gelinkt
zijn. Je hebt zo in een handomdraai een hele site
in elkaar gezet.
Zo mogelijk komen we in de nabije toekomst op
deze programma's terug voor een uitgebreidere
bespreking.
Beide programma's kosten ƒ 25,-- en zijn te be-
stellen bij E.A.F.H. Tobé, Hezeweg 35, 7335
BM Apeldoorn, gironr. 2293588. (tel. 055-
5342222)

Stamboom de Luxe (vernieuwde versie)
Juist voor het afsluiten van dit nummer ontvin-
gen wij een exemplaar van dit programma, een
uitgave van TLC Domus.
Het programma is eenvoudig in gebruik. Van-
zelfsprekend kunnen de namen van de (voor)
ouders, partner, kind(eren) en overige familiele-

In het geval er in een ander ontvangen tijd-
schrift of jaarboek genealogische informa-
tie voorkomt die voldoet aan de criteria dan
wordt dat uiteraard ook vermeld.

den ingevoerd worden. Uiteraard is er ruimte
waarin allerlei extra gegevens over deze perso-
nen kunnen worden opgenomen omtrent ge-
boorten, huwelijken en overlijdensdata, en het
beroep. Kopieën van officiële documenten en
familiedrukwerk kunnen gemakkelijk geïm- en
geëxporteerd worden, evenals foto's, geluiden
en videobeelden.
Wel miste ik de mogelijkheid naast het huwelijk
andere relatievormen te registreren, wat eigen-
lijk tegenwoordig een vanzelfsprekendheid zou
moeten zijn.
Men kan verschillende vormen van familieover-
zichten maken en afdrukken. Ook is er de mo-
gelijkheid allerlei statistieken te maken, bijv.
gemiddeld aantal kinderen in de familie, de ge-
middelde leeftijd en het aantal huwelijken.
Het programma importeert en exporteert GED-
COM-bestanden.
Als men tevreden over het uiteindelijke resul-
taat is, kan men zijn familieoverzicht bijv. op
het internet plaatsen.
Het invoeren van de gegevens gaat gemakkelijk.
Hoewel de vensters om namen in te voeren
klein lijken, kan met er een behoorlijke serie
voornamen in kwijt. Op het venster ziet men
ruimte voor slechts vier kinderen, maar ook dat
is schijn. Als de eerste vier kinderen ingevoerd
zijn, wordt het venster aangepast voor de vol-
gende vier, enz. Ik heb geen tijd gehad, meer
dan tien kinderen op te nemen, dus het totale
aantal dat mogelijk kan worden ingevoerd kan
ik niet vermelden.
Toegevoegd zijn enkele voorbeeldbestanden,
die u in staat stellen, de diverse mogelijkheden
te bekijken en uit te proberen.
Het programma draait onder Windows 95/98/
ME. Systeemvereisten zijn: Pentium 90 of ho-
ger, 32 MB RAM, 24 MB vrije ruimte op de
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Invoerscherm Stamboom de Luxe, verbeterde editie.

harde schijf, 256 bit kleurenkaart, cd-romspeler,
muis en optioneel geluidskaart en internetaan-
sluiting.
Geregistreerde gebruikers kunnen gebruik ma-
ken van een telefonische helpdesk (85 cent per
minuut) maar kunnen ook via de internetsite
www.tlcdomus.nl vragen stellen. Op deze site
zijn tevens vaak handige tips en antwoorden op

vaak gestelde vragen te vinden.
De adviesprijs van het programma (op cd-rom)
bedraagt ƒ 54,95 (€ 24,95). Het wordt verkocht
via computerspeciaalzaken, boekhandels, wa-
renhuizen, groothandelsbedrijven en postorder-
bedrijven.
Graag reacties van gebruikers.

CD-romnieuws
CD-roms Stichting Historie Future

In samenwerking met het Rijksarchief Gelder-
land en de Vereniging Gelre:

De bijdragen en Mededelingen Gelre 1898 -
1998 met de beredeneerde index en de uitgave
Honderd jaar Gelre. Deze dubbel-cd is ver-
krijgbaar voor Euro 45, - (f99,-).

De Bibliografie van Gelderland (Gouda
Quint) en de registers op de leenactenboeken
van Gelre en Zutphen, incl. indexdeel en de
registers van Bergh, Bahr en Lathum, Prum,
Emmerik, Stichtse Gaasbeeksche en Overijs-

selse lenen in Gelderland. Verkrijgbaar voor
Euro 40,- (ƒ88,-).

Werken d'Ablaing van Giessenburg & LA.
Nijhoff, Gedenkwaardigheden, P.N. van
Doornick (en J.S. van Veen) Acten betreffen-
de Gelre en Zutphen. Verkrijgbaar voor Euro
40,- (ƒ88,-).

In samenwerking met het Streekarchief Land
van Heusden en Altena de Inventarissen van
het streekarchief. Verkrijgbaar voor Euro 40,-
(ƒ88,-).

In december 2001 -januari 2002 komen de
volgende cd-roms beschikbaar.
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1. 100 jaar Bulletin van de Koninklijke Neder-
landse Oudheidkundige Bond.
2. 40 jaar 'Anno 1961' van de Vereniging
Vrienden van het Zaanse Huis, waarin opgeno-
men alle themanummers, en de uitgaven
'Gebouwd in de Zaanstreek' en 'De Zaan-
streek belicht'. Deze cd-rom zal verkrijgbaar
zijn voor Euro 35,- (f 11,-).

Deze cd-roms zijn zowel bij de Stichting Histo-
rie Future als bij ons verkrijgbaar.

Bidprentjes cd-rom
A.J. Griens
De Nederlandse Genealogische Vereniging af-
deling Zuid-Limburg brengt haar bidprentjesbe-
stand uit op een cd-rom. Deze cd met de genea-
logische gegevens van meer dan 100.000 bid-
prentjes is in pdf formaat (Acrobat Reader mee-
geleverd) en verschijnt medio oktober 2001. De

Boekennieuws
400 jaar Postma in woord en beeld. Auteur
Koos Postma. Dit boek is op 15 maart 2001 ge-
presenteerd op het Gemeentehuis in Damwoude
onder grote belangstelling van familie en pers.
Het eerste exemplaar werd aangeboden aan bur-
gemeester J.L. Eggens van de gemeente Dantu-
madeel door mevr. Folkje de Vries-Postma oud
89 jaar en Judith Postma oud 8 jaar, dochter van
de auteur.
Mevr. Folkje de Vries-Postma was de oudste
nog in leven zijnde Postma die in het boek voor-
komt. Het Friesch Dagblad, de Leeuwarder
Courant en de lokale pers waren hierbij aanwe-
zig en schreven erover in hun kranten.
Het boek beschrijft het nageslacht van Gabe
Doedes en Marden Lourens over 14 generaties.
Deze werden rond het jaar 1600 geboren te
Wouterswoude en zorgden voor een talrijk na-
geslacht, niet alleen in Friesland maar ook ver
daar buiten. Het boek bevat 200 pagina's en is
op A4 formaat gedrukt en voorzien van onge-
veer 130 foto's en vele illustraties zoals akten
van de Burgerlijke Stand, acten uit de Doop-
Trouw en Begraafboeken, overlijdensadverten-
ties, geboortekaartjes, persoonskaarten, kwar-

collectie Bouten is opgenomen in deze nieuwe
cd en is derhalve niet meer op floppy verkrijg-
baar.
De hoofdmoot van deze verzameling zijn na-
tuurlijk Limburgse prentjes maar er zijn ook
aanzienlijke aantallen Brabantse (Tilburg), Bel-
gische (Maaseik) en Duitse (Grensstreek) prent-
jes.Ook veel prentjes van Noord-Nederlanders
die begin deze eeuw in de Limburgse mijnen
kwamen werken.
Wellicht een leuk sint of kerst cadeautje!
Bestellen van deze cd kan alleen door overma-
king van Euro 10,- (f22,-) voor NGV leden of
Euro 12,50 (ƒ 27,50) voor niet NGV leden
PLUS Euro 1,85 (ƒ4,05) verpakkings- en ver-
zendkosten op giro 7750968 van A.J.Griens te
Landgraaf.
Bij bestellen via bank of Girotel ook het adres
vermelden waar de cd naar toe gestuurd moet
worden.

tierstaten enz.
Bovendien bevat het boek veel eigen materiaal
uit de directe familie. Zo zijn er een aantal
hoofdstukken die vertellen van het overlijden op
jonge leeftijd van Hiltje en Bruin Postma. Bei-
den kwamen na een erstig ongeluk om het le-
ven, Hiltje was slechts 15 en Bruin 32 jaar.
Ook is er aandacht besteed aan de emigratie van
een aantal Postma's en zijn de verhalen van
Bjetje en Ankje Postma die beiden naar Ameri-
ka vertrokken opgenomen in het boek. Deze in-
formatie is verkregen door de intensieve corres-
pondentie met hun kinderen die hieraan vooraf
is gegaan.
De kinderen vertellen over hoe het hun verging
op school, werk, kerk en gezin. Ook de foto's
van deze familie's en de graven in Amerika zijn
opgenomen in het boek. Ook uit Canada kwam
informatie en foto's van hen die na de Tweede
Wereld oorlog vertrokken. Verder vindt men
nog een aantal pagina's die vertellen over bij-
zondere relaties in het boek, die wanneer men
het doorbladert niet zozeer opvallen maar wel
noemenswaardig zijn en een korte levenbe-
schrijving van de auteur. Natuurlijk ontbreken
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een index op namen en plaatsen niet. Kortom
een familieboek wat voor nu en voor later een
kostbaar bezit is geworden. Het is nog steeds
verkrijgbaar voor slechts ƒ 50,— exclusief ver-
zendkosten bij de auteur, Koos Postma, van
Aernsmastraat 14, 9104 HG Damwoude, tel.
0511 -422640

De Meiernamen in kaart gebracht. Auteur
Jan Spendel.
In dit boek maakt de lezer kennis met de fami-
lienaam Meier in al zijn spellingvarianten, sa-
menstellingen en ontstaansgeschiedenissen. De
inhoud is gebaseerd op informatie uit stan-
daardwerken op het gebied van naamkunde en
op de her en der gepubliceerde - dikwijls frag-
mentarische - teksten over Meiernamen. De in-
formatie is gefilterd en bewerkt tot een gespeci-
aliseerde uitgave over deze Meiernamen. De
auteur vermeldt en verklaart er meer dan 2800.
Tevens gaat hij in op de in de loop der tijd ver-
schuivende betekenis van het begrip meier. De-
ze was oorspronkelijk beheerder van een do-
mein belast met de inning van belastingen en
het uitoefenen van de rechtspraak. Vervolgens
werd Meier synoniem aan beheerder van een
boerderij, pachtboer, zetbaas, opperknecht om
tenslotte te devalueren tot de betekenis van ke-
rel, vent of man. Voor iedereen die geïnteres-
seerd is in familienamen is deze heldere, vlot-
geschreven gids een echte aanrader!
De auteur is al jarenlang een fervent amateur—
genealoog met een bijzondere belangstelling
voor familienamen (naamkunde). Eerder ver-
scheen van zijn hand het boek 'Familienamen in
Nederland, van hier en elders'. Uitgave 1999/
Alvo te Delft.

Het Meiernamenboek Jan Spendel kost/34,40
(€ 15,64). Het telt 287 pagina's (ISBN
90-76958-14-9) Verkrijgbaar via www.
mijneigenboek.nl, per telefonische bestelling
020-6459972.

Supplement familieboek Sinke. Samensteller
L.M. Sinke
Het boek verschijnt in A-4 formaat met 240 pa-
gina's. Opgenomen zijn 100 foto's en ook negen
bijdragen van verwanten (veelal jeugdherinne-
ringen). Het boek is ingenaaid en kost ƒ 45.-

plus ƒ 8.- kosten toezending.
Van het oorspronkelijke familieboek is nog een
beperkt aantal exemplaren voorhanden ( ƒ 80.-
plus kosten toezending). Dat boek (A-4, ruim
400 pagina's) met 250 foto's werd gepresen-
teerd op een te Yerseke gehouden familiedag in
1993 (550 verwanten waren aanwezig).
Beide boeken zijn verkrijgbaar bij: L.M.Sinke,
C.v.Renneslaan 28, 3533 SC Utrecht, e-mail
mailto:sinke@knoware.nl

Geschiedenis van Limburg. Auteur Jos Ven-
ner. Uitgegeven door het Limburgs Geschied-
en oudheidkundig Genootschap (LGOG) Maas-
tricht 2000. ISBN 90-71581-11-x
Deel II - Limburg: 1794 - Heden
Formaat: dwarsgedrukt A/4, 3 koloms, kleuren-
druk, 232 pagina's rijk geïllustreerd, veel
schema's en kaarten, kartonnen kaft, ingenaaid.

In een eerder bespreking heb ik mijn lof geuit
over de uitgave van het eerste deel dat betrek-
king had op de geschiedenis van Limburg voor
1800. Zoals wij destijds reeds voorspelden is
deze uitgave een bestseller geworden. Het boek
is primair bedoeld als een eigentijds leerboek,
gericht op de middelbare scholier. De auteur-
redacteur is Jos Venner, een leraar geschiedenis
te Stein. Hoewel Jos Venner de hoofdmoot van
dit boek heeft geschreven zijn er verder belang-
rijke bijdragen te vermelden van P. Orbons, A.
Cammaert, A. Gielen-van Bommel, J. Pouls, R.
Verstaen, J. Meuwissen en K. Jansen-Rompen.
Ondanks de vele auteurs is men er in geslaagd
een homogeen geredigeerd boek te produceren.
Dit op zich verdient reeds een compliment.
Voor de prachtige illustraties kreeg Jos Venner
steun van het Limburgs Museum (Ad van Pinx-
teren), het Bonnefanten Museum, het Rijksar-
chief en het Thermenmuseum.
Om mijn evaluatie in een korte zin weer te ge-
ven. Het is wederom een heerlijk leesbaar en
tegelijk toch uiterst deskundig boek geworden.
De geschiedenis werd beschreven vanuit de on-
middellijke belevingswereld van de jongere,
met de nadruk op de geschiedenis van gewone
mensen. Vanwege de fraaie uitgave en de uitste-
kende leesbaarheid zal het wederom een grote
groep geïnteresseerden aanspreken. Heemkun-
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dige aspecten worden in dit boek ook wat ver-
der uitgelicht. Er zijn aardige beschrijvingen
van de Limburgse klederdracht, de Carnavals-
viering, het Limburgse muzikale leven, en de
artistieke aspecten van de Limburgse samenle-
ving. Uiteraard wordt ruime aandacht aan de
mijnindustrie geschonken en de sociale gevol-
gen hier van.
Een extra compliment verdient wederom de
vormgeving van dit boek waarvoor G. Helsen,
K. Wilson en M Saaltink verantwoordelijk wa-
ren. Het boek is werkelijk een lust voor het oog,
prachtig verluchtigd en beletterd met een fijn-
zinnig gebruik van kleur. De kaarten, tijdbalken
en schema's zijn van een leerrijke kwaliteit, zo-
dat de opmaak zeker de jeugd maar ook de ge-
interesseerde lezer zeer zal aanspreken.
Ik zelf heb het boek vrijwel in één ruk uitgele-
zen. Hoewel ik zelf redelijk goed georiënteerd
ben in deze materie bleef ik geboeid voort lezen

omdat de geschiedkundige feiten zo aardig wer-
den gepresenteerd. Eigenlijk heb ik nauwelijks
kritiek. Het enige tijdperk wat er mijns inziens
wat er te karig afkomt is de oorlogsperiode en
de bezetting. Dit deel ligt onder het hoge pijl
dat dit boek overigens kenmerkt. Mijn slot eva-
luatie van dit werk in het algemeen is dus we-
derom positief.
Men kan dit boekwerk bij het LGOG (Maas-
tricht) bestellen, de kosten bedragen ƒ 40.—.
excl. verzendkosten. Ik wijs er op dat dit boek
wordt gesponsord door het prins Bernard Cul-
tuurfonds Limburg, de Provincie Limburg en
het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Ge-
nootschap.

Besteladres: LGOG
postbus 83 - 6200 AB Maastricht
Tel. 043 321 2586, fax 043 321 85 72, e-mail
info@lgog.nl; www.lgog.nl

Archiefnieuws
Rijksarchief in Overijssel
Onlangs zijn het Gemeentearchief Zwolle en het
Rijksarchief in Overijssel samengegaan in een
nieuwe organisatie: het Historisch Centrum
Overijssel (HCO)
Het nieuwe internetadres is:
www.historischcentrumoverijssel.nl
De belangrijkste gegevens voor genealogen zijn
gerangschikt onder de rubrieken voorouders en
collecties & onderzoek. Hier vindt men een
overzicht van alle archieven en collecties van
het HCO en kunnen tientallen inventarissen van
archieven online worden geraadpleegd. Ook
vindt men zeven databases met persoonsgege-
vens.

Gemeentearchief Rotterdam.
De genealogische website van dit archief is met
ingang van 1 oktober flink uitgebreid. Nu staan
ook de doopgegevens van de Rotterdamse
gereformeerde kerk uit de periode 1600 - 1811
op de Digitale Stamboom. Gegevens uit ge-
meenten die vroeger zelfstandig waren en nu
onderdeel zijn van Rotterdam zoals Cool, Char-

lois, Hillegersberg, Hoogvliet, Katendrecht,
Kralingen, Overschie, Pernis, Schiebroek en
IJsselmonde zijn hierin al opgenomen. Men kan
op eenvoudige wijze informatie opvragen en
raadplegen op deze website.

De internet adressen zijn:
www.stamboom.rotterdam.nl en
www.gemeentearchief.rotterdam.nl
Het e-mailadres is: info@gar.rotterdam.nl
Bezoekadres: Hofdijk 651, 3022 CG Rotterdam.

Zeeuws Archief, Hofplein 17, Middelburg.
Tot 11 november is een tentoonstelling inge-
richt 'Zeeuwen onder het mes. Gezondheids-
zorg in Zeeland door de eeuwen heen'. Aan
de hand van archiefstukken en voorwerpen
wordt een beeld gegeven van de ziekenzorg,
medische ingrepen, het apothekersvak, verlos-
kunde enz. in Zeeland. De hal is ingericht met
meubilair en attributen van de Middelburgse
huisarts Frumau, die praktijk hield aan de
Groenmarkt in Middelburg van 1941 - 1974.
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Vragen en contacten
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruimte dit
toelaat. Maximaal per contactzoeker/vraag per jaar
720 letters/spaties. Contactzoekers en vragen wor-
den ook op het internet geplaatst. Gaarne, indien
mogelijk, ook uw e-mailadres vermelden.

Licher. Deze naam komt niet zo veel voor in
Nederland. Wie weet meer over de herkomst
van deze naam enover de familie Licher.
R.Licher-Hage, Cavatinestraat 20, 7323 LM
Apeldoorn,
e-mailadres: r.licher.hage@hetnet.nl

Lijsbeth, ged. Vierpolders 17 maart 1697, j.d.
van 's-Gravenlande, huwde Rockanje 8 novem-
ber 1722 met Cristoffel Smoor, van Rockanje.
Ik zoek de doop en ouders van Christoffel
Smoor.
Wie kan helpen?
Frans Dullemond, Chilliwack, B.C.
tel 604 792 5860, e mail: fdullemo@dowco.com
fransdullemond@hotmail.com

W.G.O.D.
Velen hebben voorouders, afkomstig uit Duits-
land of Duitstalig gebied. Bij onderzoek ontdekt
men dat de organisatie van het Duitse archief-
wezen afwijkt van het Nederlandse. Ook taal en
schrift wijken af van wat wij hier te lande ken-
nen. Uit de praktijk blijkt dat men daarom vaak
een verder onderzoek in Duitsland niet aandurft
of dat men al gauw vast loopt. Vanaf 1968 be-
staat de Werkgroep Genealogisch Onderzoek
Duitsland. Het doel van de vereniging is: ver-
gemakkelijking van de oriëntering ten behoeve
van het genealogisch onderzoek in Duitsland of
Duitstalig gebied. De W.G.O.D. neemt welis-
waar geen opdrachten aan tot genealogisch on-
derzoek, maar is op velerlei wijze behulpzaam.
O.a. door een periodiek (Gens Germana) + vier
keer per jaar een Duits gen. contactblad (Fami-
lienkundliche Nachrichten), een cartotheek en
een inlichtingendienst.
Jaarlijkse contributie in 2001/35,—
Secretariaat: Beverweerdseweg 10, 3985 RD
Werkhoven.

Agenda
27-10 Landelijke Genealogische Computerdag in de Reehorst, Bennekomseweg 157 te

Ede. (Ongeveer 5 minuten lopen vanaf het station. Thema: de presentatie van
het genealogisch onderzoek, Kosten, inclusief lunch/12,50. Ook zijn er
verschillende stands, zowel van verenigingen/afdelingen als commercieel. *)

27-10 Genealogische Historische markt te Hillegom (10.30-16.00 u.) in de Maar-
tenskerk te Hillegom. Diverse genealogische verenigingen zullen met stands
aanwezig zijn. Tevens tussen 11.30 en 14.00 uur rondleidingen door de
Maartenskerk. Ook zal een kwartierstatenboek worden gepresenteerd met de
familiegeschiedenis van 15 Hillegomse families.

03-11 Genealogische Historische Markt in de aula van het Kandinsky-college,
Malderburchtstraat te Nijmegen (10.00 - 16.00 uur) Toegang gratis.
Verschillende genealogische en historische verenigingen zullen aanwezig zijn.
Ook zijn er demonstraties met internet voor genealogisch onderzoek. *)

*) Op deze dagen is uitgeverij Alvo met Ons Erfgoed en de cd-rom's van de
Stichting Historie Future aanwezig. Voorzover ze verkocht worden door de
Stichting zijn ze ook bij ons verkrijgbaar (ook de Gelderse).
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Overzicht publicaties
Streken-Roman (Tinus neemt ons mee). Auteur M.A. van de Zandt. Deze autobiografie (1870-
1910) omvat ook zo'n 150 jaar familiegeschiedenis. De auteur heeft geen gemakkelijke jeugd
gehad. Tinus beschrijft van uit zijn (katholieke) geloofs- en beleveniswereld het leven zoals het
hem en zijn familie is overkomen. Ingenaaid, 160 pag. Speciale prijs ƒ 12,50/€ 5,70 *.

Familienamen in Nederland van hier en elders. Auteur K.M. Spendel. De inhoud is gebaseerd op
een selectie uit de vele geschreven bronnen over familienamen. Het boek houdt zich bezig met de
registratie en juridische zijden van de naamgeving, gevolgd door het ontstaan, soorten namen,
bijnamen, modenamen, Friese en buitenlandse familienamen (in Nederland)
Vooral dit laatste deel is relatief uitgebreid en bevat over deze nog vrij weinig bekende namen de
meest recente informatie. Het boek wordt besloten met een register en een literatuurlijst. Inge-
naaid, 156 pag. Prijs ƒ 26,50/6 12,05 *

Jan Leenderts Lerk, een Fries in het leven van Napoleon, is de reconstructie van een voorvader
vande auateur, die december 1812 op kwam en de veldtocht door Duitsland tot in Silezië
meemaakte. Zo'n 10% van de weerbare mannen in ons land zouden in het leger van Napoleon zijn
gesneuveld. Deze reconstructie maakt ook vertrouwd met de bronnen waaraan de auteur zijn
gegevens ontleende. Ingenaaid, 144 pag. Prijs/24,50/€ 11,15*.

Dagboek van een soldaat in de Napoleontische tijd. Autobiografie van J.C.F. Koch, in Holl.
dienst getreden in 1803. Hij vocht in Oostenrijk, Duitsland en Spanje, later tegen Napoleon bij
Waterloo en tegen de Belgen tijdens de 10-daagse veldtocht. Ingenaaid, 82 pag. Prijs/12,50/
€5,70*.

Mijn uittocht als Garde d'honneur, door J. W. Callenfels, later med. enz. doctor en burgemeester
van Vlissingen. Het wordt voorafgegaan door een inleiding over het instituut van de Gardes
d'Honneur van Louis Ph. Sloos. Ingenaaid, 78 pag. Prijs ƒ 12,50/€ 5,70*.

Ons Erfgoed. De prijs voor oude jaargangen, voor zover nog in voorraad, is ƒ 25,—/€ 11,40
(Nederland. Buitenland + portotoeslag). De eerste jaargang is niet meer voorradig. Losse nrs
/4,95/€2,25*

* = exclusief verzendkosten (zie bestelformulier)
Bij zendingen naar het buitenland worden de extra porto- en eventuele transferkosten in rekening
gebracht.

Index Ons Erfgoed.
De personen en zakenindex van de eerste acht jaargangen op flop kan worden besteld.
De prijs bedraagt/10,—/€ 4,55 plus portokosten.
Levering volgt z.s.m.

Aan dit nummer werkten mee:
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR
Nijmegen. Vlaardingen
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV
Delft
H.K. Nagtegaal, Sibeliuslaan 4, 2625 ZC Delft
Drs. K.A. Reuvers, Wildbaan 4, 8222 AG
Lelystad
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Genealogische aspecten van de ambtelijke status (1)
JW. Koten

Inleiding
Ambtelijke functies worden vaak vermeld
in genealogieën en kwartierstaten. Wie bijv.
op het trefwoord commies op internet
zoekt, ziet vele genealogieën en kwartier-
staten aan zich voorbij glijden. In vrijwel
iedere genealogie of kwartierstaat komt
men deze ambtelijke beroepen tegen. Geen
wonder, de ambtenaren in Nederland zijn
immers de grootste beroepsgroep.

Ambtelijke functies zeggen veel over de
sociale positie van betrokkene. Bij de aan-
duiding van ambtelijke rangen vindt men
fraai klinkende functies. Deze zeggen nu
niet zo veel meer, destijds hielden zij echter
een wereld van verschil in. Denk maar aan
ambtelijke titels als referendaris Ie klas, ad-
junct-commies, klerk-A e.d. Deze benamin-
gen zijn nu welhaast dode woorden gewor-
den. De ambtelijke titulatuur is een wereld
van archaïsch rangaanduidingen die ver in
de geschiedenis teruggrijpt. Wat omvatte de
functie van een referendaris in het midden
van de negentiende eeuw. Wat was een
commies in de twintigste eeuw. Voor mo-
derne lezers is het moeilijk deze ambtelijke
functies maatschappelijk te plaatsen, omdat
de historische achtergrondkennis nauwe-
lijks beschikbaar is. Vandaar wat wij aan de
genealogische kanten van de ambtelijke
loopbaan in dit artikel de aandacht willen
schenken. Hiervoor bespreken we niet al-
leen de geschiedenis van de ambtenarij
maar tegelijkertijd geven we enkele bron-
nen waar u de ambtelijke gegevens kunt
vinden. In deze bijdrage zullen vooral de
gemeentelijke en provinciale ambtelijke
diensten aandacht krijgen. Zij zijn immers
de grootste groep overheidsdienaren1. Veel
ambtelijke beroepen worden gekenmerkt

door veelvuldige verhuizingen. Door het
naspeuren van de ambtelijke gegevens kan
men de verschillende verhuizingen in een
loopbaan vaak goed volgen.

Ambtelijke functies belangrijk voor het
genealogische onderzoek
Het grote genealogische voordeel van de
ambtelijke status van een voorzaat is dat
leden van het ambtenarencorps in tal van
jaarboeken of almanakken zijn gedocumen-
teerd. De bekendste bron is wel de Neder-
landse staatsalmanak die vanaf 1806 jaar-
lijks verschijnt. Dit is een rijke genealogi-
sche bron, omdat hierin vrijwel de gehele
ambtelijke wereld wordt vermeld. Men kan
in veel jaarboeken niet alleen de ambtelijke
functiedragers vinden, maar ook wie zijn
collegae waren en wie de chefs of onderge-
schikten. Wie opvolgende jaren van deze
jaarboeken door leest kan de integrale amb-
telijke loopbaan van een voorzaat nauwkeu-
rig traceren. In zulke jaarboeken vindt men
onder meer veel gegevens over de hoge col-
leges van staat, de belangrijkste rijksinstel-
lingen (onderwijs, belastingen), de gege-
vens van de rechterlijke macht, maar ook
de bestuurders en de ambtenaren van lagere
bestuursorganen zoals provincies, water-
schappen en gemeenten. Het is aardig er op
te wijzen dat geestelijke bedienaren (bis-
schoppen, pastores, dominees) ook een
ambtelijke status hadden2. Zodoende geven
deze ambtelijke jaarboeken een goed beeld
van de kerkelijke organisaties en hun bedie-
naren.

In latere jaren verschenen ook in de meeste
provincies overzichten van het ambtelijke
corps. Veel gegevens zijn gedocumenteerd
in provinciale jaarboeken, provinciale al-
manakken en overeenkomstig materiaal.

Ons Erfgoed, 9e jrg., november-december 2001 nr. 6, pag. 243



Iedere stad vari enige omvang had een ei-
gen gemeentelijke almanak waarin de ge-
meentelijke staf uitvoerig wordt vermeld.
Soms is het onder bepaalde voorwaarden
mogelijk oudere persoondossiers of dienst-
staten te lichten. Het is dan raadzaam met
de betrokken archivaris te overleggen of
niet de privacy van betrokkene te veel
wordt geschaad. Een andere belangrijke se-
cundaire bron is de indexering van archief-
bronnen uit het begin van de negentiende
eeuw. Daar wordt naar verslagen van het
ambtelijke functioneren verwezen. Daarbij
worden vaak namen en functies genoemd.

Ambtelijke wereld bestaat nog niet zo
lang
De ambtelijke wereld lijkt een instituut van
eeuwige tijden. Toch is dat niet zo. Het
ambtenarencorps zoals nu functioneert is
van veel recenter datum dan gewoonlijk
wordt aangenomen. De ambtenaren of zoals
de Belgen het juister omschrijven de staats-
bedienden (vergelijk Engels: Civil Service)
zijn een betrekkelijk moderne beroeps-
groep. Globaal bestaat het Nederlandse
ambtenarencorps nu zo'n 200 jaar. In feite
komt pas na 1900 het ambtelijke apparaat
tot volle wasdom. In 1929 krijgen ambtena-
ren in Nederland voor het eerst een officiële
ambtelijke status3. In verband met de vast-
stelling van een evenwichtige landelijk er-
kende honorering werd een ambtelijk sta-
tuut vast gesteld. Hierin werden de ambte-
lijke verplichtingen, rechten en bevoegdhe-
den nauwkeurig omschreven. Tot die tijd
hadden de ambtenaren geen speciaal ambte-
lijk statuut gekend. In feite waren zij niet
meer dan gewone werknemers, maar dan in
dienst bij de overheid. Enkele topfuncties
die een bijzondere beëdiging vroegen moe-
ten hiervan worden uitgezonderd.

Franse periode

De Franse bezettingsperiode, de oor-
sprong van het Nederlandse ambtelijke
apparaat.
Zoals bij veel ontwikkelingen is het moei-
lijk te preciseren waar de historische schei-
dingslijnen lopen. Slechts in retrospect kan
men van een bepaalde historische gebeurte-
nis zeggen dat er een nieuwe ontwikkeling
werd ingezet. Hoewel er vroeger ook wel
aanzetten tot een nationaal ambtelijk appa-
raat geweest zijn, beschouwen de meeste
historici toch de Franse periode als het his-
torische startpunt van het ambtenarendom
in Nederland4. In betrekkelijk korte tijd
wordt dan een redelijk functionerend amb-
telijk nationaal apparaat in Holland uit de
grond gestampt. Na het herstel van de Ne-
derlandse onafhankelijkheid en de instel-
ling van de Oranje monarchie wordt het
Franse ambtelijke apparaat vrijwel integraal
overgenomen. Koning Willem I, was een
autoritair bestuurder. Een verlicht despoot
zouden wij nu zeggen, die niets liever wilde
dan de oude verhoudingen te herstellen. Hij
gebruikte het ambtelijke apparaat om een
bijna dictatoriaal bewind uit te voeren. Hij
beschouwde het ambtelijke bestel als een
instrument voor persoonlijke machtsuitoe-
fening, waarbij hij privé-belangen vaak
voor staatsbelangen hield. Pas onder Thor-
becke (1848) komt er een modernisering en
democratisering van het bestuursapparaat,
waardoor het ambtenaren apparaat de zelf-
standigheid herkreeg van tijdens de Franse
periode.

A - Bataafse republiek
Na de inval van de Fransen wordt hier de
Bataafse republiek uitgeroepen, met een
meer democratisch bewind en een gekozen
parlement. Na veel geharrewar werd in
1798 de nieuwe grondwet aangenomen
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waarbij naar een Nederlandse eenheidsstaat
werd gestreefd. Om tot een nationale staat
te komen was een ambtelijk apparaat nodig
dat naar Frans model werd opgezet. In
maart 1798 werden 8 Nationale agentschap-
pen ingesteld, die in feite onze ministeries
zullen worden. Het woord minister was in
die tijd nog beladen en taboe omdat dit let-
terlijk ondergeschikte (mini = mindere) be-
tekende en dat was tegen de revolutionaire
tijdgeest. Enkele jaren later werd de titel
van de agent5 veranderd in secretaris van
staat en later in minister. In 1798 vond dus
de oprichting plaats van de bestuurlijke de-
partementen. Dit omvatte de departementen
Oorlog, Marine, Politie, Binnenlandse Za-
ken, Nationale Opvoeding (een soort
OK&W inclusief gezondheidszorg) en Bui-
tenlandse Betrekkingen. Om de geest van
die tijd te treffen wordt hier de ordinantie
van de constituerende Vergadering (de
naam destijds van ons parlement in oprich-
ting) voor de aanstelling van de Agent Bui-
tenlandse Betrekkingen gepresenteerd:

GELIJKHEID, VRIJHEID EN BROEDER-
SCHAP
PUBLICATIE

Het Uitvoerende Bewind der Bataafsche
Republiek aan alle Burgers en Ingezetenen
van dezelve Republiek6, Heil en Broeder-
schap, doen te weeten:

Dat hetzelfde aanhoudende voortgaande
om in voldoening aan de intentie der con-
stitueerende Vergadering representerende
het Bataafsche Volk de onderscheiden dee-
len van het Bestuur te organiseren heeft
daar gesteld het Departement van Buiten-
landse Betrekkingen, en tot Agent in het
zelve aangesteld Burger Willem Buys en tot
secretaris van het Agentschap den Burger
Pierrre Frederic Daniel Chandon.

Wordende aan elk en een ieder wiens zulks
zoude mogen aangaan gelast dat hun Re-
questen, Adressen enz. dit Departement be-
treffende en van een Nationaal Zegel voor-
zien moeten houden aan het Uitvoerend Be-
wind der Bataafsche Republiek doch ver-
zonden worden in een omslag geadresseerd
aan den Agent van Buitenlandse Betrekkin-
gen.

Gelastende het voorn. Bewind in naam des
Bataafschen Volks dat deeze afgekondigd
en aangeplakt zal worden alomme waar
zulks behoort.

In Den Haag den 12 Maart 1798. Het 4de
jaar der Bataafsche Vrijheid
Wybo Fynje VT
ter ordinantie van hetzelfde
WH Droghoorn

Oprichting van ambtenaren corps
De nieuwe ambtenaren werden vooral gere-
kruteerd uit afgestudeerden van de Univer-
siteit van Leiden. De kwaliteit en kundig-
heid van deze ambtenaren was hoog. Bij de
aanstelling stond bekwaamheid voorop. Dit
ambtelijke apparaat was zo effectief dat in
enkele jaren meer werd gepresteerd dan in
enkele eeuwen daarvoor. Het was een amb-
tenarencorps dat zijn besognes niet meer
pijprokend op zijn sloffen afdeed, maar
hard werkt 7. Een jonge academicus begon
de ambtelijke ladder in de rang van adjunct-
commies, zelfs voor de klerken nam men
uitsluitend goed geschoolden. Tijdens onze
Bataafse periode en de periode van het Ko-
ninkrijk Holland werd de basis gelegd van
de Nederlandse ambtenarij, weliswaar vol-
gens het Franse patroon maar wel met een
duidelijke Nederlandse signatuur.

Agentschappen
De top van de ambtelijke piramide werd ge-

Ons Erfgoed, 9e jrg., november-december 2001 nr. 6, pag. 245



vormd door het centraal bestuursapparaat.
Dit bestond uit een 8-tal agenten, die ieder
afzonderlijke diensten leidden die men
agentschappen noemde. Deze agentschap-
pen, de latere ministeries, moet men zich
niet te groots voorstellen. Het was zoals te
doen gebruikelijk dat de agent zich een
groot pand uitzocht. In dit huis woonde hij
met zijn gezin. Enkele vertrekken werden
tot een kantoor ingericht waar de ambtena-
ren hun werk deden. Veel scheiding tussen
privé en kantoor was er niet. De personeels-
bezetting van een dergelijk ministerie be-
droeg tussen de 10 en 25 personen. De
ambtelijke leiding had de secretaris. Deze
nieuwe ambtelijke functionarissen hadden
weliswaar een zekere ambtelijke status,
maar hun rechtspositie verschilde toch aan-
merkelijk bij de diverse dienstonderdelen.
Iets van baanzekerheid, een omschreven
honorering voor hetzelfde werk en pensi-
oenrechten zouden pas veel later in de amb-
telijke statuten worden opgenomen8. Aan
het einde van de Bataafse periode bedroeg
het totaal van ambtenaren bij de centrale
overheid ongeveer 300.

Ambtelijke apparaat
De hoogste ambtelijke functie was de agent
later secretaris die de ambtelijke leiding
van het departement had. Incidenteel werd
hij voor bepaalde dienstonderdelen door
een raadadviseur9 (in algemene dienst) of
een commissaris (directeur-generaal) bijge-
staan.
De departementen waren ingedeeld in 4 - 8
afdelingen. Aan het hoofd van iedere afde-
ling stond een referendaris die leiding gaf
aan een groep commiezen en enkele kler-
ken. De ambtelijke titulatuur werd overge-
nomen vanuit Frankrijk. Het woord com-
mies is afgeleid van het Franse woord com-
metre, dat ongeveer 'met een taak opgedra-
gen' betekent. De commies is dus een taak-

uitvoerder10 die met toezicht en verant-
woordelijkheid is belast. In Frankrijk was
de commies de laagste graad van de ambte-
naren. De vergelijkbare rang in het leger
was die van een luitenant. Referendaris is
afkomstig uit het kerklatijn (Franse-) en af-
geleid van het woord referendarius. Dit is
het middeleeuwse (kerkelijk) Latijnse
woord voor de functionaris waar naar moet
worden (terug)verwezen11. De vergelijkbare
legerrang was majoor. Het was dus iemand
die men als ondergeschikte moet raadple-
gen om een beschikking (paraaf) te krijgen.
Deze rangbetiteling heeft net als die van de
klerk (= clerus = geestelijke) dus een kerke-
lijke afkomst.

Regionale departementen
In 1798 werd Nederland herverdeeld in een
achttal regionale bestuurlijke departemen-
ten waardoor de oude provinciale indeling
volledig verviel en daarmee ook de oude
bestuurlijke instellingen. Voor de genealoog
is dit belangrijk, omdat daardoor de archief-
stukken vreemde wegen hebben bewandeld.
Het regionale bestuur moest bovendien aan
de leiband van het centrale bestuur lopen12.
Dit systeem bleek niet goed te werken zo-
dat men in 1801 enigermate terugkeerde
naar de oude situatie en meer gezag aan de
provincies gunde. Staatstaken werden weer
aan de lagere organen gedelegeerd.

B - Eerste koninkrijk
Onder koning Lodewijk krijgt de gecentra-
liseerde bestuursvorm zijn verder beslag
waarbij de koning de functie van raadspen-
sionaris waarneemt. Er komt een éénhoof-
dige leiding (ministers) van de departemen-
ten. Verder komen er rijksdiensten voor de
belastingen en de posterijen. Op 17 april
1807 kwam de eerste postwet tot stand. In
deze wet werd het staatsmonopolie op het
brievenvervoer ingevoerd. Deze wetgeving
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werd tijdens de inlijving met Frankrijk nog
verder aangescherpt. De praktische uitvoe-
ring van de postbezorging werd echter aan
particulieren overgelaten. Onder koning
Lodewijk (1806) wordt de vroegere regio-
nale indeling van Nederland globaal her-
steld. Men vormde nu 11 gewesten, waarbij
men grofweg weer de oude provincie gren-
zen volgde. De oude provincie Holland
werd echter ingedeeld in Amstelland en
Maasland, later wordt dit Noord-Holland en
Zuid-Holland. Limburg behoorde niet tot
het koninkrijk Holland. Het elfde departe-
ment was een stuk Oost-Friesland (een ge-
bied rond Emden) dat later (na 1815) weer
bij Duitsland kwam. Deze regionale inde-
ling heeft men na de herkrijging van de on-
afhankelijkheid grotendeels gehandhaafd.

Ook in de lagere organen voerde Lodewijk
de eenhoofdige leiding consequent door:
landdrosten voor het gewest (departement),
kwartierdrosten voor de districten, en bur-
gemeesters voor de steden boven 5000 in-
woners. Voor de kleinere gemeenten wer-
den de plaatselijke agenten door de provin-
ciale bestuurders aangesteld. Een aantal van
deze kleine gemeenten werden bij elkaar
gevoegd tot kantons, waarboven dan een
kantonale bestuurder werd gesteld. Hoewel
de plaatselijke bestuurders bevoegdheden
hadden waren zij vooral uitvoerders van de
bestuurlijke aanwijzingen vanuit het centra-
le apparaat. De provinciale bestuurders wa-
ren daarmee een onderdeel (verlengstuk)
van het hiërarchisch gestructureerd natio-
naal ambtelijke apparaat geworden, zonder
veel kansen op lokaal particularisme. Bij de
belangrijke beslissingen moesten de provin-
ciale bestuurders fiat vragen bij hogere gre-
mia. Op gezette tijden moest de provincie
overzichten over het bestuurlijk gebied op-
stellen, waarin de bestuurlijke maar ook
van de sociaal-economische toestand nauw-

keurig verslag werd gedaan. Tussen provin-
cie en gemeente bestond eveneens een der-
gelijke werkwijze. Veel van de correspon-
dentie tussen gemeentelijke besturen en
provincies is bewaard gebleven en in de
(Bataafs-)Franse archieven van de Rijks
Archieven te vinden. Voor de genealoog
zijn deze stukken belangrijk omdat hierin
vele namen en functies worden genoemd

Koninklijke almanak
Onder koning Lodewijk is er voor genealo-
gen een verdere belangrijke nieuwigheid.
Er verscheen een koninklijke almanak
waarin voor het hele koninkrijk alle ambte-
lijke functies in overzicht werden gebracht.
Daarmee werd duidelijk wie welke be-
voegdheid had. Deze koninklijke almanak
wordt jaarlijks bijgewerkt en verschijnt nog
steeds. De jaarlijkse almanakken bieden
dus een opsomming van alle publieke func-
tionarissen en merkwaardig genoeg ook van
alle kerkelijke bedienaren. Voor genealogen
is dit een uitermate belangrijke bron. Wat
zou het prettig zijn wanneer deze op cd-rom
zouden worden uitgegeven. Veel later wor-
den ook per provincie zulke almanakken
uitgegeven, waarin men de gegevens over
de regionale besturen, verenigingen, instel-
lingen enz. kan vinden. Veel gegevens over
plaatselijke besturen en hun ambtelijke staf
zijn natuurlijk ook terug te vinden in de ge-
meentelijke verslagen en de handelingen
van de gemeenteraad.

C - Nederland wordt deel van Frankrijk
In 1810 wordt Nederland bij Frankrijk in-
gelijfd, alles was tot in de puntjes voorbe-
reid13. In korte tijd (ca 6 maanden) werd het
Franse bestuursstelsel hier geïmplemen-
teerd, waarbij men toch wel rekening hield
met Nederlandse gebruiken en gevoelighe-
den14. Nederland werd gesteld onder Le-
brun15, die de titel van stadhouder (gouver-
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neur) kreeg. Conform het Franse systeem
werd het aantal rijksdiensten verder uitge-
breid. Toegevoegd werd de diensten politie,
liefdadigheid (sociale onderstand), wegver-
bindingen16 (belangrijk vanwege de snelle
opmarsen van het leger) en het waterstaat-
wezen. Belangrijke ministers waren Gogel
en van Maanen17. Er vindt weer een herin-
deling van Nederland plaats. Naar Frans
model verdeelde men Nederland in acht re-
gionale bestuurlijke departementen waar-
van de prefect (te vergelijken met de com-
missarissen van de koningin) de leiding
kreeg. Ieder departement werd verdeeld in
drie of vier arrondissementen waar aan de
onderprefecten de leiding gaven. Al deze
functionarissen werden door een beschei-
den ambtelijke staf ondersteund. Ieder ar-
rondissement werd verdeeld in een aantal
kantons18. Grote steden bestonden uit meer-
dere kantons. Ieder arrondissement c.q.
kanton kreeg een nummer. In de kantons
kwamen vrederechters die later kantonrech-
ter werden genoemd19. In de arrondisse-
menthoofdplaatsen situeerde men de recht-
banken. Op gemeentelijk niveau hadden ge-
meenten onder de 2500 inwoners recht op
één maire (Franse benaming voor ons
woord meier) en een adjunct, bij gemeenten
met 2500-5000 één maire en twee adjunc-
ten. Bij gemeenten daarboven mocht een
commissaris van politie worden aangesteld
en naar rato meer.

De prefecten moesten op gezette tijden aan
de centrale overheid rapporteren en ontvin-
gen meestal per omgaande vanuit het cen-
trum dienstaanwijzingen. Hetzelfde gold
ten aanzien van de gemeenten en het depar-
tement. Iedere prefect was een mini-keizer
in zijn gebied en ook de lagere ambtenaren
hadden in hun ressort vaak grote bevoegd-
heden.

Overzicht van de Franse ambtelijke hiërar-
chie20

prefect
staatsraad (conseiller)
referendaris (chef de division)
inspecteur
chef du bureau
sous-chef du bureau
sous-prefect
redacteur
commies
klerk (expeditionnaire)

De gewone burger niet ontevreden
Hoewel sterk autoritair getint, was de door-
snee burger, in het algemeen, niet erg onte-
vreden met dit nieuwe Franse systeem. Het
was voor die tijd streng en zeer strikt, maar
rechtvaardig. Er werd geen onderscheid
tussen rangen en standen gemaakt. Als re-
gel werden de beslissingen op een admini-
stratief correcte wijze uitgevoerd. Kortom
men kan zeggen dat men onder het Franse
bewind een veel rechtvaardiger ambtelijk
apparaat had gekregen. Dit stak gunstig af
bij de nogal corrupte overheid tijdens de
Republiek. Men kon tijdens de Republiek
veel gedaan krijgen als men de juiste hand
maar wist te zalven21. Meer nog dan de or-
ganisatorische was er een mentale verande-
ring bij het ambtelijke corps en de burger
opgetreden. Men poogde zonder aanzien
van de persoon, rang of stand ieder het zij-
ne te geven. Ook in de rechtspraak kon men
van een eerlijk proces verzekerd zijn.

De ontevredenheid was vooral gericht op
de verhoogde lasten die de burgers moesten
dragen. Ook de verplichte militaire dienst-
plicht was gehaat. Daar staat echter tegen-
over dat het geld wel beter besteed werd en
in niet in de zakken van een grijpgrage re-
gent terechtkwam. Belangrijk was ook dat
iedere burger betaalde, de adel genoot geen
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bijzondere vrijstellingen meer.

Noten:
1. Weliswaar zijn de ambtenaren verbonden aan
de spoorwegen, de krijgsmacht en de posterijen
ook ambtenaren in de zin van de wet, doch deze
beroepsgroepen krijgen door hun specifieke
problemen in een volgend artikel extra aan-
dacht.
2. Functionarissen die wij nu stadsdekens noe-
men heetten toen pastores 1 klasse, landdekens
hadden de rang van pastoor 2de klasse. Zij kre-
gen hun uitbetaling via het departement voor de
Eerediensten.
3. In Landen als Frankrijk en Duitsland hadden
de eerste ambtenaren al een aparte status.
4. De eigenlijke grondlegger voor het ambtelij-
ke apparaat was Frederik de Grote die voor zijn
functionarissen eenzelfde hiërarchische struc-
tuur nastreefde als in het leger. Tot die tijd wa-
ren de eenmaal benoemde ambtenaren tamelijk
zelfstandig in de taak vervulling, zoals nu nog
burgemeesters, rechters en hoogleraren. Napole-
on heeft als militair dit Duitse ambtelijke sys-
teem grotendeels overgenomen.
5. Woord afkomstig van het Latijnse woord
agens (actio), dat handelen, uitvoeren, verrich-
ten betekent. Dus iemand die iets uitvoert.
6. Merk op dat de staat het gezag ontleende aan
het mandaat van het volk en niet meer krachtens
een God gegeven wet.
7. Citaat van Jan Romein.
8. In feite zou pas in 1929 in Nederland een al-
gemeen ambtenaren statuut komen waarbij alle
functionarissen, zowel op het ministerie als bij
de provincie en de gemeente, dezelfde salaris-
schalen, rechtszekerheid, bevoegdheid e.d. krij-
gen.
9. De vernederlandsing van conseiller.
10. De naamgeving commies was in Nederland
reeds bekend, maar had een andere betekenis. In
het algemeen was het een rekenplichtig ambte-
naar, d.w.z. een controleur, inspecteur, een
boekhouder en op de schepen een koopman, of
belastingontvanger. In Zuid Nederland leefde
het woord voort bij de benaming van douane
ambtenaar.
11. Referendaris is verwant aan het woord

'refereren', waarmee terugverwijzen of aanhalen
wordt bedoeld.
12. Daarmee verdween volledig de vroegere
zelfstandige positie die de provincies ooit had-
den. Het gewestelijk particularisme werd zo
veel mogelijk de kop ingedrukt.
13. Lodewijk's bestuur had de wrevel van Napo-
leon opgeroepen, vooral na de inval door de En-
gelsen van Zeeland. Hij zou, na zijn afzetting
zijn levensdagen slijten als de Graaf van St. Leu
in Bohemen en later in Italië, ver verwijderd
van zijn Hortence de Beauharnais, de stiefdoch-
ter van Napoleon. Hij stief in 1846 en vermaak-
te een deel van zijn nalatenschap aan de armen
van Amsterdam.
14. Vooral wat kerkel. aangelegenheden betreft.
15. Lebrun, de hertog van Piacenza, was een
wat sullige goedzak, die aan het einde van zijn
dagen was (71 jaar) maar wel wijs en tactvol
optrad.
16. Sommige Nederlandse wegen kregen de
naam Napoleonsbaan.
17. Gogel de vader van onze belastingdienst
weigerde bij terugkeer van de koning als minis-
ter aan te blijven. Van Maanen diende koning
Willem I echter tot 1830, toen hij vanwege de
Belgische crisis om politieke redenen de laan uit
werd gestuurd.
18. Bulletin des Lois nr. 389 van oktober 1881.
19. Deze geografische indeling
(arrondissementen en kantons) zou voor de
structurering van het gerechtelijk apparaat tot
voor kort de basis blijven. De gerechtshoven
vindt men in de oude departementale hoofdste-
den.
20. Het is aardig er op te wijzen dat het Franse
kerkelijke apparaat binnen deze ambtelijke in-
schaling een plaats had gekregen. Een aartsbis-
schop werd equivalent aan een staatsraad be-
schouwd, een bisschop aan een referendaris en
een stadsdeken (pastoor I klasse) aan een com-
mies.
21. Zelfs de prostitutie waar Amsterdam een
internationale reputatie van had, werd naar
Frans model gereglementeerd. Prostituees wer-
den een zelfstandige beroepsgroep die aan me-
dische hygiënische verplichtingen moesten vol-
doen.
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Gezocht en gevonden - Brave
W.H.Morel van Mourik

Veiling van slaven

Surinaamse familienamen klinken vaak Ne-
derlands, maar zijn hier meestal niet als
achternaam bekend. In veel gevallen zijn
het gewone Nederlandse woorden die als
achternaam in gebruik zijn. Het gaat hier
om namen van ex-slaven, negers uit Afrika,
die met scheepsladingen tegelijk naar
(Zuid-)Amerika gebracht werden.
De slavernij werd in Suriname in 1863 af-
geschaft, maar al eerder konden slaven
worden vrijgelaten. Deze gemanumitteerde
slaven moesten, net als de Europeanen, een
echte familienaam hebben. Niet de ex-slaaf
mocht zijn naam kiezen, maar die werd
hem gegeven door degene die hem vrij-
kocht en/of onder wiens voogdij hij kwam
te staan. In het Reglement op de Manumis-
sie van 1832 werd bepaald dat aan deze
vrijgemaakten "geen familienamen van ee-
nig in de respective koloniën woonachtig
geslacht of individu, ook niet de familie-

naam van den vorigen meester worde gege-
ven". Een van de redenen zal geweest zijn,
dat de wetgever het niet gepast zal hebben
gevonden dat in dezelfde kleine samenle-
ving blanken en zwarten met dezelfde fami-
lienaam zouden rondlopen, immers, bij een
belangrijk deel van de sinds 1832 vrijgela-
tenen ging het om bij concubines bui-
tenechtelijk verwekte kinderen.

In april 1985 werd in Vollenhove een fami-
liereünie gehouden van de familie Brave. In
dit stadje aan de voormalige Zuiderzee was
deze familie in de zeventiende eeuw ont-
staan uit het geslacht Rentinck. Eijmbert
Arents Rentinck komt voor het eerst op 23
juli 1643 in de doopakte van zijn zoon
Arent voor met de vermelding 'alias Braa-
fie', wat later veranderde in Brave. Hij is te
beschouwen als de stamvader van het ge-
slacht BRAVE, niet te verwarren met DEN
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BRAVE, een geheel andere familie.
Bij de voorbereidingen voor deze reünie
werden veel adressen verzameld, ook van
hen die niet direct in de - vrij beperkte - ge-
nealogie te plaatsen waren, met natuurlijk
de hoop en de verwachting dat deze naam-
genoten ook familie zouden zijn. Tot verba-
zing van de organisatoren bevonden zich
onder de aanwezige Braves ook drie zwarte
naamgenoten, afkomstig uit Suriname, twee
broers, Iwan en Ruben, en hun zuster Cyn-
thia. Hoe was dit te verklaren?
Ze waren te donker om te denken aan de
nakomelingen van een onbekende blanke
Brave, die als planter of anderszins in Suri-
name zijn sporen had achtergelaten. De Su-
rinaamse Braves waren echter zo zwart, dat
dit niet waarschijnlijk leek.
Onderzoek op het Centraal Bureau voor
Genealogie betreffende Suriname leverde
niets op. Totdat het boek van Okke ten Ho-
ve en Frank Dragtenstein Manumissies in
Suriname 1832-1863 in de Mededelingen
werd besproken. In de index werden drie
vermeldingen gevonden die het raadsel
zouden kunnen verklaren.

Op 15 april 1847 staat de inschrijving van
Christiaan Hendrik Brave, slavennaam
Christiaan, eigenaar Mr. H. Heylidy Csz,
gemanumitteerd als Christiaan Hendrik de
Brave, beroep timmerman. Deze vrijgela-
tene regelde op 5 oktober 1854 de vrijlating
van de slaaf Johannes, nu Emanuel Johan-
nes Braaf, geboren in 1825, van beroep
huisbediende, en van diens zuster Jansje, nu
Wilhelmina Johanna Braaf, geboren in
1841, kinderen van Minerva, inmiddels Ja-
coba Minerva Braaf, dus ook vrijgelaten.
Het ligt voor de hand ten denken aan een
familierelatie: de Brave, Brave en Braaf
zullen dan verwisselbaar zijn, waarbij Bra-
ve tenslotte overgebleven is.

Rest de vraag waarom aan Christiaan de
naam 'de Brave' werd gegeven. Daar heden
ten dage in de telefoongids van Suriname
achternamen van eigenschappen niet zeld-
zaam zijn (Braafheid, Tevreden, Zorgvol),
ligt het voor de hand te veronderstellen, dat
de goede inborst van Christiaan aanleiding
is geweest tot een naam waarop zijn nako-
melingen trots kunnen zijn.
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Glas, glas en nog eens glas
De familiegeschiedenis van het glasblazersgeslacht Gö(e)bel
W.Göebel

Glasblazen (Jan Luiken)

Glas is een materiaal dat niet meer valt weg
te denken uit onze samenleving. Toch is de
productie van glas al heel oud. Reeds in de
bronstijd (rond 3000 v.C.) werd glas ge-
maakt met name in het Midden-Oosten. Dit
vroege glas werd gemaakt uit een mengsel
van kiezelaarde (uit zand), kalk en alkali
(bijv. soda of potas).
De vraag is wat het bijzondere van glas is,
waardoor het al de ontwikkelingen van zo
veel eeuwen heeft getrotseerd. De productie
m.b.v. het hier bovengenoemde mengsel
geeft een product dat doorzichtig is - afge-
zien van aanwezige verontreiniging - en
lucht- en vloeistofdicht blijft. Een eigen-
schap van glas is, dat de kristallijnen struc-
tuur ontbreekt. Tijdens het afkoelen van het
vloeibare glas behoudt het de moleculaire
structuur van een vloeistof. Dit betekent dat
het geleidelijk stolt tot een vaste harde stof,

zonder een netwerk van in elkaar grijpende
kristallen op te bouwen, zoals bijv. bij me-
talen het geval is. Hierdoor is glas slecht
bestand tegen stoten.
In de bronstijd werd veelal de zg. 'kern-
methode' gebruikt, d.w.z. dat op een der uit-
einden van een metalen staaf een klomp
materiaal werd gekneed in de vorm van het
gewenste product, meestal een klein flesje
voor olie of balsem. Ook werd glas wel ge-
goten in mallen.
De techniek van het blazen, zoals die thans
nog wordt toegepast, werd uitgevonden in
de tweede helft van de eerste eeuw v.C,
waarschijnlijk in het gebied Syrië-Pales-
tina. Dit werd vrij snel overgenomen door
de Romeinse industrie. Het gevolg hiervan
was, dat de productie van geblazen glas
zich verspreidde in het Romeinse Rijk,
waaronder ook West-Europa. Met name in
Italië ontstond een ware glaskunst. Een dui-
delijk voorbeeld hiervan zijn de glasblaze-
rijen in Venetië. Het Venetiaanse kunst-
glaswerk heeft eeuwenlang de Europese
markt beheerst. Pas veel later ontwikkelde
deze kunst zich ook o.a. in Duitsland.
Het antieke glas heeft in het algemeen een
groene of groengele kleur. Dit werd veroor-
zaakt door ijzeroxiden en andere onzuiver-
heden, die zich in het mengsel bevonden.
Dit niet te verwarren met het gekleurde glas
uit latere tijd, dat bewust gekleurd werd
door mmiddel van. chemische toevoegin-
gen.
Met name in Duitsland ontstond een bloei-
ende glasproductie. Dit werd o.a. veroor-
zaakt door het feit dat de benodigde grond-
stoffen ter plaatse aanwezig waren. Boven-
dien hebben vooral de Duitse vorsten de
productie gestimuleerd.

Ons Erfgoed, 9e jrg., november-december 2001 nr. 6, pag. 252



De Duitse glasblazers verenigden zich al
snel in organisaties, die voor deze industrie-
tak regels opstelden. Zo is er bijv. de
'Spessart-Ordnung' van 1406 waarin o.a. is
vastgelegd dat er uitsluitend geproduceerd
mocht worden tussen Pasen en Sint Maar-
ten en bovendien dat er op maandag niet
gewerkt werd. Ook de maximale hoeveel-
heden per dag werden vastgesteld. Een be-
langrijke bepaling was, dat het vak van
glasblazen uitsluitend geleerd mocht wor-
den aan iemand wiens vader glasblazer
was. Dit betekende dus, dat het beroep in
de familie bleef, waardoor we over heel
Duitsland -en ook daarbuiten- steeds de-
zelfde familienamen tegenkomen. Bij de
namen genoemd in deze akte vinden we on-
der meer Wentzel en Glaser, namen waar
we later in dit artikel nog op terugkomen.

De oudst bekende glasblazer van het ge-
slacht Gö(e)bel vinden we in de tweede
helft van de zestiende eeuw in de Hessische
stad Laubach, nl. Adam Göbel (of Gebell).
Hij werd voor het eerst genoemd in het
kerkregister van 1584 bij de doop van zijn
dochter Anna Maria. Waar deze Adam van-
daan komt is niet te achterhalen omdat de
naam Göbel niet eerder is vermeld in ver-
band met andere glashutten. We vinden zijn
naam wel terug in het examenboek van de
Latijnse School van Laubach als 'bij-
zitter' (we zouden nu zeggen gecommitteer-
de). Hij wordt hier in vermeld als "Adam
Glaserus vel Gebbelius". Deze aanduiding
zou een aanwijzing kunnen betekenen over
de afstamming van Adam. In oude akten in
Duitsland komen we nl. veel glasblazers
tegen die met twee namen worden vermeld.
Zo vinden we in de 'Hessische Bundesbrief
van 1537 o.a. Hans Gundelach gnant Bec-
ker, Hans Wentzel gnant Lapps. Wellicht
moeten we dan ook de aanduiding in het
examenboek lezen als Adam Glaser gnant

Gebell. Dit zou niet onlogisch zijn, aange-
zien de familienaam Glaser al vele eeuwen
bekend was als glasblazersfamilie, zoals
Engelhart Glaser in de hiervoor reeds ge-
noemde Spessart-Ordnung.
Adam wordt 3 oktober 1601 in Laubach be-
graven en wordt in het kerkboek dan
'Glaser Adam' genoemd.

De eerste glashut in Laubach werd gesticht
door Graaf Friedrich Magnis, die in 1544
de reformatie in Laubach invoerde. De
graaf had bezittingen in Saksen en was
'Oberster Hofmarschall' van Saksen. Hier-
door had hij goede mogelijkheden glasbla-
zers uit Saksen en Thüringen naar Laubach
te laten komen.

Adam Göbel had, voor zover bekend, twee
zoons (Caspar en Balthasar) en drie doch-
ters (Elisabeth, Anna Maria en Ursula).
Van Caspar is bekend, dat hij van 1589 tot
1596 de Latijnse school bezoekt, hetgeen er
op wijst dat hij geen belangstelling had
voor het beroep van zijn vader, maar tevens
dat de familie tot de beter gesitueerden van
Laubach behoorde. Hij komt in dienst van
het stadsbestuur en de grafelijke familie. In
1635 wordt zijn gezin zwaar getroffen door
de pest en sterven, behalve Caspar zelf, een
zoon en drie dochters. Zijn zoon Conrad is
nog glasblazer geworden.
Een andere zoon van Caspar, nl. Gerhard en
een kleinzoon Gerhard (de zoon van Con-
rad) legden de grondslagen voor twee lera-
ren- en predikantentradities. De achter-
kleinzoon van Caspar, Johann Christoph
Göbel (1677-1748) was predikant in Gon-
terskirchen, een plaatsje in de omgeving
van Laubach. Zijn grafsteen hangt nu nog
in de sacristie van de kerk.

De jongste zoon van Adam Göbel, Baltha-
sar, werd glasblazer in Laubach of in de
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omgeving daarvan. Van hem zijn twee
zoons bekend, nl. Nicolaus en Johann Wil-
helm, beiden glasblazers. In de periode van
Nicolaus en Johann Wilhelm ontstond er
een nieuwe bloeiperiode in de glasblazerij.
Dit zal o.a. veroorzaakt zijn door het einde
van de dertigjarige oorlog (1618-1648). In
deze oorlog zijn veel steden geplunderd en
heeft de bevolking, vooral in de steden, ge-
leden onder de pest. De oorlog betekende
ook een rem op de economische bloei.
Nicolaus huwde met Katharina Nier (1633-
1714), een dochter van de glasblazer Hans
Nier uit Einartshausen.
Johann Wilhelm laat in Laubach een huis
bouwen, dat nu nog bekend staat als het
'Glasmacherhaus' aan de Obergasse.
In het belastingregister van 1701 komen zo-
wel Johann Wilhelm als Nicolaus voor. Jo-
hann Wilhelm krijgt dan één van de hoog-
ste aanslagen (28 Albusse en 2 Pfennige +
'Feuershilling' + 'Wachtgeld'). Nicolaus be-
taalt iets minder.
Aan het einde van de zeventiende eeuw
loopt de glasfabricage in Laubach terug.
Een rol hierbij speelde concurrentie van de
glashut in Breitenborn (Hessen). Bovendien
begon de graaf van Laubach meer belang-
stelling te krijgen voor de ijzerindustrie dan
voor de glasindustrie. Nicolaus vertrekt in
1678 naar Breitenborn.

De eerste glashut in Breitenborn wordt in
1605 opgericht door Graaf Ernst I von
Ysenburg Büdingen. Deze sloot hiertoe een
contract met Georg Wentzel. Als gevolg
van de dertigjarige oorlog kwam de glashut
in Breitenborn in 1619 stil te liggen en ver-
trok Georg Wentzel naar een glashut in
Schwarzenfels in het Graafschap Hanau. In
1645 wordt de productie weer opgestart op
initiatief van Graaf Wilhelm Otto von
Ysenburg en krijgt Thomas Wentzel de lei-
ding.

Nicolaus Göbel werkt slechts korte tijd in
Breitenborn en gaat weer terug naar Lau-
bach, waar hij op 24 september 1716 wordt
begraven. We kennen van Nicolaus 7 kin-
deren, nl. Johann Valentin (circa 1655-
1741), Johann (1658-1713), Johann Veit
(1662-1705), Thomas (1666-1740), Anna
Margaretha (1668-1745), Katharina (1671-
1734) en Anna Christina (1676-1746).
Johann Valentin kiest definitief voor Brei-
tenborn en huwt daar op 28 december 1682
met Juliane Margaretha Wentzel, dochter
van de glasblazer Paulus (Pabel) Wentzel.
De grafsteen van deze Pabel Wentzel is
naast grafstenen van andere glasblazers nog
te vinden voor de ingang van de begraaf-
plaats in Breitenborn.

Een jongere zoon, Johann Veit blijft in
Laubach. Een zoon van hem, Johann Wil-
helm is de grondlegger van een bakkerstak,
die tot op heden in Laubach bekend is. Een
andere zoon van Johann Veit, Johann Tho-
mas (1700-1743) vertrekt als glasblazer van
Laubach naar Friedrichtal. Zijn kleinzoon,
Adam Göbel, geboren 02-06-1776 in Carls-
brunn emigreert met zijn vrouw Sophia
Klein in 1835 naar de USA. De familie-
naam wijzigt in de VS via Goble naar Ga-
ble.

Johann Valentin Göbel en Juliane Marga-
retha Wentzel hadden 11 kinderen, nl. Jo-
hann Veit (1684-1735), Paulus (geb. 1686),
Anna Christina (1687-1690), Nicolaus
(geb. 1689), Engelhard (geb. 1692), Johan-
nes (circa 1693-1706), Johann Conrad (geb.
1698), Juliane Margreta Anna (1701-1759),
Maria Magdalena (geb. 1703), Johannes en
Johann Christian. De eerste generaties in
Breitenborn worden gedoopt in het nabijge-
legen Büdingen. In 1727 werd een kerk in
Spielberg gebouwd en werden de volgende
generaties daar gedoopt.
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Johann Veit wordt 20 september 1684 ge-
doopt in Büdingen en trouwt 7 januari 1722
in Breitenborn met Anna Margaretha Him-
mel, dochter van de waard in Breitenborn.
Hij wordt 8 mei 1735 begraven. Johann
Veit en Anna Margaretha hadden 4 zoons
en 1 dochter. De twee oudsten worden niet
ouder dan 1 jaar. Zijn zoon Johann Francis-
cus, wordt 10 mei 1725 gedoopt in Büdin-
gen en kiest voor het glasblazersvak Hij
huwt 2 januari 1749 met Anna Elisabeth
Angeber, de dochter van een metselaar uit
Tirol.

Met de glashut in Breitenborn gaat het in
deze tijd bergafwaarts. Veel glasblazers
moeten hun heil dan ook elders zoeken. In
Nederland zijn inmiddels ook een aantal
glasblazerijen actief, zoals o.a. in Rotter-
dam (1666), Nijmegen (1668), Amsterdam
(1670, 1672 en 1677) en Haarlem (1679 en
1697). Zo wordt er een glasblazerij gesticht
in Nijkerk door Nicolaas Kroon, raad en
schepen van Edam. Hij koopt op 13 mei
1765 hiervoor een stuk grond in Nijkerk in
de buurtschap Doornsteeg. De glasfabriek
lag aan de Vaart, de verbinding tussen Nij-
kerk en de Zuiderzee en vlak bij de 'Kolk',
de haven van Nijkerk. Nicolaas Kroon trekt
voor zijn glashut vooral glasblazers uit
Duitsland aan, o.m. uit Lippe, Hannover en
Breitenborn. Gezien de teruglopende resul-
taten van de glashut in Breitenborn komen
Johann Franciscus en zijn zoon Johann
Friedrich naar Nijkerk. Op een lijst met
glasblazers van 1770 in Nijkerk wordt ge-
noemd: "Johannes Göbel, glasblazer, en des
selfs soon Frits Göbel". Waarschijnlijk is
Johann Franciscus vrij spoedig weer naar
Breitenborn teruggekeerd. Hij wordt op 3
april 1803 in Breitenborn begraven. Johann
Friedrich komen we tegen in het lidmaten-
boek van de Hervormde kerk van Nijkerk,
waar hij op 4 februari 1768 zijn attestatie

van Spielberg indient. Op 18 augustus 1773
vertrekt hij naar Amersfoort. Waarschijnlijk
is hij kort daarna ook terug gegaan naar
Breitenborn, waar hij in 1786 wordt begra-
ven.

Een jongere broer van Johann Friedrich, nl.
Johann Ernst, komt eveneens naar Neder-
land. In 1783 wordt hij in Spielberg nog ge-
noemd als peter bij de doop van Friedrich
Ernst, een zoon van zijn broer Johann Frie-
drich. In 1790 wordt hij voor de eerste maal
genoemd als glasblazer in Nijkerk. Hij kiest
definitief voor ons land en wordt zo de
stamvader van de Nederlandse tak van de
familie. Hij werkt afwisselend op de glas-
hutten van Nijkerk en Isselt (bij Amers-
foort). Van hem is bekend dat hij in de ja-
ren 1790, 1792, 1803 en 1805 in Nijkerk
heeft gewerkt.
Op 30 april 1786 trouwt hij te Hoevelaken
met Margaretha Kromsigt (of Kromziek),
dochter van de glasblazer Johann Friedrich
Kromsiek uit Lippe en Anna Maria Bolder-
dijk. De ondertrouw vond plaats op 11 april
1786 te Nijkerk. De afkondiging vond ook
plaats te Isselt. In het protocolboek van het
gerecht van Isselt wordt vermeld: "Dat de
drie Huwelykse Proclamatiën van Johan
Ernst Gobbel M:J: Bruydegom en Marga-
retha Kromsigt, Wed. van Jacob Kerk te
Nijkerk Bruyd ter andere zijde zonder enige
verhinderinge van den kerkhooven van Is-
selt zijn gegaan getuig ik ondergetekende
op den 29e april 1786, P. Methorst,Schout".
De vader van Margaretha Kromsigt, Johann
Friedrich was geboren in het Graafschap
Lippe en op 8 januari 1765 te Amersfoort
gehuwd met Anna Maria Bolderdijk. Jo-
hann Friedrich was de zoon van Christiaan
Kromsiek, geboren circa 1714 in Barntrup
(Lippe). Waarschijnlijk hebben de glasbla-
zers Kromsigt aanvankelijk in Leerdam ge-
werkt, omdat Margaretha op 28 september
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1783 daar voor de eerste maal was gehuwd
met Jacob Johan Georg Kerk. Zij werd op
29 april 1782 lidmaat van de Lutherse Ge-
meente in Leerdam.
De oudste dochter van Johann Friedrich
Kromsiek en Anna Maria Bolderdijk, Anna
Christina was gehuwd met Johannes Ruy-
genberg, eveneens een glasblazer.

De glasfabriek in Isselt werd opgericht in
1731 en was gelegen aan de Eem. Volgens
het jaarverslag 1894 van de Amersfoortse
Oudheidkundige Vereniging "Flehite" lag
de glashut "buiten de kleine Koppelpoort,
op een afstand van ongeveer twintig minu-
ten gaans van de stad, ongeveer in schuinse
richting tegenover de Schans". De oprich-
ter van de glashut was Willem Coopzen,
die op 6 januari 1731 kocht: "l'/2 morgen
met schuur en huizinge geappropeerd tot 'n
glasblazerij in 't gericht Isselt" voor 4000
gulden.
Omstreeks 1834 werd de fabriek gesloten.

Johann Ernst Göebel en Margaretha Krom-
sigt kregen 11 kinderen nl. 5 zoons en 6
dochters. De oudste zoon, Johan Ernst
(1789-1871) was aanvankelijk glasblazer
en werd later tuinman in Leerdam. Zoon
Johannes Frederik, geboren in 1791, is
vroeg overleden. De derde zoon, Johannes
Hendrik (1792-1847) werd eveneens glas-
blazer en is dat ook gebleven. De in 1798
geboren Johannes Frederik is op 31 jarige
leeftijd op de 'Nieuwe Glasfabriek' in Leer-
dam overleden. Zoon Willem( 1800-1841)
werd later broodbakker, na eerst nog als
glasblazer gewerkt te hebben. Alle kinderen
uit het gezin zijn in Amersfoort gedoopt.

Rond 1816 verhuist de familie Göebel naar
Leerdam. Hier was op 18 november 1765
de eerste steen gelegd voor een glasfabriek.
De oprichters waren de gebroeders Pelgrim,

afkomstig uit Duitsland. Prins Willem V
stelde de grond beschikbaar en schonk bo-
vendien belastingvrijdom aan de fabriek.
De fabriek produceerde hoofdzakelijk groe-
ne flessen en werd daarom 'De Zwarthut'
genoemd. Dit in tegenstelling tot 'De Wit-
hut' die in 1878 werd opgericht en waar
men zich op de productie van blank glas
(glazen, veldflessen) en hard glas
(lantaarnglazen, glazen dakpannen) toeleg-
de en later ook op kristal en halfkristal.
De 'Zwarthut' ging in 1912 op in de N.V.
Verenigde Glasfabrieken. De 'Withut' on-
derging in 1938 hetzelfde lot.

Johann Ernst overlijdt op 15 augustus 1829
op de glasfabriek in Leerdam. De volkstel-
ling in Leerdam van 1829, dus enkele
maanden voor zijn dood, onthult als enige
document de geboorteplaats ("Breidenborn
in Isenburg") en -datum (12 juni 1755). Bij
de aangifte van het overlijden blijkt dat de
zoons de namen van hun grootouders niet
kennen. Als geboorteplaats wordt genoemd
"Duitsland".

De komst van een groot aantal Duitse glas-
blazers heeft ook een belangrijke invloed
gehad op de ontwikkeling van de Lutherse
Kerk in Nederland. In Nijkerk was geen
Lutherse kerk, doch bij ambtsjonkerlijk be-
sluit werd de ambtsschool in de Gasthuis-
steeg op zondagen ter beschikking van de
Luthersen gesteld. Zo ontstond er in 1791
een 'filiaalgemeente' van de Lutherse kerk
van Amersfoort. Deze heeft bestaan tot
1907. De kinderen van Johann Ernst zijn
gedoopt in de Lutherse kerk te Amersfoort,
gevestigd in de Heilige Geestkapel van het
voormalige Minderbroedersklooster.
In Leerdam werden aanvankelijk Lutherse
kerkdiensten gehouden in het woonhuis van
de directeur, Johannes Pelgrim, en in ge-
bouwen van de glasfabriek. In 1787 werd
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voor de kerkdiensten een woonhuis aange-
kocht, dat in 1838 werd vervangen door het
huidige kerkgebouw aan de Nieuwstraat.

Johannes Hendrik Göebel werd (Luthers)
gedoopt op 4 mei 1792 in Amersfoort. Hij
werkte als glasblazer in Leerdam en huwde
op 18 augustus 1822 in Leerdam met Neel-
tje van der Leeden, gedoopt op 15 decem-
ber 1799 in Leerdam. De familie Van der
Leeden was afkomstig uit Noordeloos. De
eerste 4 kinderen worden geboren in Leer-
dam, nl. Ernst (1823-1845), Adrianus
(1824-1891), Elisabeth (geb. 1826) en Mar-
garetha Antonia (1829-1893). Rond 1830
verhuist de familie naar Amsterdam, waar
nog 4 kinderen worden geboren, nl. Johan-
nes Frederik (1831-1882), Johannes Hen-
drik (1834-1910), Anna Louise Hendrika
(1837-1917) en Hendrik (1844-1849).
Waarschijnlijk heeft Johannes Hendrik de

eerste tijd in Amsterdam als pakhuisknecht
bij een bedrijf in Amsterdam gewerkt. Hij
woonde met zijn gezin in de Wijdesteeg.
Later zien we hem als glasblazer en pak-
huisknecht bij de glasfabriek in Nieuwer
Amstel.Hij woont dan aan het Hoedema-
kerspad in Nieuwer Amstel (thans Van
Ostadestraat Amsterdam).
De opening van deze glasfabriek op het ter-
rein van de hofstede 'Over Amstel' aan de
Amsteldijk vond plaats op 1 juni 1837. De
eigenaars waren Vos, Kokes en Wiegel. Op
26 juli 1886 wordt het vijftigjarig bestaan
van de fabriek gevierd. In het voor deze ge-
legenheid gemaakte feestlied staat vermeld
"d' Fabriek nog was tuingrond", waaruit
blijkt dat de bouw circa 1 jaar geduurd
heeft. Een eerdere poging om de fabriek te
stichten in 1835 was mislukt. Op 19 no-
vember 1835 deed Hermanus Vos, mede
namens Abraham Wiegel een verzoek aan
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de koning om uit het "Fonds ter Aanmoedi-
ging der Nationale Nijverheid" een lening
van ƒ. 25.000 a ƒ30.000 te krijgen om een
glasfabriek in Nieuwer Amstel op te rich-
ten. Dit verzoek werd afgewezen.
De glasblazerij maakte geen luxe glas, doch
uitsluitend rode, groene, blauwe en blanke
flessen. Rond 1850 had men een jaarpro-
ductie van 800.000 a 900.000 flessen in
grootte variërend van V2 tot 100 Nederland-
se kannen.

In 1848 werd de fabriek door een zware
storm ernstig beschadigd en op 25 oktober
1868 werd de fabriek door een brand ver-
woest. Het bedrijf werd weer opgebouwd
en heeft tot 1888 geproduceerd onder de
naam "Flesschenfabriek der firma Vos,
Hanrath & Wiegel".

Johannes Hendrik Göebel overlijdt op 7 no-
vember 1847 in Nieuwer Amstel, Neeltje

van der Leeden op 3 juni 1849 in het Bin-
nengasthuis in Amsterdam. Hun oudste
zoon, Ernst was reeds op 19 maart 1845 in
Amsterdam overleden. '
Na het overlijden van Neeltje worden aan-
vankelijk de drie jongste kinderen
(Johannes Hendrik, Anna Louise Hendrika
en Hendrik) opgenomen in het Diaconie-
weeshuis in Amsterdam. Een week later
wordt ook Johannes Frederik opgenomen
aangezien deze volgens doktersattest zou
lijden aan "onnozelheid". Johannes Hendrik
wordt in het weeshuis te werk gesteld als
glasblazer. De jongste, Hendrik, overlijdt
reeds op 16 oktober 1849 in het weeshuis.

Adrianus Göebel treedt in dienst van de
glasfabriek in Nieuwer Amstel als glasbla-
zer.
Hij trouwt op 10 mei 1854 met Adriana van
Brouwershaven, geboren 31 augustus 1823
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in Gorinchem (dochter van Cornelis van
Brouwershaven, kuiper in Gorinchem, en
Geertrui van Wijngaarden).
Adrianus en Adriana wonen aan het Ver-
werspad. Hier hadden de eigenaren van de
glasfabriek in 1836 een rijtje huizen ge-
kocht voor de huisvesting van glasblazers,
stokers en andere werklieden.
Adrianus was direct bij de oprichting van
het bedrijf in dienst getreden en vierde zijn
vijftigjarig jubileum dus gelijk met de fa-
briek. Ook hiervoor was een feestlied ge-
schreven waarin o.a. voorkomt:
"Zijt gij beste maat, de oudste van onz' al
En mocht gij uw Gouden feest vieren
Gij stond reeds als jongen, der flesschen-
zaak pal
Met hem die de zaak deed bestieren"

Adrianus Göebel en Adriana van Brouwers-
haven kregen twee kinderen, nl. Neeltje
Geertruida, geboren 9 februari 1856 en
overleden 14 augustus 1959, en Johannes
Cornelis, geboren 6 juli 1861.
Adriana van Brouwershaven sterft 24 au-
gustus 1863 in Nieuwer Amstel. Adrianus
huwt voor de tweede maal op 6 september
1865 met Christina Elisabeth de Vries. Uit
dit huwelijk krijgen zij op 18 maart 1868
nog een dochter Cornelia.

Johannes Cornelis is op jonge leeftijd als
stoker in dienst van de glasfabriek. Maar
als de fabriek in 1888 sluit moet hij ander
werk zoeken en is de familietraditie in de
glasfabricage ten einde. Hij wordt verzeke-
ringsagent en aanspreker en later aannemer
van begrafenissen. Op 16 juni 1892 trouwt
hij met Cornelia Maria Catharina Hofman,
geboren 15 april 1865 in Amsterdam en
overleden 15 september 1944 in Drieber-
gen.
Johannes Cornelis, de laatste Göebel die in
een glasfabriek werkte, overlijdt 12 februari

1943 in Amsterdam en wordt op 16 februari
1943 begraven op Zorgvlied. De glastradi-
tie was ten einde.

De glasfabricage is tegenwoordig een vol-
automatische productie, waarbij duizenden
flessen per uur uit de machines rollen. Toch
wordt er nog steeds glas geblazen op de ou-
de ambachtelijke manier. In de fabriek van
Royal Leerdam is nog een afdeling waar dit
oude ambacht in ere wordt gehouden.
Voor wie het glasblazen nog wil zien, zijn
er een aantal mogelijkheden. Zo vindt in
Leerdam regelmatig de manifestatie
"Glaszomeren" plaats in een tijdelijke glas-
hut ("De Houten Hut") in het centrum van
Leerdam aan de Linge. Glasblazers uit de
gehele wereld oefenen hier hun ambacht
gedurende de zomermaanden uit en de ver-
vaardigde producten worden ter plaatse ver-
kocht.
Aan het einde van de zomer wordt, even-
eens in Leerdam, de Glaskunstbeurs gehou-
den. Bij de toegangsprijs is een rondleiding
door de glasfabriek, m.n. de ambachtelijke
afdeling, inbegrepen.
En dan is er nog het Glasmuseum in
Hoogeveen, waar de glasblazer Cees van
Olst dagelijks demonstraties geeft. Ook hier
zijn de producten te koop.

Gegevens over de familie van de auteur op web-
site: www.gironet.nl/home/wgoebel/
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Het kanon gelost
200 jaar loge De Waare Broedertrouw in Gouda. Een beeld van de vrijmetselarij toen en nu

Onder deze intrigerende titel organiseert het
Streekarchief Hollands Midden in samenwer-
king met Vrijmetselaarsloge De Waare Broeder-
trouw te Gouda en het Cultureel Maconniek
Centrum 'Prins Frederik' in Den Haag een ten-
toonstelling ter ere van het tweehonderd jarig
bestaan van de Goudse Vrijmetselaarsloge van
20 november 2001 t/m 15 februari 2002.
De Nederlandse Orde van Vrijmetselaren telt
ruim 140 loges. Eén daarvan is de Goudse loge
De Waare Broedertrouw, die op 31 december
2001 tweehonderd jaar bestaat. Daarmee is zij
de oudste nog bestaande vereniging in Gouda.
De boeiende geschiedenis van de Vrijmetselarij
en de Goudse loge in het bijzonder, wordt be-
licht aan de hand van originele documenten en
afbeeldingen. De karakteristieke, wat geheim-
zinnige symbolen, ritualen en gebruiken, zoals
'het lossen van kanonnen', worden met vele
prachtige voorwerpen uit het maconnieke erf-
goed geïllustreerd. De tentoonstelling laat zien

dat de Vrijmetselarij niet alleen serieuze doelen
nastreeft, zoals het bevorderen van verdraag-
zaamheid en het streven een beter mens te wor-
den, maar ook ludieke elementen bevat. Bent u
nieuwsgierig geworden naar wat 'het lossen van
kanonnen' te maken heeft met vrijmetselaars of
wilt u weten waarom hun doelstellingen nog
altijd actueel zijn, dan bent u van harte welkom
in het Streekarchief Hollands Midden voor deze
unieke tentoonstelling.
De tentoonstelling is te bezichtigen van, gedu-
rende de openingstijden van het Streekarchief
(di t/m vr 9.30 - 17.00 uur en dinsdagavond van
18.30 - 21.00 uur). Op vrijdag zijn rondleidin-
gen voor groepen van maximaal 15 personen
mogelijk door minimaal twee weken van tevo-
ren te reserveren bij het Streekarchief. Het adres
van het Streekarchief is Groeneweg 30 te
Gouda, tel.: 0182-521821, e-mail:
sahm@rsnet.nl, internet: www.rsnet.nl/sahm.
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GECERTIFICEERD EXCLUSIEF FAMIUEONDEKZOEK!

100% GARANTIE
(certificaat bijgeleverd)

* NIET GOED ... GELD TERUG 2000 Antwerpen 1

Geachte heei

Zoals U waarschijnlijk zult weten bezit U een E u A u i e w FamOiaiamm.
Maar kent U ««k de historie die eraan vooraf kt gegaan?
Na jaren van intensief onderzoek door aencalogiscbe cluiM en instituten beslaat er nu eeo dredehrte publicatie die U
meer bui vcrtellai over ue historie van uw weinig voorkumendc mmiücniam. Regelmatig hebben wij als boeknanoei
dit soort speciale historische familicuitgaven beschikbaar. Via een van de gespecialiseerde genealogische werk-
groepen kunnen wij u deze publicatie eenmalig voor een zéér intenaaaute prijs aanbieden.

Het exclusieve, driedelige pakket, is speciaal voor U gemaakt en heeft de titel:

HET 6ESLACHT

DEELl. GESLACHTSBESCHRIJV1NG

Dit gecertificeerde fraaie boekwerk bevat honderden gegevens over Uw lamüsenaara tut Kenen en veriooen.
Informatie op het gebied van bijvourbeeW geboorten, uouwdata, (woonjuuuuaen, adressen etc Het beslaat een
tijdvak van meetdere eeuwen en ia asmeugeateld tht gerunocanseenie goosanghtcfae bronnen, die vermeld staan in de
uitgave. Ook eventuele naamsverbssteringen. 2C«la vroeger gebruikebja, worden verwerkt. Tevens bevat de uitgave
een gedeelte waar aandacht wordt besteed aan de oorsprong, betekent* en ontwikkeling van autaüieaameo. Al met al,
een leuke maar ook zéér interessante uitgave, die een goed beeld goeft waar en boe een en ander zwh ontwikkelde
qua geslacht in de klop der geschiedenis. U WORDT H1ZRJN OOK VERMELD I!

DEEL2. FAMILIEWAPEN

Dit wanen uitgevoerd op nerkament, is om sieraad aan de wand Het firroiliewaneo. wat als boudering moet worden
gezien, is qua uitvoering vogolijkbsar mot dure hand&achilderde honddiflt H« is mtgevoerd ui de orirniK*e en tisaie
kleuren der wapenkunde. welke roeds eeuwenlang in gebruik zijn. Een kwalilekaproduct rat bet formaat ?~-™—

DEEL 3. UITGAVE TER TOELICHTING

Dit aanvullende boekje ie geschreven door een van de bekead-lc fuaüfaMdtrockct. t> de Buchu. Het
bebudelt de geslacl.lv en wipenkuoóe camaakt u hkr,m begrijpcüjlwi>^, maineehetend. Vragen»!*: "W«i
betekenen de symbolen op funffiewapena, wit il de betekmi. v u de kleuren op w«pens" en nog ved n
interttt-nte «retenswurdigbeden worien vatLunl Teveoa bevml het de mee*» relevante bMttmTan
funilievoorouderiijk oodeRDdc.

Doordat de n-seste gcne-JogwclK verenigingen en instellingen brfjwp*-" werken rijn wij erin getkugd de prijl
voor boveiwtaod driedeüg ptkkec uitent betulbMr (c -«rwkn. De uitgave U dan oot. mede hierdoor. jÜtcnm»U
inchikt tüi c sdou voor uw kinderen, Uemkandeicn, oio»'», op.'s, of todere famiUeleden.

ut-mumitkehiiUriMjiem

In België is momenteel de Boekhandel/
Antiquariaat 'Historique' actief.
Het lijkt er heel sterk op dat een hier te lan-
de onder genealogen bekend/berucht Rot-
terdams bedrijf de vleugels naar onze zui-
derburen heeft uitgespreid. Het briefhoofd
doet tenminste sterk denken aan dat van 'De
Heraut' (zie de afbeelding in Ons Erfgoed,
jg. 2000, nr. 1, pag. 3). Ook in België tuin-
den diverse geïnteresseerden in het fraai
ogend aanbod: een exclusief naslagwerk
over zijn/haar familie voor een schamele
prijs van 1850 B. fr. Een uniek familie-wa-
penschild is voor een kleine meerprijs
eveneens verkrijgbaar. Dit exclusieve na-

slagwerk bleek te bestaan uit zo"n vijftig
bladzijden algemene informatie, plus een
lijst met namen, zonder enige link met de
naam van de betrokkene.

Een aantal van de bestellers is naar de Eco-
nomische Inspectie van het ministerie van
Economische Zaken gegaan. De dienst
raadt de mensen aan om vooral niet op het
aanbod van het bedrijf in te gaan. Men
heeft het Antwerpse parket gevraagd om de
zaak te onderzoeken.

Ik ben benieuwd of men er daar wel in
slaagt deze praktijken een halt toe te roe-
pen. Tot nu toe heb ik nog steeds niet ge-
merkt dat men er in geslaagd is in ons land
een eind te maken aan de praktijken van
'De Heraut'.

Uiteindelijk vervuilt een bedrijf als 'De
Heraut' of 'Historique' zowel de genealogie
als ook de heraldiek. Zo ontstaat de nood-
zaak alles wat gepubliceerd wordt, na te
trekken, zeer zeker waar bijv. ook medische
aspecten in het geding komen.
Er wordt toch bewust valse informatie ver-
strekt op beide gebieden.

Wat de heraldiek betreft zou ik nogmaals
willen wijzen op de bescherming, die ook
burgerwapens in België kunnen krijgen.
(Zie het genoemde artikel in Ons Erfgoed,
pag. 5) Waarom kan dat hier te lande niet
worden gerealiseerd. Het lijkt me een taak
voor het C.B.G. of de N.G.V. dit bij onze
overheid aan te kaarten.
En waarom kan er niets gedaan worden op
genealogisch gebied?
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Opsporing verzocht
J. Schuit

Speurend naar naamgenoten op internet,
trof ik enkele jaren geleden een Deense
stamboom van het geslacht Raagaard. Rond
1700 trouwt Nille Raagaard met een
Schuyt.
Natuurlijk had ik veel interesse om de af-
komst te achterhalen van deze naamgenoot
en er ontstond enige correspondentie met
uiteindelijk een bezoek aan het archief van
Dragor in Denemarken, op het eiland Ama-
ger, vlak bij Kopenhagen.

De medewerking was fenomenaal. Men
wilde graag meewerken, ook omdat men
vele onbeantwoorde vragen had. Zo dacht
men dat de naam Schuyt hetzelfde was als
het ambt Schout.
Dit kon gelukkig snel worden ontzenuwd.
De tijd was tekort om een gehele stamboom
uit te pluizen, maar naast de naam Schuyt,
trof ik nog andere namen aan als Hollander,
Vries, Korvemaker en Kroeghouder. De na-
men komen in vele schrijfvariaties voor
soms ook nog in de Deense variant.
(Schuyt - Skojt)

Hoe kwamen die Nederlanders daar te-
recht?
In juli 1521 reisde de Deense koning Chris-
tian II, die heerser was over de drie Scandi-
navische landen naar Nederland teneinde
zijn zwager keizer Karel V te ontmoeten.
Gedurende deze politieke familiebijeen-
komst slaagde Christian erin één miljoen
Kronen, het vijfde deel van de bruidsschat
van zijn vrouw, Isabella van Oostenrijk,
uitbetaald te krijgen. Bovendien kreeg hij
het leenrecht over Holstein, met Hamburg
en Lübeck. Dit resultaat werd bereikt, on-
danks dat zijn zwager vergeefs geprobeerd
had Dyveke en haar moeder Sigbrit Wil-

Ons Erfgoed, 9e jrg., november-'

lemsdochter, te verwijderen.
Dyveke of Duifje was een Nederlandse die
de koning in Noorwegen had ontmoet en
zijn maïtresse werd en dat bleef tot haar
dood in 1517.
Na het overlijden van Dyveke was haar
moeder Sigbrit de meest vertrouwde raad-
geefster van de koning geworden. De keizer
liet zich overhalen, ten eerste bezat de ko-
ning een charme die hij in moeilijke situa-
ties wist te gebruiken, maar ook door Chris-
tian's grote kennis van Nederland.

Deze kennis was afkomstig van Sigbrit.
Door haar tussenkomst had men in 1515
reeds gepoogd Nederlandse boeren van
Waterland naar Denemarken te brengen. De
eersten kwamen in 1518 en kregen boerde-
rijen in de buurt van Helsingor toegewezen.
Twee jaar later kwamen de eerste Hollan-
ders naar Amager en in 1521 kregen 184
Hollanders het privilege voor het gehele ei-
land, behalve het vissersdorp van de Kroon,
Dragor.

De werving van deze Nederlanders werd
gedaan door een goede vriend van Sigbrit,
Poppe Ockeszoon, een Oost-Fries. Hij is
ook wel bekend onder de naam Pompejus
Occo.
Er bestaat een rekening uit januari 1521 aan
vijf schippers die vermoedelijk voor het
transport van deze mensen gezorgd hebben.
Er bestaat in Denemarken ook een lijst
waarvan men vermoedt dat zij de eerste im-
migranten waren. Geen van deze personen
had een familienaam.
Slechts twee personen hebben geen patro-
niem, maar een plaatsnaam, Van Egmond
en Van Tessel. Het Deense vermoeden dat
de personen allen afkomstig zouden zijn uit
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Waterland, lijkt hiermee niet volledig in
overeenstemming. Waarschijnlijk kwamen
ze uit geheel Noord-Holland of mogelijk
ook uit andere gebieden als Friesland.

Door het toestaan aan deze Hollanders van
jurisdictie, werd het eiland Amager, behal-
ve agronomisch, ook administratief-juri-
disch een soort proefveld. Een autonome
gemeenteraad, bestaande uit zeven schepe-
nen, werd voor een periode van een jaar ge-
kozen door Hollandse boeren. Aan het
hoofd van de raad stond een schout, be-
noemd door de koning, maar gekozen door
de boeren, meestal voor het leven. Deze
raad had de autoriteit van een rechter.
Op Amager was deze wet in gebruik gedu-
rende de volgende 300 jaar, tot 1821.
De Hollanders spraken een andere taal en
hadden een ander recht dan de Deense boe-
ren.
Waren de Deense boeren genoodzaakt tot
een drieslagstelsel, de Hollanders gebruik-
ten wisselbouw voor het produceren van
hun groenten. De kernachtige grond was
daar uitstekend geschikt voor en de afzet
was gemakkelijk, daar de hoofdstad dicht-
bij was.
Een afdoend verschil was ook het eigen-
domsrecht van de Nederlanders. Ze kregen
het hele eiland Amager met dorpen aange-
wezen als 'eeuwig erfgoed' in bezit. Daar-
om kregen de Deense pachtboeren boerde-
rijen in andere buurten aangewezen, en dit,
tezamen met het feit dat de Nederlanders
geen herendienstplicht hadden, droeg ertoe
bij, dat de Deense en Nederlandse boeren
vreemd voor elkaar bleven.

Ondanks de val van Christian II in 1523 be-
hielden de Nederlanders hun rechten, al
ging dat niet zonder slag of stoot. Geduren-
de de regering van Frederik I werd het pri-
vilegedocument ongeldig verklaard en men

beval hen het land te verlaten. De Rijksraad
veranderde dit besluit, en de Nederlanders
kregen nu het dorp Magleby Sondre aange-
wezen: zij noemden het Store (Groot) Mag-
leby, en woonden hier op 24 boerderijen.

Het is moeilijk te beoordelen hoe sterk de
reactie tegen de Hollanders is geweest.
Merkwaardig is dat de Deense Amagerbe-
woners pas hun privilegebrief bevestigd
kregen onder Christian III in 1541, met de-
zelfde herendienstplicht als voor 1521, hoe-
wel de Hollanders hier nog steeds niet ver-
plicht toe waren. Omstreeks 1540 kregen de
eerste Nederlanders toestemming om in de
Deense gemeenten te gaan wonen. Amager-
torv in Kopenhagen, genoemd naar de
Deense boeren op Amager, werd overgege-
ven aan de Hollanders en dit plein werd
hun marktplaats, terwijl de Amagerdenen
naar Vimmelskaftet moesten verhuizen.

In de zeventiende eeuw was de boerenstand
een grauwe massa. Dit was echter niet het
geval met "Kongens Amagere", de boeren
van het Hollandersdorp. Zij genoten de
grootste belangstelling van Christian V en
speciaal van zijn gemalin, Koningin Sofie
Amalie. Het Hof amuseerde zich gedurig
met zich te vermommen als Amagerboeren
en jongelui uit het dorp werd gevraagd hun
vaardigheid in het ringsteken te vertonen.

Met de overdracht van Magleby Sondre,
volgde ook de middeleeuwse dorpskerk, die
omstreeks 1611 geheel werd omgebouwd
door de Hollanders tot een protestantse
Hollandse kerk: Het voorbeeld hiervoor
was de in 1925 afgebroken kerk in Oter-
leek. (Volgens een folder die in de kerk in
het Nederlands! beschikbaar was; in Water-
land gelegen).

Tot 1821 bleef de rechtspraak in het Neder-
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lands en werden de kerkdiensten ook in die
taal gehouden. De kerkboeken zijn voor ons
dan ook goed leesbaar. Omdat men in latere
periodes ook gebruik maakte van Noord-
duitse predikanten, is de schrijfwijze niet
altijd even consequent. Ook ging hun taal
een eigen leven leiden en was er toch enige
Deense invloed.
Door branden in 1685 en 1700 is veel ver-
loren gegaan, maar gelukkig niet alles.
Vanwege alle privileges die men bezat
vond nauwelijks integratie plaats met de
plaatselijke bevolking en hield men de wel-
varendheid binnen de gemeenschap.
Crilles Petersen, een nazaat van één van die
Hollanders, heeft een inventarisatie ge-
maakt van alle woningen en boerderijen
(tezamen 99) in het gebied van Store Mag-
leby.
Per woonplaats zijn de gegevens verzameld
vanaf 1677 tot ongeveer 100 jaar later. Ook
is er van de meeste bewoners een summier
genealogisch overzicht.
Daarnaast heeft H.F.Kiaer de kerkboeken
geïndexeerd.

Vragen
Ondanks dat men er van uit gaat dat de Ne-
derlanders afkomstig waren uit Waterland,

is hiervoor geen enkel bewijs.
Bronnen uit de periode van vertrek (ca.
1520) zijn natuurlijk zeer beperkt. Mogelijk
bent u in uw onderzoekingen toch iets te-
gengekomen, waaruit we kunnen afleiden
wie deze mensen waren en waar zij woon-
den.
Daarnaast is het mogelijk dat er in latere
tijden contact is geweest met deze mensen
en ook hiervan kunnen we mogelijk leren.
In Denemarken is er veel aan gelegen hier-
over meer te weten. Kunt u hierbij helpen,
graag. Alle tips zijn welkom.

Het ziet er naar uit dat de Deense Schuyt
geen enkele relatie heeft met Nederlandse
naamgenoten, die voornamelijk uit Noord-
Holland komen. De naam is daar gegeven
omdat de man, als enige waarschijnlijk in
Store Magleby, een schuit bezat.

Informatie gaarne naar: Jan Schuit.
Secretaris Stichting Schu-y-i-ij-t en voorzit-
ter NGV afd. FO.
Mozartstraat 34.
3752 JP Bunschoten.
Tel 033-2984362 (na 7 uur en in het week-
end)
E-mail yuit@wxs.nl

Handboekbinderij
"Onder de lange Jaap"

(ook voor reparatie en restauratie)

bindt ook jaargangen van Ons Erfgoed in
en heeft daartoe deze banden in voorraad,

zodat u ze niet eerst hoeft te bestellen.

Jaap Booij
Zeeloodsenlaan 83,1785 BM Den Helder, tel. 0223-635340 (na 18.00 uur)
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De levensomstandigheden van onze voorouders (3)
(Invulling van de familiegeschiedenis)
H.M. Lups

Groningse predikanten in financiële
nood
Niet alleen waren de levensomstandigheden
van de arbeiders in de negentiende eeuw
veelal ver van ideaal, ook andere beroeps-
beoefenaren hebben het niet altijd even ge-
makkelijk gehad. Priesters bijv. hadden het
soms moeilijk. Maar ook hun ambtgenoten
bij de Gereformeerde Kerk hadden het niet
altijd even breed. Uit 1....? dateert een
overzicht van een predikant, die oordeelde
dat hij van een jaarinkomen van minder dan
ƒ 500,— niet kon rondkomen. Niet overal
was de situatie van predikanten in de acht-
tiende eeuw slecht. Van ds. H. Schmaal1 uit
Bellingwolde is bekend dat hij geregeld
geld uitleende aan derden. Nu zat deze man
misschien toevallig wel op een gunstige
plaats. In het Oldambt en Westerwolde
(oostelijk deel van de provincie Groningen)
kende men geen notarissen. Hun ambt werd
daar min of meer waargenomen door de
predikanten, die daardoor neveninkomsten
hadden door o.a. het sluiten van huwelijks-
contracten en verzegelingen.
Tijdens de Franse overheersing en de perio-
de erna was het echter voor vele predikan-
tengezinnen een tijd van kommer en kwel.
Waar de predikanten geen inkomsten had-
den uit eigen kapitaal, werd er zelfs dik-
wijls gebrek geleden. De toelagen uit de
staatskassen waren in veel gevallen reeds
lang niet meer uitgetaald. Door de invoe-
ring van de tiërcering door Napoleon, eerst
in Frankrijk, later ook in ons land, werd de
rente van de staatsschuld tot een/derde te-
ruggebracht en waren ook de inkomsten
van de kerkengoederen vaak aanzienlijk ge-
slonken. En ten slotte waren de inkomsten
van de predikanten in het Oldambt en

Westerwolde belangrijk gedaald doordat
hun in de laatste jaren het recht van verze-
geling, het voltrekken van huwelijken, het
maken van huwelijksvoorwaarden en testa-
menten-, was ontnomen. Klacht op klacht
kwamen binnen - tijdens het Franse Be-
wind - van de kerkenraden der Gerefor-
meerde Gemeenten bij de in die regio func-
tionerende onderprefect Modderman.
Een voorbeeld hiervan is:
„De ondergeteekenden hunne qualiteit als
ouderlingen en diaconen der Gereformeer-
de Gemeente in de Oude Pekela, vinden
zich in de onvermijdelijke noodzakelijkheid
gebracht U.H.E. door dezen te adiëeren en
eerbiedig te kennen, te geven, hoe hunne
zeer geliefde en geleerde Predikant, de heer
M. J. Adriani, op het eind van het jaar 1809
door de toenmalige regering der Stad Gro-
ningen tot groot genoegen dezer Gemeente
tot Leeraar is beroepen geworden, op een
vast jaarlijksch tractement van 500 gulden,
zoo uit de Stadskas voldaan wierd, met nog
11 gl. classicaal en 24 guldens turfgeld, be-
nevens nog 100 gld. uit de toenmalige pro-
vintiale Kas, te zamen eene som uitmaken-
de van f635.

De uitbetaling nu dier eerstgemelde gelden
uit Stadskas is inmiddels op 1 Januarij 1810
tengevolge 's Konings decreet van den 2en
Augustus 1808 komen te cesseere:n, bij
welke de predikanten op de Rijkskas zijn
geadsigneerd geworden, waarbij, ook toen
nog als geen onaanzienlijk emolument het
maken van verzegelingen, en het doen van
belijïngen van dien, alsmede het kondigen
en solemniseren der Huwelijken gevoegt
was en het welk alles te zamen als toen een
matig bestaan voor den Leeraar onzer Ge-
meente opleverde; dan daar, nu deze emo-
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lumenten geheel zijn komen te vervallen en
al mede de voldoening van het tractement
uit 's Rijks kas zeer wordt vertraagd, door
welk een en ander nu onze waardige Lee-
raar zich gedurende dit geheele jaar van alle
die opkomsten en middelen van bestaan
verstoken ziet..."
De Kerkeraad verzoekt den heer Modder-
man aan 't slot van dit adres, hem te willen
machtigen tot het heffen van een omslag
om voorlopig in de behoeften van de predi-
kant te voorzien.
Uit Nieuwe-Pekela, Wildervank, Veendam,
Finsterwolde, Nieuwolda en andere, ge-
meenten verneemt men dezelfde klachten.
Ter ere van de kerkelijke autoriteiten, kerk-
voogden en diakenen, moet gezegd worden,
dat ze alle mogelijke moeite hebben ge-
daan, om in de nood van de predikantsge-
zinnen te voorzien. Er bestond werkelijk
een noodtoestand in vele der predikantswo-
ningen. Er waren predikanten, die in geen
twee of drie jaren, hun volle tractement
hadden ontvangen. Soms werd een deel uit-
betaald uit de kas van de overheid maar er
was een tijd, vooral toen de 'Grande Ar-
mee', het grote leger, dat Napoleon ging sa-
menstellen, om er mee naar Rusland te
trekken (1812) werd gevormd, dat er geen
geld voor andere doeleinden beschikbaar
kon worden gesteld. En toen de Fransen
ons land hadden verlaten en 's lands finan-
ciële toestand hopeloos was, was nog lang
niet alle leed geleden.
Nog in 1815 wendden kerkeraad en kerk-
voogden van Nieuwolda zich tot de Com-
missaris van het Kwartier Winschoten met
het doel, om verbetering te brengen in de
onhoudbare toestand. Nieuwolda verkeerde
in een gunstiger positie: "En daar onder-
geteekenden van oordeel zijnde dat zulks
hier te Nieuwolda het gevoeglijkst en ge-
makkelijkst uit de Kerkekas geschieden
kan; zoo wenden zich ondergeteekenden

om deze reden tot U WelEdele Gestr. met
ootmoedig verzoek om het daar henen te
dirigeren, le. dat het achterstallige van des
Predicants tractement, hem uit de Kerkekas
worde voldaan en dat hem tevens in het
toekomende het Deficit uit .die zelfde Kas
vergoed worde. 2e. dat Kerkvoogd moge
worden geautoriseerd tot het doen verhuren
van zitplaatsen in de Kerk te Nieuwolda,
om het provenu daarvan ten voordeele van
de kerk te ontvangen. En eindelijk daar de-
zen maatregel niet alleen onschadelijk is
voor de Kerkekas; maar ook tevens ten
gunste van den Predicant en Gemeente zijn
zoude zoo verzoeken ondergeteekenden U
zeer ootmoedig, dat aan dit zoo billijk en
regtmatig verlangen moge worden voldaan
en met U WelEdeles goedgunstige Appro-
batie worde bekragtigd.

P. HERMANS, Kerkv.
CORN. KARS BROUWER, Ouderl.
J. SMID )
WIERTL. KUNST ) Diakens
A. JURJENS )

Nieuwolda, 2 Jan. 1815."

De heer P. Hermans voegt er een afzonder-
lijk schrijven bij, waarin hij verklaart, dat
voor die gemeentenaren, die geen zitplaats
willen of kunnen huren, vrije banken be-
schikbaar zullen zijn. De voorgestelde
maatregel, zo zegt hij, vindt in de gemeente
algemeen bijval en wordt verre verkozen
boven eens repartitie. Van repartities had-
den de Oldambtsters reeds genoeg genoten!
Zo deden de verschillende gemeenten haar
best, om het waarlijk niet benijdenswaardi-
ge lot van haar predikanten dragelijk te ma-
ken. We hopen, dat ds. P. Engels te
Nieuwolda op bovenverhaalde wijze aan
zijn achterstallig salaris zal zijn gekomen.
Wat geldt voor de Groningse predikanten is
waarschijnlijk ook van kracht voor hen el-
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ders in het land. Noot
1. A. Veldhuis, Smale, Smaal, Schmaal, Gruo-

Ontleend aan een courantenknipsel, onder- rringa41ejg. p. 79
tekend door E.Z., vermoedelijk rond 1936
en mogelijk verschenen in het 'Nieuwsblad
van het Noorden'.

Beroepen van toen (lijnbaander-lijntrekker)
H.M. Lups

Lijnbaan naar de Encyclopedie van Diderot en D'Alembert (1762-1777)

Lijnbaander/Iijnbaner
Iemand die een lijnbaan (touwslagerij) ex-
ploiteerde of daar werkzaam was..
De achternaam Westerbaan is vermoedelijk
afkomstig van een lijndraaierij aan het
Westeinde in Den Haag.
Een familie Van der Baan te Zierikzee
voerde een wapen waar in de kwartieren I
en IV een touwslagerswiel is verwerkt.

Lijndraaier
Ook touwslager of baander (baandersbaas)
genoemd.
Op touwslagerijen (lijnbanen), bedienden
veelal kinderen het wiel. Voor het draaien
of slaan van zwaardere kabels als bijv. een
driestrengkabel voor plechtankers van een
grote Oostindiëvaarders kwamen mannen
aan bod. De afzonderlijke strengen touw
werden tot één sterke kabel ineengedraaid.
Dit wordt het best toegelicht door boven-
staande illustratie. Het blok was verrijd-

baar. De afstand tussen de draaiers en het
eind van de kabel is afhankelijk van het
soort kabeltouw waaraan gewerkt wordt.
Wat de mannen in het midden doen legt Ni-
colaes Witsen uit in zijn standaardwerk
Aaloude en Hedendaagsche Scheeps-bouw
en bestier (1671). Hierin wijdt hij een uit-
voerig hoofdstuk over het benodigde touw-
werk en de eisen die daaraan gesteld moe-
ten worden. 'Als het touw gedraait werd,
helpt men de slagen om met stokken, die
van mannen om gebraght werden, om dat
de raderen zeer lange en zware touwen niet
wel kannen om voeren'. Voor het touw-
draaien waren ervaren arbeiders vereist: het
lot van schip en bemanning hing in belang-
rijke mate van hun produkten af. Te slap
gedraaid touw was bros, te stijf gedraaid
touw kon barsten. 'Wanneer een kabel na
den eisch is gedraait, ontwindt men altydt
een slag of vier, op dat het des te beter de
overgeblevene keeren behoudt, en van al te
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Draaien van (anker)kabels t.b.v. schepen van de V.O.C.

streng ofte sterk omgedraait te zyn niet kan
te te knappen', schrijft Witsen voor.
Voor het plechtanker van een grote zeven-
tiende eeuwse Oostindiëvaarder gebruikte
men kabels van 120 vadem (ruim tweehon-
derd meter). Deze kabels bestonden uit drie
van zulke driestrengige touwen, die ieder
900 draden bevatten, samen dus 27.000
draden. Omvang, dikte en gewicht waren
navenant: 50, respectievelijk 15 centimeter
en 8000 pond. Na het draaien werden de
ruim vijftien centimeter dikke kabels ge-
teerd. De temperatuur van de teer mocht
niet te hoog zijn, en haast was uit den boze:
'men moet de teer wel door het touw laten
drinken, eer men het uit de ketel haalt',
schrijft Witsen. Tenslotte werd de kabel in
de stoof verwarmd om het teer verder te la-
ten doordringen en het touw te drogen. Ook
in deze laatste produktiefase kon er nog
heel wat mis gaan, daarom moest er
'naerstigh acht geslagen worden' dat de
temperatuur van de stoof niet te hoog ofte
laag was. Het eindprodukt woog 9500
pond.
Bron: o.a. kopie van knipsel van mij onbe-
kende oorsprong inz. VOC

Lijndrijver
is degeen, die het paard aan de lijn, waar-
mee schepen worden voortgetrokken, be-
stuurt, dus scheepsjager of jager voor een
schuit.

Lij nentrekker/li j ntrekker
Met deze benaming worden twee verschil-
lende beroepen aangeduid.
1 .De scheepsjager, ook lijnloper of trage-
laar/trakelaar genoemd. Dit niet alleen bij
de binnenvaart. Ook degeen die een sloep
bij stil weer of ongunstige wind langs het
havenhoofd in of uit de haven trekt.
2. Hulpkracht van de rooimeester. Hij die
met lijn en rad de erfscheidingen moest
trekken wanneer bijv. de partijen het niet
eens waren over de erfscheiding(en)
Zie: rooimeester

Lijnloper
= lij ntrekker = scheepsjager

Lijnschieter/lynschieter
De lijnschieter was degeen die de lijnen van
de harpoenier verzorgde bij de walvisvaart
Daarbij moest hij onder meer opletten dat
geen lussen van de lijn om de armen of be-
nen van de opvarenden van de sloep terecht
kwamen. Als de harpoen doel trof en de
walvis ging er vandoor dan was dat voor
degeen die in de lijn verward was geraakt
geen aangename situatie.

Lijnslager, ook touwslager
Zie Iijndraaier

Lij ntrekker Zie Iijndraaier
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Stamreeks HEINSIUS
Drs. F.N. Heinsius

De hier besproken stamreeks Heinsius begint in de Friese plaats Bergum. Stamvader is de
in de tweede helft van de zeventiende eeuw geleefd hebbende Cornelis Heins. Zijn ach-
ternaam werd door de nakomelingen voorzien van een Latijnse uitgangsvorm en gebruikt
als familienaam. Auke Heinsius (IV) hanteerde een familiewapen dat ons is overgeleverd
blijkens een snijstuk. Het snijstuk, in familiebezit, is op 3 oktober 1790 geschonken door
Gabinus Gerrardus Siderius1 en desselfs huisvrouw ter gelegenheid van het huwelijk op 5
augustus 1789.

Heinsius
Wapen: Gedeeld: I de Friese adelaar, rood getongd; II doorsneden in drieën: a. in zilver
een groen klaverblad; b. in zilver een groen blad; c. in zilver een groen klaverblad
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.
Getekend door H.K. Nagtegaal.

I. CORNELIS HEINS, chirurgijn te Bergum, doet met zijn vrouw belijdenis te Stavoren
op 5 september 1686 met attestatie van Bergum, overl. verm. voor 28 februari 1697.2 Hij
huwde Bergum 6 augustus 1683 met Meincke Jacobs, overl. na 20 november 1720.3

Kinderen uit dit huwelijk:
1. JELTIEN, geb. (Bergum) ca. 1684. Zij huwde Stavoren 3 oktober 1706 met Jan An-

nes, ged. Stavoren 7 september 1684, begr. Stavoren 11 juli 1734.
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2. AELTIE, ged. Stavoren 7 november 1686, overl. jong.
3. HENDRICK, ged. Stavoren 15 februari 1688 (get. Jedts Wiebes), beurtschipper op

Amsterdam, begr. Stavoren 23 februari 1749. Hij huwde Stavoren 29 januari 1713
met Rink Femmes, ged. Stavoren 27 september 1691, dochter van Femme Roeloffs en
Trijntien Tuenis.

4. WILLEM, volgt II.
5. AELTIEN, ged. Stavoren 27 september 1691. Zij huwde Stavoren 29 december 1715

met Bruin Jans, ged. Stavoren 14 januari 1691, zoon van Jan Joukes en Tjam Ages.
6. ASSIN, ged. Stavoren 25 januari 1693.
7. HEIN, ged. Stavoren 7 april 1695.
8. CORNELIS, ged. Stavoren 28 februari 1697.

II. WILLEM CORNELIS (HEINS), geb. Stavoren 21 juni 1689,4 beurtschipper op Am-
sterdam,5 vroedschap van Stavoren 1747-1755,6 burgemeester ald.,7 ouderling,8 overl.
Stavoren 23 september 1755.9 Hij huwde Stavoren 6 mei 1716 met Antjen Rommerts,
ged. Stavoren 8 november 1696, overl. Stavoren 15 november 1778,10 dochter van Rom-
mert Wabes en Hylck Auckes.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. CORNELIS, ged. Stavoren 13 januari 1717, overl. jong.
2. ROMMERT, ged. Stavoren 30 oktober 1718, matroos, overl. Stavoren 10 januari

1783. Hij huwde Stavoren 31 oktober 1745 met Pietertien Rinkes, overl. Stavoren 10
april 1791.

3. CORNELIS, ged. Stavoren 15 oktober 1721, overl. jong.
4. CORNELIS, ged. Stavoren 29 november 1724, diaken, overl. Stavoren 15 januari

1780. Hij huwde Stavoren 24 mei 1750 met Limke Nolkes, begr. Stavoren 21 septem-
ber 1793.

5. AUKE, ged. Stavoren 20 juli 1727, overl. jong.
6. HEIN, volgt III.
7. AUKE, ged. Stavoren 3 augustus 1732, begr. Stavoren 9 oktober 1738.
8. HYLK, ged. Stavoren 25 november 1735, begr. Stavoren 30 mei 1736.
9. HYLK, ged. Stavoren 19 juni 1737, begr. Stavoren 20 december 1756.

III. HEIN WILLEMS (HEINSIUS), ged. Stavoren 2 november 1729, weesmeester te
Stavoren," overl. Stavoren 11 november 1792.12 Hij huwde Stavoren 24 oktober 1751
met Ida Geertruid du Bois, ged. Stavoren 3 september 1730, begr. Stavoren 2 augustus
1793, dochter van Leopoldus du Bois en Ytje Coumans.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. WILLEM, ged. Stavoren 11 oktober 1752, begr. Stavoren 17 januari 1783. Hij huwde

Stavoren 22 december 1776 met Goykje Jacobs Visser, ged. Stavoren 7 juli 1751,
overl. Stavoren 27 november 1818, dochter van Jacob Douwes Visscher en Goykjen
Haarsma.

2. YTJE, ged. Stavoren 23 februari 1755, overl. Stavoren 30 mei 1756.
3. YTJE, ged. Stavoren 22 februari 1757, overl. Stavoren 13 juli 1805.
4. AUKE, volgt IV.
5. LEOPOLDUS, geb. Stavoren 7 mei 1762, overl. Amsterdam 18 mei 1841. Hij huwde

Ons Erfgoed, 9e jrg., november-december 2001 nr. 6, pag. 270



Bergen op Zoom 10 december 1790 met Josyna Gumperts, ged. Bergen op Zoom 1
juni 1760, overl. Amsterdam 28 mei 1842, dochter van Johan Joseph Gumperts en
Gijsbertina (Geyspartina) Pikaar.

6. ANTJE, ged. Stavoren 6 januari 1765. Zij huwde Stavoren 16 december 1787 met
Hidde Foekes Zeilstra, ged. Stavoren 14 augustus 1762, zoon van Foeke Alderts Zeil-
stra en Marijke Johannis.

7. GERRITJE, geb. Stavoren 24 september 1767, winkelier, overl. Stavoren 18 oktober
1835.

8. HYLKJEN, geb. Stavoren 24 juni 1770, overl. Stavoren 5 april 1837.

IV. AUKE HEINSIUS, geb. Stavoren 31 juli 1759,13 werd poorter van Amsterdam 16
juni 1789, commissionair,14 koopman te Amsterdam, overl. Amsterdam 30 juni 1842. Hij
huwde Bergen op Zoom 5 augustus 1789 met Hendrica Gumperts, geb. Bergen op
Zoom 1 augustus 1768,15 overl. Amsterdam 3 september 1845, dochter van Johan Joseph
Gumperts en Gijsbertina Pikaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. GIJSBERDINA IDA GEERTRUIDA, ged. Amsterdam 5 september 1790, overl. Am-

sterdam 23 mei 1836.
2. HEIN WILLEMS, volgt V.
3. JOSYNA CHRISTIANA, ged. Amsterdam 16 september 1798, overl. Amsterdam 23

mei 1836. Zij huwde Amsterdam 4 juli 1822 met Hermanus Essink, ged. Amsterdam
24 februari 1793, makelaar, overl. Amsterdam 26 februari 1829, zoon van Rutger Es-
sink en Marya Bitter.

4. YTJE WILLEMINA, ged. Amsterdam 29 april 1801, overl. Amsterdam 24 maart
1876. Zij huwde Ie Amsterdam 2 september 1824 met Jacobus Johannes Sandberg,
ged. Amsterdam 12 april 1801, kurkensnijder, overl. Amsterdam 1 april 1838, zoon
van Jan Martin Sandberg en Anna Maria Soeren. Zij huwde 2e Amsterdam 25 februa-
ri 1840 met Cornelis van Buuren, ged. Amsterdam 23 maart 1816, kurkensnijder,
overl. Amsterdam 22 november 1896, zoon van Gijsbert van Buuren en Catharina Jo-
hanna Pot.

5. JOHANNES CORNELIS, ged. Amsterdam 5 mei 1805, begr. Amsterdam 16 decem-
ber 1805.

6. CORNELIA HENDRICA, geb. Amsterdam 22 december 1806, overl. Amsterdam 15
juni 1861. Zij huwde Amsterdam 18 maart 1830 met Johannes Adrianus Koster, ged.
Amsterdam 7 maart 1802, kantoorbediende, overl. Amsterdam 10 september 1871,
zoon van Adrianus Koster en Geertje Hoogenkamp.

V. HEIN WILLEMS HEINSIUS, geb. Amsterdam 4 februari 1795,16 makelaar te Am-
sterdam,17 overl. Amsterdam 17 februari 1870. Hij huwde Ie Amsterdam 4 juli 1822 met
Marianne Elisabeth Bousquet, ged. Amsterdam 16 december 1787, overl. Amsterdam
24 november 1825, dochter van Isaac Jaques Bousquet en Marie Madelaine la Campaeg-
ne. Hij huwde 2e Amsterdam 31 augustus 1827 met Hanna Claasiena Bruijn, geb. Am-
sterdam 29 november 1800, overl. Amsterdam 20 februari 1870, dochtervan Claas Bruijn
en Sara Elout.
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Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. HENDRIKA CHRISTIANA, geb. Amsterdam 15 maart 1831, overl. Amsterdam 30

januari 1869. Zij huwde Amsterdam 15 juli 1858 met Jan Frederik Georg Wilhelm
Erbrink, geb. Amsterdam 27 februari 1833, onderwijzer, overl. Amsterdam 18 mei
1914, zoon van Johannes Martinus Erbrink en Adriana Martina Mulder.

2. AUKE, geb. Amsterdam 20 november 1832, onderwijzer, hoofd van de Coornhert-
school te Amsterdam, lid van het hoofdbestuur van het N.O.G., directeur van de le-
vensverzekeringmaatschappij van het N.O.G.,18 overl. Amsterdam 2 juli 1904. Hij
huwde Ie Amsterdam 4 april 1861 met Johanna Reinira Acquoy, geb. Amsterdam 29
november 1831, overl. Amsterdam 3 juli 1872, dochter van Jacobus Acquoy en Maria
van den Berg. Hij huwde 2e Amsterdam 29 mei 1879 met Antoinette Friederica Bley-
enberg, geb. Zwolle 3 november 1836, overl. Apeldoorn 15 oktober 1912, dochter
van Hendrik Bleyenberg en Antoinette Friederica Strauss.

3. HEIN WILLEMS NICOLAAS, geb. Amsterdam 16 oktober 1834, kantoorbediende
te Amsterdam, overl. Amsterdam 17 juli 1874. Hij huwde Zutphen 27 juli 1866 met
Johanna Catharina Makkink, geb. Zutphen 22 februari 1844, overl. Zutphen 15 mei
1898, dochter van Hendrik Jan Makkink en Christina Elizabeth Heijers.

4. GERRIT WILLEM, volgt VI.
5. SARA ITJE AGATHA, geb. Amsterdam 12 juli 1839, overl. Amsterdam 22 februari

1840.

VI. GERRIT WILLEM HEINSIUS, geb. Amsterdam 26 augustus 1836, kantoorbedien-
de, procuratiehouder bij de firma Van Gelder Zonen te Amsterdam, papierfabrikanten te
Wormerveer, Amsterdam en Apeldoorn, overl. Amsterdam 23 september 1904. Hij huw-
de Zutphen 14 mei 1869 met Jenneken Makkink, geb. Zutphen 20 januari 1843, overl.
Apeldoorn 21 april 1906, dochter van Hendrik Jan Makkink en Christina Elizabeth Heij-
ers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. HEIN WILLEM, geb. Amsterdam 27 mei 1873, overl. Amsterdam 26 september

1881.
2. HENDRIK JAN, volgt VII.
3. JAN FREDERIK GEORG WILHELM, geb. Amsterdam 3 mei 1877, overl. Los

Angeles(Cal.)6juli 1907.
4. CHRISTINA EL1SABETH, geb. Amsterdam 30 juni 1879, overl. verm. Cologny

(Genève) na 1960. Zij huwde Apeldoorn 20 januari 1914 met Isidor Alexander van
der Wijk, geb. Assen 12 februari 1868, arts, overl. verm. Cologny (Genève) voor
1960, zoon van Anthony Israël van der Wijk en Jeanette Koopmans.

5. JOHANNA CLAASIENA, geb. Amsterdam 20 mei 1883, overl. Amsterdam 31 maart
1915. Zij huwde Zaandam 11 oktober 1911 met Dirk Cornelis Eelman, geb. Texel 24
oktober 1877, klerk Posterijen en Telegrafie, overl. Zaandam 12 januari 1931, zoon
van Arie Eelman en Marijtje Kalf.

VIL HENDRIK JAN HEINSIUS, geb. Amsterdam 11 december 1874, werktuigkundig
ingenieur, directeur van de firma Van Gelder Zonen te Apeldoorn, bestuurslid Raad van
Arbeid te Apeldoorn, voorzitter van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Apel-
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doorn,19 overl. Apeldoorn 20 september 1937. Hij huwde Haarlem 12 oktober 1899 met
Geertruida Schagen, geb. Monnickendam 18 februari 1875, overl. Santpoort 12 februari
1956, dochter van Anthonie Schagen en Grietje de Vries.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. GERRIT WILLEM, volgt VIII.
2. GRIETA, geb. Apeldoorn 18 oktober 1905, overl. Zandvoort 30 juli 1981. Zij huwde

Apeldoorn 21 februari 1928 met Johan Hendrik Domhof, geb. Amsterdam 2 septem-
ber 1902, directeur van de firma Domhof, overl. Heemstede 11 juni 1981, zoon van
Johannes Hendrikus Domhof en Willemijntje de Lange.

VIII. GERRIT WILLEM HEINSIUS, geb. Apeldoorn 9 december 1900, werktuigkun-
dig ingenieur, directeur van de Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V. te
Apeldoorn, overl. Apeldoorn 11 juli 1988. Hij huwde Den Haag 20 augustus 1926 met
Irmgard Helene Wilhelmine Behaghel von Flammerdinghe, geb. Mödling (Wenen) 18
februari 1904, overl. Eerbeek 30 december 1993, dochter van Richard Josef Heinrich Be-
haghel von Flammerdinghe en Anna Maria Edle von Webenau.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. HENDRIK JAN, geb. Apeldoorn 27 oktober 1930, ingenieur, oud-directeur papierfa-

briek Parenco B.V. te Renkum. Hij huwde Bussum 7 maart 1959 met Jacomina Maria
Trouw, geb. Amsterdam 17 augustus 1935, dochter van Adolf Gabriël Sebastiaan
Trouw en Cornelia Breman.

2. FRANS, volgt IX.

IX. FRANS HEINSIUS, geb. Apeldoorn 4 februari 1934, oud-hoofd Personeel en Orga-
nisatie Thomassen & Drijver-Verblifa N.V. te Deventer, verpakkingsindustrie. Hij huwde
Ie Diepenveen 28 april 1967 (gescheiden 12 december 1980) met Theodora Jacoba
Struik, geb. Schalkhaar 27 maart 1944, dochter van Hendrik Struik en Johanna Hendrica
van der Woude. Hij huwde 2e Brummen 25 mei 1981 met Marianne Helene Visser, geb.
Schiedam 20 maart 1946, dochter van Gerrit Martinus Visser en Elisabeth Antonette
Christina van Gent.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. FREDERIK NICOLAAS, volgt X.
2. AUKE HENDRIK FRISO, geb. Apeldoorn 8 februari 1972, consultant BAS Consul-

tancy B.V. te Rotterdam.

X. FREDERIK NICOLAAS HEINSIUS, geb. Apeldoorn 8 juni 1969, drs. economie,
stafmedewerker Levob Verzekeringen B.V. te Leusden. Hij huwde Groningen 19 septem-
ber 1996 met Simone Elzer, geb. Groningen 30 juni 1969, bedrijfssecretaris KPN Tele-
com B.V. te Amersfoort, dochter van Roelof Willem Elzer en Trientje Boot.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. RUTGER CORNÉ, geb. Amersfoort 9 november 1998.
2. LINDE IRMGARD, geb. Amersfoort 18 februari 2001.

Noten
1. Ged. Hulst 20-2-1757, luitenant-kolonel bij de artillerie, overl. Bergen op Zoom 15-6-1832,
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zoon van Mattheus Siderius en Anna du Bois. Hij huwde Bergen op Zoom 22-5-1786 met An-
na Barbara Gumperts.

2. DTB 682, doop van Cornelis Cornelis 28-2-1697.
3. DTB 683, doopgetuige Lysbet Jans 20-11-1720.
4. Familiearchief Heinsius, ged. ald. 14-7-1689.
5. R.A.F., Recht. Arch. Stavoren (toegang 13-36), inv. nr. 2, 6-3-1738; 21-11-1742.
6. R.A.F., Stadsbestuur Stavoren (toegang 70), inv. nr. 19, folio 391, 15-10-1747; folio 523, 29-

9-1755.
7. R.A.F., Stadsbestuur Stavoren (toegang 70), inv. nr. 50, 25-12-1753.
8. R.A.F., Handelingen Kerkeraad Herv. Gem. Stavoren, folio 357, 4-11-1754.
9. Familiearchief Heinsius, begr. ald. 29-9-1755.

10. Familiearchief Heinsius, begr. ald. 23-11-1778.
11. DTB 688a-688b, Begrafenissen Stavoren, 16-11-1792.
12. DTB 688, Lidmatenboek Stavoren.
13. Familiearchief Heinsius, ged. ald. 22-8-1759.
14. G.A. Amsterdam, Poorterboek 29, pag. 191, 16-6-1789.
15. Familiearchief Heinsius, ged. ald. 3-8-1768.
16. Familiearchief Heinsius, ged. ald. 15-2-1795.
17. Familiearchief Heinsius, aangesteld 24-5-1816 door jhr. Paul Iwan Hogguer, burgemr van

Amsterdam; beëdigd 28-5-1816 door de burgemeesters van Amsterdam; ingeschreven en be-
vestigd 30-5-1816 door Deken en Overlieden van het Makelaars Gild bij het Makelaars Comp-
toir.

18. P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 1 (Leiden 1911), blz. 1061.
19. Wie is dat? (Den Haag 1935), blz. 149-150.

Overzicht publicaties (33)
H. Klunder

Hoogwoudse Appel's (slot). [1862-1997.] West- (vervolg). [1816-1945.] Limb. Tijdschr. Ge-
friese Fam., sept. '01. neal., sept. '01.

Kwartierstaat Valere Arickx. [De Four, Van- M.C.LM. Dierick: De (Zeeuws-) Vlaamse fami-
denhende, Gotelaere.] Vlaamse Stam, sept. lie Dierick. [Vóór 1375-1993.] Vlaamse Stam,
'01. nov.-dec.'01.

D. Ofman: Familie Bankert. [O.a. Beemster, P.J.C. Elema: Genealogie Donselaar
Andijk, 1650-1859.] Westfriese Fam., sept. '01. (Appingedam e.o.) - Een tak van het geslacht

K.A. Reuvers: Boonekamp (Herford (D), Am- D o n t J e - [1680-1998.] Gruoninga, 1999.
sterdam, Rotterdam). [1600-1813.] Ons Erf- P. Donche: Een familie Donze in Zeeuws-,
goed, sept.-okt. '01. West- en Frans-Vlaanderen (1). [O.a. Terneu-
J.H. van Hierden: Genealogie Van Burken z e n ' '580-1761.] Vlaamse Stam, nov.-dec. '01.
(vervolg). [1834-2000.] Veluwse Geslachten, P.J.C. Elema: Eeuwes en Bottema. [1640-
okt. '01. 1915.] Gruoninga, 1999.
H.N. Bijhouwer: Bijhouder/Beuling en de rela- A.M. Bosters: Van Gaans. [Wouw, 1565-
tie van hun voorgeslacht. [Met schema, 1789- 1767.] Brab. Leeuw, 2001 nr. 4.
1972.] Westfriese Fam., sept. '01. A M A M a a s s e n : w i l l e m Gebhard, sloper van

B.A.Th. Close: Zeven generaties Cals het kasteel Geulle, en zijn familie. [Maastricht,
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1715-1999.] Limb. Tijdschr. Geneal., sept. '01. Idem (deel 2,slot). Ons Voorgeslacht, okt. '01.

J. van Bolhuis, P. Bos, W.K. Wolters: Glasius/
Glasemaker en enkele verwante geslachten.
[Vooral Winschoten, vóór 1580-1777.] Gruo-
ninga, 1999.

J. Goethals: De voorouders van generaal George
Washington Goethals, bouwmeester van het
Panamakanaal (1858-1928). [16e eeuw-1942.]
Vlaamse Stam, okt. '01.

J.A.H. Boeren: De familie Van de Graaf in Til-
burg, Loon op Zand en Hilvarenbeek. [1550-
1968.] Brab. Leeuw, 2001 nr. 4.

P.H.E.M. de Meijer: Vlaamse afstamming van
twee Nederlandse takken Haverbeke. [1500-
1997.] Vlaamse Stam, nov.-dec. '01.

P.H.E.M. de Meijer, C.B.A.J. Puylaert: Drie
gevallen van sterk kwartierverlies: Haverbeke
en Wijffels. [3 schema's vanaf ca. 1650,
Zeeuws-Vlaanderen.] Vlaamse Stam, nov.-dec.
'01.

P. Bos: Jan Jans en de (klein)kinderen
(Westerlee). [Patroniemen, ook Winschoten,
1570-1780.] Gruoninga, 1999.

H.C. Geukes-Foppen: Een rotsvaste overtui-
ging - fragment De Laive. [1747-1918.] Gens
Nostra, okt. '01.

T. Oskam: Een speurtocht naar de Doopsgezin-
de Levina van Leent en haar voorgeslacht in
Haarlem. [Met o.a.: schema Voogt (Utrecht,
1575-1787), schema Verbeeck (Utrecht, Haar-
lem, 17e eeuw), kwartierstaat 16e-17e eeuw
(Van Kempen, Ampe(n), De Clercq).] Ned.
Leeuw, sept.-okt. '01.

F. & Th. de Milliano: De familie De Milliano.
[W.-Zeeuws-Vlaanderen, 1619-1998.] Vlaamse
Stam, nov.-dec. '01.

P.J.C. Elema: De vader van Aaltje Sophia Mul-
der. [Met stamreeksen: Mulder (1793-1986) en
De Baan (1740-1909).] Gens Nostra, okt. '01.

L. Keunen: Aanvullingen genealogie Van den
Nieuwenhoff (1). [Lieshout, 1590-1805.] Ge-
neal. Tijdschr. Oost-Brab., okt. '01.

R. de Hek: Kwartierstaat Van Oosterhoud
(deel 1). [Monshouwer, Van der Zwet,
Bruinsdijk.] Ons Voorgeslacht, sept. '01.

A.T. Schuitema Meijer: Cornelis Alles Oost-
rum - kapitein ter admiraliteit van Harlingen en
zijn Stad-Groningse familie, 17e-18e eeuw.
[1610-1784.] Gruoninga, 1999.

R.H. Alma: Oostrum in Eesterrecht - Duizend
jaar Eenumerhoogte. [Bewoners, n.a.v. de hier-
boven vermelde publicatie; bijlage: 'Mogelijk
voorgeslacht van de familie Oostrum', 1420-
1630.] Gruoninga, 1999.

S.M. Auwerda-Berghout: Een familie Quak -
Wie weet er meer van? [Voorne, 1400-1670.]
Ons Voorgeslacht, okt. '01.

H.C.E.M. Rottier: Het (Zeeuws-) Vlaamse ge-
slacht Rottier (1300-2001). Vlaamse Stam,
nov.-dec. '01.

J.M.M. Sanders: Kwartierstaat Sanders
(vervolg). Geneal. Tijdschr. Oost-Brab., okt.
'01.

G. Kwanten, M. Storme: Onze kwartierstaat:
August-Edmond De Schryver, Minister van
Staat (1898-1991). [Verdick, Block, Pelsener.]
Vlaamse Stam, okt. '01.

C.J. Slok: Kwartierstaat van Jan en Bernie Slok
(vervolg). Veluwse Geslachten, okt. '01.

A. Veldhuis: Smale, Smaal, Schmaal - De acht
generaties S(ch)maal na Katharina Hoepenbin-
der. [Vóór 1500-1895.] Gruoninga, 1999.

A. Sonneveld, J.S. Bontekoe: Ten Deijl alias
Sonsvelt werd Van Sonnevelt - Een familie Van
Sonnevelt uit Wassenaar. [1560-1761.] Ons
Voorgeslacht, sept. '01.

A. Sonneveld, J.S. Bontekoe: Son int Velt werd
Sonnevelt - Thyman Dircxz. uit Maasland en
zijn nageslacht (1510-1694). Ons Voorgeslacht,
okt.'01.

C.B.A.J. Puijlaert: Een legendarisch man "de
rijke Thomaes". [Vóór 1600-1855.] Vlaamse
Stam, nov.-dec. '01.

P.J.C. Elema: Tonella (Groningen). [1800-
1977.] Gruoninga, 1999.

L. Lindemans: Genealogie Van de Velde uit
Mollem en Brussegem. [16e eeuw-1796.]
Vlaamse Stam, okt. '01.
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L. Adriaenssen: Tilburgse lakenmakers in Rot-
terdam rond 1600. [Met o.a. de families: Ver-
burch, De Wael, Smulders] Brab. Leeuw,
2001 nr. 4.

A.B. den Haan: De Vos. [Vraag: aanvulling op
stamreeks, NieuwVOud-Beyerland, 1640-1820.]
Ons Voorgeslacht, sept. '01.

M.W. Bremer: Familie Watertor uit Heerhugo-
waard en Zijpe. [1740-2001.] Westfriese Fam.,
sept. '01.

R.J. de Redelijkheid: Pater Wenceslaus Wester-
hof. [Met fragmentgeneal., Achterhoek, 1720-
1963.] Gens Nostra, okt. '01.

H.C.J.M. Kreijns: Elisabetha Willems, haar
voorouders en verwanten. [Geb. 1735, kwartier-
staat, Aretz, Daelmans, Montz.] Limb. Tijd-
schr. Geneal., sept. '01.

H. van den Brink: Witlox in de late middeleeu-
wen (slot). [1400-1525.] Geneal. Tijdschr. Oost-
Brab., okt.'01.

Verenigingsnieuws
H.M. Lups

Mosaik, Familienforschung für das Klever
Land e.V.
Gaarne maken wij u attent op verenigingen, die
mogelijk van belang kunnen zijn voor uw gene-
alogisch onderzoek. Eén van deze verenigingen
is Mosaik, waarvan het werkgebied de streek
rondom Kleef is, inclusief het aangrenzende ge-
bied in Nederland.
Het hoofdbestand van hun archief bestaat uit
een toenemend aantal kopieën van kerkeboeken,
alfabetische registers, naslagwerken, voorouder-
overzichten, burgerboeken en familiekronieken.
De grondgedachte voor de inrichting van een zo
omvangrijke verzameling was het genealogisch
onderzoek in het gebied van Kleef en de Bene-
denrijn, dat op grote afstand ligt van de archie-
ven in Brühl, Munster, Koblenz, enz. en voor
alles die anders op verschillende plaatsen aan-
wezige belangrijke bronnen gemakkelijker toe-
gankelijk te maken.
Het bestand in het Kleefse Mosaik-archief om-
vat tegenwoordig genealogische archivalia van
meer dan honderd plaatsen, hoofdzakelijk uit
het land van Kleef, maar ook uit het Nederland-
se grensgebied.

Van grote betekenis is een kaartenbak, opgesla-
gen in de computer, die meer dan 23.000.000
genealogische gegevens uit de regio, 130.000
kaarten uit het project onderzoekerscontacten
van de DAGV en 400.000 kaarten van de Ver-
ein zur Förderung der EDV in der Familienkun-
de, Lünen, bevat.
Het archief is gevestigd aan de Lindenallee 54,
47533 Kleve (Tel. 02821-13509).
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Openingstijden zijn: dinsdag (12.00)-14.00 -
17.00 uur en zaterdag 10.00- 13.00 uur.
Verder verschijnt vier keer per jaar een goed
verzorgd tijdschrift, dat eveneens Mosaik heet.
Hieruit één klein fragmentje, ontleend aan het
Begraafboek Groesbeek, 3 maart 1861:
'Vrouw Metz, annos natus 78, Stekkenberg.
Nota: deze wonderbare vrouw, zij heeft den
veldtogt in Rusland onder Napoleon I medege-
maakt als marketenster, later de klederen van
eenen gesneuvelde Hoesaart met zijn paard ge-
nomen en als Ruiter 2 jaren gediend, heeft twee
kogels en een sabelhou gehad, en gezien is hier
te Groesbeek, hoewel te Saxen geboren, na zoo-
vele jaren na den veldtogt komen sterven, van
de brandwonden, 8 dagen voor haar overlijden
door het afbranden van haar huisje bekomen.'
Het lidmaatschap bedraagt per jaar DM 30,— of
Hfl. 35,— per jaar.

In het bestuur is de Nederlandse regio vertegen-
woordigd door mevr. L. Aben-Nederpeld en de
heer H. Braam. Secretaresse is mevrouw Regina
Janssen-Schlacht, van Brackel Strasze 20,
47533 Kleve.

Vlaamse vereniging voor familiekunde
Correspondentieadres: Vlaamse vereniging voor
Familiekunde, Dienst. Van Heybeeckstraat 3,
2170 Merksem - Antwerpen, België.
Als men antwoord wenst, steeds postzegels en/
of internationale antwoordcoupons bijvoegen.
Hoewel deze vereniging bij hen, die Vlaamse
voorouders hebben, ongetwijfeld bekend is, ver-
dient het laatste nummer van hun tijdschrift
'Vlaamse Stam' extra aandacht. Dit dubbel ein-
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dejaarsnummer (november-december 2001)
heeft als thema 'Zeeuws-Vlaanderen'.
Eerst wordt de geschiedenis behandeld. Heel
fragmentarisch: de grens tussen de Zuidelijke-
en de Noordelijke Nederlanden is noch etnisch,
noch taalkundig bepaald, maar vastgesteld in
1648 bij de vrede van Munster. Vanaf het begin
van de twaalfde eeuw maakte het in bestuurlijk
opzicht deel uit van Vlaanderen met een bevol-
king die overwegend van Vlaamse afkomst
was. Ook economisch was het nauw verweven
met het graafschap. Na 1648 vestigden er zich
veel protestanten voornamelijk uit Walcheren
en Zuid-Beveland. Verder trokken er Hugeno-
ten, Vlaamse doopsgezinden en Lutheranen uit
Salzburg naar dit gebied. Van de laatsten over-
leed meer dan 20% aan de Zeeuwse koortsen
(een soort malaria). De protestanten waren
doorgaans de meesters, de katholieken konden
lange tijd geen openbare functies bekleden. In
1795 werd dit gebied bij Frankrijk gevoegd en
vormde vanaf 1796 met Kaprijke en Assenede
het vierde arrondissement van het departement
van de Schelde met Gent als hoofdplaats. Na de
Franse tijd werd het weer bij Nederland ge-
voegd.

Een tweede hoofdstuk is gericht op het genealo-
gisch onderzoek in Zeeuws Vlaanderen. Waar
vind je welke bronnen? Hoofdstuk 3 behandelt
Zeeuwse bronnen in het Rijksarchief Kortrijk.
Hoofdstuk 4 is gewijd aan het (Zeeuws-)
Vlaamse geslacht Rottier (1300 - 2001), hoofd-
stuk 5 de Vlaamse afstamming van twee Neder-

landse takken Heverbeke. In hoofdstuk 6 een
familie waarover vele verhalen bestaan, de fa-
milie Thomaes, waarvan de 'Rijke Tho-
maes' (Constantinus Bernardus Thomaes, gebo-
ren 5-10-1763 in Sint-Jan-in-Eremo) , die een
door de Fransen verstopte schat zou hebben ge-
vonden. In dit hoofdstuk meer kostelijke fami-
lieverhalen. Hoofdstuk 7 is gewijd aan de fami-
lie De Milliano, die afkomstig zou zijn uit Italië
om zich dan via Spanje in de Nederlanden te
vestigen. De oudst bekende stamvader is
'Alonso Millan, soldaat der kompagnie van Ka-
pitein Antonio de Lemos'. In hoofdstuk 8 de
(Zeeuws-) Vlaamse familie Dierick. De auteur
liep in eerste instantie vast in 1661, maar via
onderzoek van de doopgetuigen kwam hij zelfs
tot 1375 terug kon gaan. In hoofdstuk 9 worden
drie gevallen van sterk kwartierverlies bespro-
ken. Hoofdstuk 10 geeft in het eerste deel de
resultaten van een enquête weer waarin werd
gevraagd de achternamen van hun 16 kwartie-
ren op een rij te zetten en dan de oudst bekende
voorvaders van al die namen te vermelden. Ant-
woorden kwamen van 45 families, die in dit
hoofdstuk worden weergegeven met een index
op familienaam en een op plaatsnaam. In het
tweede deel worden de resultaten en de evalua-
tie besproken. Hoofdstuk 11 is gewijd aan een
familie Donze in Zeeuws-, West- en Frans-
Vlaanderen (deel 1).

Beslist een aanrader voor ieder die wortels
heeft in Zeeuws-Vlaanderen.

Boekennieuws
Woar ging jie vrogger noar Schoele, met als
ondertitel: Het onderwijs in de dorpen Elspeet,
Hulshorst, Nunspeet, Vierhouten, Uitgave van
de Heemkundige Vereniging Nuwenspete, Nun-
speet.
Met dit fraai uitgevoerde boek is een belangrijk
deel van de Nunspeetse historie op een prettige
manier toegankelijk gemaakt. Zes jaar is er door
de werkgroep Historie van de Heemkundige
Vereniging Nuwenspete bestaande uit de heren
W. Bonestoo, H. de Bruin, A.A.E.F. van Eijck,
A. Holstege, DJ. Osinga en J. Plender intensief
aan dit project gewerkt. Het resultaat is een
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boek vol foto's, dat een goed beeld geeft van de
vier dorpen tot en met de Tweede Wereldoor-
log. Na een beknopt overzicht van de geschie-
denis van het onderwijs in Gelderland in de pe-
riode 1618 - 1890 in het algemeen wordt deze
daarna dorpsgewijs behandeld met daarbij vari-
abele informatie in woord en beeld. Bijv., hoe-
wel waarschijnlijk niet het meest markant, een
afbeelding van een apparaat om griffels te slij-
pen. Dan komen de scholen aan bod, beginnend
met de Openbare Lagere School te Elspeet.
Veel informatie en vele foto's. Ook het onder-
wijzend en ander schoolpersoneel kreeg aan-
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dacht. Het valt op, dat veel onderwijzers van
elders komen. Bij het Elspeetse overzicht zijn
de geboorteplaatsen van de onderwijzers o.a.
Ambarawa, Utrecht, Krommenie, Dokkum,
Ameland, Diever, Middelburg, Dordrecht en
Alkmaar. Het grote aantal groepsfoto's van de
leerlingen en het onderwijzend personeel vormt,
denk ik, een unieke collectie. Ook de oudere,
zoals die uit Elspeet uit 1905 zijn namelijk niet
alleen voorzien van de namen van de personen,
die er op staan, maar ook tussen haakjes van de
namen van hun huwelijkspartners, voor zover
zij trouwden. Dit moet een gigantische klus zijn
geweest. Het register omvat zo'n 11.500 namen,
bijna alle voorzien van geboorteplaats en -
datum!
Het formaat is A4, ingebonden, 400 pag. De-
prijs bedraagt ƒ 69,95 (€ 31,75) en is te bestellen
bij Nuwenspete, Postbus 371, 8070 AJ Nun-
speet. De verzendkosten bedragen ƒ 14,50 (€
6,58). Bestelling is ook per e-mail mogelijk: nu-
wenspete@eijck-jaap.demon.nl

Een goed voor de eeuwigheid, De Gelderse
Vicarie Sancti Nicolai, 15-01-2001. Auteurs
drs. C. Gietman en drs. A. Verschoor.
Deze uitgave behandelt een belangwekkend on-
derwerp dat nog niet vaak uitvoerige aandacht
heeft gekregen in de historische literatuur. Be-
doeld zijn de zogeheten vicarieën, de 'vrome
stichtingerf die gedurende de late Middeleeu-
wen werden opgericht, met als doelstelling een
priester voldoende inkomen te verschaffen om
op vaste, geregelde tijden missen voor het zie-
lenheil op te dragen. Aan de hand van een diep-
gravende geschiedenis van de op 27 oktober
1501 in de Winterswijkse Jacobskerk gestichte
Vicarie Sancti Nicolai wordt een verhaal verteld
dat in menig opzicht exemplarisch is voor de
geschiedenis van vele andere vicariestichtingen.
De oprichting van de talloze vicarieën in de
vijftiende en vroege zestiende eeuw was niet
alleen een manifestatie van de in die tijd viru-
lente angst voor het vagevuur. Zij vormde te-
vens een weerspiegeling van het laat-
middeleeuwse gemeenschapsdenken. In veel
gevallen was het zo dat de stichting van een vi-
carie niet het gevolg was van de goedgevend-
heid van één enkele persoon of familie, maar
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het resultaat was van een gemeenschappelijke
inspanning en een weerspiegeling vormde van
een bloeiend parochieleven. Zo ook in Winters-
wijk, waar de oprichting van de Vicarie Sancti
Nicolai plaatsvond in een periode waarin de
plaatselijke parochiekerk een aanzienlijke uit-
breiding onderging.
Na de Reformatie kregen de vicariestichtingen
in ons land een nieuwe bestemming. De over-
heid stelde zich op het standpunt dat de inkom-
sten uit de stichtingen ten nutte moesten komen
van de gereformeerde Kerk en de Staat. Daarom
probeerde zij het beheer en de begeving van de
vicarieën onder hun gezag te brengen. In de
loop van de zeventiende eeuw zijn bij herhaling
plakkaten afgekondigd om gestalte te geven aan
het streven de oude fundaties tot een instrument
van een gereformeerde onderwijs- en kerkpoli-
tiek te maken. Deze overheidspolitiek leidde
echter herhaaldelijk tot ernstige tegenwerking.
Dat was ook bij de Vicarie Sancti Nicolai het
geval. Het collatierecht van de vicarie - het
recht om de jaarlijkse inkomsten uit de stichting
aan een begunstigde toe te wijzen - lag eeuwen-
lang bij een telg uit de familie Van Basten, later
Batenburg en Van Basten Batenburg. De vraag
wie recht op de inkomsten uit deze Winters-
wijkse stichting had, zorgde voor vele langduri-
ge en hevige conflicten, voor processen en voor
ingrijpen van de overheid.
De echte neergang van de oude vicariestichtin-
gen voltrok zich pas na het einde van het ancien
regime. Veel vicariegoederen werden verkocht
of verduisterd. In de tweede helft van de negen-
tiende eeuw werd de nationale politiek zich ech-
ter bewust van dit probleem, waarna de vicarie-
ën het middelpunt gingen vormen van een lang-
durig politiek en juridisch debat, dat onder meer
uitmondde in de instelling van een staatscom-
missie. Een definitieve regeling bleef echter uit.
Mede als gevolg hiervan is de overgrote meer-
derheid van deze oude stichtingen opgeheven.
De op vicarieën gelijkende Friese 'lenen' buiten
beschouwing gelaten heeft zich slechts een
klein aantal aan dit lot weten te onttrekken. Van
de 53 vicarieën die in 1974 nog werden beheerd
door de Staat, bleven er na de wet van 30 okto-
ber 1974 uiteindelijk 16 over. De overige wer-
den ontbonden. Van die 16 zijn er nu nog
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slechts vier terug te vinden in de registers van
de Kamer van Koophandel. Een van hen is de
Vicarie Sancti Nicolai, die nog steeds als stu-
diefonds fungeert.
In deze heldere studie wordt een boeiend beeld
geschetst van de rijke, nu al vijfhonderd jaar
durende geschiedenis van de Vicarie Sancti Ni-
colai. Uitvoerig gaan de auteurs in op het men-
tale en familiale kader waarbinnen de oprich-
ting van de vicarie zich voltrok, op het leven
van de priester-vicarissen in de zestiende eeuw,
op de onrustige en gewelddadige periode van
de Tachtigjarige Oorlog en op de vele, vaak
hoogoplopende familieruzies die tot in de twin-
tigste eeuw ontstonden over de toewijzing van
de vicariebeurzen. Steeds wordt het verhaal
verteld in samenhang met de lotgevallen van
andere vicariestichtingen en tegen de achter-
grond van algemene maatschappelijke en religi-
euze ontwikkelingen. Naast de in het boek ge-
specificeerde door de Staat beheerde vicarieën,
zijn er uiteraard veel meer geweest. Van vele
ook zullen de archieven geheel of gedeeltelijk
verloren zijn gegaan, maar voor zover nog aan-
wezig, geven ze informatie, zowel over de
stichters en beheerders, als over de begunstig-
den en, niet te vergeten, de pachters van de lan-
derijen die de inkomsten moesten verschaffen
om de vicarieën in stand te houden. Het boek is
dan ook niet alleen interessant voor iedereen
met belangstelling voor de rechts- en kerkhisto-
rie of voor de geschiedenis van oude stichtin-
gen, maar ook voor genealogen. De inhoud is
goed gedocumenteerd en geïllustreerd (ten dele
in kleur). Het boek (ingebonden, 264 pag.) kost
€ 22//48,50 ( plus halve portokosten) en is te
bestellen bij uitgeverij Van Gruting, Looyen-
laan 13, 6931 VB Westervoort.
Het kan ook besteld worden via de boekhandel.
(ISBN 90 75879 14 8)

Dagboek richter Hendrik Jan Bos (Historie
van Twente in de achttiende eeuw)
De Stichting Genealogische Werkgroep Twente
heeft na circa 6 jaar werken de totale transcrip-
tie van het dagboek van richter Hendrik Jan
Bos, voltooid. Er is door diverse mensen van de
werkgroep veel werk verzet. Met name de on-
derzoek- en transcriptiewerkzaamheden van

Ons Erfgoed, 9e jrg., november

wijlen de heren J.H.A. Koekenberg en dr. L.G.
Chr. Grabandt mogen hier niet onvermeld blij-
ven. Het dagboek is een bijzondere, soms vrij
gedetailleerde, weergave van het tijdsbeeld
waarin richter Hendrik Jan Bos leefde. Bos, be-
gonnen als secretaris van richter Fockink te Ol-
denzaal, en via onderwijzer aan de Stads-Duitse
school aldaar, klimt snel omhoog op de maat-
schappelijke ladder. Als hij verwalter-landrent-
meester van Twente is, is het nog maar een
kleine stap naar richter van Enschede en ver-
walter-richter van Oldenzaal. Door o.a. deze
functies van Bos in geheel Twente, waarvan
vele werkzaamheden beschreven zijn in het
dagboek, komen in dit boek ook veel namen
van erven, en van de daarop wonende personen,
voor. De transcriptie van het dagboek beslaat de
periode tussen 1736 en 1792 en heeft ruim 300
bladzijden, circa 30 afbeeldingen/foto's en is
gebonden in harde kaft en full colour omslag.
De transcriptie omvat het volledige dagboek
voor zover dat - voor zover thans bekend - be-
waard is gebleven.

Tevens is er een register op familie-, boerde-
rij- en plaatsnamen aanwezig. Bij de transcrip-
tie is tevens in het boek opgenomen een uitge-
breide levensgeschiedenis van Bos en zijn fami-
lie. Ook komt de bestuurlijke, rechterlijke en
kerkelijke organisatie van Twente in de acht-
tiende eeuw uitgebreid, als inleidingen, aan de
orde. Vooral voor genealogen, die in genoemde
periode onderzoek doen, is deze transcriptie
van het dagboek en de uitgebreide inleidingen
een aanbeveling. Ook de algemene historie van
Twente kan door bestudering van deze trans-
criptie een nadere invulling krijgen Het boek
wordt uitgebracht in de serie Twentse genealo-
gische en historische bronnen onder nummer
25. Om zeker te zijn dat het uitgeven geen ono-
verkomelijke financiële problemen voor de
werkgroep met zich mee brengt, vraagt deze om
in te tekenen op deze uitgave. Uw naam zal
dan, indien gewenst, worden opgenomen in een
bijlage in de transcriptie. Het boek zal bij voor-
intekening € 22,50 (f 50,00) gaan kosten
(exclusief verzendkosten van € 4,50 (f 10,00).
Na het uitkomen zal het boek € 25,00 (/55,00)
gaan kosten, exclusief verzendkosten. De ter-
mijn van voorintekening loopt af op 1 februari
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2002. Het boek zal uiterlijk maart 2002 worden
uitgebracht. Het intekenen kan geschieden door
het totaal verschuldigde bedrag over te maken
op girorekening 4551620 t.n.v. Stichting Gene-
alogische Werkgroep Twente, Enschede, onder
vermelding bij de Mededelingen van Dagboek
plus uw naam en adres. Wilt u tevens uw voor-
letters en achternaam, alsmede straat, postcode,
woonplaats en telefoonnummer zenden aan de
voorzitter van de Stichting, de heer F.J.M. Ag-
terbosch, Enschedesestraat 146, 7552 CK Hen-
gelo (O.), tel. 074 - 2915759. Indien het boek
niet voor genoemde datum wordt uitgebracht
zal per omgaande het geld worden teruggestort.

Van 'Hof up den Sande' tot 'Grosze Sanden-
hof, De geschiedenis van onze stamhoeve.
Dit boekje beschrijft op 24 pagina's het onder-

zoek naar en de geschiedenis van de stamhoeve
van de Duits-Nederlandse familie Van de Sant
nabij de stad Rees aan de Niederrhein. Opgeno-
men zijn een zevental illustraties. Het is te be-
stellen door overmaking van € 4,— (incl. ver-
zendkosten) op Postbankrekening 181167 van
de Stichting Van de Sandt te Voorburg.

Jubileumboek van de N.G.V. afdeling Delf-
land. Dit Jubileumboek is inmiddels versche-
nen. In 374 pagina's biedt het een zeer gevari-
eerde inhoud, die niet alleen interessant is voor
de regio, maar ook verdere informatie verstrekt.
Zie Ons Erfgoed, jg. 9,nr. 2, pag 91. Het boek is
o.a. in het Gemeentearchief van Delft verkrijg-
baar maar kan ook bij ons worden besteld. De
prijs bedraagt afgehaald ƒ 45 , - (€ 20,42). Bij
toezending per post komt hier ƒ 15,— (€ 6,81)

Vragen en contacten
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruimte dit
toelaat. Maximaal per contactzoeker.vraag per jaar
720 letters/spaties. Contactzoekers en vragen worden
ook op het internet geplaatst. Gaarne, indien moge-
lijk, ook uw e-mailadres vermelden'.

Vraag: Kanttapper. In een genealogie komt
het beroep voor van leerling-kantapper op de
marinewerf te Den Helder. Wie weet wat dit
beroep inhoudt. Gaarne bericht aan uw redactie.

Vraag: Wie gebruikt [net als ongetekende dit al
jaren doet],ook het programma FAMILY
HISTORY van PHILLIP E.BROWN, versie
N3.6E waarvan in Nederland de auteur is
HENK HIJDRA. Mogelijk dat wij fouten en of
problemen die ontstaan gezamenlijk kunnen op-
lossen.
Fr.J. Magdelyns,
e-mail: Fr.Magdelyns@12move.nl
Arendsweg 202 1944 JJ Beverwijk tel 0251-
220345.

Borgonjen, Antoni Theunis, overl. Deventer
(Grote Gasthuis, Bagijnestr.) 12-11-1877, RK,
beroep klompenmaker, gehuwd geweest met
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Johanna Hoegen, geb. Terwolde 20-11-1801,
Ned. Ger.
Gezocht geb. plaats en datum en plaats datum/
huwelijk van Antoni en zo mogelijk gegevens
van zijn voorouders.

Pardoen, Maria, geboren tussen 1760 en 1780,
gehuwd (?) na 1802. Einde 1798 heeft zij een
kind ter wereld gebracht, Osten, Jacques-
Octave, geboren te Middelburg en gestorven als
Belgisch luitenant-kolonel in 1863. De vader,
een voorvader van mij, was generaal Pierre-
Jacques Osten, geb. Menen 1759, overl. Ham-
burg 1814. In 1802 is hij gescheiden van zijn
eerste vrouw, Judit Remaut. Op dat ogenblik
verbleef hij te Middelburg. Zijn oudste dochter
verbleef toen in Oostende. Er is geen wettelijk
huwelijk bekend te Menen tussen 1802 en 1814.
De generaal zou met Pardoen meerdere kinde-
ren gehad hebben. Op Walcheren zijn noch ge-
boortes, noch inwoners bekend die de naam Os-
ten droegen. De woonplaats van Pardoen en/of
Osten is mij ook niet bekend.
Wie weet meer?
Dr. Pol Cossement p/a Redactie Ons Erfgoed.
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Versteeg, Gijsbert geb. ± 1720 te Galekop
(nabij Utrecht) tr. 22-11-1746 te Maarssen met
Jannigje van de Wiers, geb.na 1713 te Hage-
stein (nabij Vianen) en gewoond hebbende te
Bunnik. Zij was dochter van Meerten Gerritsz
van de Wiers (overl.voor 1736) en Aeltje Cor-
nelisse van Wayen (zij tr. 20-01-1705) te Bun-
nik en woonden in of nabij Hagestein). Gezocht
de geb.data van Gijsbert en Jannigje.

Lammert Dijekers, zn. van. Bart Dijckers en
Hendrika van Batenburg, geb. te Acquoy ±
1715. Gezocht de geb.datum van Lammert.
Cornelis van Leeuwen, geb. ± 1725 te Aarlan-
derveen, tr. met Jannigje Verhoek. Gezocht de
geb.data van Cornelis en Jannige.
J.Versteeg, Notengaard 19, 3941 LV Doorn,
e-mail: jverst@freeler.nl
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Eulink 86
Featherstone 128, 129
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Fleischman 163
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Flöcker 77
Floecker 77
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Holland 180
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land 179
Foreest, van 65, 177,
178
Four, de 274
Fournier 162
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212,213
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Fynje 245
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Geuzinge 86
Ghijssius 33
Ghoorisen 74
Giessen, van de 33, 37
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Gorcum, van 86
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Gotelaere 274
Goudzwaard 87
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Grondelle 220
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Gruyter, de 130, 132,
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Hagenaar 37
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Hal, van 139
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Harwig 190
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226
Heertjes 27
Heeswijck, van 187
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Step 188
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Stijbosch 188
Stoffel 76
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Stoop 131, 136
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Storm 177
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135
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Velthuysen, van 136
Ven(ne), van der 47
Venedau 141
Vennink 95
Vent 227
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Verduyn 73
Verhagen 79
Verheyden 88
Verhoef 36, 37
Verhoek, 281
Verhoeven 95
Verhoogh 134, 137,
173
Verkuijl 130
Verlek 38
Vermeer 129, 131,
133. 135, 172
Vermeij 39
Vermeulen 80, 188,
219,225,226,227.
228
Vermij 220
Vermoen 129
Vermuer 141
Veroveraar, Willem de
157
Verpoten, 138
Verrij 136 172
Verrijp 133

Verschoor 35
Verschuure 138
Versijde 132, 175, 176
Versteeg 45,281
Versteeven 227
Vervloed(t) 141
Vervloet 188
Verweij 215
Verwoerd 35
Verwoert 36
Verwolf38
Vet 88
Vianen, van 36
Vijverberg 87
Vis 108
Viss(ch)er 270
Visser 187,273
Vliet, v.(d.) 76, 95
Vloek (van der) 132,
134, 137, 173, 174
Vloed(t), van der 88
Vloet, van der 141
Vlokkert 174
Vloten, van 141
Voet 225, 226
Vonk 33, 36, 226, 227,
229
Voogdgeert 97
Voogt 275
Voorde, van de 141
Voordewind 228
Voorhout, van 177,
178
Voome, van 180
Voorne van Maerlant,
van 180
Voorrijp 133
Voortman 87, 233
Vorrinkl03, 197
Vorst, van der 69. 70
Vos(sen), (de) 38,45,
47, 108, 140,257,258,
276
Voskamp, 141
Vrede, de 134, 136
Vreugdenhil 78
Vries, de 37, 88,259,
273
Vriese, de 158
Vrijenhoek 95
Vring, van de 80
Vroegop 224, 225.

226, 228
Vrome, Lodewijk de
29
Vroome, de 97
Vught, van 189
Vuuren, van 35, 36
Wabeke 87
Wael, de 276
Wael, van der 226
Wagner 88
Waiboer 92
Wal, van der 130
Warning, 41, 62, 66
Warre(n) 233
Watertor 276
Wayen, van 281
We(e)vers 141
Webenau, von 273
Weeda, (van) 133, 136
Weele, van der 88
Weener233
Weesp, van 141
Weggemans 88
Weijtering (van) 108
Weimar, Bernard van
213

Wentzel 253, 254
Werken, van de 189
Werkhoven 130
Wersch, van 189
Werst, van 189
Wesdorp 88
Westenbroek 87
Westerbaan 267
Westerhof 276
Westerveld 45, 65
Westerweel 233
Westra 189
Westra van Holthe 189
Wever.de 141
Wevers 45
Weyborch 141
Weyden, van der 128,
129, 131, 133, 137,
173
Wiegel 257, 258
Wierix 173
Wiers, van de 281
Wijborgh 141
Wijffels 275
Wijk, van der 272
Wijngaarden, van 259

Wilfert 79
Wilffers 78
Willem 1 4, 41, 147
Willem I, graaf van
Holland 180
Willem I, koning 244
Willem II, koning 4,
41
Willem IV 3, 51
Willem V, prins 256
Willemier Westra 189
Willems(z) 34, 108,
276
Wilt, van der 226, 227,
229
Wilt, de 80
Winckel, te 88
Winter (de) 129, 131,
133
Winterbeeck 135
Wisselo 141
Wit, de 227
Witlox 88, 276
Witsen 115,267.268
Witte 156
Witteveen 88
Woelewijn 136, 172
Woert, van der 178
Wolbers 29
Wolters 89
Wonink 47
Woortman 88
Wouters 35
Yp (van der) 131, 133
Ysenburg Büdingen,
von 254
Zaadnoordijk 66
Zantinge 88
Zeilstra271
Zeune, van 189
Zeven 110
Zijde, van der 128
Zijll, van 227
Zonjee41, 66
Zorgh, van der 233
Zorgvol251
Zuiderweg 138
Zwan, van der 233
Zwesslaar 128, 187
Zwet, van der 275
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Aanwinsten biblio-
theek Prometheus 89
Aardappelziekte 43
ABS-Archeion 60
Academies 3
Accoordverklaring
verdeling goederen
wijlen Heijlken Jans
Verweij 215
Achternaam 27
Acrobat reader 83
Adelsboek, Nederland-
s cd-rom 46
Adjunct 248
Agenda 144
Agent 245
Agentschappen 246
Akte van bekendheid
Bastiaen van der
Burcht en Maria
Schockaerts 70
Alliantiewapens 202
Almanak, koninklijke
247

Almanakken 234, 244
Ambtenarencorps 244.
245
Ambtsrekeningen 167
Ansicht-1 CD-rom 46
Ansicht-3 166
Arbeidsomstandighe-
den 205
Archief, bedrijfs 19
Archief, gemeente 18
Archief, notarieel 12.
221,229
Archief, rijks 18
Archief, streek 18, 19
Archiefcentra 18
Archiefnieuws 238
Archiefvormer 60
Archieven 60. 93
Archieven, Bataafs-,
Franse 247
Archivalia, genealogi-
sche 276
Archives, National 13
Armenwet van 1854
100
Armoedebestrijding
102
Arrondissement 248
Associatie(s) 99, 198
Attestatie 75
Bal Masqué 7
Ballotage 8
Bates series 13
Bedeling 101

Bedienaren, geestelijke
234
Bedrijfsverenigingen
150
Begraafboek 27
Beroepen van toen
(La-Le) 29
Beroepen van toen
(Le-Le) 67
Beroepen van toen
(leidselmaker-leyker)
162
Beroepen van toen
(licentmeester-
lijmkoker)208
Beroepen van toen
(lijnbaander-
lijntrekker) 267
Beroepsclubs 55
Beroepsnamen 107
Bestand, Twaalfjarig
169
Bestuursstelsel, Franse
247
Bidprentjes, cd-rom
236
Biometrie 105, 106.
154
Biometriepas 157
Blaasmuziek 153
Bladen, Belgische
genealogische 61
Boedel, inventaris van
de 79
Boeken, doop-, trouw-
en begraaf- 127
Boekennieuws 89,
142, 190.236,277
Boerenleenbanken
148.153
Bond 99
Boonekamp 219
Braakloop, Aziatische
63
Brief aan Johannes
Antonides van der
Goes 115
Broederschap(pen) 99,
100, 104
Bron. genealogische
99
Bronnen, mondelinge
181, 182
Burgelijke stand 27, 28
Burgemeester 247
Camera Obscura 5
Carbonari 3
Casino's 55

Casino's, Tuin- en
landbouw 147
CBG 10
CBG Catalogus 112
CBG 49
CD-romnieuws 46, 81,
165,235
Cemetery
(begraafplaatsen) 11
Census
(volkstellingen) 11
Census, Federal 10,
14, 15, 16, 17
Census, Early 15
Census. State 15
Centre Ceramique 61
Centrifuges 147
Charter 29
Cholera 64
Chromosomen 118,
122
Club 5, 99
Club, sport 7
Club, workmens 7
Clubwezen 6
Code Pénal 148
Collatierecht van de
vicarie278
Collectie Muschart
160, 161
College 99
Comité 99
Commies 246
Commissie, heraldi-
sche 203
Community 14
Concubinaat 170
Confrère 99
Coöperatieve gedachte
147
Corpsleven 55
County (provincie) 11,
14
Dagbladzegel 56
Dagboek Joannes War-
ning, vroed- en heel-
meester 41, 62
Dagboek richter Hen-
drik Jan Bos 279
Databank, genealogi-
sche 23
Databank, heraldische
112, 159, 160
Databank, historische
24
Databanken bij het
CBG 112
Death Certificates

(overlijdensakten) 11
Deeds 13
Deknagel 68
Demografie 24
Departementen 246,
248
Diaken 69
dialect 142
Dialectenboeken 142
Dienst der Straatlan-
taarnen 31
Disputen 55
DNA 21-26, 118
DNA-analyse 126
DNA-boek22,25
DNA-databank 124
DNA-ketens 122, 124,
126
DNA-Ietters 122
DN A-markers 126
DNA-onderzoek 117,
121, 126
DNA-onderzoek be-
wijst: alle Stoutjesdij-
ken hebben gezamen-
lijke voorvader 117
DNA-onderzoek, de
standvan zaken nu 21
DNA-profiel 124, 125
DNA-samenstell ing
105
DNA-techniek 125
DN A-vergel ijking 123
DNA-vingerafdruk
120, 123, 124
Doelen 8
Doodgraver 69
Doopboek 168
Doopgetuige 221
Doopinschrijving 167
Drankbestrijding 102
Drieslagstelsel 263
DTB Bronnen op cd-
rom 165
DTB-registers 11
Een uitgestorven ge-
slacht Van der Sluys te
Charlois 72
Egodocumenten 182
Eigendomsrecht 263
Eigenschap, erfelijke
23,25,26
Enquêtes van 1887 en
1890 182
Erfelijkheidskenmerk
22
Executeur 220, 226
Familieafstamming

116
Familieboeken 116
Familiegeschiedenis
116
Familienaam 117
familienamen 107, 143
Familienamen, Ameri-
kaanse 10
Familienamen, Suri-
naamse 250
Familienforschungstel-
le bisdom Osnabrück
171
Familietijdschriften
216
Familiewapen(s) 40
Fiets, volksvervoer-
middel 195
Forensisch Laboratori-
um voor DNA Onder-
zoek 118
Foto's van oude auto's
215
Functies, ambtelijke
243
Functies, kerkelijke
100
Garde, Franse Keizer-
lijke 78
Geboortekennisgevin-
gen Maastricht/
Heuvellandcd-rom 46
Geboortekennisgevin-
gen (Dagblad de Lim-
burger) 82
GedCom Tool 234
Gegevensbestanden 93
Gelderland, Gelre CD-
roms 235
Geldheffmg, gedwon-
gen 41
Genealogie Brandwijk
33-40
Genealogieën 142
Genealogisch onder-
zoek in de Verenigde
Staten 10
Genealogische vragen
en contactzoekers 47,
94
Genealogische aspec-
ten van de ambtelijke
status (1)243
Genekaarten 121
Genetica 24
GENEVER, contact-
blad NGV op CD-rom
166
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Genoom, menselijk 22
Genootschap 99
Gerichtsprotokollen
220
Geschiedenis van het
onderwijs in Gelder-
land 277
Geslacht, Toxopaeus
190
Geslachtschromoso-
men 122
Getuigen 224, 225
Gewesten 247
Gezocht en gevonden -
Brave 250
Gilde, brouwers 8
Gildenreglement 9
Glas, blazen van 252
Glas, productie van
252
Glas, glas en nog eens
glas 252
Glasblazer(s) 253, 254,
255,256,257.258
Glasfabriek 255, 256,
257,258,259
Glashut(ten) 253, 254,
255,256
Glasproductie 252
Goudse Hofsteden-
geldregister 89
Grootboek 224,225,
226, 227, 228
Grootmeesters 4
Habsburg-connection
212
Habsburgers. Oosten-
rijkse 212
Habsburgers. Spaanse
212
Handtekening 110, 156
Havenarbeiders 204,
205. 206
Havenbaronnen 205
Havenwerkzaamheden,
stelsel van 205
Hekkelaar 165
Heraldiek 40
Heraldische Databank
59
Heraut 154
Heraut, de 261
Herendienstplicht 263
Herensociëteit 5
Herhalingsketens 123
Herkomstnaam 27, 28
Hermunten 43
Het kanon gelost 260
Historique 261
Houtzagersknecht 183
Hugenoten 3

Identificatie 105, 156
Illuminaten 3
Immigranten 262
Impost (pro deo) 73,
74, 75, 76
Indexzaken200I
Inhoud 2, 50, 98, 146,
194,242
Inn 6
Instellingen, Kruis-
102, 104, 105
Internet - foto's Den
Haag 189
Internet 10,59
Inventarisnummers 60
Invulling van de fami-
liegeschiedenis (1) 181
Invulling van de fami-
liegeschiedenis (2) 204
Inwoners Zeeuws
Vlaanderen 81
Jaarboek van het Cen-
traal Bureau voor Ge-
nealogie, 2000, deel 54
40

Jaarboeken 243
Junk-DNA 1-21, 123
Jurisdictie 72, 74, 263
Kaan, Historie van de
familie 92
Kaarten, voor militaire
doeleinden 30
Kaartenbak, genealogi-
sche 234
Kanton 248
Kapel, militair 151.
152, 154
Kapittelzaal 3
Kerk, Lutherse 256
Kerkeboeken219
Kerkekas 266
Kerkeraad 265, 266
Kerkvoogden 266
Kerkzang 152
Kern-DNA 121
Klappers 93
Klerk 246
Kleuren, heraldische
155
Kleuren, persoonlijk
154,155
Koffiehuis, Engelse 6
Kohier, haardsteden 75
Koormuziek 152
Kopieren genealogi-
sche cd's naar harddisk
en toevoegen index file
82
Koster 69
Krans 99
Kranten, Limburgse 61

Kunst & Cultuur 2000:
concentratie van ar-
chieven 18
Kwartierdrost 247
Kwartierstaat Coster-
Riemersma 172
Kwartierstatenboek
XVI 143
LAFAM Genealogie
84
LAFGENEA 85
Lakwerker 29
Land Warrents
(I andaankopen) 11
Landbouwkredietwe-
zen 147
Landbouworganisaties
147
Landdrost 247
Landmeter 29, 30
Landschapsytiger 30
Landssoldaat 30
Lantaarn (-maker)(-
opsteker)(-vulder.
vuiler) 30, 31
Lapper 31
LDS 10
Ledezetter (lidzetter)
31
Leenrecht 262
Leer (-koper)(-looier)
67
Leer(-bereider)(-
looier)(-touwer) 32
Leesgezelschappen 56
Leeskabinethouder 67
Leesmeester 67
Leeste(n)maker 67
Leeszalen, publieke 57
Legatuur (-maker)(-
werker)(-wever) 67
Leger, Habsburgse 211
Legger 67
Leggermaker 67
Leidekker 68
Leidselmaker 162
Leipannen 68
Lemmetmaker 162
Lepel (-gieter)(-maker)
162

Leprozenmeester 162
Letter, -gieter/-snijder
enz. 162, 163
Leurkramer 165
Levensbeschrijvingen
182, 186
Levensomstandighe-
den van onze voorou-
ders 265
Levensverhaal 183
Leyker165

Licentmeester 208
Licht(-opzichter)(-
wachter) 209
Lichter 208
Lichter(-man)(-
schipper) 208
Lidmaten (-lijst)(-
register) 73, 75
Lijk(-bezorger) (-
bidder) 209
Lijkwagenverhuurder
209
Lijm(-koker)(-maker)
(-sieder)(-werker) 209,
210
Lijn(-baander)(-
draaier) 267
Lijn(-loper)(-schieter)
(-slager)(-trekker) 268
Lijn(en)trekker 268
Lijndrijver 268
Lijsten, immigranten
10
Limburg, geschiedenis
van (deel II) 237
Limburg, Handboek
voor de geschiedenis
van 90
Lists, Lloyd's 12
Loges 3,4
Losrente (brief) 74
Maasdekking 68
Maassluis, Joods leven
in 91
Maire 248
Maitresse 262
Markers 123
Masons 3
Mededelingen 1991-
1997NGV82
Meerlingenregister,
Oost-Vlaams 24
Meiernamen in kaart
gebracht 237
Melkfabriek 147
Merk, hand- 107, 108,
110, 111
Merk, eigendoms- 107
Merk, burger- 107
Merk, familie 157
Merk, hand 156
Merk, huis- 107
Merk, persoonlijk 157
Merk, persoonlijke-
108
Merk, registratie- 107
Merk, voerder-108
Merk, waar-107, 109
Met DIANA op jacht
60
Microfiches 112

Migratiegeschiedenis
Dordtse Turken 161
Minister 245
Misjpologie 143
Monogram 156
Mormonen 10
Mosaik 276
Muschart, collectie
112,113
Mutaties 125
Muziekbeoefening
151,152
Muziekinstrumenten-
industrie 151
Naam, familie 72
Naam, geslachts 72
Naamkunde 143
Naamsverkl aring(en)
28
Namen en familiena-
men 27
Necrologieën 116
Nederlanden, Repu-
bliek der Zeven Vere-
nigde Nederlanden 211
Nederlanden, Zuidelij-
ke 211
Net-nieuws 189
Neveninkomsten 265
NGV, afd. Delfland
jubileumboek 91
Nieuw initiatief Stede-
lijk Archief Dordrecht
161
Nieuwe versie Aldfaer
142
Nieuwsbrief van Stich-
ting Historie Future
166
Nijmegen, zoeklicht op
89
Notaris 220
Nut, Het 102
Obituary (necrologie)
12
Octrooi 29
Odd Fellows 3
Onderneming, een
kadastrale 81
Ontginningen 29. 30
Ontwerper, heraldisch
202, 203
Oorlog, Dertigjarige
254
Oorlogsgasten (Eerste
Wereldoorlog) 92
Opsporing verzocht
262
Opstand, Belgische 78
Orangisten 3
Organisaties, charita-
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tieve 100, 101
Organisaties, Jeugd
196, 197
Organisaties, kerkelij-
ke 100
Orkest 151
Ouderschapsanalyse
121, 124
Overheidsdienaren 243
Overzicht publicaties
45,86, 187,232,274
Parish records
(doopinschrijvingen)
11
Passenger- and immi-
gration lists Index 11
Patriciaat 181
Patriciaat, Nederland's
159, 190
Patrilineare lijn 121
Patroniem(en) 72, 107
Pensioen, aanvrage 13
Pensioen, weduwe 13
Pension Files 13
Perfect 248
Periode, Franse 244
Persoonsherkenning
door de eeuwen heen
105, 154
Persoonsidentificatie
124
Persoonsnamen 106
Politieke partijen 150
Postma in woord en
beeld, 400 jaar 236
Postwet 1807 246
Predikant(en) 169,
170, 171,265,266
Presidenten 4
Privilege(s) 262, 264
Programmanieuws 234
Project, Demogenes 24
Project, Human Geno-
me 22
Prometheus 143
Protestantisering 169
Raadpleeglocaties
(RLs) 19,20
Records, Military 13
Referendaris 246
Regionaal Historisch
Centrum (RHC) 20
Registers, oude 27
Register,sterf219
Reglement op de Ma-
numissie van 1812 250

Repartie 266
Repertorium, genealo-
gisch 113
Republiek, Bataafse
244
Riddertoernooi 154
Rijksdiensten 246, 248
Rijkskas 265
Rijndekking 68
Rolzegel 109
Rootsweb 10
Rozenkruisers 3
Schalie 68
Schepenen 263
Schildindeling 155
Schoolmeester 65
Schoolmeestersalaris-
sen toen ... 92
Schoolstrijd 99, 101
Schout 263
Schuldbrief225
Scouting Nederland
197
Secretaris van de staat
245
Seqencers 22
Sinke, familieboek-
supplement 237
Slavernij 250
Slotenschoonmaker
165
Snijstuk269
Société, grand(e) 51,
53
Sociëteit, heren 7
Sociëteit, studenten 54
Sociëteit(en) 7, 8
Sociëteitsbal 7
Society, Genealogical
11
Society. Historical 11,
12
Spessart-Ordnung
1406 253
Sport, georganiseerde
195
Staatsalmanak, Neder-
landse 243
Stadsarchief Maas-
tricht 61
Stadsrekeningen 220,
221
Stadswapen 155, 158
Stamboom de Luxe
234
Stamboomgegevens

142
Stamboomvervalsing
181
Stamhoeve van de Sant
280
Stamreeks Heinsius
269
Stamreeks Von Stein
77
Stamvader 117
State (staat) 11
Streekarchief Hol-
lands Midden 260
Surgeon's Certificate
(medisch rappcjrt) 13
Surplus (4) 69, 127,
167,211
Synode 169, 170
Tamboerkorps 151
Tandem-repeats 123
Tax (belastinglijsten)
11
Tekenaar, heraldische
203
Termen van vroeger
(executorien-expositie)
115
Termen van vroeger
(expostulatie-extremis
muniti)218
Testament 79, 220,
225,229
Testament, mutueel
222, 229
Titelatuur, ambtelijke
243
Toelichting bij het
'Overzicht publicaties'
233
Touwslager(ij) 267
Townships 14
Tractement 265, 266
Transcriptie 279
Transitohandel 205
Trouwinschrijving 168
Unie 99
USGen Web 11
Vakbonden 148, 149
Vakbonden 99, 103
Van genootschappen,
sociëteiten en andere
verenigingen 3, 51, 99,
147, 195
Van de Streek. De
weerspiegeling van
dialecten in familiena-

men 142
Veiligheidskopie 142
Verdrag, subsidie april
1634 213
Verenigingen, besloten
197, 198, 199
Verenigingen, politie-
ke 58
Verenigingen, publie-
ke 57
Verenigingsleven 99,
199,200
Verenigingsnieuws
276
Verificatie 105, 106,
156
Verlakker (-sbaas)(-
sknecht) 29
Verzamelingen 112
Verzuiling 99, 104
Vicarie Sancti Nicolai
278,279
Vicarieën 278
Vlaamse Vereniging
voor Familiekunde 276
VOC 189,220
Volksonderwijs 101
Volkstelling 64, 81
Volkstelling van 1790,
Amerikaanse 10
Volmacht 220, 225,
227, 228
Vragen en contacten
190,239,280
Vragen over de Heral-
dische Databank 159
Vrijetijdsactiviteiten
150
Vrijmetselaarsloge,
Goudse 260
Vrijmetselarij 3, 4, 5, 9
Vrijwilligersorganisa-
ties 102, 103
Wangslijmmonsters
118
Wapen, beschrijving
(en) 59, 112, 113, 160
Wapen, familie 109,
112,159
Wapen, persoonlijk
154,157
Wapenboeken 59, 154,
159
Wapenkaarten 159
Wapenregistratie 159
Wapenstukken 154,

155
Wapenvoerder 59
War, Spanish-
American 13
War, Civil 13
War of 1812 13
War, Great 13
War of Independence
13
War, 2nd World 13
War, Mexican 13
Warrants, Bounty-land
13
Wat is een DNA-
vingerafdruk? 120
Watersnoden 127
Watersnood in Noord-
Brabant 64
Webside Streekarchief
Hollands Midden ont-
sluit via askSam Web-
pub lisher 93
Werkgeversorganisa-
ties 150
Werkgroep weigebore-
nen in Holland 113
Willems, heel- en hal-
ve 64
Windows verkenner 83
Wisselbouw 263
Woordenboeken, bibli-
ografische 113
X-chromosoom 122
Y-
chromosomenprofiel
119
Y-chromosoom 119,
121,122
Y-chromosoomanalyse
125
Y-data-banken 125
Zegeljak- 110
Zegel, persoonlijk 109,
110,157
Zegelsnijder 109
Zegelstempel 109
Zijn heraldische teke-
naars ondergeschoven
kinderen? 203
Zinloos geweld in de
twintigste eeuw 116
Zouavenverenigingen
101
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