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Kort redactioneel 
O m te beginnen: onze beste wensen voor het körnend jaar. We hopen u het komend jaar 
weer veel informatie te geven. Ons streven is dat zoveel mogelijk landelijk te spreiden. 
We zijn echter ten dele afhankelijk van de kopij die we toegeleverd krijgen. 
Het is de bedoeling u nu via Ons Erfgoed ook informatie te geven op het gebied van com-
putergenealogie. De meeste genealogen beschikken zo langzamerhand over een compu
ter. Daarnaast wordt ons steeds meer informatie via het internet verstrekt, o.a. door de 
verschil lende archieven, die in toenemende mate inventarissen en verdere gegevens via 
het internet beschikbaar stellen. M e n kan daarom eigenlijk nauwelijks meer zonder het 
internet. Ook niet-computeraars zijn zo langzamerhand verplicht - en dan maar via be-
vriende relaties - zieh op de hoogte te stellen. Men kan zo hier en daar zelfs acten van het 
internet plukken. 

Beroepen van vroeger krijgen ook dit j aa r aandacht. Soms alfabetisch, soms in de vorm 
van speciale artikelen. Uiteraard blijft er belangstelling voor brennen, die ons mogeli jk 
verder kunnen helpen. W e proberen dit j aa r door het alfabet heen te komen. Het is de op-
zet te zijner tijd een cd uit te brengen met de tot op dat tijdstip gepubliceerde beroepen 
met de gevonden aanvull ingen en een aantal afbeeldingen. Eventueel wordt de inhoud 
van deze cd ook in boekvorm uitgebracht via het systeem 'publ ish on demand ' . N u w e 
daar de mogeli jkheid toe hebben staan er mogelijk nog enkele publicaties op het lijstje. 

Dank zij de samenwerking met Prometheus , de genealogische vereniging van de TUDelft 
krijgt u ook dit j aa r in elk nummer een overzicht van eiders versehenen genealogische pu
blicaties. De inhoud is uiteraard afhankelijk van de toegeleverde overzichten. O p onze 
site (www.onserfgoed.com) vindt u de redactieadressen van de betreffende tijdschriften, 
zodat u desgewenst contact kunt opnemen. . 
Sedert het starten van deze samenwerking verzorgt Prometheus zo mogeli jk voor ieder 
nummer een beknopte genealogische publicatie. Kopij daarvoor moet worden ingezonden 
naar Prometheus , p/a de heer H. Morien, Roland Holstlaan 800, 2624 JG Delft (e-mail: 
h_mor ien@wanadoo .nl) 
Onze abonnees kunnen een (gratis) bibliotheekkaart aanvragen voor de Prometheusbibl io-
theek. Deze Staat opgeslagen in de TU-bibliotheek. Jammer genoeg is de toegang tot de 
TUDelft-bibliotheek niet meer gratis. Zie pag. 39. 

In dit nummer een kleiner aantal artikelen dan gewoonlijk. Zowel het kerkelijk personeel 
in Rotterdam, de stamreeks Schütte als de moeilijke woorden waren minder geschikt om 
in delen af te drukken. 
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De onderwijzers, de intellectuele elite op het 
platteland (3) 
JW.Koten 

De wet van 1806 
In navolgende ja ren is het nieuwe school-
systeem in de wetten van 1801, 1803 en 
1806 verder uitgewerkt. In eerste instantie 
ging dit onder leiding van Van der Palm, 
later door diens medewerker Adriaan van 
den Ende (commissaris van het schoolwe-
zen) die hem in 1804 opvolgde en de wet 
van 1806 tot stand bracht. Deze laatste wet 
is door een aantal compromissen redelijk 
complex, te complex om in details hier te 
bespreken. Het eindresultaat was echter dat 
er met de standsverschillen toch rekening 
werd gehouden, zodat verschillende school-
typen werden toegestaan. De grondwet be-
paalde bovendien dat er vrijheid van onder-
wijs was . Aldus had men naast de mogelijk-
heid van openbare Scholen ook nog bijzon-
dere Scholen. De eerste kregen financiele 
steun van de overheid, de tweede soort 
moest de eigen broek ophouden. Ondanks 
deze democratiseringsgolf bleef het onder-
wijs dus Standsgericht. 

Schooltypen 
Globaal waren de verschil lende onderwijs-
instellingen als volgt geklasseerd. 
1. Openbare door de staat gefinancierde 
Scholen, met gemengd (jongens- en meis-
j e s ) onderwijs 1 voor minder bedeelde ou-
ders. Het onderwijs bestond uit schrijven, 
rekenen en lezen plus enige kennis van 
aardrijkskunde en geschiedenis. Er was 
geen vervolgonderwijs mogelijk. Dit type 
school noemde men openbaar onderwijs der 
eerste klasse. 
2. Dan waren er Scholen in weeshuizen en 
andere instellingen van liefdadigheid die de 

kosten zelf droegen. Deze Scholen werden 
bijzondere Scholen eerste klasse genoemd. 
3. Vervolgens waren er de Scholen voor 
welgestelde kinderen die niet in aanmer-
king kwamen voor gratis onderwijs . Binnen 
de Steden was er voor hen een grote school-
keuze van goedkopere tot zeer dure Scho
len. Dit waren bijzondere Scholen der twee
de klasse. Vaak werd hier gesegregeerd 2 

onderwijs gegeven. Deze Scholen gaven 
vaak aansluiting op het vervolgonderwijs 
(de Latijnse school). Voor meisjes waren 
dat overwegend Franse Scholen waar alge-
meen onderwijs werd gegeven maar ook 
veel aan vorming, houding en vreemde ta-
len werd gedaan. 

4. Tenslotte waren er Scholen die bijzonder 
waren, die zieh op het volksonderwijs richt-
ten, zoals de Nutsscholen. Deze werden 
daarom toch bijzondere Scholen der eerste 
klasse genoemd. Hier was co-educatie (ge
mengd onderwijs) regel. Bij de meer op 
godsdienst georiënteerde Scholen werd 
naast de élémentaire vakken zoals lezen, 
schrijven en rekenen vooral op de gods-
dienstige vorming gelet. 

Op het platteland waar geen bijzondere 
Scholen waren, gingen de welgestelde kin
deren toch naar de gewone openbare school 
der eerste klasse. De ouders moesten dan 
wel voor het onderwijs van hun kinderen 
betalen. 

Aanvul lende opmerkingen 
Binnen de provincie waren enkele 'opsie-
ners ' , die op gezette tijden de Scholen be-
zochten en drie maal per j aa r aan de centra-
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le overheid rapporteerden. Zij examineer-
den de onderwijzers en waren betrokken bij 
benoemingen. De provincie regelde ook de 
oprichting van Scholen, maar grote Steden 
waren toch in hoge mate zelfstandig. De 
overheid bewaakte haar monopolieposi t ie 
nauwkeurig . Geen school kon worden op-
gericht zonder vergunning van gemeente of 
provinciebestuur. De Steden regelden de 
toelating van de Scholen, zodat concurren-
tie, broodnijd e.d. werden voorkomen. De 
stedelijke elite steunde ook de neutrale 
school, wars als zij waren van te veel gods-
dienstige scherpslijpers. 

H o e werd de opleiding geregeld 
Hoe was deze onderwijzers opleiding gere
geld. De wetgeving sloot zo dicht mogelijk 
aan bij de Neder landse tradities. De meeste 
onderwijzers werden in de praktijk ge-
vormd. Zij kwamen als kwekel ing bij een 
ervaren schoolmeester. In eerste instantie 
waren zij aangewezen op zelfstudie, later 
gaven de hoofdonderwijzers van de school 
extra lessen aan hun kwekel ingen. Daarin 
werd de examenstof behandeld voor de 
laagste onderwijsrangen. Deze lessen 
noemde men normaallessen. Deze bena-
ming vergt enige uitleg. He t woord nor-
maalschool komt van het Franse woord 
écoles normales . He t woord normaal moet 
hier opgevat worden als gestandaardiseerd, 
dus volgens een bepaalde norm of vastge-
stelde regel 3 . In grotere Steden werden deze 
normaallessen gecentraliseerd in een of 
soms meerdere Scholen. Voor deze extra 
opleiding kregen de docenten later soms 
een kleine toelage. 

M e n kende vier onderwijzersgraden. Graad 
4 vereiste kennis van het lezen, schrijven en 
rekenen en enige aanleg tot het geven van 
onderwijs. Graad 3 vergde enige ervaring 
in het onderwijs en een verdiepte kennis 

van de Neder landse taal en enkele didacti-
sche vaardigheden. Graad 2 was een exa
men waar de voorgaande eisen nog hoger 
lagen. Men moest verder een goede hand 
van schrijven hebben, de théorie en praktijk 
van rekenen kennen en begrip hebben van 
aardrijkskunde en geschiedenis. Bovendien 
moest men geschikt zijn om oordeelkundig 
onderwijs te geven. Graad 1 was wegge-
legd als men wis- en natuurkunde kende en 
over een uitmuntend verstand bezat. Uit-
sluitend eerste en tweedegraads onderwij
zers mpchten de normaallessen geven. Veel 
steun voor de vorming van onderwijzers 
werd ondervonden van de onderwijzersge-
zelschappen waarin de problemen van het 
onderwijs op gezette tijden met elkaar wer
den besproken. Het eerste gezelschap ont-
stond rond 1800 in Amsterdam. Later, na 
het tot stand komen van de schoolwetten, 
ziet men ze vrij snel in bijna alle Neder
landse districten, waarbij de schoolopzie-
ners vaak leiding gaven. De zinspreuk van 
het gezelschap in Winschoten is bekend ge
worden "Het heil der jeugd , verschaffe ons 
vreugd". Sommige van deze gezelschappen 
beschikten over boeken en hulpmiddelen 
voor het onderwijs. Deze onderwijzersge-
nootschappen bevorderden de opleiding 
van de körnende generatie van leerkrachten. 

De wet van 1806 heeft een langer leven ge-
had dan men zou voorzien. Veel n ieuwe za-
ken werden in gang gezet. Eén van deze 
zaken was dat lijfstraffen wel iswaar niet 
verboden werden maar toch aan beperkin-
gen onderhevig. Inmiddels was Lodewi jk 4 

koning van Neder land geworden en hij 
Voerde de nieuwe schoolwet met kracht 
door. Maar dat ging minder snel dan hij 
hoopte. Veel schoolopzieners klaagden 
steen en been over het siechte niveau van 
de plaatselijke schoolmeesters. De hoofd-
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klacht was dat de meeste schoolmeesters op 
het platteland zelf zonen van schoolmeesters 
waren die de siechte onderwijspraktijken 
van hun ouders hadden overgenomen. De 
onderwijzersexamens werden bovendien 
afgenomen door bevriende hoofden van na-
burige Scholen. 

Toen Lodewijk in 1810 plots moest verdwij-
nen werden wij een deel van Frankrijk. De 
meeste Franse wetten werden nu hier door-
gevoerd, maar de schoolwet van 1806 bleef 
gehandhaafd. Wei constateerden de Franse 
rapporteurs over het Neder landse onderwijs-
systeem van 1806 dat wij in tegenstelling tot 
Frankrijk geen echte normaalscholen had
den. Wei hebben zij in enkele departemen-
ten geconstateerd dat sommige Nutscholen 
de meest bekwame leerlingen vasthielden en 
verder tot onderwijzer opleidden. Daarbij 
werd de verdere aanvullende scholing door 
de schoolopzieners zelf gegeven. Men vindt 
onze onderwijzersopleiding uitstekend en 
goedkoper dan die in Frankrijk. Tot inspec-
teur-generaal van het onderwijs werd Van 
den Ende genoemd, die in 1804 Van der 
Palm was opgevolgd. De economische situ-
atie was , zoals we reeds aangaven, buitenge-
woon droevig. De ouders konden gewoon-
w e g de kosten van het onderwijs niet meer 
opbrengen en hielden de kinderen thuis. 
N o g erger was dat de schaarse onderwijzers 
in het Franse leger moesten dienen en veel 
van hen zijn dan ook gesneuveld. 

D e werkel i jkheid van het onderwijs 
Meestal bestond de school uit een lokaal. 
Afhankelijk van de leeftijd werden drie 
groepen gevormd die om de beurt les kre-
gen. Te weten de leesgroep, de lees- en 
schrijfgroep en de lees-, schrijf- en reken-
groep. De methode van lesgeven zou na 
1800 nauwelijks veranderen. Het onderwijs 

was niet klassikaal, maar bleef min of meer 
individueel gericht. Jongere kinderen wer
den vaak door oudere geholpen. D e meester 
had het druk met individueel overhoren en 
orde houden. Aan uitleggen k w a m hij nau
welijks toe. In een ruimte zo groot als een 
huiskamer zaten tot honderd kinderen, tus-
sen vijf en tien jaar oud. De kinderen begon
nen met het leren schrijven van de letters, 
daarna kwam het Spellen, schrijven en lezen. 

Samenvatt ing période 1795-1815 
Tijdens de Franse période is er veel gedaan 
om de opleiding van het volksonderwijs te 
bevorderen. Voorwaarde was echter ook de 
onderwijzersopleiding te professionaliseren, 
waarbij naast een in-service t raining boven
dien een aanvullende opleiding zou worden 
gegeven. Daarbij werden de "normaalles
sen" het uitgangspunt. Rond 1806 is een be-
langrijke schoolwet tot stand gekomen die 
het onderwijs betrof en door koning Lode
wijk met kracht is gepropageerd. Deze Lo-
dewijkse wetgeving zou de komende 50 j aa r 
het onderwijs gaan bepalen en daarna in de 
schoolwetten van 1857 en 1878 nog ruim-
schoots doorwerken. Bij het opzetten van dit 
onderwijsmodel heeft het Nut een belangrij-
ke rol gespeeld, het was drijfveer van veel 
initiatieven waar ook de regering goed naar 
luisterde. 

Genealogische aantekeningen 
Door de meer centralistische opzet van het 
onderwijs is nogal wat van de onderwijzers 
te vinden. Veel informatie is beschikbaar in 
het rijksarchief, en wel in de gegevensbe-
standen van schoolcommissies en schoolbe-
sturen. Benoemingen vindt men vaak in 
plaatselijke archieven, maar ook in toene-
mende mate in de archieven van de gemeen-
telijke instellingen van het Rijksarchief. 
Voorts zijn er lijsten van Scholen en dienst-
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doende schoolmeesters , die door een enquê
te zijn verkregen. Verder zijn er natuurlijk 
de verslagen van de 'Ops iender s ' die soms 
in het regionale archief maar ook in het 
rijksarchief zijn te vinden. 

Het onderwijs tijdens koning Willem I en 
koning Willem II 
Op 30 november 1813 stapte de erfprins 
weer op Neder landse bodem. Een maand 
daarna werd hij onze soeverein met de naam 
koning Willem I. Wil lem had ongetwijfeld 
een zakelijk instinct en veel werklust , maar 
hij was ook een autocraat, gierig, koppig en 
eigenzinnig. Door zijn weinig tactvol optre-
den bruuskeerde hij zelfs zeer veel vrienden. 
Zijn bewind ten aanzien van België was 
zelfs ronduit unverständig, vooral in zaken 
van het onderwijs . Toen België in 1815 deel 
werd van het Koninkrijk, werden de Frans-
Neder landse schoolwetten van 1814 ook in 
België doorgevoerd. Dit was niet tactisch en 
gaf een enorm verzet bij de geestelijkheid. 
Weldra werd de kreet 'Vrijheid van Onder
wi js ' in België gehoord. Deze schoolkwestie 
zou een belangrijke oorzaak van ontevre-
denheid worden en een van de redenen voor 
de Belgische opstand (1830-1840) . Dit leid-
de ondermeer tot een oorlog met België. De 
économie van Neder land raakte door deze 
oorlog danig in verval. Toen de koning in 
1840 aftrad, bestond een armoede die zijn 
weerga in Neder land nooit eerder had. M e n 
spreekt daarom wel van de période van pau
pér i sme 5 . 

Koning Wil lem I had weinig affiniteit met 
het onderwijs. In feite vond hij dat het ei-
genlijk geen rijkstaak was maar moes t wor
den overgelaten aan particulieren, zonder 
dat het de staat veel zou gaan kosten. Nada t 
hij in 1813 koning was geworden kreeg hij 
reeds in 1814 het voorstel van Van den En

de, de schoolwet van 1806 opnieuw te be-
krachtigen. Van den Ende was inmiddels 
commissaris generaal van het onderwijs. Hij 
had deze wet in de Franse tijd zelf doorge
voerd. De wet van 1806 werd met enkele 
economische herzieningen de nieuwe onder-
wijswet van 1814. Zij zou daarna nog zo 'n 
40 jaar gelden. 

Het openbare lagere onderwijs 
Grosso mode kan men stellen dat koning 
Willem I het onderwijs liet zoals dat door 
zijn voprganger Lodewijk op de rails was 
gezet. Ook in de korte periode van Willem II 
gebeurde er weinig vernieuwends aan het 
onderwijs. Overwegend werd het aan de 
plaatselijke bestuurders overgelaten die de-
den wat goed en mogelijk was in hun ogen. 
Van het vrije openbare onderwijs voor de 
ärmere bevolkingsgroepen k w a m niet veel 
terecht. Weliswaar werden de openbare 
Scholen via de gemeente enigermate ge-
steund, afhankelijk van de gemeenteli jke 
financien. Maar als er geen geld was dan 
werden de schoolgelden hoger. In veel ge-
vallen werd dus toch ook schoolgeld gehe-
ven. Voor de laagste klassen was het school
geld gemiddeld 5 - 10 ct per week, voor de 
middelste groep 10 - 15 ct en voor de hoog-
ste groep 15 - 20 ct afhankelijk van de ge-
meentefinancien. In de laagste klasse leer-
den de kinderen wat Spellen en lezen, in de 
middelste Spellen, lezen en schrijven, en in 
de hoogste klassen eenvoudig rekenen. De 
kinderen die "overgingen" moesten daarna 
meer schoolgeld betalen, hetgeen voor som-
mige ärmere ouders niet meer was op te 
brengen, waarna de kinderen noodgedwon-
gen thuis bleven. Een onderwijzer genoot 
een bescheiden basistraktement aangevuld 
met de bijdragen van de ouders . Het was 
zeker geen vetpot en de onderwijzers klaag-
den over de problemen om hun gezin fat-

Ons Erfgoed, 15e jrg. nr. 1, januari-februari 2007, biz. 7 



soenlijk voor de dag te laten komen. In wel-
varende plaatsen kon de schoolmeester zieh 
laten bijstaan door een hulpkracht, een on-
dermeester of kwekeling, Hij moest die wel 
zelf betalen. 

De schoolinspectie doet goed werk 
Belangrijke informatie voor het aansturen 
van het onderwijs waren de schoolinspectie 
rapporten. De schoolopsieners rapporteer-
den zeer uitvoerig. Geleidelijk zien w e dat 
de eisen bij het openbare onderwijs werden 
aangescherpt (met name bij de algemene 
schoolwet van 1821). De meeste schoolre-
glementen bepaalden dat de lessen het hele 
j aa r door waren van 8-11 en van 13-15 uur. 
Verder waren er twee vrije middagen, naar 
keuze van de onderwijzer. Het aantal vakan-
t iedagen werd beperkt tot de grote christelij-
ke feestdagen In navolging van het Franse 
onderwijssysteem werd competit ie tussen de 
leerlingen aangemoedigd. Goede leerlingen 
werden met prijsjes beloond. Hoewel het 
onderwijs in principe neutraal was , werden 
toch gedragsnormen voorgehouden zoals 
"eerbied en gezag voor hunnen ouders als-
mede voor de overheid" en verder "eerbied 
voor bejaarde lieden te betoonen en moest 
hen het onbetamelijke van dobbelen, vloe-
ken en vechten gedurig worden ingeprent". 
Kor tom j e kunt stellen dat het onderwijs een 
sterk moralist ische inslag had waarbij het 
goede werd beloond en het kwade gestraft. 
N a 1830 werd het bijbelonderwijs geweerd, 
het laatste laagje christelijke vernis werd bij 
de schoolprogramma's verwijderd. Mede 
daardoor beschouwden velen het onderwijs 
zelfs als antichristelijk, hetgeen verzet op-
riep in brede lagen van de bevolking. Een 
nieuwigheid tens ions was dat kinderen pas 
tot de school werden toegelaten na de koe-
pokinent ing (1825). Deze maatregel zou het 
meer dan een eeuw lang ui thouden 6 . 

D e opleiding van onderwijzers 
Met de invoering van de wet van 1814 kwa-
men ook enkele maatregelen ter sprake om 
de opleiding van onderwijzers verder uit te 
breiden. Tijdens zijn voorganger Lodewijk, 
had het Nut bij monde van P.J. Pr insen 7 , 
reeds het voorstel gedaan om enkele rijks-
kweekscholen op te zetten. Wil lem I vond 
dat veel te duur. Uiteindelijk bewil l igde de 
koning in 1816 een voorstel op aanraden 
van Van den Ende om tenminste een rijks-
kweekschool toe te staan. 

De rijkskweekschool te Haarlem 
O p rijkskosten werd in Haar lem de eerste 
r i jkskweekschool opgezet. De leerlingen 
werden in Haar lem in kosthuizen onderge-
bracht, waar een behoorlijke sfeer heerste. 
De heer Prinsen, die we eerder noemden en 
die zieh voor vernieuwing en verbetering 
van het onderwijs zo had ingezet werd de 
directeur. Dit was dus de enige kweekschool 
in Neder land en daarmee had deze een 
speerfunctie. Het onderwijs werd er in de 
geest van het Nu t gegeven. Aan deze oplei
ding was een studiebeurs gekoppeld. De be-
langstelling voor deze kweekschool was dan 
ook overweldigend. M e n kon de beste kan-
didaten uitkiezen. Deze kweekschool was in 
principe neutraal en in de geest van de Ver-
lichting. Onder druk van de kerkgenoot-
schappen werd later toch een catechiseer-
meester toegelaten. 

Het is duidelijk dat deze kweekschool on-
voldoende was om aan de stijgende behoefte 
aan onderwijzers te voldoen. Een rijks
kweekschool in Groningen is ook even in 
beeld geweest maar dat ging niet door van-
wege de kosten. Maar wel werd enige on
derwijs aan onderwijzers in Groningen ge
geven. Wel was er in de periode 1830-1839 
een kweek/normaalschool in Rolduc tijdens 
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de Belgische période. Maar de koning vond 
de ri jkskweekschool veel te duur. Hij was 
met vele conservatieve politici van mening 
dat men uit kostenoverwegingen beter de 
oudere in-service opleiding maar kon hand-
haven. Kor tom in zijn lange regeerperiode 
heeft de koning bitter weinig gedaan aan 
verbetering van het onderwijs. Vandaar dat 
de overleving van de r i jkskweekschool na 
de dood van Prinsen aan een zijden draadje 
heeft gehangen. Het directeurschap werd 
overgenomen door de schoonzoon van Prin
sen: G.H. Geerl ings die er in slaagde om de 
"bloeijende toestand" van weleer te herkrij-
gen. Probleem waren de hoge kosten, leer-
lingen moesten in Haar lem in een kosthuis. 
N a 1860 verdween deze school alsnog door 
gebrek aan leerlingen, maar spoedig daarna 
werd deze weer heropend. 

Noten: 
1. Ook wel co-educatie genoemd, co is samen, 
denk maar aan het woord coöperatie dat samen-
werking betekent). 
2. = gescheiden dus geen gemengd onderwijs 
maar jongens en meisjes apart. 
3. Het woord norm is afgeleid van het Latijnse 
woord "norma" dat winkelhaak betekent, dus een 
vaste welomschreven standaard. Later werd de 
betekenis richtsnoer, regel, stramien e.d. Voor de 
oorspong van onze normaalscholen is het Franse 
decreet van 1808 verantwoordelijk: Décret por
tant organisation générale de l'Université 
(decreet houdende de algemene organisatie van 
de Universiteit). 
De volgende aantekening kan hierbij nog wor
den gemaakt: In het huidige België, dat deel uit 
maakte van Oostenrijk waren reeds in 1774 nor
maalscholen ingevoerd volgens het model Sa
gan. In Duitsland gebruikte men voor dit type 
school het woord seminarium (ons woord 
kweekschool). In Frankrijk gebruikte men het 
woord "école normale" voor een genormeerde 
instelling waar men louter theoretische vakken 

gaf die als aanvulling dienden voor praktische 
lessen elders. In Belgie heeft de naam normaal-
school zich na de afscheiding van 1830 gehand-
haafd en de betekenis van onze kweekschool 
gekregen, dus de dagopleiding voor onderwij-
zers. In Nederland verdwijnt dit instituut gelei-
delijk om plaats te maken voor voltijdse kweek
school waar leerlingen in dagonderwijs voor 
schoolmeester werden gevormd. Toch heeft het 
nog tot de Tweede Wereldoorlog geduurd aleer 
de laatste normaalschool werd opgeheven. 
Het woord kweekschool, afgeleid van seminarie 
(semen= zaad, teelling) was een schoolbenaming 
die niet «pecifiek was voor de onderwijzers op
leiding. Kweekscholen waren de hoogste vorm 
van onderwijs na de Universiteit. Men had diver
se kweekscholen o.a. voor de zeevaart, voor de 
opleiding van officieren van gezondheid, voor de 
opleiding van predikanten e.d. 
4. De betekenis van Lodewijk als Nederlandse 
vorst (1806-1810) is de laatste jaren in een 
nieuw licht gekomen. Bij de herdenking van de
ze twee eeuwen geleden begonnen regering van 
koning Lodewijk is er de laatste tijd nogal wat 
geschreven. In feite heeft Lodewijk het bedje 
gespreid waarin koning Willem I zich comforta-
bel kon gaan neerleggen. Lodewijk leed aan een 
zenuwaandoening door syfilis, een geslachts-
ziekte die vroeger bij ca. 5 - 10% van de mensen 
voorkwam. Ondanks deze ernstige lichamelijke 
en geestelijke handicap heeft Lodewijk het land 
in slechts vier jaar tijd toch veel goeds gebracht. 
In een paar jaar zijn zeer veel Nederlandse insti-
tuties opgericht die de tijden hebben overleefd. 
Ik noem de Koninklijke Academie van Weten-
schappen, de Koninklijke Bibliotheek, en een 
koninklijk museum, het latere Rijksmuseum. Om 
de belastingen te harmoniseren voerde hij het 
kadaster in. Ook bereikte hij de eenheid van ons 
belastingssysteem. De koninklijke Munt werd 
ingericht om eenheid van muntgeld te bereiken. 
Onder zijn bewind kwam ook de schoolwet 1806 
tot stand die hij krachtig steunde. Deze wet heeft 
een zeer lange werkingsduur gehad. Wat de wet 
van 1806 betreft deze was net in gang gezet toen 
Lodewijk koning werd. Men vreesde het ergste, 
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maar zie, Lodewijk had een Nederlandse hart 
voor ons land. Hij trachtte het onderwijs op alle 
mogelijk manieren te bevorderen. Hij probeerde 
op gevorderde leeftijd nog Nederlands te leren. 
Hij deed grote moeite voor maar hij behield een 
lelijke Franse tongval. Hij trad op bij de Rapen-
burg ramp van Leiden (1807) waar een munitie-
schip explodeerde en de binnenstad ernstig be-
schadigd werd. Ook bij de overstromingen in de 
Betuwe liet hij zich van een goede zijde kennen. 
Toen hij vele jaren later in Leiden kwam, her-
kende men hem nog en hij werd met veel egards 
omgeven. Na veel jaren was hij nog niet verge-
ten. Zijn zoon was de latere keizer Napoleon III. 
5. Onze Staatsschuld bedroeg ongeveer 2,5 mil-
jard gulden. In weerwil daarvan vertrok Koning 
Willem als een zeer rijk man, een vermögen dat 
hij gedurende zijn koningschap had opgebouwd. 
6. Deze op zich goede maatregel had een pro-
bleem dat later pas werd herkend. De meeste 
inentingen vonden plaats rond het zesde levens-
jaar, de leeftijd waarop het kind het meeste vat-
baar was voor een hersenontsteking door de in-
enting. Dit verschijnsel is pas later herkend en de 
inentingsleeftijd is toen vervroegd. 
7. Prinsen was een "geboren schoolmeester". Hij 
was in 1777 te Stolwijk geboren en kwam als 
kwekeling te Schiedam. Door hard werken wist 
hij zijn diploma's te krijgen, waarna hij een 
school opzette die door zijn didactische metho-
den veel aandacht trok, waardoor hij in Haarlem 
spoedig daarna hoofd van een Nutschool zou 
worden. Op deze Nutsschool werden onder zijn 
leiding normaallessen gegeven, de resultaten 
daarvan waren uitstekend. Vandaar dat men zijn 
school koos als eerste kweekschool van Neder-

land. Meer dan 4000 onderwijzers zijn door hem 
gevormd. Weliswaar was hij een zeer onaange-
naam mens, maar zijn onderwijs was uitmun-
tend. Hij bestudeerde de Zwitserse pedagoog 
Pestalozzi (Yverdun), die in tegenstelling tot de 
gangbare mechanische leermethode op inzicht 
bij de kinderen aanstuurde. Hij is o.a. bekend als 
de ontwikkelaar van het letterplankje. Later werd 
Prinsen schoolopziener maar hij bleef daarbij 
tevens directeur van zijn kweekschool, een func-
tie die hij tot 1854 heeft vervuld, het jaar dat hij 
stierf. 
8. Het woord dolerend is afgeleid van het La-
tijnse woord dole = pijn. Denk aan ons woord 
condoléance dat samen pijn lijden (ons woord 
"medelijden") betekent. 
9. Koning Willem I, die tijdens de Franse bezet-
ting in Engeland verbleef, had veel van de En-
gelse kerk geleerd, waarvan de koning het hoofd 
was. Willem I zag zich dan ook als een soort mi-
ni-paus van de Protestanten en leverde boven-
dien veel gevechten om de goede gaven in het 
kerkezakje. Dat riep geweldige weerstand op, te 
meer omdat zijn godsdienstig gedrag te wensen 
overliet. Vooral zijn relatie met de katholieke 
Maastrichtse gravin d'Oultremont riep weer
stand op. Zij was de hofdame van de koningin. 
Toen Willem na het overlijden van zijn vrouw de 
gravin wilde trouwen deed dat de deur dicht. 
10. Ratio is rede, de stroming die rede als uit-
gangspunt voor denken en handelen aanneemt. 
11. Een zeer beroemde leerling van de Klokken-
berg is de latere minister van onderwijs, de heer 
Bolkenstein, de vader van de huidige die het tot 
Eurocommissaris bracht. 
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Personeel in dienst van de Hervormde Ge-
meente te Rotterdam in 1730 
Ton H o k k e n 

Inleiding 
Van oudsher waren kerkgebouwen eigendom van de stad, evenals dat in andere Steden en 
dorpen het geval was . Voor het beheer Steide het bestuur een College van Kerkmeesters in. 
Dit collège - in Rot terdam bestaande uit drie personen, naderhand ondersteund door een 
rentmeester - zag toe op het onderhoud van gebouwen en terreinen, besteedde werkzaam-
heden aan en benoemde personeel betrokken bij het onderhoud. Dat gold ook voor de gra-
ven in en om de kerk en andere begraafplaatsen. De gelden om de uitgaven te dekken be
stünden uit huur-, pacht- en rente-inkomsten als ook uit de opbrengst van het verkopen van 
graven, kerkegeld bij begraven, verhuur van stoelen in de kerk en dergelijke. N a de Her-
vorming bleef dit systeem intact voor de Hervormde Gemeente , waaronder - in de loop van 
de tijd - ook de Waalse , Schotse en Engels-Presbyteriaanse kerk vielen. In 1798 werd het 
beleid genomen kerk en staat te scheiden en kwam de eindverantwoordelijkheid bij de 
kerkgenootschappen te l iggen 1 . 

Onderstaand een lijst van personeel in dienst van de de gemeente Rot terdam 2 , benoemd 
door het College van Kerkmeesters , soms nog afzonderlijk bekrachtigd door de vroed-
schap 3 . Sommige personeelsleden verhuurden hun banen op permanente basis aan anderen. 
Door de waarnemers slechts een deel van het eigen honorarium te geven was het een een-
voudige manier om zonder te werken toch geld te krijgen. Aan die praktijk werd op 21 
april 1733 een eind gemaakt , evenals aan het (bij toerbeurt) verkopen van ambten door de 
kerkmeesters . He t laatste maakte deel uit van een algemener besluit van de vroedschap op 
dat punt. 

Het onderwerp 'zitplaatsen in de kerk' komt nog al eens aan de orde in de notulen van de 
vergaderingen. En dat betreft zowel het onderscheid der standen, als hardhorenden, en ook 
een groep personeelsleden, die stoelen klaarzette en verhuurde, de stoelenzetsters. De be
langen van de verschil lende groepen konden groot zijn. N a een nieuw règlement, dat de 
kerkmeesters in 1735 hadden opgesteld, bezoeken de veertien dames het College: 'zijn bin-
nengestaan de respectieve stoelzetsters, en hebben te kennen gegeven, dat zij uit handen 
van den Rentmeester hebbende ontfangen de instructie door de Heeren kerkmeesteren op 
den 21e juni j 1735 gearresteert, niet konden afzijn haar Ed: Agtb: te komen verzekeren van 
hare bereydwilligheijd o m m e dezelve instructie punctui'lijck in alle hare deelen te zullen 
nakomen ... maar dat zij met eenen de vrijheid namen aan deze vergaering op het alderbie-
digst te repreaesenteren ... dat (als) de stoelen zonder onderscheyd niet hooger mögen wer
den verhuurd dan uiterlijk een halve stuiver per stoel zij ten uitersten bedugt waren, dat het 
zelve niet alleen tot hunne merkelijke schade zoude uitvallen maar ook (onder reverentie 
gesproken) dat daar door mogeli jk wel eenige inconvennientien zouden kunnen werden 
veroorzaakt.. . ' De kerkmeesters halen bakzeil, de maximale stoelhuur wordt verhoogd tot 
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twee stuivers en de instructie in 200-voud opnieuw gedrukt, waarvan veert ien voor de 
s toe lvrouwen 4 . 

V a n Organisten wordt de aanstelling door de vroedschap bekracht igd 5 . Soms vereist de 
continuïteit dat het College van Kerkmeesters direkt moet handelen. Als George Cunel , 
organist van de Grote Kerk, in 1719 overlijdt, wordt juffr.(!) Wilkens door hen als waarne-
mend organist benoemd 6 , enkele dagen later wordt dat besluit door de vroedschap bekrach
tigd. O o k de betaling van de Organisten wordt door de Kerkvoogden geregeld. 
Kerkgenootschappen die niet tot de Hervormde Gemeente behoorden - zoals de Remon-
strantse, Lutherse, Doopsgezinde en uiteraard de Joodse en Rooms-Kathol ieke - waren zelf 
verantwoordeli jk voor hun financiële huishouding. 

Transcriptie 
Ingevolge en tot voldoening van de Resolutie van dat 12 September 1730 zijn ter vergade-
ring van de Heeren kerkmeesteren binnengestaan alle de respective bediendens , j egen-
woordig actueel in dienst zijnde, van welke een spécifique lijst door den Rentmr. aan Hee
ren Kerkmeesteren is geexhibeert als volgt. 

Lijst van alle de gequalificeerde persoonen, dewelke door de Edele Heeren Kerkmeesteren 
van de Publi jcque kerken deser stadt Rotterdam, ijder in haar qualiteijt ten dienst van de 
kerken voornt . aangestelt zijn , met haare huurders, voor t j aar 1730. 

1 zarkeligter 
Adriaen van Rantum, bij ruijling verkregen den 15e januar i 1704, en werd door hem selffs 
bedient. 

1 eploict ier 7 

Gerrid van Wolde , aangestelt den 21 december 1717, en werd bij hem selffs waargenomen. 

2 gravemakers . 
Gerrid van Wolde , aangestelt door de Heer Ph: van der Hoeven den 16e meij 1719, en 
werd door Arij van Loon den Ouden waargenomen (Arij van Loon). 
Pieter Mulder , aangestelt door de Heer Philip van der Hoeven, den 27e September 1729, en 
werd bediend door Jan van Wallegen. 

8 dood-dragers 
Jan van Velp (Arij van Loon) aangestelt door de Heer Mr. Franco du Bois den 1 l e meij 
1702, en is met een oppasser van de Oosterkerk van die eijgen Heer, en op den eijgen dag 
met begünstigt , en wert alle beijde bedient door Arij van Loon de Jonge. 
Hendrikie Daniels, aangestelt door de Heer Pieter de Meij , den 21 julij 1714, en werd be
dient door Arij van Loon den Ouden. 
Abraham van Coeverden, aangestelt door de Heer Pieter de Meij den 10 julij 1718 en werd 
door hem selffs bediend. 
Gerrid van Wolden, aangestelt door de Heer Philip van der Hoeven, den 16 april 1720, en 
werd bedient door Jacobus van Loon. 
Marijnus Velters, aangestelt door de Heer Philip van der Hoeven, den 24 October 1724 en 
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werd door hem selffs bediend. 
Pieter Mulder , aangestelt door de Hr. Philip van der H i e v e n , den 27e September 1729 en 
werdt bedient door Jan van Wallegen 
Wil lem van der Last, aangestelt door de Heer Philip van der Hoeven, den 29 november 
1729, en werd door hem selffs bediendt. 
Wil lem van den Broek, aangestelt door den Heer Mr. Wil lem van Hoogendorp den 25e ju 
lij 1730 en werd bediend door Hendrik Grim. 
(Jan van Veen, bedient het selffs) 

Timmerman , en orgelblazer van t orgel in de St. Laurents kerk. 
Joost van Reenen, is aangestelt den l e augustus 1724 door de gesamentlijke heeren kerk
meesteren, en werd door hem selffs bediend. 

1 oppasser van de St. Laurents off Groote kerk 
Jacobus van Dorsten, is aangestelt door de heer Adriaen Roosmale , den 29 januari j 1726, 
en werd door hem selffs bediend 

1 oppasser op het doophekie van deselffde Groote kerk. 
Jacobus van Loon, aangestelt door de Heer Mr. Wil lem van Hogendorp, den 21e October 
1721, en werd door hem selffs bediend. 

1 oppasser van de Mevrouwe Bank in deselffde kerk. 
Jacobus Ochterlone, aangestelt door de Hr. Philip van der Hoeven, den 1 januari j 1725, en 
werd door hem selfss bediend. 

2 schoonmaaksters voor de Groote, en Prince kerken. 
Pietertie Jans aangestelt door de Hr. Mr. Franco du Bois in t j aa r 1704, en werdt bij haar 
selffs bediendt. 
Marit ie Baselaar (Maritie van Leeuwen) aangestelt door de Heer Mr. Johan van der Hoe
ven in t j aa r 1705 en werd bij haar selffs bedient. 

14 s toelvrouwen 
Elsie Gillis, is aangestelt door de Heer Paulus Timmers den 23 april 1666, en werd bediend 
door Neelt ie Nierop . 
Mar ia van der Cloodt, aangestelt door de Hr. Mr. G: van Zuijlen van Nieuvel t den 2e no
vember 1693, en wer t bediendt door Aeltie van Brakel. 
Lijsbeth Jans van Hamond , aengestelt door den Heer Mr. Dirk Groenhout den 24 feb. 
1697, en werd bediend door Cornel ia de Jongh. 
Anna Bogaert , aangestel t door de Heer Mr . Wil lem van Hogendorp i n ' t j aa r 1704, en werd 
bij haar selffs bedient . 
Hil legont van Trooijen, aangestelt door de Heer Mr. Wil lem van Hogendorp den 14e au
gustus 1704, en wer t bedient door Jannetie de Kooning. 
Claartie Rutters, aangestel t door de Heer Philip van der Hoeven den 18e januari j 1715 en 
werdt bedient door Johanna Rutters . 
A n n a van Sevenhuijsen, aangestelt door de Heer Philip van der Hoeven den 24 feb. 1717, 
en wert bedient door haar selffs. 
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Sibilla Swemmelaar , aangestelt door de Heer Philip van der Hoeven den 24 feb. 1717, en 
wer t bedient door haar selffs. 
Mar ia Corenaar, aangestelt door de Heer Philip van der Hoeven, den 21 april 1722, wert bij 
haar selffs waargenomen. 
Margr ie ta Beaumont , aangestelt door de Heer Philip van der Hoeven, den 23 april 1723, 
wer t bedient door Willemijna Bouman. 
Jannetie Koene , aangestelt door de Heer Mr. Wil lem van Hogendorp , den 22 augustus 
1724, werd bediend door Geertruijd Koene . 
Anna Bleijenburg, aangestelt door de Heer Philip van der Hoeven den 5 december 1724, 
werd bedient door haar selffs. 
Margr ie ta Stam, aangestelt door de Heer Mr. Wil lem van Hogendorp den 21e meij 1726 
wer t bedient door Maria van der Straaten. 
Elizabeth de Raad, aangestelt door de Heer Mr. Wil lem van Hogendorp den 3e augustus 
1728, werd bedient door Lena Pickooij. 

1 schoonmaakster die kopere kandelaars en blakers, in de Groote, Prince, en Zui j -
derkerken schoonmaakt. 

Aegie de Vries (Aaltie Loomans), aangestelt door de Hr. Mr. Franco du Bois den 17 no-
vember 1706 werdt bij haar selffs waargenomen. 

1 v rouw die de roeven, pelle en pijkleden aan de sterffhuizen brengt. 
U d a Loomans , aangestelt door de Heer Philip van der Hoeven den 14 januari j 1710, wert 
bedient door IJda Barents . 

1 oppasser die op de Capiteijns en huurbanken, in de Prinsekerk past. 
Teunis Buijs, aangestelt door de Heer Philip van der Hoeven, den 25 januari j 1724 en wert 
bij hem selffs bedient. 

1 oppasser van de Zuijderkerk 
Zecke Alberda, aangestelt door de Hr. Mr. Samuel Beijer den december 1711 en wert be
dient door Thomas Bellaart. 

1 oppasser in de Oosterkerk 
Jan van Velp (Jan van Veen, bediend het selffs), aangestelt door de Heer Mr. Franco du 
Bois den 17e meij 1702 is met een dood-drager, en wert beijde bedient door Arij van Loon 
de Jonge. 

1 oppasser die op de banken van de Heeren van Reeeringe Mevrouwen en huur
banken past in deselffde Oosterkerk. 

Arij van Loon den Ouden aangestelt door de gesamentlijke Heeren, en werd door hem 
selffs bedient. 

1 man die de kopere kandelaars blakers en etc: schoonmaakt , in de selffde Ooster
kerk. 

Arij van Loon, aangestelt door de gesamentlijke Heeren Kerkmeesteren, en werd door hem 
selffs bediend. 
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1 man die den orgel blaast o p ' t orgel in de selffde Oosterkerk. 
Jacob Stuart, aangestelt door de gesamentlijcke Heeren kerkmeesteren, den 18 augustus 
1722 en wert door hem selffs waargenomen. 

Een coster, off costerin, en stoelsetster van de Walsche kerk dit is een ampt. 
Maria Joost de Heijde, aangestelt door de heer Philip van der Hoeven den 26 februarij 
1709 en wert bediend door haar soon, Joost de Weijne. 

Een man die de klok luijt, e n ' t orgel blaast in de selffde Walsche kerk. 
Isacq Voorts , aangestel t door de Heer Mr. Willem van Hogendorp, den 6e juni j 1725 en 
werd door hem selffs bediend. 

Een vrouw die de Walsche kerk voornt. schoonhout, en de stoove geefft. 
Marie Pillon, aangestel t door de gesamentlijke Heeren kerkmeesteren, den 28e april 1716, 
en werd door haar selffs bediend. 

Een oppaster v a n ' t Schotse kerkie in de Lombertstraat. 
Maria van der Meer , aangestelt door de Heer Mr. G: van Zuijlen van Nieuvel t den 27e Oc
tober 1700, en werd door de wed. Willem Keijser bediendt. 

Een man die o p ' t Boterhuijs op de Catlecisatie past. 
Jan de Heest aangestelt door de hr. Pier de (..) meij 1677, en werd door hem selffs waarge
nomen. 

En is dezelven de voorgem: Resolutie van Heeren kerkmeesteren aangezegd, en bij hen 
aangenomen, zig na den inhoud van dezelfe stiptelijk te zullen gedragen; en werd de 
Rentm: gelast o m m e die genen, welke door ziekte off eenig ander wett ig belet niet hebben 
kunnen compareren, bij zig te ontbieden, en het geresolveerde bij Heeren Kerkmeesteren 
hen aan te zeggen. 

Enkele opmerkingen met betrekking tot honoraria. 
In de boekhouding zijn betalingen te vinden aan het personeel, zowel structurele 
( traktementen) als incidentele (nieuwjaarsgiften) 8 . De namen van de stoelvrouwen komen 
er niet in voor. Vermoedel i jk omdat zij een derde deel van de stoelverhuur zelf mögen hou-
den. Aan de inkomstenkant van de boekhouding staan de afdrachten vermeid voor het deel 
dat voor de kerk is bestemd. 
Van andere namen is niet duidelijk waarom zij niet op de betalingslijsten voorkomen. Zij 
het dat in 1732 in de Kerkeraadsnotulen wordt vermeld dat sommige 'bediendens' , zoals 
doodgravers , geen loon of salaris genieten geproportioneert na derzelfer werk'. Waarna be-
sloten wordt de nieuwjaarsgratificatie te verhogen 9 . Over de omvang van aanstellingen 
wordt nergens gesproken. Wei zijn er voor sommige functies reglementen te vinden in de 
resoluties. Uit de bedragen wordt duidelijk dat het doorgaans om relatief kleine aanstellin
gen ging. 
In het half j aa r vanaf 1 ju l i 1730, zijn tractementen vermeld voor: 
Jacobus Stuart Vi j aa r 25 gld 
Mar ie Pillon % j aa r 17 gld 10 st 
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Isacq Voors t % jaa r 25 gld 
Jacobus Ochterlone Vi jaar 50 gld 
N(icolaas) en F(rancois) Woordhouder Vi jaar 300 gld (resp. organist van Grote Kerk en 
Oosterkerk - bij de aanstelling wordt echter een bedrag van 300 gld per j aa r bepaald, wel-
licht gaat het mede om een kombinat ie met (een) andere funktie(s), zo wordt Francois 
Woordhouder als klerk van de rentmeester genoemd) . Naderhand krijgt F . Woordhouder 
50 gld voor % jaa r tractement. 
Aagje de Vries % jaar 
De (3) kosters % jaar 
Pieternella Jans Vi j aa r 
Mari t ie Baselaar Vi j aa r 
Jacobus van Dorsten Vi jaar 
Joost van Reenen Vi j aa r 
Secke Alberda Vi jaar 
Adriaan van Rantom Vi j aa r 
F(rançois) Mauger Vi j aa r 
Waalse Kerk 
Mar ia van der Meer Vi jaar 
Vincent de Bruin Vi j aa r 
De Rentmeester Vi jaar 
Arij van Loon de Jonge Vi j aa r 
Arij van Loon Vi jaar 
Idem Vi j aa r 
Adriaan Hogerscheijd 
november 1730 
Gerrid van Wolden 1 j aa r 
Joris Loover 1 jaar 

18 gld 15 st 
175 gld 5 st 
37 gld 10 st 
37 gld 10 st 
50 gld 
103 gld 
28 gld 5 st 
125 gld 
62 gld 10 st, vermoedeli jk als voorlezer van de 

25 gld 
55 gld 
300 gld 
31 gld 10 st 
10 gld schoonhouden v a n ' t koper in de O.K. 
15 gld 
292 gld 10 st voor de begraven doden van mei tot 

30 gld, versehenen 1 jan . 1731 
25 gld idem. 

Noten 
1. Zie ook de inleiding op het archief van kerkmeesters door H.C.H. Moquette, achterin de inventa-
ris. 
2Archief van het College van Kerkmeesters van de Hervormde Gemeente Rotterdam inv. 5 Reso-
luties 1728-1744 fol. 24 e.V., Oktober 1730. De personeelslijst van juni 1732 (fol. 38 e.v.) laat 
weinig veranderingen zien (cursief aangegeven). 
3Wellicht vond bekrachtiging van de benoemingen altijd plaats door de vroedschap, deze zijn niet 
expliciet vermeld in de hier genoemde stukken. Het College van Kerkmeesters had het collatierecht. 
4Ibid. fol. 75v. Zie over ontsporingen met betrekking tot stoelen en stoelenzetten bijv. inv. 4, 9 jan. 
1725. 

5 De benoeming van predikanten volgde een ander traject en honorering vond plaats door de landeli-
jke overheid. Ziekentroosters werden in de onderzochte période niet benoemd. 
6 De familie Wilkens was Luthers. 
7Aanzegger, zie ook Archief van het College van Kerkmeesters van de Hervormde Gemeente Rot
terdam inv. 5 Resoluties 1728-1744, fol. 81(1736) ' Is na voorgaande deliberatie, en in agting ge-
nomen zijnde, dat het exploictiersamt, jegenwoordig door Gerard van Wolden bezeten werdende, 
voor de kerken van weijnig dienst of gebruik kan zijn, goedgevonden en verstaan, dat het zelve ex-
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ploictiers amt na de dood van den voorn: Gerard van Wolden zal werden gemortificeert, gelijk het 
zelve nu voor als dan gemortificeert werd bij dezen'. 
8Archief van het College van Kerkmeesters van de Hervormde Gemeente Rotterdam inv. 64, dag-
boeken 1730-1731. 
9Archief van het College van Kerkmeesters van de Hervormde Gemeente Rotterdam inv. 5 fol. 81. 

Paleografie 
42-jarige veroordeeld tot vijftig jaar werkhuis 
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Stamreeks SCHÜTTE 
uit Münsterland 

door 
prof. dr. H.E. Schütte 

Famil iewapen Schütte 
Wapen: in b lauw twee schuingekruiste gouden pijlen. 
Helmteken: een gouden pijl tussen een b lauwe vlucht. 
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud. 

Wapenvoerder: Dit wapen werd gevoerd door dr. 
Lambert Hermann Schütte, geb. Vreden (D) 1659, Ju
rist, wonende Bocholt , overl. na 1705, directe voorva-
der van de aanvrager. Geregistreerd op verzoek van 
prof. dr. Henri Emile Schütte, geb. Wil lemstad 
(Curaçao) 20 mei 1931. 

Inleiding 
Het genealogisch onderzoek naar de familie Schütte strandt op dit moment in de Westfaal-
se stad Vreden vlak bij Winterswijk. De kerkelijke archieven werden in 1813, 1859 en 
1945 door branden verwoest . De naam Schutte komt in Vreden al vroeg voor. Zo wordt in 
1390 een Gerardum Schutte uit Vreden vermeld onder Zutphense geslachten. O p 30 april 
1450 en 2 april 1 4 5 2 4 3 werd een Johan van den Boetselaar geheten Schutte, "Richter van 
de heer van Munster in der stad Vreden und ten Gerchintlo (Gerkynelo)" , vermeld. In 1527 
is een Johann Schütte getuige te Vreden, in 1529 zien Johann Schütte en zijn zoon Dirick 
af van een aanspraak op de nalatenschap van W. Wolterding. In schattingen ten behoeve 
van belastingen werden in Vreden omstreeks 1534 Rijchart Schütte, Johann Schütte der 
altere, vermoedeli jk getrouwd met Ennken, en Armgar t Schütte genoemd. In 1542 is Jo
hann Schütte getuige in een geschil te Gut Homberg, in 1543 vermeld als Johann Schutte 
der Junge, provisor van het armenhuis te Vreden. Latere vermeldingen zijn o.a. te Lochern: 
"procl . 16 sept. 1627, cop. Goor: Johan Schutte Henrici Schutte van Vreden ehel. söhn, 
Aelken Meyers Lammers Hofmeyer toe Goer ehel. dochter, wed. van zal. Stoffel S t u i r " 4 4 . 
En te Winterswijk is in 1632 vermeld Derck Schutte, zoon van Jan Schu t te 4 5 . Me t zeker-
heid zijn de gegevens teruggaande tot Jodocus (Joost) Schütte en diens echtgenote Gertru
de Kottinck juist . Het is te hopen dat deze publicatie zal leiden tot nieuwe gegevens. 

I. J O H A N N S C H Ü T T E (der "altere"), tussen 1568 en 1608 wordt een Johan Schütte ge
noemd die het huis van Rijchart bewoonde, in 1573 kerkprovisor en in 1595 vermeld als 
Johan Schütte der altere. 
Vermoedel i jke zoon: 
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1. H E N D R I C K , geb. ca. 1577, volgt II. 

II. H E N D R I C K S C H Ü T T E , geb. ca 1575/1577, notaris te Vreden 2 , solliciteert in 1613 
naar en is stadssecretaris 6 ju l i 1617 2 , in 1620 burgemeester van Vreden en in 1624 onthe-
ven uit het ambt van stadssecretaris, in 1641 vermeld in Bochol t 3 en in 1669 met zijn 
vrouw te Vreden in een fiscaal overzicht 1 , overl . Vreden 1613, 36 jaar . Hij huwde ca. 1620 
met Catharina von Asbeck, geb. Vreden ca. 1600. 

In 1621 en 1622 wordt in een boek over het Franciscaner klooster te Vreden melding ge-
maakt van h e m 2 . Hij verkrijgt op 27 april 1619 een stuk land en een huis te Vreden 4 . 

Vermoedel i jke zoon: 
1. J O D O C U S , volgt III. 

III. J O D O C U S (JOBST) S C H Ü T T E (SCHUETTE ) , geb. vermoedelijk Vreden ca. 
1602 5 , burgemeester te Vreden 1673 6 en 1678 8 , rentmeester te Vreden 1657 7 , overl. Vre
den vöör 26 augustus 1678 8 . Hij huwde l e met N.N. Hij huwde 2e ca. 1649 met Gertrud 
Kott inck 9 , geb. ca. 1620, vermeld 7 augustus 1669 4 8 , overl. na 1684, dochter van Erich 
Kott inck (Körting) (Kommissar des Stifts, Kapitelvoogd) en Catharina A b b i n g 1 0 . 

Jodocus verkrijgt een stuk land achter op het Hohnfeld te Vreden 1657 7 , de erve Hell-
merdinck in het kerspel Vreden in 1667 1 1 , een stuk bouwland groot 3 schepel gelegen 
voor de Wulnerpoor t in den Wulneresch te Vreden 1673 6 . Gertrud was peet op 14 januar i 
1680 bij Jodocus Casparus, zoon van Johan Jacob Schütte en op 5 maart 1684 bij Joanna 
Gertrud, dochter van Lamber t Hermann Schut te 1 0 . N a zijn dood wordt op 26 augustus 
1678 zijn zoon Johann(es) Jacob Schütte beleend met 'dem Zehnt von Hilbolding zu 
Grossen Mers te im Ksp V r e d e n ' 8 . 

Zoon uit het eerste huwelijk: 
1. ERICH (ERICK) , geb. ca. 1635, ontvanger te Aalten, overl. voor 1704. Hij huwde ca. 

1664 met Johanna Margaretha (Janna Margriet) Heijnen (Heine), geb. ca. 1640. 
Hij ontvangt met zijn vrouw 275 gulden in 1687 1 2 . Erich is peet bij Catharina Maria 
Schütte op 13 maart 1682 te Bochol t en bij Jodocus Caspar Schütte op 3 december 
1685 te Bocholt . Margaretha was peet op 1 april 1681 te Bochol t bij Marg. Gertrude 
Schuette, dochter van Joan Jacob Schütte en Euphemia van Scheven, en op 3 augus
tus 1697 bij Margare tha Gertrude Fr. Schütte-Theben te Bocholt . 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 
2. H E L E N A , geb. Vreden jun i 1652, (R.K.), overl. Bocholt 29 april 1721. Zij huwde l e 

Vreden 29 ju l i 1669 met Johann Jacob von Bruckhausen13, geb. ca. 1650, Kr iegskom-
missar(obersten) bij Chr. Bernard von Galen, overl. 1678, zoon van Hendrick von 
Brockhausen (rechter) en Agnes Marquart . Zij huwde 2e Spork (Haus Embsing) 1682 
met Joannes Christophorus von Asebeck, geb. Vreden 16 maart 1643, Fiscaal commis-
saris Hoogvorstel i jke Raad, overl. Haus Boing bij Vreden 1718, zoon van Johann von 
Asbeck (Dr. Jur.) en Anna Margaretha C l u t e 1 4 1 5 . 

Helena was peet op 9 maart 1684 bij Joannes Christoph Schütte. 
3 . J O H A N N E S ( J O H A N ) J A C O B , geb. Vreden 1656, rechter in Bocholt 4 november 

1 6 8 1 1 6 , 7 januar i 1 6 9 1 4 7 , Amtsmann des Hochadelichendamenstif ts te V r e d e n 1 7 , richter 
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van de stad en het ambt Bocholt , overl. vermoedelijk 1733. Hij huwde Bochol t ca. 
1680 met Euphemia Catharina von Scheven, geb. Ahaus ca. 1660 1 8 , overl . Bochol t 3 
februari 1709. 

N a de dood van zijn vader wordt hij op 26 augustus 1678 beleent met den Zehnten 
aus dem Hof Hilboldinck in Vreden 1 9 . Johan Jakob Schutte, vermeld 1702, 1714, 
1718, 1724, richter van de stad en het ambt Bocholt , en Hendrick Wilhelm Schutte 
(zoon van Erick Schutte), vermeld 14 december 1724, burgemeester van Bocholt , 
voeren een wapen met 2 schuingekruiste pijlen met de punten omhoog en als 
helmteeken een verticaal geplaatste pijl met de punt omhoog tussen een v l u c h t 2 0 ' 4 6 . 

4. L A M B E R T H E R M A N N , volgt IV. 

IV. L A M B E R T H E R M A N N S C H Ü T T E , geb. Vreden 1659 2 1 , Dr. j udex (fiscaal rechter) 
Bocholt , studeerde aan de Universiteiten Erfurt 1681 en Leuven 21 november 1681, wa-
penvoerder, overl. Vreden na 28 februari 1705 (is dan get. bij de doop van Erich Josephus 
Schutte in Bocholt) . Hij huwde ca. 1682 met A n n a Margaretha von Scheven (ook wel 
genoemd als frau de Dr. iur Lambert Hermann Schütte), geb. ca. 1660. 

Lamber t was get. bij Erich Josephus Schütte in Bocholt op 28 februari 1705. 
Rinderen: 
1. J O A N N A G E R T R U D , ged. Bocholt (R.K) 5 maart 1684, overl. Bochol t 18 mei 1701. 
2. J O D O C U S C A S P A R A N T O N I U S , ged. Bocholt (R.K.) 3 december 1685. 
3. C A T H A R I N A H E L E N A A G N E S , ged. Bochol t (R.K.) 25 januar i 1688. 
4 . J O A N N E S W I L H E L M U S , ged. Bocholt (R.K.) 9 maart 1689, get. Joes Henricus von 

Scheven en Euphemia Catharina von Scheven. 
5. C H R I S T O P H E R B E R N A R D , volgt V. 
6. F R A N C I S C U S J O S E P H U S , ged. Bocholt (R.K.) 30 december 1694, get. Joh. Wilhelm 

Brockhausen en Anna Josina von Scheven. 
7. H E N R I C U S J A C O B U S F R A N C I S C U S , ged. Bocholt (R.K.) 3 September 1697, get. 

Henricus Schenck dictus Wildt en Frau Agnes Catharina Brockhausen. 
8. M A R G A R E T H A C A T H A R I N A , ged. Bocholt (R.K) 14 april 1700, get. Joan Jacobus 

Schütte, rechter, en Marg. Brockhausen dicta Scheven. 
9. J O D O C U S C A S P A R A N T O N I U S (JOBST) , ged. Bocholt (R.K.) 16 december 1701, 

get. Franz Ign Maerle, is in 1733 Fähnrich Rgt Pasqualini Garn. Borken, in 1738 id. 
L t n 4 2 , in 1747 Centurio legionis D. Tribuni de Schade, 1748 id de Nagel , in 1750 Capi-
tanius en 1756 Centurio, overl. 2 december 1767 2 2 . Hij huwde Bocholt 25 januar i 1747 
met Maria Angela Clara Beatrix Maerle, geb. Bocholt ca. 1728, overl. Bocholt 12 Sep
tember 1777, dochter van Franciscus Ignatius Maerle (Ontvanger van de Bisschop en 
rechter te Bocholt) en Anna Catharina (Franciska) Hardenack. 

10. M A R I A M A R G A R E T H A G E R T R U D I S , ged. Bocholt (R.K.) 22 december 1705, get. 
Margaretha Brockhausen, (Frau H. Commissari j von Scheven en Joes Hermannus As 
b e c k j u r i s cand., canonicus nigri coenobii) , canonica (kloosterlinge) Schwartzes Klos
ter, overl. na 1766 (woonde bij volkstelling 1766, oud 62 jaar , bij Erich Joseph Burge
meester Schütte). 

Zij is peet op 15 februari 1729 bij Carolus Maurit ius Bern Schütte te Bochol t en op 
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14 September 1752 bij Ferdinand Jos Anton Schütte. 
11. M A R I N A A N N A JOSINA, ged. Bochol t (R.K.) 9 februari 1708, get. Christoph Ber

nard Kloecken en A n n a Catharina Schütte. 

V. C H R I S T O P H E R B E R N A R D S C H Ü T T E , geb./ged. Bocholt 21 Oktober 1691, (R.K.) , 
get. Dr. Joan Christoph Asbeck en Agnes Maria von Scheven, Luitenant in Münster ischen 
Infanterie regiment van M e n g e r s e n 2 3 , overl./begr. Münster 24 maart 1738 2 4 . Hij huwde 
Münster 6 januar i 1 7 2 7 2 5 met Clara Elisabeth Eleonora Giese (Giesse), gebVged. Mün
ster 3 april 1704 (R.K. S. Lambert i ) , get. Gerardus Hermanus Cöetman en Elisabeth Tom-
brock 2 6 , overl . Münster 17 november 1761, begr. Münster 19 november 1 7 6 1 2 4 , dochter 
van Heinrich Giese (wijnhandelaar te Münster) en Clara Catharina Kamp. 

Getuigen bij hun huwelijk waren Franziscus Theodor Otto K e m p en Josephus Be t t ing 2 5 . 
Kinderen: 
1. C L A R A E L E O N O R A M A R G A R E T H A , ged. Münster (R.K.) 2 januar i 1727, get. Cla

ra E. K a m p w e d u w e Giese en Jodocus Caspar Schütte. 
2. C A R O L U S M A U R I T I U S B E R N A R D U S H E N R I C U S , ged. Bocholt (R.K.) 15 februa

ri 1729, get. Joannes Mauri t ius Detten en Maria Margaretha Schütte. 
3 . M A R I A A N N A F R A N C I S C A , ged. Bocholt (R.K.) 21 maart 1730, get. Ant. Benedikt 

Scholver en A n n a Margare tha Schütte 
4. C H R I S T O P H O R U S B E R N A R D U S , volgt VI. 
5. J O D O C U S M A U R I T Z C L E M E N S , ged. Münster (R.K.) 16 november 1737, get. 

Jodocus Mauri ts Detten. 

VI. C H R I S T O P H O R U S B E R N A R D U S S C H Ü T T E , geb. 1733, Majoor Infanterie M ü n 
ster, Off. sublegione capitaneus Monasteriensis de Nagel , overl. Münster 29 mei 1 8 0 2 2 7 . 
Hij huwde Bochol t 4 januar i 1763 met Maria Bernardina Elis. (de) Maerle , geb. Bochol t 
10 april 1 7 4 1 2 8 , overl . Münster 12 februari 1 8 0 3 2 9 , dochter van Franciscus Ignatius Maerle 
(Ontvanger van de Bisschop en rechter te Bocholt) en Anna Catharina (Franciska) Har-
denack. 

Getuigen bij hun huwelijk zijn Trauzeuge Officialis Rubens: Maurit ius M a e r l e 3 0 . Zij was 
peet op 24 Oktober 1757 bij Maria Bern Clara Angela Schütte. 

Kinderen: 
1. F R A N C I S C U S J O H A N N E S IGNATIUS MARIA, ged. Bochol t (R.K) 14 ju l i 1763, 

get. Frz. Jac. de Maer le (questor) en Marg. A n n a Schütte. 
2. M A R I A F R A N C I S K A B E R N A R D I N A , geb. Münster 24 jun i 1765, (R.K). 
3 . M A R I A C H R I S T I N E JOSEPHINE, geb. Münster 24 januar i 1768, (R.K), get. Maria 

Christ ine Giese . 
4. C L A R A P A U L I N A , geb. Münster 11 december 1769 (R.K), get. Clara Maerle fr. 

Schütte (dubio) , overl. Münster 3 September 1775. 
5. M A R I A C L A R A F R A N C I S K A , geb. Münster 5 mei 1772, (R.K). 
6. M A R I A A N T O N I A A D O L P H I N A , geb. Münster 18 Oktober 1774. 
7. B E R N A R D J O S E P H F E R D I N A N D , geb. Warendorf 23 ju l i 1776. 
8. A D O L P H A N T O N J O S E P H , geb. Warendorf 24 September 1777, Luitenant Kon. Ca-
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Valerie (Franzozisch) Münster 1813. 
9. F E R D I N A N D F R E D E R I K JOSEPH, geb. Warendorf 4 Oktober 1779. 
10. C H R I S T O P H E R ( J O H A N N N E P O M U C E N E S ) , volgt VII. 
11. F R A N C I S C U S A N T O N CHRISTOPHER, geb. Warendorf 17 jun i 1785, waarschijn-

lijk pastor te Bocholt . 

VII . C H R I S T O P H E R ( J O H A N N N E P O M U C E N E S ) S C H Ü T T E ( S C H U T T E ) , geb. 
(vermoedeli jk Warendorf) 27 maart 1782 3 1 , militair in Münster en Warendorf en sinds 
1802 herbergier in Burgsteinfurt, overl. Münster 2 Oktober 1 8 5 2 3 2 , begr. Müns te r 2 Oktober 
1 8 5 2 3 3 . Hij huwde l e Burgsteinfurt 24 april 1 8 0 5 3 4 met Maria Josepha H e r m a n a Lange , 
ged. Burgsteinfurt 3 april 1779, overl. 18 Oktober 1819. Hij huwde 2e Burgsteinfurt 1820 
met Dorothea Wilhelmina Henriette Garn, geb. Wesel 14 mei 1787, ged. Wesel (R.K.) 
29 mei 1787, dochter van Joannes Christianus Henricus Garn en Jacoba Elisabetha Terste-
gen. Hij huwde 3e Burgsteinfurt 19 februari 1822 met A n n a Catharina Adelheid Schröer 
(Schröder) , geb. Coesfeld 24 mei 1803, dochter van Johan Heinrich Schröer (Bauer te 
Coesfeld) en Maria Josepha Hermana Lange. 

In Burgsteinfurt is een R.K. kerk genaamd S. Joannes Nepomuk. Mogeli jk zijn daar de 
twee namen van afkomstig zoals hij wordt g e n o e m d 3 5 . 
In 1817 waren in Burgsteinfurt 7 inwoners met de naam Schütte aanwezig. Christopher 
met zijn v rouw Lange, Josefme en hun 5 kinderen. Getuigen bij het eerste huwelijk zijn 
Fridericus Arens, Joannes Henricus Wieskebring, Elisabeth Lange en Mar ia Catarina Ter 
B r ü g g e n 3 4 . Getuigen bij het tweede huwelijk zijn Dominicus (heer) Everhardus Stroot-
henke en Franciscus Jacobus De i tmars 3 6 . Getuigen bij het derde huwelijk zijn Wilhelm 
Ruland en Johan Henrich N o l d a 3 7 . 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1. J O H A N N A ELISABETH, geb. Burgsteinfurt 30 mei 1805, overl. Amste rdam 14 de

cember 1878. Zij huwde Burgsteinfurt met Frederik Alröthdt, overl. Steinfurt voor 
1868. 

2. C A R L JOS. H E R M A N U S , geb. Burgsteinfurt 2 januar i 1807, pianostemmer, overl. 
Burgsteinfurt 4 September 1892. Ongehuwd. 

3 . A D O L P H U S B E R N A R D I N U S , geb. Burgsteinfurt 12 februari 1809, overl. 22 januar i 
1812. 

4. M A R I A F R A N C I S C A B E R N H A R D I N A , geb. Burgsteinfurt 6 februari 1811. Zij 
huwde Münster 9 april 1839 met Ivan Henrich Gottfried. 

5. J O S E P H A A N T O N I A , geb. Burgsteinfurt 14 februari 1813, overl. Burgsteinfurt 28 
februari 1813. 

6. F R A N C I S C U S C A R O L U S B E R N A R D U S A L O Y S I U S , volgt VIII . 
7. F R I D E R I C A A U G U S T I N A JOSEPHINA, geb. Burgsteinfurt 12 februari 1816, overl. 

Burgsteinfurt 18 november 1822. 
Kinderen uit het derde huwelijk: 
8. M A R I A JOSEPHINA J O H A N N A , geb. Burgsteinfurt 20 april 1822, overl. Münster 3 

maart 1889. Zij huwde Münster 17 januar i 1861 met Friedrich Anton Gehaus, geb. 
Driburg (Westfalen) 31 augustus 1832, t immerman (Tischlermeister) , overl. Münster 
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13 maart 1896. 
9. M A R I A F R A N C I S C A SOPHIA, geb. Burgsteinfurt 21 jun i 1824, overl. Burgsteinfurt 

8 j u n i 1 8 3 2 . 
10. J U L I A N E H E N R I E T T E , geb. Burgsteinfurt 16 februari 1826. Zij huwde Münster 1 

december 1857 met Carl Julius Bock. 
11. L E O P O L D A U G U S T C H R I S T O P H E R , geb. Burgsteinfurt 24 augustus 1828, overl. 

Münster 29 Oktober 1838. 
12. M A R I A A N N A , geb. Burgsteinfurt 11 augustus 1831. 
13. M A R I A A N N A H E N R I C A J O A N N A , geb. Münster 5 augustus 1834. 
14. J O H A N N A M A R I A , geb. Münster 5 augustus 1834. 
15. A M A L I A J O A N N A A L E X A N D R I N A , geb. Münster 28 maart 1838, overl. Münster 

17 april 1839. 
16. A N T O N C H R I S T O P H , geb. Münster 5 mei 1840. 

VIII . F R A N C I S C U S C A R O L U S B E R N A R D U S A L O Y S I U S S C H Ü T T E , geb. Burg
steinfurt, Westfalen (D) 9 januar i 1814 3 8 , ged. (R.K.) Burgsteinfurt 11 januar i 1814 
(getuigen: Franciscus Carolus Jüpsien en Maria Bernardina Antonia Aloysia Francisca de 
H a m m uxor Brandenburg) 3 9 ' , broodbakker, overl. Amsterdam in het St. Jacobsgesticht 27 
Oktober 1894. Hij huwde Amsterdam 25 augustus 1 8 4 1 4 0 met Johanna Maria Vogelpoel , 
geb. Amste rdam 22 jun i 1813, overl. Amsterdam 13 jul i 1871, dochter van Hermanus Jo
hannes Vogelpoel en Maria Cornelia Cloppenburg. 
Kinderen: 
1. A L I D A C A R O L I N A M A R I A , geb. Amsterdam 17 december 1843, overl. Amsterdam 

25 jun i 1927. Zij huwde Amsterdam 4 September 1867 met Arnoldus Marinus Scheer, 
geb. 's Gravenhage 6 februari 1843, smidsknecht-milicien, overl. Amsterdam 8 Sep
tember 1927, zoon van Mart inus Gerardus Wilhelmus Scheer en Cornelia Gettinger. 

2. A N N A M A R G A R E T H A F R A N C I S K A , geb. Amsterdam 1 jun i 1846, overl. Amster
dam 31 mei 1917. Zij huwde Amsterdam 29 juni 1881 met Johannes Franciscus Wil
helm, geb. Amste rdam 1840, hoedenmaker , overl. Amsterdam 15 februari 1909, zoon 
van Antonius Franciscus Wilhelm en Dientje Kunoth. Zij kreeg een buitenechtelijk 
kind Johannes Franciscus Schütte, geb. Amsterdam 1 januar i 1871, overl. Amste rdam 
25 januar i 1876. 

3. A N N A E L I S A B E T H B E R E N D I N A , geb. Amsterdam 11 September 1850, overl. A m 
sterdam 17 november 1932. Zij huwde Amsterdam 20 augustus 1879 met Daniel de 
Rue. 

4. F R A N C I S C U S J O H A N N E S F R E D E R I C U S , geb. Amsterdam 20 november 1853, 
overl. Amste rdam 25 augustus 1855. 

5. F R A N C I S C U S C A R O L U S H E R M A N U S , volgt IX. 
6. A L I D A M A R I A A R N O L D I N A , geb. Amsterdam 11 maart 1866, overl. Amsterdam 2 

april 1866. 

IX. F R A N C I S C U S C A R O L U S H E R M A N U S S C H Ü T T E , geb. Amsterdam 30 ju l i 
1857, (R.K.) , wachtmeester , conducteur der artillerie (1915), woonde Leiden 1899-1903, 
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Poederoyen 1903-1914 en daarna Gorinchem, overl. Den Haag 24 mei 1946. Hij huwde 
Leiden 15 april 1886 met Maria Adriana Schimmel, geb. Leiden 1 januar i 1860, (R.K.) , 
overl. Den Haag 3 januar i 1935, dochter van Gerrit Johannes Schimmel en Adriana Niset te 
Johanna Luksenber . 

K w a m in dienst als nummerwisselaar met Louis Isac Akker van de lichting 1877 te A m 
sterdam als kanonnier bij het 2e Regiment Veld Artillerie dat in Leiden lag. In Oktober 
voor 6 ja ren vrijwillig geëngageerd, korporaal in 1877, wachtmeester in 1880; werd een 
tijdje overgeplaatst naar het 3e regiment, weer terug in 1881. Tekende bij in 1889 voor 6 
jaren, was behept met een lichte folliculaire keelontsteking. Later kreeg hij last van 
"aderuitzettingen der beide onderbenen". In Oktober 1903 overgegaan naar het comman
do der Vest ing Artillerie, benoemt als conductor der Artillerie bij de magazijnen der Ar
tillerie te Woudrichem (Fort Loevestein). In augustus 1905 overgeplaatst naar Fort Uiter-
meer in Naarden. In September 1912 naar de magazijnen in Gorinchem. Ontving een eer
ste chevron op 4 mei 1883 en een tweede op 4 mei 1895. Werd onderscheiden voor 
30-jarige dienst en Conductor der le klasse in 1910. Kreeg de bronzen, de zilveren en de 
gouden médail le en werd 2 april 1918 bij K B 12 augustus 1918 een voortdurend pensi-
oen toegekend van f. 680 s ' jaars. Bij de oprichting van het Rijksinkoop bureau aan de 
Parkstraat in Den Haag bood hij zijn diensten aan, waar hij tot jun i 1932 chef magazijn 
werd en voor zijn Verdiensten de gouden médail le in de orde van Oranje Nassau kreeg, 
de zilveren médaille had hij a l 4 1 . In Amsterdam wordt hij ingeschreven als Schutte, ter-
wijl zijn vader tekent met Schütte en wordt vermeld als werkman. 

Kinderen: 

1. M A R I E F R A N C I S C A J O H A N N A , geb. Leiden 9 januar i 1884, overl . Den Haag 1 
maart 1974. 

2. F R A N C I S C U S D A N I E L G E R A R D U S , geb. Leiden 20 mei 1885, concierge Weter ing-
schans 24 (NILMij) en nachtwaker Rijksmuseum. Hij huwde Amste rdam 24 december 
1914 met Josephina Maria Helena van Dun, geb. Amste rdam 18 ju l i 1891, overl. A m 
sterdam 18 februari 1964, dochter van Alphons Emil ianus Antonius Benedictus van 
Dun en Maria Antonia Rijnhard. 

3 . G E R A R D U S A R N O L D U S , geb. Zoeterwoude 25 december 1886, beroepsmili tair 
(sergeant der artillerie in 1915), overl. Ede 6 december 1962, begr. Bennekom 10 de
cember 1962. Hij huwde Naarden 17 mei 1915 met Cornelia Maria van der Helder, 
geb. Naarden 1 april 1892, overl. Bennekom 21 Oktober 1985, dochter van Pieter Anto
nius van der Helder en Johanna Hoefnagel. 

4. H E N D R I C U S , geb. Leiden 6 jul i 1889, overl. Gorinchem 16 maart 1966. Hij huwde 
Gor inchem 5 april 1918 met Leentje Maria Boegheim, geb. Gor inchem 1 mei 1895, 
overl. Gorinchem 21 maart 1971, dochter van Marijnus Cornel is Boeghe im en Hendri -
ka Jochems. 

5. E L I S A B E T H H E L E N A A D R I A N A , geb. Leiden 4 juli 1892, overl . Zutphen 14 fe
bruari 1976. Zij huwde l e Zutphen ca. 1918 met Hugo Rutgerus Petrus Harmsen, geb. 
Zutphen 4 mei 1890, overl. Zutphen 21 november 1931. Zij huwde 2e Zutphen 3 mei 
1940 met Jan Alexander Meuris, geb. Zutphen 4 September 1890, weduwnaar van 
Greet Sluiter, overl. Zutphen 26 jun i 1967, zoon van Jan Alexander Meur is sr en Jo-
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hanna Wil lemina Jansen. 
6. A R N O L D U S M A R I N U S , volgt X. 
7. A L I D A A D R I A N A M A R I A , geb. Leiden 14 januar i 1900, overl. Nieuwegein 11 Sep

tember 1992. Zij huwde l e Den Haag 4 Oktober 1922 met Dirk van der Kamp, kruide-
nier, geb. Schiedam 12 november 1893, overl. Den Haag 10 jun i 1946, zoon van Her
man van der K a m p en Gerardina van den Burgh. Zij huwde 2e Utrecht 28 november 
1961 met Petrus Arie Antonius Peppelenbosch, geb. Zutphen 6 april 1897, overl . 
Utrecht 3 april 1971. 

X. A R N O L D U S M A R I N U S S C H Ü T T E , geb. Leiden 12 September 1897, overl . Hilver-
sum 23 februari 1960, gecremeerd Driehuis 25 februari 1960. Hij huwde 
Curaçao 5 augustus 1929 met Selly M a t h i l d e H e n r i e t t e F e r g u s o n , geb. Curaçao 31 janua
ri 1899, kleuteronderwijzeres, overl. Haarlem 5 januar i 1987, gecremeerd Driehuis 7 j a 
nuari 1987, dochter van Hendrik Ferguson (oogarts te Curaçao) en Mathilde Constance van 
den Bossche. 
Kinderen: 
1. H E N R I EMILE, zie XI . 
2. M A R I J K E , geb. Curaçao 11 januar i 1933, secretaresse Vedior. Zij huwde Voorburg 18 

September met Raymond Roland Kurt Kraft van Ermel, geb. Bandung (Nederlands In
die) 15 Oktober 1925, had een reisbureau Travel Kraft te Amsterdam, overl. Blaricum 
15 december 1997, gecremeerd Utrecht 19 december 1997, zoon van Jan Elias Nico-
laas Kraft van Ermel (ambtenaar Staatsspoorwegen) en Maria Helene Etteldorf. 

XI. H E N R I E M I L E S C H Ü T T E , geb. Curaçao 20 mei 1931, hoogleraar aan de Erasmus 
Universiteit en hoofd van de afdeling Radiologie van het Academisch Ziekenhuis Rotter
dam (thans na de fusie Erasmus U M C geheten) van 1987 tot 1996, erelid van de Neder
landse Vereniging voor Radiologie, rédacteur van Diagnostic Imaging, emeri tus hoogle
raar EUR, overl. Darnius (Gerona, Spanje) 9 jun i 2005. Hij huwde Oegstgeest 28 ju l i 1956 
met R e n a t e Y v o n n e K u n s t , geb. Loemadjan (Nederlands Indië) 22 februari 1930, dochter 
van Herman Wal ter Kunst en Elisabeth Gerarde Hotz. 
Kinderen: 
1. Mr. D A P H N E C O L O M B INE, geb. Leiden 5 november 1957, volgde het Gymnas ium 

te Heemstede , studeerde rechten in Leiden, opleiding tot advocaat bij Loeff van der 
Ploeg te Amsterdam, werkzaam bij de faculteit rechten te Utrecht en Leiden, lid Mach
ten commissie Reizen en stewardess bij de K L M . Zij huwde Heemstede 14 September 
1985 m e t e r s . RoelandJan Jozef Heijboer, geb. Heerlen 19 maart 1954, radioloog 
Academisch ziekenhuis Leiden, Groningen, Rotterdam en Amsterdam, zoon van drs. 
Huber tus Johannes (Huib) Heijboer (Commissar is van Politie te Heerlen) en Marthe 
Joanna Mar ia Ottenhoff. 

2. JESSICA BIBIANE, geb. Leiden 16 januar i 1962, drs. Spaanse taal bij de K L M . Zij 
huwde Heemstede 3 augustus 1990 met Thijs Cappon, geb. Haarlem 11 april 1957, 
volgde een opleiding H T S vliegtuigbouw en economische bedrijfstechniek, boord-
werktuigkundige en gezagvoerder K L M , zoon van Charel Cappon 
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(boordwerktuigkundige K L M ) en Frederika Harmance Kwast . 

Verantwoording 

Nadat de heer Schütte het stuk had opgestuurd en de lay-out was aangepast , vooral ook de 
noten die in het stuk zelf waren verwerkt (zij het daar niet vanaf noot 1) heb ik begin jun i 
2005 hem per e-mail mijn versie opgestuurd. Hij zat toen in Spanje en mai lde mij terug dat 
hij eind jun i naar Nederland zou terugkeren. Eind jul i vernam ik van der heer Nagtegaal 
dat de heer Schütte plotseling was overleden. 
Hij heeft dus niet meer mögen meemaken om deze versie te becommentar ieren. 
H .M. Morien. 

Noten: 
1. In 1669 fiscaal overzicht van Terhalle (1977 Vreden) is een Henrich Schütte goed voor Sch 9, 

Pf 4; zijn vrouw Sch 5, Pf 4. 
2. Er zijn teksten gevonden in Salm-Salmsches Archiv te Anholt, het betreft in 1803 gemaakte 

kopieen vanaf perkamenten originelen die destijds in 1811 met het klooster zijn verbrand. Sub. 
no 8: Litterae in pergameno scriptae a Dno Henr. Schütte, civitatis huius Secretario et Notario 
publico subsignatae, ac civitatis hyuius Sigillo munitae continentes domus cuiusdam inter 
Theodori Breuigs domum et emptum Spaltmans fundum sitae, per Jo. Cotting Joanni Tencking 
et harum possessoribus plenaria cum cessione et possessione venditionem factam anno 1621, 
die 3 dia decembris pretium non specificatur. 

3. R.A. Bredevoort inv.nr 412-1641: f. 37v (24-6-1641). Ersehenen die Ernvest und Wolfur-
nehmer Gerhard van Brunckhorst in nahmen u als Volmachtiger van de Weledle u Gestrenge 
Jacob und Adolph van Munster toe Krechtinck und Wahlien, wie oock juffer Marg. van Mun
ster, daervan genoechsame Volmacht van Vith Bauer fürstliche Hessischer Richter der Stadt 
Bocholt onder desselven Segell und Henric Schutte Notarij handt, in dato den soeventijnden 
Junij deses 1641 Jaers voorbrachte. Voort Rudolph van Munster, capitein und Sie semptlicken 
haer Weledle susters de rato cavierende, die bekanden in qualiteit vorschreven voor, etc. Buch
holz 1665: Gemein Haus kl 2. so Tonniessen vobn Deventer zugehoerig. 

4. Oldenzaal inv.nr. 57a-1619 april 27: Bernhard van Buren, richter te Vreden en B.S en R der 
stad Vreden verklaren dat t.o.v. hen Geert Riessinck te Haarlem overgedragen heeft aan Henri
cus Schutte het in den transfixbrief genoemde stuk land benevens een huis in de Nijestrasse te 
Vreden, (oorspr. Inv.nr. 323c, met zegels van den richter en de stad Vreden met getransf. regest 
19a, 1656 en 1673). 1620 7/12 U 170 Georg: genoemd als stadsschrijver Vreden. 

5. Zie Salm Urkunde 2798 (1636), 2897 (1657), 2912 (1661), 2936 (1669), 2941 (1671), 2942. 
6. Inv.nr. 332c: akten van overdracht door Jobst Schutte en Judith e.l. aan Jobst Schutte, burge

meester van Vreden en Gertruth e.l. van een stuk bouwland groot 3 schepel gelegen voor de 
Wulnerpoort in den Wulneresch te Vreden 1673. Met 3 transfixbrieven 1511-1610-1656 (zie 
regest nr. 19a en 57a). 1671). 

7. Oldenzaal inv.nr.332b: akte van Overdracht door Cordt Heijngk aan Jobst Schutte van een stuk 
land achter op het Hohnfeld te Vreden 1657. 

8. Salm Urkunde 2973 (26-8-1678): Maria Franz., abdis zu Elten en Vreden beleend i.v.m. de 
dood van Jobst Schütte, burgemeester te Vreden diens zoon Johann Jacob S., Amtmann der Ab
tei Vreden met 'dem Zehnt von Hilbolding zu Grossen Merste im Ksp Vreden'. 

9. Salm-Salmisch Urkunde 2798 (verso 20-3-1670); Urkunde 2897 (1657); Urkunde 2912 (1661); 
Urkunde 2936 (1669). 
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10. Salm-Salmisch Urkunde 2798 (verso 20-3-1670); Urkunde 2897 (1657); Urkunde 2912 (1661); 
Urkunde 2936(1669). 

11. Inv.nr. 333a: Akte van Overdracht door Beverdt Wiginck te Vreden als volmacht van Jr. Her
man Johan Schloet es. aan Jobst Schutte van het erve Hellmerdinck in het Kerspel Vreden. Bis-
schop Kresewick 1667. Buchholz 1665: Gemein Haus kl. 1. 

12. Volontair protocol Breedevoort (1674-1800): 1687 no:97 Jan Heijne - zijn zwager Erick Schut
te x Marg. Heijnen f. 275 ontvangen. 

13. Lit. BKW Kreis Borken S.445 f-Vgl Lindenberg in Unser Bocholt 14 (1963) 2 S 16-21 betr. 
Helena Schütte Frau von Brockhausen, Frau von Asbeck; ebd 4 S 16-20 betr. on Asbeck u Haus 
Embsing. 

14. Zie testament Asbeck-Schutte 23-7-1717 (Haus Boing) kerspel Vreden Bschft Ellewick. 
15. Oudheidskamer Oldenzaal inv.nr. 334: Akte van overdracht door Johan en Margaretha Gevers 

aan Johan Christof Asbecke van een tiende uit het goed Eisinck te Wenewijck in het kerspel 
Vreden tegen twee jaren pacht uit de erven Helmering te Crosewijck (Vreden) 1700. Met een 
retroacta betr. Eisinck en Helmering 1447, 1619, 67 (zie regesten nr. 10, 71). 

16. Salm Urkunde 2976 (26-8-1679), Rechter Joh. Jacob Schutte en Frau Cath. von Scheven nemen 
ter aankoop van het goed Boinck te Bocholt 500 Rtl op met 5 % rente dat 4-11-1681 is gesol-
veerd. 

17. Hij was Amtsman des Hochadeligendamenstifts. Damenstft is een kerkelijke, later wereldlijke 
instelling van klooster allure. Er werden meestal ongetrouwde adellijke dames opgenomen, 
wanneer een huwelijk niet meer waarschijnlijk was. In die funetie vermeld op 31-3-168? Bron: 
R.A. Bredevoort inv.nr. 426 fol. 95/96v: Johan Brahm, secretaris zu Bocholt, als volmr. des 
Wel Ehrwt Prioris Burlo in Grossen Burlo verklaart de aan de cloisterzustendige in de heerlijk-
heit Breedevoort, kerspel Wentersick gelegenen korn u blodigen zehendn aus diverse goederen 
(waaronder Wesselinck en de Meddehoe, Boijnck in Rathum, Vertman, Wernershaus, Gros u 
Kleine Polhaus) gerichtlick alhier verhypoteseerd u verbunden te hebben dem hr. Richteren zu 
Bocholt Johan Jacobsen Schutte unde dessen hausfrauen voor 1500 rixdl in Hollants valaution 
(regest Luiting). 

18. Lit: Heinrich Weber-Anna Lindenberg, Familien in Grenzland, in: Unser Bocholt Heft2, 1963 
s. 16ff en Geslachtsboek van Basten Batenburg Oudheids Kamer Oldenzaal. 

19. Belehnt op 26-8-1678 mit den Zehnten aus dem Hof Hilboldinck in Vreden nach den Tod des 
Vaters (H-J Warnecke: von Braun). 

20. Wapen volgens Akten en bescheiden van de leenkamer van Gelderland. Zie ook Muschart 82n. 
Omslag 125 R.A. Arnhem. Zie ook fam. arch. Van Dörth, inv.nr. 296. 

21. Universiteiten Erfurt en Leuven (1681), geboren 1659 te Vreden (akte nr: 13854). 
22. Offiziere der Muensterischen Kontingent Regimenten van Elverfeldt u von Nagel voor Aus-

bruckdes Siebenjähriges Krieg (1755) in Westfälische Zeitschrift 237 Bd 1987 blz. 78; Haupt
leute u Kapitäne: Schutte, Caspar zeit 9-8-1749 (Nagel). 

23. Luitenant im Münsterischen Infanterie regiment v Mengersen; Ltn im Rgt Corfey (Merx S.194/ 
S200; Ltn abenda Ancienite, geb. Bocholt 21-10-1691 (SA Bocholt kartei 13863, akte nr: 
13850), ged. (R.K.) Bocholt 21-10-1691, get.: Dr. Joan Christoph Asbeck en Agnes Maria von 
Scheven, overl. Münster 24-3-1738 op 46-jarige leeftijd, begr. Münster 24-3-1738 (Die Gräber 
des Lamberti Kirchhofes vor 1776). Officierspatent 11-2-1719, + 24-3-1738; in Hausregister 
1770-1780 SA Münster, zou een Fähnrich van reg van Wenge Vogt Deiters te Telgte 150 Taler 
schuldig zijn, durch Coppenrath Deze 1778 auf 400 T erhoelt. Dit moet een andere Chr.B zijn! 
Zie voor ruiming kerkhof 1767 noot 24. 

24. Ruiming 1767 Lamberti Kirche Münster graf 416. Steinbicker- Detten pp 191 (Die Gräber des 
Lamberti Kirchhofes vor 1776). Voordat in 1767 het kerkhof van de Lamberti Kirche te Mün-
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ster geruimd werd, werden de namen van de overledenen gearchiveerd. Het zal hierbij gaan van 
het begraven in de eerste helft van de 18e eeuw waarvan omstreeks 1762 Lamberti een ster-
vensregister bijhield. Bij graf 416 staat: "Op de plaats van de wijnhandelaar Giese. Op 24 maart 
1738 werd hier begraven de luitenant Schütte, wiens vrouw een geboren Giese dochter was. Op 
19 november 1761 werd hier ook Frau Leutnant Schütte begraven". 

25. BAM St. Lamberti KB 13 fol. 146, akte nr: 13/146. 
26. S.A. Münster: S. Lamberti, akte nr: f. 1704/597. 
27. Overl. Münster 29-5-1802 (St.Lamberti KB 1892, akte nr. 28). Was bij overlijden 68 jaar oud. 

Begr. Münster 31-5-1802 (St. Lamberti, akte nr. 28). 
28. Geb. Bocholt 10-4-1741 (Muenster Status animarum 1749-1750 fol.228/27), ged. Bocholt (R. 

K.) 10-4-1741 (st anim f. 228/27). 
29. Überwasser KB 33 fol 138a, akte nr: 138a; was 58 bij overlijden en weduwe van Luitenant 

Schütte, woonde Frauenstr., begr. Münster 14-2-1803. 
30. Officialis= kerkelijk rechter. 
31. KB J. Nepomuk Burgsteinfurt KB2-143v. 
32. BAM St.Ludgeri KB 1852, akte nr: 101. 
33. Geiger.Verlag, Horbam Neckar. "Burgsteinfurt: Eine Reise durch die Geschichte (1347-1997). 

Heimat verein Burgsteinfurt. 
34. Pfa St. Joh. Nepomuk Burgsteinfurt KB2-131, akte nr: 131. Wordt in de huwelijksakte Joes 

(Johannes) Christopherus genoemd. 
35. Burgsteinfurt. Eine Reise durch die Geschieht. 650 Jahre Stadtrechte (1347-1997); Heimatve

rein Burgsteinfurt. Geiger-verlag, Horb am Neckar. 
36. Pfa St. Joh. Nepomuk Kirchebuch KB2-143v. Dit huwelijk moet voor 1822 ontbonden zijn ge-

weest, omdat Christopher Schütte toen hertrouwde. Noch van een scheiding, noch van overlij
den, zijn gegevens beschikbaar in Burgsteinfurt en Münster. 

37. Pfa St. Joh. Nepomuk Kirchebuch KB3b-196, akte nr: 1/1822. Heet bij dit huwelijk Johan Ne
pomuk Christopherus, münsterischer Officier zu Warendorf, 39 jr alt., ouders reeds overleden. 

38. BAM KB2 S. 93 en KB4 S.88, akte nr: AFN:3CDZ-BS. 
39. BAM KB 2, akte nr: S.93. 
40. Bij het huwelijk waren getuigen: Joannes Nepomucenus Christopher Schutte, landbouwer, na

mens de bruidegom en Hermanus Johannes Vogelpoel, stucadoor, namens de bruid. De moeder 
van bruid en bruidegom waren al overleden. Opvallend is dat hij als Schütte Staat ingeschreven, 
en zijn vader als Schutte, terwijl deze ondertekent met J. Schütte. N.B. In het geboortebewijs 
van Franz in Burgsteinfurt, tekent de vader met C. Schütte. Blijkbaar was toen de Joannes Ne-
pomu(k)cenus nog niet toegevoegd. 

41 . Staat van dienst: Stamboek onderofficieren (Artillerie) (1398), (1282-3681), (1289-406) toe-
gangsnr. 2.13.09. 

42. Merxs.189.194,203. 
43. F.A. Anholt, Stift Vreden en de Nederlandsche Leeuw 1941 kolom 36 en 1981 kolom 430. 
44. Nederlandsche Leeuw 1982 kolom 478. 
45. Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, 1994. 
46. Volgens akten en bescheiden van de Leenkamer van Gelderland. Ned. Zie ook de Nederland

sche Leeuw 1918 kolom 342. Er zijn ook enkele families Schutte rond de 2e helft van de 17e 
eeuw en de eerste helft van de 18e eeuw in o.a. Amsterdam, Winterswijk die een wapen voeren 
met één verticaal geplaatste pijl met de punt omhoog. Het helmteken heeft eveneens een verti-
caal geplaatste pijl tussen een vlucht. 

47. Nederlandsche Leeuw 1945 kolom 101. 
48. Die Nachkommen Karls des Grossen, Erich Brandenburg. 
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Overzicht publicaties [64] 
H. Klunder 

J.W. Wielemaker-Bar ink: Kwartierstaat van 
Johan Barink. [Ooyman/Ooi jman, Van 
Rooden, Nakken . ] Oostgelders T.G.B., 4e 
kwart. '06. 

T. van der Vorm: De bloedverwanten van 
meester Bartholomeus Volprechtsz. (overl. 
1506), stichter van een eeuwige vicarie in 
Katwijk aan de Rijn. [Parenteel, patronie-
men, 15e eeuw-1726.] Ons Voorgeslacht , 
dec. 06. 

N . van Langevelde: Reactie [...]: Toevall ige 
vondsten: Bebelaar. [ 'Genealogie van de 
familie Bebe laar (ook Beblar/Bebelar/ 
Babeller)' 1735-1933.] Van Zeeuwse Stam, 
dec. '06. 

G.J.A. Schampers , S.P.F.M. Roefs: Het ge-
slacht D e Bercker. [Vervolg, 16e eeuw-
1632.] Brab. Leeuw, 2006 nr. 4. 

H. Koops van 't Jagt, E. de Leeuw: Genealo
gie Bloemer(t)s - Dwingelo , 1342-1997. 
[ 'Genealogie' vanaf ca. 1500.] Drents Ge-
neal. Jaarboek 2006 . 

A.M. Bosters : Het geslacht Bloncke - Van 
Reimerswaal naar Halsteren. [1490-1707.] 
Brab. Leeuw, 2006 nr. 4. 

L.M. van der Hoeven: Proeve van een géné
alogie Brouwhuijs . [Vöör 1600-1743.] Me-
ded.blad N .G.V. afd. Delfland, dec. '06. 

P. Donche: De familie V a n Dr incham, ge-
zegd van Viaanderen (ca. 1350 tot 16de 
eeuw). Vlaamse Stam, nov.-dec. '06. 

G. Noor loos : Genealogie Dubbel t uit A lm-
kerk en Emmikhoven . [1650-1909.] G.T.M. 
W.B.Bw. , 2006 nr. 4. 

N . van Spaendonk, A. Pijnenburg: Hamers . 
[Vervolg, 1694-2004.] Brab. Leeuw, 2006 

nr. 4. 

A.S . Flikweert: De familie Hane /Haane op 
Schouwen-Duiveland. [1670-1863.] V a n 
Zeeuwse Stam, dec. '06. 

L. Adriaenssen: Her incx in olie, zeep, verf 
en bankzaken. [Vervolg, 16e eeuw-1703.] 
Brab. Leeuw, 2006 nr. 4. 

P. van Hoof: Parenteel van Theodor Huy-
ben, s tamvader van het Hornse brouwersge-
slacht Huyben. [1766-2001.] L imb. Tijd-
schr. Gen., dec. '06. 

B . van Dooren: Uitdagingen rond Zwol le -
de kwartieren van Janna Jans, voorouder 
van veel Sallanders - deel 1: Dalfsen. 
[Patroniemen, ook schema's , 17e eeuw.] 
Gens Nostra, nov. '06. 

H.M. Jansen: Vervolg kwartierstaat van 
Hendrikus Marinus Jansen. Oostgelders T. 
G.B., 4e kwart. '06. 

G. Schampers: Parenteel van Balthis Jans
sen te Overloon. [Vervolg, 1680-1998.] 
Brab. Leeuw, 2006 nr. 4. 

F .A.M. van Gorkum: Genealogie Koenders 
Dinxperlo e.o. [Vervolg, 1745-1903.] Oost
gelders T.G.B., 4e kwart. '06. 

A.J. van de Pol: Aanzet tot een généalogie 
Kroesbergen. [1705-1926.] Veluwse Ge-
slachten, nov./dec. '06. 

P. Nouwt : Stamreeks van de familie L a m -
bregts te Princenhage. [16e eeuw-2000.] 
Gens Nostra, nov. '06. 

A.L. Mellink: Vervolg généalogie Willem 
Mell ink (slot). [1872-1999.] Oostgelders T. 
G.B., 4e kwart. '06. 

N . Boussemaere: Onze kwartierstaat Daniel 
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M e r l e v e d e . [ D e r a m a u t , Délava , Faes . ] 
Vlaamse Stam, nov.-dec. '06. 

Ph.J. van Dael : De oudste generaties Mil le t / 
d e S t .Aub in /Mi l e t d e S t .Aubin . [Ook B u n 
ge, vöör 1700-1813.] Ned . Leeuw, okt. '06. 

R.G. de Neve: Beoefenaren van de genees-
kunst - De medische familie Nui jens . 
[1750-2004.] Jaarboek C.B.G. 2006. 

J.F. van der Wal: Het geslacht O v e r b o s c h 
en het landgoed "De Overbosch". [Deel 2: 
'Tak Wil lem Overbosch ' , 1801-2004.] Ve-
luwse Geslachten, nov./dec. '06. 

T. Hokken: De joodse familie P o l a k t e Rot
terdam rond 1800. [Ca. 1700-1878.] Gens 
Nostra , dec. '06. 

A. Beukelman, K.J. Slijkerman: De geslach
ten P o n s op de Zuidhollandse eilanden in de 
16e en 17e eeuw. [Tot 1782.] Ons Voor-
geslacht, nov. '06. 

M.T. Sprangers: Genealogie van Leijn Cor-
nelisz. Priester (2 - slot). [De P r i e s t e r , 
1828-1993.] Van Zeeuwse Stam, dec. '06. 

E. de Leeuw: Genealogie P r i n s - Dwingelo, 
ca. 1600-1867. Drents Geneal. Jaarboek 
2006. 

B . van Rijswijk: Een nieuwe tak aan de gé
néalogie V a n Ri jswi jk . [Aanvullingen 18e 
eeuw.] G.T.M.W.B.Bw. , 2006 nr. 4. 

G. Hoogeboom: Genealogie van Jan Jansen 
S c h u t t e . [1725-1997.] Oostgelders T.G.B., 

4e kwart. '06. 

C. de Graaf, H. Homan Free: De schulten 
van Drenthe (4). [Kwartierstaten: S t r u u c k 
(geb. ca. 1635, H i d d i n g ) , S i c h t e r m a n (geb. 
1656, L a a r h u i s , S t r u u c k ) , V a n R i e m d s -
d i j k ( g e b . 1778, R e y n d e r s , Oos t ing) . ] 
Drents Geneal. Jaarboek 2006. 

F. van der Veen: Schulte Jan Steenbergen 
S t r u u c k en zijn nazaten in Havelte . [1540-
1811.] Drents Geneal . Jaarboek 2006. 

R. Voeten: Genealogie van Joannes Cornells 
Meeus Voets . [Vervolg, ook Voe ten , 1618-
2004.] G . T . M . W . B . B w , 2006 nr. 4. 

K.J. Slijkerman: De familiegroep met de na
men W e l b o r e n en K e y s e r s d i j c k uit West-
Barendrecht (slot). [1595-1758.] Ons Erf-
goed, nov. '06. 

N . A . Hamers , M . Jongsma: Friso W i e g e r s -
m a . [Kwartierstaat, B l a n c k e , Dan ie l s , Sen-
gers.] Gens Nostra , nov. '06. 

J. Hengstmengel : Johannes Gerardus Maria 
W i l l e b r a n d s . [Kwartierstaat: A d e m a , K o k , 
G r o e n . ] Gens Nostra , dec. '06. 

L.A. Luteijn: Genealogie van Antheunis 
Wi s se (2 - vervolg) . [Ook andere namen, 
vooral Zaamslag, 1812-1964.] V a n Zeeuwse 
Stam, dec. '06. 

Voor redactieadressen zie 
www.onserfgoed.com 

"i. , „ „ o / Penvoerine van onze voorouders 
<^7r* / • Jfo**-flJ$flAiJ ^ e t ' s b e k e n d dat lang niet al onze voorouders de 
V ^ ^ * " A \\ t C'J^^^t schrijfkunst beheersten. Konden de contractanten 

^th+fix- g j j / ^_ , ^ * * ti&Ax en/of de getuigen niet schrijven dan tekenden ze Iß \ I AJ\k~W xT Jß ' geiuigen m e i scnryveii uan ieK.enuen z e 
, &m^K. m e t hun huismerk. Konden ze zelfs geen pen vast-

U * 2 ^ houden, dan werden ze soms daarbij geholpen of 
- «^ werd de pen aan hun vinger gebonden. In dat geval 

werd wel toegevoeogd: 'me t aanhouding der penne eigenhändig get rocken ' of ' m e t aen-
bindinge der penne getrocken ' of soortgelijke bewoordingen. 
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Enkele moeilijke woorden uit de généalogie 
uitgelegd (deel 4) 
JW. Koten 

Inleiding 
In de généalogie (familiekunde) zijn enkele standaarduitdrukkingen die voor beginners in 
deze tak van sport vragen oproepen. O p verzoek van diverse lezers hebben we in dit tijd-
schrift de achtergronden van enkele genealogische begrippen wat verder uitgediept. In dit 
nummer worden de woorden stamreeks, afstammingsreeks, verwantschapsreeks, genea-
gram en genealogische keten nader verklaard. 

Stamreeks 
Het opstellen van een stamreeks is mogelijk een van de oudste vormen van généalogie. 
Wie de bijbel bestudeert ziet talrijke stamreeksen opgenomen. In Matheus 1,1 vindt men 
een uitgebreide afstammingslijst van Jezus. Dat hoorde daar tot de cultuur. M e n kent im-
mers geen famil ienamen maar uitsluitend patroniemen. In de Arabische wereld heeft men 
deze traditie gehandhaafd. Heel wat mensen uit het Midden Oosten kunnen een lange lijst 
van voorouders zonder haperingen opdreunen. Mijn hoofdanalist kon zelfs zonder blikken 
en blozen 30 generaties voorouders noemen. Maar hij was een Somalier en dat is daar be-
langrijke kennis . Ontmoet j e een vreemdel ing zo vertelde hij me, dan ga j e bij de kennis-
making na of j e mogeli jk verwantschap hebt. Dat doe j e dan door j e stamreeks op te som-
men. Wie fouten in zijn afstammingslijn maakt wekt want rouwen en kan als vijand worden 
beschouwd. Ook M e v r o u w Hirshi Ali kon een groot aantal voorouders opnoemen, waarbij 
ze en passant liet weten dat de familie in de 8ste eeuw uit het Arabische schiereiland 
kwam. Vermoedeli jk hoorde ze wel bij een zeer vooraanstaande clan en dan begrijp j e haar 
toch wat beter. 

Voor starters in de généalogie is het opstellen van een stamreeks vaak een goed begin om 
de smaak van genealogisch onderzoek te pakken te krijgen. Vaak gebruikt men de stam
reeks om de vroegste oorsprong van de familie te achterhalen en incidenteel ook om een 
familiewapen op te sporen. Maar ook voor snelle communicat ie van de genealogische ge
gevens bij naamgenoten kan de zeer overzichtelijke stamreeks toch wel handig zijn vooral 
als j e net als mijn Somalische analist snel familieverwantschap wil achterhalen. Zeer be-
kend zijn ook in genealogische publicaties de diverse stamreeksen bij koninklijke families 
of adellijke geslachten. 

Was vroeger de stamreeks hoofdzakelijk gericht op de wettelijke stamouders in de manne-
lijk lijn, momentee l heeft men ook belangstelling gekregen voor de moederlijke stamlijn. 
Deze matri l inéaire afstammingsreeks heeft de laatste tijd betekenis gekregen in de klini
sche généalogie zoals we later uiteen zullen zetten. 
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Omschri jv ing van het begrip stamreeks 
Een stamreeks is een directe afstammingslijn, waarbij men de vaderli jke (paternale 1 ) , moe-
derlijke (maternale 2 ) en incidenteel een gemengde lijn kan volgen. Bij de vaderslijn publi-
ceert men dus de reeks van vaderlijke voorouders-naamdragers . Dit zijn dan de probandus , 
vader, grootvader (vaders vader dus), overgrootvader (vadersgrootvader) enz. Bij de moe-
derlijke (maternale) lijn volgt men de reeks moeder grootmoeder (moeders moeder) , over-
grootmoeder (moedersgrootmoeder) enz.. Bij de gemengde lijn (ook wel afs tammingsreeks 
genoemd) volgt men een rechtstreeks lijn tussen een probandus en een relevante voorou
ders, hierbij gaat men geslachtsneutraal te werk, de geslachtslijn kan zowel vrouweli jke als 
manneli jke voorouders tonen. In boerenfamilies kan deze werkwijze belangrijk zijn omdat 
de overerving van een boerderij via een gemengde geslachtslijn kan worden getraceerd. 
Het wezenli jk verschil tussen een mannelijke, vrouwelijke (patrilineaire resp. matri l inéai
re) afstammingslijst is dat bij de patrilineaire lijst de achternaam van de mannen steeds het 
zelfde blijft terwijl deze bij de matrilinéaire s tamreeks bij iedere volgende generatie verän
dert. Bij gemengde stamlijn komen uiteraard verschillende namen voor, afhankelijk van het 
ver loop van de stamreeks. 

M e n kent diverse vormen van uitwerking van een stamreeks. 

(1) ascenderende en descenderende presentatie 
Het is de gewoonte bij een stamreeks om de oudste bekende (gewenste) voorvader of voor-
moeder boven aan de lijst te zetten totdat men in achtereenvolgende generaties bij de pro
bandus uitkomt. M e n heeft dus hier een descenderende lijst. Ascenderende stamlijsten wor
den minder vaak gebruikt. 

(2) eenvoudige presentatie (uitsluitend de voorouders) 
De meest eenvoudige vorm is uitsluitend de benoeming van de voorvader (met D T B -
gegevens) en diens echtgenote (met DTB-gegevens) met eventuele vermelding van huwe-
lijkse datum en huwelijksplaats en de ouders van de partner. Bij de descenderende presen
tatie krijgt de oudste bekende (gewenste) voorvader het Romeinse getal I, die der volgende 
generat ies II, III, IV enz totdat men bij de probandus uitkomt. D e noter ing bij de ascende
rende presentatie verschilt bij diverse computer p r o g r a m m a i . Standaard is, dat zelfs bij de 
ascenderende presentatie de probandus het hoogste nummer krijgt, gevolgd door het navol-
gende lagere nummer bij ieder volgende parentatie totdat men bij de gewenste "voor
ouders" ui tkomt die men dan het nummer I toekent. Een alternatief is dat de probandus de 
Romeinse letter I en de voorgaande generaties (parentaties dus) in opsti jgende reeks II, III, 
IV enz. wordt toegekend. 

Bij de matril inéaire lijn volgt men het zelfde principe. Er is echter een probleem. Bij som
mige computerprogramma's ziet men in een moederli jke generatie/parentatiereeks de vader 
van de voormoeder het eerst en daarna zijn echtgenote. In toenemende mate ziet m e n bij 
matri l inéaire reeksen de oermoeder met haar eigen naam voorop staan, daarna gevolgd 
door de naam van haar echtgenoot, die dan de naamgever is van de volgende generatie. Bij 
de volgende generaties herhaalt zich dit spel dan weer. 
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Pas op: in deze reeks worden niet genoemd de eventuele tweede of derde echtgenoten van 
een van de voorouders . Men geeft dus alleen aan de "relevante" voorouders . 

(3) complexere presentatie (inclusief kinderen en aanverwanten) 
De meer complexe presentatie van een stamreeks houdt in dat men niet alleen de namen 
van de voorouders noemt maar tevens de kinderen in het relevante gezin, eventueel met 
hunne/hare echtgenoten en de ouders van de echtgenoten. Bij meervoudige huwelijken 
komt de relevante voorouders op de belangrijkste plaats, maar noemt men bij de betreffen
de partner de naam met eventuele kinderen. Let op de kinderen uit de huwelijken met een 
andere partner worden als regel dus niet in een stamreeks genummerd. 
Bij de ascenderende presentatie volgt men dus het principe, aangenomen dat de probandus 
de t iende generatie is: 

X de probandus en partner en diens/dier ouders (eventuele andere partners van de echtge
note) en hunne kinderen 

IX de vader (eventuele andere partners) x moeder 
kind 1 (evt partner en ouders) 
kind 2, (evt partner en ouders) 
kind 3 enz. 

(Nota bene: een van deze kinderen is de probandus) 

VIII grootouders enz. 
kind 1 
kind 2 
kind 3 enz. 

(Nota bene: een van deze kinderen is de in IX genoemde vader) 

Enz. 

Men kan ook de parentatie nummering volgen, dan krijgt de probandus dus nummer I, de 
ouders II de grootouders nummer III enz. 

Nummer ingen 
Bij een eenvoudige stamreeks is de nummering vrij eenvoudig, men noemt eerst de ouders 
die met het Romeinse cijfer worden aangegeven en vervolgens de kinderen in volgorde van 
leeftijd 1, 2, 3 enz. De nummer ing kan echter moeilijker worden wanneer de vader meerde-
re partners heeft. Meestal worden deze andere kinderen wel genoemd maar niet apart ge
nummerd en niet in de volgende generatie meegenomen. Het gaat toch primair om de 
stamlijn van de probandus. Doch ook hier zijn afwijkende nummeringssystemen niet onge-
bruikelijk. 
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Stel dat de grootvader drie maal t rouwt maar dat de tweede vrouw de relevante voormoe-
der is dan wordt in de stamreeks zij (de tweede echtgenote) het eerste genoemd en de ove
rige echtgenoten in volgorde van huwelijksdatum eventueel met hare kinderen tevens ver
meid. O m verwarring te voorkomen nummert men deze kinderen liever niet 
Zie hieronder een descenderende stamlijn als voorbeeld. 

I Grootvader x tweede echtgenote (eventueel met vernoeming kinderen) 
eerste vrouw (eventueel met vernoeming van kinderen) 

derde vrouw met vernoeming kinderen 
II Zoon x echtgenote 
III Probandus 

Vermelding kwartierstaat (Kekulé) n u m m e r 
Het is ook niet ongebruikelijk dat men naast het Romeinse nummer van de parentatie 
(parentus = ouders) tevens het kwart ierstaatnummer volgens Kekulé noemt (voor de be-
schrijving van het Kekulénummer zie artikel over kwartierstaten in deze reeks). Dit kan 
zelfs zeer händig zijn bij gemengde stamreeksen. 

Voor de ascenderende reeks wordt dit dus 
I p r o b a n d u s ( 1 ) 
II vader (2) moeder (3) 
III grootvader (4) grootmoeder (5) 
IV overgrootvader (8) , overgrootmoeder (9) 
enz. 

Bij de ascenderende matrilinéaire stamreeks wordt dus dan de bijgevoegde kwart ier num
mering 
I p r o b a n d u s ( 1 ) 
II moeder (3) vader (2) 
III grootmoeder (moederszijde) (7) grootvader (6) 
IV overgrootmoeder ( idem) overgrootvader (14) 
enz. 

Grafische presentatie 
Voor de grafische presentatie van een stamreeks zijn vele mogeli jkheden beschikbaar af-
hankelijk van de genealogische software. Traditioneel worden bij de descenderende confi-
guratie gecentraliseerd recht onder elkaar de generaties geplaatst, veelal met een kader 
omgeven. Tussen de opvolgende generaties plaatste men dan een gecentreerde verticale 
streep of balk om de scheiding van de generaties te markeren. Ik geef een voorbeeld van 
een matril inéaire stamlijn (5 generaties) 

I betovergrootmoeder x betovergrootvader 

I 
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II overgrootmoeder x overgrootvader 

III grootmoeder x grootvader 

IV moeder x vader 

V probandus 

Scheve (semi-grafische) presentatie 
Een bekende semi-grafische presentat ievorm is de scheve positionering van de opvolgende 
generaties. Stel dat men van een probandus vijf generaties van een stamreeks wil afbeelden 
dan kan dat als volgt 
I betovergrootouders 

II overgrootouders 

G e m e n g d e (neutrale) s tamreeks: afstammingstafel 
Bij de gemengde (neutrale) s tamreeks ook wel afstammingstafel genoemd neemt men een 
bepaalde voorouder en tracht deze via een afstammingslijn te verbinden met de probandus. 
Het is daarbij niet wezenlijk belangrijk of de voorouder mannelijk of vrouwelijk is. 

Bij de presentatie van "koningsgeslachten" wordt aan de gemengde (ook wel neutrale) 
s tamreeks veelal de voorkeur gegeven. Men kan dan zien wie wie opvolgt. Bij de gemeng
de of neutrale s tamreeks ook wel afstammingstafel genoemd, let men niet op het geslacht 
van de voorouders maar uitsluitend of de bewuste voorouders voor de afstammingslijn re
levant is. Bij een gemengde stamreeks ziet men dus een gemengde mannelijke c.q. vrouwe-
lijke relevante opvolgingsreeks. In sommige genealogische programma's is deze optie be-
schikbaar. M e n definieert dan eerste de probandus en vervolgens de gewenste relevante 
voorouders . De Software zoekt dan de korst mogelijk verbindingsweg tussen de probandus 
en deze gewenste voorouders . Bij inteelt (familiehuwelijken, bloedverwantschap huweli j -
ken) kan er tussen de probandus en de doel-voorouders (de voorouders die men op het oog 
heeft) soms meerdere stamlijnen opgesteld worden (zie verder) . Gemengde stamreeksen 
hebben een belangrijke toepassing bij de w e g van overerving van landerijen, huizen of an
dere erfgoederen. In een gemengde stamreeks of afstammingstabel kan men aan de weg 
zien hoe het betrokken item via de diverse generaties tot j e is gekomen. 

In een gemengde stamlijn worden de opvolgende generaties met Romeinse cijfers aange-
duid, maar het is aan te bevelen ook de kwart ierstaatnummers (volgens Kekule) aan te ge-
ven. Wanneer men de kwart iers taatnummers van de probandus en de doelpersoon (de ge
wenste voorouders) kent kan men met een betrekkelijk eenvoudige methode de wijze van 
afstamming in kaart brengen. In het "basic tijdperk" waren diverse handige kleine pro-

III grootouders 
IV ouders 

V probandus 
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grammaatjes beschikbaar die dat voor elkaar kregen. Ik heb er zelf ook nog ooit zo een ge-
schreven. 

M e n kan op diverse manieren een gemengde stamreeks presenteren, gewoonli jk kiest men 
voor de gebruikelijke vorm, onder elkaar met gecentreerde verticale pijlen, strepen of bal-
ken tussen de opvolgende generaties. Als voorbeeld een 8 generaties afstammingstabel van 
prinses Amal ia en haar voorvader koning Willem I 

I koning Willem I x koningin Wilhelmina 
1 

II 
1 

koning Willem II x koningin A n n a 

III koning Willem III x koningin E m m a 

IV koningin Wilhelmina x prins Hendrik 

V koningin Juliana x prins Bernard 

VI koningin Beatrix x prins Claus 

VII kroonprins Alexander x prinses Max ima 

VIII prinses Amal ia 

Complexe afstammingstafels 
Bij de afstammingstafels kunnen zieh allerlei problemen voordoen wanneer het gaat om 
meervoudige huwelijken maar vooral wanneer bij een familie b loedverwantschap (inteelt) 
tussen de huwelijkspartners voorkomt. Het is dan mogelijk meerdere afstammingstafels op 
te stellen tussen een bepaalde voorouder en de probandus. Als voorbeeld noem ik het geval 
dat de probandus een kind is uit een neef-nicht huwelijk 

Stamlijn 1 
grootouder 
ouder 
neef 
probandus 

Stamlijn 2 
grootouder 
ouder 
nicht 
probandus 
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Het is dan niet ongebruikeli jk om beide stamlijnen in een grafische afstammingstabel te 
verwerken zoals: 

grootvader 
/ \ 

ouder (kind) ouder (kind) 
i i 
i i 

neef (kleinkind, vader probandus) nicht (kleinkind, moeder probandus) 
\ / 

probandus 

Het is duidelijk dat men bij meer complexe familieverhoudingen nog veel complexere af-
s tammingstabel len op te stellen. Met behulp van de computer kan men van een zelfde 
voorouder incidenteel dus meerdere stamlijnen opvragen. In veel gevallen vraagt het pro
g ramma dan welke van de mogelijke stamlijnen (volgens welke geprefereerde s tamouder) 
men wenst . Zeer complexe n ieuwe software maakt het zelfs mogelijk meerdere stamlijnen 
een grafisch overzicht te integreren. Me t enkele stamlijnen en is dit redelijk wel te doen. 
Maar ga j e ver terug dan word t het soms toch zeer ingewikkeld. Zo heb ik zelf wel dertien 
verschil lende stamlijnen me t Karel de Grote. 

Verwantschapstafel 
De afstammingsreeks is in feite de eenvoudigste vorm van het opstellen van een verwant-
schapsreeks. In de meeste moderne genealogische programma's is deze optie beschikbaar. 
Door het ingeven van twee namen (probandi) kan men het programma vragen of er binnen 
een genealogisch bestand een gemeenschappeli jke voorouder van beide probandi aanwezig 
is. Verwantschapstafels werden vroeger nogal eens gebruikt door pastoors om de verwant-
schap van twee personen te demonstreren wanneer men een dispensatie voor een huwelijk 
aanvroeg. Incidenteel worden verwantschapstafels gebruikt bij partners van personen met 
koninklijke bloede. Een aardig recent voorbeeld is de verwantschaptafel van prins Alexan
der en Max ima waarbij via prins Bernard gemeenschappeli jke voorouders bestaan. 

De grafische presentatie van een verwantschapstafel gaat meestal in de vorm van een Che
vron (omgekeerde letter "V")- Als voorbeeld geeft ik de grafische afbeelding van een ver-
wantschapsli jn tussen een achterneef en achternicht 

gemeensch. voorouders 
/ \ 

broer broer 
/ \ 

neef neef 
/ \ 

achterneef achternicht 
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Genealogische reeks (keten) 
In een genealogisch liber amicorum is het niet ongebruikelijk dat vr ienden een genealogi
sche relatie construeren tussen henzelf en de betrokken vriend(in). In deze genealogische 
keten gebruikt men niet alleen bloedverwantschapslijnen maar ook aanverwantschap. 
Het opstellen van een genealogische keten kan bij een eerbetuiging een aardige geste zijn 
om de waarder ing voor betrokkene in een bijzondere genealogische vorm tot ui tdrukking te 
brengen, . 

Biologische betekenis van de stamreeks 
Zoals eerder reeds uiteengezet bij het nummer over généalogie in deze reeks delen alle 
mannen in een patrilineaire stamreeks het zelfde Y-chromosoom-DNA, terwijl alle vrou-
wen inclusief een mannelijke probandus in een matrilinéaire reeks hetzelfde M t - D N A heb-
ben. Vandaar dat vooral de laatste j a ren de matrilinéaire afstammingen aan betekenis heb-
ben gewonnen. Dit komt omdat in hären de Mt -DNA aanwezig blijft en dus een geschikt 
object is om een familieverwantschap in de maternale lijn aan te tonen. 
Zoals ik eerder schreef kan men bij de gemengde stamreeksen niet de verwantschap tussen 
de generaties zo gemakkelijk aantonen. Men is hierbij aangewezen op het DNA-onderzoek 
van de niet geslachtsgebonden Chromosomen (ook wel autosomale Chromosomen genoemd 
dus de niet X-Y-chromosomen). De praktische grens ligt momentee l bij de grootouder-kind 
relatie, de theoretische grens ligt bij de 5de parentatie zoals we eerder hebben beschreven. 
Het DNA-onderzoek maakt echter rasse schreden en met haplo-typering is het vermoede-
lijk mogelijk ook een relatie met sommige vroegere voorouders wel aan te tonen. Maar dat 
is toekomstmuziek en te complex om hier kort te beschrijven. Ongetwijfeld komen we 
hierop spoedig terug. 

Samenvatt ing 
Stamreeksen hebben een beperkte toepassing in de généalogie. Het betreft dan de recht-
streekse verbindingslijn tussen een probandus en een van de voorouders . Vaak is de toepas
sing de afstammingslijnen van koninklijke geslachten of bij erfrechtelijke kwest ies . Ge
mengde afstammingslijnen hebben ook betekenis bij boerenfamilies waarbij de naam van 
de boerderij de naam van betrokkene bepaalde. Vaak kreeg daarbij de schoonzoon de naam 
van de echtgenote. Biologisch zijn de patrilineaire en matril inéaire afstammingsli jnen ech
ter zeer belangrijk. Het D N A van het Y-chromosoom resp M t - D N A blijft over vele genera
ties gelijk. Het is daardoor mogelijk de verwantschap van verre naamdragers aan te tonen. 

Noten 
1. Pater is het Latijnse woord voor vader 
2. Mater is het Latijnse woord voor moeder 
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Bibliotheekpas van de TU Delft 
Sinds enige tijd is de pas die toegang geeft 
tot de TU-bibl iotheek niet meer gratis. Daar-
naast is er de Prometheus Bibliotheekkaart , 
de enige pas die nodig is voor het inzien van 
de genealogie boeken uit de TU-bibliotheek. 
De regels die momentee l gelden in de bibli-
otheek zijn als volgt: 
Alle leden van Prometheus en de abonnees 
van "Ons Erfgoed" kunnen een bibliotheek
kaart voor de Prometheus bibliotheek ont-
vangen. Deze kaart is steeds slechts gedu-
rende een jaar geldig en geeft u uitsluitend 
toegang tot de boeken van Prometheus . Bij 
de receptie ontvangt u tegen inlevering van 
deze bibliotheekkaart de sleutel van de Pro-
metheuskasten. U dient de kasten tijdens en 
na het gebruik steeds zorgvuldig te sluiten 
(iedere bezoeker krijgt een "eigen" sleutel). 
Bij het terugbrengen van de sleutel krijgt u 
u w bibliotheekkaart weer terug. 
De boeken van de Genealogische Vereni-

Cd-romnieuws 
H . M . Lups 

Bij BoekopCd verscheen een verzamelcd 
van publicaties betreffende de Ridderschap 
van Ni jmegen, Zutphen, de Veluwe en de 
Duitse Orde. Auteur is mr. W J . baron d 'A-
blaing van Giessenburg, waarbij als het ver-
haal van Ni jmegen is opgenomen een ge-
schiedkundig overzicht van de hand van mr. 
Peter A.N.S . van Meurs . Opgenomen zijn de 
edelen vanaf medio 1500 met hun namen en 
stamdelen (= beknopte kwartierstaten) en de 
afbeeldingen van hun wapens . 
De cd kost € 35 en is te bestellen bij 
BoekopCD en bij ons 
(zie www.onserfgoed.com) 
De inhoud van deze cd staat ook op een cd van 
de Stichting Historic Future (op onze site 

ging Prometheus zijn uitsluitend ter plaatse 
raadpleegbaar en worden dus niet uitge-
leend. 

De toegang tot de TU-bibl iotheek is niet 
meer gratis. Om boeken uit de kasten, het 
magazijn, depot of Tresor van de universi-
teitsbibliotheek in te zien kunt u volstaan 
met het aanvragen van een eendagspas; dit 
kost € 2,50. (Tijdschriften en boeken uit het 
Tresor worden niet uitgeleend.) Een biblio
theekpas voor een jaar k o s t € 20,-. Bij uw 
eerste bezoek dient u dan twee identieke 
pasfoto's, een recent legitimatiebewijs (b.v. 
paspoort of rijbewijs) en een recent adresbe-
wijs (b.v. bankafschrift of recente verzeke-
ringspolis) mee te nemen. 

De gehele procedure vindt u op de websi te 
van de Bibliotheek T U Delft. 

aangegeven als SH00010. 

Eind februari verschijnt bij ons (zie t.z.t. 
www.onserfgoed.com) de cd A L 0 0 0 0 5 , 
'Algemeene ophelderende verklaring van 
het oud letterschrift' (in steenplaatdruk uit-
gegeven door de Maatschappij tot Nu t v a n ' t 
Algemeen, 1818). Op de cd 17 voorbeeld-
platen met 48 oefenvoorbeelden plus bijbe-
horend boekje met op 64 pagina ' s de tran-
scripties, aangevuld met Jaargang I ( 1901 -
1902 van ' D e Paleograaf 

De prijs is € 12,50. Abonnees van Ons 
Erfgoed betalen 10 € 
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Boekennieuws 
Boelens, een RK Groninger familie met een 
grote Bossche tak, samengesteld door drs. J.M. 
B. Boelens te Vught en O.J. Nienhuis te Assen. 
De auteurs starten in de eerste helft van de 16 e 

eeuw. Van alle takken Boelens zijn de nakome-
lingen gevolgd tot in de huidige tijd. De twee 
delen waaruit deze publicatie bestaat, teilen 1600 
pagina's, 450 illustraties (bijv. dorsen op de 
boerderij 'De Luit' te Eenrum), meer dan 80 fa-
milieschema's en een index op meer dan 12.000 
namen van personen, boerderij en en huizen. De 
familie Boelens bleef na de reformatie voorna-
melijk Rooms Katholiek. Vanuit Oldenzijl en 
Kloosterburen vestigden verschillende Boelen-
sen zieh in Groningen en waren daar vooral 
werkzaam als bierbrouwer en koopman. Een 
groot deel van de familie bleef landbouwer. In 
deel 2 worden de Boelensen behandeld die af-
stammen van Aaltje Willems, de vrouw van Cor
nells Redmers. Zij was een dochter van Willem 
Luirts (Boelens). Van Westerwijtwerd verbreid-
de deze familie zieh richting Aduard, Zuidhorn 
en later naar Groningen, Den Haag, Enschede en 
Steenwijkerwold. Een tak emigreerde naar Ame
rika, maar ook deze nakomelingen zijn volledig 
in kaart gebracht. In de 17 e en 18 e eeuw bracht 
de familie meer dan 15 brouwers voort. In 1832 
vestigde zieh een nazaat als marktkoopman en 
winkelier in 's-Hertogenbosch en werd stamva-
der van een grote familie. Een deel van deze af-
stammelingen bleef tot op de huidige dag in de 
textiel. Ze behoorden tot de bekende Bossche 
middenstanders. 
De familie is van oorsprong een landbouwersfa-
milie uit Noord-Groningen. De familie heeft 
boerderij en gehad in (de omgeving van) Aduard, 
Bedum, Den Ham, Den Horn, Eenrum, Kantens, 
Kloosterburen, Krewerd, Leens, Menkeweer, 
Middelstum, Noordhorn, Oldenzijl, Onderwie-
rum, Rottum, Usquert, Warffum, Westerwijt
werd, Zeerijp en Zuidhorn. Van elke boerderij 
zijn gegevens opgenomen. Ook bewoonden ze 
verschillende borgen gedurende del8e en 19 e 

eeuw: Batenborg, Welgelegen en Piloursema of 
Hamsterborg. 

De samenstellers hebben twintig jaar uitgebreid 
archiefonderzoek gedaan, voornamelijk in de 
Groninger Archieven en het Stadsarchief te 's-
Hertogenbosch. Daarnaast zijn ook nog andere 
archieven geraadpleegd. Van elke persoon zijn 
zoveel mogelijk geboorte-, doop-, ondertrouw-, 
huwelijks-, overlijdens- en begraafgegevens ver
meld alsmede gegevens als beroep, woonplaats, 
bezit en bestuurlijke activiteiten. 
Vrijwel alle akten zijn samengevat. Bij elke akte 
of vermelding wordt in een noot naar de bron 
verwezen. Interviews werden gehouden om de 
gegevens van oudere personen te verkrijgen om 
de plaatselijke geschiedenis te verduidelijken en 
te zorgen voor een persoonlijke noot. 
De boeken zijn waardevol voor ieder die katho-
lieke Groningse voorouders heeft want vrijwel 
alle RK families komen aan bod. Tussen de fa
milies onderling zijn vele verbanden die via 
schema's, gemaakt met een computerprogram-
ma 1 ), verduidelijkt worden. Zakelijk had men 
uiteraard ook met niet-katholieken te maken. 
Ook Bosschenaren, die gei'nteresseerd zijn in de 
geschiedenis van de binnenstad en van de men-
sen die er vroeger woonden zullen met veel be-
langstelling kennis nemen van de inhoud. Zo 
wordt wezenlijke informatie verstrekt betreffen
de de panden die zij gedurende längere tijd be
woonden en dat is een heel rijtje. 
De familie had via de handel vele contacten bui-
ten de eigen kring. 
De beide delen hebben als formaat 21 x 29,7 cm, 
genaaid gebonden. Omslag in kleur met familie-
wapen. ISBN 978 90 5294 378 7 
De prijs van de 2 delen tezamen bedraagt € 85 
(plus eventuele verzendkosten). De boeken kun-
nen afgehaald (en eventueel ingezien) worden 
bij: 
Drs. J.M.B. Boelens, Aert Heymlaan 38, 
5263 AB Vught, tel. 073-6563951, 
e-mail jb.jb(S),inter.nl.net 
O.J. Nienhuis, Jan Palachweg 85, 9403 JT As
sen, tel. 0592 346704, e mail ioio56(a),home.nl 
In Bedum bij Profiel Uitgeverij, Industrieweg 4, 
9781 AC Bedum, tel. 050-3012144, 
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e-mail: info@profiel.nl 
Toezending kan alleen via Uitgeverij Profiel 

1. Besproken in het laatst versehenen nummer 
van Computergeneaal. Op het internet te vinden 
en gratis te downloaden via http: /Av w w. genopro. 
com. Het is een Engelstalig maar simpel te ge-
bruiken programma, dat o.a. naast genealogen 
ook gebruikt wordt door diverse wetenschap-
pers, bijv. medische onderzoekers om ziekten in 
bepaalde families vast te leggen. 

Schoonheten & de Bentincks. Geschiedenis 
van landgoed, havezate en bewoners. Auteur 
Wim Hoogeland. Tijdens mijn diensttijd bij de 
Staf 2 e Infanteriebrigade van de 7 December Di-
visie was een majoor Bentinck hoofd Operaties. 
Op gegeven ogenblik werd hij teruggeplaatst 
naar Nederland voor een voortgezette opleiding 
op de Hogere Krijgsschool. Het was enerzijds 
een streng officier, anderzijds ging hem het wel 
en wee van ons zeer ter harte. Tijdens réunies, 
die de latere jaren werden georganiseerd, was hij 
enthousiast present. Reden om dit mij toegezon-
den boek met extra aandacht te lezen. In eerste 
instantie zal men denken: dit is een aardig werk, 
dat interessant is voor de lokale geschiedenis. 
Lezing doet inzien, dat dit grondig door de au
teur onderbouwde werk verder gaat. Men krijgt 
een inzicht hoe en waarom het landgoed Schoon
heten tot stand is gekomen. Het hoe speelt een 
rol in de lokale geschiedenis, het waarom laat de 
reden zien voor de tot standkoming. De auteur 
heeft zieh vanaf 1974 in het landgoed verdiept. 
Hoewel het beheren en de zorg voor een in de 
loop van de eeuwen tot stand gekomen archief 
niet de grootste urgentie zal hebben gehad, is in 
de loop van de jaren tachtig van de vorige eeuw 
het grootste deel van het archief in kopie bij het 
Historisch Centrum van Overijssel in Zwolle 
gedeponeerd. Een dochter heeft in samenwer-
king met de auteur in 1994 het initiatief geno-
men een stichting op te richten met als eerste 
doel het bijeenbrengen en instandhouden van het 
archief huis Schoonheten. Deze stichting heeft 
mede ten doel andere archieven betreffende het 
geslacht Bentinck en de aan haar verwante ge
suchten te verwerven, te beheren en toeganke-

lijk te maken. Tevens beoogt men portretten en 
andere voorwerpen betreffende de familie en de 
door haar bewoonde huizen en buitenplaatsen te 
verwerven. 
De stichting is gevestigd op het landgoed en 
heeft in 2005 het voormalige machinegebouw tot 
haar beschikking gekregen. Tegelijk met het ver-
schijnen van dit boek wordt ook dit archief geo-
pend. Belangstellende onderzoekers zijn dan op 
gezette tijden welkom om in de studieruimte het 
archief te raadplegen voor eigen onderzoek. 
Dit boek is ook voor eigen onderzoek een goede 
inleiding. Als men de omslag openvouwt ziet 
men een stamboom van het geslacht Bentinck. 
Deze begint met als stamvader Johan, medio 
1300 en eindigt met vier dochters, geboren in de 
période 1942-1956. Deze stamboom betreft 
vooral degenen die met Schoonheten te maken 
hebben. "Mijn" majoor bijv. komt er niet in voor 
evenmin als zijn kinderen. 
Gezien de lange historié van de familie en het 
feit dat de familie gedurende ruim vierhonderd 
jaar, vanaf de eerste ontwikkeling tot op de dag 
van vandaag het landgoed Schoonheten in stand 
heeft kunnen houden, zijn er bij het tot stand kö
rnen van de inhoud geen voetnoten of verwijzin-
gen opgenomen. In de toekomst staat daarom 
ook een digitale publicatie met een wetenschap-
pelijke verantwoording op het programma. 
Exemplaren zullen worden gedeponeerd bij be-
langrijke archiefinstellingen en wetenschappelij-
ke bibliotheken. 
Door dit boek krijgen we niet alleen inzicht in de 
geschiedenis van het landgoed Schoonheten, 
maar ook in het reilen en zeilen van een 
'bovenklasse'. 
Zo is een van de aspecten voor het welvaren van 
de familie Bentinck achteraf gezien de 'juiste' 
politieke keuze in religieuze zaken in de zeven-
tiende eeuw, toen zij niet de keuze voor Johan 
van Oldenbarneveldt maakten maar zieh achter 
prins Maurits schaarden. Deze keus is het begin 
van een relatie met de Oranjes die tot nu in stand 
is gebleven. In het begin zeer hecht en invloed-
rijk, later wat minder. Tot de omwenteling van 
1795 hebben de Bentincks als geen ander kunne 
profiteren van het patronaatstelsel dat de Oranjes 
vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw 
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hebben uitgeoefend. Dit leverde lucratieve amb-
ten op die de Bentincks in staat stelden bezittin-
gen te verwerven waaraan rechten waren ver
bünden op grond waarvan zij invloed konden 
krijgen op de provinciale en landelijke politiek. 
De basis is in het begin van de zeventiende eeuw 
gelegd door Henric Bentinck tot Werkeren, die 
voor drie van zijn vijf zonen een havezate nalaat. 
Zijn kleinzoon Hans Willem Bentinck, graaf van 
Portland, boezemvriend van koning-stadhouder 
Willem III, heeft de invloed van de familie ver-
stevigd. Als er ergens een ambt vrij kwam was 
hij een van de eersten die dit wist, zodat hij de 
diensten van zijn broers en neven kon aanbeve-
len. 
We zien ook een aantal factoren waardoor één 
en ander in stand kon blijven. Het toedelen van 
de leenroerige goederen aan de oudste zoon. De 
overige kinderen erfden minder en dan was het 
van belang een goed huwelijk te sluiten. Uit de 
geschiedenis van de familie zijn ook de maat-
schappelijke ontwikkelingen te lezen. In 1621 
koopt Hemic met zijn schoonzoon Roelof van 
Echten tot Echten, in 1641 gehuwd met zijn oud
ste dochter Anna en nog enkele anderen de 
schutsluis in Zwartsluis. Deze sluis was belang-
rijk voor de afvoer van turf uit de pas aangesne-
den Drentse veengebieden. Dit zou veel sluis-
geld opleveren. In 1631 richtte Roelof de Alge-

mene Compagnie van 5000 morgen op, een ont-
ginningsmaatschappij waarin ook Henric met 
twee zonen voor tien procent deelneemt. In de 
loop der jaren zal het aandeel van de Bentincks 
uitgroeien tot 1200 morgen. 
Qua lokale geschiedenis is het ontstaan van het 
landgoed en de havezate Schoonheten interes
sant. Er is ruime aandacht voor de bewoningsge-
schiedenis. Maar ook voor diverse andere aspec-
ten, zoals rondom de havezate de katersteden, en 
de erven in de buurschappen Heeten en Boetele. 
Een belangrijk deel van het boek is gewijd aan 
het leven van de heren en vrouwen van Schoon
heten, waarbij de reeds genoemde zaken aan de 
orde komen. 
Het boek besluit met een overzicht van de bron-
nen, literatuur en de herkomst van de (vele) illu-
straties. 
Op de binnenkant van het achterkaft vinden we 
een beknopt overzicht van de kopen en verkopen 
vanaf 1858 t/m 2002. De totale oppervlakte 
neemt toe van ruim 294 ha tot ruim 516 ha. 
Het formaat van dit rijk ge'illustreerde boek is 28 
x 23 cm, ingenaaid, slappe kaft. Het telt 160 pa
g i n a l . ISBN 90 400 83177, EAN 978 90 400 
83174, NUR 693. Gezamenlijke uitgave van Uit-
geverij Waanders b.v. te Zwolle en Stichting Ar-
chivariaat Bentinck-Schoonheten. De prijs be-
draagt€ 22,95. 

Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant 
en de Bommelerwaard 

H e t tijdschrift verschijnt v ier maal per jaar. Redact ie Piet Sanders 
Per n u m m e r rond 80 A 4 pagina's vol gegevens uit de regio 

Opgave abonnementen bij de heer P. Sanders, Donizettilaan 127, 5693 CD Eindhoven. De abonne-
mentsprijs is voor Nederland is € 28, buitenland € 37, via bank € 40, te betalen door storting of 

overschrijving op gironr 26.48.250 t.n.v. Piet Sanders te Eindhoven. 

De dubbel-cd met de jaargangen 1977 t/m 2004 wordt verspreid door uitgeverij ALVO. Prijs € 35, 
voor abonnees op GTMWB, Ons Erfgoed € 30. Te bestellen via www.onserfgoed.com 
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Unieke boeken over rechtspraak gemeente 
Weert blijven bewaard 
Het Ministerie van O C en W kent 
€ 42.000,- toe aan het Gemeentearchief 
Weert voor het conserveren' van unieke 
boeken over de rechtspraak. Het gaat om 
het restaureren, verfi lmen en digitalise-
ren van de Marktrechtboeken van Weert 
uit de période 1501-1704. D e totale kosten 
van het project bedragen € 60.144,- . 
In het kader van het 'nat ionaal programma 
voor het behoud van het papieren erfgoed' 
Metamorfoze, heeft op 15 december j l . een 
beoordel ingscommissie besloten het Ge
meentearchief Weert een subsidie toe te 
kennen. Deze subsidie bedraagt 7 0 % van de 
kosten voor het conserveren van de zoge-
noemde Marktrechtboeken. 

Landel i jk conserver ingsprogramma 
In de ja ren tachtig en negent ig van de vorige 
eeuw werd het steeds duidelijker dat een 
groot deel van het Neder landse papieren erf
goed door verzuring langzaam vergaat. Met 
name Boudewijn Büch riep het Rijk op om 
actie te ondernemen om het verval tegen te 
gaan. Het Minister ie van Onderwijs , Cultuur 
en Wetenschappen besloot het probleem na
tionaal en s t ruc tured aan te pakken. In 1997 
ging het landelijke conserver ingsprogramma 
Metamorfoze van start. De naam van het 
p rogramma is ontleend aan een roman die 
exact honderd j aa r eerder verscheen: Meta
morfoze van Louis Couperus . Couperus 
wordt a lgemeen gezien als de auteur die ge
stalte heeft gegeven aan de vernieuwing van 
de Neder landse literatuur. 

Criteria 
O m in aanmerking te komen voor subsidië-
ring moet de collectie uniek en van natio

naal belang zijn. In de beginperiode werd de 
subsidie vooral aangewend voor literaire 
collecties zoals de brieven van Multatuli en 
van Vincent van Gogh. De laatste j a ren zijn 
de grenzen wat verruimd. In 2005 is de sub
sidie onder andere besteed aan het conserve
ren van het archief van het doorgangskamp 
Westerbork uit de Tweede Wereldoorlog. 
Dit j aar is er naast de Marktrechtboeken van 
Weert onder meer subsidie toegekend voor 
het behoud van de papieren nalatenschap 
van Eise Eisinga, de bouwer van het plane
tarium te Franeker. 

D e serie marktrechtboeken 
De Weertse boeken, die vanaf 1501 vrijwel 
zonder hiaten bewaard zijn gebleven, geven 
een beeld van de handel en wandel in een 
katholieke Streek in de Zuidelijke Nederlan-
den. Tot het rechtsgebied van Weert behoor-
de de stad Weert en de daar rondom gelegen 
acht gehuchten, de zogenaamde buitenie. 
Aspecten van het dagelijkse leven in de stad 
en op het platteland zijn af te leiden uit deze 
boeken. En dat beeld, is een geheel andere 
dan dat van een stad in de Republiek der 
Verenigde Nederlanden in de Gouden 
Eeuw. 

Uniek 
Weert is de enige plaats in het huidige N e -
derland waar onder het katholieke regime 
van de Spaanse koning de boeken van de 
rechtspraak zo volledig bewaard zijn geble
ven. De marktrechtboeken vormen een be-
langrijke bron voor de sociaal-economische, 
culturele en jur idische geschiedenis van een 
deel van de Neder landen in de zestiende en 
zeventiende eeuw. 
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De serie marktrechtboeken omvat 4,5 meter 
en bestaat uit 66 delen en deeltjes. Deze 
boeken bevatten voornamelijk de agenda ' s 
en de verslagen (de rol) van de zittingen 
van schepenbank van Weert in het kader 
van de marktrechtspraak en de criminele 
rechtspraak. De marktrechtspraak was 
uniek voor de Nederlanden. O p 5 mei 1414 
had Willem van Horn aan de stad Weert het 
privilege van het marktrecht verleend. In 
Weert mochten toen drie j aarmarkten en 
een wekelijkse markt op zaterdag gehouden 
worden. Later kwamen daar meer markten 
bij . Hij schonk aan de stad de bevoegdheid 
recht te spreken in zaken met betrekking tot 
schulden of geschillen die op de markt zijn 
ontstaan op dezelfde dag of op een andere 
marktdag. In 1704 werd het marktrecht af-
geschaft. 

Staat van de boeken 
De marktrechtboeken hebben tot 1899 in 
het oude stadhuis van Weert gelegen en 

sommige blijkbaar op een vochtige plaats. 
O p 29 jun i 1899 werden ze als onderdeel 
van het oud-rechterlijk archief van Weert 
overgebracht naar het Rijksarchief L imburg 
in de voormalige St. Pieterskerk te Maas 
tricht. O p 28 maart 1988 werd het gehele 
oud-rechterlijk archief in bewar ing gegeven 
aan het Gemeentearchief Weert . 
Vanwege inktvraat en verzuring is er spra-
ke van autonoom verval van de collectie. 

Restauratie , verfi lming en digitalisering 
In 2007 zullen de boeken worden gerestau-
reerd door Restauratie-Atelier Heimond 
BV. Vervolgens worden ze verfilmd en ge-
digitaliseerd door Microformat Systems B V 
te Lisse. Volgens de planning zijn ze in 
maart 2008 op de websi te van het archief 
(zie de link hieronder) in te zien. 

Zie ook: Algemene informatie gemeentear
chief 
Zie ook: www.gemeentearchiefweert .nl 

GCV protesteert tegen herinvoering toegangspasjes per archief 
De Genealogische Computer Vereniging heeft bij de Minister van Onderwijs , Cultuur en 
Wetenschappen en een aantal overkoepelende archiefinstanties en de archiefmspecties 
geprotesteerd tegen het feit dat de in September 2003 ingevoerde landelijke archiefkaart 
aan het einde van 2006 ten grave zal worden gedragen. 
Dat betekent dat in 2007 de regionale historische centra en de diverse archiefmstellingen 
weer ieder voor zieh een -al dan niet- digitaal toegangsbewijs gaan invoeren. Het bestuur 
van de G C V acht deze beslissing onbegrijpelijk. 

De site van de GCVbereikt u via www.computergenealogie .org 

A a n d i t n u m m e r w e r k t e n m e e : 
T. Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft Delft 
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR Prof. dr. H.E. Schütte - j -
Nijmegen 
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De onderwijzers, de intellectuele elite op het 
platteland (4) 

J W . Koten 

De particulière onderwijzersopleiding 
De particulière onderwijzersopleiding borduurde in grote trekken voort op het oude sys-
teem van de vroegere in-service opleiding. Men leerde in de praktijk aangevuld met wat 
lessen door de hoofdonderwijzer. De onderwijzersgenootschappen gingen bij deze in
service opleiding een steeds grotere roi speien. Zij probeerden de onderwijzersfunctie te 
professionaliseren waarbij allerlei eisen werden gesteld aan de opleiders. 

De normaalscholen worden verbeterd 
N a de onafhankelijkheid bleef het N u t zijn voortrekkende functie behouden. De oude 
kweekschool te Groningen, die tijdens de Franse bezetting ter ziele was gegaan, werd 
weer opgericht. Deze kwam onder leiding van Berend Brugsma die er zo'n succès van 
maakte dat hij een subsidie van 300 gulden kreeg toegekend. Door de rest van het land 
werden dank zij het onderwijsgenootschap de bestaande normaalcursussen verder uitge-
bouwd. Geleidelijk ziet men ook in andere Steden opleidingen waar kwekelingen van 
stadsarmen- en diaconiescholen door deelname aan de normaallessen zieh verder konden 
bekwamen. Ook op kleinere plaatsen daarentegen zag j e meer eenmansscholen die dit 
onderwijs gaven. Dat was bijvoorbeeld in Middelburg (P.J. Helm), Meppel (W. Hum
mel) , Tilburg (Heer) , Maastr icht (Roeland), Venlo en Maastricht. Vaak vroeg men maar 
een zeer bescheiden bijdrage voor dat normaalonderwijs. 

Joden hadden een bevoorrechte positie 
De joden tekenden ernstig bezwaar aan tegen de rijksscholen. Omdat j oden een grote be-
tekenis aan de kennis van het Hebreeuws hechtten, kregen zij van de regering gedaan dat 
zij met rijkssubsidie bijzonder joods onderwijs konden geven. Vanaf 1819 mochten zij 
hun eigen Scholen naar Joodse tradities inrichten. In feite waren de joden in Neder land de 
eersten, die gesubsidieerd bijzonder onderwijs kregen. Heiaas heeft dat voorrecht maar 
kost geduurd, omdat met de schoolwet van 1857 met name de katholieken geen subsidie 
kregen. O m rechtsongelijkheid te voorkomen heeft men de bijzondere subsidie voor jood
se Scholen ingetrokken. Dat neemt niet weg dat ook toch veel aandacht aan het joodse on
derwijs werd besteed, waarbij rijke joodse filantropen soms aanzienlijke steun gaven. 

De oprichting van het NOG 
In 1842 verenigden deze onderwijzersgezelschappen zieh tot het Neder lands Onderwijs 
Genootschap (het N O G ) dat grote invloed zou gaan krijgen. In Amsterdam, werd door 
deze vereniging 'Een oefenschool ter opleiding van kwekelingen tot hulponderwijzer' op-
gezet. Doch deze school was voornamelijk bestemd voor de opleiding van leerkrachten 
voor de bijzondere Scholen der tweede klasse. Uiteraard moesten de leerlingen de kosten 
van de opleiding zelf dragen. Dat was dus een zwak punt, zeker in de beroerde economi-

Ons Erfgoed, 15e jrg. nr. 2, maart- april 2007, blz. 47 



sehe tijden van die jaren . De school dreigde 
ten onder te gaan, maar dank zij subsidie 
van de gemeente overleefde de school toch. 

D e bijzondere onderwijzersopleidingen 
Bijzondere onderwijzersopleidingen, ge-
stoeld op een godsdienstige grondslag, ont-
staan pas later. In veel kleine plaatsen 
droeg de openbare school toch vaak een 
kerkelijk signatuur omdat alle inwoners in 
dergelijke kleine plaatsen nu eenmaal de-
zelfde godsdienst hadden. 
Niet temin was door het staatsmonopolie op 
het onderwijs, de kerkelijke invloed gering. 
De meeste Scholen die werden goedge-
keurd werden bewilligd door liberaal getin-
te hoge ambtenaren, die vervuld waren met 
de geest van de verlichting en die ook de 
gedachten van het Nut steunden. Allengs 
werden de Scholen dan ook minder christe-
lijk en deze tendens werd versterkt door 
een Koninkli jk Besluit van 1842 waarmee 
plaatselijke bewoners een stem kregen in 
de keuze van de schoolboeken. Het oprich-
ten van christelijke Scholen werd tegenge-
werkt ondanks de vrijheid van onderwijs. 
De eerste fase van de schoolstrijd was dus 
al ingetreden. Maar het protestantse verzet 
tegen de protestantse maar zeer liberale ko-
ning Wil lem was aanvankelijk aarzelend. 
M e n kwam als Protestant nu eenmaal niet 
graag in verzet tegen de overheid. De Pro
testen die vanuit katholieke kamp in Belgie 
waren geventileerd en die tot een opstand 
hadden geleid, werden door de Noordelijke 
Protestanten wel gehoord. Men kan zelfs 
stellen, dat zij in versterkte mate later wer
den overgenomen. 

De invloed van de doleantie 
Vooral door de groep die zieh in Ulrum in 
1834 onder leiding van ds. de Cock van de 
synodale besluiten afkeerde, namen hierbij 

het voortouw. Deze groep die men de dole-
renden 1 ging noemen, stichtte een eigen 
kerkgenootschap die uiteindelijk de Chris
telijke Gereformeerde kerk zou worden 
met in Kampen de theologische opleiding. 
Deze afscheiding van 'k le ine luyden ' werd 
met ongemene hardheid door de koning 
bestreden omdat hij daarin gezagsontrouw-
heid tegen hem persoonlijk zag 2 . Pas in 
1841 slaagde deze dolerende groep in Am
sterdam om een christelijke diaconieschool 
der eerste klasse op te zetten. De jure was 
dit verboden, maar de facto werd deze 
school gedoogd. 

De reveilbeweging 
Een tweede groep die zieh in dit debat 
mengde bestond uit christelijke groeperin-
gen die zieh tegen het ra t ional isme 3 , het 
humanisme en de verl ichtingsideeen keer-
den. In Neder land was dat de groep die wij 
kennen onder de naam van het Reveil en 
die eminente persoonli jkheden en geleer-
den binnen zijn gelederen kende. Genoemd 
kunnen worden Da Costa, Capodoso , Bil-
derdijk, Groen van Prinsterer, Hoogendorp 
en Heldring (van de stichting te Zetten, een 
plaatsje niet ver van Ni jmegen) . Laatstge-
noemde wist in Ni jmegen een actiegroep 
bij elkaar te krijgen. Deze kreeg in 1844 
toes temming in Ni jmegen een christelijke 
school van de eerste klasse op de Klokken-
berg op te richten. Daarmee was de eerste 
christelijke school een feit geworden. Daar-
na volgden christelijke Scholen in 's Her to
genbosch (1846), Nijkerkerveen (1847) en 
tenslotte Amsterdam (1848) en Rotterdam. 
De ouders van de kinderen die deze Scho
len bezochten moesten zelf het schoolgeld 
opbrengen. Dit bedroeg ongeveer 20 cent 
per week. De onderwijzer werd naar rato 
(dus onder)betaald. Toen eenmaal de 
school funetioneerde, probeerde men ook 
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te Ni jmegen tot een christelijke kweek-
school te komen. Dank zij particulière gif
ten lukte dit, wel iswaar met heel veel te-
genslagen, ook van organisatorische aard. 
In 1848 werd deze opleiding met enige 
feestelijkheden geopend. Deze opleiding 
werd destijds de Christelijke Normaal -
school genoemd. De echte naam was Klas
se tot opleiding van kwekelingen voor het 
Christelijke onderwijs behorende bij de 
Bijzondere school der eerste klasse op de 
Klokkenberg te Nijmegen.4 

D e opleiding van onderwijzeressen 
De opleiding van onderwijzeressen heeft 
nog een complexere ontwikkel ingsgang ge-
kend dan de reeds beschreven en moeilijk 
doorzichtbare opleiding voor jongens . For
m e d stond tijdens het Franse bewind de 
kleuterjuf (schoolmatres genoemd) ook on
der de a lgemene onderwijsinspectie. Voor 
de kleuterscholen werden eveneens regels 
voor de kleuteropleiding gesteld. Maar zo-
als men het Steide, waren de kosten te hoog 
en het werd dan ook meer gezien als wen-
selijk dan haalbaar. Ook in deze onderwijs-
tak zou het Nut actief en behulpzaam zijn. 
Hoewel men bij de onderwijsorganisatie in 
eerste instantie aan mannen dacht, werd 
men toch met een andere feitelijkheid ge-
confronteerd. Voor j onge kinderen die nog 
niet naar de gewone school maar naar een 
bewaarschool gingen, moesten toch onder-
wijsvoorzieningen getroffen worden waar
bij vrouwen nu eenmaal beter functioneer-
den. Dat impliceerde de noodzaak van een 
opleiding voor gekwalifïceerd vrouwelijk 
personeel. Daarnaast moesten voor het ver-
volgonderwijs bij de Franse dag- en kost-
scholen ook voldoende gekwalificeerde 
leerkrachten beschikbaar zijn. Dit type on
derwijs was veelal gesegregeerd (jongens 
en meisjes gescheiden) en soms gekoppeld 

aan een kostschool. Ook voor dit type Fran
se meisjesscholen waren vrouwen meer ge-
schikt. Het tekort aan passende leerkrachten 
met voldoende bekwaamheid werd nijpend. 
De provinciale gouverneurs (onze huidige 
Commissarissen van de Koningin) drongen 
daarom nadrukkelijk bij de minister er op 
aan om snel passende maatregelen te ne-
men. 

De matressenscholen 
Hoewel we onze aandacht in dit artikel 
vooral op de onderwijzers voor lagere Scho
len hebben gericht moet het kleuteronder-
wijs hier kort ter sprake worden gebracht 
omdat dit invloed heeft gehad op de oplei
ding tot onderwijzers. Kleuteropvang (2- 6 
jaar) ziet men door de eeuwen heen gelei-
delijk aan meer toenemen. Aanvankeli jk 
werd dit onderwijs vooral door begijnen en 
klopjes verzorgd. N a de reformatie verdwe-
nen deze klopjes en begijnen en werd deze 
vorm van onderwijs als een soort extra 
kostwinning door vrouwen gegeven. Deze 
gingen zieh matressen noemen. Vandaar de 
uitdrukking matressenschooltjes. Kinderen 
werden daar verzorgd, speelden met elkaar 
maar kregen slechts op bescheiden wijze 
enig lees- en schrijfonderricht en de meisjes 
leerden breien. Het drijven van dergelijke 
Scholen was typisch vrouwenwerk, dat 
siecht betaald werd. Tijdens de Franse peri-
ode heeft men geprobeerd dit onderwijs een 
"upgrading" te geven, maar pas in 1827 zou 
deze zaak meer actualiteit krijgen. Dit 
kwam o.a. door de pedagogische studies 
van Pestalozzi 5 , die op de betekenis van de
ze vroege levensfase wees in verband met 
de latere ontwikkeling. Maar verscholen 
achter deze mooipraat zat ook een econo-
mische dimensie. Vrouwen uit de arme mi
lieus konden wat extra's verdienen wanneer 
de kinderen op kleuterscholen opgeborgen 
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waren. Het bezwaar was echter dat kinderen 
die op deze matressenschooltjes waren ge-
weest grote aanpassingsproblemen hadden 
en moeilijk mee konden bij het basisonder-
wijs. Heel belangrijk was voorts het ver
schonen van tijdschriften en boeken die zieh 
met het onderwijs gingen bezighouden. 
Daarin werd gepleit voor goede bewaar-
scholen met gekwalificeerde leerkrachten. 
Deze leerkrachten moesten kennis van op-
voeding en onderwijs, kinderkennis en be-
paalde persoonlijke eigenschappen (goed 
moederli jk-vrouwelijk aanvoel ingsvermo-
g e n ) h e b b e n . 

De eerste welingerichte bewaarscholen 
In 1827 ging een circulaire rond van de gou
verneurs waarin aangedrongen werd op de 
installing "welingerichte" kleine kinder-
scholen. W e zien dan in de meeste grote Ste
den geleidelijk aan steeds meer bewaarscho
len van dit type komen. Genoemd worden 
Zwol le , Deventer , Rotterdam, en Gronin
gen. Ook hier is het Nut weer een drijvende 
kracht. Toen deze Scholen in diverse plaat
sen versehenen ontstond ook de behoefte 
aan beter getrainde hulpkrachten. De goede 
liefdevolle moederli jke zorg, die vaak voor 
deze kinderen op matressenscholen vol
doende werd geacht, voldeed niet meer en 
men eiste een verdere professionalisering. 
O p diverse van deze grotere welingerichte 
kleuterscholen werd door de leidinggeven-
den wel cursus gegeven. Dit werd aange-
vuld door normaallessen bij de eerste en 
tweedegraads docenten uit het gewone on
derwijs. Het onderwijs omvatte spraak en 
muziekbeoefening, enig eenvoudig rekenen, 
het houden van klassegesprekken en meer 
a lgemene onderwerpen. Vooral de school in 
Zwol le , de oudste, leidde nogal wat a.s. be-
waarschoolonderwijzers op. Ook Rotterdam 
had een uitgebreide opleiding. In 1836, na 

het oprichten van de bewaarschool , werd 
daar ook het hulppersoneel getraind. Zij 
kregen meestal twee avonden per week aan-
vullende les in technisch en begrijpend le-
zen, schoonschrijven, rekenen opvoed- en 
onderwijskunde, bijbelse geschiedenis, N e -
derlandse taal, muziek en natuurlijke histo
rié. Deze méthode vond zoveel bijval dat in 
1844 de eerste kweekschool voor bewaar
scholen van Start ging. De Scholen droegen 
naar evenredigheid de kosten. Wie niet aan 
een school was verbonden moest zelf de 
kosten dragen. Wat de sociale afkomst van 
de onderwijsgevenden op bewaarscholen 
betraf, mikte men, . gezien de eisen die wer
den gesteld, op meisjes uit de middenklasse, 
kleinburger gezinnen zoals winkeliers , be-
ambten, ambachtsl ieden en geschoolde ar-
beiders. Een gekwalificeerde bewaarschool-
onderwijzeres mocht op een j aa rwedde van 
200-250 gülden rekenen. Dit was wat een 
gemiddelde werkman ook verdiende. Be
langrijk is verder dat een aantal van deze 
bewaarschoolonderwijzeressen geleidelijk 
aan als ondermeester op lagere Scholen gin
gen funetioneren, waardoor er een brug ont
stond met het reguliere onderwijs waar 
vrouwen nog geen duidelijk toegang toe 
hadden. Wel werd er voor gewaakt dat op 
die manier de vrouwelijke leerkrachten hun 
manneli jke collega's te veel coneurrentie 
aandeden. 

De Franse meisjesscholen 
Het verschijnsel Franse meisjesschool wordt 
nu toegelicht. M e n kan dit onderwijs zien 
als een uitbreiding van het lager onderwijs, 
dat aan 9 tot 15 jar igen werd gegeven en dat 
in 1864 tot de M M S (Middelbare Meisjes 
School, soms ook wel de meisjes HBS ge
noemd) zou evolueren. Deze opleiding was 
gericht op het kunnen vervullen van de huis-
vrouwrol in welgestelde families. Het 
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zwaartepunt lag bij een goede algemene en 
kunstzinnige opleiding (muziek, schilderen, 
fraaie handwerken e.d.), voorts lessen in eti
quette en houding. Veel tijd werd aan het 
Neder lands maar ook aan vreemde talen be-
steed. Extra aandacht kreeg de schrijf- en 
spreekvaardigheid van het Frans, de conver-
satietaal dus van het hof en de gegoede klas
se. Het was ook duidelijk dat men manneli j -
ke onderwijzers ongeschikt voor deze taak 
vond, behoudens mogelijk voor enkele vak-
ken. O m aan het grote tekort van dit type 
leerkrachten te kunnen voldoen werden bij 
Koninklijk Besluit van 1827 enkele beurzen 
open gesteld. Deze waren bestemd voor jon -
ge dames van 15 en 16 j aa r die graag onder-
wijzeres wilde worden aan Franse (kost-) 
Scholen. De toelatingseisen voor deze scho-
ling waren behoorlijk hoog en omvatten een 
goede kennis van de Neder landse en Franse 
taal, het maken van logische ontledingen, de 
beginselen van de getallenleer en de reken-
kunde. Voorts moes t men kennis hebben 
van de aardri jkskunde en de geschiedenis en 
ook iets weten van didactiek en pedagogiek. 
Essentieel was dat men een onbesproken 
gedrag moest hebben en een goede presenta-
tie. Gezien deze fikse eisen waren de meeste 
van deze bursalen afkomstig uit de gegoede 
maar niet welvarende middenklasse zoals 
dochters van predikanten en leraren. In to
taal zijn rond 100 van deze beurzen toege-
kend. Deze vervolgopleiding zag men in 
Groningen, Maastricht , Zal tbommel , Am
sterdam en Haarlem. Vooral de Groningse 
opleiding onder mevrouw Sperwer stond 
goed aangeschreven. Met de toekenning van 
de beurzen liep niet altijd alles even regel-
matig en soms werd met de voorschriften 
wel eens de hand gelicht. Vandaar dat men 
later (1854) overgegaan is tot een vergelij-
kend examen. De toekenning van beurzen 
voor de opleiding voor de Franse Scholen is 

maar ten dele een succès geworden. De 
meeste abituriënten van deze opleidingen 
werden (vaak noodgedwongen) gouvernan
t e s 6 die vaak aanzienlijk meer verdienden 
dan doorsnee onderwijzers en naast kost en 
inwoning wel Fl 600 per j aa r kregen. Vaak 
werden deze Scholen bezocht door leerlin-
gen waar de ouders de opleiding zelf betaal-
den en die zelf uit de hoge burgerij voort-
kwamen. Bedenk dat academisch onderwijs 
voor vrouwen nog niet open stond. De 
kweekschool was immers een van weinig 
opleidingen waar men als vrouw een hogere 
scholing kon ontvangen. Deze gaf een brede 
algemene ontwikkeling en een goede talen-
kennis. De opleiding was vrij pittig. Men 
vergde een brede kennis van enige talen met 
als zwaartepunt Frans en daarnaast nog 
meer vakken met cultuur, muziek, represen-
tativiteit en algemene ontwikkeling. 
De meeste van de meisjes die deze "Franse" 
onderwijsopleiding kozen, organiseerden 
later zelf een eigen schooltje, al of niet met 
rijks- of gemeentesubsidie. Vaak exploiteer-
de een echtpaar een dergelijke opleidings-
school waarbij men dagonderwijs gaf maar 
ook pensionaires (kostschoolmeisjes) nam. 
Het gemiddelde inkomen dat men daarmee 
kon verdienen bedroeg ten naaste bij 650 
gülden per jaar ( tweemaal modaal) . Dit be-
drag was aanzienlijk meer dan het salaris 
van de doorsnee onderwijzer verbunden aan 
een volks- of diaconieschool der eerste klas
se. Vaak lieten deze schoolexploitanten zieh 
bijstaan door assistentes, kwekel ingen of 
secondantes. Deze waren vaak inwonend en 
hadden het veelal niet breed. 

Overige opleidingen voor vrouwen 
De opleiding tot onderwijzeres voor twee-
degraads Scholen heeft min of meer de poort 
geopend voor een opleiding voor "gewone" 
onderwijzeressen. Zoals we zagen, konden 
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ook meisjes aan dit onderwijs deel nemen 
als ze maar betaalden, zodat er zeer mond-
jesmaat toch een onderwijzeressenopleiding 
tot stand kwam. Nu was al tijdens de Franse 
période al een poging gedaan door het Nut 
om een "Leer- en Kweekschool voor jonge 
dochteren" op te richten. Al deze inspannin-
gen leverden slechts één kwekeling op, Cato 
Sperwer, die we al eerder als onderwijzeres 
in Groningen noemden. Hier en daar is mo-
gelijk iets gedaan, maar veel initiatieven 
kwamen toch niet van de grond. Pas in 1845 
kwam daar geleidelijk verandering in dank 
zij het Nu t en het N O G . De Amsterdamse 
afdeling van dit genootschap spoorde de 
(Franse school) onderwijzeressen aan om 
ook zoiets te beginnen, maar dat leidde ook 
tot niets. Niet temin heeft het N O G toch 
doorgezet en in 1847 werd een bescheiden 
begin gemaakt met een beperkte vereenvou-
digde onderwijzersopleiding. Men antici-
peerde daarbij mogelijk op de komende 
grondwetswijziging die in de maak was . 
Maar de politiek wilde niets van een finan
ciering van deze meisjesopleiding weten 
omdat: "opgeleide personen met een onder-
wijsakte het meest begeerlijke toeschijnen 
om tot echtgenote te worden verkozen en zij 
daardoor aan hare bestemming worden ont-
t rokken." Zo waren de onderwijzeressen na 
ongeveer veertig j aa r nog steeds tweede-
rangs leerkrachten. De nieuwe onderwijswet 
van 1849 zou daar veranderingen in gaan 
brengen. Het duurde echter nog enkele ja ren 
eer dit alles zijn uiteindelijk beslag kreeg. 

Samenvatt ing période 1815-1857 
Samengevat kan men dus zeggen dat in de 
période van 1815 tot 1857 het onderwijs 
voor onderwijzers een doolhof was . Als on-
derzoeker raakt men in deze materie gemak-
kelijk de w e g kwijt. Het onderwijs, was 
naar de letter van de wet een aanhoudende 

zorg van de overheid waarover jaarli jks aan 
de Staten Generaal moest worden gerappor-
teerd. Evenwel kenmerkten de meeste van 
deze rapporten zieh door onbenull igheid en 
nietszeggendheid. Dit was tekenend voor 
het bewind van Wil lem I. Hij vond onder
wijs een particulière zaak. Door de conse-
quenties van de schoolwet van 1806 ziet 
men toch dat geleidelijk een professionele 
ontwikkel ing op gang komt. Het beroep van 
schoolmeester won daardoor geleidelijk aan 
prestige. Daarbij vervulde de enige Rijks-
kweekschool te Haarlem een voortrekkers-
rol. Drijvende kracht achter veel verbeterin-
gen was niet zelden ook het Nut . We noe-
men in dit kader de nuts-kweekscholen en 
talrijke normaallessen die ook door particu-
lieren tegen vergoeding werden gegeven. 
Ook de professie zelf heeft veel bijgedragen 
aan de ontwikkelingen. Me t name moeten 
de onderwijsgezelschappen worden ge-
noemd. Deze verenigden zieh in 1842 tot 
het Nederlandse onderwijs genootschap. Zij 
hebben zieh sterk ingezet voor een verdere 
professionalisering van hun beroep. N a 
1840 ging er een wat vooruitstrevender 
wind waaien onder Wil lem II (denk aan de 
grondwet 1840, die net voor de abdicatie 
van Willem I door hem was geaccepteerd). 
In de période 1840-1850 zien we zeer spo
radisch dat christelijke Scholen ontstaan en 
zeer mondjesmaat ook vrouwen een plaatsje 
bij het gewone ono^rwijs krijgen. 

Genealogische aantekeningen 
Over onderwijzers uit die période is over 
het algemeen veel te vinden. Veel informa-
tie berust bij de rijksarchieven, de gemeente 
archieven, de schoolbesturen en de onder-
wijscommissies . Verder zijn er verslagen 
van de schoolopzieners, die soms uitvoerig 
zijn en die ook bij het Rijksarchief zijn te 
vinden. Verder kan men zieh oriënteren in 
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kerkelijke archieven wanneer er bemoeienis 
is geweest vanuit de kerkenraad of de diaco-
nie. De meeste gegevens van deze kerken 
zijn wel te vinden bij het (gemeente)archief 
waar ze in bewar ing werden gegeven. Over 
vrouwelijke onderwijzeressen vindt men 
dus niet veel. Wel kan men vrij wat over de 
Franse Scholen vinden, omdat voor het op-
zetten van een dergelijke school de gemeen-
te vergunning moest verlenen. Vaak gaat 
daarbij een dialoog met de betrokkene voor-
af. In het bestuur van de stad zaten overwe-
gend personen die tot de bovenlaag behoor-
den. Zij waren uiteraard nauw bij het wel 
een wee van de Scholen van de tweede klas
se betrokken. Kinderen van welvarende ou-
ders mochten geen gebruik maken van deze 
openbare Scholen der eerste klasse. Een uit-
zondering gold voor kleinere plaatsen waar 
geen alternatief was en de ouders dan ook 
voor het onderwijs aan hun kinderen moes
ten betalen. 

Noten 
1. Het woord dolerend is afgeleid van het Latijnse 
woord dole = pijn. Denk aan ons woord condoléan
ce dat samen pijn lijden (ons woord "medelijden") 
betekent. 
2. Koning Willem I die tijdens de Franse bezetting 
in Engeland verbleef had veel geleerd van de An-
glicaanse kerk waar de koning het hoofd van was. 
Willem 1 zag zieh dan ook als een soort mini-paus 
van de Protestanten en leverde bovendien veel ge-
vechten betreffende de goede gaven in het kerkzak-
je. Dat riep geweldige weerstand op te meer omdat 
zijn godsdienstig gedrag ook te wensen overliet. 
Vooral zijn relatie met de katholieke Maastrichtse 
gravin d'Oultremont riep weerstanden op. Zij was 
hofdame geweest van de koningin. Toe hij deze 
gravin trouwde, deed dit bij veel mensen de deur 
dicht. 
3. Ratio is rede, de stroming die rede als uitgangs-
punt voor denken en handelen aanneemt. 
4. Een zeer beroemde leerling van de Klokkenberg 
zou de latere minister van onderwijs de heer Bol-
kenstein zijn. Nog belangrijker werd zijn kleinzoon 

die het tot Eurocommissaris bracht. 
5. (1746-1827), Zwitsers pedagoog die zieh heeft 
ingezet voor de volksopvoeding waarbij hij eerbied 
preekt voor ieder mens, wat zijn afkomst, levensbe-
schouwing, capaciteiten enz. ook mocht zijn. Een 
belangrijke medewerker/leerling van hem is de 
welbekende F. Fröbel (1782-1852) bekend van het 
speiend leren en grondlegger van de "Kindergar
ten". In Nederland heet dit type onderwijs naar Frö
bel zelf. 
6. Gouvernantes kende men in alle soorten en ma-
ten. Er waren er die bij aanzienlijk families volle-
dig in dienst waren en vaak deel uit maakten van 
het gezin. Men kende echter ook gouvernantes die 
meer als huislerares fungeerden om in alle of be-
paalde vakken les te geven. De funetie van gouver
nante was niet gereguleerd, evenmin de salarièring 
e.d. Wie zieh echter als huisonderwijzeres uitgaf 
moest wel de vereiste kwalificaties van een onder-
wijzeres hebben, maar verder was er een geen over-
heidsbemoeienis. Niet zelden waren het meisjes uit 
de hogere klassen die hun vreemde talen vloeiend 
Spraken, smaakvol gekleed gingen, nette manieren 
hadden en bovendien enige articiteit (kunstzinnig-
heid) bezaten. Vaak waren de aanstaande meisjes 
uit de gegoede klasse. Door de nood gedwongen 
waren zij genoodzaakt om deze positie aan te ne-
men (bijvoorbeeld het vroegtijdig sterven van de 
ouders), omdat er geen alternatieven voor hen wa
ren. Over de positie van gouvernantes in Nederland 
is niet veel bekend maar dat zal niet veel afwijken 
van wat in andere talen beschreven is. De gouver
nante had een précaire onaangename positie. Tus-
sen haar en haar werkgevers bestonden aange-
scherpte standsverschillen. Zij had een voelbare 
ondergeschikte positie, een moeilijke relatie met 
haar pupillen, de kans op verleiding van inwonende 
jonge mannen en de eenzaamheid. Veel gezinnen 
gaven echter de voorkeur aan buitenlandse gouver
nantes, die beter werden betaald en met meer gratie 
werden behandeld. De kinderen leerden van haar 
dan spelenderwijs het Frans, de voertaa! van de 
hogere klassen. Vooral Zwitserse gouvernantes 
waren hier populair. Sommige van hen kwamen 
goed terecht door een fortuinlijk huwelijk. Maar 
het merendeel was er minder goed aan toe. Men 
ging "wat anders doen" wanneer zieh de mogelijk-
heid daartoe voordeed. 

7. Voor de beroerde toestand van de gouvernantes, 
zie vooral Huisman G. (2004) Gouvernantes in 
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Nederland Amsterdam: Bakker B. 

Onderwijs in Zwartewaal 
Marianne van der Meijde-de Groot 

Van mevrouw Els J. Schouwenburg-Bitter 
van de Historische Werkgroep te Zwarte
waal heb ik een kopie ontvangen van het 
boekje "Onderwijs in Zwartewaal" . 
In dit boekje Staat het relaas vermeld van 
Arie de Groot die schoolmeester was in de 
Franse tijd. Hij heeft zieh in die tijd niet erg 
populair gemaakt, in verband met zijn hou-
ding tegenover de Franse onderdrukker. 
Het luidt als volgt: 

Op 19 jun i 1778 wordt beroepen als school
meester en voorzanger, Arie de Groot uit 
Oud- en N i e u w Goudriaan. Hij is getrouwd 
met Teuntje Heicoop en is lidmaat van de 
Hervormde Kérk, die een akte van attestatie 
afgeeft naar Zwartewaal op 14 julij 1778. 

Zijn werk verloopt in het begin erg rustig. 
Hij heeft regelmatig werk aan begrafenis-
sen, graven maken en/of luiden van de klok 
en bedient in de consistoriekamer. 

M e n schrijft 1794. "De schoolmeester van 
de school is een Oranjeklant. die op rüstige 
en kalme wijze zijn schoolmeesterlijke 
plicht doet. Hij geeft zijn leerlingen onder-
richt in "het leren van alle letters die tot de 
leeskunst van noden zijn om dezelfde en 
pervectelijk te kunnen onderscheiden en be-
hoorlijk uit te spreken, die welkennende te 
leren Spellen tot woorden enz." Hij geeft les 
in de schrijf-, cijfer- en rekenkunsten. Hij 
zorgt dat zondags de kinderen in de kerk t i j -
dens de dienst stil en netjes zijn. N a afloop 
van de lessen van de avondschool , laat hij 

eerst de "knegtjes" naar huis gaan en brengt 
daarna de meisjes een eind het dorp in. Hij 
luidt op gezette tijden de kerkklok. 

Op de dag waarop een lid van de prinselijke 
familie ja r ig is, trekt hij wat harder en langer 
dan gewoonlijk aan het klokkentouw. Hij 
zorgt voor het vuurwerk, houdt de kerk be-
zemschoon, wiedt het onkruid van het kerk-
pad, sluit het kerkhek, houdt de sloten om 
de kerkboomgaard schoon en cultiveert de 
boomgaard tot zijn eigen voordeel . Een en
kele maal toch, verzuimt hij wel eens een 
beetje zijn plicht. Tijdens de lessen moeten 
de oudste en meer gevorderde leerlingen de 
kleintjes helpen en het geleerde overhoren. 
Dan verlaat de schoolmeester de school en 
begeeft zieh buiten het dorp naar Den Briel 
om daar een of andere gezaghebbende Oran
jeklant op te zoeken of een vergadering. De 
predikant van Zwartewaal , die toezicht op 
de school en zijn meester moet houden en 
zelf ook, hoewel minder openlijk, Oranjege-
zind is, laat de schoolmeester gaan. De Pa-
triotten ontgaan dit echter niet. Zij onthou-
den de euveldaden van de schoolmeester . 

In januar i 1795 breekt de Hollandse 
"Franse"revolutie uit. De Patriotten komen 
aan de regering. In Den Briel wordt met te-
genzin de regering veranderd. In Zwar te
waal komt het zover nog niet. Schout en 
Schepenen blijven in funetie. De "Erken-
tenis van Rechten van M e n s en Burger" 
worden echter wel aangenomen. Al le ge-
meente ambtenaren moeten de eed op de 
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nieuwe landsregering afleggen. 
De Zwar tewaalse schoolmeester Arie de 

Groot, verschijnt echter niet voor de dorps-
regering en wordt dus niet beëdigd. Onder 
schooltijd kan hij nu niet meer naar Brielle. 
Zijn vrienden, de Oranjeklanten, zijn daar 
ook uit de macht gezet. Heimelijk, de hoop 
is nog niet vervlogen, demonstreert hij zijn 
Oranjegezindheid binnen de schoolmuren. 
Hij geeft zijn leerlingen extra lessen in de 
edele schrijfkunst en laat hen bij herhaling 
in sierlijke krulletters op hun leien en ook in 
hun schrijfboeken neerschrijven: P.W.D.V. 
oftewel Prins Wil lem De Vijfde, om hen 
daarbij te onderrichten hoe zij hun pen moe
ten houden om de letters te schrijven. 

Hij gaat h iermee enige maanden rüstig door. 
Toen de hoop op herstel van de Oranjege-
zinde regering minder werd, werd de 
schoolmeester wat voorzichtiger. Zo nu en 
dan geeft hij zijn leerlingen een ander schrijf 
voorbeeld en hij verbiedt hen steeds maar 
weer P .W.D.V. te schrijven. De kinderen 
nemen dat verbod niet serieus en gaan door, 
misschien wel thuis aangemoedigd met het 
schrijven van de letters. De meester doet een 
oogje dicht en lacht heimelijk om dit verzet 
tegen het Fransgezinde bewind. 
Tenslotte verbiedt hij het schrijven, maar hij 
is te laat. De Patriotten weten dat de straf 
voor deze daad niet zal uitblijven. 

Het is op dinsdag 11 September 1795, dat er 
in het anders zo rüstige Zwartewaal een gro
te gebeurtenis plaatsvindt. De dag ervoor is 
reeds aan de Schout meegedeeld dat hij en 
al zijn Schepenen de volgende morgen op 
het gemeentehuis moeten verschijnen. Zij 
worden uit hun posten onts lagen en kunnen 
vertrekken. Er worden nieuwe bestuurders 
benoemd en deze, uiteraard vurige Patriot
ten, zijn reeds ingelicht en staan klaar om de 
posten over te nemen. 
Hun eerste daad is onmiddellijk de school

meester ontbieden. En als deze verschijnt 
wordt hem gevraagd of hij de Eed voor de 
Cons t i t u t e heeft afgelegd. O p zijn ontken-
ning wordt hem naar de reden gevraagd. Als 
reden geeft hij op, dat volgens hem de oude 
regering daartoe niet gemachtigd is. Op de 
vraag of hij alsnog de eed wil afleggen, ant-
woordt hij bevestigend. 
Dit helpt hem niet, omdat hij zieh al aan ve-
le "euveldaden" schuldig heeft gemaakt. Er 
wordt hem een schrijfboek van de school 
getoond en hij moet verteilen wat de letters 
P.W.D.V. betekenen. De schoolmeester pro
beert nog een uitvlucht te zoeken, maar niets 
baat meer. Hij krijgt ter plekke zijn ontslag, 
maar mag nog wel in Zwartewaal blijven 
wonen mits hij niet verder schuldig bevon-
den wordt aan oproerigheden of gesprekken. 

D e h e e r V u l s m a p l o t s e l i n g o v e r l e d e n 

Met verbijstering namen wij kennis van het overlijden van de heer R.F. Vulsma. Hij over-
leed op 24 fabruari j . l . op 71 jar ige leeftijd. Voor zijn echtgenote en kinderen een groot 
verlies. Wij wensen hen alle sterkte. Maar ook wij genealogen zullen hem missen. Zijn ge
nealogische kennis was indrukwekkend. M e n kan hem zien als vader van de N G V . Als hij 
iets zei werd er altijd met grote aandacht geluisterd. Hij wist het. Ook was er zijn aandacht 
voor Ons Erfgoed. In zijn brief die ik ju is t zou beantwoorden, schreef hij: Zo steeds is het 
van alles dat b innenkomt het eerste dat ik ga lezen Ik verstout mij met een paar kleine 
opmerkinkjes over de brug te komen Altijd bescheiden, dikwijls humoristisch, maar 
nooit nadrukkelijk: ik weet het. Wij hebben een bijzonder mens verloren. 
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De schoolmeester en de balk 
Ton Hokken 

Inleiding 

In het archief van de Hervormde Gemeente van Charlois bevindt zieh een mapje met stuk-
ken die betrekking hebben op het schoolmeester- en kosterschap in Char lo is 1 . Bij nader in-
zien blijkt het om één persoon te gaan, mr. Govert Grascamp 2 , die in 1649 als schoolmees
ter en koster wordt aangenomen. De bijbehorende 'functie- en taakomschri jving' en overige 
condit ies zijn bewaard gebleven. 
In het genoemde mapje bevindt zieh nog zo'n tweede règlement - geheel anders van toon 
en inhoud, doordrenkt van insinuaties en irritatie, ondertekend door Govert Grascamp. On-
getwijfeld contrecoeur. Een derde stuk licht nog een tip van de sluier op - en blijkt te zijn 
geschreven door de schoolmeester annex koster zelf. Wie de voornaamste tegenspeler van 
Govert Grascamp is geweest, wordt niet duidelijk. Hij heeft twee predikanten meegemaakt , 
Wilhelmus Paludanus (1634-1668) en Jacobus Boucherie (1669-1679) . 
Transcripties 
Ordonant ie voor den Schoolmeefster] 3 bij de gerechte ende kerckeraet aengenoomen anno 
1649 in Julio als mr. Graskamp aengenomen wiert. 

De Schooldienst 
van 8 tot 11 ueren voormiddaghschoolhoud[en] 
van 1 tot 4 ueren naemiddagh wynter en Soomer tot 12 kinderen toe. 
Speeldagh des Saterdaeghs naemiddag 
De kynderen catchiseren ende voornaemelick de Antwoorden van buyten doen leeren om 
in de kercke tegens den Predikant op te seggen. 
De gemeijne Christelick gebeeden van buytefn] leeren. 

Kercke dienst 
alle dage des middaeghs ten 12 ueren het cleynste klockjen luijen. Doort gans[e] jaer . 
Al le Avonts ten 8 ueren tselve van bafmis] 4 tot meijdagh. 
het uerwerck dagelix op sijn behoerelick[e] tijt op wynden ende opt wel slaen van de kloc-
ke acht neemen. 
De kercke beesem schoon houden 
Luyen over de doden nae lants wij se. 

Godsdienst 
voor elke predicatie voor en nae de middag drie mael luyden de laeste mael met de drie 
klocken gelijck, ende telcke maelen eens kleppen met het aenvangen vande godsdienst 

voor de predicatie de psalmen op de leijen teijkenen. 
een capittel, de thien geboden ende het gelove voorleesen. 
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voor en nae de predicatie voorsingen 
De bijbels of kerckeboeken in en uyt de kercke draegen, een ten huijsen vande predicant . 
Doop water beschicken, alsse kynderkens ten doope gebracht worden. 

wanneer persoonen voor de kerckeraet moeten verschynen die te citeeren 

voor welke diensten den Schoolmeester sal genieten tot syn vrye wooninge het schoolhuijs 
met den hof daer aen behoorende. 
met 20 pont Jaers aen gelt 
ende van de schoolkynderen, van die niet en schrijven 2 b lancken 5 

van die schryven 2 stuijv. 
voort luijen nae over de dooden het loon van de gerechte daer op gesteh. 

Deesen dienst mach van weederzyd[en] werden op geseijt, mits malkanderen een vieren-
deel Jaer te vooren waerschout sonder nochtans reeden daer van te ge[ven]. 

(tweede document, de eerste alinéa is doorgehaald) 
Alsoo over eenige j ae re alhier in Charlois soo bij den Schout ende schepenen, als bijden 
kerckenraet is geadmitteert tot bedieninghe vant schoolmr. ende costerampt inde kercke 
ende schoole van Charlois voorsz: M r Govert Grascamp sonder dat den selve is voorgestelt 
een behooreli jcke Lijst ofte regulement waer naer hij hem sal hebben te reguleeren, gelijck 
andere hebben gehadt. Ende oversulx bijden selven Grascamp eenigen tijt herwerts soo nu 
als dan is gedaen eenige onbehooreli jcke ende onfatsoeneli/cfe reden ende wercken, soo 
jegens den kerckenraet , predicant als inde schoole, de welcke den voorsz. schout schepe-
nen ende kerckenraet niet langer toe en staen te leijden ofte gedoogen. Soo ist dat sijluijden 
gesamentlijck ende eendrachtelijck hem belasten ende ordoneeren bijdesen; bij aldien hij 
noch genegen is den selven dienst langer te doen ende waer tenemen dat hij hem precijselz/-
cken sal hebben te reguleeren naer de ordere ende lijste hijer onderaen volgende ende elck 
punt vandien. 

Eerstel. dat hij Grascamp voornt. den voornomde schout ende schepenen, mitsgtföfers den 
predicant ende kerkckenraet vande welcke hij wert aengenomen ende gesteh, ofte andere 
indertijt sijnde sal erkenen voor sijn heeren ende meestexs maer geensins j egens de selve 
eenige quorelle schimpige ofte lasteringe sal vervorderen te doen spreken ofte schrijven, 

Dat hij opt predicken ende sondagen sal passen, op het luijen smorgens de eerste reijs pre-
cijs ten seven uren, de tweede reijs ten acht uren ende derde reijs met alle drie de klocken 
precijs ten negen uren, ende dan terstondt cleppen, voorleesen ende sijngen, d[aerbij] oock 
sal passen elcken ure wat langer te luijen als hij voor desen heeft gedaen, ende het kleijn 
klockie selffs te luijen, ofte een diet wel machtich is ter degen over te halen, 
Den namiddach de eerste reijs ten twaelff uren, den tweede reijs ten een ure ende de derde 
reijs ten twee uren, ende dan als vooren terstont cleppen, voorlesen , ende voorsingen 
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Dat hij geen Capitellen en sal voorlesen noch geen psalmen voorsingen, dan als hem van-
den predicant sal belasten, die hij telcken voorden aenvangh vanden Godtsdienst tot sijnen 
huijse sal comen vragen, tsij dat den predicant selffs thuijs is ofte niet ende iemant van 
buijten in sijn plaets predickt, dat hij neffens dien telckfen] oock sal vragen öfter kinderen 
gedoopt sullen werden, ende alsdan twater voor den Godtsdiens inde kerck te brengen, 

Dat hij oock naer den Godtsdienst ten langhsc[he] daeghs daeraen des predicants bijbel en
de psalmbouck wt de kerck tot sijnen huijse sal brengen, ende den aenstaende predickdach 
wederom inde kerck draagen, 

Dat hij alle weeken de kerck sal besemschoon maken 

Dat hij mede onderentussen den Godtsdienst duijr ende inde kerck in aachtinge sal nemen 
wanneer eenige stoute jongens sitten snappen ende speelen ofte eenigh geraes maken, ofte 
vrouwen met cleijne kinderen die luijtskeel opkrijten ende s[chreeu]wen, dat hij daer bij sal 
gaen de selve verbieden straffen, ofte vermaenen dat sij still sijn ofte wt de kerck gaen. 

Ende soo wanneer den deur vande kerck openstaet daer de wint tocht end 'koude inkompt 
dat hij sal op staen ende de selve toedoen 

Dat hij het heele jaer door op sijn school sal passen, smorgens ten acht uren aengaen ende 
eijndinge ten elff uren, ende nade middach aengaen ten een ure ende ei jndigende ten vier 
uren, 

Daer voor sal hij genieten tot sijn salaris van elcken kint dat hij ordonaris leert schijven 
ofte inde schrijffbanck sidt drie groot ies 6 ende niet als leesen leeren ende beneden sittende 
eene stuijver ter weeck. 

Dien hij extraordinaris leer cijfferen franscoijs avont school ofte anders tot discretie naer 
behooren ende neffens andere schoolen 

Dat hij de schoolkinderen sal houde tot de vraage vande Cathecismis van buijten inde ker
ck te beantwoorden, ende dat soo dick maels als naermiddach gepredickt wert. 

Dat hij oock de kinderen sal leeren de Christelijck[e] geboden inde schoole, ende tformu-
lier staende achter inde Cathechismis het murgen ende avontgebedt [voor ' t ] eeten en [na] 
den eeten, den x gebode ende [den] 12 artijkelen des gelooffs van buijten op seg[gen] 

Dat hij oock doo[r l]ast vanden sijnodi ende classes t welcfk] alle s c h o o l m a s t e r s moeten 
doen eens ofte twee mael ter weeck de [jo]nge j eughd naden eijfer van haer verstant zulle 
cathechiseeren, 
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Door de weeck t luijden het gansche j ae r deur, smiddaghs ten 12 uren van bamis aff tot 
meij toe savonts ten ac[ht] uren 

het uierwerck te stelle ende opt slaen vanden klock te passen 
het uierwerck [op] tijd selffs opte winde sonder eenige kinderen als nu sijn bij wesen daer 
te laten, 
het luijen over de [d]oode volgens de ordre daer van sijnde 

Endevoorts wat [me]n vorder bij de voorsz. schout schepenen predicant, kerckenraet naer 
behoorehycÄ:e ende s c h o o l m a s t e r s ordre (...) belast, sonder dat hij daer jegens eefrdere] 
ordre querelle sal hebben [te] sustineeren, 

Dat sij nu de sijn [die]nst tot alien tijden sullen mögen op seggen mits [ee]n vierendeel j ae -
rs te vooren te waerschouwe s[on]der gehouden te sijn redenen van op seggi[ng]e te geven, 
gelijck hij mede in d'selve manière den dienst sal mögen opseggen, 

Op alle dese v[oors] taende ordre artijculen ende voorstellinge, voornomde Govert Gras-
camp sijn dienst wede rom op nieuwen heeft aengenomen ende belooffd d[e sel]ve waer te 
nemen tot welcke eijnde tselve [bij] hem is onderteijkent. 
was ondert[eij]kent Govert Grascamp 

Derde document 
(op de omslag) Dominée soo t ue gelieft mooght dit de kerckenrade te vooren lesen 

Ciaer bericht 
Hoe ende in wat manière G. Grascamp school meester tot Charlois, ten huijse van Jacob 
Govertsz tap waert , op de fluijt gespeult heeft, aent' welcke speelen eenige splinterkijckers 
soude ergenisse genoomen hebbe. Graskamp voorsz. gecomen sijnde ten huijse van den 
herbergier voorn: om twe halfjens te drincken, vont aldaer onder andere Sijmen Hoosie, de 
welcke Sijmen uijt sijn sack haelde een fluijt ende sprack, en meester, probeert die fluijt 
eens, waer op den meester antwoorde, ten geeft hier geen pas om u fluijt te proberen, maer 
komt in mijn school daer sal ick se probeeren als t' pas geeft, want ten is mijn gewoonte 
niet in de herbergen te speien, ende aldus tot 2 a 3 mael geweijgert hebbende seijde de gaer 
meester Schulperoort , Dingeman de Schipper ende meer andere, wat Meester probeert de 
fluijt eens, gij en suit daer immers geen quaet aen doen, hier en is oock niemandt die dat 
qualijck neemen sal, alsoo 't hier al goet volck is, doen nam de Meester de fluijt ende seijde 
ick moet eens ron tomme sien wat volck ick hier al hebbe, omme gesien hebbende sprack 
hij, j a , 't is hier al goet volck, doen settede den Meester de fluijt aenden mont ende speelde 
een vers van een gemeen liedeken een vers vande thien gebooden ende een versken vanden 
116. psalm dat gedaen sijnde gaf den Meester Sijmen de fluijt wederom, ende sprack u 
fluijt is goet. Dat dit alsoo gepasseert ende waer achtich is moet de waert de weerdinne end 
[e] alle tgeselschap: j a den splinterkijcker selfs getuigen. Nu soo laet ick alle verstandige 
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lieden oordeelen of dese sake wel berispens waerdich is, maer indien den splinterkijcker 
soo suijver is, dat hij sulck een splinterken in sijn oogh niet en hadde soo wil ick geerne 
schult bekenne en met de kinderen segge ick en salt niet meer doen, maer ter contrarie on-
suijver, ende eenen grooten balck in sijn ooge heeft gelijck ick vrese ja , soo rade ick hem 
te lesen in het even evangelio Joannij Lucas cap. 6 van vers 41 tot vers 43 , daer sal hij ge-
noech onderwesen worden 

Vierde document en meer. 
Het laatste document is een briefje dat dominée Boucherije in 1675 schrijft naar aanleiding 
van de opvolging van meester Govert Graskamp. Ook hierin valt op dat de verhoudingen 
bepaald niet hartelijk zijn (zie pagina 62 met paleografie 7 ) . 
Zijn opvolger wordt Govert Balde. Diens 'instructie' van april van dat j aa r is ook bewaard 
gebleven 8 . Geen irritatie meer, wel een duidelijk aangegeven hiérarchie. En wederom een 
uitbreiding van de regels, als een opmaat naar latere tijden van regelgeving. Interessant zijn 
n ieuwe aspecten die aan de orde komen. Zo blijken jonge kinderen verplicht naar school te 
moeten, alleen kinderen die op het land wonen mögen eventueel aan een 'materesse ' wor
den toevertrouwd, zolang zij nog geen 6 j aa r oud zijn. Dat geldt ook voor arme kinderen, 
die de meester om niet moet lesgeven. Hij dient ook te controleren of zij naar school ko
men. Tevens is er sprake van leerboeken, althans op godsdienstig gebied. Het cathechiseer-
boek van dominée Borsius wordt met name genoemd. Het vaste salaris van de schoolmees
ter blijkt verhoogd te zijn tot 120 gulden per kwartaal , naast een vrije woning . 
In de jaarrekeningen van de kerkmeesters zijn enkele posten opgenomen met betrekking tot 
het kostersambt. In 1663 wordt vermeld 9 : 
- Betaelt aen Mr. Govert Grascamp dat hij ten tijde deser rek. de kerck geraght heeft 3 gld. 
- Betaelt den selven dat hij het baercleet voorden jaere deser rek. waergenomen ende clock gelt ge-
collecteurt heeft 2 gld. 10 st. 
.. over verschote gelt aen olij om tuijrwerck mede te verstelle ende karsse om te luijen ende d'riemen 
te verstellen tsamen 2 gld. 16 st. 
(verm, aan idem).. overt 2 reijse schoonmaken ende wijen van de kerckestraties een reijs 16 st. ende 
eens 17 st. 
In 1675 worden de zelfde bedragen als in 1663 over de meesters Grascamp (tot 1 mei) en 
Balde (vanaf 1 mei) met betrekking tot het vegen van de kerk en het baarkleed evenredig 
ve rdee ld 1 0 . 

Noten 
1. Gemeentearchief Rotterdam (GAR) tg. 26 Archief Hervormde Gemeente Charlois, inv. 57. 
2. Govert Grascamp wordt onder meer vermeld: als lidmaat ca. 1650 te Charlois, w. op het dorp 
(Archief Hervormde Gemeente Charlois, inv. 57); otr. Rotterdam 3 maart 1659 als weduwnaar w. 
Charlois Arijaentje Huijgens, j .d . van Charlois, w. Charlois; d.d. 28 juni 1667 als echtgenoot van 
Aaltje Goossens Hackert - zij benoemt hem tot universeel erfgenaam (Gemeente Charlois inv. 41 
p. 421 en 422, regesten M. Ball); ONA Rotterdam inv. 526 p. 435 7-2-1676 Bastiaen Jacobsz van 
Vliet en Neeltje Huijgen, echtgenoten w. Charlois, stellen een testament op. Zij is zijn enige erfge
naam, haar erfgenamen zijn haar man en haar dochter Marijtje (gedoopt Charlois 27-6-1660) uit 
haar eerste huwelijk met Pieter Ciaessen Scheuyer. Tot eventuele voogden worden gesteld Govert 
Grascamp schoolmeester te Charlois en Floris Vettekeuken, koperslager te Rotterdam. 
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Mogelijk was Neeltje Huijgen een zuster van Arijaentje, Floris Jansz. Vettekeuken kwam uit een 
Remonstrantse familie. 
3. Ten gevolge van het afsnijden van het papier zijn delen van sommige woorden weggevallen, aan-
gegeven met [ ]. 
4. 1 oktober (ontstaan uit baafmis, de mis van S. Bavo, zie WNT). 
5. Twee blanken waren gelijk aan anderhalve stuiver. 
6. Twee groten (Vlaams ) zijn gelijk aan één stuiver. 
7. Dank aan Michel Bail voor het nazien van de transcriptie. 
8. GAR Archief Hervormde Gemeente Charlois, inv. 59. Op een omslag staat: 'Oude reglementen 
aangaande de Schoolmr. waar uit het nieuw is samengesteld'. Uit toevoegingen op de pagina's blijkt 
dat deze zijn geschreven in de tijd dat mr. Balde met pensioen ging (40 gulden per jaar). 
9. GAR Archief Hervormde Gemeente Charlois, inv. 427 Jaarrekeningen van de kerkmeesters 1663-
1669. 
10. Idem inv. 428 1670-1675. 

N.B. Voor de brief van dominée Boucherie zie volgende pagina Paleografie) 

Uit het doopboek van Steenwijkerwold 1776 
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De Tiendaagse Veldtocht 
G.J. Leferink 

Voorspel 

De tegenstel l ingen tussen de Beigen en de Nederlanders zijn in feite al ontstaan in de 80-
jar ige oorlog. Prins Wil lem van Oranje, de Vader des Vaderlands, heeft toen al getracht 
Noord- en Zuid-Neder land met elkaar te verenigingen in de strijd tegen Spanje. Tegenge-
werkt door onder andere de Zuid-Nederlandse adel zag hij zijn pogingen daartoe misluk-
ken. In de loop der ja ren groeiden deze tegenstellingen tussen de beide Neder landen. De 
religie speelde hierin ook een grote roi. Het Noorden was grotendeels protestants, terwijl 
het merendeel der Beigen katholiek was . Hierbij komt nog dat de aanhankelijkheid aan het 
Huis van Oranje bij de Noord-Neder landers veel groter was dan bij de Beigen De tegen
stellingen werden groter na de inval van de Fransen en hun uiteindelijke aftocht. 
N a de val van Napoleon wil het congres van Wenen de oude orde in Europa herstellen. Uit 
de chaos na de Napoleont ische tijd ontstaat het "Koninkrijk der Neder landen" en erfprins 
Willem Frederik wordt koning. Hij noemde zieh inmiddels Wil lem I 1 . 
Het Wener Congres besluit in 1815 de Noordeli jke en Zuidelijke Nederlanden te verenigin
gen om tegenwicht te bieden aan het zojuist getemde Frankrijk. Een samenvoeging die de 
Beigen werd opgedrongen en ook niet gebaseerd was op de wens der Nederlanders . Deze 
geschillen en de bestaande onderl inge tegenstellingen op allerlei gebied gingen steeds 
scherpere vormen aannemen. Het zuiden (België) dat nog voornameli jk katholiek was , zag 
de calvinisten uit het noorden nog steeds als ketters. 
Wil lem I die zichzelf zag als een verlichte despoot botste steeds vaker op verbitterde tegen-
stand, vooral toen hij zieh ging bemoeien met de katholieke priesteropleidingen en de in-
voering van de Neder landse taal in Viaanderen. Bovendien werden de Staatsschulden van 
beide landen samengevoegd, waarbij de schulden van het noorden veel groter waren. De 
onvrede in België uitte zieh steeds meer in opstootjes en straatrellen. De reacties van de 
regering hierop waren te mild en toegevend. Door dit optreden was te verwachten dat het 
hier en daar tot oproer zou komen, hetgeen inderdaad op 25 augustus 1830 te Brüssel het 
geval was . 

De v lam in de pan 
Op 24 augustus 1830 werd koning Wil lem 59 jaar . Zijn verjaardag zou met tal van fees te -
l i j k h e d e n g e v i e r d w o r d e n in h e t zu ide l i j k dee l v a n h e t k o n i n k r i j k e n d a a r v o o r was 
v e e l geld ui tgetrokken. Dit wekte al veel ongenoegen zodat tal van feestelijkheden werden 
afgelast. De opvoering van de opera La Muette de Portici die voor 25 augustus gepland 
was, ging wel door. De opera ging over een Napoli taanse visser die in 1647 een opstand 
leidde tegen het Spaanse bewind. Wat er die avond precies is gebeurd, is niet helemaal dui-
delijk. N o g voordat de voorstell ing was afgelopen liepen de toeschouwers de straat op om, 
de in de opera verheerlijkte opstandigheid, in praktijk om te zetten. De opstand was gebo-
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ren en de volkswoede richtte zieh tegen de vertegenwoordigers en medestanders van het 
regime in Brüssel . Doordat de Franse grens siecht werd bewaakt , konden honderden Fran
se Veteranen2 naar Brüssel komen, waar zij zieh bij de opstandelingen aansloten. Tengevol-
ge van deze ongeregeldheden werd op 27 augustus 1830 besloten alle in de Noordel i jke 
provincies beschikbare troepen met spoed in en om Antwerpen en Maastr icht te concentre-
ren. O p 21 September 1830 kreeg Prins Frederik (zoon van koning Wil lem I) opdracht om 
Brüssel binnen te rukken en de orde te herstellen. In zijn opdracht was de volgende zin-
snede opgenomen: "niet te vergeten dat men zieh in vrede te midden van breeders be-
vond" . Met een dergelijk bevel kon van een krachtig optreden tegen de opstandelingen 
geen sprake zijn. De troepen die Brüssel binnentrokken werden in letterlijke zin warm ont-
vangen met geweer- en kanonvuur, brandende kachels en vitriool die vanuit de ramen op 
de Soldaten werden gegooid. Uiteindelijk werd het een smadelijke aftocht van de troepen 
van prins Frederik. 
De opstand had zieh inmiddels over heel Belgie verspreid en op 26 September 1830 kon-
digde het Voorlopige Bestuur in de Zuidelijke Neder landen af, dat het koninklijk gezag 
van de Oranjes niet langer werd erkend. Het gehele optreden in Brüssel was door de slappe 
houding van de regering op een totale mislukking uitgelopen. Op 4 Oktober 1830 werd 
door het voorlopige bestuur de onafhankelijkheid van Belgie uitgeroepen. Op internatio-
naal niveau begon nu het politieke touwtrekken. Een conferentie in Londen, waaraan, naast 
Belgie en Nederland, ook Frankrijk deelnam, legde de strijdende partijen een wapenst i l -
stand op. O p 31 januar i 1831 Steide deze conferentie de voorwaarden voor een scheiding 
tussen de beide Nederlanden vast. Het geheel werd in een protocol vastgelegd. De Beigen 
gingen hiermee niet akkoord. Tot 1 jun i konden de partijen zieh nog tegen dit protocol ver-
zetten. Hiervan maakten de Beigen geen gebruik doch riepen op 4 jun i 1831 - mede onder 
Franse invloed - prins Leopold van Saksen Coburg tot koning der Beigen uit. Koning Wil
lem nam hiermee geen genoegen en deelde Londen mede dat hij zieh niet aan de acte van 
scheiding zou houden. Op 27 jul i 1831 deed prins Leopold zijn intreden in Brüssel als ko
ning der Beigen. Koning Willem I achtte zieh nu gemachtigd de beslissing zelf ter hand te 
nemen wat ui tmondde in een veldtocht tegen Belgie. 

D a n l iever d e luch t i n . . . 
In het begin van Oktober 1830 had Antwerpen zieh bij de opstandelingen aangesloten. 
Sinds dat moment was de stad afgesneden van haar natuurlijke w e g naar de Noordzee . Alle 
schepen werden gecontroleerd door de Neder landse marine en zonodig in beslag genomen. 
Hoewel er een voorlopige wapenstilstand was , trokken de opstandelingen zieh daar weinig 
van aan. De Koninklijke troepen hadden zieh verschanst in de citadel van Antwerpen van 
waaruit zij de stad in de gaten hielden en regelmatig beschoten. Een van de marineschepen, 
kanonneerboot no. 2, stond onder bevel van luitenant Jan Carel van Speijk, die deze benoe-
ming op 5 September 1830 had gekregen en naar Antwerpen werd gedirigeerd. Doordat de 
Hol landers ter plaatse al enkele vernederingen hadden moeten ondergaan, was van Speijk 
vastbesloten zieh dergelijke beledigingen niet te laten welgevallen. Hij was ook de eerste 
die in Oktober 1830 het vuur opende op Antwerpen 3 . 
O p 5 februari 1831 werd zijn boot door een rukwind tegen de kade geworpen en raakte al 
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Luitenant Jan Car el 
van Speijk 

i 

snel in een benarde positie. Antwerpse havenarbeiders 
stroomden al snel toe, gevolgd door gewapende burgers en 
militairen van het vrijkorps. Zij sprongen aan boord om de 
Hollandse vlag te strijken en de boot te overmeesteren. Van 
Speijk verdween snel in de kajuit en enkele minuten later 
v loog de boot met een daverende klap uiteen. Van Speijk had 
de brandende sigaar, die hij even van te voren van de scheeps-
jongen had gekregen, in het kruit gegooid. De Nederlandse 
vlag mocht niet in handen van de Beigen komen. 
Het effect was verbijsterend. De boot was volledig uit elkaar 
gerukt. Aan Neder landse zijde vielen 26 doden. Een onbekend 
aantal Beigen kwam eveneens om het leven. 
Deze daad wekte alom verbazing en de Beigen zaten met dit 
incident en de bereidheid tot zelfopoffering duidelijk in hun 
maag. In Noordeli jk Neder land werd door deze daad het na 
t ionalisme tot grote hoogte opgestuwd. Het Nederlandse volk 
was bereid om nog meer offers te brengen. De opstand der 
Beigen werd in het Noorden beschouwd als e e n r e g e l r e c h t e 

bedreiging van Oud-Neder landse geboortegrond. 

Ve ld toch t 

Na de aftocht in Brüssel en de deserties van de Zuid-Nederlanders of de ontslagname uit 
het Neder landse leger, was koning Wil lem 1 gedwongen het leger te reorganiseren. De re-
organisatie vond plaats in Brabant, alwaar eind oktober nagenoeg het gehele leger werd 
geconcentreerd. Dat de reorganisatie geslaagd was , bleek bij de wapenschouw bij Rijen en 
Woensdrecht . De koning had een t roepenmacht van 37.000 man op de been gebracht. 
Bij K .B. v a n 2 9 j u l i 1831 werd de prins van Oranje belast met het opperbevel van het N e 
derlandse leger. O p I augustus 1831 besloot koning Willem I tot een gewapend optreden 
tegen Belgie. De Tiendaagse veldtocht was begonnen. 

In eerste instantie verliep deze veldtocht voorspoedig voor de Nederlanders . Op 8 augustus 
werd het Belgische Maasleger bij Hasselt verslagen 4 . 
Dit was een d o o m in het oog van de grote mogendheden die nog in Londen bijeen waren. 
Zij wilden onder geen beding dat Nederland als grote overwinnaar uit de bus kwam en zij 
besloten een Frans leger ter sterkte van 50.000 man naar de Frans Belgische grens te laten 
te laten oprukken. Op 8 augustus 1831 stond dit leger gereed bij Givet, Maubeuge, Valen
ciennes en Rijssel. Door het oprukken van het leger naar Leuven werd de situatie voor de 
Beigen zo hachelijk dat de nieuwe koning Leopold I op 10 augustus om 2 uur besloot de 
hulp van het Franse leger in te roepen. Op 11 augustus werden in Brüssel de Franse troe-
pen zeer enthousiast ontvangen, terwijl de Nederlandse troepen voor de poorten van Leu
ven stonden. Door de grote mogendheden en door de druk van de Franse troepen werd een 
wapensti lstand bereikt. Wei kon prins Willem, als surrogaat van zijn verovering van Brüs
sel, een triomfantelijke intocht in Leuven houden. Op 14 augustus aanvaardde het Neder-
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landse leger de terugtocht en werd gelegerd in Brabant. 
Een groot deel zou hier nog een aantal jaren blijven voor het beschermen van de grens in 
verband met vijandigheden van de Beigen. 
Neder land hield de Citadel van Antwerpen 4 nog steeds bezet. Een doorn in het oog van de 
Beigen. Met de hulp van de Fransen werd de vesting van 2 december tot 23 december 1832 
door 65000 Soldaten met geschut bestookt. Uiteindelijk gaven de Neder landers zieh over 
en werden in kri jgsgevangenschap afgevoerd. Pas in jun i 1833 keerden 4000 manschappen 
terug in Neder land 5 . 
Tijdens de veldtocht zijn ca. 1100 Soldaten, gesneuveld, gewond of vermist. De grootste 
verl iezen tijdens de veldtocht zijn veroorzaakt door honger, dorst, ongelukken, ziektes, on-
derlinge vechtpartijen, maar nauwelijks door vijandelijk vuur. 

Twents schuttersoproer 
N a zijn smadelijke nederlaag in September 1830 in Brüssel, besloot koning Wil lem I tot 
een gewapend optreden tegen de Beigen. Daartoe werden verschil lende schutterijen gemo-
biliseerd, waaronder ook Overijsselse Mobiele Schutterij. Ook namen een aantal mannen 
vrijwillig dienst in het leger. In het bijzonder Studenten vormden weerbaarheidcorpsen. 
Deze schutterijen kregen in Oktober 1830 de opdracht om naar de zuidgrens op te rukken. 
De Enschedese en Lonneker schutterijen kwamen op 8 november in Bergen op Zoom aan, 
nadat zij op 4 november 1830 met 130 wagens , veel enthousiasme en de muziek voorop 
waren vertrokken. Velen van hen hadden stevig gedronken. In Goor is een van deze dron-
ken schutters van de wagen gevallen. Deze schutterijen hebben in augustus dee lgenomen 
aan de verschil lende acties. 
In andere delen van Twente was men minder enthousiast Men wilde de geloofsgenoten in 
Belgie niet gaan bestrijden. Vanaf het ontvangen van de order voor vertrek rees er verzet, 
hetgeen merkbaar was omdat er vanuit Gronau en Nordhorn buskruit werd binnengesmok-
keld. Op 13 Oktober 1830 is in Markelo een wagen met buskruit de lucht ingevlogen waar-

s <: i t ! i T T i ; n m. 

A-.*' 's.,.. 

Degene die in militaire dienst moest had de mogelijkheid om 
hiervan vrijgesteld te worden. Hij moest dan zorgen voor een 
plaatsvervanger, een zgn. remplaçant. 
Veelal werd een dergelijke remplaçant gekocht voor een flink 
bedrag. In nevenstaande beschikking van 21 januari 1835 zien 
wij dat Gerrit Jan Roelvink een plaatsvervanger heeft in de 
persoon van Arend Jan Overbeek. Hij is boerenknecht en zoon 
van Hendrik en Hendrika Meijers. 
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bij twee slachtoffers vielen. De wagen was bestemd voor de schutterij en vermoedeli jk was 
hier sprake van sabotage. 
De schutters in oost Twente werden zo oproerig dat de regering 700 infanteristen en 250 
dragonders naar Oldenzaal en omgeving stuurde. Het resultaat was dat, op enige deserteurs 
na, de schutters op 8 januar i naar hun garnizoenen vertrokken. Ook nadien probeerden ver-
schillenden zieh aan de dienstplicht te onttrekken. In het archief vonden wij het volgende: 

... overwegende dat beklaagde Hermannus Gerink uit Noord-Oost Twente zig naar de ge-
meente Markelo heeft begeven en den 16den Junij 1832 daar aanvolgende dezelve door de 
veldwachter Gerrit Jan Hilberink is aangehouden en gearresteerd. 

Overijsselse Mobie le Schutterij 
Uit de verschil lende in Overijssel opgeroepen eenheden werden toen de l e en 2 e Afdeling 
Mobiele Schutterij Overijssel geformeerd. Elke afdeling bestond uit twee bataljons die 
weer waren onderverdeeld in compagnieen. Deze afdelingen werden gestationeerd in de 
vestingen die in het najaar van 1830 in staat van verdediging waren gebracht. Zij namen 
zelf niet deel aan de Tiendaagse Veldtocht 6 . De l e Afdeling van de schutterij van Overijs
sel was ten tijde van de operatie in het 5 e district in Zeeuws-Vlaanderen gelegerd, terwijl 
de 2 e Afdeling toen in de vesting Bergen op Zoom lag. In 1834 en 1835 kregen alle schut-
terijeenheden groot verlof, hoewel de dienstplicht bleef bestaan. Het lijkt dan ook waar-
schijnlijk dat de Markelose leden van de Mobiele Schutterij aan ziektes zijn overleden. 

Hier volgen de namen van hen die tussen 1830 - 1837 zijn gestorven in de verschil lende 
hospitalen. 

Gerrit Hendr ik Kempers , geboren 5 September 1809 te Markelo op de boerderij/herberg 
De Kemper . 
Vader is Jan Hendrik Kempers , moeder is Joanna Assink. 
Gerrit Hendrik is ongehuwd en is overleden op 22 januar i 1832 te Gilze en Rijen. In de 
overlijdensakte vonden wij het volgende vermeld: 
Op heden de zestienden der maandJuni des jaars 1832 hebben wij Wolter Kistemaker, 
eerste assessor der gemeente Markelo bij qfwezigheid van den Burgemeester, waarnemen-
de de funetien van Officier van den Burgelijken Staat, ontvangen een Extract uit het regis
ter der akten van Overlijden der gemeente Gilze en Rijen, Provincie Noord Brabant het-
welk van het dubbel dezes is geannexeerd, houdende No. 4. In het jaar 183, den 22e janua
ri om een uur namiddags is te Gilze in het huis wijkK. nummer 164 overleden Gerrit Hen
drik Kempers, oud 24 jaren, van beroep bouman, thans soldaat bij de zevende Afdeling, 
tweede Bataljon, derde compagnie Nationale Infanteri in Kantonnement alhier, geboortig 
van Markelo, ongetrouwde zoon van Jan Hendrik Kempers en Joanna Assink, bouwlieden 
wonende te Markelo voornoemd. 
Voor Extract comform, De Assessor gedeligeerds ambtenaar van de Burgelijken Stand der 
gemeente Gilze en Rijen, getekend A. Brouwers. Ten gevolge waarvan wij ter voldoening 
van artikel tachtig van het Burgelijke Wetboek deze inschrijving alhier hebben gedaan en 
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getekend, Ws. Kistemaker. 

Jan Snijders, geboren 30 jun i 1807 te Markelo op erve De Snieder, later Paalman. Het 
adres is nu Enterboekweg 12. 
Vader is Hermannus Snijders en moeder is Jenneken Mensink. 
Jan Snijder is schutter bij de I e compagnie, 2 e batterij, 2 e afdeling der Overijsselse Schutte
rij. Jan is overleden op 18 mei 1833 in de Garnizoens Ziekenzaal te Breda, betreff extract 
uit de Burgelijke Stand van Breda. 

Jan Berend Oldenhoff, geboren 28 april 1801 te Markelo op boerderij Klein Oldenhoff, 
Ri jssenseweg 10. (tot voor kort was dit de boerderij van Van der Maat) 
Vader is Jan Oldenhoff, afkomstig van havezate Oldenhoff, moeder is Geesken Wibbelink. 
Jan Berend is ongehuwd en schutter bij de I e compagnie , 2 e batterij, 2 e afdeling der Over
ijsselse Schutterij. 
Hij is overleden te Leyden op 28 december 1831 in de Infermerie Wijk 1. Betreff extract 
van de Burgelijke Stand van Leyden. 

Albert Ni jkamp, geboren 1 September 1809 op de boerderij Stapeler /Tweggelaar op Wis-
sinkbroek in Markelo , Stobbendijk . 
Vader is Albert Ni jkamp, moeder is Janna Kokselman. 
Albert is Fuselier bij de 3 e compagnie, 3 e batterij, 7 e afdeling infanterie. 
Hij is overleden op 24 april 1832 in de gemeente Haarlem aan de Koudenhorn Wijk 1 
nummer 423 . 

Jan Nijland, geboren 20 januar i 1810 te Markelo op de boerderij Groot Lammert ink. 
Voordat hij in militaire dienst ging woonde hij op de boerderij waar de Schölte van Marke
lo woonde . Dit pand is in 1818 afgebroken en nu eigendom van Warenhaus Dol lekamp (zie 
ook boek Markelo Dorpsgeschiedenis) . 
Vader is Jan Hendrik Nijland, moeder is Janna Hendrika Lammert ink. 
Jan is flankeur bij de 3 e compagnie, 3 e batterij, 7 e afdeling infanterie. 
Hij is overleden op 15 november 1831 in het hospitaal van de Oranjekazerne in ' s Graven-
hage. 

H e r m a n n u s ten Zeldam, geboren op 29 maart 1813 te Kerspel Goor op de boerderij 
Groot Bruggink. 
Vaders is Jan Hendrik ten Zeldam, moeder is Janna Hagreis. Hermannus is fuselier bij de 
3 e compagnie , 3 e batterij, 7 e afdeling infanterie. 
Hij is overleden op 8 Oktober 1834 te Den Helder. Betreff extract van de Burgelijke Stand 
van Den Helder. 

Arend Megelink, geboren 2 februari 1805 te Markelo op boerderij De Baas in Stokkum. 
Vader is Harmen Megelink, moeder is Hendrika Bruggink. 
Arend is schutter bij de 4 e compagnie 2 e bataljon, 2 e afdeling Overijsselse Schutterij 

Ons Erfgoed, 15e jrg. nr. 2, maart-april 2007, blz. 68 



Arend is overleden op 7 jun i 1834 in de Garnizoens ziekenzaal te Breda. 

J a n H e n d r i k S c h o r f h a a r , geboren 5 mei 1804 te Markelo op boerderij Plegt in Herike. 
Vaders is Wil lem Vriel ink of Schorfhaar, moeder is Hendrika Hoevink. 
Jan Hendrik is schutter bij de I e compagnie , 2 e batterij, 2 e afdeling der Overijsselse Schut
terij. 
Hij is overleden op 27 december 1831 in de Infermerie Wijk 1 te Leyden. 

J a n H e n d r i k E b b e k i n k , geboren 17 maart 1802 op boerderij Bartels. Deze boerderij heeft 
gestaan waar nu de parkeerplaats is bij Bills Bar. 
Vader is Hermen Ebbekink, moeder is Berendina Pongers . 
Jan Hendrik is schutter bij het 2 e bataljon, 2 e afdeling Overijsselse Schutterij. 
Hij is overleden op 1 jul i 1831 in een tijdelijk hospitaal te Dordrecht. 

H e r m a n n u s D i jk j ans , geboren 3 december 1799 te Markelo op boerderij Groot Ulen of 
Dijkjans in ' t Broek. 
Vader is Jan Dijkjans, moeder is Geertruit Kruyders . 
Hermannus is schutter bij de I e compagnie , 2 e batterij, 2 e afdeling der Overijsselse Schutte
rij. Hij is overleden op 18 april 1832 in de gemeente Haarlem aan de Koudehor Wijk 1 
nummer 423 

A r e n d Dreezes , geboren 29 Oktober 1812, geboren in Stokkum, woonde later op boerderij 
Boman, nu De Pruse . 
Vader is Jan Dreezes , moeder is Wil lemina Mulder. 
Arend is fuselier (onderdeel niet bekend). 
Hij is overleden op 8 januar i 1836 in het Garnizoens Hospitaal te Amsterdam. 

J a n G e r b r a n d t s , geb. (onbekend), woonplaats Markelo . 
Vader is Johan Gerbrandts , moeder is Jacomina de Gans 
Jan is adelborst der I e klasse bij de marine aan boord van Z M Brik de Kemphaan . 
Jan is overleden op 26 februari 1835 te Rotterdam. 

G e r r i t J a n C o o r t s H a n n i n k , geboren op 22 januar i 1814 te Kerspel Goor op boerderij 
Groot Meerman. 
Vader is Hendrikus Coorts Hannink, moeder is Roelofken Pieperiet. 
Gerrit Jan is fuselier (onderdeel niet bekend) 
Hij is overleden op 9 mei 1836 te Hoorn. 

I n d e p é r i o d e 1830 - 1837 z i jn in M a r k e l o nog ges to rven d e vo lgende l eden v a n d e 
Over i j sse lse S c h u t t e r i j : 

Gerrit Vruwink, geb. 14 jul i 1812, geboren in Markelo op boerderij Wolbrink in Stokkum. 
Overleden op 18 december 1833. 
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Gerrit Hendrik Reef, geboren 23 Oktober 1807 op boerderij Oude Reef, nu Broeze. Overle
den 3 Oktober 1835 in Elsen. 

Gerri t Jan Lubbers , geboren 25 maart 1802 op Erve Lubbers , aan de Stat ionsweg. 
Hij is overleden op 23 ju l i 1835 in Stokkum. 

Derk Wolters , geboren 2 februari 1810 op boerderij Will ink in Elsen. 
Hij is overleden op 19 maa r t l 836 te Elsen. 

Jan Wil lem Schorfhaar, geboren 18 december 1807 op boerderij Ovink in de Achterhoek. 
Hij is overleden op 28 december 1837 te Markelo . 

Gerrit Hendrik Barendsen, geboren 6 jun i 1801 te Markelo op boerderij Haller /Berendsen. 

Jan Heuten, geboren 3 november 1808 op boerderij Schoppers in Beusbergen, Markelo . 
Hij is overleden op 12 januar i 1835 in Beusbergen. 

Metalen kruis 

Allen die in deze période eerder zijn genoemd, kregen het Meta len Kruis toegekend, waar-
bij ook een certificaat hoorde. Zo vonden wij in het archief het volgende schrijven: 

2e afdeling Mobiele Overijsselse Schutterij, 2e Bataljon, Ie compagnie. 

Staat der afwezigen en uit Dienst geraakte Onderofficieren en verdere manschappen aan 
welke het Dienstpligtigen Metalen Kruis is toegekend. Allen uit Markelo 
Mart inus Boskamp, sergeant 
Jan Hendrik Reef, schutter 
Arend Wilgemans , schutter 
Hendr ikus Bruil, schutter 
Berend Jan Boswinkel , schutter 
Hendr ik Dijkink, schutter 
Gerrit Jan Leferink, schutter 
Berend Jan Beernink, schutter 
Jan Schreurs, schutter 
Gerrit Jan Peuschers, schutter 

Wij weten dat er ook andere Markeloers een Metalen Kruis hebben ontvangen. Zo konden 
wij een Metalen Kruis fotograferen bij de familie Heilersig (Stoolhorst) aan de Enkelaars
weg. Deze heeft toebehoord aan Willem Hidders (Boslonink), geboren 28 augustus 1804. 
Hij is in 1845 gehuwd met Berendina Stoelhorst. 

Ook is een Metalen Kruis uitgereikt aan Teunis Gorkink. Deze is nog in het bezit van de 
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fam. Kis temaker . 
Eveneens heeft Jan Hendrik Meijers uit Markelo een Metalen Kruis ontvangen. 

V e r d e d i g e r s v a n d e C i t ade l 
De verdedigers van de Citadel kregen een médaille waarin hun naam was gegraveerd. Een 
van hen was Jan Hendrik Koldenberg, geboren op 1 januar i 1812 in Herike (zie foto van 
médail le) . Deze médail le konden wij fotograferen bij de familie Krebbers in Herike. Jan 
Hendrik is op 44-jarige leeftijd overleden. 

Ook G.J.Nijland uit Elsen (de fotte) behoorde in 1832 tot de verdedigers van de citadel 
(fort) Antwerpen. Vijf t igjaar na dato (1882) (herdenking van de veldtocht) kon men als 
oud-strijder een toelage krijgen. Nijland heeft die aangevraagd en deze is hem ook toege-
zegd. Nij land is vermoedeli jk gelegerd geweest in het fort dat bij de Citadel hoorde. N a 
zijn terugkomst uit het leger praatte hij veel over het fort, dat hem de bijnaam "fot te" ople-
verde. O f hij ook een médail le heeft ontvangen is ons niet bekend. 

In totaal zijn er 11 gouden, 193 zilveren en 4425 bronzen médailles uitgereikt. Dit is de 
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bronzen medaille die J .H.Koldenberg heeft ontvangen. 

Noten: 
1. Op 30 november 1813 kwam Willem Frederik in Scheveningen aan land. In 1815 riep hij zich-

zelf uit tot koning der Nederlanden. 
2. Fransen die voorheen in het leger van Napoleon hadden gediend. 
3. Dit gebeurde op 27 Oktober 1830. Deze daad is de geschiedenis ingegaan als het bombardement 

op Antwerpen. Vanuit de Citadel en ook van andere schepen werd Antwerpen met kanonnen be-
schoten. Er zijn meer dan 16000 granaten op de stad afgeschoten. Het gevolg: een grote verwoes-
ting en 65 doden. 

4. Onder de krijgsbuit bevonden zieh kanonnen. Uit het brons van deze kanonnen werd het Metalen 
Kruis geslagen dat aan alle deelnemers aan de Tiendaagse Veldtocht werd uitgereikt. Zie lijst met 
Markeloers. 

5. Bij de Citadel was ook nog een buitenfort, genaamd: Het Vlaamse Hoofd. 
6. De verdedigers van de Citadel kregen een ronde medaille waarin hun naam was gegraveerd. 
7. Wel hebben enkele Markeloers deelgenomen aan de bezetting van de Citadel van Antwerpen en 

het bijbehorende fort. 
8. Zij die verplicht hadden deelgenomen aan de veldtocht kregen een kruis met een lint dat verdeeld 

was in zes gelijke banen blauw en oranje. Degenen die vrijwillig (zonder handgeld) in dienst wa
ren kregen een kruis waarvan het lint ook zes gelijke banen had, maar de kleuren waren groen en 
oranje. 

Geraadpleegde bronnen 
Archief Heemkunde Markelo 
Archief Historisch Centrum Overijssel 
Contactblad NGV Twente 
Wetten betreffende Nationale Militie 
Jan van Speijk en de Belgische opstand (Frits Rovers) 
1830 De scheiding van Nederland, Belgie en Luxemburg (Rolf Falter) 
Broedertwist (Pieter Rietbergen en Tom Veschaffel) 
Enkele dagboeken en genealogische overzichten via internet 
Krantenknipsels 
Inventaris van het archief van de vereniging "Het Metalen Kruis". 
Kalendarium, geschiedenis van de läge landen (dr.H.P.H.Jansen) 

Naschrift van de redactie 
Dit artikel verscheen iets uitgebreider in Marc lo ' s Chronijke, j g . 9, nr. 2, okt. 2006. Nie t 
alleen in Markelo zijn deze medailles uitgereikt. Weet iedere genealoog of er voorouders 
zijn geweest , die betrokken waren bij de Belgische opstand? Het weten en zo mogeli jk nog 
ergens aanwezig zijn van de medailles verrijkt toch de familiegeschiedenis. lets overeen-
komstigs geldt ook voor de Franse tijd, hoewel het dan meer om de vele omgekomenen en 
de teruggekeerden gaat. 

Dit artikel onderschrijft ook het nut van samenwerking tussen genealogische en 
historische verenigingen. 
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Het Geslacht van GILLIS JANSZ. 
te Ridderkerk 

K.J. Sl ijkerman 

Inleiding 

In de laatste decennia van de zestiende eeuw vestigden zieh ook in het dorp Ridderkerk op 
het eiland Usse lmonde diverse Vlaamse en Brabantse vluchtelingen, die veelal vanwege 
religieuze, maar ook om economische redenen, hun vaderland hadden verlaten. De Vlaam
se Jacquemijntge Mertens t rouwde in 1596 te Ridderkerk met Gillis Jansz., die van dat 
dorp afkomstig heette te zijn, maar wiens voornaam ook weer wijst op een Zuid-
Neder landse oorsprong. Dit paar, dat tot de eenvoudige dorpelingen behoorde, stichtte daar 
een gezin waarin van slechts één dochter een talrijk nakomelingschap bekend is, dat zieh 
sindsdien over de Zuid-Hol landse Eilanden verspreidde. Het Ridderkerkse groepje zelf -
althans dat s tammend van genoemde Gillis en zijn vrouw - moet niet lang na medio 1680 
zijn uitgestorven met een hoogbejaarde dochter. Ik heb Gillis Jansz. niet kunnen plaatsen in 
een bepaalde Ridderkerkse familiegroep, maar mogelijk geven toevalsvondsten in de toe-
komst hier wel aanwijzingen voor. Een familiewapen van dit in sobere omstandigheden 
geleefd hebbende groepje is, zoals te verwachten was , niet gevonden. 

Genealogie 

I. G I L L I S (GIELIS , JILLIS) J A N S Z . ' C R A M E R ' alias ' C L E E R M A E C K E R ' alias 
'SNIJ(D)ER' , geb. ca. 1575 (geschat) , j onkman van Ridderkerk (1596), kramer (1598), 
snijder/kleermaker (zeker sedert 1604), woonde aan de buitenkant van de Zeedijck op het 
dorp Ridderkerk, overl . tussen 4 mei 1646 en 13 maart 1653. Hij huwde Ridderkerk 12 de-
cember 1596 met Jacquemijntge (Mintgen, Meijntgen, Mijnen) M(a)ertens, j o n g e 
dochter van 'Coe l scamp in Vlaenderen ' (= Koolskamp in West-Vlaanderen) (1596), overl. 
voor 4 mei 1646. 

In een bewaard gebleven rechtboek (klachtboeck) van Ridderkerk, dat loopt over de jaren 1592-
1604, is Gyellis of Jelys Janss. een aantal malen genoemd. Op 28 juli 1592 1 eiste Adryan Cornelisz. 
Baes van hem het behoorlijk hoge bedrag van 11 rijns gld. 8 stuivers en een halve denier vanwege 
drinkschuld en op 14 februari 1595 is er sprake van een zaak tegen Gyelis Jans waarbij ene Pieter 
Pietersz. 22 stuivers 7 duit van hem eiste. Gyelis had dit geld kennelijk weer aan ene Willem Jans 
Gempel gegeven en dat vanwege een betaling van 3 rijns gld. op het huwelijk van deze Willem'. Op 
5 juni dat jaar werd Gyelis gecondemneerd tot deze betaling, alsmede in de proceskosten 1. Op de 
rechtdag van 6 februari 1604 werd Jelys Jans door Cornelis Willem Jonckijn(d)t gedaagd vanwege 
de som van 8 rijns gld. 10 stuivers over de koop van een zeker beest (een wintervaars?) 1 en op de 
volgende zitting hierover op 16 februari is hij vermeld als 'Jelys Jansz. Snijder' 1. Gillis was waar-
schijnlijk identiek met de Gillis Jansz. die op 7 augustus 1594 te Ridderkerk als één der getuigen 
optrad bij de doop van een kind van Willem Jansz. en Ariaenken Ariensdr.; een paar dat op 20 de-
cember 1590 aldaar in het huwelijk was getreden en waarbij vermeid is dat de bruidegom van Rid-
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derkerk afkomstig was. Was deze Willem mogelijk een broer van Gillis Jansz. ? Opmerkelijk is dat 
zowel Willem als Gillis hun oudste dochter de naam Mariken meegaf! Op 31 maart 1591 en 7 au-
gustus 1594 trad ook een Leenart / Leenertken Jansdr. als doopgetuige bij dit paar op. Misschien dat 
zij weer een zuster van Willem en Gillis was. Bij gebrek aan nadere aanwijzingen blijven dit nog 
slechts voorzichtige hypothesen. Sinds 1598 werd Gillis in de niet compleet bewaard gebleven Rid-
derkerkse kerkmeesterrekeningen vermeld voor de betaling van een cijns op de huizen en erven om-
trent de kerk van Ridderkerk. In 1598 is hij aangeduid als 'Ghielis Janss. Cramer', maar nadien 
komt hij voor met de toenamen: 'Snijder' en 'Cleermaecker'. Laatstelijk betaalde hij in 1646 deze 
cijns, maar in de eerstvolgend bewaard gebleven rekening over 1653 werd deze door Aryen Wil-
lemss. Kraey betaald, die in dat jaar de eigenaar was geworden van het door Gillis nagelaten huis 2 . 
De koopakte van dit huis, daterend van in of voor 1598, moet verloren zijn gegaan. Deze is althans 
te Ridderkerk niet terug te vinden 3. In het huisverpondingskohier van Ridderkerk over 1627 werd 
Gillis Jansz. aangeslagen voor 2 pond 4. In de haardstedenkohieren van 1638 en 1644 is hij echter 
niet genoemd, hoewel hij toen al in een eigen huis aan de buitenkant van de Zeedijck op het dorp 
aldaar zal hebben bewoond, zoals hierna nog ter sprake zal worden gebracht. De Ridderkerkse 
transportregisters uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw zijn niet bewaard gebleven. Daar-
door is de aankoop van dit huis via deze bron niet meer te achterhalen. Op 4 mei 1646 accordeerde 
Gillis Jansz. Snijer, wonende op het dorp Ridderkerk, met zijn meerderjarige dochter Neeltgen Gil
lis, welke geassisteerd werd met de Ridderkerkse notaris als haar voor de gelegenheid verkozen 
voogd. Zij kwamen tot een overeenkomst aangaande diverse schulden die Neeltgen van haar eigen 
geld voor haar vader voldaan had, zonder dat dit terugbetaald was en dat sinds het overlijden van 
haar moeder en Gillis' huisvrouw Jacquemijntge Maertens. Gillis beloofde aan zijn dochter het ver-
schuldigde geld terug te betalen en voor haar diensten jaarlijks 24 Car. gld. te rekenen en dat vanaf 
het overlijden van zijn huisvrouw tot aan zijn eigen overlijden. Dit geld zou dan door zijn erfgena-
men aan haar moeten worden uitgekeerd, met daarenboven de kleding van Neeltge, voordat zijn na-
latenschap verdeeld zou worden. Neeltge zou hiervoor dan haar vader moeten ondersteunen en haar 
inkomsten gebruiken voor zijn onderhoud. Beiden plaatsten hun handmerkje; hij zette met een be-
vende hand een kruisje 5. Blijkens een hierna te behandelen akte was hij op 13 maart 1653 niet meer 
in leven 6. 

Kinderen: 
1. M A R I J K E N GILLISDR. (JIELIS), ged. Ridderkerk 8 januar i 1598 (get. Aeriaen Wil

lems), j o n g e dochter van Ridderkerk (1622), overl. tussen 1627 en 13 maar t 1653. Zij 
huwde ( l e gebod Ridderkerk 13 maart) 1622 met Saer Cornelisz., j o n g gezel van 
Montfoort , wonende Strijen (1622), overl. (na 21 maart) 1627. 
De weduwe van Saer Cornelisz. werd in het huisverpondingskohier van Ridderkerk 
over 1627 aangeslagen voor 2 pond 4 . 
Kinderen: t 

a. Maergien Sara (Sare), geb. naar schatting ca. 1623, j onge dochter van Ridderkerk, 
wonende Puttershoek (1645), overl. na 21 november 1646 7 . Zij huwde Puttershoek 
(ondertr. Puttershoek 12 november en Ridderkerk 13 december 1645 en aldaar be-
scheid gegeven om te Puttershoek te t rouwen) 3 januar i 1646 met Gerrit Dame, 
waarschijnlijk geb. na 1621, j onge man van Strijen, wonende Put tershoek (1645), 
overl . na 21 november 1646 7 , waarschijnlijk zoon van Dammis (Daem) Gerritsz., 
inwoner van Strijen. 

b . N .N. , zoon, ged. Ridderkerk 7 ju l i 1624 (get. Neelgen Gijssen; N . B . zou mogeli jk 
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Neelgen Gijllen, tante van het kind, moeten zijn?) 
c. N .N. , zoon, ged. Ridderkerk 3 Oktober 1624 (N.B. rond 1624 is het doopboek van 

Ridderkerk slordig en beslist onvolledig bijgehouden. Deze beide inschrijvingen in 
1624 met drie maanden tussenpozen lijken dan ook niet juis t te kunnen zijn). 

d. Janneken Sara (Sare), ged. Ridderkerk 15 maart 1626 (get. Pauwels Ariensse) , jon
ge dochter van Ridderkerk, wonende Puttershoek (1648), overl. na 2 mei 1660. Zij 
huwde Puttershoek (ondertr. aldaar 29 april) 17 mei 1648 met Franck Aertsz. Smit, 
geb. ca. 1615 (geschat) , j . m . van Benschop, wonende Puttershoek (1648), smid te 
Puttershoek, overl. na 2 jun i 1689. Zie voor hen verder: Ons Erfgoed 2 0 0 2 8 . 

e. Cornelis Sara (Sare), ged. Ridderkerk 21 maart 1627 (get. Jacob Leendertse) , 
woonde te Ridderkerk (1668, 1669), overl. na 24 Oktober 1669. 

Hij was op 12 december 1668 getuige bij het opmaken van een testament ten huize van 
echtpaar Aryen Willemss. Punct - Maycken Willems aan de Molendijck te Ridderkerk 9, 
terwijl hij op 24 Oktober 1669 als gebuur te Ridderkerk getuige was bij het opmaken van 
een testament van het echtpaar Geerit Everts - Leentje Ariens 1 0 . In beide gevallen is hij in 
de akte Cornelis Sara genoemd maar tekende hij in een vrij goede hand: 'Cornelis Sare'. 
Voornoemde Gerrit Evertse van den Bergh was in 1680 een arme veldarbeider die naast 
Cornelis Sare's tante Neeltie Jielis moet hebben gewoond (o.a. volgens de haardstedenko-
hieren van 1665 en 1666). Het voornoemde echtpaar Punct woonde overigens volgens de-
zelfde kohieren drie huizen verwijderd van Neeltie. Cornelis zal dan ook bij zijn tante in 
huis hebben gewoond. 

2. N E E L T I E N GILLISDR. , ged. Ridderkerk 13 februari 1600 (geen get.), overl. voor 21 
Oktober 1601. 

3. N E E L T I E N ( N E E L T G E N ) GILLISDR. (JIELIS), ged. Ridderkerk 21 oktober 1601 
(get. Adriaent ien Hubrechts , Aelken Dirxks), was ongehuwd, zorgde voor haar vader, 
overl. na 1 jun i 1680. 

O.a. de 48 jaar oude Neeltgen Gillisdr. legde na gerechtelijke dagvaarding op 11 april 1649 ten 
verzoeke van de meester schoenmaker Henrick Janss. een verklaring af over Elisabeth Pieters-
dr., huisvrouw van de Ridderkerkse schoolmeester Mr. Pieter Eijnhout, die omstreeks veertien 
dagen voordien meende in seksueel opzicht lastig gevallen te zijn door voornoemde schoenma
ker en hem vervolgens had uitgescholden en met een 'toffel' op zijn kop geslagen. Neeltgen 
bekrachtigde haar verklaring met haar handmerk' 1. Op 12 april 1650 deed Neeltjen Gillis te 
Ridderkerk belijdenis 1 2. De 13e maart 1653 transporteerde Neeltgen Gillis, 'bejaerde dochter' 
en inwoonster van Ridderkerk, geassisteerd met de Ridderkerkse secretaris, en mede namens de 
erfgenamen van haar zuster Mayken Gillis, aan de op Ridderkerk wonende bakker Baerthout 
Jacobss. Bornwater een 'oude huysinge' met de melioratie van dijkerf aan de buitenkant van de 
Zeedijck op het dorp Ridderkerk, zoals door haar zaliger vader was bezeten. Aan de noordkant 
werd dit belend door Pouwels Aryenss. Kraenendonck en aan de zuidkant door Aryen Wil
lemss. Kray. Voldaan werd met een niet nader genoemd contant bedrag en met het verlijden 
van een 'coopcedulle' (welke overigens te Ridderkerk niet werd teruggevonden). Neeltgen 
plaatste haar handmerk onder de akte 6. In de Ridderkerkse haardstedenkohieren van 1665 en 
1666 is Neeltgen Gillis in het kwartier op't dorp aangeslagen voor één haardstede 1 3. Zij moet 
daar aan de Molendijck hebben gewoond. Blijkens het op 1 juni 1680 opgestelde kohier van de 

Ons Erfgoed, 15e jrg. nr. 2, maart- april 2007, blz. 75 



huishoudens te Ridderkerk - waaruit blijkt dat zij nog op hetzelfde adres woonde - werd Neeltie 
Jielis toen door de Armen onderhouden 1 4. Kennelijk bewoonde zij een huurhuisje of-kamer, 
want nergens blijkt dat zij een woninkje had aangekocht. 

4. J A N N E K E N GILLISDR. , ged. Ridderkerk 26 februari 1606 (get. Heyndr ick Aryens, 
Cornelis Aryenssen van Borles, Bettgen Cuypers , Neel tgen Jan Damen , Maryken Jans 
uyt het Nieu Lant), van haar is verder niets bekend, in ieder geval zonder nageslacht 
overleden voor 13 maart 1653 6 . 

Noten: 

1. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 85. 
2. G.A. Rotterdam, Archief Huys ten Donck inv.nrs. 860, 861. 
3. Vanaf 1625 zijn de transportregisters van Ridderkerk volledig bewaard gebleven. 
4. Archief Gemeente Ridderkerk inv.nr.31. 
5. G.A. Rotterdam, Not. Arch. Ridderkerk inv.nr. 6990, akte d.d. 4 mei 1646. 
6. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 10, fol. 222 vs. e.v. 
7. Doopgetuige te Puttershoek. 
8. K.J. Slijkerman, Het geslacht Benschop uit Puttershoek, in: Ons Erfgoedjrg. 10 (2002), blz. 

23-24. 
9. G.A. Rotterdam, Not. Arch. Ridderkerk inv.nr. 6991, akte d.d. 12 december 1668. 
10. G.A. Rotterdam, Not. Arch. Ridderkerk inv.nr. 6991, akte d.d. 24 Oktober 1669. 
11. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr.103, akte d.d. 11 april 1649. 
12. J.Versluijs, Lidmaten te Ridderkerk, in: Ons VoorgeslachtJrg. 26 (1971), blz. 55. 
13. Archief Gemeente Ridderkerk inv.nr. 71. 
14. Archief Gemeente Ridderkerk inv.nr. 73. 
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H. Klunder 

G. Verhoeven: De familie Verhoeven uit 
Altena. [Vervolg, 1767-1890.] G.T.M.W.B. 
Bw. , maart '07. 

J. Bakker: Antwoord [...] Ten Arve/ 
Nijenhuis . [Ruurlo, 17e eeuw-1815^zie ook 
Nijenhuis hieronder.] Oostgelders T.G.B., 
l e kwartaal '07. 

C.P. Briet: Dominicus Elisa van Berckel 
(1757-1809) en zijn gezin. [Ook kleinkinde-
ren.] Ned . Leeuw, dec. '06. 

D. Deroover: De familie Blaus later P lasky 

17de-18de eeuw. [Vöör 1600-1808.] Gens 
Nostra , j an . '07. 

P. Nan : Jan Fransz van Oosterblokker en 
zijn nageslacht Blokker. [1645-1855.] 
Westfriese Farn., dec. '06. 

A. Coucke: Burgerlijke procescossiers in het 
stadsarchief van Brugge - Breydel versus 
Pulincx. [Met: 'Genealogie van Michiel 
Breydel volgens het procesbundel ' , vöör 
1300-1667.] Vlaamse Stam, jan.-feb. '07. 

W.J. Kunnen: Kwartierstaat van Maas 
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Brink. [Van de Langemeen , Davelaar, 
Van 't Land.] Ve luwse Geslachten, jan . / 
feb. '07. 

Redactie Ned. Leeuw: Verbeterd schema 
V a n Bronkhorst . [1191-1381.] Ned . 
Leeuw, dec. '06. 

B.J. van den Enk: Kwartierstaat Coby Bun-
schoten aanvull ing. Ve luwse Geslachten, 
jan. /feb. '07. 

W. Kleijn: Genealogie van Jan Jansen Bui j -
ing. [Wageningen, 1720-heden.] Veluwse 
Geslachten, jan. /feb. '07. 

R.M. Jammart : De familie De C o o m a n in 
de 16de en 17de eeuw. [Pollare, 1575-
1732.] Vlaamse Stam, jan.-feb. '07. 

A.M. Bosters: Het geslacht Deijts in West-
Brabant en Zeeland. [1580-1814.] G.T.M. 
W.B.Bw. , maart '07. 

W.M. Dahm-Domin icus : Kwartierstaat Do-
minicus. [Klinkhamer, Van Rooij , Tho-
massen.] Gen. Tijdschr. Oost-Brabant , okt. 
'06. 

J.A. van der Heyden : De familie Van Drue-
nen (Drunen) - molenaars in het Noordoos-
ten van de Meierij (vervolg): Stam B. 
[1638-1764.] Gen. Tijdschr. Oost-Brabant, 
j an . '06. 
Idem (vervolg). [1709-1872.] Gen. Tijdschr. 
Oost-Brabant , april '06. 
Idem (vervolg) . [1798-1899.] Gen. Tijdschr. 
Oost-Brabant , ju l i '06. 

L. Beijen: Mar ia A.E. gravin van der Duijn 
(1851 -1916) en haar 'natuurlijke' dochter. 
[Met schema V a n der Duijn (van Maas -
dam), 1771-1927.] Gens Nostra , j an . '07. 

P. Nan: De familie Duijves. 
[Binnenwijzend, 1650-1755.] Westfriese 
Farn., dec. '06. 

P. Bouw: Genealogische naspeuringen 
rondom de familie Everts - Schoutenge-

slacht uit Voorst. [Met Fragmentkwart ier-
staat van Allard Gerrit Anton Everts' (geb. 
1885, alleen mannelijke Evertsen met echt-
genotes).] Veluwse Geslachten, jan. /feb. '07. 

H. Sprangers: Aanvull ingen bij de kwartier
staat van abt Edward Geniets. Vlaamse 
Stam, jan.-feb. '07. 

T. Reniers: Van Ghilse uit Van Duivenvoir-
de(n)? Reconstructie van de oudste genera-
tiesl Van Ghilse in Gilze en de A B C -
dorpen. [Met 'Genealogische fragmenten', 
14e-16e eeuw.] G.T.M.W.B.Bw., maart '07. 

J.K.T. Postma: Isaac Jan Alexander Gogel 
(1765-1821): de spin in het web. 
[Kwartierstaatjes + kinderen.] Ned . Leeuw, 
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J.J.G. Stalpers: Genealogie Heeren. [Oerie, 
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J.J.G. Stalpers: Hikspoors uit Deurne en 
Liessei. [1535-1729.] Gen. Tijdschr. Oost-
Brabant, okt. '06. 

H.M. Jansen: Kwartierstaat van Hendrikus 
Marinus Jansen (vervolg). Oostgelders T.G. 
B. , l e k w a r t a a l '07. 

H.M. Kuypers: D e Jong. ['Vragen en ant-
woorden ' met 'beknopte kwartierstaat Dirk 
Teunisz. de Jong' (geb. 1717).] Ons Voor-
geslacht, j an . '07. 

F .A.M. van Gorkum: Genealogie Koenders 
Dinxperlo e.o. (vervolg). [1794-1985.] 
Oostgelders T.G.B., l e kwartaal '07. 

A.G. Bousema-Valkema: Een 'misleidende' 
bijbelse genealogie. [Met: 'Körte stamreeks 
Molles /Van den Bosch' (Friesland, 1665-
1874) en: 'Stamreeks V a n Dijck/Van den 
Broeck' (Dordrecht, 1640-1777.] Gens 
Nostra , j an . '07. 

A. Neggers : Een familie Van de Mo(r)se-
laer in Sint Oedenrode. [Vöör 1600-1799.] 
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Gen. Tijdschr. Oost-Brabant, okt. '06. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht van Alert 
Ymantsz . uit Groote Lindt met de tak (Van 
d e r ) M u g g e ( M u g h ) te Zwijndrecht. [1520-
1744.] Ons Voorgeslacht , feb. '07. 

E. Reuzel-Gerri tsen: Antwoord [...] Ten 
Arve /Ni jenhu i s . [Ruurlo, 17e eeuw-1732, 
zie ook T e n A r v e hierboven.] Oostgelders 
T.G.B. , l e kwartaal '07. 

A . B . Maliepaard: De oudste generaties van 
het geslacht P la i s ie r uit de Hoekschewaard, 
eiland IJsselmonde en Rotterdam. [Vöör 
1600-1793.] Ons Voorgeslacht, j an . '07. 

P.J. Verkruijsse: Boekwetenschap en ar-
chiefonderzoek. [Met 'Stamreeks V a n d e r 
Plasse ' , 1558-1692.] Ned . Leeuw, dec. '06. 

R.F. Vulsma: Bij de kwartierstaat van Tante 
Leen. [Polder , Wi l l emsen , Corne l i sse , 
K a t . ] Gens Nostra, j an . '07. 

P . Sanders: De oudste generaties van het 
geslacht V a n d e r Pi j l uit De Werken. 
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M.J .H. van Dooremolen: V a n Ri j s ingen , 
een familie van regenten, kooplieden en gil-
denbroeders uit Gestel en Eindhoven. [ 16e 
eeuw-1816.] Gen. Tijdschr. Oost-Brabant, 
j an . '06. 
Idem (vervolg). [1679-1844.] Gen. Tijdschr. 
Oost-Brabant , april '06. 

B . van Rijswijk: Een nieuwe tak aan de gé
néalogie V a n Ri j swi jk - De tak Midden-
Brabant . [Vervolg, 1700-1830.] G.T.M.W. 
B.Bw., maart '07. 

H.E. Schütte: Stamreeks S c h ü t t e uit Mün
sterland. [1577-2005.] Ons Erfgoed, jan. -
feb. '07. 

J. Groenendijk: Geslacht Slegh te Gameren 
en Kerkwijk. [Vervolg, 1770-1966.] G.T.M. 
W.B.Bw. , maart '07. 

C. Schilt: Het voorgeslachlt van Pieter Jan-
se Smi t s (1714-1784). [Kwartierstaat.] Ons 
Voorgeslacht , feb. '07. 

T. Strik: Kwartierstaat S t r i k (vervolg). Gen. 
Tijdschr. Oost-Brabant , april '06. 
Idem (vervolg). Gen. Tijdschr. Oost-
Brabant, ju l i '06. 
Idem (vervolg). Gen. Tijdschr. Oost-
Brabant, okt. '06. 

P. Begheyn: De eerste generaties V a n Thie l 
(Nistelrode 1530-1722 - een ingrijpend her-
ziene reconstructie. Gen. Tijdschr. Oost-
Brabant, april '06. 

W. Belgraver: Kwartierstaat van Johanna 
Gerharda V l o g m a n . [Ravekes , P e t e r s , 
D e m m i n k . ] Oostgelders T.G.B. , l e kwar
taal '07. 

I. Schepers: Een geestverschijning in Mier-
lo? [Met 'Genealogie ' : W e e k e r s , 1762-
1918.] Gen. Tijdschr. Oost-Brabant , okt. 
'06. 

J. Gerretsen: Kwartierstaat Geertje W e e -
n ink . [Geb. 1805, T e r m a a t , W e n n i n k , 
Teunissen . ] Oostgelders T.G.B. , l e kwar
taal '07. 

N . B . Ons Erfgoed beschikt niet over deze 
tijdschriften en de inhoud daarvan. Ze zijn 
eventueel te raadplegen in de TU biblio-
theek. Op het internet kunt u op onze site 
(www.onserfgoed.com) wel de redactie-
adressen van deze tijdschriften vinden, zo-
dat u deze direct kunt benaderen. 
Wei hopen we dat wijzigingen in die redac-
tieadressen ons ook worden aangeboden. 

Ons Erfgoed, 15e jrg. nr. 2, maart-april 2007, biz. 78 

http://www.onserfgoed.com


Beroepen van toen (reder - repelaar) 
H.M. Lups 

Reder 
In de textielindustrie degeen die de vervaar-
diging van geweven Stoffen regelde. Eeigen-
lijk de ondernemenr . 
Nu nog ondernemer in de scheepvaart 
(binnenvaart , zeevaart, zeevisserij). 

Reepafhouder 
Is actief bij het uitzetten en binnenhalen van 
de netten. O.a.: Achter de stoomlier nam een 
jongen, de afhouder, ingepalmden reepkabel 
in ontvangst en stuurde hem het open reep-
ruim in, waar de reepschieter . . . . hem tot 
een reuzentros opcirkelde. Zowel de reepaf
houder als de reepschieter zijn jongens . 

Reepgast 
Verbindinsman tussen de kraandrijver en de 
mannen werkzaam in de ruimen om aanwij-
zingen te geven met betrekking tot het los-
sen en laden. 

Reepmaker 
1. Re(e)pemaker (verouderde term): touw-
slager. O.a werd de reep destijds gebruikt als 
meetsnoer: "Elcke tien eilen Linnen-Lake-
nen, 't sy geverwet ofte ongeverwet sal 
betalen, ' t sy ofte mette Reep gemeten ofte 
niet gemeten". 
Ook vervaardiging van dik touw, o.a. ge
bruikt om zware gewichten op te hijsen en 
voor touw waarmee de kerkklokken worden 
geluid. 
2. Vervaardigen van repen ten behoeve van 
de visserij . a. De kabel , waarmee een aantal 
netten met het schip verbunden is. b . Een 
wisselend aantal netten aan een kabel noem-
de men een reep. Alle repen tezamen vorm-
den een beug. c. Een reep is een vistuig be-

staande uit een lange lijn waaraan körte 
dwarslijntjes zijn bevestigd, voorzien van 
haken. Zowel voor de binnenvisserij (o.a. 
gebruikt voor de vangst van aal)als op zee. 
De dwarslijntjes noemt men ook wel sneui-
en. De afstand van sneui tot sneui is iets 
groter dan de lijntjes lang zijn, zodat ze niet 
in de war kunnen komen. 
3 . Vervaardiger van smalle cirkelvormig ge
bogen banden, oorspronkelijk van wilgen-
of populierenrijshout als bevestigingsmiddel 
voor de duigen van een vat. In vroegere t i j-
den van oorlog werden ze met teer en pek 
besmeurd en brandend naar de vijand ge-
worpen. 

Reepmeester 
De reepmeester was in functie bij het meten 
van lakens: "Ende sal de verkooper schul-
digh wesen, de waerheyt by sijn eed tezeg-
gen, vermaent zijnde van den Reep-meester, 
hoe veel stucken (laken) hy . . . verkoft heeft. 

Reepschieter 
Bij in de zeevisserij: 
De reepschieter ging het ruim in om de net
ten aan te geven. De jongs te en de oudste 
matroos stonden aan de reling om de netten 
die overboord gingen aan de reep vast te 
maken en om op een gelijke afstand van el-
kaar een blaasboei te bevestigen. Zie ook 
reepafhouder. 

Reepvisser 
Visser die met de reep viste op o.a. aal of 
bot. 

Reetrekker, reedetrekker 
Ambtenaar , belast met het aanwijzen van de 
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rooilijn. Ook een metselaar of t immerman 
die aangesteld is, om de afscheiding van 
naast elkander staande gebouwen aan te wij-
zen 

R e e u w e r 
Iemand die lijken reinigt en voor de begrafe-
nis gereedmaakt. Destijds in het bijzonder: 
iemand die belast was met de verzorging en 
eventuele teraardebestelling van pestlijders. 
Als een huisgezin geheel uitstierf zou al het 
goed er van overgaan naar de reeuwer. 
Daarom gebeurde het wel dat deze middelen 
gebruikten om de gehele familie te doen uit-
sterven. 

Rekenaar 

Administrateur, boekhouder. 

R e m m i n g w e r k e r 

Werkzaam bij het vervaardigen en onder-
houden van remmingswerken. Een remming 

was een beschermingsmiddel van een kade 
of paalwerk bij een sluis, diende tot het ge-
ven van leiding aan vaartuigen bij de invaart 
of tot het meren van wachtende schepen om 
beschadiging te voorkomen. 

Rentebestel ler 
Geldbode. 

Repelaar(ster) 
Nadat het vlas geoogst en aan schoven ge-
zet, gedroogd w a s ' , volgde het repelen op de 
repelbank. Daarbij werden de toppen van 
het vlas door de rekel (een soort kam net 
lange tanden) getrokken om de zaaddozen 
van de stegels te scheiden Dit repelen is dus 
seizoenwerk. Het gerepelde vlas werd tot 
dünne rootschoven gebonden, die dan in wa
ter te roten werden gelegd. Zie verder jg . 10, 
nr. 1, pag. 20 en 2 1 : Lijnwaad, lijnwaet = 
linnen. 

Johannes Uytenbogaart stichter der Remonstran-
sche broederschap 
J.A. Uitenbogaart 

1 Inleiding 
In Utrecht is een straat die genoemd is naar 
Johannes Uytenbogaart . De naam wordt op 
tientallen verschillende manieren geschre-
ven. Wie was nu deze Uytenbogaart , die in 
Utrecht werd geboren, zodat een straat naar 
hem werd genoemd. Hij heeft in de Gouden 
Eeuw een zeer belangrijke rol gespeeld. 

2 W i e was Johannes Uytenbogaart 
O p 11 februari 1557 werd in Utrecht Johan
nes Uytenbogaart , (Wtenbogaert) geboren. 
Zijn vader was Augustijn Petersz. van den 
Bogaerden of Wtenbogaerden onderkoor-

zanger en schoolmeester bij de canonisie 
van St. Pieter, hij was 46 jaar oud toen Jo
hannes werd geboren. Zijn vader overleed in 
1586. 
Zijn moeder was Helena of Heylwich Ha-
mel geboren in Heusden. Het gezin bestond 
uit 8 kinderen waarvan er drie j o n g overle-
den aan de pest. Zijn ouders waren rooms-
katholiek. 
N a het eerste onderricht in de Latijnse taal 
van zijn vader ontvangen te hebben, bezocht 
hij op zijn t iende jaar de Hieronymusschool . 
Daar hij zieh op de Studie der rechtsgeleerd-
heid wilde bekwamen, werd hij door zijn 
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rechtsgeleerde Mr. Antonius Buyser, Mr . 
Johan Bogaert en de notaris Dirk van Buy-
zen geplaatst, N a een tijd lang in dienst te 
geweest te zijn van een der secretarissen van 
graaf Jan van Nassau en doordat hem pro-
motie bij het gerechtshof werd geweigerd, 
besloot hij later zieh op de godgeleerdheid 
toe te leggen, en volgde o.a. de prediking 
van de gereformeerde predikant Duifhuis in 
de Utrechtse Jacobikerk. 
Op kosten van de stad Utrecht werd hij in 
1580 naar de academie in Geneve gezonden, 
om daar zijn verdere opleiding in de godsge-
leerdheid te ontvangen. N a zijn opleiding en 
afstuderen keerde hij terug naar Utrecht 
waar hij in 1584 predikant werd. 
In 1585 trad hij in het huwelijk met Anna 
van den Broeck. N a haar overlijden in 1605, 
hij was twintig j aa r met haar getrouwd, her-
t rouwde hij op 2 april 1606 met Mar ia le 
Petit Pas , w e d u w e van Francois aux Brebis 
uit Wesel . Zij was van aanzienlijke afkomst 
en woonde op de Hofsingel in Den Haag. 

Zij had een dochter maar die was j o n g over-
leden. Op 23 april 1640 kwam Mar ia Ie Petit 
Pas te overlijden en begraven in de Kloos-
terkerk te Amsterdam. Beide huwelijken 
waren kinderloos. 
Wegens verschil van mening met de calvi-
nisten werd Johannes op 17 december 1588 
als predikant ontslagen. Door toedoen van 
prins Maurits en Oldenbarneveldt werd hij 
in maart 1590 tot predikant in Den Haag be-
roepen na verschillende uitnodigen te heb-
ben afgeslagen. In 1591 werd hij als hofpre-
dikant van prins Mauri ts benoemd. 
Als predikant was hij weldra door zijn grote 
welsprekenheid en zijn beminnelijk karakter 
bij allen geliefd. Hij predikte zowel in het 
Hollands als in het Frans. In 1599 vergezel-
de hij Prins Maurits in het leger, nadat hij 
tot veldpredikant was benoemd. Zo was hij 
ook getuige in 1600 van de slag bij N ieuw-
poort. 

Er waren in de Nederlandse hervormde kerk 
sedert 1572 twee partijen. De streng Calvi-
nisten stonden lijnrecht tegenover hen die 
van de rechtzinnige kerkleer afweken. Uy-
tenbogaert had zieh geschaard aan de zijde 
der vrijzinnigen. In die dagen van spanning 
werd Uytenbogaart door Oldenbarneveld 
betrokken in allerlei zaken die later tot mis-
daad zijn aangerekend. Hen werd verweten 
dat zij een verstandhouding met Spanje en 
Jezuieten onderhielden. 
Op aanraden van zijn vrienden, alsmede van 
Louise de Coligny, de weduwe van Wil lem 
van Oranje, nam Uytenbogaart de wijk naar 
de Zuidelijke Nederlanden. Hij vestigde 
zieh in Antwerpen. Onder zijn beleid kwa-
men ballingen te Antwerpen in een vergade-
ring bijeen, waarin de grondslagen der Re-
monstranse Broederschap werden vastge-
legd. 

Op 30 September 1619 werd de Remon-
strantse Broederschap gesticht. Intussen was 
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Uytenbogaar t door de Haagse kerkenraad 
eervol ontslagen, maar door de Provinciale 
Synode van Delft onverhoord veroordeeld 
en afgezet. Dit kerkelijk vonnis, werd in 
1619 door een politiek gevolgd. In mei 1629 
werd Uytenbogaar t voor altijd verbannen en 
werden zijn goederen verbeurd verklaard. 
Toen het bestand in 1621 ten einde liep en 
de Spaanse Neder landen dus weer vijande-
lijk gebied werden, wilde hij er niet blijven 
en ging naar Parijs en vestigde zieh later in 
Rouaan. Gedurende zijn ball ingschap heeft 
Uytenbogaar t veel geschreven o.a. brieven 
aan zijn vrouw. 

Herhaaldeli jk werd hij aangezocht om tot de 
Roomse kerk over te gaan, wat hij onvoor-
waardeli jk afsloeg. Hij verbleef in Rouaan 
tot aan de dood van prins Maurits in 1625. 
Daar hij toch naar Den Haag verlangde 
schreef hij een brief aan Frederik Hendrik, 
de zoon van prins Mauri ts . Hij kreeg toe-
s temming om terug te keren en op 26 augus-
tus 1626 kwam hij te Rotterdam aan. 
Een verzoek van de generaliteit, op het ad-
vies om zieh te verdedigen tegen de be
schuldigen, waarop zijn vonnis berustte, 
werd afgeslagen. 

Onafgebroken was hij werkzaam om Re-
monstrantse samenkomsten te bevorderen. 
Hij waagde het om zelfs meermalen te pre-
ken. Dikwijls werd hij aangezocht om de 
breuk in de kerk te helen, maar na al het ge-
beurde was er voor het ogenblik aan geen 
verzoening te denken en wijdde hij al zijn 
krachten aan de belangen der Remonstranse 
Broederschap, waarvan hij het hoofd bleef 
tot aan zijn dood. Ook volgde hij de politiek 
en de krijgsontwikkelingen. 
In de laatste jaren woonde hij weer in zijn 
eigen huis, dat na de verbeurdverklaring, 

eerst door de kamerheer van prins Maur i ts 
en daarna door Rosaen was bewoond. 
Hier kon hij rüstig leven door de erfenis van 
f. 18.500 van zijn overleden vrouw, wat 
hem jaarli jks een inkomen van f. 925 , - ople-
verde. 
Op 4 september 1644 kwam hij door al de 
eilende welke hij in die ja ren van strijd en 
ball ingschap had doorgemaakt wegens uit-
putting op 87 jar ige leeftijd te overlijden. 
Hij was een man van grote scherpzinnigheid 
met een grote helderheid van geest. Hij was 
vlug met de pen en al zijn geschri t ten mun-
ten uit door zijn zeldzame kennis. Hij had 
nog een verre neef, die hij nog gedoopt had 
en later vergunde zijn naam te voeren, maar 
in 1625 is deze na een unschuldige gevange-
nisstraf aan de pest bezweken. 

B e s t a a n d e a fbee ld ingen . 
Een portret van de 76 jaar oude man werd in 
opdracht van de Amste rdamse koopman en 
remonstrant Abraham Antonisz . in 1633 ge-
schilderd door Rembrandt van Rijn. Het 
doek meet 132 bij 102 cm. Dit schilderij is 
een van de mooiste werken van Rembrandt 
uit het begin van zijn Amste rdamse periode. 
Het schilderij hangt in het Ri jksmuseum van 
Amsterdam. 
Verder bestaan er nog tekeningen en etsen 
door Jacob Adriaensz. Backer , P. Moreelse 
(1612), M. van Miereveld (1588) en J. Cats. 
De hier gepubliceerde gravure is van C.E. 
Taurel. 

Dit artikel werd geschreven naar aanleiding 
van diverse krantenknipsels . Voor verdere 
gegevens leze men de biografie van dr. H.C. 
Rogge, Johannes Uyttenbogaert en zijn tijd, 
Amsterdam 1876. 
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Kort DNA nieuws 
J W . K o t e n 

De betekenis van het DNA-onderzoek met 
betrekking tot het vaderschap begint nu ook 
in Europa door te dringen. Deze betekenis is 
namelijk veel verder reikend dan zieh aan-
vankelijk liet aanzien. Vanwege de verre-
gaande financiele consequenties is het in 
Groot Brittannie verboden zonder toestem-
ming van beide ouders het D N A van een 
kind te laten analyseren. Wie dit toch doet, 
overtreedt de wet. In Duitsland gaat men nu 
ook deze kant uit. In toenemende mate 
wordt in Duitsland echtscheiding gewoon. 
Het is duidelijk dat de "niet biologische va-
ders" voor de kinderen van hun echtgenote 
geen alimentatie wensen te betalen. Zie hier 
een reden waarom het aantonen van een 
niet-biologische vaderschap momentee l zeer 
belangrijk wordt . Het kan een reden zijn om 
de alimentatiebetaling voor het betreffende 
"wettelijke maar niet-biologische kind" te 
weigeren. Dat dit om een groot aantal kinde
ren gaat möge duidelijk zijn, naar schatting 
tussen de 200.000 en 700.000 kinderen. 
Zouden de kosten voor de opvoeding van 
deze kinderen op de Staat worden afgewen-
teld, dan praat j e over zeer grote bedragen. 
Aangezien de regering deze bui al heeft zien 
hangen heeft men verboden de DNA-gege-
vens van een kind te onderzoeken. 

In Belgie volgt men ruwweg dezelfde lijn. 
In civiele zaken heeft men de bemoeienis 
van de rechter ingevoerd en zijn er verdere 
scherpe regels gesteld, o.a. wanneer een 
DNA-onderzoek m a g worden uitgevoerd. 
Ook de oudere kinderen hebben soms het 
recht om een D N A van hun ouders te vorde
ren, omdat iedere volwassen het recht heeft 
te weten wie zijn biologische vader is. 

In Frankrijk gaat het verbod op D N A -
onderzoek het verste. Ieder DNA-onderzoek 
op aanvraag van prive personen is verboden. 

Door de vergaande privacy regels ligt in Ne -
derland dit vaderschapsonderzoek nog al 
moeilijk. Bovendien zullen gerenommeerde 
laboratoria extra voorzichtig zijn. Vaak zal 
een arts^worden ingeschakeld. Men zal zieh 
eerst vergewissen of er problemen te ver-
wachten zijn. 
In Nederland, waar de wetgeving op de pri
vacy altijd veel strikter is, wil men echter de 
juridische mogelijkheden van het D N A -
onderzoek uitbreiden. Met name heeft men 
de mogelijkheid voor de identificatie van 
ouderloze kinderen op het oog, onder andere 
op basis van bij de nationale DNA-bank 
aanwezig materiaal. Het is immers mogeli jk 
dat DNA-gegevens van de familie van be-
trokken vondelingen kunnen worden getra-
ceerd. Stel bijvoorbeeld dat men een jonge-
tje heeft gevonden, en vervolgens blijkt dat 
zijn Y-chromosoom materiaal overeenkomt 
met iemand uit het DNA-bank register dan 
is de vader van het betreffende jonget je op 
een af andere manier verwant met deze be-
trokkene. Aldus heeft men de familie van de 
vondeling gei'dentificeerd. Dit kan dan een 
basis zijn voor verder onderzoek. Het is niet 
duidelijk of verwantschapsgegevens van de 
DNA-bank mögen worden gebruikt voor 
opsporing van criminelen. 

Zoals we al eerder meldden kan D N A bri
sant voor een familie betekenen. Dat kan de 
samenleving niet onberoerd laten. De finan
ciele consequenties zijn nauweli jks te over-
zien. Toch is regulering moeilijk. Was vroe-
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ger voor het DNA-onderzoek bloedafname 
enz. nodig en was er daarmee een arts bij 
betrokken, tegenwoordig is speeksel voor 
betrouwbaar onderzoek voldoende. Me t de 
bekende wattenstaaf is schraapsel van het 
mondsl i jmvlies zeer gemakkelijk te winnen. 
Bovendien is het D N A zo stabiel, dat dit 
schraapsel naar het uiteinde van de aarde 
kan worden gestuurd, mocht daar een D N A 
laboratorium zijn. Hoewel in veel Europese 
landen de ethische regels goed worden ge-
handhaafd is dat beslist niet overal zo. Niet 
alleen Neder landse regelgeving is nodig, 
maar ook Europese. Maar dan is men er nog 
niet. Buiten het fort Europa zijn veel landen 
die tegen betaling van een 2-300 euro's zulk 
onderzoek wel willen doen. Op internet zijn 
bij een korte zoekacties heel wat laboratoria 
te vinden die u graag een kit willen toestu-
ren waarin u wattenstaven, containers en 
instructies vindt hoe u het materiaal moet af 
laten nemen en versturen. In Frankrijk waar 
het DNA-onderzoek door prive-personen 
strikt verboden is, wordt het als strafbaar 
beschouwd als men een buitenlandse kit 
aanvraagt voor onderzoek, en zeker als men 
deze kit naar een internetlaboratorium 
stuurt. De douane kan immers hierbij optre-
den en de Fransen zijn er zwaar bij als men 
naam enz. van de betreffende ontdekt. In 

hoeverre dit helpt is onzeker. 

Van heel andere aard is het onderzoek van 
de rijksuniversiteit van Rot terdam in Rucp-
hen in de West Brabantse ui thoek gelegen. 
Dit plaatsje vormt een vrij ge'isoleerde ge-
meenschap en stamt af van ca. 150 ouderpa-
ren. In totaal wonen er nu ca. 4500 perso-
nen. Me t dit onderzoek wil men de erfelijk-
heid van bepaalde veel voorkomende ziek-
ten onderzoeken. Daartoe heeft men al deze 
mensen in een genealogische database ge-
stopt. Dit onderzoek word t gecombineerd 
met een bescheiden lichamelijk onderzoek: 
een geheugentest en enkele laboratorium 
onderzoeken, waaronder een DNA-test . In 
eerste instantie is een Studie verricht over de 
erfelijkheid van de ziekte van Alzheimer 
waarover nog niet zo veel met zekerheid be-
kend was . Het onderzoek zal nu ook andere 
volksziekten gaan omvatten. Wanneer j e de 
structuur van de DNA-afwijking kent is het 
mogelijk om de ziekte vroegtijdig op te Spö
ren en eventueel op lange termijn zelfs ge-
neesmiddelen te bereiden die het erfelijke 
tekort in de genen remedieren. Aan het 
DNA-onderzoek zitten dus ook tal van goe-
de kanten. Computergenealogie is hierbij 
een onmisbaar hulpmiddel . 

Problemen met oudere cd's? 

De oudere cd's doen het met win 95 t/m xp en waarschijnlijk ook wel met vista, maar dat is 
niet getest. De gebruikte versie van Acrobat Reader kan problemen geven. Oudere Win
dows Systemen kunnen niet overweg met Acrobat Reader 7 en 8. Maar wie Reader 7 of 8 
heeft kan alle cd's doorzoeken. Een kanttekening daarbij is dat het bij Mac-gebruikers in 
zekere zin omgekeerd is. O S X kan niet overweg met oudere cd's, gelukkig is dat een be-
perkte groep. 
Samenvat tend: oudere windows-machines kunnen niet overweg met moderne Readers , 
vandaar dat men de index Reader-5 compatible kan houden. Acrobat Reader 5 kan op 
"alle" windows-sys temen draaien, want modernere Windows Readers kunnen overweg met 
oudere indices. Bij de M a c kan O S X helaas niet overweg met oudere indices. 
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Boekennieuws 
Boelensboek 
Bij de bespreking van dit boek hebben we de 
website van de uitgever (Profiel) niet opgeno-
men. Dit is jammer want via deze website is de 
index op 12.000 namen van personen en boerde-
rijen daar online voor iedereen te raadplegen. 
Men kan dan meteen zien of er namen bij staan 
waarin men mogelijk is gei'nteresseerd. Daarom 
volgt deze alsnog: 
http://www.profieI.nl/websites/scholma/profiel. 
nsf/index%20namen.pdf 
Deze uitgeverij is gespecialiseerd in erfgoed-
uitgaven, vooral wat betreft de provincie Gronin
gen. 

Familieboek Demuth Demoed Demoet 
Samengesteld door drie nazaten. De inhoud van 
het boek is als volgt: In hoofdstuk 1 en 2 wordt 
de geboorteplaats van de stamvader Hans Jacob 
Demuth van alle Nederlandse Demoed(t)'s, 
Hiintwangen en omgeving in het noorden van 
Zwitserland, beschreven. Ook zes generaties van 
de voorouders (tot 1566)worden behandeld. Ver-
volgens in hoofdstuk 3 het Ziirichse regiment 
waar Hans Jacob in diende, de vorming in 1693, 
de rol die het in de geschiedenis gespeeld heeft 
o.a. als deel van het Staatse leger van de Repu-
bliek der Nederlanden. Dan in hoofdstuk 5 Rhe
nen als garnizoensstad. Hans Jacob leerde tijdens 
zijn inkwartiering in Rhenen zijn vrouw Maria 
van de Scheur kennen en trouwde met haar in 
1794. Hij en zijn nageslacht worden in de vol-
gende hoofdstukken beschreven. De Bijlagen 
zijn: Betekenis van het woord deemoed; het ge-
zin Demuth in Zwitserland; Andere Demuth's; 
statistische gegevens; geraadpleegde bronnen; 
aanvullende familie-overzichten. Het formaat 
van het boek is 21x29,5 cm. Het is genaaid/ 
ingebonden met een harde kaft. Het boek telt 
182 pagina's en ongeveer 250 afbeeldingen 
waarvan 11 in kleur. Het boek kost 30 Euro 
(exclusief port) en kan besteld worden bij Hens 
Dekker, Grebbeweg 31, 391 IAS Rhenen. Tel. 
0317-613412, 
e-mail hensdekker@wanadoo.nl 

In de série Het boek verscheen on-
langs: 
Het steekdrachtenboek. Auteurs Adriana Brun-
sting en Hanneke van Zuthem. 
Tegenwoordig ziet men nauwelijks mensen die 
zieh nog in streekdracht kleden. Wat ouderen en 
voor de commercie of folkloristische gebeurte-
nissen. Meest zijn het vrouwen. Zo'n honderd 
jaar geleden dacht men ook al dat de kleder- of 
streekdrachten zouden verdwijnen. Ter ère van 
de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898 
heeft man destijds een tentoonstelling in Amster
dam georganiseerd waar zo'n 240 kostuums wa
ren te zien. Een tentoonstelling die ook door 
Wilhelmina en haar moeder Emma bezocht 
werd. Na afloop van de tentoonstelling probeer-
den enkele rijke Amsterdammers de verzamelde 
kleding aan te kopen en te behouden voor het 
nageslacht. Zo bleef een groot deel behouden en 
vond een plekje in het Rijksmuseum te Amster
dam. Toen het Openluchtmuseum werd opge-
richt verhuisden 172 kostuums naar Arnhem. In 
de oorlog is deze collectie vrijwel geheel verlo
ren gegaan. Na de oorlog is men weer begonnen 
met de opbouw van een nieuwe collectie. Ter 
gelegenheid van het 50-jarig jubileum van ko
ningin Wilhelmina werden haar als Nationaal 
Geschenk 70 kostuums aangeboden, die ze in 
1949 in permanente bruikleen aan het Open
luchtmuseum gaf. Het Landelijk Comité dat dit 
Nationale Geschenk bij een had gebracht werd 
later de Stichting Nederlandsche Volkskleder-
drachten 'Collectie Koningin Wilhelmina', die 
de verzameling bleef uitbreiden tot in de jaren 
negentig van de vorige eeuw. Achteraf bleek dat 
een aantal kledingstukken die verloren waren 
gegaan toch weer boven water zijn gekomen. Dit 
boek is geheel gebaseerd op de collecties uit het 
Nederlands Openluchtmuseum wat wel enkele 
beperkingen inhoudt. De collectie bezit niet uit 
alle streken evenveel kleding. De samenstellers 
hebben echter zo gevarieerd mogelijk gekozen, 
waarbij een groot aantal aspecten worden be
licht. Niet alleen de grote varièteit aan kostuums 
komt aan de orde, maar vooral is er ook aan-
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dacht voor het leven van de dragers. Streek-
dracht is groepsdracht die altijd iets vertelt over 
degene die de kleding draagt. Voor ons genealo-
gen is dit boek een nuttige bron voor het 'vlees' 
op ons genealogisch geraamte. In dit boek kö
rnen allerlei aspecten van de verschillende kle-
derdrachten aan de orde. Van werkkleding en 
zondagsdracht tot rouwkleding. Uiteraard kan 
een boek als dit niet geheel compleet zijn. Om 
alle aspecten te belichten zou men meerdere de-
len kunnen vullen, maar ik vind het toch indruk-
wekkend wat de beide dames bij een hebben ge
bracht. Ik zag bijvoorbeeld twee afbeeldingen 
van het kostuum van een dolster, een beroep dat 
ik aan mijn verzameling heb toegevoegd. Een 
dolster was een vrouw die in het waddengebied 
pieren stak op het wad. Deze dienden als aas 
voor vissers die met een hoekwand visten, een 
lange lijn met daaraan een aantal haken, waaraan 
die pieren geprikt werden. Voor een schip waren 
al zo'n 6000 pieren nodig. Ook is er bijv. aan-
dacht voor het plooien van mutsen, als regel een 
vrij gecompliceerde bezigheid die veelal werd 
uitbesteed aan mutsenmaaksters. Het boek valt 
in verschillende delen uiteen. 
De kledij van de dolster valt onder 'Veelzeg-
gende kledij. Het tweede hoofdstuk is 'Wisse
lende kostuums' Van werkkleding, opknappers-
goed tot zondagsdracht. Hoofdstuk drie houdt 
zieh bezig met mode in de dracht. Hoofdstuk 
vier, 'Een leven lang' kledij van bakerkind tot 
rouwkledij. Hoofdstuk 5 'Altijd bezig met kle
ding' laat een aantal aspecten zien van het ver-
vaardigen, en in stand houden van de kledij. 
Hoofdstuk 6, 'Van top tot teen'. Onder meer het 
gebruik van Speiden. De oude ronde kap van 
Marker vrouwen bijv. bestond uit 12 onderdelen 
die met 25 koperen Speiden op hun plaats wer
den gehouden. Onderbroeken voor t vrouwen 
werden pas gangbaar aan het eind van de negen-
tiende eeuw. De eerste onderbroeken bestonden 
uit twee pijpen aan een koordje om het middel. 
Ik herinner mij dat mijn grootmoeder nog zo'n 
exemplaar in de kast had liggen. 
Het laatste hoofdstuk houdt zieh bezig met fol
klore en commercie. Vanaf het laatste kwart van 
de negentiende eeuw begon de vercommerciali-
sering. 

Het boek telt 415 pagina' s, bijna 400 afbeeldin
gen van foto's, tekeningen, schilderten, kleding-
stukken en sieraden, is ingebonden, formaat 17 x 
12,5 cm en kost € 14,75. ISBN 90 400 82693. 

In de zelfde série verscheen enkele jaren gele-
den: 
Het boerderijen boek, dat ik toen van mijn ga-
de kreeg. Dit boek is ontstaan in samenwerking 
met de Stichting Historisch Boerderij-Onder-
zoek. Omdat vele generaties lang het leven en 
werken van een groot deel van de Nederlandse 
bevoIking zieh afspeelde op boerderijen, alsnog 
een körte bespreking te meer omdat grond- en 
boerderijen bezit of pacht waardevolle bronnen 
kan opleveren voor ons genealogisch onderzoek. 
De auteurs zijn: Piet van Cruyningen, Jeroen 
Goudeau, Feyoena Grovestins, André Viersen en 
John van Zuijlen. Het werk valt uiteen in vier 
hoofdstukken: 1. Het lezen van oude sporen met 
opgave van bronnen. De vroegste geschiedenis 
van de boerderijbouw ligt in de grond verzon-
ken. Het materiaal waarvan de eerste boerderijen 
waren gebouwd is meestal al lang vergaan, maar 
de gevonden grondsporen maken vaak recon-
strueties en tijdsbepaling mogelijk. Voor ons 
genealogen is de latere période interessanter. 
Boerderijen zijn verbunden met de landerijen 
daaromheen en grond heeft alles te maken met 
eigendom en het beheer van eigendom heeft al
tijd om een zorgvuldige administratie gevraagd. 
Er waren allerlei rechten en plichten. Ook moes-
ten de grenzen zorgvuldig worden bepaald. 
Meestal ontstonden daarom ook kaarten en teke
ningen. Deze rapportages vanaf de middeleeu-
wen kunnen voor ons genealogen zeer waarde-
vol zijn. Hier is dit boek niet in de eerste plaats 
op gericht, maar wij krijgen wel een indruk hoe 
onze voorouders leefden en werkten. 
Omdat er veel verdwijnt, van de 191.000 histori
sche boerderijen uit 1940 waren er in 2000 nog 
ongeveer 91.000 over, dus in zestig jaar ver-
dween meer dan 52 procent, wordt het moeilij-
ker dit met eigen ogen te zien. 
Hoofdstuk 2 houdt zieh bezig met de bouwkun-
dige opzet. Besproken worden het gebint, het 
dak, de wanden, de ramen en deuren. 
Hoofdstuk 3 laat de regionale verscheidenheid 
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zien: Een boerderijentypologie: naar Streek, con-
structie en indeling. 
Hoofdstuk 4, Wonen en werken bespreekt het 
wonen en werken onder een of meerdere daken. 
Toen ik als jongen in Twente logeerde bij fami
lie hadden die buren, een ouder echtpaar dat nog 
in en los hoes woonde. Toen ik later weer in die 
Streek kwam waren beide verblijven verdwenen. 
Het wonen houdt zieh bezig met de verschillen
de vormen van wonen, het werken met de ver
schillende vormen van werken want veel van 
toen zie je nu niet meer, zag ik in mijn kinderja-
ren al niet meer. Bij een broer van mijn groot-
moeder heb ik als jongen nog helpen dorsen met 
een dorsvlegel, die ik helaas in tweeen sloeg. 
Ook heb ik als tiener nog helpen ziehten, met 
een körte zeis graan gemaaid. Die eigen ervarin-
gen zijn tegenwoordig veelal niet meer mogelijk. 
We moeten het nu hebben van musea en publica-
ties als deze. Daarom is ook dit boek een mooi 
hebbeding. 
Het boek telt 448 pagina's. Uitvoering en prijs 
als het voorgaande. ISBN 90-400-8808-x 
De boeken zijn verkrijgbaar via de boekhandel 
of te bestellen via www.waanders.nl 

Compendium van het Overijssels recht vöör 
1811. Dit 656 pagina's teilende naslagwerk is 
weliswaar geen populair - wetenschappelijke uit-
gave, maar geeft wel een begrijpelijke uitleg van 
het ingewikkelde oude rechtssysteem in deze 
provincie. Het is uitgegeven door de Stichting 
IJsselacademie, het Historisch Centrum Overijs-
sel en de Vereeniging ter beoefening van Over-

ijsselsch Regt en Geschiedenis en werd onlangs 
overhandigd aan de weduwe van de auteur, mr. 
E.D. Eijken. 
Wie onderzoek doet in de Overijsselse archieven 
vöör 1811 merkt al snel dat veel informatie uit 
die voorbije tijd vaak onbegrepen of verborgen 
blijft, doordat zijn of haar kennis over het functi-
oneren van het bestuur en de rechtspraak tekort 
schiet en geen modern naslagwerk voorhanden 
is. Wijlen mr. E.D. Eijken, de oud-rijksarchivaris 
van Overijssel, heeft op basis van j arenlange Stu
die een uitgebreid overzicht gemaakt van de 
soorten recht die in deze provincie naast elkaar 
bestondep en werden gebruikt. Ook de 'vrij-
willige rechtspraak' (zoals het opmaken van tes-
tamenten en transportakten), die tegenwoordig 
door een notaris wordt vervuld, komt uitgebreid 
aan de orde. De auteur besteedt ruim aandacht 
aan de bestuursorganisatie in de grote en kleine 
Steden, op het platteland (zoals marken en water-
schappen) en op provinciaal niveau. Tot 1811 
was de rechtspraak immers sterk verweven met 
het bestuur. Het jaar 1811 is dan ook het logi
sche eindpunt van dit boek, als bestuur en recht
spraak van elkaar gescheiden worden en de in-
voering van het Franse recht en een nieuwe 
overheidsorganisatie een einde maken aan het 
'eigen rechter speien' in Overijssel. 
Het boek is te koop bij de erkende boekhandel 
en bij de IJsselacademie in Kampen, telefoon 
038-331 5235 of info@ijsselacademie.nl. De 
prijs is 39,95 euro (exclusief verzendkosten). 
Donateurs van de IJsselacademie betalen 33,96 
euro (inclusief verzendkosten). 

De kennis voor genealogiebeoefening wordt geprofessionaliseerd 
H . M . L u p s 

Een van de modules van de Faculteit Cultuurwe-
tenschappen van de Open Universiteit is de cur
sus 'Geschiedenis van het Privéleven'. Onder 
deze benaming is onder redactie van Pieter Stok-
vis het tekstboek versehenen met als ondertitel: 
Bronnen en benaderingen. In dit werk (510 pagi
na's) laat een twintigtal gerenommeerde Neder-
landse en Vlaamse auteurs zien längs welke uit-
eenlopende wegen en aan de hand van welke 

bronnen historici de geschiedenis van het prive-
leven in kaart kunnen brengen. Geschiedenis 
ging in het verleden over staten, samenlevingen 
en economische verbanden. Inmiddels is het pri-
veleven erkend als een boeiend historisch do
mein en heeft het onderzoek er naar een storm-
achtige ontwikkeling doorgemaakt. In een chro
nologische spreiding van onderwerpen biedt het 
boek een breed overzicht van de geschiedenis 
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van huishouden, huwelijk en gezin. 
In dit boek staan de bronnen en benaderingen 
centraal die inzicht geven in alle mogelijke as
pecten van de levensloop. Franse historici zijn 
hier in de jaren 80 van de vorige eeuw reeds 
mee bezig geweest. In Duitsland heeft de histo-
ricus Wolfgang Reinhard in 2004 kans gezien 
om de historisch-antropologische duidingen van 
de Europese geschiedenis sinds de late middel-
eeuwen te evalueren en samen te vatten. Ook dit 
werk biedt een overzicht van de geschiedenis 
van huishouden, huwelijk en gezin vanaf de late 
middeleeuwen, maar het zwaartepunt ligt op de 
methoden om bronnen tot spreken te brengen. 
Dat spreken zelf vormt al een bron, want de 
voornaamgeving en het gebruik van verwant-
schapstermen onthullen al een achterliggende 
gedachtewereld. Ook tekstuele bronnen komen 
aan bod. De voorbeelden lopen uiteen van oude 

grafmonumenten, schilderijen, foto's, en romans 
tot de brieven van een schoolmeester en een 
kinderdagboek uit de Bataafse Tijd. Voor de Stu
dent (en genealoog) die verder wil gaan is er tot 
besluit een praktische maar beknopte handlei-
ding om het familieleven te onderzoeken. 

Ik weet niet of dit boek ook los op de markt 
komt, maar ik ben bang van niet. Het is best een 
pittig boek, maar dat mag men ook verwachten 
als documentatie bij een cursusmodule. Diverse 
items vragen om een verdere verdieping en/of 
raken nauw aan het genealogisch gebeuren. Uit-
eindelijk zal dat de taak worden van de Studen
ten Cultuurgeschiedenis die zieh op dit aspect 
van hun diseipline richten. Een samenspei van 
de diseiplines zal zeker pok ons genealogen ten 
goede komen. Ik ben benieuwd hoe zieh dit gaat 
ontwikkelen. 

Vragen en contacten (gratis voor 
Couwenberg 
Ik zoek de voorvaderen van Antonius Couwen
berg, overleden te Bladel op 7 Oktober 1816, 
gehuwd met Antonet van Herck, overleden te 
Reusei op 23 mei 1804. 
Zij hadden een zoon: Franciscus Couwenberg, 
geboren te Reusei op 29 Oktober 1792. 
Jacques Couwenberg 
De Linde 4, 8310 St. Kruis, Belgie, 
Tel: 050 356871, e-mail jacquescouwen-
berg@skynet.be 

Zuydam 
Wie kan ons informatie geven over een schip-
breuk in 1734? 
In dat jaar verging voor de NW-kust van Enge-

abonnees) 
land een "straatvaarder", met ene Zuydam als 
schipper. Hij kwam vanuit Turkije met o.a. een 
lading voor de Blauwzel Moolen te Westzaan. 
Schipper Zuydam handelde (o.a.?) in opdracht 
van o.a. koopman en deelgenoot in de molen, 
Cornells Dirksz.IJff. 
Wij zoeken naar verdere informatie, zoals: 
voornaam schipper, woonplaats, rederij, naam 
schip, type schip, aard van de lading, enz. Er 
zou een boekje bestaan waarin de schipbreuk 
wordt genoemd. Naam boekje, auteur zijn ons 
onbekend. Wie kan helpen? 
Graag informatie aan: H.J. van Zuidam 
E-mail hj.vanzuidam@wanadoo.nl, 
eventueel aan de redactie van Ons Erfgoed. 

A a n d i t n u m m e r w e r k t e n m e e : 
T. Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft 
J.W. Koten, Weezenlaan 21-07, 6536 JRNijme-
gen 
G.J. Leferink, Tolweg 57, 7475 BH Markelo 
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV 
Delft 

M.. van der Meijde-de Groot, Spijkenisse, e-
mail: w.meijdel@chello.nl 
K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1, 4414 RV 
Waarde 
J.A. Uitenbogaart, Dorresteinseweg 49-F418 
3817 GB Amersfoort 
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De onderwijzers, de intellectuele elite op het 
platteland (5) 
JW. Koten 

De gevolgen van de grondwet van 1848 en min leefde, moest uit haar privé-vermogen 
de gevolgen voor het onderwijs. sommige schulden delgen. 

Een revolutie dreigt 
De periode van 1840-1850 is een zwarte 
periode in onze geschiedenis. Er werd bitte
re armoede geleden. Ook de middenklasse 
was verpauperd1. De aardappelziekte die 
Ierland zo ernstig trof had ook voor de Ne
derlandse aardappelteelt gevolgen. De mas
sa leed honger. In Amsterdam was een rel
lerige sfeer die nauwelijks in de hand kon 
worden gehouden. Zelfs in rustige gebieden 
was er onvrede. In de ons omgevende lan
den waren revoluties en men vreesde dat 
deze naar Nederland zouden overslaan. In 
deze sfeer greep Thorbecke zijn kansen. 
Koning Willem II2, was een wat goedmoe
dige levensgenieter met een weinig stabiel 
karakter maar soms ontwapenend goed van 
hart. Aanvankelijk weigerde Willem II de 
voorstellen tot wijziging van de grondwet 
te accepteren. Maar revolutie dreigde3. Uit
eindelijk had hij geen andere keus dan deze 
nieuwe grondwet te bewilligen. Gewoonlijk 
zegt men dat hij op één dag van conserva
tief liberaal was geworden, maar dat is een 
fabeltje. Hij bleef even autocratisch als hij 
was en hij trachtte later nog zijn beslissin
gen terug te draaien. Misschien was hij toen 
al te opgebrand om nog veel te onderne
men, in 1849 stierf hij waarschijnlijk door 
een (mijns inziens) onduidelijke hersenaan-
doening. Door zijn vriendelijkheid en me
dedogen was hij toch bij de bevolking ge
liefd geraakt. Het grote privé-vermogen van 
zijn vader was er volkomen door heen ge
jaagd. Zijn echtgenote, met wie hij in on-

Grondwet 1848 keerpunt in de Neder
landse geschiedenis met grote gevolgen 
voor het onderwijs. 
De grondwet van 1848 was een keerpunt in 
onze geschiedenis geworden. Dit was mede 
mogelijk omdat de economie geleidelijk 
aan begon aan te trekken, zodat zaken mo
gelijk werden waar vroeger gewoonweg 
niet aan gedacht kon worden. De industrie 
kwam op gang dank zij buitenlandse inves
teringen en kapitaal dat vanuit de koloniën 
toevloeide. Er kwam daardoor steeds meer 
behoefte aan goed geschoolde krachten. 
Hoewel de grondwet in 1848 werd inge
voerd duurde het nog bijna 10 jaar (15 aug 
1857) alvorens de nieuwe schoolwet kwam. 
Deze implementeerde de rechtsgevolgen 
van de grondwet 1848 in een nieuwe 
schoolwet die neutraal van karakter was. 
Dit veroorzaakte een hevige schoolstrijd die 
in deze periode los barste waardoor de wet
geving geweldig werd getraineerd. De steen 
des aanstoots was, dat de door de regering 
financieel gesubsidieerde scholen neutraal 
moesten zijn4. Dit deed vooral het protes-
tants-christelijke deel van onze natie en met 
name Groen van Prinsterer en Heldring in 
vuur en vlam ontsteken. Er kwam een 
volkspetionnement en bij de wetsvoorberei-
ding braken heel wat ministers hun nek. 
Uiteindelijk werd door koning Willem III 
met de behoudende ministerploeg5 op een 
compromis aangestuurd. Hij trachtte te 
voorkomen dat Thorbecke weer aan de 
macht zou komen. Met hem kon hij het ab-
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soluut niet vinden. De wetgeving van 1857 
was dus een slecht compromis en in de na
volgende jaren moesten bij voortduring ver
beteringen, aanvullingen en soms complete 
wijzigingen worden doorgevoerd. De 
schoolkwestie was weliswaar geluwd maar 
de schoolstrijd ging onverminderd door tot 
1920. Het christelijke en algemeen onder
wijs werden toen pas financieel gelijk ge
steld. 

De wet van 1857, een volledige nieuwe 
opzet van het onderwijs 
Met deze schoolwet van 1857 is ons gehele 
onderwijssysteem danig op de schop ge
gaan. Dit is ook voor genealogen van be
lang te weten, voor het vinden van de bron
nen bij hun onderzoek. De wet van 1857 
die nog ten dele voortbouwde op die van 
1806 had drie belangrijke punten: het geven 
van onderwijs is vrij; de openbare school is 
een gemengde school en geen gezindte 
school en bijzondere scholen krijgen geen 
subsidie noch bijstand van rijk of gemeente. 
In principe is het onderwijs op openbare 
scholen kosteloos. 
Van groter belang is echter dat de basisge
dachte achter het onderwijs een andere 
wending kreeg. Het onderwijs veranderde 
van sterk moraliserend naar meer intellectu
alistisch; de methode van sterk verbaal naar 
meer aanschouwelijk. Aardrijkskunde, ge
schiedenis en zingen werden verplichte 
vakken. Geleidelijk aan werden de stands
verschillen vager. 

Gevolgen voor het onderwijzend perso
neel 
De nieuwe schoolwet kent maar twee typen 
onderwijzers: hoofdonderwijzers en hulp
onderwijzers en niet meer de vierde graads 
onderwijzers als vroeger. De meeste hulp
onderwijzers werden gediplomeerd rond 

het 18de jaar. Om hoofdonderwijzer te wor
den moest je naast de gewone onderwijsak-
te, die toelatingsbevoegdheid gaf om onder
wijs te geven, nog de hoofdakte bezitten. 
Daarnaast moest je ook leservaring hebben. 
Om de hoofdakte te verwerven moest je mi
nimaal 23 jaar zijn. De opleiding tot hoofd
onderwijzer zou een zwakke plaats blijven 
bij de onderwijzersopleiding. Slechts drie 
kweekscholen gaven zondags cursussen na
melijk te 's-Hertogenbosch, Haarlem en 
Groningen. De meeste studenten moesten 
de kennis dus via thuisstudie verwerven. 
Het slagingspercentage voor de hoofdon
derwijzerexamens liet dan ook zeer te wen
sen over en bedroeg ten naaste bij 25-35%. 
Vandaar dat de cursussen in genoemde 
kweekscholen werden geschrapt en men 
deze cursussen naar de normaalscholen ver
plaatste. Men gaf lessen op zaterdag. Deze 
namen gewoonlijk een flink deel van de 
middag en de avond in beslag6. Maar ook 
deze scholen hadden weinig succes, sterker 
nog de resultaten waren zelfs slechter. In 
het parlement werd veel hierover gepraat 
maar concrete plannen kwamen er niet. 
Enkele statistische gegevens: in 1857 waren 
er 2478 openbare lagere scholen (op een 
totaal van 3422 scholen) met 3098 hoofd
onderwijzers, 352 hoofdonderwijzeressen, 
2419 hulponderwijzers, 963 kwekelingen 
en 559 secondanten. 

Onderwijzeressen krijgen plaats bij het on
derwijs. 
Een voor genealogen belangrijke vernieu
wing was dat onderwijzers en onderwijze
ressen gelijk werden gesteld. Aan deze 
maatregel werd later niet meer getornd. 
Maar de toelatingseisen voor jongens en 
meisjes waren wel anders. Meisjes werden 
op jongere leeftijd toegelaten. Zij waren 
door hun natuur meer geschikt om op jon-
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gere leeftijd al voor de klas te staan, zo was 
de opvatting. Ook de eisen voor het hulpon
derwijzersexamen waren wat lichter. Merk
waardig genoeg werden echter vrouwen 
minder geschikt geacht voor de hogere ran
gen en het geven van leiding. 

"Kleinere klassen" 
De wet van 1857 bracht tevens een regeling 
voor de grootte van de klassen. Bij een 
school van 70-100 leerlingen moest de 
hoofdonderwijzer gesteund worden door 
een kwekeling (deze moest minder dan 18 
jaar oud zijn). Bij 100-150 leerlingen kreeg 
het schoolhoofd een hulponderwijzer. Een 
school van 150-200 leerlingen moest een 
hoofdonderwijzer, een hulponderwijzer en 
een kwekeling hebben. De bezoldiging van 
een hoofdonderwijzer werd op 400 gulden 
per jaar vastgesteld met een vrije woning en 
200 voor de hulponderwijzer. De kwekeling 
kreeg 25 -50 gulden per jaar. Dit kon oplo
pen bij stijgende bekwaamheid tot 100 gul
den. Er kwam tenslotte ook een nog een be
scheiden pensioenregeling na 40 dienstja
ren als onderwijzer. Wel werd verboden dat 
onderwijzers een nering dreven of betaalde 
bijbanen hadden anders dan na toestem
ming van de onderwijscommissie. Een vet
pot was het geven van onderwijs dus niet 
en de aanwas van hulponderwijzers bleef 
dan ook onder de maat. De inspectie van de 
scholen werd versterkt door aanstelling van 
een provinciale inspecteur, districtsinspec
teurs en onderwijscommissies. 

De komst van de MULO 
Een belangrijk gegeven voor genealogen is 
tevens de nieuwe ordening van het onder
wijs. Bij het gewone lager onderwijs moest 
onderwijs gegeven worden in lezen, schrij
ven, rekenen, kennis van de grammatica, 
geschiedenis, aardrijkskunde en zingen. Het 

MULO (Meer Uitgebreid Lager) onderwijs 
werd vervolgonderwijs. Dit nieuwe school
type had voor de volksontwikkeling grote 
betekenis omdat zij de weg werd waardoor 
zeer veel mensen uit gezinnen met beschei
den middelen een goede functie hebben 
verworven. De MULO omvatte uiteraard de 
bekende lagere schoolvakken maar meer 
uitgebreid en tevens beginselen van Frans, 
landbouwkunde, wiskunde en gymnastiek. 
Men kon docent aan een MULO worden, 
door het behalen van een aantal L.O.-
akten.. Als aanvulling op de scholing tot 
onderwijzer kon men deze aanvullende taal 
LO-akten halen bij normaalscholen. Er was 
wel de eis dat men een hoofdakte had. 
Met de invoering van de MULO en later 
nog de MMS (1864), een middelbare meis
jesschool, verdween de Franse school die 
ongeveer dezelfde opleiding nastreefde, be
houdens in de zuidelijke provincies waar 
deze opleiding zich tot ca. 1920 nog hand
haafde. 

Nieuwe kweekscholen hard nodig 
Het is duidelijk dat bij lange na het aantal 
beschikbare leerkrachten niet meer vol
doende was om het aantal vacatures te vul
len. Vandaar dat er na sluiting van de be
staande kweekschool in Haarlem er drie 
nieuwe kweekscholen bij kwamen. En deze 
kwamen (juist) in Haarlem, 's Hertogen-
bosch (1864) en Groningen (1862). Deze 
gemeenten hadden gratis op kosten van de 
gemeente aan het rijk schoolgebouwen ter 
beschikking gesteld. Voor deze nieuwe 
kweekscholen moest echter een nieuw leer
plan worden opgezet en nieuwe vakdocen
ten worden aangesteld. De kweekschool 
was een dagschool, maar bood weinig mo
gelijkheid tot praktische vaardigheden. 
Vandaar dat enkele lagere leerscholen nabij 
de kweekschool als leerscholen7 werden 
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aangemerkt. Later kwamen daarna nog 
kweekscholen in Maastricht, Middelburg, 
Deventer en Nijmegen (Deze werd later 
verplaatst naar 's Hertogenbosch). 

Normaalscholen uitgebreid 
Naast deze nieuwe kweekscholen werden 
toch ook de normaalopleidingen gehand
haafd en zelfs uitgebreid. Bij deze normaal-
scholen werd het peil wat lager gehouden. 
De lessen moesten, naast de onderwijstaken 
overdag, 'avonds en door het weekend wor
den gevolgd. De hoofdonderwijzers die 
kwekelingen in dienst namen kregen daar
voor ook nog een extra vergoeding. Een 
groot aantal normaalscholen werd opgericht 
tussen 1860-65: Den Haag, Rotterdam, 
Middelburg, Utrecht, Deventer, Meppel, 
Maastricht, Zierikzee, Goes-Tholen, Arn
hem, Zutphen, Amersfoort, Echt, Zwolle, 
Kampen, Dordrecht en Breda. Het is op
merkelijk dat vrij wat vrouwen deze nor
maalscholen bezochten en dat, gezien een 
latere evaluatie daarvan, dit "geenerlei be
zwaar opgeleverde". Duur, toelatingseisen, 
lespakket, lesuren van deze normaalscholen 
werden regionaal en niet nationaal gere
geld. De verschillen tussen de provincies 
waren dan ook groot. Op een beperkt aantal 
scholen kon een in-service opleiding wor
den gevolgd. Deze scholen noemde men 
vormscholen en waren vooral op het platte
land gevestigd wanneer er geen normaal-
school kon worden bereikt. Ongeveer op 58 
scholen bestond nog deze mogelijkheid om 
via de instructie van de hoofdonderwijzer 
een onderwijzersdiploma te halen. Samen
gevat kan men zeggen dat er een breed pal
let aan opleidingsmogelijkheden was maar 
dat de kweekscholen verreweg de beste do
centen leverden. Dit zou op de lange duur 
de opleiding bij uitstek worden. 

Onderwijswet van 1878 bracht vele ver
beteringen 
In 1878 kwam de nieuwe LO-wet, een aan
vulling van de onderwijswet van 1854 na
dat de resultaten daarvan waren geëvalu
eerd. Deze bracht grote onderwijstechni
sche verbeteringen. Vanaf die tijd mochten 
geen kwekelingen meer voor de klas staan. 
De rang van "hulponderwijzer" werd afge
schaft en vervangen door "onderwijzer" en 
de rang van "hoofdonderwijzer" werd ver
vangen door "hoofd der school". Voorts 
werden er minimale eisen gesteld aan de 
scholen en de inrichting van de klaslokalen 
(verwarming, voldoende verlichting). De 
klassen worden verkleind tot maximaal 40 
leerlingen. De bezoldiging van de school
meesters werd verhoogd waardoor hoofd
onderwijzers nu 700 gulden per jaar en ge
wone onderwijzers 400 gulden per jaar 
konden verdienen. Dat was ruwweg het ni
veau van een brigadier bij de politie en van 
een hoofdagent. Om deze plannen mogelijk 
te maken moesten er drastisch meer kweek
scholen en normaalscholen komen die beter 
landelijk waren gespreid. Verder kwamen er 
ook nog herhalingsscholen waar men de 
oude kennis van de lagere school kon bij
spijkeren indien dit nodig was. De notie 
ontstond dat, wilde men goede onderwij
zers krijgen, deze niet alleen een goede 
praktische ervaring nodig hadden, maar 
eerst ook een degelijke theoretische onder
bouwing. Hoewel de rijkskweekscholen 
neutraal onderwijs gaven, kon men toch als 
bijvak een vorm van godsdienstonderwijs 
volgen. Bij openbare scholen op het platte
land met een uitgesproken actieve gods
dienstige populatie was het hebben van een 
aanvullende godsdienstakte een voordeel. 

Enkele tekortkomingen 
De wet bevatte weliswaar verbeteringen 

Ons Erfgoed, 15e jrg. nr. 3, mei-juni 2007, blz. 94 



maar ook een aantal tekortkomingen die 
nadien nog gerepareerd moesten worden. 
Daarom duurde het nog ruim twee jaar al
vorens de wet kon worden ingevoerd. In de 
ingediende wet was de hoofdakteopleiding 
die zo veel problemen gaf, zelfs niet ge
noemd. Het tekort aan hoofdonderwijzers 
werd steeds nijpender. Vandaar dat in een 
grote groep van gemeenten op de pas opge
richte HBS-en gelegenheid werd geboden 
om voor de hoofdakte onderwijs te volgen. 
Daarnaast was de positie van het bijzondere 
onderwijs nogal onduidelijk. 
Ondanks deze verbetering bleef het niveau 
van de scholen nog onder het niveau van 
onze omliggende landen. De normaalscho-
len hadden nog te veel zelfstandigheid vol
gens deskundigen. De overheid zag nog 
steeds het onderwijs als privé zaak en men 
wilde zo weinig mogelijk kosten maken. De 
openbare school werd dan ook gezien als 
extra kostenpost, die marginaal moest wor
den gehouden. Aangezien de bijzondere 
scholen goedkoper werkten werd verder 
niet veel gedaan. 

Uitbreiding van de onderwijsopleiding 
Hoe werkte dit uit voor de onderwijzersop
leidingen. 
Er kwamen rijkskweekscholen in Maas
tricht en Nijmegen (later verplaatst naar 
's Hertogenbosch). Heel bijzonder was de 
oprichting van een rijksnormaalschool voor 
onderwijzeressen in Apeldoorn 1891. Daar
naast kwam er ook een groot aantal nieuwe 
normaalscholen, in vrijwel iedere grotere 
provincieplaats. Deze normaalscholen wer
den ingedeeld in twee klassen. Schooltype 
B zou zich uitsluitend met de opleiding van 
onderwijzers toeleggen, terwijl het school
type A tevens lessen zouden geven in wis
kunde, geschiedenis, tekenen, gymnastiek 
en vreemde talen. In iedere provincie kwa

men twee of drie normaalscholen van type 
a en soms 3 - 5 van type b. De kandidaten 
die tot deze normaalscholen werden toege
laten werden streng geselecteerd. Het 
kwam incidenteel voor dat de abituriënten 
helemaal geen zin hadden om schoolmees
ter te worden. Zij wilden wel profiteren van 
het goede onderwijs dat deze normaalscho
len vrijwel gratis boden. De belangstelling 
voor deze kweekscholen was enorm, voor 
veel mensen was dit immers de enige hoge
re opleiding die met een bescheiden voor
opleiding beschikbaar was, De selectie van 
toelating was uiterst streng, Men had ruime 
keuze immers. Ook het onderwijsniveau op 
deze kweekscholen was hoog, zodat het ni
veau van deze onderwijzers bovengemid
deld was. Dit is tevens de verklaring waar
om de status van onderwijzer sterk toenam 
en daarmee ook hun maatschappelijke posi
tie. Als je de namen van heel wat kwekelin-
gen uit de afstudeerlijsten van kweekscho
len volgt dan zie je daar de naam van meni
ge hoogleraar, docent en directeur van een 
middelbare school. Maar ook vindt men de 
naam van menige vooraanstaande politicus 
en bestuurder, journalist en wetenschapper. 
Door de combinatie van een zeer sterke se
lectie aan de poort en een zeer goede kwali
teit van onderwijs hebben onderwijzers veel 
bijgedragen aan de geweldige maatschap
pelijke ontwikkelingen. Ook de gezinnen 
van onderwijzers (en dat geldt ook voor do
minees) waren een kweekvijver van toe
komstige hoogleraren, wetenschappers, 
kunstenaars en diverse ministers8. Voor ge-
nealogen is dit gegeven maar al te bekend. 
Op deze kweekscholen werd een breed pak
ket van vakken gegeven waaronder de drie 
moderne vreemde talen, wiskunde en na
tuurkunde, gymnastiek, geschiedenis, peda
gogiek (opvoedkunde)9 en didactiek (onder
wijskunde)10, Daarnaast nog veel aandacht 
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voor muziek en zang (sommigen konden 
viool of piano leren) en voor meisjes tevens 
handwerken. Naar believen kon ook land-
bouwkunde worden gegeven, voor kweke-
lingen die op het platteland hun werkkring 
zouden gaan zoeken. De kwalificatie van 
een gemiddelde hoofdonderwijzer was ge
woonlijk niet alleen zijn hoofdakte maar 
ook enkele LO-akten die de bevoegdheid 
gaven voor onderwijs op een MULO. 
Naast de rijkskweekscholen konden de ge
meenten ook kweekscholen opzetten. Dit 
zag men eerst in Amsterdam, Leiden en 
Groningen, vervolgens in Rotterdam en 
Dordrecht. De gemeentelijke school in Gro
ningen was uitsluitend voor meisjes be
doeld. Ook het Nut zette een kweekschool 
voor meisjes op en wel in Haarlem. 

Noten: 
1. Na het vertrek van Koning Willem I was het 
land bankroet. De staatsschuld werd gefinan
cierd door gedwongen leningen aan de over
heid. 
2. Willem II was een pronkzieke man maar hij 
was ook heel moedig en gul. In ieder geval was 
hij toegankelijker dan Willem I, maar hij miste 
diens ijver en intellect. Hij raakte bij voortdu
ring bovendien betrokken in diplomatieke 
schandalen en andere "faux pas". In Tilburg liet 
hij een suikerpaleis bouwen en hij maakte zich 
daarbij populair bij de bevolking. Hoewel hij als 
een Don Juan bekend was, was hij ooit in een 
schandaal gewikkeld geweest waarbij men hem 
van de herenliefde beschuldigde. Zijn relatie 
met zijn moeilijke en introverte echtgenote An
na Pavlova was koel en zij leefden gescheiden. 
Ook de relatie met zijn vader was uiterst slecht 
en hij heeft zeker aan de val van zijn vader bij
gedragen. 
3. In Amsterdam waren er rellen die met de 
grootste moeite in de hand konden worden ge
houden. Ook in andere delen van het land broei
de het. Bedenk ook dat in Frankrijk de koning 

was weggejaagd en in Duitsland, Hongarije en 
Italië bloedige opstanden waren. 
4. De onderwijzer onthoudt zich van iets te le
ren, te doen ofte laten, wat strijdig is met den 
eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige be
grippen van andersdenkenden (schoolwet 1857). 
5. Dit compromis werd door de ministers Van 
der Brugghen en Groen van Prinsteren voor ge
kookt alvorens de wet het parlement zou berei
ken. Beiden zouden uiteindelijk bedrogen uitko
men. 
6. Bedenk dat er voor het bereiken van deze 
scholen geen openbaar vervoer was en ook fiet
sen ontbraken, alles moest dus te voet. 
7. Leerscholen waren bepaalde lagere scholen 
die waren geaffïlieerd met de onderwijzersop
leiding of kweekschool. De bedoeling was dat 
de onderwijzers in opleiding daar enige tijd 
praktijk bij het lesgeven konden opdoen. 
8. Onze vroegere minister van onderwijs Maria 

van der Hoeven is een goed voorbeeld, zij was 
onderwijzeres en is via de hoofdakte en uitein
delijk de MO-akte Engels lerares en minister 
van onderwijs geworden. 
9. Afgeleid van paidos = Grieks voor kind. 
Denk ook aan het woord pediater (kinderarts) en 
orthopeed. Het deel "goog" komt eveneens van 
het Grieks en betekent gids, leider. Een pea-
dagagos was een slaaf die kinderen naar school 
bracht). Later werd dit voorganger, leidsman en 
leraar. 
10. Dit woord is verwant aan dicere en docere. 
dicere: zegen komt in deel woorden voor als 
dictaat, dictafoon, dicteren, dictie), het woord 
docere (leren) vindt je terug in docent, dokter, 
document en doctrine (leerstelling), van het 
woord didactiek is ook het veel gebruikte woord 
didactisch afgeleid. 
10. Dit woord is verwant aan dicere en docere, 
dicere: zeggen komt in veel woorden als dictaat, 
dictafoon, dicteren, dictie, het woord docere 
(leren) vind je terug in docent, dokter, document 
en doctrine (leerstelling). Van het woord didac
tiek is ook het woord didactisch afgeleid. 
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Bloedschande in Ammerstol in de 17e eeuw 
H.M. Kuypers 

In de loop der eeuwen zijn er veel zaken Onlangs vond ik een akte waaruit bleek dat 
veranderd, ook in de ethica. ook in onze streken in het verleden, tenmin

ste in de zeventiende eeuw, Shakespeari-
Mijn woordenboek geeft als definitie van aanse ideeën bestonden over wat onder in-
incest of bloedschande: eest moest worden verstaan, 
'geslachtsgemeenschap tussen personen die 
op grond van hun nauwe bloedverwant- In 1656 spant de baljuw van de heerlijkheid 
schap geen huwelijk mogen sluiten'. Bergambacht en Ammerstol een proces aan 

tegen een man en vrouw, die zwager res-
Er wordt in het midden gelaten wat ver- pectievelijk schoonzuster van elkaar waren, 
staan wordt onder 'nauwe bloedverwant- geen bloedverwanten naar onze huidige 
schap'. maatstaven. Hij was weduwnaar van haar 

zuster. 
Op internet vond ik in de vrije encyclopedie Zij hadden na de dood van zijn vrouw een 
Wikipedia hierover onder meer het volgen- buitenechtelijke relatie gekregen, waaruit 
de: 'In verschillende culturen en verschil- een meisje was geboren, 
lende tijden wordt het begrip incest ver- Het zou wel eens kunnen zijn, dat de vrouw 
schillend opgevat, met name wat betreft de het huishouden van haar zwager met kleine 
graad van verwantschap die nodig is voor kinderen kwam bestieren en dat zij voor de 
een incestueuze relatie. Zo vindt Shakespe- gezelligheid het bed maar deelden. Nu zou 
ares Hamlet het incestueus als zijn moeder niemand daarvan opkijken, maar vroeger 
met de broer van zijn overleden vader kon dat niet. 
trouwt, wat ons niet ongewoon meer voor
komt. Neef-nicht huwelijken komen in Ne- Streekarch. Midden-Holland, ora Bergam-
derland wel voor en worden niet als incest bacht Hoge Vierschaar inv. nr. 1 d.d. 17-1-
beschouwd. 1656: Rechtdach gehouden by Frederick 

van Losecaet, baljuw van de Heerlycheyt 
In de klassieke oudheid waren incestueuze Bergambacht en Ammerstol, voor 7 mans-
relaties bij koninklijke families niet onge- mannen van voorn. Heerlycheyt1. 
woon. Een voorbeeld waren de verschillen
de dynastieën van de farao's en met name De baljuw contra Huijch Bastiaensz Sa-
bij de Helleense Ptolemaeën waren broer- nen, won. tot Cleijn Ammers, gedaagde. 
zuster huwelijken (met nakomelingen) 
schering en inslag. Onder invloed van het Alsoo Huijch Bastiaensz Sanen, gebooren 
christendom verdween deze vorm van in- in Cleijn Ammers en aldaer woonachtich, 
eest uit het openbare leven van de aristocra- oudt ontrent 43jaeren, opentl. bekent heeft 
tie. Neef-nicht huwelijken bleven wel be- als dat hy in den heyligen wettelycken staet 
staan.'. getroudt heeft geweest met Trijntgen Bas-

tiaens Kackaij, dochter van Bastiaen 
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Ariensz Kackaij, dewelcke gestorven zijnde, 
ende by de selffde Tryntgen geprocreert 
heeft ettelycke kinderen, waervan alsnoch 
een dochter met een soon in 't leven zyn, 
ende gemerckt hy ged. (zynde gecoomen tot 
een bequamen ouderdom) hem wel hadde 
behoiren te wachten van sich niet te verho
pen in een onbehoirl. bloetschande, maer in 
tegendeel van alle verbooden quade actiën, 
door geyle vleeschelycke ambitie, hem loe
ten verboeren heeft om Marichgen Bas
tiaens Kackaij, wesende de eenige natuyrly-
cke suster van zyn overleden vrouw, 
vleeschelyck te bekennen ende te verwecken 
tot het gebruijck van ongehoirde bloet
schande ende haer met kinde gemaeckt 
heeft, zulcx dat de selffde Marichgen vn. 
van een jonge dochter ten huijse van haer 
vader, Bastiaen Ariensz Kackay, in de 
craem gelegen heeft, soo ist dat de baljuw 
concludeert dat de ged. gegeeselt en ge-
brantmerckt sal werden en zyn leven lang 
gebannen zal werden vuijte lande van Hol-
lant en Westvrieslant en dat zyn goederen 
zullen werden verbeurt. 

Alsoo Marichgen Bastiaens Kackay, oudt 
ontrent de 33jaeren, woon. in de heerl. van 
Cleijnammers, opentlyck bekent heeft, hoe 
dat Huijch Bastiaensz Sanen in den echten 
en wettelijcken houwelijcken stoet getrouwt 
is geweest met haer ged.es eenige natuijre-
lijcke suster, genaempt Trijntgen Bastiaens 
Kackaij, bij dewelcke vn. Huijch Bastiaensz 
Sanen ettelijcke kinderen verweckt heeft, 
waervan alsnoch twee int leven zijn. Dat zy 
ged. e van Huijch Bastiaensz Sanen, haer 

schoonbroeder ofte swager, bevrucht is en 
buyten haer ouders huijs, tot Haestrecht 
gegaen en aldaer van een jonge dochter 
bevallen is. 

De baljuw komt tot dezelfde eisen als bij 
Huijch Bastiaensz.: 

Mansmannen condemneren de ged. en op de 
rechtdach in gespannen vierschare met 
blooten hoofde en gevouwen handen Godt 
en de justitie om vergiffenis te bidden en 25 
gld. te betalen tbv de baljuw en de costen 
van het proces. 

Vergeleken met de eis valt het vonnis reuze 
mee. Ik vermoed, dat het toch wel als een 
schande ervaren werd door de naaste fami
lie in dat kleine dorp, want wanneer later 
Ariaentgen Huygen, de wettige dochter van 
Huyg Bastiaensz Saen, als 25-jarige een 
testament maakt, dan benoemt zij "haer 
nichte" Trijntgen Huygen als haar erfge
naam. 

Trijntgen Huygen is zowel haar halfzuster 
als haar nichtje (de dochter van de zuster 
van haar moeder). Zij verzweeg mogelijk 
liever dat Trijntje een onwettige dochter 
was van haar vader. 

1. Streekarch. Midden-Holland, ona Gouda inv. 
nr. 332 fol. 64 d.d. 8-7-1671). 

Een woord van dank aan de heer T.Hokken voor 
zijn belangrijke aanvullingen. 

Linkerpagina: GAR tg. 1270a archief van de Gemeente Ridderkerk inv. 3560, aan
vang Doop- en Trouwboek van Ridderkerk vanaf 1643. 
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Huwelijksperikelen van vroeger 
H. M. Lups 

Omstreeks het tijdstip dat ik werd geboren die ook goed de hand op de portemonnaie 
gingen mijn ouders failliet. Er ontstond wist te houden. Het gevolg was dat diverse 
toen een financieel moeilijke periode, waar- banen bij de overheid slecht tot zeer slecht 
in ze op allerlei wijze de kost probeerden te werden betaald. En zoals mijn moeder in de 
verdienen. Op gegeven ogenblik kreeg mijn twintigste eeuw geen vaste baan kon krij-
vader een baan aan boord van de P.C. gen en een wat betere positie, was de beta-
Hooft, die op Indië voer. Mijn moeder kon ling in de negentiende eeuw bij de overheid 
weer aan de slag bij haar oude werkgever, in diverse gevallen ook verre van rooskleu-
de PTT. Als gehuwde vrouw kon zij echter rig met als gevolg zelfs huwelijksverboden, 
geen vaste aanstelling krijgen en derhalve Onderstaand als voorbeeld een voorschrift 
ook niet vooruitkomen. Mijn ouders zijn van de Provinciaal Directeur der Directe 
toen een aantal jaren gescheiden geweest. Belastingen dat voor zich spreekt. 
Mijn moeder kreeg zo een vaste aanstelling Als u voorouders heeft, die in de lagere re
en kon op gegeven ogenblik overgeplaatst gionen van de toenmalige (semi-)overheid 
worden naar Den Haag waar ze inderdaad werkten, geeft dit rondschrijven u een idee 
promotie maakte en als toezicht leiding in wat voor levensomstandigheden zij 
moest geven aan een dertigtal meisjes. moesten werken en wat de invloed was op 
Op gegeven ogenblik is mijn vader in Den hun privé leven. 
Haag een zaakje begonnen. In 1938 had hij 

de kar weer voldoende op de rails om voor 15 January 1867, No. 102/60 
een gezin te kunnen zorgen. Mijn moeder Onderwerp 
nam met enige pijn in het hart ontslag (ze Verzoeken om te mogen huwen, 
was niet zo wild op de huishouding) en ze De Provinciaal Directeur der Directe Belas-
hertrouwden, tingen, In- en Uitgaande Regten en 

Accijnzen te; 
Dergelijke bepalingen waren toen niet al- Gezien hebbende verschillende adressen 
leen bij de PTT van kracht. van Linie Commiesen om te mogen huwen; 
In een vroeger artikel in Ons Erfgoed kwam Overwegende dat ondanks de aanstellingen 
naar voren dat marechaussees niet zo ge- van een aantal Linie Commiesen als onge
makkelijk toestemming kregen om te hu- huwd, en ondanks de herhaald gegeven 
wen. En zij niet alleen. Ook elders waren er waarschuwingen, er nog steeds zijn, die 
belemmeringen en zelfs verbodsbepalingen, zich niet alleen in huwelijks relatiën bege-
Als er tegenwoordig te slecht wordt betaald ven, maar onwettige nauwe verbintenissen 
in de ogen van werknemers(groepen) ont- aanknopen, waardoor de Directie aanhou-
staan er veelal stakingen, waarbij verbete- dend met verzoeken om verlof tot het aan-
ring wordt afgedwongen. gaan van gedwongen huwelijken wordt las-
Vroeger ontbraken vakbewegingen echter tig gevallen, en er slechts de keuze over-
en waren werknemers meest afhankelijk blijft of om tot armoede leidende huwelij-
van de werkgevers, waaronder de overheid, ken toe te staan, of het zij dan de eigenwil-
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lige, het zij dan de misleide slagtoffere, met 
hunne in ontucht geboren kinderen, aan hun 
noodlot over te laten, terwijl er nog anderen 
zijn, die uit hoofde van geld bejag zich met 
trouwlustige personen in aanraking bege
ven, die wel ouder zijn dan zij en waaruit 
dan, zooals bij ondervinding is gebleken, in 
onmin ontaardende huisgezinnen worden 
gevormd, zoo zelfs, dat er bewijzen zijn, 
dat een dezer met een oudere vrouw ge
huwd, haar jonge dochter heeft misleid en 
dus in ontucht, grenzende aan de bij de 
Rijkswetten strafbare bloedschande heeft 
geleefd en 
Overwegende dat hij Directeur goedwillig 
genoeg is geweest, om toegevend voor 
jeugdige onbezonnenheid of uit overweging 
van voldoende aangebragte bij-inkomsten 
van de zijde der vrouw, dan wanneer dit 
konde schikking te maken, ten einde aan de 
uit verschillende omstandigheden hetzij dan 
gedwongen of meer bij geboren vorderin
gen te voldoen, doch dat hem is gebleken, 
dat deze met voorwerpen zijn gehuwd, die 
reeds een verdachte leefwijze hadden ge
leid; dat gene eenmaal in de gelegenheid 
gesteld om te huwen, het vroeger voorwerp, 
waarom hij dit verlangde heeft laten zitten 
en met een andere is gehuwd, en dat weder 
anderen, wanneer zij met vrouwen zijn ge
huwd, die door bijgebragt vermogen, hem 
eenig meerder gemak en welvaart bezorg-
den,luije en ongeschikte commiesen zijn 
geworden, terwijl tevens, na de aan enkelen 
bewezen gemak, steeds een legio andere 
commiesen zijn opgedaagd, die verlangen 
te huwen, of waartoe de noodige billijkheid 
daarvan zich voordoet en ten gevolge waar
van de Directie niet alleen met verzoeken 
van de Commiesen, maar ook van de zich 
vrijwillig overgegeven hebbende of mis
leidde personen en dan nog vooral wat de 
laatst genoemden betreft, van de ouders, ja 

zelfs van de predikanten en pastoors, die 
natuurlijk ongaarne in hunne gemeente blij
vende voorbeelden van zedeloosheid of on
tucht zien en 
Overwegende dat onder hen, die ontijdig op 
pensioen of ook op wachtgeld zijn gesteld, 
er verschillende voorbeelden worden ge
vonden, die om in de behoefte van een tal
rijk gezin te voorzien, zich aan misdragin
gen hebben schuldig gemaakt of die uit ba-
loorigheid zich aan misbruik van drank 
overgaven, terwijl enkelen zelfs niet meer 
in staat waren om zich zelfs ordelijk voor te 
doen en Overwegende dat het tegenwoordig 
tijdstip wegens de duurte der levensmidde
len wel het minste geschikt kan worden ge
acht om onberaden huwelijken aan te gaan, 
en dat het dus in het welbegrepen belang 
van de Commiesen zelf is, daarin krachtda
dig te voorzien en voor te komen, dat zij 
teveel op de toegevendheid der Administra
tie rekenen, en daarvan die misbruiken ma
ken, welke reeds teveel hebben plaats ge
vonden 
Heeft goedgevonden en verstaan: 
Ie. Te bepalen dat van den datum dezes 
geene vergunningen direct of indirect om te 
huwen aan de Commiesen der derde en 
vierde Klasse, gestationeerd in het voorma
lig 4e en 5e District zal worden gegeven en 
alle verzoeken dienaangaande zullen blij
ven onbehandeld en onbeantwoord, terwijl 
van hen, diens ondanks en zonder consent 
des Ministers, zich in het huwelijk begeven, 
onmiddellijk de demissie zal worden voor
gedragen 
2e. Met inachtneming van vroegere bepa
lingen dienaangaande de Controleurs op de 
Linie aan te schrijven om zooals reeds door 
een hunner met succes is gedaan, bij de 
minst verdachte relatie, die een Commies 
aanknoopt, zijne verplaatsing voor te dra
gen, en ter bestraffing wanneer hij tot dat 
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oogmerk willekeurig zijnen post verlaat, 
alsook den Chef van Dienst, die de dienst
verwij dering heeft vergund of toegelaten 
3e. Den voorgenoemde Controleurs aan te 
schrijven om in verband met deze beschik
king de gepaste en tevens de nadrukkelijk-
ste orders in de orderboeken de Commiesen 
te stellen en hen tevens voor te houden, dat 
onder de met len Maart aanstaande uitval
lende Commiesen er een aantal zijn, die 
slechts door omstandigheden op wachtgeld 
zijn geplaatst en dus vatbaar zijn voor we
der optreding en dat hij, Directeur er dus 
geene zwarigheid in zal maken om wie van 

de aangewezenen zich op eeniger wijze 
misdraagt of strijdig met gegeven orders 
handelt, gelijk reeds ouder-daagsch is ge
schied, ter verwisseling met een voorlopig 
uitgevallen ambtenaar voor te dragen, en 
waarbij het dan de vraag zal zijn, of de later 
op die wijze uitgevallene, wel aanspraak op 
wachtgeld zal behouden, daar dit ontslag 
niet, zooals van de bereids als ontslagen 
aan-gekondigden, bepaald onder het ontslag 
ten gevolge organisatie kan worden gere
kend, en waarom ieder zich mits dezen kan 
houden voor gewaarschuwd. 
De Provinciale Directeur voornoemd. 

Bloedverwantschap nader gepreciseerd 
JW. Koten 

Van bloedverwantschap spreekt men als 
twee personen een gemeenschappelijke 
voorouder hebben. 

In veel genealogische software kan men 
een verwantschapstabel vervaardigen door 
de probandus (proefpersoon) en een beoog
de persoon beide in te geven, waarna de 
software enige tellen later de personen in 
een verwantschapsketen, vaak in een omge
keerde V vorm, grafisch weergeeft, (zie JW. 
Koten: Enkele moeilijke woorden in de ge
nealogie uitgelegd deel 4: zie vorige num
mer). 

De mate van bloedverwantschap (bloedver
wantschapgraad) wordt gewoonlijk aange
geven door van de probandus naar de ge
meenschappelijke voorvader ascenderend 
(opstijgend) op te gaan en dan voor iedere 
parentatie naar boven het getal 1 er bij te 

tellen, dus voor vader 1, grootvader 2, over
grootvader 3 enz. Is men bij de gemeen
schappelijke grootouder gekomen dan gaat 
men descenderend (afdalen naar beneden), 
waarbij men voor iedere generatie bij het 
vorige getal het getal 1 toevoegt. Zo is ze 
relatie neef, oomzegger (gemeenschap
pelijke voorvader is de grootvader 2 en 
voor de oom (zoon van de grootvader) 1 
dus samen 3. Broers en zusters hebben een 
verwantschapsgraad van 2, de neven 4, de 
achterneven 6 enz 

Deze vorm van notatie geeft geen informa
tie hoe precies die verwantschap in elkaar 
zit. Nu heeft onlangs Knud Hojrup (een 
Deense wetenschapper) een notatie bedacht 
die in een (gecombineerd) getal zeer pre
cies de aard van de verwantschap weer
geeft. Hij gaat hier uit van de kwartierstaat-
nummering van Kekulé die uitvoerig in een 
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vorig nummer is beschreven. 

4 x (5) 6 x 7 
2 x 3 

prob 

12 x (13) 
4 x 5 6 x 7 

2 x 3 
beoogde 

Voor genealogen heeft deze nummering van 
beide kwartierstaten geen raadsels meer. 

Stel dat u de proefpersoon is en van een an
dere beoogde persoon wilt u weten of zij/hij 
bloedverwant is, dan moet u eerst nagaan 
(of door uw computer laten nagaan) of er 
een gemeenschappelijke voorouder is. Stel 
nu dat uw grootmoeder van vaders kant (5) 
gelijk is aan de overgrootmoeder van de 
beoogde persoon (13) dan geeft u de bloed
verwantschap volgens het knotsysteem als 
volgt weer 5,13. Dit is dus een korte en ele
gante manier om te noteren, hoe uw ver
wantschap met betrokkene in elkaar zit. 
Voor de komma staat het kwartierstaatnum
mer van de kant van de probandus en achter 
de komma het kwartierstaatnummer van 
kant van de beoogde persoon. 

Op basis dit getal kunt u ook snel de ver
wantschapsgraad berekenen. In dit geval is 
de verwantschapsgraad 5 (tel aantal opstij

gende generaties (2) en sommeer die met 
het aantal afdalende generaties 3 (is 2 + 3 = 
5). Het percentage consanguiniteit (de mate 
van bloedverwantschap) berekent men ge
woonlijk door 100 te delen door de ver
wantschapsgraad. Zo is de verwantschaps
graad neef -nicht 4. De mate van verwant
schap is dan 100/4 = 25%. (Een van de vier 
grootouders is immers gemeenschappelijk.) 
In ons voorbeeld is de verwantschapsgraad 
5 en de mate van bloedverwantschap 100/5 
= 20% 

Niet alleen voor genealogen is deze moge
lijkheid interessant, maar ook voor de me
dische wetenschap, voor zover deze zich 
met erfelijke eigenschappen bezighoudt. 
Wie hierover meer wil weten en niet tegen 
Engels op ziet kan uitgebreider geïnfor
meerd worden via 
http: //www.knotsystem.dk. 

De heer Bert v.d. Brandt van de Aldfaer 
ondersteuningsgroep maakte ons op dit 
nummersysteem attent. Daarvoor gaarne 
dank. 
De heer Knud Heijrup, heeft de stichting 
Aldfaer het gebruik van deze notatiewijze 
toegestaan. 

Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant 
en de Bommelerwaard 

Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar. Redactie Piet Sanders 
Per nummer rond 80 A4 pagina's vol gegevens uit de regio 

Opgave abonnementen bij de heer P. Sanders, Donizettilaan 127, 5693 CD Eindhoven. 
De abonnementsprijs bedraagt voor Nederland is € 28, buitenland @ 37, via bank € 40, te betalen 

door storting of overschrijving op 
Gironr 26.48.250 t.n.v. Piet Sanders te Eindhoven. 

De dubbel-cd met de jaargangen 1977 t/m 2004 wordt verspreid door uitgeverij ALVO. Prijs € 35, 
voor abonnees op GTMWB, Ons Erfgoed of Computergeneaal € 30. Te bestellen via www. 
onserfgoed.com 
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Beroepen van toen (reydmaker - rietsnijder) 
H.M. Lups 

Reydmaker 
De reydmaker vervaardigt kammen voor 
een weefgetouw. 

Riembeslager, ryembeslager 
Hij was de kunstenaar, die de riemen of 
gordels, die toen een onmisbaar onderdeel 
van de kleding uitmaakten, met koperen of 
ook wel met zilveren versiersels besloeg, 
waaronder de gespen van verschillende 
vorm en bewerking uitmuntten. 

Riemenmaker 
Vervaardigde riemen. Zie ook riembesla
ger. 

Rietbinder 
De rietbinder bindt het riet tot bossen. Dit is 
seizoenwerk. 

Rietdekker, zie ook dekker 
Het rietdekkersvak is een eeuwenoud am
bacht dat in de loop van de tijd slechts wei
nig veranderingen heeft ondergaan. Een 
rietdekker steunt bij zijn werk op een riet-
dekkerstoel, die met behulp van scherpe 
kromgebogen haken in het dak wordt vast
gezet. Als gereedschap dienen o.a. het zet
je, de goot, het drijfbord, de naald en de 
gaffel. 
Een rieten dak is circa 25 cm dik. Het riet 
wordt in lagen opgebracht, uiteraard onder
aan te beginnen. Eerst wordt een dunne 
laag riet over de panlatten gespreid, de 
spreilaag. De bossen riet worden dan naast 
elkaar gelegd met de dikste kant naar bene
den. Met behulp van het drijfbord, ook wel 
dekplank genoemd wordt het riet gelijk ge
klopt. De bevestiging van het dekriet ge

beurt door middel van een dikke gegalvani
seerde draad die met koperdraad op de pan-
lat wordt gebonden. Men onderscheidt 
daarbij verschillende methoden: de Hol
landse, de Gelderse en de Fries-Groningse 
werkwijze. De dekker heeft hierbij de hulp 
nodig van een jongen, die de draad van bin
nen terugsteekt, terwijl de rietdekker hem 
van buiten aantrekt. Deze manier van be
vestigen werd vroeger veel bij de bekleding 
van molens toegepast, vandaar dat men de
ze steek molensteek noemde. Bij de Gelder
se methode maakt de rietdekker gebruik 
van een twijgijzer, dat lijkt op een in een 
driekwart cirkel gebogen paknaald, terwijl 
het aandrukken van de gaard tijdens het 
binden geschiedt met een hefboompje. Bij 
de Hollandse bindwijze wordt goot en 
naald gebruikt. De goot heeft enigszins de 
vorm van een lepelboor, de naald is aan de 
ene kant voorzien van een groot oog en aan 
het andere einde van een handvat. De naald 
wordt onder de panlat door in het oog van 
de naald gestoken. Langs de uitholling van 
de goot wordt de koperdraad naar binnen 
geschoven in het oog van de naald. Als de
ze teruggetrokken wordt, komt het koper
draad mee. Met het zetje, een vorkachtig 
instrument wordt de staaldraad aangetrok
ken en wordt het koperdraadje in elkaar ge
draaid. Het riet wordt met de hand en een 
klopper gelijkelijk verdeeld. Als het dekken 
klaar is, wordt het gehele dak nog met een 
klopper afgewerkt en geëgaliseerd, de losse 
rietdeeltjes worden verwijderd. 
Destijds kende men in de steden houten 
woningen met rieten daken. Een gevolg wa
ren de diverse stadsbranden, die soms grote 
aantallen huizen vernielden Het is dus niet 
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vreemd dat Karel V enige keuren uitvaar
digde waarin hij vaststelde dat "nyemant 
voortaan eenige huysen moge weder op
bouwen, 't sy met steene gevelen, muuren 
en harde dake". Zelfs verleende hij daarbij 
subsidie op een deel van de bouwkosten. 

Rietmaker 
Iemand die de rieten van een weefkam 
maakt, iemand die weefkammen vervaar
digt, (ook reydmaker). 

Rietsnijder 
Rietsnijder is een beroepsbezigheid in het 
winterseizoen. Tegenwoordig is het rietsnij-
den vooral gemechaniseerd, maar vroeger 
was het puur handwerk. 
Riet wordt van oudsher gebruikt voor dak
bedekking en voor rietmatten. Riet is alleen 
te gebruiken als het ieder jaar wordt ge
maaid. 
De rietsnijder gebruikte als gereedschap de 
rietsnit of -oort, een soort korte zeis, waar
mee het riet werd gesneden. Verder uitkam-
mers. Hiermee werd het gesneden riet ont
daan van allerlei rommel, zoals het dode 
blad.Voor transport diende een rietslee. 
Aan zijn voeten droeg hij laarzenklompen, 
klompen met een leren schacht. 
Men onderscheidt verschillende rietsoorten: 
Bladriet, kort materiaal met daartussen 
ruigt en grassen. Dit werd gebruikt in de 
land- en tuinbouw als afdekmateriaal. 
Stookriet, eveneens een inferieur product, 
werd op scheepswerven gebruikt bij het 
krombranden van planken en het wegbran
den van schelpen en andere aangroei aan 
scheepshuiden. 
Dul(l)riet komt van lisdodden. Het is ge
wild bij het maken van hooibergkappen. 
Dekriet is het meest geoogste riet en wordt 

gebruikt voor dakbedekking. Beste lengte 
ongeveer 1,80 meter. Het riet kon/kan in 
januari na de eerste vorst worden gesneden. 
Het gesneden riet wordt tot grote bossen 
met een omvang van een meter (meterse 
bossen) gebonden, in de Biesbosch maakt 
men nog grotere bossen (12-handers) en in 
Noordwest Overijssel maakt men bossen 
met een omvang van 1,40 meter. Aan het 
eind van het maaiseizoen werden ze na de 
dooi met de bok (een soort praam) opge
haald om tot werkbare bossen te worden 
verwerkt. Die veldbossen werden losgesne-
den en tot dunnere bundels van 55 cm om
vang gebonden. 20 van deze bossen van 55 
cm (vroeger 100 bossen van 26 cm plus 1 
voor het tellen heetten een vim, een bena
ming die ook nu nog wordt gebruikt. In 
Noordwest Overijssel en Friesland werden 
het bossen van 46 cm omvang. Tegenwoor
dig gebeurt verwerking en vervoer vooral 
machinaal en per vrachtauto. 
Stucadoor- en matriet was tot 2 a 2,50 me
ter lang. Het moest fijn en recht zijn. Het 
werd gebruikt in de bouw als ondergrond 
voor gipsen wanden en plafonds (nu nog 
wel bij restauraties) en voor de vervaardi
ging van rietmatten (en rietplaten). 
Met een koppensneller werd het riet eerst 
op de juiste lengte gesneden. Vroeger wer
den daaruit de rietmatten geheel met de 
hand genaaid. Tegenwoordig gebeurt de 
vervaardiging machinaal. 
Dekriet wordt het meest geoogst en ge
bruikt voor de dakbedekking en is het 
meest geschikt bij een lengte van circa 1,80 
cm. Dulleriet zijn de sigaren oftewel de lis
dodden. De stengel is dikker en holler en 
lichter. Het is goedkoper dan dekriet en 
soms wordt dit wel vermengd met dekriet 
als de stengel niet te dik is. 
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Het geslacht met de takken Romeyn, van Driel 
en van der Linde uit Groote Lindt (1) 
K.J. Slijkerman 

Inleiding: 
Bij het onderzoek dat ik in de jaren negentig met ir. C Sigmond verrichtte naar de naam
dragers Van Driel op de Zuid-Hollandse Eilanden uit de periode van voor omstreeks 
1650, en waarvan het resultaat in 1998 werd vastgelegd in onze uitgave Drie verwante 
geslachten Van Driel1, werd ook de groep Van Driel te Groote Lindt in de Zwijndrechtse 
Waard betrokken. Aan de oudste generaties van deze familiegroep had ik al in 1989 een 
publicatie gewijd in deel 1 van de serie Geslachten van het eiland IJsselmonde2. 
In deze familie ging de omstreeks 1609 geboren Jan Dircksz. rond 1650 de naam Van 
Driel gebruiken en uiteraard waren wij geïntrigeerd wat daarvan de reden kon zijn. Uit 
niets was tot dan toe gebleken dat deze familiegroep in feite tot een tak van een geslacht 
Van Driel behoorde; een familienaam die al in 1385 in de Zwijndrechtse Waard werd 
aangetroffen en die rond het geboortejaar van Jan ook in de naaste omgeving van Groote 
Lindt bij diverse familiegroepen volop floreerde, noch was er ook maar enige connectie 
in vrouwelijke lijn met oudere Van Drielen aantoonbaar en evenmin konden Jan's twee 
eerste echtgenotes in een familiegroep met deze naam worden ondergebracht. Ondanks de 
omstandigheid dat wij alle familiegroepen Van Driel van voor omstreeks 1650 uitgebreid 
in kaart hadden gebracht en ik in 2005 en 2006 een hernieuwde poging deed om de her
komst van deze naam in de Groote Lindtse familie te achterhalen, bleef dit alles zonder 
resultaat. Omdat hij als enige in het gezin van zijn ouders en in zijn geslacht de naam Van 
Driel is gaan voeren, bestaat het vermoeden dat hij toch naar een voorouder Van Driel in 
vrouwelijke lijn kan zijn vernoemd, wat voor omstreeks 1700 nog een veel voorkomend 
verschijnsel was op het eiland IJsselmonde. Omdat tot op heden de andere loten van zijn 
geslacht in de genealogische literatuur nog onderbelicht zijn gebleven, wil ik hier een uit
werking geven van de oudste generaties van dit geslacht, waarin ook de namen Romeyn 
en Van der Linde in gebruik kwamen. De naam Romeyn ontstond als toenaam nadat Jan 
Jansz. (zie gen. Illb) in 1609 een reis naar Rome had gemaakt. Het is niet bekend of deze 
tak zich na omstreeks 1700 heeft voortgezet. Dit kan wel gezegd worden van de tak Van 
Driel, welke dus afstamt van Jan Dircksz. 'Timmerman' (zie gen. IIIa-1), die in 1651 
voor het eerst met deze naam in de bronnen vermeld is gevonden en welke tak tot op de 
huidige dag bloeit. Zijn broer Pieter Dircksz. 'Metselaer' (zie gen. IV) vestigde zich in 
1642/'43 vanuit Groote Lindt aan de overzijde van de Oude Maas in Puttershoek en 
noemde zich sindsdien naar zijn plaats van herkomst: Van der Linde. Hij schijnt spora
disch ook wel de naam Van der Swaen gebruikt te hebben. Een andere loot van deze 
stam, Jan Claesz. (zie gen. Illd), is postuum met de naam Den Boer vermeld gevonden. 
Hij liet slechts een dochter na die al vóór hem kwam te overlijden. Bij al deze personen 
werd het gebruik van een zegel c.q. familiewapen niet vastgesteld, wat spijtig is, want 
vooral bij genoemde Jan Dircksz. van Driel had dit een aanwijzing kunnen geven over de 
herkomst van de naam Van Driel. 
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Genealogie: 
I. GERRIT N.N., geb. ca. 1525 (geschat). Hij huwde met N.N. 
De penningkohieren van Groote Lindt over de jaren 1553, 1557 en 15613 maken geen 
melding van een landgebruikende en inwonende Gerrit aldaar, terwijl het kohier van 
1557 -het enige waarin de huizen specifiek zijn vermeld- geen Gerrit als (hoofd)bewoner 
vermeldt. Groote Lindt was een kleine gemeenschap dat volgens het kohier van 1557 toen 
slechts 35 huizen omvatte. In de rekening van de Zwijndrechtse Waard Develzijde over 
1568 is vermeld: 'noch heeft Geerit Jansz. in de Lindt gelevert tot behouff van de duyc-
kerdam vierhondert latten tot thiendalve stuver 't hondert'4. In de rekening over 1586 
komt hij voor als 'schuytenaer' die de waarsman naar Beyerland had gevoerd. Tevens 
werd hij in die rekening betaald voor verrichtte arbeid voor de polder. Ook is 'Geridt 
Janss. vuyte Lindt' of 'inden Lindt' voor arbeidsloon genoemd in de rekeningen over 
1587, 1588 en 1589.4 Indien Gerrit Jansz. inderdaad de vader was van de hierna te noe
men gebroeders Jan en Niclaes Gerritsz., zal hij zich tussen 1561 en 1568 in Groote Lindt 
hebben gevestigd. 
Kinderen (volgorde willekeurig): 
1. JAN GERRITSZ., volgt Ha. 
2. NICLAES (CLAES, CLEYS) GERRITSZ., volgt Ilb. 

Ha. JAN GERRITSZ., geb. ca. 1550 (geschat), boer te Groote Lindt, overl. voor 5 janua
ri 1607. Hij huwde ca. 1575 (geschat) met Neeltge Dircxdr., wellicht overl. tussen 5 ja
nuari 1607 en 26 mei 1613. 
Neeltgen Dircxdr., weduwe van Jan Geritss., met Pieter Corn(eli)ss., haar gekoren voogd, 
enerzijds, en Dirck Janss., voor hem zelf, Jan Janss., voor hem zelf, Claes Geeritss., ge
rechte voogd van Lijsbeth en Thontken Jans dochteren, onmondige weeskinderen van 
voornoemde Jan Geritss., met Adriaen Adriaenss. Vinck, schout en oppervoogd van 
'sheren wege', anderzijds, vertichtten en scheidden de boedel op 5 januari 1607 vanwege 
het overlijden van voornoemde Jan Geritss. Neeltgen zou het in bezit blijven van al haar 
'momble goederen en huysraet als linnen, wollen, tinnen, hout en coeper, ijserwerck, 
koeyen, calveren, vaersen, hoockelingen', gedorst en ongedorst koren, het te velde staan
de koren en de huurlanden. Tevens zouden de in- en uitschulden voor haar rekening zijn, 
uitgezonderd een aantal obligaties met verlopen interesten; te weten ten laste van Adriaen 
Meuts te Dordrecht (78 Car. gld. 15 st), Pieter Mons te Den Briel (150 Car. gld.) en Corn 
(elis) Huygen en Pieter Huygen in Sint Anthoniepolder (150 Car. gld.). Deze obligaties, 
alsmede de 'huysinge en betelinge', zouden gemeen bezit van de weduwe en haar kinde
ren blijven. Voor haar onroerende goederen en huurlanden zou Neeltge aan haar vier kin
deren 24 ponden grote vlaams, de pond 6 Car. gld., betalen; de helft daarvan Bamisdag 
1607 en de rest Bamisdag 1608. Indien zij niet op de genoemde tijdstippen de betaling 
zou verrichten diende zij daarover interest te betalen5. De genoemde gekoren voogd kan 
geïdentificeerd worden als de toen in functie zijnde Groote Lindtse schepen / heemraad 
Pieter Cornelisz., uit wie het geslacht Van Dalem (Dalen) aldaar afstamt. Hij behoeft 
daarom geen verwant van Neeltge te zijn geweest. Dit optreden is dan wel een aanwijzing 
dat Neeltge zelf geen naast mannelijk familielid tot de beschikking zal hebben gehad om 
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haar te assisteren. Bij akte van 26 mei 1613 compareerden Dirck Janss., Jan Janss. Ro-
meyn, elk voor hen zelf, Jan Coraeliss. Timmerman, man en voogd van Thontken Jansdr., 
voor hem zelf, en Elisabeth Jansdr., met Claes Geeritss., haar oom en gerechte bloed-
voogd van haar vaders wegen, voor haar zelf, en transporteerden aan Reyer Adriaenss., 
secretaris in Groote Lindt, een huis met erf en beteling aan 'Sheerendijck' aldaar. Weste
lijk werd dit belend door het huis en erf van de weduwe van Pieter Willemss. en oostelijk 
door dat van de weduwe en erfgenamen van Pieter Alertss6. 
Kinderen: 
1. DIRCK JANSZ., volgt lila. 
2. JAN JANSZ. ROMEYN, volgt Illb. 
3. TEUNKEN (THONKEN) JANSDR., onmondig 5 januari 1607, overl. voor 16 april 

1645. Zij huwde voor 26 mei 1613 met Jan Cornelisz. Timmerman, weduwnaar wo
nende Groote Lindt (1645), timmerman te Groote Lindt, landgebruiker aldaar en in 
Schobbelandsambacht, kerkmeester (voor 1639), diaconie-armmeester (ca. 1643) van 
Groote Lindt, overl. tussen augustus en 26 oktober 1653. Hij huwde 2e Groote Lindt 
(l e gebod Zwijndrecht 30 april) 21 mei 1645 met Lijntje Cornelisdr. (weduwe van 
Cornelis Dircxsz., wonende Zwijndrecht (1645), weduwe wonende in de Linde 
(1657). Zij hertr. (3e gebod Hendrik Ido Ambacht 30 september) 1657 met Teunis 
Cornelisz. van der Wael (weduwnaar wonende aan de Pruimendijk (1657), woonde 
aan de Droogendijck onder Ridderkerk, weduwnaar van Truitje Willems). 
Reyer Adriaenss., secretaris van Groote Lindt, transporteerde op 11 april 1617 aan de 
in het Kortambacht aldaar woonachtige Jan Coraeliss. Timmerman 41/2 hont aldaar. 
Dezelfde dag verklaarde Timmerman i.v.m. deze overdracht 164 Car. gld. schuldig te 
zijn aan de boedel van Cornelis Jacob Coenen zaliger7. Bij akte van 15 augustus 1620 
verkocht Timmerman aan voornoemde secretaris Reyer Adriaenss. een buitendijkse 
griend in het Kortambacht van Groote Lindt, zoals 'der zelven bij zijne voorouders 
altoos gepossideert en beheert is geweest'8. De op het Zwijndrechtseveer woonachtige 
Pieter Huybrechts Spiering transporteerde op 24 mei 1621 aan Jan Coraeliss. Tim
merman, wonende te Groote Lindt, 2 morgen genaamd 'den fleren bras', gelegen in 
het Hoofdambacht van Heeroudelandsambacht, belend oostelijk 'ende voorhooff de 
Langewech'9. Dezelfde dag verkocht Timmerman aan Cornelis Bastiaenss. van (den) 
Nesch een 'geheel huys, timmeragie, steenen, hout ende beterschap vant erff in het 
Kortambacht van Groote Lindt, westelijk belend aan 'de gemeenelants stoup bij de 
linde boem' en zuidelijk aan de griend die Timmerman aan voornoemde secretaris 
had verkocht10. Op 15 juni 1625 transporteerde Timmerman wederom aan genoemde 
Van (den) Nes een huis; ditmaal aan 's Heeren Dijck te Groote Lindt, noordelijk be
lend door 'de gae wech' en zuidelijk door 'den dijck van Swijndrecht'. Dit huis was 
vermangeld en werd voor de betaling van de 40e penning getaxeerd op een waarde 
van 150 gld.11. In het in 1626 opgestelde verpondingkohier der 1000e penning over 
Groote Lindt werd Jan Cornelis Timmerman geboekt voor een gegoedheid van 1000 
pond of gulden12. Volgens het op 4 november 1627 opgestelde verpondingkohier over 
Schobbelandsambacht en het Molenambacht huurde Jan Cornelisz. Timmerman in 
Schobbelandsambacht 2 morgen grienden, waarbij gesproken is van een huur van vier 

Ons Erfgoed, 15e jrg. nr. 3, mei-juni 2007, blz, 108 



jaren, en nog een perceel van 2 morgen 3 hont land . Op 28 juli 1632 taxeerden de 
schout en heemraden van Groote Lindt ten verzoeke van de secretaris zekere 3 mor
gen 200 roeden bij 'den veerssen watermoelen' welke door Pieter Coraeliss. en Jan 
Corneliss. Timmerman, beiden wonende in Groote Lindt, waren gekocht van de erf
genamen van Willem Jacobss. uit West-IJsselmonde. Tevens waren bij de koop 
'zekere vruchten te velde staande en ander land bedongen'14. Bij akte van 11 februari 
1633 stelde de in Groote Lindt wonende Jan Cornelisse Timmerman zich borg voor 
zijn dorpsgenoot Jacob Corneliss. Timmerman, die voor 800 gld. een huis met land in 
Kleine Lindt had aangekocht15. Roocken Symonsdr., weduwe van Willem Jacobss. 
Dijckgraeff, wonende in West-IJsselmonde, deed op 10 mei 1634 transport aan Tim
merman van 1 morgen 105 roeden 6 voeten omtrent 'de veersen water moeien' onder 
Groote Lindt16. In een akte van 3 juli 1637 trad Timmerman op als mede-voogd van 
de drie nagelaten weeskinderen van Jan Evertss. van der Mast en Maeyken Gerretsdr., 
in leven gewoond hebbende op Zwijndrecht17. In het verpondingkohier der 200e pen
ning over Groote Lindt van 1638 is Timmerman geboekt voor een gegoedheid van 
2000 pond of gulden18. In de vanaf 1635 bewaard gebleven rekeningen van de diaco
nie van Groote Lindt komt Jan Corneliss. Timmerman talrijke malen voor. In een re
kening van omstreeks 1644 is hij gewezen diaconie-armmeester genoemd en sinds
dien komt hij voor i.v.m. leningen van deze instelling, o.a. met zijn broer Jacob Cor
neliss. Op 18 februari 1651 betaalde hij 8 stuivers voor het doodkleed bij het begra
ven van zijn zoontje19. Jan Coraeliss. Timmerman, weduwnaar van Teunken Jansdr., 
zijn gewezen huisvrouw zaliger, kwam op 16 april 1645 met Jan Janss. Romeyn, als 
voogd van de mondige en onmondige weeskinderen bij Teunken, tot een akkoord. De 
kinderen waren Jan Janss. Timmerman, wonende in het Kort Molenambacht, Dirck 
Janss. Metselaer, wonende in Groote Lindt, beiden present, en Josijnken Jansdr., Pie
ter Janss., Jacob Janss., Neelken Jansdr., Cornelis Janss. en Lijsbet Jansdr. Vader 
Timmerman zou in de boedel blijven zitten, bestaande uit landen, huis, boomgaarden, 
beteling, beesten groot en klein, huisraad en de kleding van zijn overleden huisvrouw, 
en daarvoor beloofde hij zijn minderjarige kinderen tot de leeftijd van 20 jaar te on
derhouden etc. en vervolgens aan elk van hen 87 gld. 10 st. uit te reiken vanwege hun 
moederlijke goederen. Bij hun huwelijk zouden zij tevens een uitzet van kleding en 
anders ontvangen, gelijk hij ook bij zijn twee gehuwde kinderen gedaan had. Speciaal 
verbond hij voor dit alles zijn huis staande op 5 hont lands, alsmede nog 550 roeden 
boomgaard, gelegen tussen het land genaamd 'Maeskam' en de kerk van het dorp 
Groote Lindr0. In september 1651 betaalde de diaconie van Groote Lindt 14 st. aan 
een 'schamele meyt' die bij Jan Corneliss. ziek had gelegen19, waarmee Timmerman 
bedoeld moet zijn geweest. De in het dorp Groote Lindt wonende Jan Coraelissen 
Timmerman verkocht op 7 juli 1645 aan heemraad Arien Pieterss. 2 morgen 250 roe
den in het Kortambacht van Groote Lindt nabij 'de veersen molen'. Dit land had Jan 
op 12 juni 1637 bij transport verkregen van Roken Symonsdr., weduwe van Willem 
Jacobss. Dijckgraeff tot West-IJsselmonde. Jan diende op het land een keet te bou
wen. Dit alles werd getaxeerd op een waarde van 1600 gld., waarvan op 23 juni 1646 
aan schout en schepenen de 'quitantie' werd vertoond21. Op 26 oktober 1653 ontving 
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de diaconie van Groote Lindt uit handen van Dirck Janss. 6 gld. 4 penningen 
'vanwegen het erfhuys van sijn vader Jan Corneliss'19 Lijntyen Cornelys, weduwe 
van Jan Cornelyss., geassisteerd met haar gekoren voogd Cornelis Arens Boer, schout 
van Heeroudelandsambacht en secretaris van Hendrik Ido Ambacht, kwam op 10 mei 
1654 met (haar stiefkinderen) Jan Janss. Timmerman, Dyrck Janss., Pieter Janss., 
Cornelys Janss., Louwerys Leendertss., getrouwd met Josijntye Jansen, en Neltie 
Jans, geassisteerd met voornoemde Dyrck Janss. als haar gekoren voogd, en voor
noemde Jan Janss. als testamentair-voogd van de minderjarige kinderen van Jan Cor
nelyss. Timmerman, volgens testament voor notaris Johannys Veceman (te Dor
drecht) van augustus 1653 ( NB deze akte is niet bewaard gebleven), tot uitkoop. 
Lijntyen verkreeg 4 hont 50 roeden, te 'verongelden' tegen 5 hont met alle 
'timmeragie' en 'plantagie' daar op staande, wat was belast met een rente van 9 gld. 
jaarlijks ten behoeve van de ontvanger van de Geestelijke Goederen van Holland en 
Westvriesland, met nog 'alle de gemackte cosijnen, balcken' en de inboedel die in het 
erfhuis onverkocht waren gebleven. Tevens behield zij de pacht van het werfje van de 
kerk van Groote Lindt, gelegen in de Devel tegenover het huis. De kinderen kregen 
ca. 5 hont 50 roeden boomgaard aangekaveld, noordelijk belend door het kerkhof van 
Groote Lindt en voornoemde weduwe22. Bij akte van 17 december 1654 transporteer
den Jan Janss. Timmerman en Louwerys Leendertss., getrouwd hebbende Josijntye 
Jans, en Pyeter Janss Vogt, elk voor hen zelf, en mede voor Jan Janss. als testamentai
re voogd van de vier onmondige weeskinderen van zaliger Jan Corneliss., zeven acht
ste parten van de voornoemde 5Vi hont boomgaard in Groote Lindt aan (hun broer) 
heemraad Dyrck Janss., die het achtste part bezat23. Op 1 februari 1657 is er sprake 
van een betaling aan de diaconie van Groote Lindt van de kinderen van Jan Corneliss. 
Timmerman19. Teunys Cornelissen van der Wael en zijn vrouw Lijntyen Cornelys, 
wonende aan 'den Droogendijck' onder de jurisdictie van Ridderkerk, deden op 24 
april 1659 voor 1050 Car. gld. transport van het haar aangekavelde perceel van 4 hont 
50 roeden met het huis in Groote Lindt24. 

4. LIJSBETH (ELISABETH) JANSDR., onmondig 5 januari 16075, ongehuwd 26 mei 
16136. 

lila. DERCK JANSZ., woonde te Groote Lindt (1599), overl. na 26 mei 1613. Hij huwde 
voor ca. 1609 met Ariaentje (Aeryaentyen) Comelisdr., begr. Groote Lindt (betaling 
doodkleed 3 april) 1651. Zij huwde 2e na 17 juni 1627 met Jan Pieter Alertsz (boer te 
Groote Lindt, begr. (betaling doodkleed 14 februari) 1647, zoon van Pieter Alertsz., 
schuitenaar en wellicht ook tapper te Groote Lindt, en Mariken Pietersdr, weduwnaar van 
Ariaentje Huygendr.) en zij huwde 3e tussen 14 februari 1647 en 24 januari 164925 met 
(een volle neef van haar eerste man) Jan Cleysz. (zie bij generatie IIIc). 
Op 11 oktober 1599 liet de te Puttershoek wonende Cornelis Joppen gerechtelijk beslag 
leggen op het geld dat ene Dierck Janss., wonende in De Lindt, toekwam van de te Put
tershoek woonachtige Wijt Pieterss. vanwege diens koop van het huis van Dierck Janss. 
en dat vanwege achterstallige betaling die de moeder van Cornelis Joppen te vorderen had 
van Sebastiaen den Swaeluwenaer, van wie het betreffende huis afkomstig was26. Uit de-
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ze akte zou de gevolgtrekking kunnen worden gemaakt dat Dierck Jansz. het huis te Put-
tershoek door erfenis van genoemde de Swaeluwenaar zou kunnen hebben verworven, 
maar dat in de boedel van laatstgenoemde nog een schuld onvoldaan was gebleven aan de 
moeder van Cornelis Joppen en dat daarom dit nog betaald diende te worden uit de op
brengst van dit huis. Het is overigens niet zeker dat deze Dierck identiek was met onze 
Dirck Jansz., al lijkt het mij wat minder waarschijnlijk dat toen in de uiterst kleine ge
meenschap van Groote Lindt meerdere naamgenoten rondliepen zonder dat deze van el
kaar werden onderscheiden door een toe- of familienaam. Op 17 juni 1627 deed Jan Pie-
tersz. ofwel Jan Pieter Alertsz., weduwnaar van Aerjaentgen Huygendr., uitkoop van de 
moederlijke erfenis van zijn kinderen27. Omstreeks of kort na die datum moet Jan her
trouwd zijn met de weduwe van Dirck Jansz. Tussen 1647 -het sterfjaar van Jan Pieter 
Alertsz- en 24 januari 1649 -als hij getuige is bij de doop van zijn stiefzoon Pieter Dir-
cksz. (zie bij generatie IV) te Puttershoek- moet Jan Cleysz. zijn hertrouwd met de wedu
we van laatstelijk Jan Pieter Alertsz. Pyeter Janss. en Cornelys Bos, getrouwd hebbende 
Lijntyen Jans, en voornoemde Pyeter als oom en bloedvoogd van de weeskinderen van 
zaliger Maerygen en Heyltyen Jans en als last hebbende van Leendertye Jans, allen kinde
ren en kindskinderen van Jan Pyeterss. Aelderden, en Jan Cleyssen, die tot huisvrouw had 
zaliger Aeryaentyen Cornelys, en Jan Dyrckss., zoon van de voornoemde Aeryaentyen, 
en hij mede namens zijn broeder Pyeter Dyrckss. en zijn zwager Aeryen Pyeterss., deden 
bij akte van 10 november 1656 transport aan de Groote Lindtse schout Leendert Vinck 
van een huis en erf aan 'Sheeren Dijck' op het dorp Groote Lindt, alsmede van een boom-
gaardje van ca. 84 roeden28. Gezien het aandeel dat Jan Cleysz. namens zijn gestorven 
vrouw en haar kinderen uit het huwelijk met Dirck Jansz. in dit huis toekwam, moet wel 
blijken dat Aeryaentyen Comelisdr. respectievelijk de echtgenote is geweest van Dirck 
Jansz., Jan Pieter Alertsz., en Jan Cleysz., die allen inwoners van Groote Lindt waren. 
Kinderen: 

1. JAN DIRCKSZ. TIMMERMAN ALIAS VAN DRIEL, geb. ca. 160932, weduwnaar 
van en wonende de Linde (1636), weduwnaar wonende Groote Lindt (1651), timmer
man te Groote Lindt, huistimmerman, gemeenlandstimmerman, sluiswachter te Klei
ne Lindt, pachter van het windrecht, gerechtsbode (1666), schepen (1669-1670), 
heemraad (1672) van Kleine Lindt, overl. tussen 3 april 1672 en 4 augustus 1673. Hij 
huwde le ca. 1630 (geschat) met Aerjaenken Comelisdr., overl. tussen 1632 en 1635. 
Hij huwde 2e Groote Lindt (ondertr. aldaar met optekening te Heinenoord) 24 februa
ri 1636 met Geertken (Geertgen) Gerritsdr.,]A. van Asperen, wonende Heinenoord 
(1636), overl. tussen 26 februari en medio 1651. Hij huwde 3e Heerjansdam 8 oktober 
1651 met Mayke Melsen Croonenburg, geb. Develsluis onder Kleine Lindt (geschat) 
ca. 1625/1630, overl. tussen 27 januari 1706 en 26 maart 1712, dochter van Melchior 
(Mels) Jansz. van Croonenburgh, schipper, sluiswachter van de Develssluis, en Cat-
harina (Trijntje) Comelisdr. van den Bongaert. 
Dit echtpaar en hun directe nakomelingen zijn uitgebreid behandeld in: Geslachten 
van het eiland IJsselmonde deel l2. Jan Dircksz. van Driel had uit zijn eerste huwelijk 
een dochter Aerjaenken en uit zijn tweede huwelijk de kinderen IJgje, Dirck, Teuntje, 
Trijntien, Jan, Bastiaen, Geertruy, Phijgje en Mels. 
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2. PIETER DIRCKSZ. (DE) METSELAER alias VAN DER LINDE, volgt IV. 
3. NEELTIE DIRCKSDR., overl. na 20 maart 1686. Zij huwde voor 12 augustus 1640 

met Aryen Pietersz. (de) Metselaer alias (de) Cantz (Cantsje), meester metselaar te 
Puttershoek, overl. voor 16 december 1664, zoon van Pieter N.N. en Janneken N.N. 
Op 12 augustus 1640 liet dit echtpaar hun eerste kind te Puttershoek dopen. Aldaar 
lieten zij op 27 april 1642 twee kinderen ten doop, waarbij getuigen waren: 'beide de 
bestemoers (= grootmoeders) Aariaentie en Janneken'. Tot in 1651 werden er aldaar 
kinderen van hen gedoopt. Op 12 augustus 1640 was o.a. Soetien Aryens, de eerste 
vrouw van Pieter Dircksz., doopgetuige en op 12 november 1645 en 2 februari 1648 
Pieter's tweede vrouw Maergie Gijsberts of Gijssen. Op 3 mei 1642 stelde de te Put
tershoek woonachtige Arien Pieterss. Metselaer zich als borg voor Jan Arien Pou-
welsoon, toen deze een schuldbrief passeerde ten behoeve van Arien's zwager Pieter 
Dirckz. Metselaer29. In een akte van 10 januari 1662 trad de te Puttershoek woonach
tige Aeryen Pyeterss. Kans op als oom en bloedvoogd van de twee weeskinderen van 
zaliger Heyltyen Pyeters, in eerste echt getrouwd geweest met Cornelys Aerenss. 
Coyman en in tweede echt met Huybert Cornelyssen de Heer30. Neeltjen Dircxs, we
duwe van Aryen Pietersen Cantsje, inwoonster van Puttershoek, verklaarde bij akte 
van 20 mei 1681 aan Jan Cornelisen 100 Car. gld. schuldig te zijn. Voor deze lening 
verhypothekeerde zij haar huis met de beterschap van erf te Puttershoek, zuidelijk be
lend door 'de straet', noordelijk door 'de gemeene lants grienden' en westelijk door 
Pieter Dircxsen; kennelijk haar broeder. Deze schuldbrief was op 4 december 1704 
geroyeerd31. 

Noten: 
1. Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel, uitg. 1998, blz. 393-

395. 
2. K.J. Slijkerman, Het geslacht Van Driel te Groote- en Kleine Lindt en Dordrecht, in serie: Ge

slachten van het eiland IJsselmonde deel 1, uitg. 1989. 
3. Nationaal Archief (hiema: NA), Archief Staten van Holland voor 1572, inv.nrs. 687, 1017 en 

1336. 
4. Waterschapsarchief IJsselmonde te Barendrecht, Polder Zwijndrechtse Waard Develzijde inv. 

nr. 450. 
5. G.A. Dordrecht (hiema: GAD), Recht. Arch. Groote Lindt (hiema: GL) inv.nr. 1, akte d.d. 5 

januari 1607. 
6. GAD, Recht Arch. GL inv.nr. 1, akte d.d. 26 mei 1613. 
7. GAD, Recht Arch. GL inv.nr. 1, akte d.d. 11 april 1617. 
8. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 1, akte d.d. 15 augustus 1620. 
9. GAD, Recht. Arch. Heeroudelandsambacht inv.nr. 1, akte d.d. 24 mei 1621. 
10. Als noot 8. 
11. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 15 juni 1625. 
12. GAD, Stadsarchief Dordrecht 1572-1795 inv.nr. 3975. 
13. Archief gemeente Zwijndrecht inv.nrs. 7 en 27. 
14. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 28 juli 1632. 
15. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 11 februari 1633. 
16. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 10 mei 1634. 
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17. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 3 juli 1637. 
18. GAD, Stadsarchief Dordrecht 1572-1795, inv.nr. 3978. 
19. Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht, diaconierekeningen van Groote Lindt, inv.nr. 73. 
20. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 16 april 1645. 
21. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 7 juli 1645. 
22. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 10 mei 1654. 
23. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 17 december 1654. 
24. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 24 april 1659. 
25. Doopgetuige te Puttershoek. 
26. GAD, Recht. Arch. Puttershoek (hierna: PH) inv.nr. 16, fol. 62. 
27. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 17 juni 1627. 
28. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 10 november 1656. 
29. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 3 mei 1642. 
30. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr.2, akte d.d. 10 januari 1662. 
31. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 3, fol. 105. 

(wordt vervolgd) 

De familiegroep met de namen Welboren en Keysersdijck 
uit West-Barendrecht 
(Aanvulling op Ons Erfgoedjrg. 14 (2006), blz. 192-200 en 241-249). 
K.J. Slijkerman 

Blz. 196, bij gen. Ha, NEELTGE ADRIAENSDR., j.d. van Barendrecht (1647), vanwege 
geestengestoordheid opgenomen in het Leprooshuis te Dordrecht (1655). Zij huwde 
(ondertr. Alblasserdam 13 januari) 1647 met Pieter Cornelisz. Stout. j.m. van Alblasser-
dam (1647), overl. na 21 februari 1656. 

Op 21 februari 1656 verklaarde Leendert Jansen de Laet, binnenvader int leprooshuis van 
Dordrecht, op verzoek van Arien Coomelissen Boode op Barendrecht, dat op 21 augustus 
1655 Pieter Cornelissen Stout, wonende te Alblasserdam, zijn vrouw Neeltie Ariensdr., 
dochter van voornoemde Boode, haar verstand en zinnen niet machtig zijnde, aan hem 
Leendert Jansen de Laet voor de tijd van eenjaar heeft besteed om haar binnen het le
prooshuis te bezorgen van kost en drank en dat voor 170 gld. Boode en Stout zouden sa
men de kosten dragen (G.A. Dordrecht, Not. Arch. inv.nr. 174, fol. 189, akte dd. 21 fe
bruari 1656). 
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Beheer weeskamer 
H.M. Lups 

Weeskamerarchieven vormen, zoals bekend, een interessante secundaire bron voor genea-
logen, voor zover het wezen betreft waarvan de ouder(s) bezit nalieten, dat door voogden 
of een weeskamer werd beheerd, in het eerste geval als controlerend orgaan, in het twee
de ook als beherend orgaan. Dat men in principe niet lichtvaardig omsprong met de aan 
de wezen nagelaten erfenis moge uit het volgende fragment blijken. Onderstaand volgt 
een deel van de voorschriften voor het beheerscollege/leden van de vroedschap van de 
stad Utrecht die met die taak belast werden: 

Dezelve zulten met den anderen befbigneren over 
de directie en adminiftratie der Perzonen en goederen 
aan hun opzigt toevertrouwt, en alle mogelyke attentie 
neemen, dat de goederen der Pupillen wel geregeert 
en beheert worden, en zo veel mogelyk niet vermin-
dert maar vermeerdert worden, en boven al zorge 
dragen: Dat geen gelden van Pupillen of Perzonen on
der hunne directie zynde, renteloos blyven leggen;, 
maar zullen zy dezelve, zo ras doenlyk, befteeden tot 
aankoop van Obtigatien, of zodanige andere eflècten 
als zy ten meeften voordelen der pupillen of boedels 
na tyds gelegentbeid oirbaar vinden zullen, ten welken 
einde zy Gecommitteerdens»zulksc nodig oordelende, 
voor haar zullen doen komen Een of meer Makelaars 
of Negotianten in Obligatien of andere eflètten, om van 
dezelven de cours te vernemen, en of zy gelegentbeid 
hebben dezelve te bezorgen; of anders zullen de Gecom-
mitteerdens zulks demanderen aan den Secretaris en 
Adminifirateur, en zullen de Gecomroitteerdens vooral 
by het aankopen der Obligatien in't oog houden, dat 
dezelve onbeiaft, in goede order leggen, en niet met 
Veel befcheiden of papieren befwaert zyn* 

Verdere gegevens uit het nevenstaande Overzicht publicaties 

Ons Erfgoed beschikt niet over de genoemde tijdschriften en dus ook niet over de inhoud 
daarvan. Ze zijn eventueel te raadplegen in de Prometheusbibliotheek, aanwezig in de 
TU-bibliotheek te Delft. Voor toegang zie Ons Erfgoed, 2007, nr. 1, pag. 39. Op het inter
net kunt u op onze site (www.onserfgoed.com) de redactieadressen van deze tijdschriften 
vinden, zodat u die direct kunt benaderen. Wel hopen we dat wijzigingen in die adressen 
ons ook worden aangeboden. 
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Overzicht publicaties [66] 
H. Klunder 

G.J.A. Schampers, S.P.F.M. Roefs: Het ge
slacht De Bercker. [Vervolg, ca. 1600-
1677.] Brab. Leeuw, 2007 nr. 1. 

H. Vogels: Van oud tot oudste, een ruim 
700-jarige afstammingsreeks. [Helmond 
e.o., o.a. Van Berlaer, Van Eijndhouts, 
Hoekers, 1270-1993.] Gens Nostra, april/ 
mei '07. 

A. Oosterbroek: Breunis, Een Hattems ge
slacht. [16e eeuw-1918.] Veluwse Geslach
ten, mrt/apr. '07. 

I. Brouwer: Kwartierstaat Brouwer-
Dalhuisen. [Fragmentarisch.] Veluwse Ge
slachten, mrt./apr. '07. 

T. Nuijten: Genealogie van Antoine Bruël. 
[Goes, 1799-1975.] Van Zeeuwse Stam, 
maart '07. 

P. De Clerck: Mijn Limburgse voorouders. 
[Kwartierstaat van moeder Ceysens, Naus, 
Duvivier, Maris.] Vlaamse Stam, mrt.-apr. 
'07. 

L. Carlens: Erasme Louis de Chokier. 
[Met 'Kwartierstaat van grootvader Arnould 
Nico las de GnoMer' (geb. 1674), Explau-
de, De Wuijpart, De Hennebert.] Vlaam
se Stam, mrt.-apr. '07. 

A.M. Bosters: Van de Coevering. [1320-
1668.] Brab. Leeuw, 2007 nr. 1. 

A.S. Flikweert: De Duivelandse familie EI-
lewit (uitgestorven in 1875). [1625-1875.] 
Van Zeeuwse Stam, maart '07. 

N. Slager: Aanvulling [...] Kwartierstaat 
Jan Paulusse Evertse. Van Zeeuwse Stam, 
maart '07. 

O. Schutte: Gackstatter. [Vooral Overijs
sel, 1730-1993.] Gens Nostra, maart '07. 

K.J. Slijkerman: Het Geslacht van Gillis 
Jansz. te Ridderkerk. [Patroniemen, 1575-
1680.] Ons Erfgoed, mrt.-apr. '07. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht Groote(n) 
alias De Groot uit Strijen. [16e eeuw-
1707.] Gens Nostra, maart '07. 

N. van Spaendonk, A. Pijnenburg: Hamers. 
[Vervolg, 1629-1809.] Brab. Leeuw, 2007 
nr. 1. 

L. Adriaenssen: Herincx in olie, zeep, verf 
en bankzaken. [Vervolg, 1550-1687.] Brab. 
Leeuw, 2007 nr. 1. 

K.J. Slijkerman: De oudere generaties van 
de familiegroepen Jabaey uit Strijen. 
[1515-1751.] Ons Voorgeslacht, april '07. 

P. van der Klooster: Cornelis van der 
Klooster - vanuit St. Annaland naar Win
kel. [1791-2004.] Westfriese Families, 
maart '07. 

S. Vonk: De componist Johannes Bernar-
dus Kolkman (1854-1920). [Met kwar
tiers! kinderen, Krabbenborg, Dopper, 
Swarts.] Gens Nostra, april/mei '07. 

JW. Koten: de dertig voorouders van Jan-
Willem Koten. [Vencken, Konings, Den 
Ronden.] Limb. Tijdschr. v. Geneal., maart 
'07. 

J.M.G. Leune: Correcties van en aanvullin
gen op de boekeditie van de kwartierstaat 
van Johannes Marinus Gommert Leune, 
zoals verschenen in augustus 2003. Van 
Zeeuwse Stam, maart '07. 

R.G. de Neve: Hedendaagse adelspretenties 
in Nederland - "Freiherr von Quast-Juchter" 
en "Ritter von Lutter". [Families Quast 
(schema's 1550-1759) en Lutter 
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(genealogie 1730-1980).] Ned. Leeuw, feb. 
'07. 

M.D. van Duijvenvoorde: Van der Meu-
len-Ballincx en Alckemade-
Duivenvoorde, de kwartieren van Floris 
van der Meulen. [Huwt 1508, schema.] 
Ned. Leeuw, feb. '07. 

M.-L. Caris, G. Tijskens: Het wel en wee 
van de familie Nagelmaekers, molenaars 
en bankiers. [Met 'Genealogie van Laureys 
Nagelmaekers', Achel, Luik, 1650-1895.] 
Vlaamse Stam, mrt.-apr. '07. 

F. Derksen: Eenen ongelijken persoon - Het 
Raadsel van Horst nader beschouwd. 
[Patroniem Derix, familienamen Den Olys-
lagher, Heynen, kwartierstaten Derix 
(Heynen, Drabbels, De Raedt, Snieren) 
en Baeten (Bercker, Vervoort, Vorster-
mans), 16e-18e eeuw.] Limb. Tijdschr. v. 
Geneal., maart '07. 

J.F. van der Wal: Genealogie van Aart 
Overbosch (1745-1829). [Met: 'Tak Her
men O.' (Epe, 1781-2000), 'Tak Ernst 
O.' (div. plaatsen, 1782-1983) en 'Tak Jo-
hannes O.' (Epe, 1787-1854).] Veluwse Ge
slachten, mrt./apr. '07. 

P. Prevos: De Gronsveldse stam van de fa
milies Prevaes, Prevos en Prevaes. [Namen 
in titel onduidelijk: in artikel Prevost en 
Prevaes, 1658-1900.] Limb. Tijdschr. v. 
Geneal., maart '07. 

I. Lommen-Salden: Limburgse emigranten 
uit de negentiende eeuw - De familie Jan 
Hendrik Roers uit Overhoven-Sittard. 
[USA, 1806-1982.] Limb. Tijdschr. v. Ge
neal., maart '07. 

E. Roza: De Herwijnse Ro(o)sa's en de her
komst van hun familienaam. [Met 
'Appendix II: Genealogie', div. takken, vóór 
1600-1882.] Gens Nostra, maart '07. 

T. Wieërs: De kwartierstaat van Martinus 
Hubertus Rutten - eerste Vlaamse en 
vlaamsgezinde bisschop van het bisdom 
Luik. [Vangeneijgen, Zegers, Peters.] 
Vlaamse Stam, mrt.-apr. '07. 

J. Bussels: De Kempenaar Joseph Sak, 
stichter van de Salesiaanse missies in Con-
go, bisschop en apostolisch vicaris (1875-
1946). [Kwartierstaat, Van Ours, Mallet, 
Leijsen.] Vlaamse Stam, mrt.-apr. '07. 

B.E. Kwakkel: Antwoord Schoonhoven -
Wapenvelcl/Heerde/Veessen/Oldebroek. 
[1695-1826.] Veluwse Geslachten, mrt./apr. 
'07. 

J. Spoorenberg: De erven J.H. Spooren-
berg in Het Schaapje van 1805. 
[Eindhoven, Helmond, 1788-2003.] Gens 
Nostra, april/mei '07. 

A. Landheer-Roelants: Zilver en goud -
Aandenkens en kwartieren van Paulus de 
Vaynes van Brakell. [Geb. 1725, De Vay-
nes, Versteegh, Van Brakel, Van Rever
horst.] Ned. Leeuw, feb. '07. 

G. Bakker-Bruijn: Vervolg fragment paren-
teel van Pieter Arisz. Vis te Venhuizen. 
[1822-1969.] Westfriese Families, maart 
'07. 

B. van Dooren, A. van Dijk-Bezemer: Pro
blematisch Pietertje - de Vogel-kwartieren 
van Neeltje de Groot. [Proband: Pietertje 
Ariens Vogel, geb. 1723.] Ons Voorge
slacht, maart '07. 

(T. Bierman-Jonker, D. Bierman): De nako
melingen van Dirk Winkel (1851-1921) en 
Niesje Houter (1851-1925). ['Familiestam
boom' (= parenteel, bijgewerkt tot 1 okt. 
2006).] Westfriese Families, maart '07. 

L.A. Luteijn: Genealogie van Antheunis 
Wisse (3 - slot). [Zaamslag, Terneuzen, 
1844-2001.] Van Zeeuwse Stam, maart '07. 
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Tijdrekening, een opfrissertje 
H.M. Lups 

>%? c&êx^ $*> ^ye^tfrs-
In de doop, trouw en begraafregisters wordt 
u geconfronteerd met het feit dat in de loop 
der tijd de kalender nogal wat veranderin
gen heeft ondergaan en dat dagen, maanden 
en jaren anders werden aangeduid. Door de 
overgang van de ene kalendervorm naar de 
andere komt het bijv. voor, dat 'stukjes' van 
het jaar zomaar werden overgeslagen. Ook 
vond de invoering van een nieuwe kalender 
in vroeger dagen niet altijd gelijktijdig 
plaats. Dit kan natuurlijk tot onwaarschijnlijke 
situaties leiden, als men niet op de hoogte is 
van deze verschillen. 

In de oudere stukken wordt een andere tijdre
kening gebruikt dan in de latere. In de zuidelij
ke Nederlanden, Holland en Zeeland stapte 
men in de jaren 1582-1583 van de Gregoriaan
se kalender over naar de Juliaanse. In de overi
ge gewesten, Utrecht, Gelderland, Overijssel, 
Drenthe, Friesland en Groningen gebeurde dat 
in de jaren 1700 en 1701. Dit bracht afwijkin
gen in de tijdrekening te weeg in de verschil
lende gewesten die tien tot elf dagen bedroe
gen, waarbij de Gregoriaanse kalender voor
liep op de Juliaanse. Men sprak toen van oude 
en nieuwe stijl. Daar waar verwarring kon ont
staan werd vaak een breukteken gebruikt, bijv. 
24 december 1607/ 3 januari 1608. 

Tot in de achttiende eeuw week de schrijfwijze 
veelal af van de nu gebruikte. Zo werd o.a. de 
Latijnse vorm gekozen., maar ook werd voor 
de laatste vier maanden vaak een afkorting ge
kozen die nog afkomstig is uit de tijd dat de 

Romeinen het jaar op tien maanden stelden. 
Later voegden deze er weliswaar twee maan
den tussen, maar bij ons schreef men VUbris 
of 7ber voor september, VUIbris of 8ber voor 
oktober, IXbris of 9ber voor november en 
Xbris of lOber voor december. Een kind ge
doopt op 14 Xbris is dus niet gedoopt op 14 
oktober maar op 14 december. 

Vooral in het zuiden, waar in Zeeuws-Vlaan-
deren en Limburg de Burgerlijke Stand al in 
1795 door de Fransen werd ingesteld, zijn de 
akten in het Frans gesteld en gebruikte men de 
Republikeinse kalender. 
Zo kom je in Franse aktes de Republikeinse 
jaartelling tegen met de aanduidingen 'L'an I, 
L'an I I ' enz. Het republikeinse jaar liep van 
september tot september (beginnende in 
1792). 
Om dit terug te rekenen naar onze tijdrekening 
zijn omrekentabellen nodig en beschikbaar, 
zowel in boekvorm als via het internet'. 

In de tijd van het Koninkrijk Holland onder 
koning Lodewijk Napoleon kwamen ook 
opnieuw de benamingen in gebruik van 
Louwmaand, Sprokkelmaand enz. 

Noot: 
1. Het Centraal Bureau voor Genealogie te Den 
Haag heeft een goed overzichtelijk boekje uit
gegeven in de CB-reeks. Het boekje (nr. 7) 
heeft als titel "dagen, maanden jaren". Voor wie 
dieper in het verleden terecht komt is dit een nut
tig werkje. Verder is op het internet wel een en an
der te vinden. 
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Archiefwetenschap wordt academisch 
JW. Koten 

Een wetenschappelijke opleiding voor het 
archiefonderzoek was nauwelijks aan de 
universiteiten beschikbaar. Er werden hier 
en daar wel kleine cursussen als privatissi-
mum gegeven en mogelijk enkele hoorcol
leges als inleiding bij de studie van de ge
schiedkundige opleidingen, maar dat was 
het dan ook. Heel vroeger werd meer aca
demisch onderwijs op dit vakgebied gege
ven maar dan is het in ver vervlogen dagen. 
De belangstelling voor de streekgeschiede-
nis en de genealogie is de laatste jaren sterk 
gegroeid. Het wordt een belangrijke tijds
besteding waar vooral senioren zich belan
geloos voor inzetten De nieuwe moderne 
elektronische technieken gekoppeld aan de 
grotere conserveringsproblemen vergen een 
bredere kennis dan voorheen. Mede door 
veranderingen van het klimaat verpulveren 
veel bronnen. Grote aandacht bestaat er dus 
hoe de archivalia het beste tegen verval 
kunnen worden behoed. Zat men vroeger 
als men de studiezaal bezocht achter een 
microfichelezer of papieren archivalia, de 
aanblik van een modern archief lijkt meer 
op een technisch bureau, met veel compu
ters, digitaliseringsmogelijkheden e.d. Het 
is dus zeker de moeite waard de archivis-
tiek op academisch niveau te gaan onder
wijzen. Er bestond weliswaar vroeger op
leiding voor Archivistiek, dat een soort 
staatsopleiding was zoals die bij de be
stuursambtenaren in overheidsdienst ook 
het geval was. Maar bij besluit van de rege
ring wordt het nu zo, dat het diploma archi
vistiek A uitsluitend via de universiteit kan 
worden verkregen. De archiefopleiding zal 

wel moeten ingepast in het BAMA-systeem 
(een vereenvoudigde candidaat-doctoraal-
structuur dus). De academisering biedt ook 
de mogelijkheid om subspecialisaties te 
creëren, want de ontwikkeling van de archi
vistiek is de laatste jaren zo rap gegaan dat 
dit nauwelijks binnen een type opleiding in 
de volle breedte nog kan worden gedo
ceerd. 

Er zijn al diverse universiteiten die de ar
chivistiek op hun programma wensen te ne
men. In ieder geval zal de opleiding stevig 
verankerd moeten worden in de geschiede
nis. Waarschijnlijk zal men na een bachelor 
degree bij de masteropleiding het vak archi
vistiek kunnen kiezen. Regelingen zullen 
moeten worden getroffen zodat de kwaliteit 
van deze nieuwe opleidingen voldoende is 
gewaarborgd. Dat betekent een goede ac
creditatieregeling en dat vergt tijd. Op zijn 
vroegst zal het waarschijnlijk nog enkele 
jaren duren alvorens alles in kannen en 
kruiken is. Maar de besluitvorming is er. 
Nu nog maar afwachten of er belangstelling 
bij de studenten bestaat en ook of er vol
doende carrièreperspectieven zijn voor de 
studenten die deze opleiding volgen. Waar
schijnlijk zal Leiden de eerste opleiding in 
deze wetenschap gaan verzorgen. Maar bij 
andere universiteiten is men ook geïnteres
seerd, het dus afwachten hoe het allemaal 
zal uitpakken. Nog groter is de vraag of de
ze nieuwe opleiding een extra kwaliteitsim
puls geeft aan het archiefwezen en of de 
bezoekers en onderzoekers er inderdaad be
ter door worden bediend. 
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Hoe komen we aan woorden voor onze bloedver
wanten? De herkomst van het woord moeder 
JW. Koten 

De studie van woorden noemen we de lin
guïstiek (lingua is tong, maar ook taal) en 
de studie van de afkomst van de woorden 
etymologie (Ethymo = het ware, dus kennis 
van de ware = echte betekenis). De taal is 
de moeder van de gedachte. Men kan ook 
niet langs de oorsprong en omvang van de 
nationale woordenschat heen, wil men onze 
cultuur en zijn ontwikkeling gedurende de 
eeuwen kunnen begrijpen. Onze taalschat 
verraadt tevens de culturele invloeden van 
buiten. Meer recent zijn een groot aantal 
Arabische woorden onze taalschat binnen
geslopen, denk maar aan woorden als bur-
ka, rammadam e.d. die we vroeger nauwe
lijks gebruikten. Kortom onze taalschat is 
inderdaad ons grootste en belangrijkste na
tionale erfgoed dat de veranderingen van de 
Nederlandse cultuur gedurende eeuwen 
weerspiegelt. Onze woorden en taal zijn 
niet alleen een bindend element in onze sa
menleving maar zij legden ook de basis van 
onze collectieve gedachten en opvattingen. 
Met de toename van het Engels verliezen 
we in ons land geleidelijk aan onze eigen 
identiteit. Dit zal zich ongetwijfeld verder 
gaan uitwerken in ons rechtssysteem, onze 
manier van denken maar ook in de opvat
tingen en zeden van ons land. 

Nergens wordt deze stelling zo duidelijk 
gedemonstreerd als bij de woorden voor 
onze bloedverwanten. Ook deze woorden 
zijn sterk aan tijd en cultuur gebonden. In 
vroegere dagen bestond voor de familiele
den een uitgebreide woordenschat. Voor de 
zuster van de vader had men een ander 
woord dan voor de zuster van de moeder. 

Behalve in het Zweeds is deze taalschat in 
de West Europese wereld voor een groot 
deel verloren gegaan. In het Japans hebben 
deze fijne nuances zich tot op de dag van 
heden kunnen handhaven. Zelfs de belang
rijkste kernbegrippen van de familiebenoe
ming zijn aan erosie onderhevig, zoals va
der en moeder, broer en zuster, oom en tan
te en neef en nicht. Deze woorden kunnen 
op een lange traditie door de millennia bo
gen. Maar zelfs deze woorden verdwijnen 
geleidelijk en maken plaats voor andere. 
Vader en moeder hoor en lees je steeds 
minder. Pappa en mamma en pa, zijn steeds 
meer gebruikelijk geworden. Langzamer
hand raakt het Engelse daddy hier ingebur
gerd. Vaak spreekt men elkaar binnen de 
familie met de voornaam aan. Zelfs de kin
deren noemen hun ouders wanneer ze op
groeien bij de voornaam. Het is een teken 
van de tijd en een uiting van onze huidige 
cultuur. Familieverbanden zijn steeds losser 
geworden en de betekenis van de familie
band heeft ingeboet. Ouders zien vaak hun 
kinderen amper meer nadat ze het ouderlij
ke nest hebben verlaten. Binnen het gefrag
menteerde gezin met multiple partners zul
len kinderen moeite hebben om de ouders 
met vader of moeder ja zelfs pappa en 
mamma te betitelen. Hetzelfde geldt ook 
voor de woorden oom en tante die men 
steeds minder hoort. Contacten met de ove
rige familieleden zijn nog magerder, vaak 
kent men de neven en nichten amper. Geen 
wonder dat de woordenschat voor onze fa
milieleden verder wordt verkleind. De be
hoefte daaraan wordt immers minder. Voor 
genealogen zijn deze namen voor familiele-
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den nog steeds belangrijk omdat deze in de 
verschillende schrijfvormen in familiedocu
menten, akten, testamenten enz. worden 
gebruikt. 

Nog steeds geldt dat de eerste woorden die 
een kind leert "papa" en "mamma" zijn. 
Dat is niet alleen in het Nederlands zo maar 
ook in heel veel andere taalgebieden. Later 
wanneer de kinderen geleidelijk volwassen 
worden, worden de woorden vader, moeder, 
nicht, neef enz gangbaar en sociaal correct. 
Als een oude man over zijn moeder spreekt 
dan is dat niet in de kindertaal met woorden 
als mammie of mams. Zijn de betitelingen 
vader, moeder, oom, tante enz altijd zo ge
weest? Wat was hun evolutie. Hoe noemde 
men dan vroeger de familieleden en hoe zit 
dit met de talen rond ons heen zoals Frans, 
Duits, Engels enz., talen waaraan wij veel 
van onze woordenschat hebben ontleend. 
Denk maar aan de woorden daddy en mam-
my die nu in veel Nederlandse gezinnen 
ook gebruikt worden. Terwijl mijn Lim
burgse vader zijn ouders pappa en maman 
noemde, meestal uitgesproken met een 
Franse klemtoon, spreken mijn klein kinde
ren hun ouders als pappa en mammie aan. 

Bekijkt men de woorden voor onze familie
leden in historisch perspectief dan blijken 
deze zeer basaal te zijn d.w.z. zij behoren 
tot de kleine groep woorden die bij de hu
manisering voor het eerst ontstonden en die 
vaak overeenkomst hebben met de brabbel-
taal. Studies hebben geleerd dat het gebruik 
van de woorden vader en moeder en hun 
varianten vele millennia terug gaat. Vandaar 
dat deze woorden in vele talen duidelijk 
klankverwant zijn. Ze ontstonden immers 
in een kleine kerngroep mensen ergens in 
Noord-India die zich hebben vermeerderd 
en zijn uitgezworven over een flink stuk 

van onze aarde. Het opmerkelijke is dat de
ze basale kernwoorden min of meer gedu
rende vele duizenden jaren behouden zijn 
gebleven. 

De doelstelling van deze artikelenreeks is u 
in het kort te laten kennismaken met de ont
wikkeling van de woorden voor onze fami
lieleden, zowel in het heden als verleden, 
alsmede in de ons omringende talen. De 
benoeming van de familieleden is voor de 
genealoog belangrijk. Wanneer men archi
valia zoals testamenten raadpleegt, zal men 
vaak op de benaming van familieleden stui
ten. Maar ook bij contacten buiten onze 
landgrenzen is het goed te weten hoe fami
lieleden elders worden genoemd. Meer dan 
de helft van onze burgers heeft banden met 
mensen uit den vreemde. Dat geldt zeker 
voor Nederlanders die in de grensstreken 
woonden. In veel Limburgse doopboeken 
bijv. was de documentatie in het Duits ge
schreven. Tijdens de Franse periode waren 
Franse betitelingen gangbaar. 

Bij het schrijven van dit artikel heb ik vele 
bronnen gebruikt maar één daarvan wil ik 
expliciet noemen en dat is de dissertatie van 
Ariane Diepveen: Verwantschaptermen in 
de Germaanse talen. Heel aardig voor de 
niet deskundige is het boek. Taal, het grote 
avontuur door HJ. Störig. Heel nadrukke
lijk wijs ik hierbij ook op het voortreffelijke 
werk van Nicoline van der Sijs. Helaas is 
haar boek: Calendarium van de Nederland
se taal niet meer beschikbaar. Ik merkte 
verder dat Nicoline mijn taalgids voor het 
Japans heeft geschreven. Zij is een produc
tieve en erudiete taalkundige. Ik heb uit 
haar werk ruim geput. 

Om het begrip Germaanse talen achter
grond te geven moet ik eerst een hoofdlijn 
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schetsen hoe de taalontwikkeling zich ge
durende vele millennia heeft voltrokken. 
Om inzicht te krijgen op onze taalontwik
keling moeten we naar India waar geduren
de vele duizenden jaren het Sanskriet be
waard is gebleven. Sanskriet is al vele eeu
wen een dode taal maar werd in godsdienst 
en het rechtswezen nog steeds gebruikt zo
als in Nederland ooit met het Latijn en 
Grieks het geval was. Evenals het klassieke 
Latijn was ook het Sanskriet een cultuurtaal 
van hoge orde met een zeer complexe 
grammatica en dito woordenschat. 

De betekenis van het Sanskriet voor de Eu
ropese talen was al langer een vraagstuk 
maar dit inzicht kreeg pas een impuls toen 
Engeland geleidelijk aan zijn heerschappij 
op het Indische subcontinent begon uit te 
breiden. Aangezien de Engelsen in de vero
verde gebieden het plaatselijk rechtsstelsel 
zoveel mogelijk handhaafden waren de En
gelse juristen gedwongen zich in dat plaat
selijke rechtstelsel te verdiepen om het 
rechtswezen zo goed mogelijk te integreren 
met de Engelse rechtssysteem. Engelse ge
leerden gingen zich in het Sanskriet verdie
pen en ontdekten toen pas hoe rijk deze cul
tuurtaal was, en ook hoeveel verwantschap 
deze toonde met de Europese talen. Een 
van deze geleerden was de opperrechter 
van India William Jones die in een beroem
de wetenschappelijke voordracht (1786) de 
schoonheid van het Sanskriet roemde en 
stelde dat Sanskriet woorden kende die veel 
overeenkwamen met west Europese en met 
name Germaanse talen. Andere zeer basale 
woorden zijn de telwoorden. Wanneer u de 
sanskrietwoorden eka, dvi, tri, catur, panca, 
sas sapta, asta nava en dase ziet kunt u ver
moeden dat het hier om de cijfers een, 
twee...tien gaat, waarbij u zowel Franse (un 
deux trois quatre, cinq six, sept, huite, neuf, 

dix) als onze Germaanse telwoorden een, 
twee, enz. tot tien kunt afleiden. 

In de volgende jaren verplaatste de studie 
van het Sanskriet en de betekenis die deze 
taalgroep heeft voor de Germaanse talen 
zich naar Duitsland. Vooral bij de studie 
van de cultuur uit Iran kan men bij tal van 
letterkundigen en filosofen sporen terug 
vinden (denk maar aan Nietsche). Een be
kende Duitse filoloog, Julius Klaproth, ver
onderstelde dat er een taalgemeenschap be
stond in een gebied dat zich uitstrekt van 
India tot in Germania (Asia Polyglotta 
1823). Klaproth bedacht hiervoor de naam 
Indogermaans. Tot deze talengemeenschap 
behoorden India, Pakistan, Iran en vervol
gens een nauwe corridor in de westelijke 
Kaukasus. Vervolgens zou een uitwaaiering 
van deze taal over geheel Europa hebben 
plaatsgevonden door migratie van diverse 
bevolkingsgroepen. Vandaar dat in veel me
dische publicaties tot voor kort voor men
sen uit Europa wel het woord kaukasiër 
werd gebruikt. Het opmerkelijke was dat de 
taal van al deze bevolkingsgroepen ver
wantschap toonde wat betreft de woorden
schat, de grammatica en de syntaxis. Er 
moest dus ergens een gemeenschappelijke 
wortel zijn zo stelde Klaproth. De uitdruk
king Indogermaans bleek achteraf een wei
nig gelukkige term, omdat zij uitsluitend 
vanuit het perspectief van Duitse geleerden 
werd gelanceerd. Tegenwoordig spreekt 
men dan ook liever van Indo-europese talen 
of nog beter de Proto-Indo-europese taal 
(Kaukasisch), omdat niet alleen het Duits 
maar ook de meeste Europese talen hiervan 
afstammen zoals het klassieke Grieks, het 
Latijn en daarvan afgeleide Romaanse talen 
(Spaans, Italiaans, Frans en Portugees), het 
Slavisch (Russisch, Bulgaars) en ook het 
Keltisch. Nadien heeft zich binnen de Euro-
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pese talen door migratie en bezetting een 
complexe taaimenging verder voortgezet. 
Door de Romeinse bezetting hebben we 
binnen de oude Germaanse taalschat later 
heel wat Romaanse woorden opgenomen 
waarbij soms de oude Germaanse woorden 
verloren gingen. Vooral het Engels is een 
mengtaal van Romaanse en Angelsaksische 
woorden. Dit komt doordat Willem de Ver
overaar Engeland in 1066 binnenviel en ko
ning werd. Daarna werd Frans de taal van 
de regering en de elite. Geleidelijk aan wer
den verbasterde Franse woorden in de Brit
se woordenschat opgenomen. Engels is 
daardoor een taal met een zeer grote woor
denschat. Aardig is dat de oorspronkelijke 
Angelsaksische woorden de taalschat voor 
het gewone leven en de techniek bleven. De 
Romaanse woorden gebruikt men in de 
meer deftige taal, in het bijzonder in een 
kerkelijke en juridische omgeving. Ook 
veel woorden uit de computerwereld ko
men, zij het in verbasterde vorm uit de Ro
maanse woordenschat zoals move, delete, 
erase, format, enz. wel bekend van het 
DOS. 

die toch heel duidelijk verschillen. Deze 
vraag is niet goed te beantwoorden en voor 
een deel blijft dit nog steeds een groot raad
sel. Uiteraard zijn er in de loop van jaren 
daarna veel heel theorieën over deze diver
sificatie naar voor gebracht. Maar geen van 
deze theorieën is sluitend. Maar hoop 
gloort. De biologie komt te hulp. Met de 
huidige DNA-onderzoekingen wordt dit 
vraagstuk thans benaderd. Er is een nieuwe 
wetenschap bij de taalkunde in wording, 
waarbij DNA-gegevens van een populatie 
worden gekoppeld aan de taalontwikkeling. 
Het DNA verraadt immers de migratiestro
men en eventuele invloeden vanuit de oor
spronkelijke populatie. Met dit DNA-
onderzoek kan men mogelijk bepaalde taal
groepen aan bepaalde DNA-structuren kop
pelen. 

Na dit kort overzicht van onze taalontwik
keling worden de ontwikkeling van de 
woorden moeder, vader, zuster, broeder 
enz. verder besproken, evenals de vele vari
anten van deze woorden en vroegere bena
mingen 

Veel van de huidige verwantschapsnamen 
hebben grote verwantschap met het Sans
kriet en behoren dus tot de Proto-Indo-
europese basiswoorden. Deze benamingen 
zijn dus zeer oud en hebben zich opmerke
lijke genoeg gedurende vele duizenden ja
ren kunnen handhaven. Op zich is het wel
haast een wonder hoe stabiel onze woor
denschat is op dit punt. U begrijpt dus ook 
dat in veel landen verwante benamingen 
voorkomen. 

Wat is echt waar van deze theorieën? Een 
vraag die zich dan ook voordoet is waarom 
hebben zich dan toch uit het Proto-Indo-
europeaans zoveel ondertypen ontwikkeld 

Moeder 
Laat ik beginnen met het belangrijkste 
woord in onze taal en dat is "moeder". Dit 
basiswoord vindt je in ongeveer dezelfde 
vorm terug in de gehele Indo-europese taal 
groep. 
Ik geef hier een overzicht. Ik schrijf deze 
woorden in ons letterschrift hetgeen een 
benadering is van de werkelijke klanken in 
de eigenlijke taal 

Sanskriet 
Oud Indisch 
Oud Perzisch 
Oud Indisch 
Lets 

matr 
mata 
matar 
mathir 

mate 
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Oud Grieks meter 
Latijn mater 
Bulgaars mati 
Russisch mate 
Oud Engels modor 
Engels mother 
Italiaans madre 
Spaan madre 
Frans mère 
Oud Hoogduits muoter 
Nieuw Hoogduits mutter 
Nederlands moeder 
Deens moder 
IJsland modir 
Limburgs moder 

De term moeder is dus van heel oude oor
sprong en vermoedelijk ontleend aan het 
het Proto-Indo-europese. In het vroeg Ger
maans werd het muoter en tenslotte Mutter 
en ons woord moeder. De eerste documen
tatie van dit woord vindt men in de tiende 
eeuw. Maar ook hier geldt het spreekwoord: 
iedere geliefde heeft heel veel namen. Dat 
geldt in het bijzonder voor moeder. Het 
aantal naamsvarianten en verbasteringen 
van moeder is overweldigend. Veel voorko
mende varianten zijn moe, moeders 
(Brabant) moedertje, moeke (Brabants, 
Gronings) moeken, moes, moer vulgair, 
vroeger gewoon, komt veel in spreekwoor
den voor zoals: de duivel en zijn moer), 
mem (Fries), moesje (gangbaar tijdens ein
de negentiende eeuw), moederlief 
(poëtisch), moedertjelief (uitdrukking). 

Ook in de andere talen zijn woordvarianten 
afgeleid van de stam moeder welhaast on
telbaar. 

Naast het woord moeder is er het stamel-
woord mama waarmee de peuter zijn moe
der aanspreekt. Het is een woord dat tot de 

kindertaal behoort en in onze streken voor 
volwassenen als licht derogatief werd ge
zien. De facto is het Sanskriet woord matr 
ook een afleiding van het stamelwoord ma
ma. Het woord mama wordt in zeer veel 
talen en culturen gebruikt. Zelfs in het Ara
bisch en Hebreeuws, talen die niet tot de 
Indogermaanse taalgroep behoren. Varian
ten van mamma zijn in het Semitisch Am-
ma, Oma en Ammi. Het is duidelijk dat de 
vorming van letter "M" met de moeder 
wordt verbonden en vermoedelijk samen
hangt met de zuigmotoriek en het geluid dat 
daarbij wordt geproduceerd. Vandaar dat de 
melk- of borstklier in het medische jargon 
mamma heet. 

Men meent dat dit woord mama vanuit het 
Frans door ons is overgenomen, allereerst 
in de hogere kringen en later ook door het 
gewonere volk. In het Frans zijn stamel-
woorden zeer populair, vooral in de niet of
ficiële gewone taal, voor allerlei biologi
sche zaken (pipi, dodo, kaka, bébé) en ook 
voor de familieleden en voornamen. In ie
der geval wordt het pas rond 1600-1650 in 
de Germaans verwante landen, voor het 
eerst opgeschreven. Maar het is nog steeds 
de vraag of niet eerder ook in onze streken 
het stamelwoord mama bestond, maar niet 
in de officiële geschreven taal een plaats 
had gekregen. Toen de drukpersen steeds 
meer populaire zaken gingen schrijven 
kreeg dit woord kansen, vooral omdat het 
in de Franse taal reeds gangbaar was. Toch 
is het opmerkelijk dat zeker in de hogere 
kringen de Franse klemtoon bij mama en 
mamam werd gebezigd, waardoor het 
"kinderachtige mamma" van de brabbeltaal 
zelfs in de volwassen mond aanvaardbaar 
klonk. Om de Franse klemtoon aan te ge
ven gebruikte men veelal accenten mama. 
Ook van het woord mama zijn eindeloos 
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veel varianten gangbaar zoals mamma, ma, ve) moederfiguur figureert. Afgeleid van 
mam, de mam (Limburgs), mams, mammie, het Latijnse "mater". Rond 1330 ziet men 
mamaatje, mem, moems. In vrijwel alle dit woord voor het eerst als Nederlands. 
landen en zeker in de spreektaal zijn varian- Matrilineair: moederlijke stamlijn (kind
ten van mama het meest populair. Vooral in moeder-grootmoeder van moederszijde, 
het Engels zijn er talrijke spellingvarianten moeder van voorgaande enz.), 
met klinkerwisselingen zoals mamma, 
momma, mammy mommy, mummy, mam, In het volgende nummer zullen we nog en-
mom, mum enz. Deze verschillen in uit- kele woordsamenstellingen bespreken die 
spraak zijn sterk gebonden aan de streek op een bijzonder moederschap wijzen zoals 
waar men geboren is. schoonmoeder, stiefmoeder en pleegmoe

der. De grootouders zullen later gezamen-
Voor de genealoog zijn enkele afleidingen lijk worden besproken. Daarna komen de 
van het begrip moeder belangrijk, nl: andere familierelaties aan bod. 
meter: de vrouw die bij de doop als (reser-

Wapensagen uit de Nederlanden 
H.M. Lups 

In het verleden hebben we ons geregeld be- ook verhalen hoe diverse gemeentewapens 
zig gehouden met heraldiek. Dat is de laats- zijn ontstaan. Het is boeiend, maar evenzeer 
te tijden wat in de verdrukking gekomen, amusant uit te vinden welke legenden er 
En ook elders constateren we dat. In het over het ontstaan van een bepaald gemeen-
moderne leven is er weinig plaats voor. te- of familiewapen worden verteld. Soms 
Tegenwoordig bestaat de neiging de officie- zijn die verhalen historisch onderbouwd 
Ie wapens van gemeenten door moderne maar vaak zijn het hersenspinsels van fanta-
beeldmerken te vervangen. Dit wordt moge- sierijke geesten, ontstaan in een tijd toen de 
lijk in de hand gewerkt door de hedendaag- meeste mensen het nog van mondelinge 
se schaalvergroting waarbij steeds meer ge- overlevering moesten hebben, 
meenten worden samengevoegd. Die mo- De Belgische heraldicus en auteur Mare 
derne beeldmerken zijn misschien zakelij- Van de Cruys heeft een aantal van deze Ne-
ker, maar die oude wapenafbeeldingen heb- derlandse wapensagen, aangevuld met en-
ben toch een zekere charme. Veel wapens kele Belgische, verzameld en op schrift ge
geven een band met het verleden. Maken steld in een korte publicatie. (36 pagina's) 
iets duidelijk uit dat verleden. onder de naam 'Wapensagen uit de Neder

landen.' 
Een aspect, dat eigenlijk buiten de heraldiek Het gebrocheerde boekje kost € 3,50 + € 
valt, is het verzamelen van wapensagen. Zo- 1,65 verzendkosten, in Nederland te storten 
als er ook allerlei verhalen bestaan hoe op postgiro 5167650 tn.v. MarcusG.S. Van 
plaatsen aan hun naam zijn gekomen zijn er de Cruys, Wijnegem, België. 
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Archiefnieuws 

Nieuws uit Amsterdam 
JW Koten 

Binnenkort gaat het Amsterdamse stadsarchief 
verhuizen naar het imposante gebouw de Bazel 
(genoemd naar de Amsterdamse architect K.P.C. 
de Bazel) aan de Vijzelstraat. Ik meen dat vroe
ger een bank (de Nederlandse Handelsmaat
schappij) hierin was gevestigd. Het is een impo
sant gebouw uit 1919 dat in fraai bakstenen 
metselwerk is opgetrokken en dat kenmerken 
heeft van de bekende naoorlogse Amsterdamse 
stijl. 

De restauratie van de bouw nam meer tijd in 
beslag, en het vroegere archief aan de Amstel 
bleef daarom nog even open tot 30 maart dit 
jaar. Momenteel is dat echter dicht. Om 7 au
gustus gaan in het nieuwe gebouw de deuren 
weer open. De openingstijden zijn veranderd en 
verruimd: di/za 10-17 uur en op zondag van 11-
17 uur. Dat lijkt me heel goed want door de 
week kunnen veel mensen vanwege hun werk 
niet komen. De verhuizing van Amsteldijk naar 
Vijzelstraat is natuurlijk een gigaproject. Vele 
kilometers archiefkasten zullen van het ene ge
bouw naar het nieuwe moeten worden overge
bracht. Daarbij zijn best zeer kostbare spullen. 
Maar ook de inrichting van de publieksruimten 
zal veel tijd vergen omdat de nieuwe technieken 
nu eenmaal meer inrichtingsplanning vergen 
dan vroeger toen een stoel/tafel en een paar kas
ten volstonden. We houden u in Ons Erfgoed zo 
goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelin
gen. Want Amsterdam heeft immers een van de 
belangrijkste archieven van ons land. Waar
schijnlijk wordt dit nieuwe archief de maatstaf 
voor andere archieven in ons land. Door zijn 
omvang heeft Amsterdam nu eenmaal meer mo
gelijkheden dan kleinere plaatsen. Ook beschikt 
Amsterdam natuurlijk over top deskundigheid 

Molens, maalderijen en meelfabrieken in Til
burg 

In het jaar van de molen krijgen de Tilburgse 
molens de erkenning die ze verdienen. Na ruim 
veertig jaar onderzoek heeft Ad Vorselaars sa
men met vrijetijdsmolenaar Jan Scheirs een 
boek geschreven over de Tilburgse molens. Ne
derland en molens. Dat is voor buitenlanders 
een twee-eenheid. In de meeste gevallen gaat 
het dan over de molens die in het westen van 
Nederland grote polders eerst hebben droogge
legd en daarna droog gehouden. De Tilburgse 
molens hadden andere functies die minstens 
even belangrijk waren: het malen van graan, 
maar ook het malen van eikenschors tb.v. de 
leerlooierijen en het slaan van olie uit oliehou
dende zaden. Tilburg heeft verschillende soor
ten molens gekend: windmolens, watermolens 
en rosmolens. De oudste vermelding is van een 
molen op Korvel in 1250. De molens van Til
burg zijn allemaal uit het straatbeeld verdwenen 
op twee restanten na. Één daarvan, een gedeelte 
van de molenromp (voor het eerst genoemd in 
1280), staat op het Rosmolenplein. 
De geboren Tilburger Ad Vorselaars startte zijn 
onderzoek in de jaren zestig in de oude studie
zaal van het Gemeentearchief Tilburg dat toen 
nog in het Paleis-Raadhuis was gevestigd. Zijn 
langdurige speurtocht in archieven en de vele 
gesprekken met mensen resulteerden in een mo-
lengeschiedenis van bijna 800 jaar. Tijdens zijn 
onderzoek naar de Tilburgse molens is Ad Vor
selaars bij veel mensen op bezoek geweest om 
informatie in te winnen die niet in de archieven 
is terug te vinden. Op die manier kwam hij in 
bezit van soms unieke documenten en foto's die 
hij op zijn beurt beschikbaar stelde aan het Re
gionaal Archief Tilburg. 
Later breidde Ad Vorselaars zijn onderzoek uit 
en maakte voor het archief als vrijwilliger een 
index op de jaargangen van de Tilburgsche 
Courant (1865-1931) en Nieuwe Tilburgsche 
Courant (1879-1964). Die index is te raadplegen 
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op de website van de Openbare Bibliotheek. 
Een schat aan informatie is daardoor voor ieder
een beschikbaar gemaakt. 
Jan Scheirs, als psycholoog verbonden aan de 
Universiteit van Tilburg, was onder de indruk 
van de hoeveelheid materiaal dat het onderzoek 
van Ad Vorselaars boven tafel heeft gebracht. 
Als vrijwillig molenaar van de Oisterwijkse mo
len bracht hij zijn praktische kennis samen met 
de verzamelde historische informatie. Samen 
vermaalden zij alle kennis en wetenswaardighe
den tot een prachtig boek. Opnieuw is een be
langrijk deel van de Tilburgse geschiedenis op 
papier vastgelegd. Het levenswerk van Ad Vor-

Genealogische Computer Vereniging 

Bestuurswijziging 
Twee bestuursleden, de voorzitter, Ton te Meij 
en de penningmeester? zijn afgetreden. Opvol
gers nog niet bekend. 

GCV komt met nieuwe site 
De Genealogische Computer Vereniging heeft 
een nieuwe website geïntroduceerd. Deze site 
geeft iedere genealoog de mogelijkheid een ge
nealogie of kwartierstaat te presenteren op inter
net. Dit is met name interessant voor die genea-
logen die geen website kunnen produceren van
uit het door hen gebruikte genealogische com
puter programma. 
De Genealogische Computer Vereniging heeft 
de site zodanig ontwikkeld dat de gebruiker dit 
zelf, na een account bij de webmaster te hebben 
aangevraagd, kan regelen. Voorwaarde is wel 
dat de genealoog beschikt over een genealo
gisch computerprogramma dat een bestand in 
gedcom-formaat kan wegschrijven. Door het in 
deze website importeren van een gedcom-
bestand, worden genealogische gegevens in een 
database opgeslagen, waarna ze voor iedereen 
die toegang tot internet heeft te bekijken zijn. 
Alleen de gebruiker is in staat zijn gegevens te 
wijzigen of aan te passen. 

selaars is af. 

Het boek telt 248 pagina's , 200 foto's , ISBN -
978-90-9021663-8 en kost 39,95 euro. Als spe
ciale actie en tot 1 september 2007 is het boek 
voor deze prijs bij de auteurs te bestellen inclu
sief verzendkosten. Voor belangstellenden uit 
België is de prijs in verband met hogere ver
zendkosten 45 euro. U krijgt het boek thuisge
stuurd als u het juiste bedrag overmaakt op 
postbanknummer 3065290 t.n.v. A. Vorselaars, 
Mr. Stormstraat 1-a, 5041 CN Tilburg, onder 
vermelding van "molenhoek Tilburg". Vergeet 
niet uw naam en adres afzonderlijk op de over
schrijving te vermelden. 

Computernieuws 
Zelfs een genealoog die geen of weinig ervaring 
heeft met het maken van websites of de Internet 
programmeertaal HTML kan, na het aanvragen 
van een account, via een administratiepagina 
eenvoudig zijn Gedcom-bestand importeren. 
Het maken van de site geschiedt verder geheel 
automatisch. 
Een groot voordeel van deze site is dat indien er 
in het gebruikte genealogisch computerpro
gramma gegevens wijzigen, deze wijzigingen 
binnen enkele minuten ook de eigen website op 
www.stamboom.nl zichtbaar kunnen zijn. Daar
voor hoeft men dan niet eerst uren te kijken en 
te puzzelen hoe het beste de gegevens kunnen 
worden gepresenteerd, maar gewoonweg een 
nieuw gedcom-bestand aanmaken en opnieuw 
importeren. Onmiddellijk zijn de nieuwe gege
vens beschikbaar voor het publiek. 
Het is eveneens mogelijk om afbeeldingen te 
koppelen aan de personen in een genealogie. 
Afbeeldingen (in .gif- of .jpg-formaat) gekop
peld aan de juiste personen worden in een apar
te map (directory) geplaatst. 
De nieuwe website van de GCV biedt eveneens 
de mogelijkheid een grafschriftenproject, op 
basis van een gedcom-bestand met daaraan ge
koppelde plaatjes, toe te voegen. 
Zie verder: www.computergenealogie.org 
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Gen Lias 
Gen Lias bevat momenteel zoveel gegevens dat 
men als men gebruik maakt van de Gen Lias 
Monitor bij bepaalde namen de zoekopdracht 
moet beperken tot een bepaald aantal omdat an
ders het aantal weer te geven gevonden namen 
te groot is. 

NGV afd. Computergenealogie 
GensDataPro is nog steeds in ontwikkeling. Op 
zich mooi, maar men bereikt wel een kwetsbare 
situatie omdat de maker, Bas Wilschut bedon
gen heeft dat hij de enige programmaleverancier 
mag zijn. Het lijkt mij wenselijk dat men ten
minste een punt zet achter dat alleenrecht, zodat 
eventueel bijv. ook een eenvoudiger programma 
tot ontwikkeling gebracht kan worden. 
Bij de voorjaarsvergadering waren er geen 20 
leden aanwezig en dat op een ledenaantal van 
bijna 4.000. Maar die paar aanwezigen moeten 
wel stemmen over een en ander. Ik vraag me af 
of ze ook stemrecht hebben inzake zo'n over
eenkomst tussen de afdeling en de program
meur. De productie van de vernieuwde Gens 
Data-dvd is buiten de afdeling omgegaan. De 
index is bij de ontwikkeling niet meegenomen, 
maar moet apart van het internet worden ge
plukt. 

Boeken op het internet 

Genealogische cd's en dvd's van derden 
Er zijn en worden diverse cd's/dvd's uitge
bracht, die wel bekend zijn in de eigen regio, 
maar mogelijk onvoldoende in den lande. Men 
kan ze opgeven aan uitgeverij ALVO, die ze 
gratis op de Erfgoedsite bij het cd-overzicht 
plaatst. Zie www.onserfgoed.com 

www.buitenwatersIoot-deIft.nl 
Sedert kort bestaat deze site, die nog in opbouw 
is. Van (oud) Buitenwatersloters worden graag 
informatie en afbeeldingen ontvangen. Moge
lijk is het ook inspiratie om uw eigen straat of 
zo te presenteren. Anders dan een gedrukte pu
blicatie kan een dergelijke site uitgebouwd en 
geactualiseerd worden. 

Kopen op internet 
Omdat ik voortdurend op jacht ben naar docu
mentatie ten behoeve van Ons Erfgoed, koop ik 
geregeld boeken via Marktplaats. Zo bood ik op 
een boek over de geschiedenis van de doopsge
zinden in de noordelijke provincies. De kreeg 
bericht dat het mij was toebedeeld, waarop ik 
reageerde. Maar verder hoorde ik niets. En dat 
voor een veiling ten behoeve van de kerk in ik 
meen Sellingen. Ik hoop dat ze zich schamen. 

Er worden in toenemende mate boeken op het internet gepubliceerd, die men normaal 
nooit in handen krijgt, maar die ook voor genealogen interessant kunnen zijn. Zo zag ik 
op: http://www.ru.nl/w-en-s/gmfw/bronnen/hoecke/html het volgende. 

Een sonderlinghe boeck in dye edel conste 

Arithmetica 

met veel schoone perfecte regulen / als Die numeracie vanden ghetale metten speci int 
geheele / e int ghebroken. Die regule van dryen int gheheele e int ghebrok. Die regule van 

een valsche positie / e twee valsce positien van diueersche gewichte / mate / e ghelde. 
Ooc hebdy die regule Cos / die langhe verborghen heeft gheweest / welcke regule is die 
dore van alle questien. Dese regule hebdy met haer speciën / als Numeratio / additio / 

substractio / multiplicatio / e divisio / e met haer egaliacie oft ghelikinghe / e met die re
gule der quantiteyt / nnex der regulen Cos. It van alle coopmscapp / als van laken / spece-

Ons Erfgoed, 15e jrg. nr. 3, mei-juni 2007, blz. 127 

http://www.onserfgoed.com
http://www.buitenwatersIoot-deIft.nl
http://www.ru.nl/w-en-s/gmfw/bronnen/hoecke/html


ri / en merceri / diem vercoopt bi gewichte / mate / e nmer e dat selue ooc te werck doer 
die regule van practik. Die regule van geselscap / met diueersche inlegge. Ooc die selue 
regule met diueerscen inlegge / met diuersc tide. Die regule van smaeldeelinge oft om-

stellingen bid transpoorten vanden landen / profïtelijc voer alle ontfanghers v subuencien. 
Die regule van mangelinge / van assayen van goude / e van siluer /e van mannen van wa
penen. De fabrike van d'wijnroed oft visier roed / e het vser v di. De practike van eenen 
sticke lants te meten also wel dat onbegangelijc is midts den water / oft anders / als dat 

beganghelijk is. Ghecalculeert e versaemt met grooter naersticheyt / bi Gielis vand Hoec-
ke. E gheprent Thantwerpen op die Lombaerde veste. By mi Symon Cock. 

Aanvullende gegevens: 
Gielis vanden Hoecke, Een sonderlinghe boeck in dye edel conste Arithmetica; 180 foli
anten (recto en verso) en 5 ongenummerde pagina's met inhoudsopgave en errata ervoor. 
De proloog kwam niet voor in de inhoudsopgave; die is hier onderaan toegevoegd. Geen 
voetnoten. 
Volgens foliant 180 verso "Gheprent Thantwerpen op die Lombaerden veste teghen die 
gulden hant ouer by mi Symon Cock. Int Jaer ons Heeren. M.CCCC. ende XXXVII. den 
IX. dach Februarij. 
De pagina's zijn genummerd naar het foliant-nummer met een aanduiding [fo.«] (met n 
een natuurlijk getal) i.p.v. het gebruikelijke "pag." en bovendien een extensie "recto" of 
"verso". Voor de letters met een streepje erboven is gebruik gemaakt van een extra teken
set die bestaat uit een serie ingescande symbolen die met het \overline-commando in La
tex zijn gegenereerd uit het standaard Times-Roman lettertype ( , , , enz). Het voordeel 
van deze extra tekenset is dat geen transcriptieregels hoefden te worden toegepast; het na
deel is dat de HTML-opmaak geen rekening houdt met symbolen: de jpg-letters worden 
behandeld als tekens waarvoor en waarna mag worden afgebroken. 
De Romeinse cijfers in de inhoudsopgaven ontbreken in het origineel, en zijn hier slechts 
toegevoegd om de paragraaftitels in de inhoudsopgave te kunnen behouden. Een ander 
nadeel van de extra tekenset is namelijk dat de aldus gegenereerde symbolen uit de toon 
vallen wanneer ze binnen de grenzen van de gewone HREF-commandostructuur vallen. 
De opdeling in stukken is in tamelijk willekeurige brokken geschied: het zestiende eeuw-
se origineel bestaat vrijwel uit één brok tekst, waarin de paragraafkopjes slechts nog op
vallen omdat ze iets gecentreerd zijn. Aan de hand van de inhoudsopgave en met het oog 
op de lengte van de bestanden is voor een opdeling in stukken gekozen. 
De bedoeling is dat het boek in zijn geheel wordt opgenomen. Voorlopig is nog slechts 
een gedeelte beschikbaar. 

Ook elders worden oude publicaties op het internet gezet. Dan is er nog het courantenpro
ject van de Koninklijke Bibliotheek. Zo kunnen wij naast de gebruikelijke en wat minder 
gebruikelijk bronnen steeds meer informatie krijgen die we anders niet of bijna niet onder 
ogen krijgen. Voor een van de komende nummers van Ons Erfgoed wordt een artikel ver
wacht over het belang van de K.B. voor genealogen. 
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Boekennieuws 
Arminianen in de Maasstad, 375 jaar Re
monstrantse Gemeente Rotterdam, 

Tjaard Barnard en Eric Cossee (red.),uitg. De 
Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 2007 (opge
nomen in de reeks van de Stichting Historische 
Publikaties Roterodamum no. 165) ISBN 978 
90 6707 618 0. Prijs €25,00. 
In maart 1632 werden bij de gemeente Rotter
dam van de Remonstrantse Broederschap voor 
het eerst vaste predikanten benoemd. Eveneens 
werd in die maand begonnen met de bouw van 
een eigen kerk. Reden voor de huidige Remon
strantse Gemeente te Rotterdam om dit 375 jaar 
later feestelijk te herdenken. Mede in de vorm 
van een mooi uitgegeven boek, dat vooral histo
rische aspecten beschrijft van het remonstrantis
me in Rotterdam, van oudsher de stad met de 
meeste aanhangers van de remonstrantse leer. 
Eric Cossee geeft een overzicht van de geschie
denis tot 1850, waarin ook twee periodes wor
den belicht die elders weinig aan bod komen. 
Ten eerste de tijd tussen het plakkaat tegen de 
remonstranten in 1619 (als gevolg van de Natio
nale Synode te Dordrecht) en het jaar 1632, de 
start van een gedoogde structurele vestiging. 
Ten tweede de participatie van remonstranten in 
genootschappen in de 18e eeuw. 
Het stuk van de andere redacteur, over de perio
de tussen 1850 en 2000, geeft onder meer een 
interessant overzicht van verschillende stromin
gen in de Broederschap, de verhouding tot de 
Hervormde Kerk en in grote lijn de overgang 
van een orthodoxe naar een vrijzinnige leer. 
De bijdrage van Joke de Bijll Nachenius-
Sterkenburg beschrijft de geschiedenis van de 
huisvesting van de gemeente, door archiefon
derzoek onderbouwd. Dergelijk onderzoek ken
merkt zich door vraagstelling en volharding. Zo 
leidde de vraag 'waar is de 17e eeuwse kansel 
gebleven van de oude kerk, na ingebruikname 
van de nieuwe (huidige) kerk in 1897' tot een 
boeiende zoektocht, aanvankelijk in het archief, 
daarna in de wijde buitenwereld, om te eindigen 
in het depot van van het Historisch Museum 

Rotterdam. Daar bleken 'vleugels van het orgel' 
onderdelen van de achterwand van de oude kan
sel te zijn. De kansel zelf blijkt helaas voor te 
komen op een lijst van op 10 mei 1940 verloren 
gegane stukken, in een oud depot in de toenma
lige binnenstad. 
Ook de geschiedenis van de verschillende or
gels wordt beschreven. De aanschaf van het eer
ste orgel is als 'nieuwlichterij' een hevig discus
siepunt. De gemeente zingt immers, met behulp 
van een voorzanger, a capella. Uiteindelijk 
wordt in ca. 1665, aanvankelijk als privé-
aankoop, een 200 jaar (!) oud orgel uit de St. 
Jacobikerk te Utrecht overgenomen. Het blijft, 
met grondige vernieuwingen, in gebruik tot 
1787. Dan wordt een nieuw orgel in gebruik 
genomen, gebouwd op een andere plaats in de 
kerk. 
Marijke van der Meij-Tolsma geeft een kleurrij
ke beschouwing over de prachtige verzameling 
predikantsportretten, na een inleiding over an
dere portretverzamelingen. En passant blijken 
de oude bibliotheek, handschriften, archieven en 
andere roerende zaken verspreid te zijn geraakt 
over verschillende instellingen. De verificatie 
van de personen op en de schilders van de por
tretten brengt de onderzoekster tot mooie vond
sten. Hierbij speelt mede het onderzoek naar 
onderlinge verhoudingen en kontakten een be
langrijke rol. 
Tot slot een bijdrage van Koen Holtzapfel over 
de (toekomstige) plaats van de remonstrantse 
gemeente - en het bijzondere kerkgebouw - in 
een tijd van ontkerkelijking en wederopleving 
van een behoefte aan religieuze beschouwing en 
discussie over existentiële vraagstellingen. 
In bijlagen overzichten van predikanten en ker
kelijke beambten in de loop van de tijd, evenals 
verschillende lijsten van 'neringdoenden', ge
richt op de bevordering van het gebruik maken 
van onderlinge diensten, (ontleend aan Ons Erf
goed). 
Kortom, een boek dat de lezer doet uitzien naar 
het volgende jubileum. 

Ton Hokken 
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Geschiedenis van de Nederlands/Ameri
kaanse familie Bothof/Bothoff. 

Ondertitel: Een bloemrijk, bootminnend ge
slacht. History of the Dutch American, auteur 
Gerrit J. Bothof. (Bothof/Bothoff Family. On
dertitel: A Garden and Boat Loving Family) 
Leusden, 2004. 

Met bewondering heb ik het boek van de heer 
Bothof bestudeerd. Het mag wel een levenswerk 
worden genoemd. Het gaat, zo schrijft de heer 
Bothof in zijn verantwoording, bij deze studie 
om een genealogisch geheel dat uitgebreider is 
dan een stamboom maar veel beperkter dan een 
parenteel. Een term daarvoor missen we in de 
genealogische terminologie. Daarom geeft hij 
het boek de titel mee 'Geschiedenis van de Ne
derlands/Amerikaanse familie Bothof/Bothoff. 
Hieruit blijkt dat veel pagina's worden inge
ruimd voor verhalen rondom de personen. Zelfs 
werd er een familiewapen ontworpen. De heer 
Bothof heeft getracht in dit boek zeer veel infor
matie te verwerken en deze op een plezierige en 
informatieve wijze aan de lezer over te brengen. 
Het boek is daardoor niet alleen fijn om te bezit
ten voor diegenen die er in worden vermeld 
maar ook voor allen die het op prijs stellen een 
goede genealogie in hun boekenkast te hebben 
als voorbeeld en inspiratiebron. In zijn uitge
breide inleiding bespreekt hij zijn speurtocht 
naar verwanten, niet alleen in Nederland, maar 
ook in het buitenland. Vooral in de VS heeft hij 
vele Bothofs opgespoord en zelfs bezocht. 
Geen wonder dat hieruit een - voor Amerikaan
se begrippen- zeer volledige stamboom is ont
sproten. Ten overvloede heeft de schrijver ten 
gerieve van die buitenlandse takken veel gege
vens in de Engelse taal opgenomen. De schrij
ver onderscheidt zes hoofdtakken, namelijk de 
Alblasserdamse, Dubbeldamse, Ridderkerkse, 
Eerste Dordtse (bloemisten)tak, Utrechtse en 
tweede Dordtse (tuinlieden)tak. Daarnaast zijn 
er enkele subtakken, meestal gekoppeld aan de 
familienamen van twee huwelijkspartners. Het 
verhaal begint met de eerste Bothof die ooit in 
Nederland leefde, Johann Philipp Botthof 
(1687-1759), een immigrant uit het naburige 

Duitsland die vroeg in de 18e eeuw naar Neder
land kwam. Zijn vader was tuinman en soldaat, 
mogelijk vrijwillig, in Frankfort aan de Main. 
Johann ging met vrouw en kinderen wonen op 
of bij een buitenplaats in de buurt van Zwijn-
drecht. Voordat hij in 1719 trouwde met Maaij-
ke Kouwenberg, woonde hij dichtbij de garni
zoensstad Heusden, namelijk in Oudheusden. 
Zijn beroep was eveneens tuinman en Maaijke 
was werkzaam als noodhulptonster. Er bestaat 
een aantekening van de schout van Zwijndrecht 
uit 1735 dat Maaijke onder den behoorlijken 
eed werd aangesteld tot noothulp van de hol-
landse en vriessen turf. Het was haar taak om de 
turf die werd aangevoerd met een turfschip, te 
storten in de nieuwe geijckte turftonne, gemaekt 
met den Leijdsen beugel en dat zij de tonne tot 
drie maal toe bequamelijck schudden en be-
hoorlijck opvullen sal. Zij zijn de grondleggers 
van de Alblasserdamse tak. De Dubbeldamse 
tak begint op pag. 68 bij Pieter Bothof (1795-
1867), tuinman van beroep. Eén van zijn naza
ten is Anna Cornelia Bothof (1872-1959) die 
onder een subtak wordt vermeld en die in 1899 
voor de zending vertrekt naar Nederlands Oost-
Indië. Haar levensverhaal is bewaard gebleven 
en op merkwaardige wijze in het bezit van de 
schrijver gekomen. Op pagina 94 gaan we op 
bezoek in Orange City, Iowa waar Jan Gerard 
(John Gerald) Bothof (1885-1981), (het vijfde 
kind van Dirk Bothof uit Dubbeldam), die in 
1906 is geëmigreerd, een gezin sticht. Hij ver
huist later naar Minnesota en wordt de grond
legger van de Southwest Minnesota Branch I. 
Het heeft mij enig zoeken gekost om de grond
legger van de Southwest Minnesota Branch II te 
vinden. Pas na het terugbladeren van 36 pagi
na's kwam ik er achter dat het Pieter Bothof, het 
eerste kind van Dirk Bothof betrof. Hoewel hij 
vanuit Nederland één keer zijn drie geëmigreer
de zoons John, Henry en William en zus Lijntje 
(Lena) bezocht woonde hij nooit in de V.S. Het 
is opmerkelijk hoeveel gegevens de schrijver 
heeft verkregen uit deze Amerikaanse tak. Uit 
eigen ervaring weet ik dat het buitengewoon 
moeilijk is om in Amerika familiegegevens te 
verzamelen. Maar de schrijver heeft door twee
maal dit gebied te bezoeken en daarbij zowel de 
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plaatselijke archieven, kranten en obituaries als 
de familieleden te raadplegen, veel bereikt. Het 
bijzondere van dit boek is, dat het is geschreven 
voor zowel de Nederlandse familie als voor de 
Amerikaanse tak. De schrijver heeft dit op slim
me wijze opgelost door alle gegevens van en 
over de Amerikaanse familieleden in het Engels 
te schrijven. Op pag. 173 begint de Ridderkerk-
se tak met Hendrik Bothof (1797-1828). Hij is 
tuinknecht op Huijs ten Donck in Ridderkerk. 
Heel bizar is een portret van Hendrik op basis 
van zijn signalement van de Nationale Militie, 
gemaakt met een computerprogramma van de 
politie voor compositietekeningen. Onder het 
kopje "Slikkerveerse boten bij de vleet" begint 
op pagina 178 het verhaal over de botenbou-
wende Bothofs. In 1879 werd de vennootschap 
'Bothof en Gravestein' opgericht. Via het mari
tiem museum 'Prins Hendrik' te Rotterdam en 
het Patentenregister in het Gemeentearchief 
Ridderkerk is veel interessante informatie over 
deze werf gevonden. Op pagina 237 verschijnt 
de eerste Dordtse (bloemisten) tak aan de hori
zon met Klaas Bothof (1799-1883). Klaas wordt 
tuinder genoemd. In 1875 viert hij met zijn 
vrouw Maria de 50-jarige bruiloft, een zeld
zaamheid in die dagen. Op pagina 256 begint de 
Utrechtse tak met Gerrit Jan Bothof (1803-
1881). Hij is hovenier op de buitenplaats Pas
geld aan de Vliet te Rijswijk (ZH) en trouwt 
met Maaijke Brand. Het gezin gaat in 1843 in 
Utrecht wonen en start met elf kinderen de 
Utrechtse tak. Ook in deze tak vinden we een 
emigrant en wel Willem (William) Bothof 
(1882-1955) die in 1906 naar Iowa vertrekt. Hij 
bleef ongehuwd. Op pagina 273 maken we ken
nis met de Californian Branch. Het betreft An-
tonie Cornelis Bothof (1908-1988) die als 
broodbakker in 1955 emigreert met vrouw en 
acht van de negen kinderen naar Minnesota 
waar zijn oom Jan Bothof woonde. Later ver
trekt het gezin naar Californië waar Anton een 
kippenboerderij begon. Ook van deze tak werd 
veel informatie verkregen. In 1913 emigreerde 
Johan Bothof (1880-1967) vanuit Amersfoort 
naar Iowa waar twee jaar eerder zijn eerderge
noemde broer Willem (1882-1955), was gearri
veerd. Hij verhuisde later naar Hollandale in 

Minnesota waar hij op zijn boerderij aardappe
len en uien verbouwde. Hij werd de voorvader 
van alle Bothofs in het oostelijk deel van Min
nesota. Van deze tak is eveneens veel te vertel
len. Op pagina 322 maken we kennis met de 
tweede Dordtse (tuinlieden) tak Bothof. Deze 
begint met Philip Bothof (1804-1888) die altijd 
in Dordrecht heeft gewoond. Op pagina 331 zijn 
in een bijlage opgenomen de nakomelingen van 
het echtpaar Adrianus Dekker (1854-1929), en 
Lijntje (Lena) Bothof (1865-1951). In 1906 
emigreerde dit echtpaar met hun vier dochters 
naar Minnesota en later naar Boyden, Iowa, 
waar zij behoorden tot de eerste pioniers in die 
streek. Het boek sluit met een aantal bijlagen, 
aankoop huizen in 1737, 1786, Regtdag van 
1789 en van 1791, deel van testament van 1905, 
houtverkoop Buitenplaats Pasgeld 1826, gege
vens van de Bothof Stichting opgericht in 1955 
met studiebeurzen voor onbemiddelde jongelui 
van vrijzinnig protestantse levensrichting en te 
Tiel geboren. Vanaf pagina 362 bestaan de bij
lagen uit het schematisch weergeven van de ver
schillende takken. Op pagina 404 tot 442 vinden 
we de index op persoonsnamen. Tenslotte mag 
nog worden opgemerkt dat een flink aantal fo
to's van hoge ouderdom zijn en dus erg waarde
vol. Zij zijn van zeer goede kwaliteit. Het hele 
boek trouwens mag van mij het predikaat hoge 
kwaliteit voeren. Een minpuntje mag ik mis
schien nog even noemen. Bij de persoon wor
den de ouders niet genoemd evenmin als de pa
gina waar deze te vinden zijn. Het is daarom 
even zoeken van wie iemand afstamt. Jammer 
omdat in de huidige genealogische program
ma's de kruisverwijzing kan worden toegepast, 
evenals het aanvinken van de mogelijkheid de 
ouders te vermelden met de daarbij behorende 
pagina. Met kaarten registers, portretten, 
groepsfoto's, topografische foto's, familiewa
pen en index met een geboortejaar en pagina
verwijzing. ISBN 90 6455 423 3. Technische 
realisatie uitgeverij Pirola. Formaat A4. Gebon
den in blauw hard kaft. 446 pagina's. Verkrijg
baar bij de auteur, De Blekerij 22, 3831 CT 
Leusden. 

Drs. H. Bousema. 
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Vragen en contacten 
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruimte dit 
toelaat. Maximaal per contactzoeker per jaar 720 let
ters/spaties. 
Contactzoekers woerden ook op het internet ge
plaatst, dus gaarne indien mogelijk ook uw e-
mailadres vermelden. 

Onbekend wapen 
Vraag: Een van onze lezers bezit een zegelstem
pel, afkomstig uit de familie, maar niemand 
heeft enig idee door wie/welke familie dit wa
pen is gevoerd. Wie weet een antwoord? Gaarne 
uw antwoord naar de redactie: Buitenwatersloot 
142,2613 SV Delft, (alvolups@wanadoo.nl) 
Bij voorbaat onze dank. 

Arnolt 
Gezocht: Gegevens van het gezin van Christi-
aan Arnolt die in 1792 te Alkmaar trouwde met 
Talligje (Tjalkje) ten Velthuis * 1762 te Vlagt-
wedde. Bekend zijn drie kinderen: Frederich * 
1795, Albertina Frederica * 1796 en Pieter * 
1801 alle drie geboren te Alkmaar. 
Wie weet meer? 
E-mailadres: harmkuper@hotmail.com 

Aan dit nummer werkten mee: 
Drs. H. Bousema, Pastoorakker 18, 3871 MP Hoeve
laken 
T. Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25,2625 PJ Delft 
J.W. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR Nijmegen. 

Toledo 
Wie kan ons verder helpen? Wij zijn op zoek 
naar onze stamboom; de familienaam Toledo. 
We hebben documentatie tot aan Arij Pietersz 
van Toledo, geboren te Voorschoten in 1680, 
gehuwd op 30-3-1704 te Voorschoten met 
Geertje Cornelia Brederode en overleden in 
1721, ook te Voorschoten. Zijn vader zou Piter 
Arent van Toledo zijn, geboren in 1645 te Voor
schoten en gehuwd met Annetje Jans van der 
Ruijt. De vader van Piter heet Arent van Tole
do. Wij kunnen, behalve deze namen geen ver
dere gegevens vinden. 
Wie kan ons meer over hen vertellen en weet 
hoe en wanneer deze naam in Nederland terecht 
is gekomen. Bij voorbaat dank. 
Joke de Vries - Toledo. Scheepersstraat 26, 
2021 BJ Haarlem, e-mailjtmdevries@tiscali.nl 
Maria Smit - Toledo Rietgorsmeen 49, 3844 ZL 
Harderwijk, e.mail mae_toledo@hotmail.com 

Van Herwij nen 
Mijn vriendin en ik hebben allebei 'van Herwij-
nen' in de familie. Zij uit Gelderland en haar 
stiefdochter en ik uit Noord Brabant. Mijn voor
moeder Neeltje van Herwijnen en die van de 
stiefdochter, Antonio van Herwijnen zijn zus
ters. Ik ben vastgelopen op Jan van Herwijnen. 
Hij is gedoopt op 7 januari 1826 te Baardwijk, 
Noord-Brabant en was gehuwd met Josina Hol
ster of Molster. Wie weet meer over dit echt
paar? Wie waren hun (voor)ouders? Bestaat er 
een link tussen de Gelderse en de Brabantse van 
Herwijnens? Dit hoeft natuurlijk niet want het is 
een herkomstnaam, maar het zou leuk zijn als ze 
toch familie van elkaar zijn. 
M.J. Wijbenga, Schotanuslaan 1 D 
Oudeschoot. 

H.M. Kuypers, Jacob van Heeraskercklaan 20 
2253 KJ Voorschoten 
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft 
K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1,4414 RV Waarde 
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De onderwijzers, de intellectuele elite op het platte-
land (slot) 
JW. Koten 

Geleidelijke gelijkstelling openbaar en 
bijzonder onderwijs 
Vanaf 1880 veranderde het politieke land-
schap mede door doorvoering van diverse 
n ieuwe grondwetswijzigingen. Kuyper 1 , de 
Savornin L o h m a n 2 en Schaepman 3 wisten 
elkaar te vinden. Door de dreigende kinder-
loosheid van Wil lem II I 4 moes t de t roonop-
volging worden geregeld, hetgeen een 
grondwetswijziging noodzaakte . Tegelijker-
tijd kon toen ook voor het onderwijs de 
grondwet verder worden aangepast . Er 
k w a m een conservatief-christelijke minis-
terploeg, die na de grondwetswijziging een 
nieuwe LO-wet in 1889 (door minister 
Mackay) mogeli jk maakte . Daarbij hadden 
de bijzondere Scholen die aan bepaalde 
voorwaarden voldeden, recht op een subsi-
die, om (voor een deel) de traktementen 
van de schoolmeesters te kunnen voldoen. 
Omdat de Antirevolutionairen bij monde 
van Kuyper de invoering van de leerplicht-
wet dreigden te blokkeren volgden in 1905 
nog enkele uitbreidingen. Dit bood de mo-
gelijkheid tot een aanvullende subsidie van 
het bijzondere onderwijs. Zo k w a m nu ook 
het onderhoud van de Scholen ten laste van 
de rijksschatkist 5 . Docenten aan de bijzon
dere lagere Scholen kregen nu ook pensi-
oen. Door deze verbetering kon het onder
wijs zijn vleugels verder uitslaan. 

Het christelijke beroepsonderwijs 
Door de nieuwe wetgeving k w a m e n de bi j 
zondere Scholen in een betere financiele 
situatie. Ook het bijzonder kweekschoolon-
derwijs profiteerde daarvan, vooral toen in 
1906 ook deze Scholen voor een volledige 

subsidie in aanmerking konden komen. Wel 
moesten de gesubsidieerde kweekscholen 
bij het onderwijs aan min imum eisen vol
doen. Het aantal christelijke kweekscholen 
Steeg daardoor dramatisch. Was er in 1885 
in Den Haag een bijzondere kweekschool 
bi jgekomen, rond de eeuwwissel ing kwa
men er nog vijf bijzondere christelijke 
kweekscholen bij . Spoedig na 1905 nog 
eens vijf. In 1923 telde men 15 christelijke 
kweekscholen. 

Het katholieke beroepsonderwijs 
Bij de katholieken k w a m het bijzondere on
derwijs pas trager op gang. Dit type onder
wijs werd volledig gedragen door breeders 
en nonnen. In het zuiden voelde men de 
schoolstrijd t rouwens minder. Hoewel de 
gewone Scholen in dorpen openbaar waren, 
was het onderwijs katholiek door de grote 
invloed van de gemeentebesturen. Waarom 
zou men de conflicten op de spits drijven, 
was het algemene standpunt, als men de 
zaak toch in der minne goed had geregeld. 
Rond 1895 waren in Limburg nog maar 
weinig bijzondere lagere Scholen. Ook het 
kweekschoolonderwijs was nog bijna volle
dig rijkszaak. M e n had twee Rijkskweek-
scholen, namelijk in Maastr icht en in Venlo. 
Daarnaast was een dicht ne twerk van Rijks-
normaalscholen: Maastricht , Meerssen, 
Heerlen, Roermond, Weert, Venray en Ven
lo. Te Echt was er een rk Normaalschool . 
Wat de lagere Scholen betreff was het groot-
ste deel nog openbaar. Alleen in de Steden 
en grotere dorpen was een beperkt aantal 
katholieke Scholen die vrijwel geheel en al 
door broeders en normen werden gedreven. 
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Tilburg 1922. Zusters van de Congregatie van de Zusters van Liefde uit Tilburg met Ger
lingen uit verschillende Hassen. In 1940 beheerden de Zusters van Liefde 71 Scholen. 

Rond 1900 zou bij de katholieken een eco-
nomische inhaalslag plaats vinden. De kin-
dersterfte onder katholieken daalde en meer 
kinderen overleefden. Voor een deel kwam 
dit ook door betere preventie zoals het op-
zetten van kruisverenigingen. Zeer belang-
rijk was verder de bestrijding van het alco-
hol isme dat onder katholieke mannen soms 
rampzal ige vormen had aangenomen. Na 
1900 k w a m er een instroom van veel bui-
tenlanders en Nederlanders uit noordelijke 
streken. Dit was het gevolg van de snelle 
expansie van de industrie en met name de 
kolenmijnen. Er ontstond daardoor een situ-
atie die onhoudbaar was geworden. Veel 
openbare Scholen op het platteland raakten 
m e d e door de invoering van de leerplicht 
overvol . He t bestaande onderwijs raakte 
daar in de knel . In de Steden was dit minder 
omdat in grotere plaatsen zo veel welvaart 
was gekomen dat de ouders de extra kosten 
er voor over hadden om hun kroost een de-

gelijke bijzondere scholing te geven. Het 
bijzondere onderwijs door breeders en non-
nen werd hier populair. Bovendien waren 
nonnen en breeders bekwaam en zeer ge-
motiveerd. Ook brachten zij de kinderen 
discipline en spaarzaamheid bi j . Geen won
der dat zij bij de middenklasse burgers zeer 
geliefd waren. 

De gelijkstelling van het openbaar en bi j 
zonder onderwijs . 
N a de invoering van de leerplichtwet kwa-
men er allerlei problemen naar voren die 
verwerkt moes ten worden. Er werd in 1903 
een zware staatscommissie gevormd. De 
rapportage, de uitwerking van de bevindin-
gen en de implementat ie daarvan in concre
te wetgeving zou tot 1920 duren. De facto 
was echter vanaf 1917 de onderwijsgelijk-
stelling al werkelijkheid toen de grondwet 
(art 195) was a a n g e p a s t 6 . Na de verkiezin-
gen werd De Visser onze eerste minister 
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van onderwijs. Het duurde echter nog tot 
1920 toen de bepal ingen van de n ieuwe 
grondwet in een n ieuwe LO-wet waren uit-
gewerkt. Deze schoolwet van 1920 zou de 
Wet De Visser genoemd worden 7 . Zij stelde 
niet alleen de gelijkstelling van het gewone 
en bijzonder onderwijs, maar regelde ook 
het b u i t e n g e w o n e onderwi j s ( B L O -
scholen). De kinderen zouden 7 ja ren on
derwijs krijgen met alleen in de hoogste 
klassen F rans 8 . Daarmee was ook het lot 
van de Franse Scholen definitief bezegeld. 
Gymnast iek, gezondheidsleer en biologie 
werden verplichte leervakken. Handenar-
beid facultatief. Verder k w a m er een ouder-
commiss ie en werd er in overleg met de do-
centen een leerplan opgesteld. Het toezicht 
op de Scholen werd versterkt en wie een 
onderwijzer wilde aanstellen moes t met de 
inspecteur van het onderwijs overleggen. 

In de ja ren 1910-1920 k w a m er ook in de 
zuidelijke provincies een omslag in het 
denken. Meer katholieke leken (niet religi-
euzen) begonnen zieh met het onderwijs 
bezig te houden. Ook de kerken stuurden 
aan op bijzonder onderwijs vooral van de 
meisjes . He t moest echter nog tot 1920 du-
ren alvorens er een spectaculaire groei 
k w a m van het aantal bijzondere Scholen. 
N a 1920 verdubbelde in korte tijd het aan
tal. O o k in de dorpen kreeg m e n het bijzon
dere onderwijs, in eerste instantie gericht 
op meisjes. Dit onderwijs werd door non-
nen gegeven en was over het a lgemeen van 
hoog niveau. Katholieke jongensscholen 
k w a m e n er ook, meestal onder leiding van 
de parochie . Maar daar waren meestal ge
w o n e onderwijskrachten aangesteld omdat 
er onvoldoende broeders waren om lessen 
te geven. Trouwens bij de broederscholen 
zag men ook nogal wat gewone leerkrach-
ten. Dat be tekende wel dat in veel plaatsen 

het openbaar onderwijs werd gemarginal i-
seerd, slechts in grotere plaatsen was dit 
onderwijs nog beschikbaar. Dit gaf nogal 
wat kwade gezichten. 

De "kweek" wordt middelbare school 
N o g meer dan de gewone lagere Scholen 
k w a m er een drastische herziening van de 
opleiding van onderwijzers. De onderwij -
zeropleiding behoorde tot die tijd nog tot de 
lagere schoolwetgeving, dit veranderde 
wel iswaar niet. Toch werd de kweekschool 
nu meer en meer gerekend tot het middel 
bare onderwijs waar vooral docenten met 
middelbare akte bevoegdheid hadden. Pas 
in 1952 zou dit officieel erkend worden. 
Daarnaast werden ook de eisen voor toetre-
ding van een kweekschool verzwaard. M e n 
eiste drie klassen hbs , een handelsschoolop-
leiding, een m m s opleiding of een ulo op
leiding. De tweede fase (de kweekople id ing 
dus) bestond uit vier klassen in dagonder-
wijs, met praktijklessen in het laatste jaar. 
Na enkele ja ren praktijk kon men dan de 
hoofdakte halen naast de taak van onder
wijzer. Wel werd de hoofdakte lichter ge-
maakt , waarbij minder aandacht aan de 
vreemde talen werd geschonken. Gaf de 
hoofdakte eertijds de bevoegdheid tot het 
geven van onderwijs aan de mulo , deze eis 
werd niet meer gesteld. M e n kon de vreem
de talen nu in aparte akten halen. D e nieu
we hoofdakte omvat te de vakken pedago-
giek, Neder landse taal en letterkunde, aard-
ri jkskunde, natuurkunde en geschiedenis. 
Voor onderwijzeressen werd daarnaast nog 
een aparte opleiding gecreeerd. Deze was 
minder moeilijk en concentreerde zieh meer 
op de pedagogiek van j o n g e kinderen. Deze 
opleiding eindigde wat men n o e m d e in een 
A-bevoegdheid en was vooral bestemd voor 
meisjes die de lagere klassen lessen zouden 
geven. Tenslotte werd ook de salariering 
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van de onderwijzers verbeterd. De normaal -
scholen hadden hun längste tijd gehad. Zij 
verdwenen geleidelijk. 

E e n snelle stijging maar een nog snellere 
daling van het onderwijspeil 
Met deze wijzigingen steeg het aantal 
kweekscholen snel. Rond 1825 bedroeg het 
aantal r i jkskweekscholen ongeveer 25 . 
Daarnaast waren er nog 43 rooms-
katholieke kweekscholen, 21 protestantse, 2 
nutsscholen en 7 gemeente kweekscholen, 
in totaal k w a m e n er dus 73 kweekscholen 
bi j . Vooral de katholieken hebben van de 
schoolstrijd geprofiteerd, het aantal katho
lieke kweekscholen steeg in enkele ja ren 
van 12 tot liefst 30. He t aantal leerlingen 
dat katholiek onderwijs ging volgen ver-
dubbelde en bedroeg in deze periode nage-
noeg 5 0 % van de doelpopulatie. De meeste 
kweekscholen waren in sterke mate op on-
derwijzeressen gericht. Voor meisjes was de 
onderwijzeressenopleiding de meest aange-
wezen vo rm van middelbaar onderwijs. Het 
gaf een breed perspectief tot vervolg oplei-
dingen, zelfs aan de universiteit. Als voor-
beeld van de 43 rk kweekscholen waren er 
liefst 30 uitsluitend voor meisjes bestemd, 
12 voor j ongens en 1 voor gemengd onder
wijs. Daarnaast bleef de mogeli jkheid om 
via thuisstudie een Staatsexamen voor on-
derwijzer te behalen. Vaak kon dat via 
schriftelijke cursussen met af toe een on-
derwijsdag op een nader te bepalen plaats . 
O p die manier moes t men ook het hoofdak
te onderwijs halen. In sommige gevallen 
was het mogeli jk door twee avondstudies 
per week waarvan een op een kweekschool 
of andere opleidingsmogeli jkheid dit exa-
men wel te halen. Vooral het Staatsexamen 
gold als moeil i jk en ook bij het behalen van 
de hoofdakte moest de modale student wel 
enkele keren opgaan. 

Problemen bij de onderwijzers in de ka
tholieke Scholen. 
Na 1920 werd het beroep van onderwijzer 
redelijk betaald en zeer respectabel. Dit 
trok derhalve vele jongeren die er graag 
hun broodwinning in zagen. Het nadeel van 
de grote aantallen nonnen en broeders was 
echter dat voor gewone katholieke leken, 
minder kansen bestonden. Dit werd ook aan 
de katholieke leiding doorgegeven. M e n gaf 
de religieuzen te verstaan dat zij hun taak 
bij het onderwijs nu hadden vervuld. Hen 
werd aangeraden dat zij hun aandacht naar 
andere gebieden moesten verplaa tsen 1 0 . 
Vandaar dat de katholieke religieuzen zieh 
geleidelijk aan uit het onderwijs terug trok-
ken. Zeer tegen de wens van vele ouders 
overigens in. De algemene opvatting (te-
recht of ten onrechte) bij de doorsnee bur
ger was , dat nonnen beter les gaven en be-
ter waren opgeleid. Bovendien waren zij 
meer gemotiveerd en hadden meer tijd ter 
beschikking o m extra lessen te geven 1 1 . 

De onderwijzers in de crisisjaren (1930-
1940). 
Hoewel in sommige siechte ja ren wel be -
zuinigingen werden doorgevoerd, ontstond 
er een nagenoeg een catastrofe voor het on
derwijs tijdens de crisisjaren (1931-1936) 
voor de Duitse inval. Een kabinet viel zelfs 
over de bezuinigingsplannen bij het onder
wijs. Bezuinigingen waren echter alom. 
Niet alleen dat er salariskortingen kwamen, 
veel Scholen werden gesloten. Dit werd be
reuet door de vergroting van de klassen. In 
versterkte mate trof dit lot ook de kweek
scholen, ongeveer 17 kweekscholen ver
dwenen, heel wat onderwijskrachten wer
den werkloos. De duur van de kweekoplei -
ding werd ondanks protesten teruggebracht 
naar drie j a a r 1 2 , de opleiding verder uitge-
hold. Zodoende was de opleiding ui tge-
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kleed. Het Neder lands Onderwijzersgenoot-
schap (NOG) klaagde dan ook steen en 
been. Aan de instructie in de vakken peda-
gogiek en didactiek werden nauweli jks ei
sen gesteld. Door zelfstudie bij de hoofdak
te moest men deze kennis verwerven. Door-
dat de belangstell ing om onderwijzer te 
worden bij jongens verbleekte, feminiseer-
de (vervrouwde) het onderwijs sterk. Dit 
had nog een extra negatief effect op de ont-
wikkel ingen zeker wat betreff de economi-
sche positie van de onderwijzers. In korte 
tijd daalde het aantal kweekschoolleerl in-
gen met de helft. Medio ja ren dertig stu-
deerden nog maar ca. 1000 a.s. docenten af. 
Zelfs voor deze kleine groep bestond geen 
emplooi . Duizenden onderwijzers waren 
immers al overcompleet . Velen stonden om 
de training te behouden als "Kwekel ing met 
akte" (KMA) voor de klas maar kregen er 
geen betal ing voor. Toch is de bijdrage aan 
het onderwijs van deze KMA'ers onzegbaar 
groot geweest . Wanhoop was echter alom. 
De regering trof een maatregel om werklo-
ze onderwijzers elders bij de rijksdienst te 
plaatsen, maar ook dat werd geen succes. 
Dit alles zette bijzonder veel kwaad bloed 
zodat nogal wat mensen bij de N S B him 
heil zochten. Wat eertijds een respectabel 
beroep was , verwerd tot een bijna honger-
baan. Zeker als men KMA'e r was en een 
gezin te onderhouden had of een relatie wil
de opbouwen. He t prestige van de onder
wijzer van weleer verdween daardoor. Deze 
mensonwaard ige periode bleef bij veel oud-
onderwijzers nog ja ren als een donkere 
schaduw over hun leven hangen. He t heeft 
daarom ook een negatieve invloed gehad op 
de naoorlogse ontwikkeling van het onder
wijs. 

Genealogische aantekeningen. 
Er zijn weinig onderwerpen waarbij heem-

kundigen en genealogen zo goed kunnen 
samenwerken als bij het onderwerp onder
wijzers. Wie heemkundige werken ziet, kan 
constateren dat daar de vroegere Scholen, 
het personeel en oude foto's met kinderen 
vaak prominent aanwezig zijn. He t is een 
dankbaar onderwerp omdat ieder op school 
is geweest en dus dat daar een deel van zijn 
herinnering ligt. 
Het voordeel van de onderwijzers is voorts 
dat zij nogal wat schriftelijke gegevens 
hebben achtergelaten. Ook in vakbonds-
kringen en beroepsverenigingen waren veel 
onderwijzers actief en men kan daar nogal 
wat gegevens vinden. 

Uit voorgaande is echter duidelijk dat het 
beroep van onderwijzer tamelijk veelvor-
mig was , zeker als men de opleiding daar-
toe in ogenschouw neemt. Verdiep j e j e in 
deze materie dan is deze best complex, 
maar wel heel boeiend. Het onderwijs en 
zijn ontwikkelingen geven een goed beeld 
van de zieh voortdurende veranderende 
maatschappeli jke verhoudingen. Bij veel 
families is bovendien het onderwijzersdi-
p loma vaak het begin van een mooie carriè
re , waarna een belangrijke sociale kl im van 
de familie volgde. Ik noemde u al de fami-
lie Bolkenstein als voorbeeld. 

De belangrijkste bronnen voor het genealo
gische onderzoek van onderwijzers vindt 
men bij de gemeente-instell ing waar gege
vens over de aanstelling en de sollicitatie-
procedure zijn te vinden. Bij bijzondere 
Scholen is men op de kerkelijke archieven 
aangewezen die in sommige plaatsen nog 
niet goed zijn ontsloten. In heel wat plaat
sen zijn gegevens van de plaatselijke onder
wijzers echter reeds gei'ndexeerd. 

Een tweede zeer belangrijke bron is bij de 
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provinciate archieven te vinden. Hier vindt 
m e n de benoemingen en tevens de gege
vens over de Scholen waar zij zijn aange-
steld. Incidenteel zijn de gegevens van on
derwijzers gemdexeerd. Zij betreffen de op
leiding van betrokkene, diens personalia 
(geboorteleeftijd, geboorteplaats geslacht), 
de onderwijzersrang en wanneer deze is 
verleend. Verder de aard van de opleiding 
en de da tum van toelating tot het onderwijs. 
Een zeer belangrijke bron zijn de schoolin-
spectie rapporten van de Scholen die op ge-
zette tijden werden bezocht. 

Er bestaat tegenwoordig welhaast een rage 
om reüniefeesten voor Scholen te organise-
ren, zeker in kleine plaatsen. Vaak worden 
bij dergelijke gelegenheden gedenkboeken 
uitgegeven. Veel foto's van vroegere 
schoolj aargangen zijn er in te vinden, met 
de juf/meester ergens aan de zijkant. Be
denk dat kerken en Scholen vaak n a u w aan 
elkaar gelieerd waren. Bij jubi lea van de 
kerken worden de docenten van de Scholen 
soms ui tvoerig besproken. O p internet zijn 
veel gegevens over Scholen te vinden en 
daar staan dan meestal dan tevens de namen 
van de docenten bij vermeld. In nog meer-
dere mate geldt dit voor gedenkdagen bij 
kweekscholen en feestuitgaven, jaarboeken 
en wat al niet meer. O p internet is hierover 
eveneens veel te vinden. Vergeet ook hier 
niet de plaatselijke bibliotheken waar zulke 
boeken en uitgaven van plaatselijke Scholen 
veelal beschikbaar zijn. 

O o k het kweekschoolonderwijs stond onder 
stevige rijkscontrole waarvan in de provin
ciate, maar ook rijksarchieven, veel te vin
den is. Deze inspectierapporten geven vaak 
een waardevol le aanvull ing van de betref
fende docenten op de kweekschool en te
vens over het niveau van het onderwijs. 

Veel kweekscholen geven jaarboeken uit 
die zeker de moeite waard zijn om te raad-
plegen. Hetzelfde geldt ook voor feestbun-
dels bij de jubi lea van de verschil lende do
centen. 

Het is wel aardig ook eens in kranten te ki j -
ken. Vaak wordt aan benoemingen, jubi lea 
en afscheidsfeesten van onderwijzend per-
soneel wel aandacht geschonken met veelal 
aanvullende biografische informatie en de 
herinnering aan bijzondere gebeurtenissen. 

Onderwijzers schreven zelf veel. Ze waren 
vaak actieve leden van onderwijzersbon-
den, zoals het NOG. De protestants christe
lijke onderwijzers waren onder meer vere-
nigd in de Vereniging voor Christelijk Nat i -
onaal Schoolonderwijs . Bij de katholieken 
was het R K O B , die in 1896 werd opgericht, 
actief. 

Becommentar ieerde literatuur 
Essen H.W. van (1985) Onderwijzeressen 
in Niemandsland. Beroepsontwikkeling in 
Nederland 1827-1858. Groningen: acade-
mische promot ie (zeer geleerde Studie, toch 
leesbaar, met een voortreffelijk literatuur 
overzicht) 
Turksma R. (1961) De geschiedenis van de 
opleiding tot onderwijzer in Nederland aan 
openbaar, protestants-christelijke en bijzon-
der-neutraal instellingen. Groningen: aca-
demisch proefschrift (zeer overzichtelijke 
studie, soms wel wat saai maar zeer gede-
gen, uitstekende literatuurlijst) 
Bigot L.C.T.B., Hees G. van (1955) Verle-
den en Heden, beknopte geschiedenis van 
opvoeding en opleiding. Groningen: Wol
ters J.W. (een aardig overzichtelijk leerboek 
dat vooral op de didactiek is gericht, lees
baar met ffaaie afbeeldingen) 
Versluys J. (1881) Opvoeding en onderwijs. 
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Groningen: Versluys W (destijds een klas-
sieker) 
Renesse J. van (1892) Het Lager Onderwijs 
in Nederland (1857-1889). Haarlem: de Er
ven Bohn (zeer veel statistische gegevens 
in een eveneens klassiek werk in die tijd) 
Wirtz J.C. (1926) Bijdrage tot de geschie
denis van den Schoolstrijd. Amsterdam: 
Spruyt Uitgeversmaatschappij (een sterk 
protestants gekleurde geschiedenis maar 
leest wel vlot) 
Langedijk D. (1935) De schoolstrijd. 's 
Gravenhage: Oranje (aardig boekje, geeft 
goed beeld van de conflicten, meer objec-
tief) 
N .N . (1887) Het feest op de school op den 
Klokkenberg Nijmegen. Nijmegen: Hoet H. 
ten 
D o u m a H. (1900) Geschiedenis van het La
ger Onderwijs en de Schoolopvoeding in 
Nederland. Purmerend: Muusses J. (dit 
boek werd gebruikt bij de opleiding voor de 
hoofdakte. Het geeft een goed beeld van 
wat onderwijzers geacht werden te kennen 
en dat was niet mis) 
Vught J. (1979) De verzuiling an het lager 
onderwijs in Limburg (1860-1940). Ni jme
gen: Doctoraalscriptie, afdeling nieuwste 
geschiedenis (dit kleine boekje geeft aan-
vul lende statistische gegevens van de situa-
tie in Limburg, maar is wel wat bevooroor-
deeld in zijn meningsvorming) 
Booy E.P. de, (1980) Volksonderwijs in de 
Noordelijke Nederlanden, in: Algemene 
Geschiedenis der Neder landen (AGN), deel 
7. en idem J.W.G. Jansing en L. Dasberg, 
Onderwijs 1843-1875 en 1875-1895, deel 
12 

Noten: 

1. Abraham Kuyper was de vertegenwoordiger 
van de "kleine luyden", hij zelf stamde ook uit 
een bescheiden predikantengezin uit Maassluis. 

Hij haarte de liberale houding van de meer wel-
varende hervormde elite. Kuyper was een hy
perintelligente man met een tomeloze werklust 
door zijn manisch karakter. Hij deed meerdere 
studies te gelijk en slaagde daarbij in recordtijd 
met de hoogste onderscheidingen. Kuyper 
wordt wel eens vergeleken met Bismarck en dat 
is vermoedelijk niet onterecht als men de af-
beeldingen van beide heren bekijkt. Ze deelden 
een lichamelijk kenmerk: een zeer groot hoofd, 
Zij hadden waarschijnlijk een aandoening die 
wel megalencephalie wordt genoemd. In veel 
gevallen leidt dit tot een neurologische storing. 
Toen ik zelf met een ziektegeval te maken had, 
wees prof. E de Vries mij er toen op dat dit ook 
bij enkele grote mensen voor kwam. Hij noem-
de mij toen Toergeniev (bekend auteur), Lord 
Byron (bekend auteur en vrijheidsstrijder), Bis
marck (dé staatsman van Duitsland in de 19de 
eeuw), Cuvier (belangrijk bioloog) en Maarten 
Luther. Kuyper leed echter ook aan zeer ernsti
ge depressies waardoor hij onbekwaam was en 
daardoor mogelijk ook soms verkeerd oordeel-
de. Hij is de oprichter van de Antirevolutionaire 
Partij, en was 4 jaar minister-president. Door 
een conflict rond een jonge dame, waarbij hij 
beschuldigd werd een relatie mee te hebben ge-
had, had hij zieh verder politiek onmogelijk ge-
maakt. Maar zijn journalistieke gaven bleven 
onverminderd groot en daardoor had hij grote 
invloed. Wie deze achtergronden kent, begrijpt 
dat Kuyper naast verering door zijn wat bruusk 
optreden ook veel weerstand opriep. 
2. Afstammeling van een adellijke familie. Be
kend rechtsgeleerde, promoveerde op 25 jarige 
leeftijd, Hij was een bekwaam rechter en rechts
geleerde die körte tijd minister is geweest. Hij 
vormde met Kuyper en Schaepman een 
"monsterverbond" bij de schoolstrijd. Maar 
Kuyper en Lohman lagen elkaar niet, mogelijk 
door hun grote tegenstelling in afkomst en op
treden. Mogelijk dat hij daarom ontslag nam als 
hoogleraar Staats- en strafrecht aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam waarvan Kuyper de 
oprichter was. Hij zou later de Christelijke His
torische Unie (CHU) oprichten en daarvan lan
ge tijd de politieke leider worden. Het parle
mentaire werk bij de verzoening van de school-
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strijd is een van zijn grote Verdiensten. 
3. Een Twentse boerenzoon, die zieh als theo-
loog (hij promoveerde op 25 jarige leeftijd te 
Rome!!), letterkundige en politicus onder-
scheidde. Van hem is het "Aan U Koning der 
eeuwen" dat in katholieke kring een soort eman-
cipatoir strijdlied en te pas en te onpas werd ge-
zongen. Een groot standbeeld is van hem in 
Tubbergen te vinden. Ook de openingszin van 
menige katholieke vergadering die staande door 
de aanwezigen werd uitgesproken was van hem. 
Deze luidde: 'Ik open deze vergadering in de 
naam van Jezus Christus', waarna de aanwezi
gen 'in alle eeuwigheid, amen' antwoordden en 
daarna gingen zitten. Hij was een man van zeer 
grote daadkracht en hoge intelligentie, met een 
scherpe pen, die daardoor soms conflicten op-
riep en die ook niet uit de weg ging. Hij stierf 
als een miskende man. Pas na zijn dood heeft 
men zijn Verdiensten pas goed erkend. Hij geldt 
nu als een van de politieke reuzen van de parle
mentaire démocratie waarbij het met name de 
oprichting van de RKSP (Rooms Katholieke 
Staatspartij (voorganger van de de KVP) moet 
worden genoemd. 
4. Uit het huwelijk van Willem III en koningin 
Sophia waren drie zonen geboren. Alle drie 
stierven onder onduidelijke omstandigheden in 
de bloei van hun leven. Rond hun dood ontstond 
een groot aantal mythen. Als 63-jarige huwde 
Willem toch nog, Emma een telg uit een ver-
armd Duits vorstengeslacht. Zij kreeg een kind, 
Wilhelmina, en redde daarmee de monarchic 
5. Ook deze wet van 1905 was een uitruil. De 
groep Kuypers had zieh tegen de schoolplicht 
verzet omdat hij vreesde dat veel kinderen op 
een (socialistische) openbare school zouden kö
rnen. Om de weerstand te breken deed de SD AP 
bij monde van Troelstra water in de wijn, waar-
door deze verbetering van de subsidie mogelijk 
was. Het heette: dat het ongewenst was de chris
telijke arbeiders tegen te werken die een Chris
telijke school wensten. 
6. Het bijzonder algemeen vormend lager on

derwijs, dat aan door de wet te stellen voor-
waarden moest voldoen, voldoen wordt naar 
dezelfden maatstaf als het openbare onderwijs 
uit den openbare kas bekostigd. 
7: Dr. J.Th. de Visser was de juiste man op de 
juiste plek op de juiste tijd. De Visser was een 
bekend theoloog en wetenschapper, vakbonds-
man (CNV) en leider van de CHU (Christelijk 
Historische Unie). Daardoor kon hij de vaak 
sterk tegengestelde meningen overbruggen. Hij 
was verder betrokken bij de "bevredigings-
commissie" die de tegenstelling tussen de partij-
en moest effen strijken. 
8. Tijdens de oorlog werd dit aantal lesuren acht 
en kwam Duits in de plaats van Frans in de ho-
gere klassen. 
9.Tijdens de bezetting zou het hoofdakte exa-
men in twee delen worden gesplitst. Het deel A 
omvatten de vakken pedagogiek, Nederlandse 
taal en letterkunde en geschiedenis. Het deel B 
aardrijkskunde en natuurkunde,. Deze examens 
moesten wel met een tijdsinterval van drie jaar 
worden gehaald, anders verliep het reeds afge-
legde examendeel. 
10. Veel zusterorden hebben zieh toen vooral 
met het onderwijs in de zending bezig gehou-
den. 
11. Het is duidelijk dat vooral in de rijkere krin-
gen dit zuster/broeder onderwijs werd gewaar-
deerd en zij waren bereid om er ook flink voor 
te betalen. Zo ontstonden klassenscholen die 
opvallend vaak de naam van St. Louis droegen, 
dit in tegenstelling tot de ärmere Scholen die 
naar St. Jozef en St. Vincentius waren genoemd 
(beiden de beschermers = patronen van de ar
men). Tegen dit klasseonderscheid is later ver
zet gerezen. Er zit hier bij dit verzet ook enige 
economische belangen. In een latere fase kregen 
de kloosterorden de bisschoppelijk hint om zieh 
meer op de arme kinderen te gaan toeleggen. 
Enkele orden zijn bij de zending (missie) een 
nieuw werkterrein gaan zoeken. 
12. Tijdens de bezetting werd dit weer vier jaar. 
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Een burgemeester in o( 
J.R. Marquart 

In een vorig nummer van Ons Erfgoed 
(maart-april 2007) stond een interessant ar-
tikel over de Tiendaagse Veldtocht. 
Dat deed mij denken aan de Doornse burge
meester Van Bennekom, die alle mogelijke 
moei te heeft gedaan om mee te mögen 
vechten, maar op last van de koning thuis 
moest blijven. 
Huber tus Johannes van Bennekom werd op 
1 mei 1796 te Amersfoort gedoopt als jüng
ste van de acht kinderen van Otto van Ben
n e k o m en Haasje van Beek. Hij k w a m uit 
een grote familie, want zijn vader was de 
vierde van dertien kinderen en zijn grootva-
der vierde van tien! Maar lang niet alle kin
deren zijn volwassen geworden, want 
Huber tus was de derde van die naam in het 
gezin en alleen al in 1793 waren vier van 
zijn broertjes en zusjes overleden. 

De jonge Van Bennekom trouwde in 1822 
met een dochter van Jacob Wi lhem Loch-
man van Königsfeldt en Wilhelmina Catha-
rina Meij Senheim uit Wijk bij Duurstede, 
waar de vader van de bruid lid van de 
vroedschap was . De echtgenote van Huber
tus was Johanna Philippina, geboren in 
1789 te Wijk bij Duurstede. (Een broer van 
Hubertus , Ti jmen van Bennekom, t rouwde 
met een zuster van Johanna Philippina. La
ter zou een dochter van Hubertus en Johan
na t rouwen met haar neef, een zoon van 
Tijmen en Jacoba Henriette Lochman van 
Königsfeldt. Zo'n huweli jk binnen de fami
lie was al eerder voorgekomen, want ook 
een zus van Otto t rouwde met een neef.) 

In het j aa r dat hij t rouwde solliciteerde hij 
naar de post van schout van D o o m en 
Langbroek die vacant was geworden. Bij 

rlogstijd 
Koninkli jk Besluit no . 110 van 7 jun i 1822 
werd hij als schout benoemd. Hij werd te-
vens secretaris en gemeenteontvanger van 
deze twee dorpen, die samen nog geen 
2000 zielen groot waren. 
Er werd toen nog onderscheid gemaakt tus-
sen burgemeester en schout, omdat men het 
schoutsambt alleen ten plat tenlande kende. 
In 1825 werd de titel schout afgeschaft en 
sprak men alleen nog van burgemeesters . 
Huber tus Johannes van Bennekom was 
schout of burgemeester van 1822 tot 1880. 
Hij was uiterst verbolgen toen hij op 84 ja-
rige leeftijd niet werd herbenoemd. 
Hij is ongetwijfeld de meest invloedrijke 
persoon die D o o m ooit gekend heeft. Hij 
heeft meer dan een halve eeuw zijn Stempel 
gezet op zijn woonplaats als burgemeester , 
gemeentesecretaris en gemeenteontvanger . 
Daarnaast was hij tot 1845 ook nog notaris 
en kapitein van de Schutterij. 
Daarnaast heeft hij een of meer van die 
functies ook uitgevoerd in M a a m , Lang
broek en Cothen, zodat we gerust kunnen 
stellen dat hij niet alleen een vinger in de 
pap had, maar soms een hele hand in de za-
ken van dit deel van Utrecht. Bij zijn dood 
in 1881 was de enige functie die hij nog 
had die van kerkvoogd van de Hervormde 
gemeente van D o o m . 

Omdat de schout/burgemeester in zijn 
ambtsgebied moest wonen, verhuisde 
Hubertus naar D o o m . Hij was duidelijk nog 
niet gewend aan ambtelijke molens , want 
hij vergat zieh af te melden bij de schutterij 
van Amersfoort , waar hij 2e luitenant was . 
Hij kreeg dan ook in november 1822 een 
strenge brief van de Gouverneur van de 
Provincie met het verzoek zieh alsnog af te 
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melden, zodat de opengevallen plaats kon 
worden ingevuld. 

E n toen 1830. 
Eind augusrus begonnen de moeili jkheden. 
Troepen werden verplaatst en vrijwilligers 
opgeroepen. O p 4 Oktober werd de onaf-
hankeli jkheid van Belgie ui tgeroepen en dat 
was Van Bennekom teveel. 
O p 13 Oktober schrijft hij dat hij Zijne M a -
jestei t zijn diensten als officier heeft aange-
boden. Hij wil uit trekken met de mobiele 
schutterij of een n ieuw bataljon organise-
ren. Het burgemeesterschap kan wel wor
den waargenomen door een assessor. 
D e koning wijst zijn aanbod vriendelijk af 
en laat toevoegen dat hoogstdezelve van de 
aangeboden diensten met volkomen ver-
trouwen gebruik zoude maken, wanneer de 
omstandigheden zulks mogten komen te 
vorderen. 

O p 26 Oktober biedt de burgemeester op-
n ieuw zijn diensten aan, maar wordt weer 
afgewezen. Hij kan meer van nut zijn bij 
het handhaven van de orde in zijn gemeente 
dan vechten in het leger. 
Veert ien dagen later, op 10 november 
klaagt V a n Bennekom dat hij in het leger 
bes t nutt ig kan zijn. Hij heeft immers ook 
in 1815 al gevochten bij Water loo! Hij 
biedt zijn ontslag aan als burgemeester , 
want dan kan hij naar het leger. Zijn ontslag 
wordt geweigerd. 

Intussen zijn de omstandigheden in het land 
duidelijk moeilijker geworden. Als ant-
woord op een brief van de regering stelt hij 
(17 Oktober) dat het in zijn gemeente niet 
nod ig is te hamsteren, zoals in de grote Ste
den. O p het platteland is altijd wel wat te 
eten. 
O p 1 december worden alle hogere en lage
re ambtenaren die behoren tot de zuidelijke 
provincies tijdelijk ontslagen. (ze werden 

waarschijnlijk als mogelijke landverraders 
beschouwd) Het probleem voor Doorn/ 
Langbroek is, dat er een veldwachter werk-
zaam is die geboren is in Meenen , in West-
Vlaanderen. Pieter Carel de Francq is hier 
al 12 jaar veldwachter , is getrouwd en heeft 
een huis vol kinderen. De burgemeester 
vraagt of voor deze man geen uitzondering 
kan worden gemaakt . Als hij moet worden 
ontslagen, dan worden hij en zijn gezin een 
prooi van de armoede, wat de diaconie dan 
maar weer moet opvangen. Een jaar later is 
de veldwachter "naar het buitenland ver-
trokken." Zou dat Belgie zijn geweest ? 

O m toch iets te doen weet Van Bennekom 
te bereiken dat de gemeenten Doorn, Lang
broek, Sterkenburg en Hardenbroek zeven 
personen als vrijwilligers aanwerven. Zij 
betalen 40 gulden handgeld per persoon en 
beloven de achterblijvende gezinnen te on-
dersteunen. Maar als de oorlog veel langer 
duurt dan gedacht - het veldleger blijft j a -
renlang paraat - worden die extra kosten 
bezwaarl i jk en men vermindert de uitkering 
tot minder dan de helft 

N o g een keer, in januar i 1831 smeekt Van 
Bennekom o m te mögen vechten: hij wil 
zijn beste krachten inzetten voor het Vader-
land, maar nee , hij moet thuis blijven. 
O p een a lgemene brief van de regering die 
bang is voor onrust in het land ( zie vorig 
artikel) antwoordt de burgemeester dat de 
bevolking doet wat de regering zegt. Hij 
schrijft dat 

in zoodanige plattelandsgemeente 
welks bevolking grootendeels uit Landlie-
den bestaat wiens gevoel te stomp is om 
den inhoud te verstaan laat staan eenige 
indruk op hun zoude maken. [ ].. maar 
dat die weinige meer vatbare ingezetenen 
[ ] eenparig zijner Majestijds handelin-
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gen in deze gewigtige en moeijelijke om
standigheden prijzen. 

Hubertus heeft ook zijn zonen opgevoed in 
krijgssfeer. Als hij overlijdt in 1881 wordt 
de overlijdensaangifte gedaan door twee 
zoons. De een is luitenant-kolonel van de 
militie en de ander is gepensioneerd kolo-
nel , r idder in de Militaite Wil lemsorde 4e 
klasse. Zij waren beiden in het leger ge
weest in Nedelands Oost-Indie en de derde 
zoon was daar op dat moment nog in dienst. 
Ook hun zonen hebben allen in het K.N.I.L 

gediend. 
Over de kleurrijke figuur van Hubertus Jo
hannes van Bennekom zou veel meer te 
verteilen zijn, maar dat valt buiten de strek-
king van dit artikel. 

B r o n n e n 
Gegevens uit de DTB boeken van Amersfoort 
en Wijk bij Duurstede. 
De burgerlijke standgegevens van Doorn. 
Minuten van de antwoordbrieven in het Dorps-
archief van Doorn, bewaard in het SAKRUH te 
Wijk bij Duurstede. 
Provinciaal blad van de provincie Utrecht, 1822 

Onderzoek naar huizen en percelen in Delft. 
H . M . L u p s 

Enige tijd geleden hebben we de site www.buitenwatersloot-delft .nl op het internet ge-
plaatst met als opzet de geschiedenis van de Buitenwatersloot en van de panden met hun 
bewoners te publiceren, zo mogeli jk met meer gegevens over de bewoners . Uiteraard re-
kening houdend met de privacyregels. Een macht ig hulpmiddel is de site van het Delftse 
Gemeentearchief: http://historischgis.delft.nl/historischgisdelft/, die men mij tipte, waar-
voor gaarne dank. Het volgende is ontleend aan de bij de site hörende inleiding, die hier 
gedeeltelijk is weergegeven, maar die u op de site in zijn geheel kunt lezen. Het is een 
zoeksysteem bedoeld als handreiking bij het onderzoek naar de geschiedenis van een huis 
of perceel . He t vormt de basis voor verder onderzoek. Bij onderzoek naar huizen of per
celen is vooral de koppeling tussen kadastergegevens uit 1832 en de pre-kadastrale bron-
nen vaak lastig, omdat een 'un iek ' nummer in de bronnen van voor 1832 ontbreekt. Deze 
koppel ing is van belang om te bepalen of het juis te perceel onderzocht wordt . De gege
vens voor het onderzoek naar huizen of percelen komen uit verschil lende administraties. 
Deze hadden tot doel de registratie van het eigendom, voornameli jk ten behoeve van be -
lastinginning. In opzet en inhoud lopen de registers nogal uiteen. Zo zijn de looproutes in 
de stad, die de overheidsfunctionarissen gebruikten bij de registratie, vaak niet gelijk. 
Verder is de opdeling van de stad verschillend: soms in zestien kwartieren, soms in zeven 
wijken en ook wel in een noordelijk en zuidelijk deel. In 1832 komt er dankzij de invoe
ring van het Kadaster uniformiteit. De kadasteradministratie werd ook met een uniek 
nummer weergegeven op een kaart (plattegrond). Deze kaart is gedigitaliseerd en wordt 
gebruikt als een verbinding tussen de oude en de n ieuwe administraties. D e koppel ing 
wordt gelegd op basis van een overeenkomst in de n a a m van de eigenaar en/of van loop-
route. Het is mij nog niet bekend of elders ook overeenkomstige mogel i jkheden bestaan. 
Voor genealogen, die zieh verder in de familiegeschiedenis willen verdiepen lijkt mij dit 
zeer aantrekkelijk en mogeli jk een bron van inspiratie. 
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Van wie ben jij er een? 
H.M. Lups 

DNA-genealogie 
W e meldden destijds dat m e n in Vlaardin-
gen aan een interessant onderzoek was be 
gonnen. Enkele ja ren geleden werd daar 
een kerkhof uit de elfde eeuw blootgelegd, 
waarbij men 41 goed geconserveerde licha-
men uit de grond wist te halen, waarvan 32 
in aanmerking kwamen voor mogelijk 
DNA-onderzoek . Bij 24 gelukte het vol-
doende intact D N A te vinden. De gemeente 
Viaardingen riep vervolgens alle Vlaardin-
gers, waarvan de voorouders al generaties 
in de stad woonden, op om wangsli jm af te 
staan voor DNA-onderzoek om te kunnen 
nagaan of ze verwant waren met de opge-
graven Vlaardingers . M e n selecteerde hier-
uit uiteindelijk 88 kandidaten. Bij het Leids 
Universi tair Medisch Centrum werd hun 
D N A vergeleken met dat van die oude 
Vlaardingers . He t gelukte één directe match 
te maken met de schedel van een ongeveer 
45 jaar oude man. Het is een Rot terdamse 
tandarts, waarvan de généalogie al terug 
ging tot 1549. Hij kan dus nu qua D N A te
rug tot in de elfde eeuw. Het is wel j a m m e r 
dat de link naar die verre voorvader niet 
ui tgebreider gelegd kan worden zoals bij de 
Karel de Grote afstammelingen. 

In Amer ika werd DNA-onderzoek populair 
bij echtscheidingen e.d. om bijv. alleen 
maar alimentatie voor de echte eigen kinde
ren te moeten betalen. Onderzoek in deze 
richting is echter niet overal toegestaan. 
Toch lijkt mij een DNA-genealogie interes
sant en medisch gezien zelfs wenselijk. 
D e n k maar aan families waar borstkanker 
veelvuldig voorkomt. Zo zijn er t rouwens, 
zoals bekend, meerdere ziektes en afwijkin-

gen waarbij erfelijkheid een rol speelt. 

W a t wij als regel doen is in eerste instantie 
het opzoeken van de oudst bekende manne-
lijke voorvader. W e stellen een stamreeks 
op. Maar hoe betrouwbaar is deze? 
M e n stelt dat gemiddeld tien procent van de 
kinderen niet afkomstig is van de officiële 
vaders. Dan zijn er tegenwoordig de zaad-
donoren, die als regel anoniem blijven. Ook 
zijn mij gevallen van fraude bekend: onge-
huwde moeders die hun kind kwijt wilden/ 
moes ten en waarbij dat kind dan op papier 
op naam van een andere moeder werd gere-
gistreerd, een en ander gedekt door de ver-
klaring van een arts of verloskundige. Ove-
rigens ging dat niet altijd goed, want de 
echte moeders gingen wel eens praten. Al 
bij al is het daarom heel goed mogeli jk dat 
stellet] es die een gezin gaan vormen bloed-
verwanten van elkaar zijn. Er zijn gevallen 
bekend waarbij achteraf b leek dat broer en 
zus waren getrouwd en ook kinderen kre-
gen. Daardoor kan de aanleg voor erfelijke 
afwijkingen, die mogeli jk bij de betrokke-
nen niet dominant naar buiten traden, dat 
bij het nageslacht wel doen. 

M e n moet wel voorzichtig zijn met het 
trekken van conclusies. Sommige eigen-
schappen zijn dominant, andere recessief. 
In Amerika is de neger lange tijd gediscri-
mineerd. Uiteraard zijn er daar heel wat ge-
mengdbloedigen ontstaan, waarbij een aan
tal voor het oog praktisch blank waren en 
als blanken waren geaccepteerd door hun 
omgeving. Maa r het gebeurde wel eens dat 
z o ' n ogenschijnlijk b lank echtpaar opeens 
een niet blank kind kreeg. Dat was in de 
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tijd van de rassendiscriminatie niet zo best 
voor hun status. 
Een aantal eigenschappen is dominant . Een 
dezer dagen las ik in een courant een kort 
artikeltje onder de rubriek "meer we ten" 
waarin men hierop inging omdat dat wel 
eens twijfel zaaide. Zo krijgen ouders met 
b lauwe ogen altijd b lauwogige kinderen. 
Maar ouders met bruine ogen kunnen ook 
een blauwogig kind krijgen zonder dat de 
moeder vreemd is gegaan. Oogkleur wordt 
door een gen bepaald. Van dat gen heeft 
ieder twee exemplaren. Een van elk der bei
de ouders. Als j e van beide een b lauw gen 
krijgt, krijg j e b lauwe ogen. Krijg j e twee 
keer bruin dan zijn j e ogen bruin. Bij een 
bruin en een blauw gen krijg j e bruine ogen 
omdat dat gen dominant is. Maar als j e van 
beide ouders net dat blauwe gen erft krijg j e 
b lauwe ogen. Het is interessant je hierin te 
verdiepen. Het risico is, dat j e kenmerken 
bij j e zelf tegen kunt komen, die j e beide 
ouders en j e officiele voorouders niet heb
ben en die dus van een andere verwekker 
afkomstig moeten zijn. 

M e n is bij bepaalde afwijkingen niet voor 
niets ook van medische zijde genealogisch 
gei'nteresseerd, waarbij tegenwoordig in be
paalde gevallen het DNA-onderzoek ook 
meespeelt . 
Op http://erfelijkheid.verzamelgids.nl/ 
vindt u allerlei toegangen, die verdere in-
formatie geven. 

Misschien wordt in de toekomst van ieder-
een een DNA-profiel vastgelegd. Of die 
profielen ooit openbaar zullen worden be -
twijfel ik. Wel iswaar is een s tamboom, ge-
baseerd op DNA-onderzoek interessant 
maar ik denk dat publicatie uit privacyover-
wegingen veelal achterwege zal blijven. Er 
is een tijd geweest dat het hebben van bas-

taarden een soort s tatussymbool was : men 
kon zieh een aantal bastaarden veroorloven. 
Maar ook later kwamen ondanks de voor-
schriften van de kerk en de overheid de no -
dige bastaarden voor. Vooral in de hogere 
kringen was het huwelijk een kwest ie van 
bezi tshandhaving, c.q. uitbreiding en was er 
geen liefde in het spei. Over de bastaarden 
van ons vorstenhuis zijn diverse boeken 
versehenen. En waarschijnlijk bevatten die 
nog maar een deel van de waarheid. En 
men kan zieh afvragen of die waarheid 
steeds echt waar is. Er zijn families die een 
dergelijke afstamming g a a m e uitdragen en 
er trots op zijn, die er een zekere status aan 
denken te ontlenen. Ik bezit een kopie van 
een geboorteakte, waarbij de vader, huwe-
lijkspartner van de moeder , de geboorte van 
een dochter aangeeft, terwijl het in wezen 
om een onechte dochter van koning Wi l lem 
III zou gaan. 
Waar of niet waar? 
Het vreemd gaan gold voor de adel, maar 
ook voor de rijke niet-adel. Zowel de rijke 
koopman als de rijke boer t rouwden binnen 
hun stand, maar zochten hun vertier meer 
dan eens elders. Onze rechterlijke archie-
ven laten zien, dat dit verschijnsel zieh ech
ter niet alleen tot de betere standen beperk-
te. Ook elders vond "vleselijke conversat ie" 
plaats. 
Over de tegenwoordige tijd behoeven we 
niets te zeggen. Frequente partnerwissel ing 
wordt meer regel dan uitzondering met alle 
gevolgen van dien 

Definities verschil lende genealogische op-
stellingen 
Voorlopig zullen we wel doorgaan met ons 
onderzoek en de vastlegging van de gevon-
den resultaten zonder ons druk te maken 
over de naam/definiering van de verkregen 
overzichten. 
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Bij de joodse genealogiebeoefening telt 
vooral de moederl i jke lijn, omdat dat de 
mees t zekere is. Maar zelfs die is niet meer 
voor honderd procent zeker omdat een 
moeder ook een eitje gei'mplanteerd kan 
krijgen. Wij genealogen gaan wel door met 
het zoeken naar voorouders . Dit blijft nu 
eenmaal een spannend avontuur, zelfs nu 
we veel gegevens van het internet kunnen 
sprokkelen. Wij maken rüstig allerlei gene
alogische overzichten maar kunnen ons 
daarbij wel afvragen of de definiering 
steeds juis t is. Denk maar aan het begrip 
naamgenealogie . Er zijn meerdere redenen 
waa rom dit woord niet meer toereikend is. 
Naas t v reemde conceptie waarbij het kind 
toch de n a a m van de officiele vader krijgt, 
hebben we ook te maken met de huidige 
naamgevingswet ten waardoor een kind de 

n a a m van de moeder kan krijgen. Verder 
kunnen ook geadopteerde kinderen de naam 
van de adoptiefouders krijgen. Hören die 
kinderen daar ook bij? En de kinderen die 
de n a a m van de moeder gekregen hebben? 
Het lijkt mij moeil i jk goede definities te 
vinden, die de lading dekken. Eigenlijk 
weet j e alleen bij DNA-genealogie waar j e 
aan toe bent. 

W i e bepaalt de goede definities? 
De vraag is nu: wie bepaalt uiteindelijk wat 
wat is. Op genealogisch gebied hebben we 
hier te lande naast verschil lende kleinere 
twee grote ' spe lers ' in het genealogisch 
veld: het Centraal Bureau voor Genealogie 
en de Neder landse Genealogische Vereni-
ging. Zullen zij er samen ui tkomen? Of is 
dit een internationale vraagstelling? 

De archiefgids van de 'Baltic connections' is 
voltooid. 
D e heer Lennart Bes , van het Nationaal Ar-
chief uit Den Haag meldt dat de archiefgids 
van het Baltic Connect ions project voltooid 
is. 
Deze gids heeft betrekking op de mari t ieme 
verbindingen tussen de landen rond de Bal
tische Zee , globaal van 1450 - 1800 en is 
gericht op t hema ' s zoals handel , scheep-
vaart, kooplieden, (handels)artikelen, diplo
matie , fmanciën en migratie. 

De gids omvat de belangrijkste archieven en 
verzamelingen in tien landen: Denemarken, 
Estland, Finland, Duitsland, Letland, Litou-
wen, de Neder landen, Polen, Rusland (St. 
Petersburg) en Zweden. Het bestaat uit be -
schrijvingen van stukken in bezit van 127 
archieforganisaties. De gids is verkrijgbaar 
als database via: w w w . balt icconnections. 
net en zal omstreeks november in drie delen 
gepubliceerd worden door Brill Publishers. 
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Beroepen van toen (rijglijfmaker - roedragher) 
H.M. Lups 

Rijgl ijfmaker 
Een rijglijf was een onderkledingstuk, veel-
al door vrouwen, maar ook wel door man
nen gedragen, vervaardigd uit stevig doek 
en baleinen en van een rijgsluiting voor-
zien. Het was de voorloper van het corset. 

Rijtuigbekleder 
De rijtuigbekleder stoffeerde rijtuigen. 

Rijtuigmaker 

Vervaardiger van rijtuigen. 

Ritser 

Persoon die van overheidswege met een 
ritsijzer tonnen en vaten merkt en er de in-
houdsmaat op aantekent. (WNT) 

Riviervisser 
Zoetwatervis , afkomstig uit onze rivieren, 
is lange tijd deel van het menu van onze 
streken geweest . N . Woelders schreef in 
Neder lands Historien van 1977 nr 3 een ar-
tikel over de laatste riviervissers. Hij begint 
met een gedieht waarmee Jan Soet (1608-
1674), een Amsterdams toneeldichter in het 
populaire genre, het Hollandse confessiona-
lisme over de hekel haalde: 

"Die Snoekken daar 't al voor moet wijken 
Zijn ' t beeld der Roomsche Catholijken; 
de gladde Zeelten, die nooit bijten 
Zijn evenals de Mennonij ten 
Zoo qwaad te grijpen als een Aal . 
De Baarsen, dapper hoog geprezen, 
Wiens scherpe Vinnen elk moet vrezen, 
Zijn ' t edele nazaat van Kalvijn, 
De blanke Blaayen, schoon voor d 'oogen 
Zijn Puritainen, zoo vol loogen 
Gelijk een AI vol zuivel is. 
De Ruisvorens zijn de Lutheranen, 
Die zieh nooit van ' t zuipen spaanen, 
Zijn d 'Armijnjaren, op der aarde 
Van macht en heerschappij berooft ." 

Hoe men toentertijd over een dergelijk ge
dieht dacht zullen we in het midden laten. 
Er blijkt in ieder geval wel uit dat de dich
ter er van uitging dat men de zeven ge-
noemde vissoorten a lgemeen kende . N u 
kent de sportvisser, die met een hengel vist 
deze soorten nog wel maar de meeste soor-
ten worden niet of nauweli jks meer gege-
ten, niet alleen in Amsterdam, maar ook 
eiders in ons land. Bij mij voor de deur 
wordt geregeld gevist, maar elke vis gaat 
weer terug. Momentee l worden, denk ik, 
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praktisch alleen nog paling en snoekbaars 
gegeten, waarbij de pal ing ten dele kweek-
product is. Wel iswaar zijn er nog beroeps-
vissers, maar niet meer op de grote rivieren. 
In het ver leden was dat wel anders. 
De riviervisserij kunnen we in twee Perio
den verdelen: voor en tijdens de Republiek. 
In vroeger tijden, voor het ontstaan van de 
Republiek. Vanaf de vroege Middeleeuwen 
was alle grond, water en zelfs de lucht in de 
streken waar hij gezag had, van de vorst, 
hetzij koning, hetzij graaf. Zo behoorden 
alle onbeheerde, niet in cultuur gebrachte 
gebieden buiten de gemene gronden van 
buurschappen, die nog aan n iemand hadden 
toebehoord, tot het domein van de landheer. 
Wateren konden jur idisch in twee soorten 
worden verdeeld: De landsheer had recht 
op de bevaarbare grotere s tromende wate-
ren en dus viel ook het visrecht op die wa-
teren. Vissen met de hengel was vrijwel al-
tijd en overal vrij . 

De oudste vermelding van visrechten voor 
het Maas-Merwedegebied stamt uit 877. In 
dat j aar voldeed keizer Karel aan een ver-
zoek van keizerin Richildis en zonderde hij 
een deel van het Patr imonium van de abdij 
van Nijvel af ten behoeve van de zusters en 
kanunniken aldaar. Dit betrof onder meer 
de visserij in de Merwede . . Volgens de bis-
schopskroniek van Kameri jk uit de elfde 
eeuw hadden ook de aartsbisschoppen van 
Trier en Keulen en een aantal andere abdij -
en visrechten op de Merwede , zelfs in ge-
meenschappel i jk bezit. Die visrechten wa
ren mogeli jk van kracht op de hele toenma-
lige rivier die als Merwede bekend stond 
van Gor inchem tot bij Viaardingen. Uit 
1108 is de eerste schikking van een visrecht 
door een Hollandse graaf, Dirk III bekend. 
Westfriese graven hadden sinds een onbe-
kende tijd een aantal visserijrechten in het 
mondingsgebied van de Oude Rijn. In 1275 

Steide Floris V dat het visrecht in alle wete-
r ingen in zijn landen aan h e m toe behoor
den. Deze visrechten gingen geregeld van 
de ene hand over naar de andere, hetzij 
door Schenking, hetzij door koop. Het 
vroon voor Rotterdam, Schoonderloo (en 
Katendrecht , Schiedam en Vlaardingen 
werd begin vijftiende eeuw als een domein 
verpacht. In 1403 k w a m deze combinatie in 
erfpacht aan Arent van Riede, in 1420 was 
dit geheel in handen van Geerlof Janz., bal-
j u w van Rotterdam, in 1423 in handen van 
Aernt Woutersz . en zijn metgezellen. In de
ze twee gevallen k w a m jonkheer van Gaas-
beek als heer van Putten 1/3 deel toe van de 
vroonvisserij voor Vlaardingen. De vis 
diende afgeslagen te worden in de plaats 
waar de vissers zieh hadden laten inschrij-
ven. Dit onder controle van de vroonmees-
ter, die aangesteld was om het vroongeld, 
de zesde penning ,in natura of in geld te 
ontvangen. 

Naas t de zeven genoemde vissoorten werd 
er gevist op zalm, waarvan vooral de win-
terzalm aantrekkelijk was , steur, houting, 
elft en fint. Andere soorten s tanden minder 
in aanzien. Als de juis t genoemde soorten 
het lieten afweten, richtten de vissers zieh 
op andere vissoorten als karper, bliek en 
andere "Schampvis" . Deze soorten hadden 
dus een niet al te positieve bijnaam. In de 
zeemonden waren ook de zeehond en de 
bruinvis prooi. 

Vroonvisserij is 'heerlijke visser i j ' , waar
van de rechten dus in handen waren van de 
heren. De vroonvisserij werd verdeeld in 
visserij met stalen längs de oevers en de 
diepvisserij in het midden van de rivier. In 
1847 verkochten de gezamenlijke eigenaren 
hun visrecht aan baron Van Brienen van de 
Groote Lindt. Sindsdien werd het geexploi-
teerd als zalmvisserij De Merode . De toen-
malige ambachtsheer mr. O.P. Baron Groe-
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ninx van Zoelen ontving voor zijn kwart 
deel 36.250 gulden. 
Het voorgaande is een uittreksel van een 
artikel van de heer M. Harbers , bedoeld als 
beknopte inleiding tot het eigenlijke vissen. 
Het laat zien dat er achter het riviervissen 
een hele maatschappeli jke ordening tot 
stand is gekomen ten behoeve van de maat
schappelijke bovenlaag. Deze ontwikkeling 
op zieh is niet alleen interessant, maar al 
die verpachtingen van visrechten moeten 
documenten hebben opgeleverd die, voor 
zover nog aanwezig, ook interessant voor 
genealogen kunnen zijn. 
De visserij op trekvis varieert van vis- tot 
vissoort. Onderstaand volgt een opsomming 
van de verschil lende vissoorten waarop ge-
vist werd. 

Elfi 
De elftstand in de Neder landse rivieren is 
vanaf rond 1890 nog sterker teruggelopen 
dan die van de zalm. Het merendeel van de 
riviervissers vond in het voorjaar (april t/m 
mei) zijn hoofdbestaan. De elft is een trek
vis met groene rug en zilveren buik, 
meestal niet groter dan 50 cm. 

Pint 
Deze trekt vooral in april de rivier op. M o -
menteel is ook deze soort op onze rivieren 
(nagenoeg) uitgestorven. Ze werden met de 
zegen of het drijfnet gevangen. 

Houting 
Kenmerken zijn een spitse snuit, die boven 
de onderkaak uitsteekt. Het is een echte 
trekvis. Tegen de tijd van het kuitschieten, 
twee maanden van het jaar, komt hij de ri
vieren op. De overige tijd brengt hij in het 
zoute water door. 

Schotje 
Het schotje is een kruisingsproduct van 
zalm en beekforel en lijkt veel op een j a -
cobszalm. 

Steur en steurvisserij 
De steurvisserij wordt sinds 1900 op de N e 
derlandse rivieren niet als een afzonderlijke 
visserij uitgeoefend, maar tijdens de zalm-
visserij werd er af en toe nog wel eens een 
exemplaar gevangen. Meestal werd deze 
vis in een steurnet naar de wal getrokken en 
daar aan een touw door de k ieuwen vastge-
legd. Nooi t mocht hij direct worden ge-
dood, want bij de kuiters (vrouwtjes steu-
ren) zou anders de kaviaar bederven. 

Zalm 
De zalm brengt een deel van zijn leven in 
het zoetwater van de bovenst room van een 
rivier door en een ander deel in zee. Het 
merendeel van de jonge zalmen verblijft na 
de geboorte gedurende ongeveer een jaar 
op of in de nabijheid van de plaatsen waar 
ze geboren zijn. Een klein deel, de overblij-
vers, meestal manneli jke exemplaren, bli j-
ven twee jaar, soms nog langer op die plaat
sen. Tijdens of na het aftrekken krijgen zij 
het zalmkleed, de kleur van de volwassen 
zalm. Als regel wordt aangenomen dat de 
zalmen slechts een keer aan de voortplan-
ting deelnemen. Deze opzwemmende zal
men zijn bes temd om deel te nemen aan de 
voortplanting. De vissers onderscheidden 
nog winter-, zomer- en jacobszalmen. Ze 
zijn alle van dezelfde soort maar verschil-
len wat betreft het gewicht, de tijd van op-
zwemmen tot de ontwikkel ing van de ge-
slachtsklieren. 

Wijze van vissen 
De visserij op trekvis vond plaats met: 
1. de zegen 
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2. het dry me t 
3 . de steek 
4 . het zalmkruisnet, een verdere ontwikke
ling van het gewone kruisnet 

De visserij op de verschillende soorten 
trekvis onderscheidt zich qua methode en 
terminologie nauwelijks. De vistuigen 
waarmee op zalm, houting, elft en fint werd 
gevist verschillen alleen in maaswijdte en 
de manier van inrijgen van de hoepels aan 
de fuiken. 

A d 1 De zegen 
De zalmzegen was het voornaamste vistuig 
op zalm. O m te voorkomen, dat niet alle 
za lm werd weggevangen, was in ons land 
de zalmvisserij elke week gesloten van za-
terdagavond zes uur tot zondagavond zes 
uur gedurende de periode van 16 augustus 
tot en met 15 oktober. De wijze waarop de 
visser de zegen gebruikte was zeer verschil-
lend en hing af van de plaats waar gevist 
werd. 
D e zalm(zegen)visserij kan als volgt wor-
den ingedeeld: 
A. Staatsvisserij 
B . Handzegenvisser i j . De laatste is dan 
weer onder te verdelen in: 

1. klep-vlotvisserij 
2. galgvisserij 
3 . kantvisserij 

A d 2 De drijfnetvisserij 
He t drijfnet is een driewandig net dat met 
de s troom meedrijft en waarmee op zalm en 
trekvis gevist wordt. De visser onderscheid-
de drie soorten drijfnetten: winternetten, 
zomernet ten en jacobsnet ten waarmee resp. 
op winter-, zomer- en jacobsza lm gevist 
werd. 

A d 3 De steek 

De steek is een indent ing om zalm te van-
gen, een Schütting, bestaande uit palen met 
daartussen vlechtwerk van halverwege de 
rivier en niet geheel tot de oever. Een zeil-
gat van ongeveer 25 meter breed moet vrij 
blijven. Bij de benedenrivieren werden 
links en rechts van de Schütting palen ge-
plaatst, verder s troomopwaarts aan een kant 
bouten en tussen Schütting en bouten beves-
tigde men fuiken. O m het half jaar moest de 
Schütting worden vernieuwd. Hoewel de 
vangsten met steken minder waren dan die 
van de zegen visserij en, was de steekvisserij 
niet onbelangrijk. De exploitatiekosten wa
ren lager. 

Ad 4 Het zalmkruisnet 
Me t dit net werd alleen op de Maas in Lim
burg gevist en wel uitsluitend op zalm. Het 
werd vanuit een boot bediend. Het zalm
kruisnet bestond uit een vierkant gebreid 
net, ui tgespannen gehouden aan twee elkaar 
kruisende buigzame stokken. Aan twee zij-
den waren rechthoekige keernetten aange
bracht. 

Visserij op aal en prik aal of paling. O m 
eieren te leggen trekken alle palingen naar 
zee. In de Saragossazee paren ze, zetten de 
eieren af en sterven. De jonge visjes komen 
na drie jaar in Neder land aan. Het zijn glas-
aaltjes, waarvan de vrouwtjes de rivieren 
optrekken, terwijl de mannetjes meestal in 
de r iviermonden achterblijven. Als de jonge 
aal j a ren in zoet water heeft geleefd en ge-
slachtsrijp is geworden, begint de trek naar 
zee, gewoonlijk van oktober tot januar i . De 
aal die het trekkleed heeft aangenomen, 
wordt door de vissers paling genoemd. Ze 
zijn vet, voelen vast aan en nemen geen 
voedsel meer op. Daarom gaat de paling, 
anders dan de aal, weinig in gewicht achter-
uit, wanneer ze in een bun of kaar bewaard 
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worden. Op deze naar buiten trekkende pa
ling berust de ankervisserij . 
De manneli jke alen zijn veel kleiner dan de 
vrouwelijke. Bij de zgn. telpaling, waarvan 
er vier a vijf in een halve kilo gaan heeft 
men waarschijnlijk met manneli jke exem-
plaren te maken. De meeste vrouwelijk pa
ling wordt in twee soorten verdeeld volgens 
de wijze waarop hun vangstmethode geba-
seerd is: slokkers en spitskopjes. De slok-
kers hebben brede koppen, leven van roof 
en worden met repen en dobbers gevangen. 
Een reep is een lange lijn met zijlijntjes 
waaraan haakjes met aas, dobbers zijn losse 
lijntjes met daaraan een haakje met aas 
(met aan de bovenkant een stukje hout) . 
Deze wijze van vangen werd door de rivier-
vissers als amateurist isch ervaren. Zij pre-
fereerden de aalkorf of aalwant, een uit teen 
gevlochten fuik, die nog steeds in gebruik 
was toen ook de garenfuik toepassing vond. 
De korven waren reeds in de Middeleeu-
wen van grote betekenis , meestal met 
schuttingen of weren verbonden tot kop-
pels . Sinds ca. 1300 wordt er in vele oor-
konden gewag van gemaakt.Van een nieu-
we methode werd in 1968 gewag gemaakt: 
het gebruik van palingkistjes op het IJssel-
meer, hoewel deze vorm van vissen ook 
reeds voor de Tweede Wereldoorlog bekend 
was . 
Inmiddels is de palingstand sterk teruggelo-
pen en ten dele vervangen door gekweekte 
paling. 

Prik en prikvisserij. De prik, ook lamprei 
genoemd, is een slangachtige parasitaire vis 
zonder zichtbare kieuwen. M e n onder-
scheidt twee soorten: de zeeprik of moer-
pr ik en de rivierprik. De prik werd in Ne -
derland niet gebruikt als tafelvis. De in Ne -
derland gevangen prikken werden naar vis-
sersplaatsen rond de Zuiderzee gezonden 

ora als aas gebruikt te worden voor de 
beugvisserij op kabeljauw en schelvis. Bij 
Lith zou nog steeds prik gevangen worden, 
die naar Duitsland werd geexporteerd. 

Velen längs de grote rivieren hebben als 
hoofd- of bijverdienste hun inkomen ver-
worven via de riviervisserij . Hoewel wat 
uitgebreider behandeld dan bij de meeste 
oude beroepen, is dit nog maar een sum
miere weergave. Voor verdere informatie 
möge ik verwijzen naar de l i teratuuropga-
ve, waaraan het voorgaande ontleend is. 

Literatuur: 
M. Harbers, Riviervisserij tussen de Maasmond 
en IJsselmonde, versehenen in jaargang 6, 1995, 
nr 1 van NETWERK, een uitgave voor Vrien-
den van het Visserijmuseum. 
Dr. Th.H. van Doorn, Terminologie van rivier-
vissers inNederland, 1971 Assen, Van Gorcum 
& Comp. N.V. 
P. Hartman, Zalm vernomen! De zalmvisserij 
ten tijde van weleer, 1995 Verse Hoeven uitge-
verij. 

Roedragher 
I tem so sal hy {de gerechtsbode) wesen een 
w e d e r des twists ende dergheenre die twy-
en ende ymmer geen vechter, ende tot enen 
teyken dairoff sal hij altoos draghen een 
roede in sijn hant, hoghe rechtop ende niet 
ter syden dalende, ende heet dairom roe
dragher, omdat men dairby weten mach dat 
hy die bode is, ... ende niet hy alleen sal die 
roede draghen so voirs . is, mar desghelijcs 
die bailiu ende scout, ... ende so wanneer 
yement enen rechter of bode also gaende 
misdede, die misdede des heren persoon 
properlicken, Matthijsz. 83 {vgl. Noorde-
w i e r Ä O . 350, waar herinnerd.) 
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Paleografie - Trouwinschrijvingen 
De Korendijk, 1656 

Register 
van de namen der genen die alhier inde 
Corendijck in den huwelyken staat bevesticht 
sijn, gedurende den tijt van de bedieninge 
van Engelbertus Pythius, predicant aldaar 

Anno 1656. 
maj(us) 21. 

Crijn Jobse, J.M. van de Corendijck met 
Leentje Pieters J.D. mede wonende alhier. 

28 
Cornells Wilhelmse Hoogewerf J.M. in de Corendijck 
ende Fijtjen Jacobs van der Es, weduwe van Cornelis 
Leendertse van der Meer, wonende in den Hitsert 
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Het geslacht met de takken Romeyn, van Driel 
en van der Linde uit Groote Lindt (slot) 
K.J. Sl i jkerman 

IV. M E T E R D I R C K S Z . (DE) M E T S E L A E R alias V A N D E R L I N D E , j . g . van IJs-
selmonde (1637), meester metselaar te Groote Lindt, woonde aldaar bij het Hoekse Veer 
1639-1642, sinds ca. 1642/1643 te Puttershoek, heemraad / schepen (tussen 1664-1685), 
kerkmeester (1670) van Puttershoek, overl. tussen 28-2-1685 en 19-5-1687. Hij huwde l e 

Barendrecht ( 3 e gebod aldaar 13-9) 11-10-1637 met Soetgen (Soetie) Aryensdr (Aerts), 
ged. Barendrecht 3 jun i 1607, j . d . van Barendrecht (1637), overl. tussen ca. sept. 1643 en 
25-11-1644, dochter van Adriaen Jacobsz. en Bastiaentje Jansdr. P u n t 3 3 . Pieter huwde 2 e 

(wellicht tussen 20 februari en 12 november) 1645 met Maeyken (Maerijgen) Gijsberts-
dr. Nüchteren. , begr. Puttershoek (in de kerk, op of voor 2-1 ) 1671, dochter van Gijsbert 
Adriaensz. , wellicht boer, heemraad, heil ige-geestmeester van Groote Lindt, en Commer 
(tyen) Huygensdr . 3 4 . Zij huwde l e met Claes Geenen. 
Opmerkel i jk genoeg is Pieter bij zijn huwelijk ' jong gezel van LTsselmonde' genoemd. 
Vermoedel i jk was hij daar niet geboren maar had hij daar geruime tijd verblijf gehouden. 
Well icht wel om daar bij een metselaarsbaas het vak te leren. Na zijn vestiging in 1642 of 
1643 te Puttershoek ging hij zieh aldaar naar zijn plaats van herkomst Groote Lindt: Van 
der Linde noemen. Volgens de schrijver van het boek 'Verdwijnend Pu t t e r shoek ' 3 5 is hij 
te Puttershoek als schepen / heemraad ook met de naam Van der Swaen vermeld gevon-
den; een Stelling welke ik tot op heden niet met akten heb kunnen staven. De op Devels-
sluis wonende Lau Teuniss, getrouwd hebbende Mayken Pietersdr., weduwe van Pieter 
Franss. , transporteerde op 3 jun i 1639 aan Pieter Dirckss. Metselaer een huis met erf etc. 
aan 'Sheeren Dijck van Swijndrecht ' bij het Hoekse Veer onder Groote Lindt. Dezelfde 
dag werd ten laste van Pieter en ten behoeve van de verkoper een schuldbrief opgemaakt 
ten bedrage van 275 g ld . 3 6 . Pieter Dircxss. Metselaer, wonende omtrent 'het hoekxsen 
veer ' deed dit huis op 3 mei 1642 over aan de mede de te Groote Lindt wonende Jan 
Arien Pouwelssoon. Dezelfde dag liet hij ten behoeve van Metselaer een schuldbrief van 
600 gld. passeren, waarbij opmerkeli jk genoeg Pieter Metse laer ' s zwager, de op Putters
hoek woonacht ig Arien Pieterss. Metselaer , zieh voor Jan als medeborg s t e lde 3 7 . Op 3 
april 1643 werd Soetien Aryens op belijdenis l idmaat te Put te rshoek 3 8 . De te Puttershoek 
wonende Pieter Joosten verklaarde bij akte van 12 jun i 1644 300 Car. gld. schuldig te zijn 
aan Pieter Dir ickse en Aerie Pieterse, metselaars, en dat als res tsom van leverantie van 
kalk, stenen, zand en voor gedane arbeid ' en anders ' . De metselaars hadden een n ieuw 
huis gebouwd op voornoemd dorp, oostelijk belend a a n ' s heeren boesem van Boonaven-
tu ra 3 9 . Pieter Dirickse Metselaaer, inwoner van Puttershoek, weduwnaar van Soetie Ae-
riensdr., k w a m op 25 november 1644 met Jan Aeriense Puynt, residerende tot IJsselmon-
de, en Dirick Aeriense Caetenderecht, als ooms van de onmondige weeskinderen van Pie
ter bij Soetie, tot vertichting van hun moederli jke erfenis. Pieter zou zijn kinderen: Sebas-
tyaentie P(iete)r(s)dr., oud ca. 6 jaar, Aeriaentie P(iete)r(s)dr., oud. ca 4 jaar , en Dirirck 
P(iete)r(s), oud. ca. 1 jaar , tot hun 18 e j aa r naar behoren opvoeden en hen dan, of bij eer-
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der huwelijk, elk 120 ponden uitreiken. Pieter verbond hiervoor zijn huis en erf op het 
dorp Puttershoek, zuidelijk belend aan ' s Heerendijck van M o e r k e r c k e n 4 0 . In een niet af-
gemaakte en ongedateerde akte, welke echter tussen 8 en 13 mei 1654 moet zijn opge-
maakt , zijn Pieter Dircss. en Arie Pieterss. Kans genoemd als meester metselaars aan wie 
ene Beerent Wilmss . een schuld h a d 4 1 . Pieter Dirckse Metselaer , inwoner van Putters
hoek, Steide zieh bij akte van 26 mei 1658 als borg voor de te Zwartewaal woonacht ige 
Boon Ariensen en dat voor de som van 575 Car. gld. i.v.m. koop van een h u i s 4 2 . Genoem-
de Boon t rouwde op 21 november 1654 te Puttershoek als Bonifaes Arents Witsenburgh, 
j . m . van Geervliet, met Adriaentie Claesdr., j . d . van Puttershoek, welke laatstgenoemde 
een kind was van Maeyken Nugteren uit haar eerste huwelijk met Claes Geenen en daar-
o m een stiefdochter van Pieter Metselaer / van der Linde. Ten verzoeke van Pieter Dirck
se Metselaer legden de schout en schepenen van Put tershoek op 18 mei 1660 gerechtelijk 
beslag op de meubelen en andere goederen van Barthel Thonesen van den Bergh, oud-
schoenmaker, en dat vanwege achterstallige huurpenningen die Pieter van hem te vorde
ren h a d 4 3 . Op 1 december 1663 kwamen de kinderen en de weduwe van Jan Pieters Slee-
wijck met Pieter Diercxs van der Linde en Pieter Aryens Kans (Cans), mede namens 
' s i jnne ' onmondige zuster (en) broeders , voor het gerecht te Cromstrijen tot een akkoord 
over een kwest ie die tussen hen gerezen was over het leggen van een straat op de ' w o r f f 
van genoemde Sleewijck, waarover destijds een onderhandse akte was opgemaakt , 'doch 
jegenwoord ich verleyt ende niette v inden ' . Van der Linde en Cans kregen 38 Car. gld. 
betaald, maar als de onderhandse overeenkomst alsnog boven water zou komen, diende 
deze door hen als van gene waarde te worden b e s c h o u w d 4 3 a . Pieter Dirckse, schepen van 
Puttershoek, en Neelt ie Dirckse, weduwe van Aryen Pieterse Cantie, geassisteerd met de 
schout van Puttershoek als haar gekoren voogd, deden op 16 december 1664 transport aan 
Louweris Comel isse , inwoner van Puttershoek, van een huis met de beterschap van het 
erf op het dorp aldaar. Dit goed werd westelijk belend door A d a m Jacobse, zuidelijk door 
' d e straet ' en noordelijk door ' de gemeene buy r s loo t ' 4 4 . Dezelfde dag werd er door de ko-
per ten behoeve van de verkopers een schuldbrief van 300 Car. gld. opgemaak t 4 5 . Jan 
Arensen Man, inwoner van 's-Gravendeel , verklaarde bij akte van 9 juni 1669 500 Car. 
gld. schuldig te zijn aan Pieter Dirckse van der Linde en dat vanwege stenen, kalk, hout, 
arbeidsloon e.d., tot b o u w van zijn h u i s 4 5 a . In het testament van Leendert Cornelisen van 
' t Hoff en zijn vrouw Maria Meertens van 28 januar i 1670 werd Pieter Dircks. van der 
Linde tot voogd over de minderjarige kinderen aangesteld van de zijde der testatrice. De 
man benoemde van zijn zijde Leendert Corneliss. Jonghs t e 4 6 . Op de te Maasdam gehou-
den rechtdag van 29 maart 1670 eisten Pieter Dircx van der Linde (alias Metselaer) en de 
weduwe en erfgenamen van zaliger Arien Pieters Kans , allen wonende op Puttershoek, 
van Pieter Leenerts , wonende op Maasdam, de betaling van 355 gld. als resterende geld-
som voor het bouwen van een ' huysken ' in het j aa r 1662, waarvoor een bedrag van 450 
gld. was overeen gekomen. De gedaagde partij opperde echter dat het huisje niet volgens 
de gemaakte afspraken was gebouwd. De partijen hadden na 14 dagen niet tot een ak
koord kunnen komen en op de rechtdag van 12 april werd gesommeerd dat de partijen 
een t immerman en een metselaar zouden aanstellen om het huisje te visiteren. Kennelijk 
werd daarna de zaak wel in der minne geschürt, want er werd geen vervolg in het recht-
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boek gevonden a . Op 2 februari 1671 k w a m Pieter Dirckse van der Linde, schepen van 
Puttershoek, laatst weduwnaar van Marigie Gijsberts, met de schout van Put tershoek als 
oppervoogd der wezen en met procurat ie van Pieter Gijsbertse Nüchteren, gepasseerd op 
1 februari 1671 voor schout en schepenen van Zwijndrecht (N.B. deze akte is niet be -
waard gebleven), als o o m en bloedvoogd van de weeskinderen van Pieter bij Marigie , met 
Gijsbert Pieterse, mondige zoon van Pieter en Marigie, voor h e m zelf, en met goedvinden 
van Boon Ariense Metselaer , als getrouwd gehad hebbende Ariaentie Claes, die een 
dochter was van Marigie Gijsberts bij (haar eerste man) Claes Gene, en dat voor diens 
nagelaten weeskinderen, tot ui tkoop. Pieter Dirckse zou in de boedel blijven zitten en 
daarvoor zou hij uitreiken aan zijn beide zonen bij Marichie Gijsberts en aan de drie na
gelaten weeskinderen van Mar ig ie ' s dochter Ariaentie Claes bij Boon Ariense Witsen-
burch, een huis met de beterschap van erf op het dorp Puttershoek, westelijk belend aan 
'de straet ' , met nog een som van 200 Car. gld., te voldoen met jaarli jks 25 gld. Pieter 
Dirckse zou dit huis en erf vri jwaren van lasten tot mei 1671 en tevens zou hij uit eigen 
middelen de 36 gld. voldoen die zijn v rouw aan de Armen van Puttershoek had ver-
m a a k t 4 7 . In feite had Pieter Dirckse ten tijde van het passeren van deze ui tkoop een mon
dige zoon Gijsbert en een onmondige zoon Ary. O p 28 februari 1685 komt Pieter laatste-
lijk voor als schepen van Puttershoek. Op 17 november dat j aar n a m zijn zoon Gijsbert 
als zodanig z i t t ing 4 8 . Bij akte gedateerd 20 maart 1686 deed de oud-schepen Pieter Dircx-
se van der Linde uit eigen n a a m en voor zijn zuster, de weduwe van Ary Pietersen Kans , 
voor 25 Car. gld. aan de Armen van Puttershoek transport van een 'huysie ende erffie' 
aan ' de Vl iekant ' aldaar, oostelijk belend aan 'den dijck ofte Straet ' en westelijk aan ' den 
Vl ie t ' . Laatstelijk was dit huisje bewoond door ene Frans Woutersen T i m m e r m a n 4 9 . Gijs
bert Pietersse van der Linde, medeschepen van Puttershoek, voor hem zelf en namens de 
nagelaten weeskinderen van zijn zuster Bastiaentje Pieters bij A d a m Jacobse, beiden zali-
ger, en Jacob Jansse Niemansverdriet , wonende te Geervliet, als vader en voogd van zijn 
kinderen bij zaliger Ariaentje Pieters, allen erfgenamen van Pieter Dircxse van der Linde, 
deden op 19 april 1687 voor 300 Car. gld. transport aan respectievelijk hun broeder en 
zwager Ary Pietersse van der Linde van drie vierde parten van het door hun vader nagela
ten huis op Puttershoek, noordelijk belend aan 'de gemeenelants grienden van Moerker-
cke ' . Dezelfde dag werd er ten laste van Ary een schuldbrief ten bedrage van 270 Car. 
gld. opgemaak t 5 0 . 
Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1. (SE)BAS T IAE NT JE PIETERSDR. , geb. (Groote Lindt) ca. 1638, j . d . van de Lindt 

(1662), overl. na 29 maar t 1667. Zij huwde Puttershoek 21 januar i 1662 met Adam 
Jacobsz. Bongh (Bonck), j . d . van Aldekerk, wonende Heinenoord (1662), meester 
kleermaker te Puttershoek (1675), begr. Puttershoek in 1686. 
Sebastiaentje was wellicht identiek met de 'Bastiaentie Pie ters ' die op 14 april 1656 
als jonge dochter op belijdenis l idmaat te Puttershoek w e r d 3 8 . Volgens een hiervoor al 
behandelde akte van 16 december 1664 was A d a m gegoed (en wellicht ook woonach-
tig) naast het huis op het dorp Puttershoek van zijn schoonvader Pieter Dirckse en 
diens zuster Neelt ie D i r ckse 4 4 . In de j a ren 1667-1669 werd A d a m door de diaconie 
van Puttershoek betaald voor het maken van kleding voor de Armenkinderen en voor 
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de leverantie van wol en l innen 5 1 , terwijl zijn niet bij name genoemde vrouw op 29 
maart 1667 betaald kreeg voor het maken van twee h e m d e n 5 1 . A d a m Jacobse, meester 
kleermaker te Puttershoek, verklaarde bij akte van 8 September 1675 150 Car. gld. 
schuldig te zijn aan Johannes Cornelisse Visser, nagelaten zoon van zaliger Cornelis 
Hendrickse Visser. Pieter Dircxse van der Linde Steide zieh als zijn b o r g 5 2 . Adam Ja
cobse Bongh, inwoner van Puttershoek, deed bij akte van 2 jun i 1677 voor 400 Car. 
gld. overdracht van een huis met de beterschap van het erf aldaar aan Pieter Aerde-
man. Dit huis werd zuidelijk belend door ' de straet ' en noordelijk door 'de gemee-
nelants grient van M o e r k e r c k e ' 5 3 . Op dezelfde dag betaalde Adam van de voorge-
noemde obligatie van d.d. 8 September 1675 50 Car. gld. met de verlopen interesten 
aan Ary Schrijver wegens Johannes Visser. Het restant van 100 gld. n a m Pieter Aer-
deman over als koper van het huis van A d a m 5 4 . In 1686 werd te Puttershoek 18 stui-
vers betaald voor het gebruik van het doodkleed van A d a m Jacobse 5 5 . 

2. A R I A E N T J E PIETERSDR. , geb. (Groote Lindt) ca. 1640, j . d . van en won. Putters
hoek (1666), overl. voor 19 april 1687. Zij huwde Puttershoek (otr. 25 februari) 17 
maart 1666 met Jacob Jansz. Niemansverdriet, j . m . wonende Heenvliet (1666), 
woonde te Geervliet (1687) overl. na 19 april 1687. Bij hun huweli jk waren getuigen: 
Maer tgen Jansdr. d e . . . [onleesbaar] en Pieter Dirckss . van der Linde. 

3 . D I R C K PIETERSZ. , ged. Put tershoek 27 September 1643 (get. Bastiaen Dircksz., Jan 
Jansen Romeyn, Theuntien Jansdr., Geertie Geerits) , kinderloos overl. tussen 25 no-
vember 1644 en 19 april 1687. 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 
4 . G I J S B E R T PIETERSZ. V A N D E R LINDE, volgt Va. 
5. A R Y E PIETERSZ. V A N D E R LINDE, volgt Vb . 

Va. G I J S B E R T P I E T E R S Z . V A N D E R L I N D E , ged. Puttershoek 21 maart 1646 (get. 
Jooste de Baeckermoer) , j . m . van en wonende Puttershoek (1670), meester metselaar te 
Puttershoek, kerkmeester (1682), schepen (tussen 1686-1692), nominerend diaken (1699) 
van Puttershoek, overl. tussen 1 januar i 1699 en 28 februari 1701. Hij huwde Puttershoek 
(otr. 22 maart) 13 april 1670 met T h e u n t g e n A r y e n s d r . K n o e y e r , ged. Puttershoek 14 
maart 1646, j . d . van en wonende Puttershoek (1670), overl . na 28 februari 1701, dochter 
van Ary Jansz. Knoeyer, schepen, heemraad van Puttershoek, en Aeltjen Heyndrickdr. 
Post. 
Bij hun huweli jk waren (zijn vader) Pieter Dirckss. van der Linde en (haar vader) Aryen 
Janss. Knoeyer getuigen. Gijsbert Pieterse van der Linde, getrouwd met Theuntjen 
Ariens, en Arien Pieterse van der Linde, getrouwd met Grietjen Ariens, kinderen van 
Arien Jansse Knoeyer en Aeltjen Heyndricxs Post, beiden overleden, als naaste van den 
bloede en zijnde testamentaire voogden van hun zwager Jan Arense Knoeyer , alsmede 
van het weeskind van hun vrouwen zuster Tanneken Ariens Knoeyer bij Jan Cornelisen 
Barendrecht , alsmede van de nagelaten weeskinderen van Arien Leendertsen bij Lijntjen 
Ariens Knoeyer , allen mede-erfgenamen van het echtpaar Knoeyer-Post , richtten op 15 
februari 1677 aan de schout en gerechten van Puttershoek het verzoek om de landen en 
huizen in de boedel van hun schoonouders te mögen verkopen o m daar de schulden van te 
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betalen. Zij verkregen hiervoor toes temming onder de voorwaarde aan hen rekening en 
bewijs er van te d o e n 5 6 . O p 26 mei 1680 vond rekening plaats tussen Gijsbert Pieters van 
der Linde en zijn (half-)zusters twee kinderen genaamd Claes Boone en Maria Boone , ge-
t rouwd met Ary Dircxse, en dat vanwege de ui tkoop van een huis te Puttershoek, dat hen 
in het gemeen toebehoorde 5 7 . Claes en Maria Boone waren kinderen van Adriaentie 
Claesdr. , een voordochter van Gijsbert 's moeder. O p 3 mei 1682 transporteerde Gijsbert 
Pietersse van der Linde uit n a a m van Maer ten Cornelisen de Gilde een huis voor het ge
recht te P u t t e r s h o e k 5 8 . In 1687 werkte Gijsbert aan de straat van M a a s d a m en kreeg voor 
metseien be taa ld 5 9 . Onder meer een akte van 13 September 1691 noemt hem meester met-
se laar 6 0 ; een beroep waarmee hij in talloze rekeningen is genoemd. Op 1 januar i 1699 
stond hij nog op de nominat ie voor het ambt van diaken te Put te rshoek 6 1 , maar op 28 fe-
bruari 1701 kreeg zijn weduwe betaald voor door hem verrichtte metselarbeid aan de 
straat en leverantie van materialen aan de jurisdictie van M a a s d a m 6 2 . 
Kinderen: 
1. M A R I C H I E , ged. Puttershoek 14 februari 1672 (get. Pieter Dirckss. , Bastiaentgen 

Pietersd.) . 
2. A R Y E N , ged. Puttershoek 16 September 1674 (get. Jan Aryenss. , Frans Pieterss., 

Ael tgen Heyndriksd.) . 
3 . P IETER, ged. Puttersoek 24 januar i 1677 (get. Pieter Dirkcss. , Grietgen Ariensd.) . 
4. DIRCK, ged. Puttersoek 28 januar i 1680 (get. Gijsbert Boschman, Maer ten Ariensse, 

Theuntgen Ariensd.) . 
5. A R Y , ged. Puttershoek 28 maart 1683 (get. Jan Knoeyer , Ingen Hert igveldt en sijne 

huisvrou). 
6. A E L T G E N , 'h ier geboren ' , ged. Puttersoek 15 december 1688 (get. Jan Symonsse , 

Leendert Goriss. , Danyel Jacobss. , Mariggie Bastianen). 

Vb . A R Y E P I E T E R S Z . V A N D E R L I N D E , ged. Put tershoek 24 januar i 1649 (get. Jan 
Cleysse, Huych Gijsberts, Cornelis Leendersz. , Herman Pieters, Lijsbeth Cornelis , Nee l -
tie Dircks, Mayken Jansdr.) , j . m . van en wonende Puttershoek (1671), metselaar te Put
tershoek, overl . in of na 1718. Hij huwde Puttershoek (otr. 19 September ) 11 Oktober 
1671 met G r i e t g e A r y e n s K n o e y e r , j . d . van en won. Puttershoek (1671), dochter van 
Ary Jansz. Knoeyer , schepen, heemraad van Puttershoek, en Aeltjen Heyndricksdr. Post. 
Bij hun huweli jk waren getuigen (zijn vader) Pieter Dirckss. van der Linde en (haar va-
der) Arye Janss. Knoeyer . Ary was van beroep metselaar en is als zodanig te Puttershoek 
en eiders in vele rekeningen vermeld gevonden. Zo kreeg hij in 1703 betaald voor zijn 
arbeid aan de straat te M a a s d a m 6 3 , waaraan hij enige ja ren voordien ook voor zijn broer 
Pieter had gewerkt . Bij akte van 28 januar i 1690 belastte Ary Pietersen van der Linde, 
wonende onder het 'disstr ickt ' van Puttershoek, zijn huis en erf aan 'den straet w e g h ' met 
een hypotheek van 150 Car. gld. ten behoeve van de Dordtse burger Hendr ick Hofman. 
Aan de originele akte was de koopakte van het huis gehecht, wat hij uit de ouderlijke boe-
del had gekocht. Het huis was aan de zuidzijde belend door ' den straet ' en noordeli jk 
door ' d e gemeenelants grienden van M o e r k e r c k e n ' 6 4 . Bij akte van 18 februari 1693 be 
lastte hij zijn huis wederom met een hypotheek; nu ten bedrage van 100 Car. gld. en ook 
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weer ten behoeve van genoemde Hofman . Dit huis , waarmee zijn vader in 1686 is ge-
noemd, was gelegen aan het Weverseinde te Puttershoek, waarvoor hij tot in 1718 erf-
pacht be taa lde 6 6 . 
Kinderen: 
1. P IETER, ged. Puttershoek 31 januar i 1672 (get. Pieter Dirckss . van der Linde, Aryen 

Janss. Cnoeyer en Bastiaentgen Pietersd.). 
2. M A R I G I E , ged. Puttershoek 12 november 1673 (get. Leendert Gorisse, Jan Aryenss. , 

Annigen Aryensd.) . 
3 . A D R I A E N , ged. Puttershoek 1 januar i 1677 (get. Gijsbert Pieterss., Jan Arienss. , 

Lijntgen Ariensd.) . 
4 . DIRCK, ged. Puttershoek 22 februari 1679 (get. Maer ten Arienss. , Adriaentgen 

Ariensd.) . 
5. A D R I A E N T G I E , 'h ier geboren ' , ged. Puttersoek 9 September 1685 (get. Marigje 

Bast ianen). 
6. ARIEN, 'hier geboren ' , ged. Puttersoek 6 September 1688 (get. Lijntgie Ariens). 
7. L I JNTGE, ged. Puttersoek 3 februari 1694, get. Ael tge Ariens, Arien Ariens). 

I l lb . J A N J A N S Z . R O M E Y N , maakte een reis naar Rome in 1609, woonde aan 
'Sheerendi jck van Swijndrecht ' te Groote Lindt, kerkmeester van Groote Lindt (1639), 
overl. 22 September 1653, begr. Groote Lindt. (in de kerk). Hij huwde met Borg je 
( B o r r y g e n ) J a n s d r . , overl. tussen 22 September 1653 en 7 maart 1660. 
Romeyn werd in de kerk van Groote Lindt begraven onder een zerk onder de preekstoel 
met het volgende opschrift: ' In het jaar 1609 reysde ik in 11 weken naar Rome terdege; 
hier leydt begraven Jan Jansen Romein, 'sterft den 22 September in' t jaer 1653 ' , aldus 
beschreven in 1848 door J.W. Regt in zijn 'Geschied- en aardrijkskundige beschrijving 
van den Zwijndrechtsen Waard ' . Hij tekende bij deze notitie aan: ' in 1609 is de heer Cor
nells van der Mijle, r idder en voornaam magistraat te Dordrecht , nadat het bestand met 
Spanje gesloten was , in ambassade naar Venetie gezonden, en welligt is Jan Jansen toen 
met dezen in ondergeschikte betrekking, mede naar Italie gereisd, waar hij destijds de 
stad R o m e zal bezocht hebben. De toenaam van Romein kan door hem, ten gevolge dezer 
reis, zijn a a n g e n o m e n ' 6 7 . De zerk is later door brand met het gehele kerkje van Groote 
Lindt verloren gegaan. Jan Jansen Romeyn, tevens last en procuratie (gedateerd 24 Sep
tember 1658) hebbende van zijn broeder Cornelys Janssen Romeyn, Nel tyen Jansdr. met 
haar (niet bij name genoemde) zoon als gekoren voogd, Cornelys Bastyaensen, getrouwd 
hebbende Bastyaentyen Jansdr., en Maerrygen Jans, geassisteerd met haar gekoren voogd 
Huych Gisen, alien erfgenamen van zaliger Borgen Jansdr., die zaliger Jan Janss. Romeyn 
tot echtgenoot had gehad, transporteerden op 7 maart 1660 voor 275 Car. gld. aan Aeryen 
Bastyanen, inwoner van het dorp Groote Lindt, een huis en erf aan 'Seeren Dijck van 
Swijndrecht ' te Groote Lindt en dit zoals de ouders der kinderen Romeyn dit hadden be-
woond en bezeten. Dezelfde dag werd door de koper ten behoeve van de kinderen en erf
genamen van Borrygen Jans een schuldbrief van 175 Car. gld. opgemaakt . Later werd 
hierbij genoteerd dat op 12 mei 1665 voor de schout en schepenen van Groote Lindt Jan 
en Cornelys Janss. Romeyn compareerden, tevens ve r l angende hun zusters en zwagers , 
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en dat zij verklaarden dat deze custingbrief voldaan was . 
Kinderen: 
1. J A N JANSZ. R O M E Y N , overl. na 12 mei 1665. 

Een Jan Jansz., j . m . van de Linde, huwde Groote Lindt ( I e gebod Zwijndrecht 4 fe-
bruari) 25 februari 1646 met Anneke Comel i s , j . d . van Zwijndrecht. Mogel i jk heeft 
deze akte betrekking op genoemde Romeyn. 

2. C O R N E L I S JANSZ. R O M E Y N , j . m . van de Lindt (1653), schipper, woonde op de 
Koedoot onder Carnisse, overl. na 12 mei 1665. Hij huwde (otr. Barendrecht 29 n o -
vember )1653 met Ingetie Jansdr., j . d . van Carnis in Barendrecht (1653). 
Cornelis Janss. Romeyn, schipper op de Koedoot , wonende onder Carnis van Baren
drecht, verklaarde bij akte van 1 december 1659 aan (zijn zwager) Cornelis Bas-
tiaenss., mede schipper aldaar, 450 Car. gld. schuldig te zijn. Voor deze lening stelde 
Romeyn in het speciaal als zekerheid zijn huis aan 'sheeren dijck van den Zuytpolder 
van Carn is ' , rondom belend door ' sheeren dijck' , a lsmede de helft in een cromsteven 
schuit groot 30 voet ciels en nog in een van 26 voet ciels, met zeiltuig en verder toe-
behoren, waarvan de wederhelft aan genoemde Cornelis Bastiaenss. toebehoorde 6 9 . 
V a n het voornoemde huis heb ik geen transportakte gevonden. Mogel i jk had Ingetie 
dit in haar huweli jk meegebracht . In een waarschijnlijk in 1659 opgesteld Baren-
drechts l idmatenregister zijn Cornelis Jansz. en Ingetie Jans, uxor, genoemd als w o 
nende aan de Koedootsedi jk 'van ' t westen na ' t oosten ' onder Carn i s se 7 0 . Dit echt-
paar heeft geen kinderen te Barendrecht laten dopen. 

3 . N E E L T J E JANSDR. , overl. na 12 mei 1665. Zij huwde, zeker voor 1642, met N.N, 
overl. voor 7 maart 1660. 

4 . B A S T I A E N T J E JANSDR. , j . d . van de Linde (1638), weduwe van en wonende Ba
rendrecht / wonende in Carnis in Barendrecht (1669), overl. op de Koedoot onder 
Carnisse ( impost pro deo aldaar 6 februari) 1698. Zij huwde I e ( 3 e gebod Barendrecht 
14 maart en aldaar bescheid gegeven) 1638 met Cornelis Bastiaensz, j . g . van Baren
drecht (1638), schipper op de Koedoot in Carnisse, overl. na 12 mei 1665. Zij huwde 
2 e Barendrecht (otr. aldaar 26 mei en huwelijkse voorwaarden Rot terdam 28 mei) 
1669 met Hendrick Gerritsz. van der Vliet, ged. Barendrecht 10 februari 1630, meer-
derjarig j . m . van Barendrecht / wonende in Carnis van Barendrecht (1669), boer op 
de Koedoot te Carnisse, overl. voor 8 mei 1684, zoon van Gerri t Antoinisz. van der 
Vliet, boer in het Oude Land van Carnisse, nadien in het dorp Barendrecht , waarsman 
van Barendrecht , en Adriaentgen Adr iaensdr . 7 1 . 

5. M A R R Y G E N JANSDR. , overl . tussen 7 maart 1660 en 1 mei 1661. Zij huwde met 
Gerrit Arensz. Pruijnt, woonde te Groote Lindt, overl . voor 7 maar t 1660. 
Jan Janssen Rommeyn , voogd van de kinderen van zijn overleden zuster Maerrygen 
Jans bij zaliger Gerryt Aerenss . Pruijnt, mede vervangende Jan Aerenss . Pruijnt als 
voogd van vaderszijde, broeder der vader, deed op 1 mei 1661 voor 433 gld. transport 
aan de te Groote Lindt wonende Jan Bastyaenss . van een huisje en erf aan 'Seeren 
Dijck van Swijndrecht ' aldaar. Dezelfde dag (en ook op 3 jun i 1661) werd voor het 
restant van 333 gld. een custingbrief opgemaakt welke op 13 mei 1668 afgelost 

72 
was . 
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IIb. N I C L A E S (CLAES, CLEYS) GERRITSZ. , woonde in het Kortambacht van 
Groote Lindt, overl. tussen 19 juni en 25 September 1618. Hij huwde I e met Mariken 
Pietersdr. Hij huwde 2 e t u s s en 15 november 1614 en 19 jun i 1618 met Lintge (Lijnken) 
Huybertsdr . (Huybrechtsdr) , overl. tussen 26 September 1618 en 7 december 1625. Zij 
huwde I e voor 1609 met Lenert Remboutsz. , boer en schuitvoerder in het Kortambacht 
van Groote Lindt. 
Cleys Geeritss. , ' onsen inwonenden buyerman ' (van Groote Lindt) , verklaarde op 9 de
cember 1611 64 Car. gld. schuldig te zijn aan de heilige geest(armen) van Groote Lindt. 
Dit geleende geld had hij ontvangen uit handen van heil ige-geestmeester Gijsbert 
Adriaenss . (N.B. de schoonvader van Pieter Dircksz. van der Linde, zie gen. IV) en ver-
hypothekeerd op een huis met erf en beteling in het Kortambacht van Groote Lindt, gele
gen over de 'b innencant vanden gawech ' met nog een daar tegenover zijn huis gelegen 
erfje, belend ten zuiden aan het huis van Adriaen Jacobss. Metselaer, ten noorden aan de 
griend van de erfgenamen van Johan Brouwer Aertss . en ten westen aan 'Sheeren Di j 
c k ' 7 3 . Lintken Huybertsdr. , weduwe van Lenert Remboutss . , met haar voor de gelegen-
heid gekoren voogd Silvester Adriaenss. , secretaris op het Zwijndrechtseveer, kwam op 
26 jun i 1614 met Ploen Adriaenss. , gerechte bloedvoogd van de voorkinderen van Lenert 
Remboutss . bij zijn eerste huisvrouw Thontken Adriaensdr. , te weten: Aeriaentken, Mar i 
ken, Wil lem, Ariaentien, Reynborch en Rombouth Lenertss. , en met Vinck, Jooris en Ja
cob Remboutss . , ooms en voogden van deze voorkinderen alsmede van de vier onmondi-
ge nakinderen van Lenert Remboutss . bij voornoemde Lintken Huybertsdr. , te weten: Jan 
en Adriaen, samen oud Sint Jacob toekomende 5 jaar , Thontgen, oud 3 jaar en Dirck, oud 
vijf vierendeel jaar , tot vertichting. Lintken behield 7Vi hont in het Kortambacht van 
Groote Lindt en een huis aan 'Sheeren Dijck ' met 'berch, keeten ' etc., inboedel, hoorn-
beesten, koren te velde, huurlanden. Voorzoon Wil lem kreeg voor zijn t rouwe dienst aan 
de boedel gedaan de schuit met toebehoren 7 4 . Op 15 november 1614 transporteerde Lint
ken met genoemde gekoren voogd, en daarom dus nog niet hertrouwd, de 7 Vi hont aan 
Brechtgen Gielisdr., weduwe van schout Adriaen Adriaenss . V i n c k 7 5 . Dezelfde dag ver-
klaarden de voogden van de voorkinderen van Lenert Remboutss . , te weten Ploen 
Adriaenss. , wonende achter Dordrecht op Dubbeldam, Vinck Remboutss . , Joris Rem
boutss . en Aert Melsoen, man en voogd van Mariken Remboutsdr . , uit handen van 
Adriaen Adriaenss . Vinck den Jongen en dat uit naam van Lintgen Huybrechtsdr. , wedu
we van Lenert Remboutss . , zekere sommen geld ontvangen te hebben i.v.m. ' s kinderen 
vaderlijke besterffenis 7 5 . Niclaes Geeritss. , wonende in het Kortambacht van de Lint, tes-
teerde op 19 juni 1618 op zijn ziekbed voor schout en heemraden van Groote Lindt en 
benoemde zijn huisvrouw Lintge Huybertsdr . tot zijn enige en universele erfgenaam. Aan 
zijn voorkinderen bij Mariken Pietersdr. ( " C l e y s d r " = doorgehaald) vermaakte hij als 
hun legit ieme portie slechts 6 Car. gld. met hun allen. Deze som was zijn zoon Theeus 
Claess. nog aan zijn vader schuldig en indien dit geld bij zijn overlijden al voldaan was , 
diende Lintge deze 6 gld. uit haar gereedste goederen te betalen. De kinderen mochten 
niet tegen het testament oppose ren 7 6 . Voor 25 September 1618 was Niclaes gestorven, 
want toen k w a m zijn weduwe Lintgen Hubertsdr. , geassisteerd met haar voor de gelegen-
heid gekoren voogd Silvester Adriaenss, secretaris van Schobbelandsambacht , met Pieter, 
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Jan en Matheus Claess. , welke vervingen Elysabeth Claesdr. en de nog minderjarige 
Geeri t en Bast iaen Claess. , allen voorkinderen van Niclaes bij zijn eerste huisvrouw M a 
riken P(iete)rs, tot vertichting. Lintgen zou in de boedel blijven zitten - er is o.a. sprake 
van hoornbeesten - en zij zou aan de voorkinderen me t nun allen 24 Car. gld. uitreiken, 
a lsmede nog 8 Car. gld. voor de twee minderjarige voorkinderen Geerit en Bast iaen nun 
moederl i jke besterfenis. Hiermee waren alle aanspraken voor Lintgen op alimentatie van 
de minderjarige kinderen teniet gedaan. Uit de akte blijkt tevens dat voorzoon Matheus 
zijn ouderlijk huis , daar waar Niclaes Geerits en Marike Pietersdr. samen plachten te w o-
nen, van zijn stiefmoeder gekocht h a d 7 7 . O p 7 december 1625 deden Vinck Remmelen , 
wonende op Giessendam, en Jacob Remmels , wonende binnen Dordrecht , als voogden 
van de nagelaten weeskinderen van Leendert Remmelssoon en Lijnken Huybrechts , bei 
den zaliger, transport van een huis en erf 'onder den gaewech ' aan ' den Dijck van Swind-
recht ' in Groote Lindt aan Wi l lem Leender t sson 7 8 . 
Kinderen uit het eerste huwelijk: 

1. P I E T E R C L A E S Z . (CLEYSZ.) , volgt IIIc. 
2. J A N C L A E S Z . (CELYSZ.) ( D E N BOER?) , volgt I l ld. 
3 . M A T H E U S C L A E S Z , verkreeg in 1618 het ouderlijk huis in het Kor tambacht van 

Groote L ind t 7 7 . 
4. E L Y S A B E T H C L A E S D R , mondig 25 September 1 6 1 8 7 7 . 
5. G E E R I T C L A E S Z , onmondig 25 SEPTEMBER 1 6 1 8 7 7 . 
6. B A S T I A E N C L A E S Z , onmondig 25 SEPTEMBER 1 6 1 8 7 7 . 

IIIc. P I E T E R C L A E S Z . (CLEYSZ.) , overl. na 11 augustus 1624. Hij huwde voor ca. 
1617 met Anneken J a c o b s d r , overl. voor 11 augustus 1624, dochter van Jacob Ariensz. 
Metselaer. 
Op 11 augustus 1624 vertichtte Pieter Cleyssen bij dode van zijn huisvrouw Anneken Ja
cobsdr, met zijn twee weeskinderen: Marijken P ie te r sdr , oud ca. 7 jaar , en Jacob Pie-
t e r s s , oud ca. 3 jaar . Hij zou in de boedel blijven zitten en daarvoor zijn kinderen tot de 
leeftijd van 18 j aa r opvoeden etc. en dan aan elk 6 gld. voor hun moederli jke goederen 
uitreiken. Dit onder voorwaarde dat Pieter geen bemoeienis met de boel van Jacob 
Arienss . Metselaer zou hebben, anders dan wat zijn kinderen daaruit zouden toekomen. 
De vertichting werd gedaan ten overstaan van de voogden (van moederszijde) der kinde
ren: Arien, Cornelis , Wi l lem en Jan J acobs s 7 9 . 
Kinderen: 

1. M A R I J K E N PIETERSDR, geb. ca. 1617, overl. na 11 augustus 1624 7 9 . 
2. J A C O B P I E T E R S Z , geb. ca. 1621, overl. na 11 augustus 1624 7 9 . 

I l ld. J A N C L A E S Z . (CLEYSZ. ) ( D E N B O E R ? ) , mondig 25 September 1 6 1 8 7 7 , ouder-
ling van Groote Lindt (1655), overl. tussen 24 jul i 1662 en 17 januar i 1666. Hij huwde l e 

met vermoedeli jk N.N. P i e t er sdr , overl. voor 18 juli 1648. Hij huwde 2 e met (zijn aan-
getrouwde nicht) Ariaentken C o r n e l i s d r , begr. Groote Lindt (betaling doodkleed 3 
april) 1651. Zij huwde l e met DirckJansz. (zie bij gen. l i la ) en huwde 2 e met Jan Pieter 
Alertsz. 
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In een akte van 21 april 1624 is het huis van Jan Cleyss. te Groote Lindt als belending 
ve rme id 8 0 . Een akte uit 1639 noemt Jan Cleyssen inwoner van Groote L ind t 8 1 . In een akte 
gedateerd 10 jun i 1638 is Jan Cleyss. met de eveneens in De Lint wonende Wil lem Pie-
terss. en Adryaen Jans ' jongesel le ' , voorzoon van Jan Pieterss. Grientman, genoemd als 
b loedvoogd van de nagelaten weeskinderen van voornoemde zaliger Grientman bij bij 
Mari jken Cornelisdr. Ook in een akte van 17 September 1638 komt hij voor als de wees
kinderen hun gerechte b loedvoogd 8 1 3 . Het lijkt mij zeer goed mogeli jk dat de eerste 
vrouw Jan Cleysz. een zuster was van de genoemde Jan Pietersz. Grientman, inwoner van 
het Kor tambacht van Zwijndrecht, en Wil lem P ie te r sz , inwoner van Groote Lindt. Jan 
Cleys, als grootvader van zijn dochters kinderen genaamd Sijchgen Huygen en Wil lem 
Huygen, geprocreeerd bij Huych Symons, wonende in het dorp Groote Lindt, ter ene zij-
de, en Wil lem Pieters, als oom en bloedvoogd van de voornoemde kinderen, geassisteerd 
met schout Leendert Gielis Vinck als oppervoogd, ter andere zij de, kwamen op 18 juli 
1648 tot een akkoord. Jan Cleys beloofde zijn kleinkinderen vanwege zijn hu isvrouw's 
zaliger goederen, boven wat deze kleinkinderen na zijn overlijden van h e m zouden erven, 
een bedrag van 160 g l d , wat hij op 18 jul i 1649 aan hun voogden zou betalen. Indien hij 
dit niet zou doen zou vanaf die datum interest over die som worden berekend. Hiervoor 
verbond hij in het speciaal zijn huis en erf staande 'aen den ondervoet van sheeren dijck 
van Swijndrecht ' , oostelijk belend door de ' scheyding van t Cort Ambacht van Swind-
recht en de Grote L i n d e ' 8 2 . Op 3 april 1651 betaalde Jan Cleysen 12 stuivers aan de dia-
conie van Groote Lindt voor het doodkleed bij de begrafenis van zijn hu i sv rouw 1 9 . In een 
akte van 12 September 1655 compareerde Jan Cleyssen als een der ouderlingen van 
Groote L ind t 8 3 . In een hiervoor al behandelde akte van 10 november 1656 trad Jan Cleys
sen, als tot zijn huisvrouw gehad hebbende zaliger Aeryaentyen Cornelys, met zijn stief-
kinderen op bij een huisoverdracht 2 8 . N o g op 24 jul i 1662 betaalde de diaconie van 
Groote Lindt interest aan Jan Cleyse vanwege een obl iga t ie 8 4 , maar op 7 april 1669 is in 
die rekeningen sprake van een betal ing van 3 gld. 5 st. aan het erfhuis van Jan den Boer 
en Aryaentien Corne l l s 8 4 , waarmee Jan en zijn laatste vrouw moeten zijn bedoeld. 
Kind uit het eerste huwelijk: 

1. B O R G J E J A N S D R , overl. tussen 1641 en 2 oktober 1642. Zij huwde voor 1638 met 
Huych Symonsz., geb. ca. december 1615, weduwnaar van de Linde (1642), woonde 
te Groote Lindt, overl. Groote Lindt voor 1 december 1667, zoon van Simon Wil-
l e m s z , boer aan 'sheerendijck ' te Groote Lindt, diaconie-armmeester , heemraad, 
schepen, kerkmeester van Groote Lindt, en Sichien Jansdr . 8 5 . Hij huwde 2 e ( l e gebod 
Zwijndrecht 21 december 1642) met Pleuntge Beuyens (j.d. van Zwijndrecht) , overl. 
Groote L i n d t , begr. aldaar (betaling doodkleed 20 april) 1666. 
Huych S y m o n s s , wonende te Groote Lindt, geassisteerd met zijn vader Symon Wil-
l e m s s , k w a m op 2 oktober 1642 met Jan Cleyss. als grootvader van de drie nagelaten 
weeskinderen van zijn overleden dochter Borgen Jans bij Huych, bijgestaan door 
schout Gyelis Arienss. Vinck als voogd van ' s heren wege, tot een akkoord. Huych 
zou in de boedel blijven zitten en daarvoor zou hij zijn drie kinderen, te weten Pieter, 
ca. 4 jaar , Sijcken, ca. 3 jaar, en Wil lem, ca. 1 jaar oud, tot de leeftijd van 18 j aa r op-
voeden etc. en vervolgens aan elk van hen 25 gld. uitreiken. Bij vooroverli jden van 
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de kinderen diende Huych genoemd bedrag b innen zes maanden aan de 'vr ienden ' 
van moederzi jde uit te keren. Hij verzekerde voor dit alles in het speciaal zijn huis te 
Groote L ind t 8 6 . Jan Bastyaens, getrouwd hebbende Sijgen Huygen, deed bij akte van 
17 januar i 1666 voor 225 gld. transport aan zijn zwager Wi l lem Huygen, van de helft 
in een huisje aan 'Seeren Dijck van Swijndrecht ' , wat zij gezamenli jk van hun groot
vader Jan Cleyssen hadden geer fd 8 7 . 
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42. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 11, fol. 50 vs. 
43. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 11, fol. 64 vs. 
43a.GAD, Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr.69, akte d.d. 1 december 1663. 
44. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 115. 
44a.N.A. Recht. Arch. Maasdam inv. nr. 10, akten dd. 29 maart en 12 april 1670. 
45. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 115 vs. 
45a.GAD, Recht. Arch. 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 4, fol. 221 vs. 
46. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 11, fol. 125 vs. e.v. 
47. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 138 vs. e.v. 
48. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 3. 
49. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 3, fol. 162 vs. 
50. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 3, akte d.d. 19 april 1687. 
51. Archief Ned. Herv. Gemeente PH inv.nr. B-2. 
52. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 11, fol. 153 vs. 
53. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 3, fol. 44 vs. 
54. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 11, akte d.d. 2 juni 1677. 
55. Archief Ned. Herv. Gemeente PH inv.nr. B-3. 
56. GAD, Recht. Arch PH inv.nr. 11, fol. 156. 
57. GAD, Weeskamer Arch. PH inv.nr. 7, akte d.d. 26 mei 1680. 
58. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 3, fol. 116 e.v. 
59. Archief gemeente Maasdam inv.nr. C-l. 
60. GAD, Recht. Arch. 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 12, akte d.d. 13 September 1691. 
61. Archief Ned. Herv. Gemeente PH inv.nr. A-2. 
62. Archief gemeente Maasdam inv.nr. XXII-5, akte d.d. 28 februari 1701. 
63. Archief gemeente Maasdam inv.nr. XXIII-5, akte jaar 1703. 
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64. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 4, fol. 15 vs. e.v. 
65. GAD, Recht. Arch. PH inv.nr. 4, fol. 51 vs. e.v. 
66. Als noot 35, blz. 27. 
67. J.W. Regt, Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Zwijndrechtschen Waard, en 

Riederwaard en het Land van Putten over de Maas, uitg. 1848, blz. 75. 
68. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr.2, akte d.d. 7 maart 1660. 
69. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 3, akte d.d. 1 december 

1659. 
70. Drs. J. van Veelen, Naem-registers der ledematen welke in Barendrecht en Carnisse tot de 

gemeinschap des H. Avondmaels behooren, in: Ons Voorgeslacht jrg. 37 (1982), blz. 468. 
71. K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht met de takken Hoogewerff, Van der 

Vliet, Strevelshouck, Van der Wilt en Groenewerf uit Barendrecht, in: Ons Voorgeslacht jrg. 
55 (2000), blz., 203 e.v. 

72. GAD, Recht. GL inv.nr. 2, akten d.d. 1 mei en 3 juni 1661. 
73. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 1, akte d.d. 9 december 1611. 
74. GAD, Recht. GL inv.nr. 1, akte d.d. 26 juni 1614. 
75. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 1, akte d.d. 15 november 1614. 
76. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 1, akte d.d. 19 juni 1618. 
77. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 1, akte d.d. 25 September 1618. 
78. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 7 december 1625. 
79. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 11 augustus 1624. 
80. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 21 april 1624. 
81. Archief gemeente Zwijndrecht inv.nr. 11, akte jaar 1639. 
81a. NA, Recht. Arch. Hendrik Ido Ambacht inv. nr. 2, fol. 1 e.v. en fol. 9 e.v. 
82. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 18 juli 1648. 
83. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 12 September 1655. 
84. Archief Ned. Herv. Gemeente Zwijndrecht inv.nr. 74. 
85. K.J. Slijkerman, De oudere generaties van een geslacht Van der Waal uit Rijsoord en Ridder-

kerk in De Hoeksche Waard, in: Ons Voorgeslacht jrg. 54 (1999), blz. 371 e.v. 
86. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 2 oktober 1642. 
87. GAD, Recht. Arch. GL inv.nr. 2, akte d.d. 17 januari 1666. 

Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant 
en de Bommelerwaard 

Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar. Redact ie Piet Sanders 
Per nummer rond 80 A 4 pagina's vol gegevens uit de regio 

Opgave abonnementen bij de heer P. Sanders, Donizettilaan 127, 5653 CD Eindhoven. 

De abonnementsprijs bedraagt: Voor Nederland is € 28, buitenland € 37, via bank € 40, te betalen 
door storting of overschrijving op gironr 26.48.520 t.n.v. Piet Sanders te Eindhoven. 

De dubbel-cd met de jaargangen 1977 t/m 2004 wordt verspreid door uitgeverij ALVO. Prijs € 35, 
voor abonnees op GTMWB of Ons Erfgoed € 30. Te bestellen via www.onserfgoed.com 
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Oorlogsschatten op zolder 
H . M . L u p s 

Een tijd geleden heb ik bericht dat op de 
Haagse boekenmarkt een flinke doos te 
koop werd aangeboden. Deze bevatte, r uw 
geschat een paar honderd postbladen, ver-
zonden door een militair, die na de Tweede 
Wereldoor log ui tgezonden was als militair 
naar Indie. Daar ik een reünistenblaadje 
verzorg van een onderdeel van de 7 decem-
berdivisie, was ik uiteraard geinteresseerd, 
maar de prijs was te hoog. Wel een unieke 
ego-documenten-reeks . 

Ook op rommelmarkten kan men allerlei 
documenten en voorwerpen vinden, die op 
een of andere manier tijdens de Tweede 
Wereldoor log en de Indieperiode zijn ont-
staan. De betrokken personen zijn overle-
den of moesten verhuizen naar een bejaar-
den- of verzorgingsflat, zodat er geruimd 
werd. 

Oor logs- en verzetsmusea in Neder land or-
ganiseren dit j aa r de actie 'Schat ten op zol
der ' . Ouderen die documenten, foto's of 
voorwerpen uit de oorlogsjaren hebben be -
waard , wordt in overweging gegeven om 
deze tastbare herinneringen aan de musea te 
schenken en daarbij zo mogeli jk hun ver-
haal te verteilen. Ook oorlogsmateriaal dat 
mensen tegenkomen in boedels of lege w o -
ningen kan van betekenis zijn voor de m u 
sea. 
O p veel zolders bevinden zieh nog objecten 
die van waarde zijn voor de oorlogs- en 
verzetsmusea. Vaak zijn de bewoners zieh 
hiervan niet bewust . Ze zien niet in wat een 
m u s e u m met die tekening van opa uit zijn 
onderduikti jd zou moeten, of zijn bang dat 
zijn uniform misschien het zoveelste zal 
zijn in de collectie. Soms verdwijnt het ma-

teriaal dan in de vuilcontainer Soms weten 
mensen niet eens dat zij materiaal uit de 
oorlog in huis hebben. Het is in de ja ren 
1940-1940 verstopt en ligt nog steeds on-
aangeroerd onder de vloerplanken. Bij ver-
bouwingen komen wel eens oorlogsspullen 
te voorschijn. Meestal wordt het dan direct 
afgevoerd met het grof vuil . "Doodzonde" 
vinden de gezamenlijke oorlogsinstellin-
gen. Zij hebben zieh verenigd in een werk-
groep die zieh tot taak heeft gesteld waar-
devolle materialen voor de container te be-
hoeden. Oorlogs- en verzetsmusea hebben 
de kennis en de faciliteiten om de objecten 
en documenten voor toekomstige generaties 
te bewaren. Veel materiaal wordt door de 
instellingen ook ten behoeve van het onder-
wijs gebruikt. Alles uit de per iode van m o -
bilisatie, bezetting, en bevrijding kan wel-
k o m zijn, ook die zaken die op het eerste 
gezicht waardeloos lijken. 
Persoonlijk zou ik daartoe ook wil len reke-
nen wat van de militairen, die na de Twee
de Wereldoor log aan allerlei acties hebben 
deelgenomen, afkomstig is.. 

De instellingen kunnen helpen bij de beoor-
deling hiervan en benadrukken dat ze niet 
alleen op zoek zijn naar objecten, maar ook 
naar documenten, dagboeken, foto's en 
films.Bent u in het bezit van oorlogsmateri
aal en wilt u dat dit op een goede piek 
wordt bewaard, n e e m dan contact op met 
het oorlogs- en verze tsmuseum bij u in de 
buurt . Zij zorgen dat het bij de meest pas
sende instelling terechtkomt. 

Bron: 
Mars et Historia, j g . 4 1 , nr 1 - januari /maart 
2007 
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Overzicht publicaties [67] 
H. Klunder 

L.M. van der Hoeven: De Beauvoir, later 
Bevoort ( 's-Gravenhage, Brielle, Delft). 
[Voor 1500-1775.] Ned. Leeuw, april '07. 

G.J.A. Schampers , S.P.F.M. Roefs: Het ge
slacht De Bercker. [Vervolg, 17e eeuw-
1797.] Brab . Leeuw, 2007 nr. 2. 

E. Reuzel-Gerri tsen: Evert Bol(te) / Maria 
Stam. [Antoord op vraag, bedoeld is: Bolt 
(e), Lochern, 1710-1890.] Oostgelders T.G. 
B , 2e kwartaal '07. 

A. Oosterbroek: Breunis , Een Hat tems ge
slacht. [Vervolg, 1650-1935.] Veluwse Ge
stechten, juni/juli/aug. '07 

P. van Eeten: Het voorgeslacht van Beer-
truijdt van Clootwijck v rouw van Abraham 
ten Hage . [15e eeuw-1611.] G.T .M.W.B. 
B w , jun i '07. 

P. Sanders: De tak "Geertruidenberg" van 
het geslacht Van Clootwijck. [1528-1664.] 
G . T . M . W . B . B w , j u n i '07. 

F. Kopper t -van den Berg: Genealogie Cop-
per(t) oospronkelijk afkomstig uit Oude-
water. [1650-1948.] Ons Voorgeslacht , mei 
'07. 

L. Adriaenssen: V a n den Couwenaar . 
[Ginneken e . o , vöör 1400-1677.] Brab. 
Leeuw, 2007 nr. 2. 

W. Nol ten: 'Heerlenaren' in de matrikel van 
Duisburg. [Crena, 1670-1873.] Limb. Tijd-
schr. v. G e n e a l , jun i '07. 

T. Frijters: Kwartierstaat van Maria Helena 
Dekkers . [Vervolg.] G . T . M . W . B . B w , jun i 
'07. 

R.F. Vulsma: Bij de kwartierstaat van Joop 
Doderer . [Van Zeggeren, Ouwel , Meule-
mans. ] Gens Nostra, jun i '07. 

A.J. Hubregtse: Twee families Fokker met 
een onzekere schakel. [Genealogieen door 
H.H. Berrevoets , 1580-1962.] Van Zeeuw-
se Stam, jun i '07. 

L. Adriaenssen: De kleurrijke familie V a n 
der Graeff. [16e eeuw-1650.] Brab. 
Leeuw, 2007 nr. 2. 

L. Nelissen, G.C. Cruts: Familie Hoefna-
gels - Een beknopte kwartierstaat uit de ze-
vent iende eeuw. Limb. Tijdschr. v. G e n e a l , 
jun i '07. 

P .L.M. van Hoof: De eerste dertig voorou-
ders van Piet van Hoof. [Ewals, Spreeu-
wenberg , Kemmel ings . ] Limb. Tijdschr. v. 
G e n e a l , jun i '07. 

L. de Man: H u m m e n 1650-1800. [Vöör 
1600-1853.] Veluwse Geslachten, juni/juli/ 
aug. '07. 

H .M. Jansen: Kwartierstaat van Hendrikus 
Mar inus Jansen (slot). Oostgelders T . G . B , 
2e kwartaal '07. 

D. Kapel le : Kwartierstaat Kappelle . 
[Kleinbentink, Peters, B o o i j ] Oostgelders 
T . G . B , 2e kwartaal '07. 

J .F. Wendte : Het geslacht Kett inger, later 
Gettinger te Den Haag (vanaf 1755). De 
Hollandse nakomel ingen van de steenhou-
wer Gött inger uit Castell (Duitsland). 
[1700-1922.] Gens Nostra, jun i '07. 

L. Adriaenssen: De lakenmakers Kievits -
' s -Hertogenbosch en Tilburg. [Ca.1500-
1831.] Brab. Leeuw, 2007 nr. 2. 

F .A.M. van Gorkum: Genealogie Koen-
ders - Dinxperlo e.o. (slot). [1853-1988.] 
Oostgelders T . G . B , 2e kwartaal '07. 

B.E. Kwakel : V a n Lohuysen/Lohuizen-
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Welbergen. [Antwoord op vraag, 1690-
1898.] Ve luwse Geslachten, juni/juli/aug. 
'07. 

B . N ieuwkoop : Aanvul l ingen op de généa
logie N ieuwkoop. [1813-1962.] G.T.M.W. 
B . B w . J u n i '07. 

J .F. van der Wal: Genealogie van Aart 
Overbosch (1745-1829) . [Vervolg, 1792-
2003.] Veluwse Geslachten, juni/juli/aug. 
'07. 

Pittoors. [Familiewapen met 
'voorouderreeks' , 1350-1989.] Vlaamse 
Stam, mei-juni '07. 

K .P . de Bree: Een familie Priester te 
Ovezande . [17e eeuw-1740.] Van Zeeuwse 
S t a m j u n i '07. 

J J . F . Lots: De kunstschilder A d a m Pijnac-
ker en zijn voorouders (1620/1621-1673) . 
[Kleine kwartierstaat.] Ons Voorgeslacht , 
j un i '07. 

D J . van de Velde , J.J. van de Velde: Fami
lie Quackelaer / Kwakkelaar te Schaker-
loo (Tholen) . [1670-1870.] V a n Zeeuwse 
Stam, jun i '07. 

K. Steenepoorte: Nakomel ingen van Pieter 
(Marinissen) van de Steenepoorte. [1658-
1938.] Van Zeeuwse S t a m j u n i '07. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht met de takken 
R o m e y n , van Driel en van der Linde uit 
Groote Lindt (1). [1525-1712.] Ons Erf-

goed, mei-juni '07. 

H. de Vroome: Een genealogisch reisver-
slag - O p zoek naar gegevens van de fami
lie Robben te Oisterwijk. [16e eeuw-1882.] 
G . T . M . W . B . B w , j u n i '07. 

P . Sanders: Wie was de ware Anneke de 
Ruijter? [1570-1757.] G . T . M . W . B . B w , 
jun i '07. 

B . van Rijswijk: Een nieuwe tak aan de gé
néalogie Van Rijswijk - De tak Midden-
Brabant . [Vervolg, 1718-1853.] G.T.M.W. 
B . B w . J u n i ' 0 7 . 

Rudol f Ferdinand Vulsma. [Kwartierstaat, 
Smit, Morel , Horensma.] Gens Nostra , 
jun i '07. 

L.A. Luteijn: Reactie [...] Genealogie van 
de familie Wisse. [1698-1888.] Van 
Zeeuwse Stam, j u n i ' 0 7 . 

N.B. Ons Erfgoed beschikt niet over deze 
tijdschriften en de inhoud daarvan. Ze zijn 
eventueel te raadplegen in de TU-
bibliotheek. Op het internet kunt u op onze 
site (www.onserfgoed.com) wel de redactie-
adressen van deze tijdschriften vinden, zo-
dat u deze direct kunt benaderen. 
Wel hopen we dat wijzigingen in die redac-
tieadressen ook ons worden aangeboden. 

Noteert u al vast: 
Week van de Geschiedenis 12 t/m 21 Oktober 
Landelijke Archievendag zaterdag 13 Oktober. 

Er is vast wel een archief waarvan u iets meer wilt zien. 
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Gratis scans op archiefwebsite Almelo 
O p de n ieuwe websi te www.archiefalmelo. 
nl kunnen belangstel lenden kleurenscans 
van alle huweli jksakten (1811-1931) en 
overli jdensakten (1811-1956) van de ge-
meente Almelo raadplegen. De s tamboom-
onderzoeker krijgt tijdens zijn zoektocht 
eerst de n a a m van de door hem gezochte 
persoon te zien en vervolgens kan hij op de 
betreffende naam klikken om de kleuren-
scan van de akte in te zien. De scans zijn 
via een inzoomfunctie tot in het kleinste 
detail goed leesbaar. De bijbehorende index 
op de akten is gemaakt door vrij willigers 
van het Historisch Centrum Overijssel 
(HCO) . Het koppelen van de indexen aan 
de digitale scans is gedaan door de firma 
Pictura Imaginis uit Heiloo. Verder zijn op 
de n ieuwe website circa 5000 foto's uit het 
historisch archief ontsloten en daar komen 
telkens n ieuwe foto's bi j . Via handige zoek-
opdrachten kunnen belangstel lenden zo 
door het Almelose verleden en heden bla-
deren. Ten slotte zijn op de websi te talrijke 
wetenswaardigheden voor de onderzoeker 
te vinden, zoals een handleiding voor het 
verrichten van s tamboomonderzoek, inven-

tarissen van de archieven van de Gemeente 
Almelo en andere publicaties. 
De scans van de huwelijksakten, over
lijdensakten en foto's zijn gratis te raad
plegen. Hiermee wil de gemeente haar digi
tale dienstverlening optimaliseren. Immers , 
de digitalisering wordt met gemeenschaps-
geld betaald en dus moet deze investering 
zonder verdere belemmeringen aan ieder-
een ten goede komen. Momentee l is een 
groep s tamboomonderzoekers bezig met 
het indexeren van de geboorteakten van Al
melo . Med io 2008 zullen ook de scans van 
deze akten via het internet te raadplegen 
zijn. Ook het fysieke archief van Almelo is 
vernieuwd. Er zijn verrijdbare Stellingen 
met een lengte van ruim een kilometer ge-
plaatst. Daarnaast is de archiefbewaarplaats 
onlangs voorzien van een nieuwe klimaat-
installatie en n ieuwe (brandwerende) toe-
gangsdeuren. De Almelose archiefbewaar
plaats voldoet nu aan de wettelijke eisen. 
Verder kunnen bezoekers sinds kort terecht 
in een n ieuwe bezoekersruimte, waar zij in 
een rüstige omgeving archiefstukken kun
nen inzien. 

Cd-rom/dvdnieuws 
H.M. Lups 

De laatste tijd zijn er weer heel wat cd/dvd 's 
b i jgekomen die (mogelijk) interessant voor 
genealogen zijn. 
Een aantrekkelijke is ontstaan als een initia-
tief van het C B G en de Stichting Historic 
Future: 

SH00030 Genealogie en Heraldiek in de 
oorlogsjaren 
O p deze cd een uitgebreide toelichting over 
Adobe Acrobat Reader (versies 5 en 8) 
Verder bevat de cd een aantal genealogische 
en heraldische publicaties uit de periode 
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1940-1945. Het was een tijd waaraan de 
mees te ouderen geen aangename herinne-
r ingen bewaren. Een van de idealen van 
Hitler was het creëren van een edelger-
maans ras , waarbij al het niet-germaanse 
diende te verdwijnen. Het nationaal socia
l isme van de N .S .B , onderschreef deze ge
dacht uiteraard. Zo moes t iedere toekomsti-
ge pol i t ieman een beknopte kwartierstaat 
inleveren waaruit moest blijken dat hij geen 
joodse voorouders had. Genealogie was in 
die tijd onder de n a a m sibbekunde populair . 
Er werd het nodige gepubliceerd, dat afge-
zien van de tendentie toen, interessante do-
cumentat ie oplevert. 

O p deze cd is heel veel van die toenmalige 
publicaties opgenomen. 
16 delen uit de Bibl iotheek voor Geslacht 
en Wapenkunde , Catalogus Friesche heral-
diek, Deutsche aus Luxemburg bei der K o 
lonialarmee, Deutsche Prediger, Deutsche 
Studenten und Professoren Franeker, Ewi
ges Volk, Gedrukte Archivalien, Handboek 
der Wapenkunde , Het Exlibris, Het Wapen 
der Neder landen, Jonge Floris van Toi , 
Lijst van Joden uit Amsterdam, Neder land-
sche geslachtsnamen, De Neder landsche 
oostkolonisat ie , Onze gedenkteekenen, 
Raseigenschappen Javaansche volk, Das 
Regiment Nassau , das Regiment Prinz von 
Baden , das Regiment Waldeck 5 Batallion, 
D a s Reg imen t Waldeck , Sibbe j g . 
1941,1942, 1943 en 1944, Sibbe en stam-
boom, Steenen Charters, Van eenen bloede, 
Volksche Wacht , Wa a ro m geslachtskunde 
(in totaal 5.722 pagna ' s ) 
Prijs € 29,50. Deze cd is verkrijgbaar bij 
het C B G , de Stichting en bij ons (uitg. A L -
V O ) 

Ook B o e k o p C D heeft een aantal c d ' s laten 
verschijnen, waarvan inmiddels een aantal 
aan het assortiment van A L V O zijn toege-
voegd. O.a. Algemeen adresboek der Stad 
A m s t e r d a m . 1938-1939 (BO 46740) . Het 
boek bevat een adressenlijst van en bedri j -
ven in Amste rdam anno 1938-1939. Omdat 
dit boek als pdfbestand met Acrobat Reader 
op bijv. naam doorzocht kan worden is het 
eenvoudig na te gaan of er in die tijd naam-
genoten, mogeli jk verwanten, woonden in 
Amsterdam. 
Verder zijn er een aantal stadsbeschrijvin-
gen bi jgekomen als de Historie van Enkhui-
sen, Beschrijving der Stadt Schoonhoven, 
Voor de genealogen met Groningse wortels 
onder de lezers zijn mogeli jk interessant: 
Oorkondenboek van Groningen en Drente 
(2 delen), De Dollard. 
Tot besluit noem ik: Het boek der uitvin-
dingen, ambachten en fabrieken (reeks van 
7 delen), Geschiedenis der openbare tijd-
aanwijzing (1887), Geographisch historisch 
woordenboek deel 1 (niet speciaal op Ne -
derland gericht, maar wereldomvat tend) en 
Nederdui tsche Regtsoudheden. 

Ook eiders verschijnende cd /dvd ' s , die 
waardevol voor genealogen zijn, vermelden 
wij gaarne op onze site. Lang niet ieder is 
lid van een lokale afdeling of vereniging, 
zodat hij of zij niet altijd op de hoogte is 
van wat er mogeli jk versehenen is of ver-
schijnt in de betreffende regio. D e meeste 
van ons hebben voorouders die uit diverse 
reg io ' s , de ex-kolonien of het bui tenland 
afkomstig zijn en men kan moeili jk overal 
lid van zijn. 
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Vernieuwde website VOC-opvarenden 
De VOC-si te zullen veel lezers al kennen. 
Het aantal persoonsgegevens als ook de 
zoekmogel i jkheden zijn uitgebreid. Aange-
zien het gebruik van de site eenvoudig is, 
volgt hier een enkel voorbeeld. 

Ga naar 
http:/ /vocopvarenden.nationaalarchief.nl/ 
Kies de optie 'uitgebreid zoeken'. Kies dan 
bij voorbeeld de herkomstplaats Ridderkerk 
en zoek. In de période van 1700 tot 1794 
blijken 19 personen uit die plaats opvaren-
den te zijn geweest op een VOC-schip , 
waarbij bedacht moet worden dat de groot-
ste VOC-kamer , die van Amsterdam, nog 
niet is ingevoerd. 
Per persoon kan nu worden doorgeklikt 
voor meer gegevens. Een alternatief is om 
de resultaten te exporteren naar een CSV 
bestand. Daar in is niet alles opgenomen wat 
er bij het doorklikken bij een specifiek per
soon is vermeld. Zo Staat er bij Pieter Bes-
teman bijv. nog een interessante opmer-
king: aankomst Kaap 1722 06 13; schip-
breuk Kaap 1722 06 15. Er zijn bij allen 
meer gegevens van de vaart gespecificeerd. 

O o k is op die plaats de desbetreffende 
VOC-kamer aangegeven. 
Bij Arij Quarwegen bijv. is interessant dat 
diens familienaam 'Quawegen ' is, zodat het 
via de plaatsnaam zoeken een onverwachte 
vondst oplevert. Kenneli jk heeft hij in Bata
via niet voor een terugvaart aangemonsterd. 
Zou hij het slachtoffer zijn geworden van 
malar ia? 
Uit andere bronnen is echter bekend dat hij 
dezelfde moet zijn als: Arij Arijse van Qua
wegen, gedoopt 29 maart 1744, zoon van 
Arie Janse van Quawegen en Lijsbet Arien-
se Alderliesten, aang overlijden pro deo op 
22 december 1800, otr. te Ridderkerk 
(proclamaties 11, 18 en 25 april) en (o) 
t rouwt te Rijsoord op 9 april/2 mei 1773 
Barber (Barbara) Janse de Bruin. Heiaas 
zijn er onder zijn nazaten geen verhalen 
over zijn ongetwijfeld avontuurlijk reis 
overgeleverd. 

1) T. Hokken, Van Kwawegen e s , Een gé
néalogie van de familie (van) Kwawegen / 
Quawegen; Utrecht 2004 

Enkele interessante internetadressen 
O n t l e e n d a a n j g . 9, n r 2, j u n i 2007 v a n " D e S t a m b o o m " , u i tgave v a n de ge l i jknamige 
ve ren ig ing 

Via www.geneaknowhow.net /digi /bronnen.html vindt u bronnen die nog niet bij Genuas 
te v inden zijn. 

O p de websi te Geonea www.koedie .nl /geonea kunt u de verspreiding van u w fami
l ienaam bekijken op een landkaart van Nederland. De landkaarten zijn in klein formaat 
beschikbaar op de site en kunnen ook worden geleverd op hoogwaardiug fotopapier met 
een afmeting van 22 bij 20 cm. 
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Boekennieuws 
Omdat wij voor genealogen interessante publicaties liefst zo snel mogelijk willen bespreken 
volgen er deze keer wat meer dan gebruikelijk. 

Je stamboom op de computer, Ondertitel: 
Ontdek je familieleven. Auteurs Ronald Baihan 
en Rob van Drie. 
Deze publicatie is de tweede druk, die zowel 
een handleiding is voor genealogisch onderzoek 
als een voor het gratis genealogieprogramma 
'Aldfaer'. Dit programma is uit idealistische 
overwegingen door Anne de Vries als Win-
dowsprogramma tot ontwikkeling gebracht. Het 
programma dat intussen diverse updates heeft 
gekend wordt nu ondersteund door een onder-
steuningsgroep waarin naast de oorspronkelijke 
maker o.a. ook de mede-auteur van dit boek ac-
tief is. Het programma is prettig om mee te be
ginnen en kent voor vele genealogen voldoende 
mogelijkheden. Een van mijn relaties heeft in 
zijn Aldfaer-bestand inmiddels meer dan 30.000 
verwanten ingevoerd. 
Dit boek is dus een combinatiehandleiding. Het 
boek vertelt hoe genealogisch onderzoek aan te 
pakken. Het begint met het verzamelen van de 
eerste gegevens, bij familieleden en archieven. 
Men maakt kennis met de belangrijkste primaire 
bronnen. Vervolgens leer je hoe je in Aldfaer 
die gevonden gegevens opneemt in je familie-
overzicht. Je ziet ook hoe je de onderzoeksre-
sultaten van anderen kunt vinden en welke se-
cundaire bronnen je kunt raadplegen, zoals bijv. 
notariele en rechterlijke archieven, belasting 
registratie en bronnen met gegevens over vesti-
ging en vertrek. 
Heb je de gegevens ingevoerd dan zie je hoe je 
je stamboom in een papieren vorm of op het 
internet kunt publiceren. 
Ook de uitwisseling van gegevens via gedcom 
(Genealogy Data Communication) krijgt aan-
dacht. 
Ronald Baihan is o.a. werkzaam als e-learning 
ontwikkelaar bij LG Electronics en is tevens 
auteur van computerboeken en van verschillen-
de artikelen op genealogisch gebied. 
Rob van Drie is hoofd publiciteitsdienst bij het 

Centraal Bureau voor Geenalogie. Hij heeft 
meerdere publicaties op het gebied van stam-
boomonderzoek op zijn naam staan. 
Hoewel het programma ook van het internet kan 
worden gedownloaded (zonder meer nodig voor 
updates van het programma) is een cd-rom met 
het volledig programma aan deze handleiding 
toegevoegd. 
Het boek is ingenaaid, telt 229 pagina's (en de 
cd). Het ISBN-nummer is 978 90 229 5771 4 
(A.W. Bruna Uitgevers B.V.) en 978 90 580 
2054 3 (Centraal Bureau voor Genealogie) 
Het kan bij de boekhandel worden besteld en bij 
het CBG De prijs bedraagt € 24,50 (Vrienden 
van het CBG betalen bij bestelling bij het CBG 
€ 22,50) 

Een geslacht Verschoor alias Van der Schoor 
te Charlois en Cromstrijen in de zestiende-
en zeventiende eeuw. 
Auteur: K.J. Slijkerman, uitg. ALVO, Delft 
2007. ISBN/EAN: 978-90-75010-14-5. Prijs 
Euro 14,95 (portokosten euro 2,20). Zie bestel-
lijst bij www.onserfgoed.com. 
Naamdragers Verschoor en Van der Schoor zijn 
sedert de tweede helft van de vijftiende eeuw op 
het eiland IJsselmonde traceerbaar; aanvanke-
lijk te Ridderkerk, maar sedert 1484 ook in het 
Land van Charlois. In de loop van de zestiende 
eeuw traden daar diverse familiegroepen voor 
het voetlicht die tot op heden niet met elkander 
te verbinden zijn. Eén van deze families wordt 
in deze uitgave uitgebreid behandeld. Stamva-
der is waarschijnlijk Willem Cornelisz. (ca. 
1510-na 1576) wiens drie zoons de naam Ver
schoor of Van der Schoor voerden. Twee van 
hen bleven in Charlois gevestigd, terwijl een 
derde zieh in Cromstrijen ofwel Klaaswaal in 
De Hoeksche Waard vestigde. Uit deze drie 
zoons zijn uitgebreide takken voortgekomen die 
aanvankelijk behoorden tot de plaatselijke 
dorpselite, maar waarvan mettertijd sommige 
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telgen op de maatschappelijke ladder afzakten, 
zoals bij zoveel aanvankelijk tot het 
"polderpatri-ciaat" behorende families te con-
stateren valt. De auteur heeft na een uitgebreid 
onderzoek en aan de hand van honderden akten 
gepoogd het wel en wee van hun telgen op 
schrift te stellen en, zoals hij in de inleiding 
schrijft, was hen niets menselijks vreemd en 
maakten zij zieh schuldig aan ruzie, vechten, 
messentrekkerij, mishandeling, kerkelijke on-
trouw, buitenechtelijke gemeenschap, verbroken 
trouwbelofte, fraude bij het verdelen van erfe-
nissen en zakelijke transacties en zelfs dood-
slag. In de aangehaalde akten komt men vele 
bekende namen tegen van ingelanden op IJssel-
monde en in De Hoeksche Waard. In de bijlage 
is een tweede, na enkele generaties al uitgestor-
ven, familie Verschoor/Van der Schoor behan-
deld, welke aanvangt met Harman Lenaertsz. 
Scipper (ca. 1510-1582), waarmee geen ver-
wantschap kon worden aangetoond. Met deze 
uitgave hoopt de auteur opnieuw de aandacht te 
richten op de problematiek rond onderzoek naar 
de diverse families Verschoor en Van der 
Schoor in en rond Charlois. 
Het 116 pagina's teilende boekje is toegankelijk 
gemaakt met uitgebreide indexen en is een aan-
rader voor een ieder die geinteresseerd is in 
boerenfamilies op de Zuid-Hollandse Eilanden 
in de zestiende- en zeventiende eeuw. 

Abel Labouchere, de man die de Porceleyne 
Fles groot maakte 
Onlangs is dit boek uitgebracht als deel 7 in 
de Rijswijkse reeks van de Stichting Rijs-
wijkse Historische projecten. 
De Porceleyne Fles in Delft is de enige aarde-
werkfabriek uit de 17de eeuw die is overgeble-
ven. Dit is mede te danken aan Abel Labouche
re (1860-1940), die de noodlijdende fabriek 
kocht. Toen Abel in 1921, na 40 jaar, als direc-
teur afscheid nam bloeide de fabriek als nooit 
tevoren. 
Huis Te Werve in Rijswijk was jarenlang het 
woonhuis van Abel. Verder was hij raadslid en 
wethouder van Rijswijk, bekleedde diverse 
nineties en was betrokken bij vele activiteiten, 

zoals de stichting van museum Lambert van 
Meerten en de redding van Hofwijck aan het 
begin van de vorige eeuw. 
In ruim 80 pagina's (handzaam A5) formaat 
wordt, met veel fotomateriaal, een kijk op het 
leven van Abel Labouchere en een tijdsbeeld 
gegeven, inclusief de mensen, zoals van mer
ken, die daar een belangrijke rol in speelden. 
De prijs bedraagt € 12,50, waarbij de eventuele 
verzendkosten (voor Nederland € 2,90) komen. 
Het boek kan via e-mail bij de schrijver zelf 
worden besteld. 
E-mailadres: g.labouchere@chello.nl 

Molens, de nieuwe Stokhuyzen 
Veel genealogen hebben molenaars of molen-
makers in de familie. Op zieh geen wonder want 
de molen was niet alleen onmisbaar bij onze 
strijd tegen het water, maar ook als industriemo-
len. In de loop van de jaren is in Ons Erfgoed 
hier voor aandacht gevraagd. Denk maar aan de 
houtzaagmolens, de molens om graan te malen, 
olie te slaan, snuif te maken enz. Voor de 
stoommachine en electriciteit kwamen waren de 
wind en ten dele het water de voornaamste aan-
drijfkrachten. 
Ir. Frederik Stokhuyzen werd in 1890 te Ouds-
hoorn (Z-H) geboren, hij overleed in 1976. Aan 
de Technische Hogeschool Delft studeerde hij 
elektrotechniek. Vanaf zijn jeugd toonde Stok
huyzen al veel belangstelling voor molens en 
gedurende zijn hele leven spande hij zieh in om 
de dreigende teloorgang van dit oer-Hollandse 
werktuig tegen te gaan. Hij deed dit onder meer 
als bestuurslid en voorzitter van De Holland-
sche Molen. 
Van zijn hand versehenen vele molenpublica-
ties. Een daarvan was in 1961 Molens, een boek 
dat door zijn zeggingskracht zou uitgroeien tot 
een standaardwerk. De uitgave beleefde maar 
liefst vijf drukken, de laatste in 1981. 

Ruim 25 jaar later is nu in het Jaar van de Mo
lens, deze geheel herziene zesde editie, in een 
modern jasje en rijk gei'llustreerd, versehenen 
Het is geschreven in de geest van de oorspron-
kelijke auteur. Bovendien bevat Molens nu ook 
een inventarisatielijst van alle molens van Ne-
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derland 
Molens - De nieuwe Stokhuyzen is een boeiend 
boek dat dus niet alleen voor de molenkenners, 
maar zeker ook voor andere ge'mteresseerden 
die de molens beter willen leren kennen bijv. 
omdat zij molenaars in de familie hadden. 
Prijs € 22,50. Het boek is gebonden. telt 240 
pagina's, 106 kleurenfoto's en 20 zwart-
witfoto's. Het ISBN nummer is 90 400 8785 7. 
Het boek is tot stand gekomen in samenwerking 
met: De Hollandsche Molen. 
Het kan via de boekhandel worden besteld maar 
ook rechtstreeks bij de uitgever, Waanders Uit-
gevers. 

Een kwesatie van goed bestuur. Twee eeuwen 
arnmenzorg in Weesp (1590-1822. Auteur 
Aukje Zondergeld-Hamer 
De armenzorg van vroeger is een populair on-
derwerp geworden. De beschikbaarheid van een 
breed scala van bronnen die in de archieven van 
stadsbesturen, kerken, godshuizen en gilden be-
waard zijn gebleven is daarvan mede de oor-
zaak. De afgelopen decennia zijn er verschillen-
de publicaties over dit onderwerp versehenen 
die zieh op deze archieven baseren. Aan deze 
literatuurlijst kan deze handelsuitgave van het 
proefschrift van deze auteur worden toege-
voegd. Zij is in Oktober 2006 op dit onderwerp 
is gepromoveerd. 
Voor ons genealogen zijn dergelijke uitgaven 
interessant omdat ze inzicht geven in de levens-
wijze van onze voorouders in minder prettige 
omstandigheden, maar ook omdat ze ons infor-
matie geven over bronnen die waardevol voor 
ons genealogisch onderzoek zijn. 
Haar keuze voor Weesp lijkt te zijn ingegeven 
door het feit dat ze daar woont en het plaatselijk 
archief rijkelijk is voorzien van bronnen over de 
armenzorg. Het proefschrift verdient echter 
vooral aandacht omdat Weesp in de hier bespro-
ken période nog geen 3000 inwoners telt en een 

totaal andere wereld laat zien dan het beeld dat 
de toonzettende studies naar armenzorg in de 
grotere steden of de meer landelijke provincies 
in Noord- en Oost-Nederland laten zien. 
In het eerste deel behandelt zij de totstandko-
ming van het armenzorgstelsel tot de Bataafse 
tijd. Zij stelt dat de Nederlandse beleidsmakers 
handelden naar het voorbeeld van de lutherse 
steden in Duitsland. De naasting van de katho-
lieke gasthuizen en charitatieve fondsen door de 
overheid plaatst zij daarmee in de context van 
de Reformatie waarbij de overheid hier te lande 
nadien nauw met de kerken samenwerkte. Daar-
bij bleef de overheid eindverantwoordelijk voor 
de armenzorg, maar werden de financiële lasten 
in belangrijke mate afgewenteld op de kerken. 
Overigens blijken de lokale regenten als privé-
personen de belangrijkste donateurs bij de ker-
kelijke inzamelingen te zijn geweest. Het eco-
nomisch verval in de jaren na 1743 leidde niet 
tot ingrijpende veranderingen in dit systeem. 
Wel ondernam het stadsbestuur pogingen om 
door middel van subsidies de plaatselijke nijver-
heid te stimuleren en zo de steeds toenemende 
armoede te bestrijden. Helaas zonder veel suc-
ces. 

Tot een wezenlijke herstrucrurering van de ar
menzorg kwam het pas, toen in de Bataafse tijd 
de scheiding tussen kerk en staat werd doorge-
voerd en de overheid, onbedoeld, een groter 
deel van de financiële lasten moest dragen. An
ders dan in de grote steden was de sociale con
trôle in Weesp groot. De auteur spreekt zelfs 
van 'een stad onder contrôle'. De bestuurders 
vormden geen apart patriciaat maar stonden 
dicht bij de rest van de bevolking. Volgens Zon-
dergeld volgden de regenten hier geen lange-
termijnstrategie. Hun beleid had als doel een 
leefbare samenleving te scheppen voor allé in
woners van Weesp, rijk of arm. Dat was een 
kwestie van goed bestuur. Het boek telt 400 pa
gina's en kost € 37,50 

Ons Erfgoed, 15e jrg. nr. 4, juli-augustus 2007, biz. 175 



Vragen en contacten 
Gratis voor abonnées voor zover de plaatsruim-
te dit toelaat. Maximaal per contactzoeker per 
jaar 720 letters/spades. 
Contactzoekers worden ook op het internet ge-
plaatst, dus gaarne indien mogelijk ook uw e-
mailadres vermelden. 

Jacob Noord geb. op 13-07-1841 
te Zierikzee. 

Op 13 Maart 1864 is in het zoogenaamde 
Hamm, bij Wesel (Pruissen), overboord geval-
len en verdronken Jacob Noord oud 23 jaar. 
(CBG den Haag). 
Echter géén overlijdens advertentie. Dan vind ik 
in het Bürger-Blatt fur Cleve van 07-04-1864 
de staande Dankbetuiging van zijn zwager Ge
rard Horn. 

l i t * 
^enjeuijjfn 'Siidjfin 'into 8ootf«li, weUtc 
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Smmciidji- -
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Mogelijk zijn dit de ouders van Jacob Noord(t). 
Jan Willems Kley Noort (later Jan Noord) geb. 

07-08-1794 Veele X Wendelina 
Juliana Barghuis geb. 04-02-1799 Winschoten. 
Wie kan mij verder helpen om de bevestiging te 
vinden dat dit de zoon is 
van Jan Noord en Wendelina Juliana Barghuis? 
Hanna Noort, Heerhugowaard 
E-mail: jjcnoort@quicknet 

Schrama/Hulsebosch 
Op mijn website 
http:// www. genealogie-stamboom-schrama-
gravenmade-bollenstreek.nl treft u de 
resultaten van mijn onderzoek naar mijn voor-
geslacht zowel van mijn vaderszijde (Schrama / 
's Gravenmade) als van mijn moeders zijde 
(Hulsebosch). 
Onder de knop "Hulp gevraagd" staan een aantal 
vragen betreffende het 
geslacht Schrama / ' s Gravenmade en een vraag 
over Trijntje Wiegmans (of 
Wiechmann, Wichmann, Weichmann). 
Onder de knop "Stamboom Hulsebosch" een 
aantal vragen betreffende het 
geslacht Huls(e)bosch. 
Mogelijk weet u een of meerdere van deze vra
gen te benatwoorden. 
Gaarne uw reactie naar GSchrama@cs.com of 
G.S. Schrama, Hagenborgh 147, 7607 JV 
Almelo. Tel. 0546850592 

A a n di t n u m m e r w e r k t e n m e e : 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft J.R. Marquait, de Ruyterlaan 17 
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR Nijme- 3941 WP Doom, (j.r.marquart@hccnet.nl) 
gen K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1, 4414 RV 
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Waarde 
Delft 
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Nogmaals doodsoorzaken registratie 
en begraven (1) 
JW. Koten 

Inleiding 
Het zal iedere genealoog wel bekend zijn 
dat vanaf 1811 hier te lande een burgerlijke 
stand bestaat die door Napoleon is inge
voerd. In de zuidelijke provincies was de 
burgerlijke stand reeds eerder operationeel 
omdat dit gebied al eerder bij Frankrijk was 
ingelijfd. Aanvankeli jk bestond tegen deze 
n ieuwe Franse wet groot polit iek bezwaar. 
Aangezien men zieh anti-Frans opstelde 
werd deze burgerlijke stand nogal gesabo-
teerd. Vooral mannen ontweken de inschrij-
ving uit vrees dienst te moeten nemen bij 
de Franse strijdkrachten. Een van de prakti
sche bezwaren was bovendien dat de wet 
op de naamgeving niet krachtig genoeg 
werd doorgevoerd zodat na het vertrek van 
de bezetters lang niet iedereen een vaste 
famil ienaam had. Aanvankeli jk dacht men, 
toen Willem I koning werd, dat veel Franse 
zaken zouden verdwijnen. Maar Willem 
was nogal autoritair en hij heeft met vreug-
de veel Franse zaken overgenomen. Toen 
hij merkte dat het met de burgerlijke stand 
niet vlotte heeft hij diverse - aanbevelingen 
hierover gedaan. Pas in 1825 werd deze 
zaak definitief geregeld toen er sancties in 
de wetgeving werden opgenomen. Ver-
zuimde men zieh bij de burgerlijke stand te 
laten registreren dan kon men flink beboet 
worden. M e n kan dus zeggen dat in Neder-
land vanaf die termijn (1825-30) een rede-
lijk nauwkeur ige registratie van geboorte, 
dood en huwelijk een feit werd. 

Burgerl i jke stand na 1830 
Het woord redelijk is hier op zijn plaats. 
Aanvankeli jk was de nauwkeur igheids-

graad van de Burgerlijke Stand, zeker op 
het platteland niet zo groot. In kleine dor-
pen had de ambtenaar van de burgerlijke 
stand (een gering betalende ambtelijke 
functie) niet iedere dag zitting. Soms moest 
de aangifte worden gedaan in het plaatselij-
ke café waar deze ambtenaar zitting hield. 
Daar werd nogal eens op de borel ing ge-
klonken. Het was dan ook niet bui tenge-
woon verbazingwekkend dat jaarli jks vele 
honderden fouten werden gemaakt. Pas la
ter werden deze ontdekt, vooral wanneer 
men ging huwen. Soms was de naam, het 
geslacht of de geboortedatum niet nauw-
keurig ingevoerd. Soms ontging men dan 
de militaire dienst, of werd een meisje voor 
militaire dienst opgeroepen. Heel pijnlijk 
was het als de fout tijdens de huweli jks-
plechtigheid zelf aan het licht kwam. M e n 
was dan verplicht het huwelijk op te schür
ten en de festiviteiten af te blazen totdat de 
fouten waren rechtgetrokken. Mijn vader, 
die burgemeester was , heeft dit tweemaal 
meegemaakt . Er was dan een gerechtelijke 
procedure nodig waarbij familieleden of 
ambtelijke functionarissen werden opgeroe
pen. Deze procedure kon enkele maanden 
duren. In het merendeel van de huwelijken 
was zo'n huweli jk echter "hoogtijd", het
geen de zaak nog extra pijnlijk maakte . Bij 
het gerechtelijk onderzoek werd dan be-
trokkene met getuigen opgeroepen en tij
dens de rechtszitt ing gehoord. Vaak was 
deze zaak dan ook een formaliteit. Ik ga 
maar voorbij aan de situatie dat de ge-
slachtsorganen na de geboorte ernstig mis -
vormd bleken, zodat de geslachtsbepaling 
moeili jk was en allerlei complexe verwik-
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kelingen optraden. 
N o g groter waren de problemen bij migran-
ten, zeker wanneer vanuit het moederland 
geen gegevens beschikbaar waren. 
Onvolkomenheden in de burgerlijke stand 
komen de laatste ja ren vrijwel niet meer 
voor, al waren er tijdens de bezettingsjaren 
(1940-45) hier en daar wel eens lacunes en 
soms werd er ook bewust geknoeid. 

Aanle iding voor de begraafwet van 1869 
Hoewel bij de een geboorte een vaste ter-
mijn van aangifteplicht (drie dagen na de 
bevall ing) bestond gold zulke verplichting 
niet voor de aangifte van overlijden. Veel 
van deze zaken zijn later geregeld in de wet 
van 10 April 1869 (stbl 65) tot vaststelling 
van de bepaling betrekkelijk het begraven 
van lijken, de begraafplaatsen en de begra-

fenisrechten (wet op de lijkbezorging, hier 
begraafwet genoemd. Deze begraafwet is 
daarna nog vele malen herzien om de ver-
anderde opvattingen, medische inzichten, 
internationale eisen enz. te incorporeren. 
Belangrijk n ieuw punt bij de introductie 
van de begraafwet was vermelding van 
doodsoorzaken. Dit bleek een complexe 
zaak te zijn, een taak die men aan de ge-
neeskundigen had opgedragen. In deze wet 
op de lijkbezorging kwamen er dan ook 
veel verwijzingen voor naar de wet op de 
uitoefening van de geneeskunde (1865) en 
verder naar de gezondheidswet. 

Achtergronden van de begraafwet van 
1869 
Wat waren de achtergronden bij de tot-
s tandkoming van de wet van 1869. Een be-
langrijke factor waren de medisch hygieni
sche aspecten. Denk aan het voorkomen 
van besmett ing. Bovendien had de toename 
van de bevolkingsdruk, de stedelijke migra-
tie en de hoge sterfte in deze période 

(cholera) tot allerlei ongewenste verwikke-
lingen bij de lijkbezorging geleid. Vaak za
gen arme mensen op tegen de begrafenis-
kosten, zodat de begrafenis niet altijd ver-
liep zoals dat gewenst werd geacht. Dan 
waren er de problemen bij de inrichting van 
de vaak te kleine begraafplaatsen, waar al
lerlei misstanden bes tanden of dreigden te 
ontstaan. De goede inrichting van kerkho-
ven kreeg nu zijn beslag en ook de wijze 
hoe men begraven diende te worden. 

Een belangrijke impuls voor de n ieuwe wet 
was echter de vrees voor schijndood. In de
ze période waren er enkele spectaculaire 
schijndoodgevallen geweest en de nationale 
vrees bestond om als schijndode te worden 
begraven. Ook in de pers en de romanlitera-
tuur was dit een "geliefd" thema. Bedenk 
verder dat de verschijnselen en de diagnos-
tiek van de dood nog niet zo goed bekend 
waren als nu. Op het platteland waren wei
nig dokters, zodat fouten niet waren uitge-
sloten. Het duurt immers enige tijd (zeker 
bij koel weer) alvorens de absolute bewij-
zen van de dood: lijkenvlekken (livores) en 
lijkenstijfheid (rigor mortis) zichtbaar wor
den. Daarom heeft men destijds als veilige 
grens 36 uur (VA dag dus) genomen. Dit 
gegeven is in de begraafwet dan ook als 
no rm vast gelegd. Vandaar dat de begrafe
nis in Neder land niet eerder dan de derde 
dag plaats vindt. In Engelssprekende gebie-
den begraaft men de overledene veel eerder, 
maar daar is een veel sterkere justitiële con
trôle. Is de doodsoorzaak niet onmiddellijk 
duidelijk dan is het daar een "coroner case" 
en vindt een gerechtelijk patholooganato-
misch onderzoek plaats. Later worden de 
sectiebevindingen in een publieke rechtszit-
t ing door de patholoog geopenbaard waarna 
de rechter besluit tot onnatuurlijke of na-
tuurlijke dood. 
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Aanstel l ing van geneesheren die met de 
l i jkschouwing worden belast 
Het tot stand komen van de n ieuwe wet op 
de lijkbezorging van 1869 ging niet zonder 
slag of stoot. Het heeft vele jaren geduurd 
alvorens het wetsvoorstel werd bekrachtigd. 
Deze lange wordingsgeschiedenis heeft ve
le oorzaken. Merkwaardig genoeg hebben 
de geneesheren verenigd in de K.N.M.G. 
het meeste verzet geboden. Daar was aller-
eerst een financiële reden, de vergoeding 
van de l i jkschouwers. Dokters weigerden 
een l i jkschouwing gratis uit te voeren, ze-
ker als men vanuit de stad naar het platte-
land moest gaan om aldaar de schouwing 
uit te voeren. Meestal was er op het platte-
land geen kundige l i jkschouwer aanwezig. 
Bedenk dat er bijv. in de provincie Limburg 
in die tijd maar een 30 tal artsen waren. 
Tenslotte was er het gevoel dat begraven tot 
het privé domein behoorde en geen over-
heidszaak was . Een complicerende factor 
bij de wetgeving was dat geleidelijk aan de 
wens tot crematie duidelijker werd ge-
hoord. De eerste crematies vonden zo rond 
1860 in Italie plaats en deze lijkverbrandin-
gen werd aangemoedigd door de vrijmetse-
laren. Ook van medische zijde werd crema
tie aanbevolen zoals tijdens een internatio-
naal medisch congres te Florence (1869). In 
christelijk Neder land was dit toen duidelijk 
nog een stap te ver en de lijkverbranding 
werd op het laatste moment nog verboden. 
Het heette dat crematie indruiste tegen de 
nat ionale traditie. 

De begraafwet werd nu zo geregeld dat 
men per gemeente een li jkschouwer 
(meestal de stads- of gemeentearts) aanstel-
de . Deze moest de doden schouwen, wan-
neer er zieh bij de afgifte van de medische 
overli jdensverklaring problemen hadden 
voorgedaan. Dit gold natuurlijk in verstärk

te mate wanneer een onnatuurlijke dood 
werd vermoed. Deze l i jkschouwers kwa-
men in gemeentedienst en werden door de 
burgemeester officieel beedigd conform een 
formulier dat in de wet was vastgelegd. In 
deze wet was tevens geregeld, onder welke 
omstandigheden de betrokken gemeentel i j -
ke l i jkschouwer niet als officiele lijkschou
wer mocht optreden. Zo kon de gemeente-
lijke li jkschouwer geen verklaring afgeven 
wanneer het naaste familieleden van hem 
zelf betrof of wanneer er zakelijk betrek-
kingen met de overledene bestonden. 

Wat regelde de begraafwet nog verder 
Deze begraafwet kent een groot aantal be-
palingen, voor een deel meer van histori
sche dan praktische betekenis. Ik n o e m u er 
toch enkele omdat deze een goed beeld ge-
ven van hoe men destijds dacht en ook hoe 
deze bepalingen in de n ieuwe wet op de 
lijkbezorging tot stand zijn gekomen. 
• Alle overleden personen en doodgeboren 
kinderen 1 moeten in een gesloten kist be
graven worden op een plaats overeenkom-
stig de wet. 
• Het balsemen van lijken wordt slechts on
der bepaalde bijzondere omstandigheden 
toegestaan. 
• Lijken die in verre staat van ontbinding 
verkeren dienen zoveel mogeli jk ter plaatse 
zonder kist te worden begraven, mits op 
een diepte van een meter en met ongebluste 
kalk ter hoogte van twee decimeter en ver
der met aangestampte aarde overdekt. De 
schade, die aan de e igendom (van de eige-
naar van het stukje land) mocht worden 
veroorzaakt, wordt door de kantonrechter 
begroot. 
• Lijken die over grote afstanden moeten 
worden vervoerd (bij voorbeeld naar het 
buitenland dienen in een hermetisch geslo
ten omhulsel (dicht gelaste loden of zinken 
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binnenkist) te worden geplaatst . 
• De tijd van begraven wordt door de ge
meente vastgesteld, maar bedraagt tenmin-
ste drie aaneengesloten uren. Voor gods-
dienstige plecht igheden moet ruimte wor
den gecreëerd. 
• De grootte van het graf moet aan mini
m u m voorwaarden voldoen, exhumaties 
mögen niet plaats vinden zonder toestem-
ming van de rechter. Een graf mag voor 10 
jaar niet geroerd worden. Wie dode mensen 
zonder toestemming opgraaft kan gevange-
nisstraf kr i jgen 3 . 
• In belang van de volksgezondheid kan het 
lijk naar een lijkenhuis worden overge
bracht. 
• Geen begrafenis mag plaats vinden bin
nen 36 uur na de dood of later dan 5 dagen. 
In uitzonderlijke gevallen kan een arts t i j-
dens een hitteperiode wanneer een snelle 
ontbinding plaatsvond of wanneer dreiging 
van de gezondheid in het spei was (besmet-
telijke ziekte), met de desbetreffende auto-
riteiten in overleg treden. De burgemeester 
kon dan tot een noodbegrafenis opdracht 
geven, hetgeen soms veel drama en emotie 
losmaakte. Bedenk dat deze wet nog ont-
stond op een tijdstip dat koelcellen nog 
moesten worden uitgevonden. Vandaar dat 
men tegenwoordig deze tijdsgrenzen wat 
soepeler hanteert dan vroeger. 

• Voor leden van het koninklijke huis gold 
de begraafwet niet, ze mochten in de kerk 
worden begraven, voor de gewone sterve-
lingen was dat verboden. 

Voor de genealoog zijn de bepalingen om
irent de doodsoorzaken van betekenis . 

De noodzaak van een gerechtelijk onder
zoek 
Allereerst was daar de bepaling dat wan
neer een arts het vermoeden van een niet 

natuurlijke doodsoorzaak had, hij onmid-
dellijk de plaatselijke officier van justit ie en 
de ambtenaar van de burgerlijke stand daar-
van in kennis moest stellen. Deze moest 
dan een gerechtelijke schouwing gelasten. 
Als regel werd dan de gerechtelijk lijk
schouwer ingeschakeld die een uitwendige 
schouwing verrichtte. Zo nodig kon deze 
dan aan een patholoog-anatoom het ver-
zoek richten om een gerechtelijk inwendig 
onderzoek (obductie, autopsie ook in de 
volksmond wel sectie genoemd) 4 . Van deze 
schouwing werd dan een officieel proces-
verbaal opgesteld, dat naar de officier van 
justi t ie werd geleid. Deze besliste dan wat 
de verdere gang van zaken diende te zijn. 
Na enige tijd gaf de officier een schriftelij-
ke opdracht aan de gemeente (in de persoon 
van de ambtenaar van de burgerlijke stand) 
om een toes temming voor de begrafenis 
aan de familie te verstrekken. In het jargon 
heette dat, het "lijk werd vrijgeven". 

De medische doodsoorzaak 
Dan stelt art. 4 van de begraafwet van 1869 
dat "geene begraving geschiedt zonder 
schriftelijke toestemming van de ambtenaar 
van de burgerlijke stand, vrij van zegel en 
kosteloos af te geven, waarin de begraaf-
plaats.. . . wordt vermeld. Bij het vragen om 
verlof wordt overgelegd de schriftelijke 
verklaring bedoeld in art 5 der wet van 1 
junij 1865 stbl n° . 60" . Ontbreekt zodanige 
verklaring dan wordt doodsschouw ver-
richt. 

Deze verwijzing (1 junij) slaat op de wet op 
de uitoefening van de geneeskunde. Deze 
wet regelt omstandig wie de geneeskunde 
m a g uitoefenen en wat de opleidingen zijn. 
Ergens Staat in deze wet een "verloren arti-
kel" dat als volgt luidt: 
"De geneeskundigen ondertekenen bij het 
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overlijden van elk hunner lijders te behoeve 
van de ambtenaar van de Burgerlijke stand 
ene verklaring van dit overlijden en doen 
daarbij naar hunnen overtuiging doch met 
de door hen afgelegde eed of belofte van 
geheimhouding zo nauwkeurig mogelijke 
opgave van de oorzaak van den dood." 

Dit artikel is dus duidelijk wat dubbelslach-
tig. Aan de ene kant wordt geheimhouding 
gevraagd aan de andere kant is er toch een 
publ ieke kant door inschakeling van een 
niet medisch bevoegd persoon. Dit laatste 
had in het bijzonder zijn grond wanneer het 
infectieziekten betrof. Er werden dan hygi-
enisch-preventieve maatregelen getroffen 
zoals het aanbrengen van een melding op 
de huisdeur bestaande uit een wit papier 
met daarop "besmettelijke ziekte" en daar-
onder de naam van de ziekte. 

Hoe deze medische verklaring werd inge-
vuld hing af van de persoonlijke inzichten 
van de arts en de plaatselijke gebruiken. In 
feite werd, zeker in de aanvang, de belang-
rijkste medische diagnose aan de ambtenaar 
van de burgerlijke stand zonder veel 
schroom doorgegeven. Vaak leidde de 
AvdBS deze diagnose door naar de ge-
meenteli jke statistische afdeling, zo deze in 
de gemeente bestond. Zo heeft Amste rdam 

deze doodsoorzaken gebruikt voor de stede-
lijke statistieken, Vanaf 1870 beschikken 
wij dus in Nederland over redelijke gege-
vens over doodsoorzaken. 

Wat er met die aangiften van medische 
doodsoorzaken verder gebeurde verschilde 
ook sterk van plaats tot plaats. Bij een aan-
tal kantoren van de burgerlijke stand zijn 
deze gegevens bewaard gebleven en soms 
voor het publiek in het stedelijke archief 
toegankelijk. Soms moet men er bij archie-
ven om vragen. In een groot aantal gevallen 
zijn deze vaak handmatig gestelde verkla-
ringen opgeruimd en vernietigd. Als men 
geluk heeft kan men dus in enkele gevallen 
nog de doodsoorzaak van vroegere familie-
leden natrekken. 

N o t e n 
1. Met uitzondering van doodgeboren kinderen 
die onder een bepaald gewicht zijn. 
2. In het jargon heet dit een dubbele bekisting. 
3. Dit betreft artikel 149 van het wetboek van 
strafrecht. 
4. Sectie komt van het Latijnse woord sectio dat 
'snijden' betekent, conductie komt eveneens van 
een Latijns woord obduco, dat 'openen' bete
kent. Autopsie is van Griekse herkomst en be-
staat uit de delen auto (zelf) en opsie (zien), 
denk aan microscoop. 

Correctie voorpagina vorig nummer Zalmvisserij. De kikkert 
H . M . L u p s 

De heer C. Schilt uit Lekkerkerk maakte er mij op attent dat het onderschrift van de eerste 
afbeelding op de voorpagina onjuist was . Het stoombootje, gebouwd in 1883, had als 
n a a m niet de Kikkert maar ' D e S n a c k e r t ' . Op foto 's uit het boekje ' D e Za lmvi s se r i j v a n 
A m m e r s t o l ' met tekeningen en teksten van Jan Blom, uitgave van de Europese Bibl io-
theek, Zal tbommel , 1989 is dit duidelijk te zien. Op de foto 's waarover ik via het internet 
beschikte, was dit niet te zien. Helaas heb ik deze site niet teruggevonden. 

Me t excuses en dank aan de heer Schilt 
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Notariele protocollen niet alleen voor boedel-
scheidingen 
H . M . L u p s 

Ten tijde van Karel V is het notariaat gere-
guleerd. Voor ons genealogen is daarbij van 
belang dat de notarissen verplicht werden 
van de door hen opgemaakte akten registers 
en protocollen te vervaardigen en te archi-
yeren. Ook moesten bij het opstellen van de 
akten bepaalde formaliteiten in acht worden 
genomen. Uiteraard waren die bepalingen 
niet tot stand gekomen ten behoeve van ons 
genealogen, al maken wij gaarne gebruik 
van de gegevens die wij er aan kunnen ont-
lenen. 

Na het afzweren van de vorst in 1581, werd 
in de Noordeli jke Nederlanden het lands-
heerlijk gezag uitgeoefend door de Staten-
Generaal en de Staten van de gewesten. 
Voor de Generaliteitslanden als Staats-
Brabant en de Staatse landen van Overmaze 
gingen de voorschriften vanaf 1591 uit van 
de Staatse Raad van Brabant. Verder waren 
er nog stedelijke voorschriften. 
Vanaf het einde van de vijftiende eeuw ont-
stonden Verhandelingen waarin aan de nota-
riele werkzaamheden aandacht werd be-
steed. Daar waren praktijkmodellen van de 
verschil lende op te maken akten aan toege-
voegd. O o k daar waar het notariaat niet tot 
ontwikkel ing kwam, zal de overheid deze 
model lenboeken gebruikt hebben. 
Zo ontstonden niet alleen voorschriften met 
betrekking tot de inhoud van de akten, maar 
ook over de bewaring van de kopieen, zo-
dat men daar te allen tijde op kon terugval-
len als dat nodig bleek. 
Na het overlijden van een notaris of het be-
eindigen van zijn werkzaamheden als nota
ris dienden zijn protocollen ter bewaring 

over gebracht te worden naar de plaatselijke 
overheid, tenzij hij werd opgevolgd door 
een zoon of andere bloedverwant . 
In Ons Erfgoed j g 3, pag. 144-147 en 205-
210, j g 11 , pag. 149-153 werd o.a. het een 
en ander over de ontwikkeling van het nota
riaat besproken. Hoewel de protocollen, de 
afschriften van de vastgelegde akten, be-
waard moesten blijven, zodat men, als de 
originelen door een of andere oorzaak ver
loren gingen, de afschriften kon raadplegen 
is dat niet steeds gebeurd. In Friesland zijn 
de meeste protocollen verloren gegaan, 
maar dat is ook eiders gebeurd. Soms heeft 
men geluk. De gemeente Capelle aan den 
IJssel bijv. heeft onlangs op een veiling 
protocollen van de notarissen Everardus 
Maes en Cornells Brouwer verworven die 
daar in de periode 1678-1718 zijn opge-
maakt . Nu zal het weinig zin hebben ze bij 
e igendomsproblemen te raadplegen, maar 
historisch en genealogisch zijn ze wel van 
belang. Vele honderden inwoners uit die 
plaats en omgeving uit die tijd komen er in 
voor. Inmiddels zijn ze overgedragen aan 
het Gemeentearchief Rotterdam. 
Daar waar deze protocollen beschikbaar 
zijn kan men er veel voor genealogen inte
ressante informatie in vinden. Men moet er 
echter wel aan denken dat men niet altijd 
gegevens vindt bij een notaris in de Streek 
waar de voorouders woonden. Zo gingen 
Zeeuwen nogal eens naar notarissen uit 
West-Brabant . Waar geen notarissen waren 
wendde men zieh tot de overheid als men 
iets wilde vastleggen (het gerecht). Ook 
maakten predikanten wel akten op. In Gro
ningen o.a. huwelijkscontracten. 
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Bij ons genealogen krijgen vooral akten be
treffende boedelscheidingen aandacht, maar 
men treft ook allerlei andere akten aan die 
voor ons belangrijk kunnen zijn. 

In 1986 verscheen van de hand van dr. F.L. 
Gehlen, notaris en rechtshistoricus, de pu-
blicatie 'Notariele akten uit de 17 e en 18 e 

eeuw met als subtitel 'Handleiding voor 
gebruikers ' , uitgegeven als nr 12 in de serie 
Werken van de Stichting tot uitgaaf der 
bronnen van het oud-vaderlandse recht. Het 
is bedoeld voor historisch belangstel lende 
rechten- en andere Studenten, maar ook 
voor amateur-historici en genealogen. 
In dit boek een inleiding over het notariaat 
in de 17 e en 18 e eeuw. Zo waren notarissen 
gehouden in hun akten te verklaren dat ze 
met de identiteit van de voor hen verschij-
nende partijen bekend waren. In geval van 
twijfel wat dit betreft moesten ze getuigen 
' a ssumeren ' (= er bijnemen) Als getuigen 
mochten slechts optreden geloofwaardige 
lieden, die een bepaalde leeftijd, doorgaans 
gesteld op veertien jaar , bereikt hadden. 
Uitgesloten waren curandi, krankzinnigen, 
homofielen, gebannenen, infamen, doof-
s tommen en verwanten van de comparanten 
tot en met de vijfde graad. 

De inhoud van de akten kan naar gelang 
hun materieelrechtelijke inhoud onderschei-
den worden in 
1. akten betreffende het fami l ie - en erf

recht 
2. akten in de vermogensrechtel i jke sfee 
3. akten in semi-processuele zaken. 

In dit boek wordt een overzicht gegeven 
van de verschil lende soorten akten met een 
voorbeeld met de transcriptie daarvan, een 
toelichting en l i teratuuropgave plus notaris-
boeken waarbij het betreffende onderwerp 

aan de orde komt. 
Aan dit boek heb ik het volgende overzicht 
ontleend met enkele beknopte aantekenin-
gen: 

1. Trouwbeloften 
Trouwbelof ten waren overeenkomsten 
waarbij man en vrouw beloofden met el-
kaar te zullen huwen. Deze beloften waren 
niet aan een bepaalde vorm gebonden, maar 
werden wel geregeld vastgelegd. Dit voor 
het geval de trouwbelofte niet werd nage-
komen. Destijds waren, anders dan nu, der-
gelijke huwelijksbeloften bindend en in 
rechte afdwingbaar. 
2. Afstand van trouwbelofte 
Naas t het bindend zijn van een trouwbelof
te was er toch de op gewoonterecht steu-
nende opvatting dat in bepaalde gevallen 
ontbinding van de trouwbelofte mogeli jk 
was . 
3. Huwel i jksvoorwaarden 
Regel was dat huweli jksvoorwaarden uit-
sluitend voor de voltrekking van het huwe-
lijk kon worden opgemaakt . 
In de akte werd door de aanstaande echtge-
noten de vermogensrechteli jke gevolgen 
van het huwelijk geregeld. In deze huwe-
lijksakten tekenden veelal als getuigen een 
aantal familieleden mee , die genoemd wer
den met hun naam en familierelatie tot het 
bruidspaar, zoals aangetrouwde halve oom 
of vetter. Zo heb ik zelf voorouders achter-
haald omdat ze nog wel voorkwamen in hu-
welijkscontracten van oudere broers of zus-
ters. 

4 . Testamenten 
Testamenten geven de laatste wil weer van 
de testerende persoon. Niet alleen worden 
de erfgenamen genoemd en hun erfenis om-
schreven, ook zijn er de getuigen. 
Het is mogelijk een testament te herroepen 
en een nieuw testament te maken. 
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5. M u t u e l e t e s t a m e n t e n 
Een gezamenli jk testament, waarbij de tes
terenden elkaar wederkerig bevoordelen. 
Dit konden echtelieden zijn, maar ook 
broers en zusters. 
Echtparen troffen daarin o.a. wel regelingen 
voor het geval een der echtelieden k w a m te 
overlijden met achterlating van minderjari-
ge kinderen met uitsluiting van bemoeienis 
met de boedel door de weeskamer , zodat 
geen boedelbeschri jving hoefde plaats te 
vinden 
6. I n v e n t a r i s - en boede l sche id ing 
Deze werden veelvuldig opgemaakt als ge-
volg van de gewestelijke (stedelijke) wetge-
ving, die dit in beplaalde gevallen eiste, o.a. 
ter bescherming van het bezit van de min
der] arige wezen. 
7. V e r k o o p o n r o e r e n d goed 
Deze akten waren bewijzen van de tot 
s tandkoming van de bereikte wilsovereen-
s temming waarbij het mondel ing overeen-
gekomene betreffende overdracht van on
roerend goed dikwijls nader werd vastge-
legd. 
8. N a a s t i n g 
Door een koopcontract werd de koper van 
een onroerend goed eigenaar en het eigen-
domsrecht kon hij ook geldend maken te-
genover derden, bij v. bloedverwanten van 
de verkoper en eigenaren aan het verkochte 
onroerend goed. Deze hadden in een aantal 
gevallen het recht van naasting. Dit bepaal
de dat binnen een bepaalde tijd die bloed
verwanten of buren zieh in plaats van de 
koper konden stellen. Hierbij moesten ui-
teraard de koopprijs en de door de eerste 
koper gemaakte kosten vergoed moesten 
worden. Naast naast ing werden ook andere 
termen gebruikt, o.a. nakoop, veerdrift, sin-
ninge, aanboord enz. 

9. O p e n b a r e v e r k o o p v a n o n r o e r e n d 
goed 

In de notarisboeken is nauwelijks sprake 
van openbare verkopingen van onroerend 
goed. Vermoedelijk is dit omdat dit meer 
een aangelegenheid van de gerechten was . 
10. S c h e n k i n g 
Schenkingen werden analoog aan de R o -
meinsrechteli jke rechtsleer onderscheiden 
in 'giften onder de levenden ' en 'giften ter-
zake des doods ' . Vooral de laatstgenoem-
den toonden een grote gelijkenis met akten 
van uiterste wil. Als iemand in ernstig le-
vensgevaar verkeerde kon door hem bij 
'donatie causa mor t i s ' een aangewezen per-
soon geld of goed in het vooruitzicht wor
den gesteld, dat de begiftigde eerst defini-
tief toe zou vallen als de schenker voor de 
begiftigde overleed. Dit had dus geen effect 
als de schenker het dreigend levensgevaar 
doorstond. Een zodanige making had een 
eenzijdig en herroepbaar karakter. 
Naast deze 'donaties causa mor t i s ' k w a m in 
meer gevallen 'donaties inter v ivos ' voor, 
waarbij naast de schenker tevens de begif
tigde compareerde teneinde de Schenking 
aan te nemen. Deze giften waren tweezijdig 
en in beginsel onherroepelijk. Als een echt-
paar een Schenking deed werd de vrouw 
veelal geassisteerd door een gekozen voogd 
omdat zij niet zelfstandig in rechte kon op-
treden. 

11. H u u r en v e r h u u r 
Overeenkomsten van huur en verhuur, 
verpachtig en erfpacht, waarbij huizen, 
boerderijen en landerijen voor kortere of 
längere tijd in gebruik werden gegeven, 
werden veelvuldig notarieel vastgelegd. Dit 
veelal op grond van wettelijke voorschrif
ten om misbruiken te voorkomen. 
12. L e n i n g t egen g e b r u i k s p a n d 
Deze akten hebben betrekking op een con-
structie, die vroeger ook antichresis, tegen-
bruyck of wedertocht werd genoemd. De 
geld lenende debiteur gaf hierbij aan de 
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geldschieter een onroerende zaak in ge-
bruikspand. De laatste kon daarom in plaats 
van het ontvangen van rente over de uitge-
leende som de opbrengst (vruchten) van dat 
gebruikspand genieten. De rente werd dus 
door de opbrengst gecompenseerd. Men 
ziet deze constructie als een uitvloeisel van 
het middeleeuwse renteverbod. 
13. Geldlening met hypotheekstell ing 
Het betreft hier schuldbekentenissen waar
bij als zekerheid onroerend goed als onder-
pand werd verbünden, zodat de schuldei-
sers bij in gebreke blijven zijn vordering bij 
voorrang op de schuldenaar kon verhalen. 
14. Lijfrente 
Dergelijke contracten komen tamelijk re-
gelmatig voor. Door een lijfrentecontract te 
sluiten kocht de geldschieter zieh een rente, 
een jaarlijkse vaste uitkering tot aan zijn 
dood toe. Deze werd vastgesteld als een 
rentepercentage van de uitgeleende som. 
Degene die de koopsom had ontvangen 
diende als regel wel zekerheid te stellen. 
15. Borgtocht 
Een borgtocht is een overeenkomst waarbij 
een derde zieh aansprakelijk stelt j egens 
een schuldeiser voor de schuld van diens 
débiteur. De créditeur verkreeg op die ma
nier persoonlijke zekerheid. Tot meerdere 
zekerheid voor de nakoming van de ver-
plichtingen, die uit de borgtocht voortvloei-
den verbindt de borg zijn persoon en tegen-
woordige en toekomstige roerende en on
roerende goederen. 
16. Maatschap 
Wanneer twee of meer personen zieh ver-
plichtten geld, goederen of arbeid ter be-
schikking te stellen om gezamenli jk een 
vermogensrechtel i jk voordeel na te streven 
werd dat in de zeventiende en achttiende 
eeuw regelmatig in notariele akten vastge-
legd. 
17. Aan n e m in g van werk 

Overeenkomsten van aanneming van werk 
waarbij de partij die het werk aannam, zieh 
verplichtte tegenover de wederpart i j , de 
aanbesteder, al dan niet binnen een bepaal
de tijd en tegen een bepaalde som, het be
treffende werk op te leveren werden in de 
zeventiende en achttiende eeuw regelmatig 
vastgelegd in notariele akten. Dit kon be-
trekking hebben op het bouwen van huizen, 
schepen, bruggen, dämmen, dijken enz. 
18. Leerl ingcontract 
Een overeenkomst waarbij een patroon de 
verplichting op zieh nam gedurende een 
bepaalde tijd een minderjarige op te leiden 
tot een bepaald ambacht . Deze contracten 
waren veelal meer breedvoerig ingericht. 
19. Charterpartij 
Een bevrachtingsovereenkomst , dikwijls 
notarieel vastgelegd in een ' char te ( r ) ' - of 
'cer tepart i j ' , was een overeenkomst waarbij 
de vervrachter of schipper voor zeker loon 
aannam zijn schip of een deel daarvan ter 
beschikking te stellen van een of meer 
kooplieden, de bevrachter(s) teneinde be
paalde goederen te laden, te vervoeren en 
op een bepaalde plaats te lossen en eventu-
eel aldaar of eiders andere goederen in te 
nemen om die op nader gestelde plaats(en) 
af televeren. 

20. Bodemerij 
Dit zijn contracten die vooral veelvuldig 
voorkomen in de notariele protocollen van 
notarissen in Hollandse en Zeeuwse haven-
steden. Ze hadden betrekking op geldlenin-
gen die door schippers werden gesloten met 
als onderpand schepen of scheepsladingen. 
2 1 . Assurantiepolis 
Verzekeringsovereenkomsten, vooral die 
welke de zee- en transportverzekering be 
troffen, werden in de zeventiende en acht
tiende eeuw dikwijls in onderhandse ge-
schriften vastgelegd maar ook in de vorm 
van officiele akten, opgemaakt voor het ge-
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recht of ten overstaan van een notaris. 

22. Procuratie 
Het betreft hier akten, waarbij aan iemand 
opdracht verleend werd om in naam en 
voor rekening van de lastgever zaken te 
verrichten, die eerlijk en geoorloofd waren. 
In de zeventiende en achttiende eeuw wer
den ze 'procurat ies ' of ' cons t i t u t e s ' ge
noemd. M e n maakte onderscheid in lastge-
vingen die strekten tot het verrichten van 
buitengerechteli jke handelingen en procura
ties om in gerechtelijke zakend eisend of 
verwerend op te treden. 
23 . Procuratie ad lites 
Ook deze werden onderscheiden in speciale 
en generale lastgevingen. Als generale 
'procurat ies ad l i tes ' werden aangemerkt, 
die welke de lasthebber - veelal een advo-
caat of procureur - het recht gaven en de 
verplichting oplegden in rechte eisend of 
verwerend op te treden tegen wie en in wel
ke procedure dan ook. 
24. Attestatie 
Hoewel het notariaat in het begin van de 
zestiende eeuw geleidelijk van een kerkelij-
ke in een wereldlijke instelling werd ge-
transformeerd, komen attestaties, declara-
ties of getuigenissen ook in de zeventiende 
en achtt iende eeuw nog geregeld voor in de 
protocollen. 
25 . Interrogatie 
Wettelijke maatregelen hebben er in de ze
ventiende en achttiende eeuw er toe geleid 
dat het notariaat geleidelijk ter zijde werd 
geschoven met betrekking tot het verrichten 
van werkzaamheden in het kader van de 

contentieuze rechtspraak ( = eigenlijk recht-
spraak die beoogt beeindiging van geschil-
len oftewel twistgedingen tussen partijen 
door de rechter) . Toch vindt men ze in de 
notarisboeken nog gedurende de gehele ze
ventiende en achttiende eeuw. 
26. Insinuatie en protest 
Een akte van insinuatie komt overeen met 
onze tegenwoordige ingebrekestelling. De 
aanzegging had als regel als doel een in ge-
breke zijnde partij aan te zetten tot nako-
ming van een verplichting, waartoe zij 
krachtens enige wettelijke bepaling of ge-
sloten overeenkomst gehouden was. 

Genealogische aspecten 
Wij genealogen zijn vooral ge'interesseerd 
in de personen. die in de akten worden ge
noemd en alle informatie die mogelijk inte
ressant is voor ons genealogisch onderzoek 
en onze speurtocht naar het familieverle-
den. We vinden niet alleen namen en data, 
maar ook informatie over het leven en de 
levensomstandigheden 

Het boek van dr Gehlen is een aanrader als 
men zieh verder in deze materie wil verdie-
pen. Het gaat steeds uit van een voorbeeld, 
dat tevens getranscribeerd is, maar geeft 
ook een uitvoeriger beschrijving van de di
verse soorten akten. Daarnaast vindt u bij 
iedere soort een li teratuuropgave. 
Ik heb geen idee of het boek (antiquarisch) 
nog gemakkeli jk is aan te schaffen maar het 
is wel de moeite waard, zodat ik gaarne dit 
beknopte uittreksel heb gemaakt. 
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DNA en généalogie, récente ontwikkelingen 
J W . K o t e n 

Met de ontdekking van het D N A en de mo-
gelijkheid de persoonlijke DNA-profielen 
vast te stellen zijn er momentee l tal van in-
stanties die het grote geld ruiken en zieh op 
DNA-onderzoek gaan richten. Momenteel 
is het D N A onderzoek nog redelijke kost-
baar. Binnen enkele ja ren hoopt men zover 
te zijn dat men voor een betaalbare prijs het 
gehele genoom van iemand kan onderzoe-
ken. M e n vermoedt dat om diverse redenen 
heel wat mensen in hun eigen D N A geïnte-
resseerd zijn, zij het om uiteenlopende re
denen. Dit analyseresultaat van het gehele 
genoom (het totale D N A dat de grondslag is 
voor de erfelijkheid) kan men dan combine-
ren met suggesties voor verbetering van de 
levensstijl, maar ook met het aanraden van 
allerlei vi tamines en nepproducten waarvan 
niet duidelijk is of ze enig effect hebben. 
Uiteraard worden deze vaak dure onnutte 
nepgeneesmiddelen verstrekt door het 
DNA-laborator ium. 

In een artikel (New Scientist: 8 September 
2007) van Peter Aldhous (hij is een van de 
redacteuren van Nature, het internationale 
top-journal) worden de récente ontwikke
lingen van het D N A onderzoek kritisch be
licht. De ontwikkelingen gaan nog veel 
sneller dan ik u aanvankelijke voorspeld 
heb. Onlangs heeft een Amerikaanse onder-
neming gesteld, dat men binnen niet al te 
lange tijd voor betaalbare prijzen u een 
beeld kan geven van u w eigen genoom. De 
directeur van deze firma, Craigh Venter 
pochte onlangs dat hij voor maar één mil-
j oen dollar het complete genoom van Wats
on, de ontdekker van de DNA-spi raa l 1 had 
geanalyseerd. Dit lijkt veel maar het is nog 

maar een fractie van wat de eerste complete 
genoomanalyse heeft gekost: vele tientallen 
miljarden dollars. M e n hoopt zelfs binnen-
kort een volledig DNA-profi lering van het 
genoom voor enkele t ienduizenden dollars 
te kunnen aanbieden. Het is zelfs niet on-
denkbaar dat men binnen afzienbare tijd 
voor ongeveer 1000 dollar de volgorde van 
het D N A van het gehele genoom kan wor
den afgelezen. DNA-analyse is momenteel 
al in hoge mate geautomatiseerd zodat de 
kostprijs binnen niet al te lange tijd zal zak-
ken. Trouwens het is zelfs niet noodzakeli jk 
de gehele volgorde van het genoom vast te 
stellen, omdat maar een beperkt deel van 
het D N A de belangrijkste erfelijke eigen-
schappen doorgeeft. Wellicht is het ru im 
voldoende wanneer men slechts de belang-
rijke delen van het genoom analyseert die 
voor de menseli jke individuele eigenschap-
pen (ziekten) van betekenis zijn. 

De vaststelling van de DNA-volgorde kan 
men complimenteren met het opsporen van 
zeer kleine spelfouten in het D N A , met be-
hulp van een méthode die men DNA-ar ray 
onderzoek noemt. Daarbij maakt men ge-
bruik van een DNA-ch ip . Momentee l zijn 
DNA-chips beschikbaar. In korte tijd kan 
men hiermee de juis theid van de D N A 
structuur van t ienduizenden erfelijke eigen-
schappen in zeer korte tijd vaststel len 2 . Het 
is niet onmogeli jk dat met dit DNA-ar ray-
onderzoek voor minder dan 1000 dollar 
(mogelijk zelfs siecht enkele honderden 
dollar) een vrij complete DNA-analyse van 
de kwetsbare delen van het D N A kan wor
den uitgevoerd. 
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Maar het kan in de US nog veel vreemder 
gaan. De directeur van een ander D N A -
project George Church van de medische 
faculteit van de Universiteit van Boston, 
heeft tezamen met enkele naamloze vrijwil-
ligers, op internet hun persoonlijk D N A -
volgorde gezet, te samen met beschrijving 
van gegevens van hun gezondheid, hun ui-
terlijk en hun l ichaamsbouw. Men hoopt 
binnen enkele j a ren anoniem het persoonli j-
ke D N A - g e n o o m van wel 100.000 vrijwilli
gers op internet te publiceren tezamen met 
l ichamelijke en geestelijke kenmerken, in-
clusief ziekten en andere afwijkingen. 
George Church is tevens adviseur van een 
DNA-onderneming die heel toepasselijk 
2 3 a n d M E heet (23 is het aantal chromoso-
menparen) . Men ruikt groot geld maar zit-
ten de mensen wel op zulke gegevens te 
wachten? Dat is maar de vraag. Allereerst is 
er de kwest ie van de bescherming van de 
privacy. N o g moeilijker is het probleem dat 
van de werkirtg van de meeste genen nog 
niet zo veel bekend is. De betekenis van de 
bevindingen bij DNA-analyse is in de 
meeste gevallen nog lang niet duidelijk. Op 
veel punten ligt het DNA-onderzoek ver 
vooruit op het medische onderzoek zoals de 
duiding van eventuele afwijkingen in het 
kader van het herkennen van ziekten. We 
kunnen wel met DNA-onderzoek van alles 
vaststellen maar wat dat voor consequenties 
heeft voor de gezondheid is nog lang niet 
achterhaald. Met de clustering van 100.000 
DNA-profielen en de relatering van deze 
DNA-da ta aan medische en andere gege
vens meent Church dat hij op den duur be
paalde ziekten kan koppelen aan bepaalde 
afwijkende DNA-volgorde van het gen 
(erfelijke eigenschap die door de volgorde 
van het D N A wordt bepaald) . Het is ook 
duidelijk dat de pr ivacybescherming hier 
zeer belangrijk is. Deze gegevens mögen 

niet bij sollicitaties of bij het afsluiten van 
een levensverzekering meespelen. Verder 
kan, wanneer het persoonlijke D N A van 
iemand bekend is, daarvan door onverlaten 
misbruik van worden gemaakt. Hoewel op 
veel punten het genoomproject van George 
Church moet worden toegejuicht, zijn er 
behoorlijk wat bezwaren tegen dit type on
derzoek in te brengen. Het kan de mens in 
zijn persoonlijke levenssfeer en zijn be-
roepsleven schade berokkenen. 

Zeer controversieel is dat het bedrijf 23and-
M E zieh binnenkort met een aantal diensten 
op de markt gaat begeven, waarover ethi
sche twijfels bestaan. De mede-eigenaar 
van 2 3 a n d M E is Anna Wijchicki, een naam 
die u niet veel zal zeggen. Zij is echter niet 
lang geleden de echtgenote geworden van 
Google-Bobo Sergey Brin. Dit DNA-be-
drijf is gevestigd in Californie en het is nog 
niet geheel duidelijk waarmee men het eer-
ste op de markt gaat komen. In ieder geval 
zal daarbij ook genealogisch onderzoek zijn 
opgenomen. Dit DNA-onderzoek gaat 
waarschijnlijk veel verder dan de Y-
chromosoom-DNA-analyse , waarbij van 16 
markers gebruik wordt gemaakt. Een be
drijf eveneens in Californie is Navigenics . 
Ook dit bedrijf gaat DNA-onderzoek doen 
maar deze firma specialiseert zieh op de 
medische aspecten van het DNA-on
derzoek. De directie van Navigenics stelt 
dat het DNA-profiel de wegenkaart wordt 
voor een gezond leven. Aan de hand van de 
DNA-analyse bevindingen kunnen raadge-
vingen voor een betere levensstijl enz. wor
den gegeven. Voor 40.000 dollar hopen zij 
binnenkort deze DNA-service te kunnen 
aanbieden, waarbij de meest kritische en 
gevoelige plekken van het D N A in kaart 
worden gebracht. Dat is een bedrag waar de 
zeer rijken geen problemen mee hebben. 
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Mogeli jk gebruiken zulke personen dan ook 
hun DNA-profiel als statussymbool. Men 
verwacht dat wanneer men deze analyses 
verder gaat automatiseren en het aantal aan-
vragen gaat toenemen, de prijs van het 
D N A onderzoek vrij snel gaat zakken. Het 
IS niet onmogelijk dat binnen enkele jaren 
een dergelijk DNA-onderzoek voor circa 
1000 dollar kan worden uitgevoerd, zodat 
dit type onderzoek voor vrijwel iedereen 
betaalbaar wordt. 

Het is echter de vraag of de Stelling juist is 
dat het D N A alles over de toekomst van Je
mand kan voorspellen. N o g problemati
scher is dat de betekenis van de D N A -
afwijkingen die men meent vast te stellen 
nog onduidelijk en onzeker is. De vraag 
doet zieh voor met welke standaard moet j e 
het gevonden D N A profiel vergelijken, om 
van afwijkingen van de normwaarde te 
kunnen spreken. Tenslotte wat is eigenlijk 
"een normaal DNA-profiel" . Zo blijkt bi j -
voorbeeld het DNA-profiel van Venter zelf 
op miljoenen punten van het totale stan
daard DNA-profiel af te wi jken 3 . Dat waren 
kleinere maar ook grotere afwijkingen 4 . 
Opmerkel i jk was , dat bij hem tevens een 
aanleg werd vastgesteld voor hartziekten, 
ziekte van Alzheimer en lactose intolerantie 
(het niet tegen melksuiker kunnen) . Daar-
naast had hij genen voor b lauwe ogen, de 
verhoogde belangstell ing voor n ieuwighe-
den, en de aard van een avondmens. Aange-
zien zijn vader op jeugdige leeftijd aan een 
hartziekte was gestorven, was dat voor Ven
ter reden om een gezondere levensstijl na te 
streven en al reeds vroeg met statines slik-
ken te beginnen. 

Het vaststellen van dergelijke eigenschap-
pen mag natuurlijk niet in handen komen 
van een eventuele werkgever of een verze-

keringsmaatschappij . Er rust dus op derge
lijke bedrijven een grote verplichting van 
geheimhouding. Maar of dat wel te garan
deren is valt te betwijfelen. Ik ga maar 
voorbij aan hackers, maar ook het eigen 
personeel. Men kan zwichten voor het grote 
geld en de confidentie verbreken. N o g zor-
gelijker is dat veel van deze onderzoekin-
gen in sommige t ropengebieden worden 
uitgevoerd, om personeelskosten te vermin
deren. Onlangs zijn dergelijke laboratoria in 
Dubai en Djakarta door Austral ische D N A -
bedrijven opgezet. 

In Groot-Brit tannie is recent in een bekend 
medisch tijdschrift ook de DNA-data-bank 
van de politie aan de orde gesteld. Ook hier 
werd zorg uitgesproken over de medische 
implicaties van dergelijke databanken. 
Maar ook minderheidsgroepen hebben gro
te weerstanden tegen het huidige Engelse 
DNA-bele id . Zoals bekend heeft de politie 
in Engeland de grootste DNA-database ter 
wereld. Het DNA-profiel van iedere 15de 
persoon is in Engeland momentee l in deze 
database te vinden en het zal niet meer lang 
duren dat het D N A van 1 op de 10 mensen 
bij de politie bekend is. Wanneer het D N A 
van het Y-chromosoom bekend is, dan kan 
met gebruikmaking van genealogie de iden-
titeit van vrijwel alle mannen in het U K ge-
traeeerd worden. Want aan het Y-DNA is 
een naam te verbinden. Heeft men de ver-
moedeli jke naam van betrokkene te pakken, 
dan is het verder niet zo heel moeili jk meer 
de uiteindelijke dader op te sporen. Boven-
dien kan men met DNA-onderzoek ook aan 
etnische profilering van het DNA-profiel 
doen en specifieke kenmerken zoals de aard 
en het uiterlijk preciseren. Het systeem 
werkt zeer goed en deze DNA-database 
heeft vorige jaar 20.000 misdrijven helpen 
oplossen. Het is duidelijk dat de politie van 
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dit instrument niet af wil. Het probleem is 
nu tweevoudig. Allereerst zijn veel perso-
nen in het systeem opgenomen die ooit ver
dacht waren, maar waarbij later bleek dat 
ze niets met een misdaad te doen hadden. 
Een tweede probleem is dat slechts 9 % van 
het opgeslagen D N A afkomstig is van En-
gelse autochtonen. Het systeem werkt dus 
discrimatoir. Geen wonder dat een Engelse 
rechter heeft voorgesteld om van alle men-
sen in Engeland en ook eventuele bezoe-
kers maar D N A af te nemen, zodat discri-
minatie wordt vermeden. Het debat hier-
over is in Engeland nog druk gaande en 
roept hevige emoties op. Wat leert deze 
zaak tevens: bij het oplossen van misdaden 
wordt ook de genealogie in toenemende 
mate toegepast . Genealogie en D N A zijn 
niet meer los van elkaar te denken. Het ein-
de van dit verhaal is dus nog lang niet in 
zieht. 

N o t e n : 
1. Watson en Crick zijn de eersten geweest, die 

met röntgen-refractietechnieken de DNA-helix 
hebben ontdekt. 
2. Een DNA Array. Technisch gebruikt men een 
dekglas waarop duizenden 'DNA Probes'zijn 
gemonteerd die ieder uit een te definieren enkel-
voudige DNA streng (de helft van de bekende 
dubbele helix) bestaan. Als een onbekend DNA 
met deze op het dekglas gemonteerde DNA-
strengen (probes) in contact gebracht wordt zul-
len alleen passende strengen van het onbekende 
DNA een complete dubbele helix kunnen vor-
men met het DNA van de probes. Probes die 
een dubbele helix hebben gevormd kunnen wor
den gedetecteerd met bijzondere kleurtechnie-
ken. Men kan daarmee dan de struetuur c.q. 
eventuele afwijkingen van het onbekende DNA 
vaststellen. 
3. Zoals in het Nationaal Instituut voor biotech-
nologie in de VS als referentie wordt bewaard. 
4. Vele afwijkende SNPO's (een afwijking 
waarbij slechts een letter aanwezig is; single 
nucleotide polymorfinisme), ook deleties 
(stukjes ontbrekende DNA), schikkingsafwij-
kingen (DNA verplaatsingen) en inserties 
(toevoegingen van DNA-strengen) 

Aanvulling op artikel "De schoolmeester en de balk" 
(Auteur T. Hokken) in Ons Erfgoed 15 e jg . nr. 2, pag. 56-61 
D r s . L . M . v a n d e r H o e v e n 

Govert Grascamp kreeg op 26 febr. 1646 
consent in Delft school te houden (OSA 
Delft 389/36v). 
Well icht heeft de Govert Grascamp van 
Charlois iets van doen met Govert Govert-
sen Grascamp, j m van Haarlem, won. bui j-
ten de Kleijne Houtpoort , l idmaat Haar lem 

8-4-1648 met att. van 's-Hertogenbosch 
(kerkeraad Haar lem 102). 
Zie ook: H Pors, De 'fijnen' van Charlois en 
de fluitspelende schoolmeester Govert 
Grascamp, in: De Hoeksteen j rg . 14, nr. 3 
(1985), p . 97-100. 
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Zo maar een bron 
H.M. Lups 

( 12 ) 

INGESCHREVENEN 
in de Registers van Bevclking dezer Stad. 

6 

Als afbeelding voor de voorzijde 
van dit nummer een uitgave uit ' s -
Hertogenbosch. 
Op dit boekje dat 20 cents kostte zat 
nog een belast ingstempel van 2 
cent. Het is een maandui tgave. 
Als inhoud overzichten van gebore
nen, huwelijken, overledenen, inge-
schrevenen en afgeschrevenen. Tot 
besluit een maandoverzicht en een 
overzicht over het jaar 1844. Als 
voorbeeld vindt u hiernaast het 
overzicht van de ingeschrevenen, 
waarbij ook wordt vermeld waar 
deze mensen vandaan kwamen . 
Bij de geboorten en de huwelijken 
wordt de straat genoemd waar ze 
woonden. Er waren in december 
maar twee huwelijken: 
Op 19 dec. t rouwden Abraham Le-
vie Leefvogel, Parapluieversteller 
en Schoenpoetser, j ongman , oud 28 
jaren, geboren te Ansterdam, en An
na Frenkels , zonder beroep, jonge-
dochter, oud 30 jaren, geboren en 
wonende alhier. 
Op 21 dec. t rouwden Johann Frie
drich Wilhe lm Schuster, Muzijkant, 
jongman, oud 33 jaren, geboren te 
Ermsleben (Pruissen), en Ida Johan
na Sterken, zonder beroep, j onge 
dochter, oud 22 jaren, geboren en 
beide wonende alhier. 

Bij de overledenen valt op dat er in deze decembermaand meer kinderen dan volwassenen 
overleden, waarbij doodgeboren of voor de aangifte overleden kinderen niet eens werden 
meegeteld. 

Hoe lang deze boekjes zijn versehenen heb ik niet kunnen achterhalen. Ook kon ik weinig 
vinden over soortgelijke uitgaven van andere plaatsen. Ook antiquarisch zag ik geen aan-
biedingen. Jammer . 

Jacob Vieijera, Venter, echtgenoot van Helaine 
Mark», körnende van Eeijden. 

WiJhelmus Geulz , licet on-Oppsser, 
huwd, dornende van Ilaarlem. 

Barend Johannes Ytauian, Tainier, vergezeld 
van zijm) huitvroitw Johanna BeremU, en zijne 
dochtcr Gertrudis Eli'»!belli Daman, körnende 
uan Engelen. 

rj. Rachel de Vos, Kranmstcr, ongelivwd, Zü
rnende van Nijmegen. 

i3. J:in>b AffiiUer, gepensionneerd Soldant, ange-
huwd, körnende van Eiden (Gclderland). 

a3. Franrisi'us Kops. Von (er , rrrgrzpfd van 
z'tjne hiiixt'lOHif Udu Liplvoet, en zijnc kindrrett, 
als: Maria en Duilxrdiua Kops, kamende vun 
Loon-op Zand. 

Piel<!r Daniel I.eeiidertaen, gepensionneerd 
Kapüeia, ongehuivd t körnende van Grave. 

28. J;ih ('liiihliaiin WcnK van Tonnirigen, gepen
sionneerd Kolonel , ivoduwenaar van Al.'irin 
Margaret ha vati Dörth, körnende van Vurhi. 

3i. Johai unes va Ii 1 Jeclt, zander beraap, wedit-
ivenaar van Maria van Ko<>|\vijk, kamende van 
Vuchi. 

Adriuiius Go&ewiijjis Simon Prins, gepeDsiou-
)iw»rd pit ein, vergezeld tan zijne huisvromv 
Job arm a Therese Maes, körnende van Box tel. 

Ons Erfgoed, 15e jrg. nr. 5, september-oktober 2007, blz. 193 



Beroepen van vroeger (roeier - roodgieter) 
H.M. Lups) 

Roeier, roeijer 
In het belast ingwezen 
De ambtenaar die vaten of andere vochtma-
ten roeit oftewel de inhoud daarvan peilt of 
meet . De Wijnkoopers (sullen) gehouden 
zijn . . . . de oxhoofden, ofte andere vaten . . . 
te doen roeijen . . . . door een geswooren 
Wijnroeyer (Gr. Placaatb. 4. 860 a, anno 
1699); "De ridsingen (zie ritsers) die de 
Wijnroeyers, by het inslaan van de wynen 
op het vaatwerck stellen" (Utr. placaatb. 2, 
1219 a, anno 1725) (WNT) . 

In de binnenscheepvaart 
Roeiers waren te Rot terdam degenen, die 
(vroeger met behulp van een roeiboot) be-
hulpzaam zijn bij het aanleggen van schepen 
(bevestiging van de kabels) (WNT) . 

Roeper 
Iemand die in het openbaar iets aan- of af-
kondigt of bekendmaakt . 
Ook iemand die van gemeentewege is aan-
gesteld om zaken die ter kennis van het al-
gemeen moeten worden gebracht in het 
openbaar uit- of omroept 
Ook de persoon die op een openbare verko-
ping de goederen afroept en ze aan de 
meestbiedende toewijst. 

Roerdrager 
Destijds dragers van een roer oftewel ge-
weer. Zij werden destijds ook arkebusiers, 
haak-, busschutters of musketiers genoemd. 

Roerganger 
De man die te roer gaat, zijn roeiergang 
waarneemt , de man die het schip stuurt. 

roermaker en roermakerswerkplaats 

Roer(e)maker 
Maker van roeren, geweren. 
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Roerruiter 
Militair te paard. In het begin van de zeven-
tiende eeuw kwamen naast de lansiers en 
kurassiers ook roerruiters voor. Zij werden 
ook karabiniers of bandelierruiters ge-
noemd. Zij droegen rechts een korter vuur-
wapen dan de musketiers. 

Roerschutter 
Dit was een term die wel in het vroegere 
Ned. Indie werd gebruikt: 
Tagtig Inlandsche Roerschutters Dus 
militairen die er niet met de klewang op af 
gingen maar met een geweer. 

Roffelaar 
Werkman, t immerman, die met de roffel, de 
roffelschaaf, werkte om daarmee het ruwste 
van de planken af te Schaven. Iemand die 
zijn werk niet goed deed, een knoeier werd 
ook wel roffelaar genoemd. 

Rofster 
Koppelaarster of hoerenmadam, bordeel-
houdster. 

Roggebakker 
Bakker van roggebrood. Uiteraard was het 
bakken van roggebrood gebonden aan aller
lei voorschriften. 

Roggemolenaar of rogmolenaar 
Molenaar die rogge maalde. 

Rogmeter 
Belast ingmeter op koren, door de stad aan-
gesteld. 

Rokkenwever 
Lange tijd verdienden boerengezinnen thuis 
een extra inkomen met het weven van lin-

nen en later katoenen Stoffen voor textiel-
handelaren. Voor de lokale markt werden 
ook handmatig rokken geweven. N a de ja -
ren dertig van de twintigste eeuw verdween 
de streekdracht. Daardoor verdween de 
vraag naar deze rokken en k w a m er een 
einde aan de vervaardiging van dit product. 

Rondleurder 
Rondreizend kramer of koopman, als regel 
met kleine draagbare waren als garen en 
lint, Stoffen, naalden, Speiden, soms zelfs 
brillen. 

Ronselaar 
In feite handelaar in mensen(arbeid) vooral 
ten behoeve van de Ver. Oost-Indische 
Compagnie , een vroege vorm van uitzend-
bureau. De Compagnie had altijd moeite 
om voldoende zeelui te werven voor de 
scheepvaart op Indië, zodat men gebruik 
maakte van de ronselaars. Deze wierven 
mannen, vaak bijv. déserteurs uit een van 
de Duitse légers, aan de grenzen van de Re-
publiek, of andere, ook uit onze provincies 
afkomstige gelukzoekers. Dit gebeurde 
vaak onder valse voorwendsels en het roy
aal verschaffen van drank. Had het slacht-
offer getekend dan werd hij met zijn mede-
slachtoffers naar Amste rdam gebracht en 
opgesloten in speciale huizen tot ze tegen 
vergoeding aan de V.O.C. werden overge-
daan waar ze als varensgezel of zeesoldaat 
dienst moesten doen. 

Roodgieter 
Iemand die voorwerpen goot van roodko-
per. 
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STAMREEKS WAGENAAR 
R e n g s h a u s e n - E I b e r f e l d - H a a r l e m - G o u d a 

H.M. Morien 

Inleiding 
De herkomst van de familie ligt in Rengshausen in Hessen 1 en de naam is oorspronkelijk 
Wagner en Wagener , in Nederland verändert de n a a m in Wagenaar . De oudste gegevens 
zijn verkregen uit een Duits overzicht van familiegegevens te Rengshausen dat niet altijd 
even begrijpelijk is wat uitdrukkingen betreft, wat geloof betreft zijn zij in Rengshausen 
Evangel isch Luthers 2 . Ook in Elberfeld trouwen zij Evangelisch Luthers. In Nederland 
t rouwen zij hervormd en de kinderen worden eveneens hervormd gedoopt. Waarschijnlijk 
waren de Wageners oorspronkelijk voerlui of wagenmakers en is dus op deze manier de 
familienaam ontstaan. Dat moet dan al in de 16e eeuw het geval zijn geweest want de 
oudste, geboren ca. 1585, Voerde de naam Wagner al en is eerst dagloner en daarna eige-
naar van een staalmolen. Van de twee volgende generaties in Duitsland is geen beroep 
bekend, maar in Neder land worden het ambachtsl ieden (generatie IV t/m VIII), in volgor-
de bontjeswever, kleermaker (keurslijfmaker), metselaar (en militair), nog eens metselaar 
en weer kleermaker. Van de kinderen zijn er in Gouda een aantal pi jpenmaker geworden, 
waaronder zeer bekende. De kinderen van Hendrik Wil lem Wagenaar (generatie VIII) 
doorbreken deze traditie, het gaat dan in de "witte boorden" over. Deze stamreeks is op-
gezet door mij , waarbij de eerste gegevens afkomstig waren van Jan-Dirk Wagenaar . 
Maar een niet onbelangrijke bijdrage is van Bertus Barendrecht , waarvan in Gouda een 
boekwerkje aanwezig was waaraan de Haarlemse gegevens zijn ontleend en de verwij-
zing naar Elberfeld 3 . In Elberfeld zoekend was er alleen een huwelijk te vinden, met een 
belangrijke aanwijzing naar de herkomst in Rengshausen in Hessen. Jan-Dirk Wagenaar 
heeft verder nogal zitten zoeken in militaire gegevens en daarbij het interessante gegeven 
gevonden van generatie VI die deel heeft genomen aan de slag bij Water loo en daarbij 
gewond raakte. Tot slot heeft Jan-Dirk Wagenaar een belangrijk boekje boven water we-
ten te krijgen met de gegevens van Rengshausen. 

Stamreeks 

I. C U R T W A G N E R ( W A G E N E R ) , geb. ca. 1585 (schatting), vermeld in 1605 i.v.m. 
een rechtszaak, in 1627 dagloner in Rengshausen, vermeld in 1629 als bezitter van een 
"Waldschmiede" (staalmolen, waar ijzererts werd gesmolten en waarvoor ze houtskool 
gebruikten) 4 , betaalt in 1616 en 1618 opslagkosten, in 1632 raakt de staalmolen in verval, 
echter in 1644 betaalde hij toch nog erfpacht voor de staalmolen. Hij huwde ca. 1615 met 
N.N. (Waldschmidt?) 4 . 

Zoon: 
1. H E N R I C H , geb. ca. 1615 (schatting). Voigt II. 
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II. H E N R I C H W A G N E R , geb. ca. 1615 (schatting), vermeld in 1656 in Rengshausen bij 
de huldiging van landgraafWi lhe lm V I 5 , waarschijnlijk vermeld in 1659 in een overzicht 
van huishoudens te Rengshausen i.v.m. "census" (cijns, belast ing) 6 , in 1661 betaalt hij 
cijns, overl. Rengshausen 6 Oktober 1682. Hij huwde voor 1645 met El isabeth N.N. 
(Mardorff?) , overl. Rengshausen 21 februari 1688. 

Kinderen: 
1. H A N S C U R T , geb. voor 1645. 
2. M A R T H A , geb. voor 1650. 
3. H E N R I C H jun(ior) , "errechnet nach dem Alter" in 1651 te Rengshausen en 

"konfirmiert" in 1665. 
4. N I C O L A U S , geb. voor 1659. 
5. J O H A N N H E R M A N N , overl. Rengshausen 19 juni 1664 door een ongeval met een 

wagen. 
6. N I C O L A U S , geb. ca. 1666. Voigt III. 

III. N I C O L A U S W A G E N E R , geb. ca. 1666, 53 jaar in 1719, overl. Rengshausen 8 ja -
nuari 1719, afkomstig van "Ringehausen" (Ringshausen, Rengshausen) in Hessen. Hij 
huwde Rengshausen 13 november 1684 met Anna Elisabeth Guttheil, geb. ca. 1668, 
overl. Rengshausen 3 december 1699, dochter van Hans Curt Guttheil . 

Kinderen: 
1. A N N A M A R T H A , ged. Rengshausen 18 Oktober 1685. 
2. CATHARTNA E L I S A B E T H , ged. Rengshausen 22 Oktober 1687, get. Cäth. Elisabeth 

Guttheil . 
3. ELISABETH, ged. Rengshausen 7 december 1689. 
4. J O H A N H E N R I C H W A G E N E R , ged. Rengshausen 2 j uni 1691. Voigt IV. 
5. J O H A N N JOST, ged. Rengshausen 19 augustus 1694, vermeld in 1708 als 

"confirmatie". 
6. M A R T H A ELISABETH, geb. Rengshausen 1697, vermeld in 1711 als "confirmatie". 

IV. J O H A N H E N R I C H (in Neder land alleen H E N D R I K , H E N R I K , H E N R I C H ) W A 
G E N E R ( W A G E N A A R ) , ged. Rengshausen 2 jun i 1691, vermeld Rengshausen 1705, 
bontjeswever, vertrekt voor zijn huwelijk naar Elberfeld en op 2 juli 1738 naar Haarlem, 
daar vermeid als afkomstig van Elberfeld 7 . Hij huwde Elberfeld 19 maart 1724 8 met Ur
sula Gertraud (in Nederland alleen Geertruijd, Geertruyd) Buchlohe (Pouchloon, 
Poechloon, Boegloon, Boekloon) , afkomstig van Neviges (D), op 23 januar i 1757 nog 
doopgetuige in Amste rdam bij een kind van haar zoon Hendrik, dochter van Johann 
Buchlohe . 

Kinderen (de eerste drie willekeurige volgorde): 
1. C A T R I N A ( K A A T R I N A ) W A G E N A A R ( W A A G E N A A R ) , vermoedeli jk geb. El-
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berfeld ca. 1725/1730, vestigde zieh op 28 jul i 1738 met ouders te Haarlem, overl. 
(waarschijnlijk in het kraambed) en begr. Haar lem 31 maart 1750 (Grote kerk). Zij 
onder t rouwde of huwde Haar lem 9 11 mei 1749 met Christiaan Lassen. 

2. M A R G A R E T H A W A G E N E R , vermoedeli jk geb. Elberfeld ca. 1725/1730, vestigde 
zieh op 28 jul i 1738 met ouders te Haarlem, j . d . van Haarlem, onder t rouwde of huw
de Haar lem 27 augustus 1752 met Johannes Petrus Mathia(s) Meut(z)elaar, j .m. -van 
Stolberg. 

3 . H E N D R I K W A G E N A A R , vermoedeli jk geb. Elberfeld ca. 1725/1730, vestigde zieh 
op 28 juli 1738 met ouders te Haarlem. Hij huwde Haar lem 2 mei 1756 en Bloemen-
d a a l 1 0 9 mei 1756 (ondertr. Haar lem 18 april 1756) met Magteld Harmeling 
(Harmeeling, Warmeling), j .d. van Beverwijk. Voor hun huwelijk woonden zij te Be-
verwijk, na hun huwelijk laten zij twee kinderen dopen te Amsterdam. 

4. J O H A N N E S W A G E N A A R , ged. Haar lem 26 april 1739. Johannes Wagenaar is zeer 
waarschijnlijk dezelfde als Jan Hendrik Waagenaar die samen met Geertruij Boek-
loon (zijn moeder) doopgetuige is bij Hendrik Waagenaar , ged. Amste rdam 23 janua-
ri 1757, zoon van Hendrik Wagenaar (zijn broer) en Magteld Harmeling. Net als zijn 
broer Wi l lem voegt hij de naam van zijn vader toe aan zijn doopnaam. 

5. W I L H E L M U S W A G E N A A R , ged. Haar lem 15 Oktober 1741, j ong overl. 
6. W I L H E L M U S W A G E N E R , geb./ged. Haar lem 24/27 maart 1743. Voigt V. 
7. E L I S A B E T H W A G E N E R , geb./ged. Haar lem 4/7 September 1745. Zij huwde Haar

lem 21 mei 1780 met Jan van den Braber, ged. Haar lem 13 november 1737, zoon van 
Hendr ik van den Braber en Elisabeth Hacks. Elisabeth is doopgetuige bij Geertruij 
Elisabeth in 1777, dochter van haar broer Wil lem Hendrik. 

V. W I L H E L M U S ( W I L L E M H E N D R I K , H E N D R I K W I L L E M , W I L L E M ) W A 
G E N A A R ( W A A G E N A A R ) , geb./ged. Haar lem 24/27 maart 1743, j . m . geb. Haarlem, 
keurslijfmaker (1812), winkelier, poorter van Gouda 11 September 1766, lidmaat te 
Gouda 29 September 1765, wonende aan op de Kleyweg (1774), de Körte Tiendeweg 
(1812-1821) , overl. Gouda 15 augustus 1821. Hij huwde Gouda (St. Janskerk, pro deo) 
26 juli 1774 met Gr ie t j e ( M a r g a r e t h a ) Schore l , ged. Gouda (St. Janskerk) 6 September 
1743, j . d . geb. Gouda, wonende Achter de kerk (1774), overl. Gouda 9 december 1839, 
dochter van Adrianus Aartse Schorel en Machteltje (Maggeltje) Dirks Hoogenboom. 
Op 21 mei 1765 gaven de bestuurders van de stad Haar lem aan Wil lem Wagenaar een ac
te van indemniteit i.v.m. zijn vertrek naar Gouda. Hij zal dus op of omstreeks deze datum 
van Haar lem naar Gouda zijn vertrokken. In 1811 is Wil lem Hendrik Wagenaar in Gouda 
vermeld in het Registre Civique (geb. Haar lem 24 maart 1743, winkelier) . Wil lem Wa-
genaer is koper van twee huizen op de Körte Tiendeweg in mei 1784, verkoper is Pieter 
Walop , prijs 1115.19. - 1 1 . Voor H.W. Wagenaar werd in Gouda in 1801 "admissie gege-
ven voor d r a n k " 1 2 . Hij is diverse keren vermeld als getuige bij de aangifte van de geboor-
te van kinderen van Adrianus Wagenaar en Sicilia (Cecilia) Horsten (Horste). 

Kinderen: 

1. H E N D R I K W I L L E M W A G E N A A R , geb./ged. Gouda (St. Janskerk) 5 jun i 1775, get. 
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Geertrui Schorel. Voigt VI. 
2. G E E R T R U I J E L I S A B E T H W A G E N A A R , ged. Gouda (St. Janskerk) 20 jun i 1777, 

get. Elisabeth Wagenaar . Zij is overl. Gouda 11 augustus 1844. Zij huwde Gouda 
(schout en schepenen) 4 januar i 1807 met Willem Scheffer, geb. ca. 1781, 71 jaar in 
1852, j .m. van Zwolle , overl. Gouda 28 September 1852, kleermaker (1812), kleerma-
kersbaas (1812), uitdrager (1825-1830). 

3. A D R I A N U S W A G E N A A R , ged. Gouda (St. Janskerk) 8 januar i 1779, get. Geertruij 
Schorel. Hij was pi jpenmakersknecht (1812-1828), overl. Gouda 18 augustus 1832. 
Hij huwde l e Gouda (schout en schepenen) 1 november 1807 met Margje van der 
Want, ged. Gouda (St. Janskerk) 24 december 1786, overl. Gouda 20 april 1808, 
dochter van Pieter Dirksz. van der Want en Dirkje Schölten. Hij huwde 2e Gouda 20 
Oktober 1811 (schout en schepenen) met Sicilia (Cecilia) Horsten (Horste), ged. 
Gouda 3 September 1784, naaister, overl. Gouda 17 januari 1845, dochter van Corne-
lis Horste. Adrianus is diverse keren vermeld als getuige tussen 1811 en 1823. 

4. G E E R T R U I J W A A G E N A A R , ged. Gouda (St. Janskerk) 15 december 1780, get. 
Geertruij Schorel. Zij was naaister, overl. Gouda 9 juni 1854. Zij huwde Gouda 23 
September 1804 (schout en schepenen) met Jan Reifersberg, pi jpenmakersknecht , 
geb. ca. 1781, overl. Gouda 22 Oktober 1827 (geen ouders vermeld) . 

5. W I L L E M W A G E N A A R , ged. Gouda (St. Janskerk) 6 Oktober 1782, get. Geertruij 
Schorel. Geen verdere gegevens te Gouda gevonden. 

6. G E R A R D U S W A G E N A A R , ged. Gouda (St. Janskerk) 19 September 1784, get. 
Geertruij Schorel. Geen verdere gegevens te Gouda gevonden. 

VI. H E N D R I K W I L L E M W A G E N A A R ( W A A G E N A A R ) , geb./ged. Gouda 5 juni 
1775, metselaarsknecht (1813), vermeld als korporaal in de tweede halve brigade in 1815, 
heeft als korporaal deelgenomen op 16 juni 1815 aan de slag bij Quarre Bras en op 18 ju
ni 1815 aan de slag bij Water loo tegen het Franse leger van Napoleon, raakte daarbij ge-
wond aan zijn rechterhand, vermeld als militair in het 8e bataljon van de Nationale Militie 
1 8 1 6 1 3 m garnizoen te Ath (B) (1816), metselaarsknecht (1820-1826), metselaar (1821), 
wonend Zak (1820), Walesteeg (1837), overl. Gouda 24 april 1837. Hij huwde Gouda 27 
mei 1798 (schout en schepenen) met B a r b a r a ( B a r b e r a ) Soffree (Souffree, Sofrée, Sof-
fre, Sofferé, Soufré , Saffere) , ged. Gouda (St. Janskerk) 18 Oktober 1775, hekelster, 
overl. tussen 18 September 1839 en 9 September 1849 (niet gevonden) , dochter van Hen
drik Soffré en Jannigjen Pot. 

Kinderen: 
1. W I L L E M W A G E N A A R , ged. Gouda (St. Janskerk) (onecht) 23 november 1796, get. 

Lodewijk Basselaar en Jannigje Pot. Hij is overl. Gouda (gaarder aangifte 21 mei) 
1 7 9 8 1 4 . 

2. M A R G A R E T H A (GRIETJE) W A G E N A A R , geb. Gouda 1 november 1798, pijpen-
maakster en winkelierster, overl. Gouda 9 december 1872. Zij huwde Gouda 15 no-
v e m b e r T 8 2 6 met Arij Mul, geb. Moordrecht 15 Oktober 1784, schipper, turfverkoper, 
winkelier, zonder beroep (1850), overl. Gouda 2 maart 1861, zoon van Pieter Mul en 
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Pieternella de Jong. Getuige bij hun huwelijk is o.a. haar broer Wil lem Wagenaar , 23 
jaar , pi jpenmaker. 

3. H E N D R I K W A G E N A A R , geb. Gouda 13 januari 1801, pi jpenmakersknecht (1825), 
pi jpenmaker. Hij huwde Gouda 2 november 1825 met Johanna van Hofwegen, ged. 
Gouda 3 december 1790, winkelierster, dochter van Jacob van Hofweegen en Geer-
truy de Heer. Zij huwde l e Gouda 5 maart 1819 met Johannes van Hijzelendoorn. 

4. W I L L E M W A G E N A A R , geb. Gouda 14 juni 1803, pi jpenmaker (1821-1826), pi j -
penfabnkant te Gouda (1839-1879), overl. Gouda 18 mei 1879. Hij huwde Gouda 12 
december 1821 met Margrieta den Hond (Hondt), geb. Gouda 12 mei 1803, pijpen-
maakster, overl. Gouda 23 februari 1881, dochter van Cornelis den Hond en Dina 
Geerling(s) . Wil lem had vier zonen die eveneens in de pijpenfabricatie werkzaam wa
ren, t .w. Wil lem Wagenaar (1826-1884), Gerardus Johannes (1827-1893), Bartolo-
meus (Bart Wil lemszoon) Wagenaar (1833-1883) en Karel Wagenaar (1841-1904). 
Gerardus Johannes was ongetwijfeld de bekendste , echter Bar tholomeus was zeker 
ook bekend. Er zijn een paar zeer bekende pijpen van hen en een m e r k 1 5 ' 1 6 ' 1 1 . 

5. G E R A R D U S W A G E N A A R , geb. Gouda 9 jun i 1806, overl. Gouda (aangifte 10 fe
bruari) 1807. 

6. G E E R T R U I J E L I Z A B E T H W A G E N A A R , geb. Gouda 2 januari 1811, overl. Gouda 
20 September 1813. 

7. J A N W A G E N A A R , geb. Gouda 18 maart 1816. Voigt VII. 

VII. J A N W A G E N A A R , geb. Gouda 18 maart 1816, metselaarsknecht (1839), metselaar 
(1849), overl. Gouda 9 September 1849. Hij huwde Gouda 18 September 1839 met Cor
nelia van der Hoeven, geb. Waddinxveen 15 jul i 1815, wonend Gouda 1839, overl. tus
sen 1 januar i 1862 (3e huwelijk) en 29 november 1865 (huwelijk zoon) (overlijden niet 
gevonden) , dochter van Jacobus Maartenszoon van der Hoeven en Elisabeth Jonker. Zij 
huwde 2e Gouda 25 maart 1851 met Klaas Baanen. Zij huwde 3e Gouda 1 januari 1862 
met Cornelis Sutherland. 

Kinderen: 
1. H E N D R I K W I L L E M W A G E N A A R , geb. Gouda 20 januari 1841. Voigt VIII. 
2. J A C O B U S W A G E N A A R , geb. Gouda 4 maart 1843, schoenmaker. 
3. B A R B A R A W A G E N A A R , geb. Gouda 11 jul i 1845. 
4. J A N W A G E N A A R , geb. Gouda 22 december 1847. 
5. E L I Z A B E T H W A G E N A A R , geb. Gouda 27 december 1848. 
6. J A N W A G E N A A R , geb. Gouda 13 januar i 1850, overl. Gouda 18 februari 1850, oud 

5 weken. 

VIII. H E N D R I K W I L L E M W A G E N A A R , geb. Gouda 20 januari 1841, bij de Nationa
le Militie (1860-1862) , kleermaker (1864-1890) , overl. Gouda 6 april 1890. Hij huwde 
Gouda 29 november 1865 met Johanna Diderika (Diderica) Belonje, geb. Gouda 3 juli 
1840, overl. Gouda 18 februari 1895, dochter van Dirk Belonje (mandenmaker) en Josina 
Lens . Volgens overlevering is zijn zoon Dirk Leendert opgevoed in het Goudse weeshuis . 
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Kleermaker 

Kinderen: 
1. J A N D I R K W A G E N A A R , geb. Gouda 1 juli 1871. Voigt IX. 
2. J O S I N A C O R N E L I A A D R I A N A W A G E N A A R , geb. Gouda 29 augustus 1873, 

overl. Gouda 8 februari 1876. 
3. C O R N E L I S A D R I A N U S W A G E N A A R , geb. Gouda 11 februari 1876, directeur van 

een kaasbedrijf, auteur van "The Lightning Calculator", met conversie tabellen van 
gewichten en maten; volgens overlevering schijnt het een bestseller te zijn geweest, 
echter niet gevonden. 

4. DIRK L E E N D E R T W A G E N A A R , geb. Gouda 24 februari 1880, bankdirecteur van 
de N M B te Gouda, overl. Gouda 19 april 1943. Hij huwde met Levina Geertruida 
Binnendijk, geb. Gouda 4 april 1 8 8 1 1 8 , overl. Gouda 28 jun i 1942, dochter van Tho
mas Binnendijk en Geertruij Woer lee . 
Dirk Leendert was een actieve man volgens de Goudsche Courant 20 april 1943. Hij 
was penningmeester van de Chr. Middenstandsvereniging, secretaris penningmeester 
Middenstandscentrale , administrateur bureau invordering van de Goudsche Winke -
liersvereniging, penningmeester van de middenstands glasverzekering, penningmees
ter van het instituut voor middenstandsontwikkel ing, secretaris van het college van 
notabelen der Ned. Herv. Gemeente , bestuurslid van de hulpvereniging van de Gere-
formeerde Zendingsbond, secretaris/penningmeester van de Vereniging voor Chr. 
Nat. Schoolonderwijs . Zijn graf is beschreven in een overzicht van graven in de 
Vorstmanstraat in G o u d a 1 9 . 

IX. J A N D I R K W A G E N A A R , geb. Gouda 1 juli 1871, fabrieksopzichter (1900), fa-
briekschef (1903), boekhouder (1911), kantoorbediende (1917), later procurat iehouder bij 
de N.V. Goudsche Machinale Garenspinnerij , overl. Den Haag 19 november 1937. Hij 
huwde Gouda 23 november 1892 met J o h a n n a C a t h a r i n a V e r d o u w , geb. Gouda 7 Okto
ber 1868, overl. Gouda 16 maart 1949, dochter van Pieter Verdouw en Cornelia Bouter. 
Er is een grafbeschrijving van zijn ze rk 2 0 . Jan Dirk vertrok op 16 juni 1931 naar Den 
Haag waar hij is overleden, zijn vrouw kwam daarna weer terug, want ze is te Gouda 
overleden. Jan Dirk was een gerespecteerde man in het bedrijf. Bij zijn begrafenis stopte 
de stoet voor de fabriek en "waren alle machines stopgezet en alle arbeid was onderbro-
ken en in deze stilte herdacht het personeel de nagedachtenis van den heer W a g e n a a r " 2 1 . 

Kinderen: 
1. H E N D R I K W I L L E M W A G E N A A R , geb. Gouda 19 augustus 1893. Voigt X. 
2. J O H A N N A C A T H A R I N A W A G E N A A R , geb. Gouda 20 mei 1903. Zij huwde 

(waarschijnlijk Gouda) 30 Oktober 1929 met Ir. C.J.G. (Cornelis) Dorrepaal. Zij ver
trok op 1 november 1929 naar Den Haag. 

3. J A N D I R K W A G E N A A R , geb. Gouda 6 maart 1900, kantoorbediende, boekhouder. 

X . H E N D R I K W I L L E M W A G E N A A R , geb. Gouda 19 augustus 1893, kantoorbedien-
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de (1917), later hoofd administratie en procurat iehouder bij van Gelder Zonen N.V. pa
pier te Apeldoorn, woonde Overschie (1918), Amsterdam (waarschijnlijk tussen 1919 en 
1937) 2 2 , Velzen, Apeldoorn, Huizen, Nunspeet , Apeldoorn, overl. Apeldoorn 1 oktober 
1984. Hij huwde Tiel 26 mei 1917 met Geertruida Maria Schaaij , geb. Tiel 10 april 
1897, overl. Apeldoorn 19 augustus 1993, dochter van Gerrit Antonie Schaaij en Anna 
Johanna van den Bosch. 

Kinderen: 
1. J O H A N N A C A T H A P J N A W A G E N A A R , geb. Overschie (Rotterdam) 5 juni 1918, 

illustratrice. 
2. G E R R I T A N T O N W A G E N A A R , geb. Driebergen 3 September 1919, hoofdvertegen-

woordiger bij N .V. De Meteoor, bouwmater ialen, market ing consultant, overl. Maarn 
6 november 2004. 

3. JAN-DIRK W A G E N A A R , geb. Haar lem 2 maart 1937. Voigt XL 

XI. J A N - D I R K W A G E N A A R , geb. Haar lem 2 maart 1937, Oud. Res. l e Luitenant van 
de Huzaren van Sytzama, Communica t ion Director Nest le China, Hongkong, Taiwan, ge-
pensioneerd. Hij huwde l e Eindhoven 21 juli 1961 met Michèle Nicole Marthe Conne-
haye, geb. Brüssel 18 mei 1937. Hij huwde 2e Tokio 16 april 1985 met Ritsuko Toyo-
ma, geb. Kumamoto 25 februari 1949, dochter van Tokishi Toyoma en Masako E n d o 2 3 . 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1. N A T H A L I E M A R Y S E W A G E N A A R , geb. Brüssel 2 September 1965, lerares Frans 

in Lille. 
2. D I E D E R I K J O H A N W A G E N A A R , geb. Brüssel 19 maart 1968, leraar Spaans in 

Caen. 
Dochter uit het tweede huwelijk: 

3 . M A S A K O C A T H E R I N A W A G E N A A R , geb. Lausanne 30 augustus 1989. 

Noten: 
1. Rengshausen is een oude gemeente, waarschijnlijk ontstaan tussen het jaar 400 en 800. De 

oudste bekende oorkonde is op 3 juni 1003 in het klooster Rore bij Meiningen opgesteld. Ko-
ning Heinrich II schonk Herrn Bernhard, abt van het klooster Hersfeld, het bosrecht in een 
bosgebied dat liep van Herfa bij Aula en van Rengshausen tot het zuidelijke gedeelte van 
Hersfeld. Uit een beschrijving der grenzen van dit bosgebied werd Rengshausen, of eigenlijk 
Regingozeshuson, nauwkeuriger toen als Baumbach onder Sterckelshausen vermeld. Sinds 
1003 behoorde Rengshausen daarmee tot het klooster Hersfeld. Vermoedelijk lang voor 1003 
is in Rengshausen een gerecht geweest, gerecht werd onder de Linde gehouden en mogelijker-
wijs was hier vroeger een Germanische Thing-Platz waar alle rechtsaangelegenheden werden 
afgehandeld. In het jaar 1229 werd de waterkerk van Rengshausen voor de eerste keer ver
meld. Mogelijk was deze waterkerk ook de woonplaats van de heren van Rengshausen. 

2. Deutsche Ortssippenbücher, Reihe A, Band 306. Ortsfamilienbuch Rengshausen mit Nentero
de, Hausen en Lichtenhagen. Bearbeitet von Eckhard Preuschhof. 3 Aufl. Homberg/Efze 
2003. 

3. Gouda: SAHM collectie varia Midden Holland 1738-1994.Titel: Wagener/Wagenaar. Duits-
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land (Elberfeld), Haarlem, Gouda, Rotterdam, Amsterdam. Inhoud: stamreeks 1738-ca. 1994. 
Eigen werk van B.C.S. Barendrecht, Vlaardingen 15 augustus 1998. Ook in het CBG aanwe-
zig. 

4. De staalmolen wordt al vanaf 1500 vermeld. In 1605 is Hans Waldschmidt eigenaar van de 
molen, daarna in 1629 Curt Wagner. Volgens het overzicht van het Ortsfamilienbuch 
Rengshausen trouwde Curt waarschijnlijk met een dochter van Walschmidt en het is dan ook 
denkbaar dat dit de dochter van Hans Walschmidt is en dat Curt op die manier aan de staalmo
len kwam. 

5. Gegevens over de inhuldiging verkregen van de heer E. Preuschhof te Rengshausen. Toen 
landgraaf Wilhelm V van Hessen-Kassel in 1637 sneuvelde werd zijn zoon Wilhelm VI zijn 
opvolger. Deze was nog te jong en zijn moeder, Amalie Elisabeth, werd van 1637 tot 1651 
regentes. Formeel was hij wel van 1637 tot 1663 landgraaf, maar hij werd pas in 1656 inge-
huldigd in Hessen-Rotenberg. Hierbij werden de onderdanen formeel op hun rechten en plich-
ten gewezen en werd trouw gezworen aan de nieuwe heerser. In de lijst van deelnemers uit 
Rengshausen zijn 43 namen vermeid. 

6. Gegevens over deze lijst zijn verkregen van de heer E. Preuschhof te Rengshausen. In 1659 
zijn vrijwel alle gezinnen vermeld in verband met een census (cijns, belasting). Hoewel de 
namen niet bekend zijn is het meer dan waarschijnlijk dat Henrich er zal hebben opgestaan. 

7. Bron: register van ingekomen personen te Haarlem 1714-1777, kast 13/455, folio 166 verso). 
8. Gegevens van het Stadtarchiv Wuppertal, ontleend uit een boek die de gegevens van de kerk-

boeken van de gereformeerde gemeente Elberfeld heeft vertaald in een gedrukte versie, ge-
naamd "Heiratsregister Elberfeld 1649 bis 1751" von F. Schubert. 

9. Vermeld als jongeman en jongedochter van Haarlem, dat laatste is niet juist, maar komt wel 
meer voor als men gedurende een längere tijd in een plaats woonde. 

10. Huwelijk Haarlem, Hendrik als jongeman, Magteld als jongedochter van Beverwijk. Zij laten 
twee kinderen dopen te Amsterdam. Huwelijk Bloemendaal (Ned. Leeuw 1884, er Staat bij 
vermoedelijke le afkondiging), Hendrik Wagenaar en Magteld Harmeling, wonende te Bever
wijk. 

11. Gouda gaarder 40e/80e penning inv.nr. 142, blz. 009 d.d mei 1784. 
12. Gouda, besluiten stadsbesUiur. Kamerboek 1801 inv.nr. 229 blz. 009. 
13. Toen in 1813 aan de overheersing van Napoleon een einde kwam, was een van de eerste zor-

gen het vormen van een leger, met het doel de bevrijding van het gehele land, waarvan nog 
verschillende gedeelten bezet waren. Op 9 januari 1814 werd de oprichting een feit. Het 8e 
bataljon Nationale Militie (2 RI, regimenten infanterie), waar Hendrik Willem Wagenaar bij 
zat, bestond uit 566 personen en stond onder leiding van Luitenant Kolonel W.A. de Jongh. 
Het behoorde tot de 2e brigade van de 2e divisie onder leiding van generaal-majoor Willem 
Frederik Graaf van Bylandt. De brigade heeft op 16 juni 1815 meegedaan aan de slag bij 
Quatre Bras en op 18 juni 1815 aan de slag bij Waterloo tegen het Franse leger van Napoleon. 
Van de vijf bataljons waren er nog maar twee over, die van de restanten van de vijf waren ge-
vormd. Voordat Hendrik Willem Wagenaar in het 8e bataljon van de Nationale Militie te-
rechtkwam zat hij vrijwel zeker bij de tweede halve brigade. De halve brigades werden opge-
richt gedurende de Bataafse Republiek en zijn opgeheven in 1803. Zij zijn toen waarschijnlijk 
overgegaan in bataljons en regimenten. Waarschijnlijk heeft hij, mogelijk noodgedwongen, in 
het Franse leger gezeten hebben. In 1813 was hij metselaarsknecht. In 1816 militair. In 1820 
weer metselaarsknecht. Dus hij moet tussen 1813/1814 (de oprichting van het nieuwe leger 
per 1 januari 1814) en 1816 zijn ingeschreven als militair. Hij was dus ook weer snel uit 
dienst, mede misschien door zijn verwonding. Zijn inschrijving in militaire dienst is niet ge
vonden. Dat deze inschrijving er vrijwel zeker geweest moet zijn, kan worden afgeleid uit het 
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feit dat er een overzicht van onbekende bron is, waar hij op een gewondenlijst Staat vermeld in 
de slag bij Waterloo met zijn geboortedatum. Dit overzicht geeft aan dat hij in de tweede hal
ve brigade zat. Omdat het om een vermelding gaat van 1815 zal dit dus een militair overzicht 
zijn van in of na 1814 toen het nieuwe leger werd opgericht. Mogelijk is daarin vermeld dat 
hij rond 1800 in de tweede halve brigade heeft gezeten. Een tweede reden dat hij al in die pé
riode al militair was, ligt gelegen in het feit dat hij 1815 korporaal was, hij had dus waar
schijnlijk eerder opgedane militaire ervaring. In de naamregisters voor 1795 is hij ook niet 
gevonden, evenmin als in de naamregisters tussen 1795 en 1813. 
Overzicht bronnen: 
1 http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Frederik_van_Bylandt). 
2 http://home.scarlet.be/~tsh40803/8/DataLosses.htm. 
3 Een ongedateerde site en zonder vermelding van de bron over de verwondingen in de slag 

bij Waterloo. http://home.scarlet.be/~tsh40803/8/DataMan.htm 
4 http://home.scarlet.be/~tsh40803/8/DataMan.htm en: 
5 http://home.scarlet.be/~tsh40803/8/DataLosses.htm. 

14. Gouda gaarder inv.nr. 11, geen pag. nr. d.d. 1798. Op 21 mei 1798 te Gouda Staat in het Gaar-
derregister "Hendrik Wagenaar, Tiendeweg, 1 kint" 

15. Vindplaats: Raam te Gouda in een oud riool. Pijpenmaker: G. J. Wagenaar. Voorstelling 
links: Portret van Weduwe Mevrouw van den Kouwen- Ten Kate. Voorstelling rechts: Dienst
bode Helena Beelo. Tekst links: Op de steel MEVR V.D. KOUWEN. Tekst rechts: OP de 
steel H . BEELO. Opmerking: In het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, nr. 297 van 
het jaar 1875 is door de pijpenfabrikant G.J. Wagenaar geadverteerd voor dit pijpje. De adver-
tentie luidde: "Als een staaltje van kurieuze spekulatie medegedeeld dat de pijpenfabrikant G. 
J. Wagenaar Wz. op de Raam te Gouda, Goudsche pijpen verkoopt met de portretten van de 
vermoorde mevrouw Van den Kouwen en hare dienstbode H. Beelo". De weduwe Mevrouw 
W.T. van de Kouwen- Ten Kate en haar dienstbode Helena Beelo zijn door een brute roof-
moord met dolksteken om het leven gebracht op 13 december 1872 door Hendrik Jacobus 
Jut. De weduwe Van der Kouwen woonde in een huis aan de Bocht van Guinea te 's-
Gravenhage. De geruchtmakende moord leidde ertoe dat de naam Bocht van Guinea een un
günstige klank kreeg en men zelfs de naam wijzigde in Huijgenspark. De naam van de moor-
denaar Hendricus Jacobus Jut leeft nog steeds voort in de Kop van Jut, een krachtmachine die 
op kermissen te vinden is. Hendrik Jacobus Jut bekende zijn moord in 1875 en werd in die tijd 
als de grootste boef van de eeuw gezien. Een kermisexploitant kwam op het idee de krachtma
chine uit te vinden met de naam Kop van Jut zodat een ieder zijn afschuw kwijt kon door op 
de Kop van Jut te slaan. Hendrik Jacobus Jut werd levenslang veroordeeld en opgesloten in de 
gevangenis van Leeuwarden. Hij is in 1878 gestorven twee jaar na zijn gevangenneming. 
Bron: De Nederlandse Kleipijp: www:kleipijp.nl. 

16. Vindplaats: Achterwillens Gouda. Model: Mosterdlepel. Voorstelling links: Het portret van 
Musquetier omgeven door een lauwerkrans. Voorstelling rechts: De tekst EERE AAN MUS-
QUETIER 23 SEPT 1880. Pijpenmaker: Bart Willemsz Wagenaar. Literatuur: De Nederland
se Kleipijp van D.H. Duco, blz. 64, 65 en 67. Schenking: Freek Mayenburg van Groenehart-
vertellingen. Opmerking: Net zoals G.J. Wagenaar een pijp maakte over een spraakmakende 
actuele gebeurtenis "De dubbele moord gepleegd door Jacobus Jut" werd in de Goudsche 
Courant van november 1880 de productie van deze pijp aangekondigd, gemaakt door 
de pijpenmaker B. Wagenaar. Bron: De Nederlandse Kleipijp: www:kleipijp.nl. 

17. Het merk Leeuw in de Hollandse Tuin. Dit draagt nog steeds de naam Verzijl waar Gerardus 
Johannes Wagenaar het van overnam. Met de gekroonde 56 is vermeld in het boek van Goe-
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dewagen over pijpenmerken. 
18. Levina Geertruida Binnendijk is geboren 4 april 1881. Ook uit haar overlijden blijkt dit, zij is 

bij haar overlijden in 1942 61 jaar. Op een uittreksel van haar grafschrift op de website van 
het Goudse Archief Staat 4 april 1884, dat moet een tikfout zijn. 

19. Graf bewaarplaats Vorstmanstraat Gouda 1880-1943. Grafnr.: (sectie, rij, volgnr.) B.k.15. Be-
dekking: staande steen (stenen banden) 55 x 95 hardsteen. Vormgeving: Achterover gevallen 
(Latijns schrift zonder schreef) (verdiept). Staat: beschadigd. Opschrift: Hier rüsten onze ge-
liefde ouders en grootouders Levina Geertruida Wagenaar Binnendijk geb 4 april 1884 over 
28 juni 1942 en Dirk Leendert Wagenaar geb 24 februari 1880 overl 19 april 1943. 

20. Begraafplaats Vorstmanstraat. Graf nr.(sectie, rij, volgnr.): B, a, 1. Type: zandgraf. Bedek-
king: staande steen 65 x 41. Material: hardsteen. Lettertype: Latijns schrift zonder schreef, 
verdiept (gelakt). Geen omrastering. Vormgeving: Rechthoekige steen op achterplaat 
(hardsteen) gemonteerd. Aan het hoofdeind kort verhoogde stenen banden. Opschrift: Hier 
rust onze beste zorgzame man vader behuwd- en grootvader Jan Dirk Wagenaar geb. te Gouda 
1 juli 1871 overl. te Den Haag 19 november 1931 en onze lieve moeder behuwd groot- en 
overgrootmoeder Johanna Catharina Wagenaar-Verdouw geb. te Gouda 7 oct. 1868 overl. te 
Gouda lömaar t 1949. 

21. Goudsche Courant 22 november 1937. 
22. Hij is vermeld op de gezinskaarten in Amsterdam. Deze vermelding komt van een overzicht 

van de gezinskaarten op de website van het Amsterdamse Archief. De gezinskaarten omvatten 
een période van 1910 tot ca. 1938. Omdat hij in 1918 in Overschie woonde, in 1919 in Drie-
bergen en in 1937 in Haarlem, moet het geweest zijn voor zijn huwelijk in 1917 of tussen 
1919 en 1937. 

23. Deze Japanse namen staan in Europese vorm. In Japan worden de voornamen na de achter-
naam gescheven. 

Overzicht publicaties [68] 
H. Klunder 

A. Oosterbroek: Drie Wouters in een gezin, 
klopt dat? (Van Asselt, Homoet , Goud-
kuil). [Vooral Apeldoorn en Hat tem, voor 
1600-1857.] Gens Nostra, jul i /aug. '07. 

A. Cattry: Kwartierstaat van mgr. Hector 
Catry (1889-1972) missionaris en bisschop. 
[Degryse, Mestdagh, Pattyn.] Vlaamse 
Stam, jul i -aug. '07. 

K.P . de Bree; Een Zeeuwse verwante en een 
Zeeuwse tak van het geslacht Van Coucke-
lenbergh. [16e eeuw-1801.] Ned. Leeuw, 
juni '07. 

B . de Keijzer: Een familiekroniek herkom-
stig uit Duitsland. [Div. families: Fissler 

(voôr 1600-1731), Mart in (1610-1785), 
Foock (Focke) (1710-1776), Schiethart 
(1680-1890).] Ned. Leeuw, jun i '07. 

Hulleman, een klein stukje généalogie. 
[1720-1919.] Westfriese Farn., jun i '07. 

A.W.J .M. van Gesteh Alphonsus Antonius 
Mart inus Jacobs. [Kwartierstaat, Van 
Rooij , Van de Laar, Baggermans. ] Gens 
Nostra, juli /aug. '07. 

Uitdagingen rond Zwolle . De kwart ieren 
van Janna Jans, voorouder van veel Sal-
landers - deel 2: Zwollerkerspel . [vooral pa-
troniemen, vöör 1752, ook schema's.] Gens 
Nostra, jul i /aug. '07. 
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K. Kuiken: Papenkroost in Haarlem: (De) 
Ro(e)p(er (e ) ) . [Met 'Fragment-parenteel ' : 
oorspr. V a n Z a a n d e n , later andere namen, 
vôor 1280-1684.] Ned. Leeuw, juni '07. 

K.J. Slrjkerman: Het geslacht met de takken 
R o m e y n , v a n Drie l en van d e r L i n d e uit 
Grootê Lindt (slot). [Vöör 1600-1698.] Ons 
Erfgoed, jul i-aug. '07. 

P. van Eeten: De familie van Gl immer van 
R i j s w i j k u i t Woudr ichem. [Met: 
'Genealogie V a n San twi jck (1410-1596) 
en 'Voorgestelde généalogie V a n Ri j swi jck 
(15e eeuw-1736) . ] G.T.M.W.B.Bw. , juni 
[maand klopt niet!] '07. 

B. van Rijwsjk: Een nieuwe tak aan de gé
néalogie V a n Ri jswi jk . [Vervolg, 1750-
1886.] G.T.M.W.B.Bw. , juni [maand klopt 
niet!] '07. 

T. Reniers: Een verborgen S m o l d e r s . 
[1510-1741.] G.T.M.W.B.Bw., juni [maand 
klopt niet!] '07. 

P. Fl ippo, T. Oskam: V a n d e r S p a d e 

'anders G r a s b e e c q ' een Delflands geslacht 
met een tak die de naam V a n Di jck voerde. 
[1555-1898.] Ons Voorgeslacht , jul i /aug. 
'07. 
P. Crombecq: Wat overkwam Lientje V a n -
d e n b o r n e ? Met een genealogiefragment uit 
de 14de en 15 de eeuw van de kunstenaars-
families M a s s y s (Antwerpen, Grobben
donk, Leuven) , B e y a e r t en V a n d e n b o r n e 
(Leuven). [Ook kwartierstaat.] Vlaamse 
Stam, jul i -aug. '07. 

G. Verhoeven: De familie V e r h o e v e n uit 
Altena. [Vervolg, 1752-1874.] G.T.M.W.B. 
Bw., juni [maand klopt niet!] '07. 

Vervolg fragment parenteel van Pieter 
Arisz. Vis te Venhuizen. [1844-2006.] 
Westfriese Farn., juni '07. 

G. Noor loos : Een tak Vos uit Capelle o f ' s -
Grevelduin-Capelle . [1709-1997.] G.T.M. 
W.B.Bw. , juni [maand klopt niet!] '07. 

Famil iestarnboom W i n k e l . [Vervolg, 1874-
2006.] Westfriese Farn., juni '07. 

Genealogisch onderzoek in Indië 
H . M . L u p s 

Op de site van Roosje Roos, genealogisch 
onderzoeksbureau van het echtpaar Etmans, 
bekend aan velen die onderzoek doen naar 
verwanten in Indie/Indonesie, kan men en-
kele databases raadplegen die op Indie be-
trekking hebben. Over enkele publicaties 
van de heer Etmans, waar een gigantisch 
onderzoek aan vooraf is gegaan, schreven 
wij reeds in Ons Erfgoed jg . 10, nr 1, pag. 
14-17 
Aan hun site ontleen ik, enigszins aange-
past, de volgende informatie die nuttig kan 
zijn voor genealogen met verwanten of 
wortels in onze voormalige kolonie: 

Genea log i sche d a t a b a s e s 
De Burgerli jke Stand werd in Ned.-Indië 
officieel pas in 1828 ingevoerd (in Neder-
land al in 1811), ook al werden vôôr die tijd 
al wel vergelijkbare registers opgemaakt. 
Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 
zijn de archieven van het Neder lands-
Indisch bestuur waaronder die van de bur
gerlijke stand, in Indonésie gebleven. Veel 
daarvan heeft de tand des tijds niet door-
staan en veel akten van geboorten, huwel i j -
ken en overlijden zijn verloren gegaan. Wat 
er nog wel over is bevindt zieh in Indoné
sie, echter in vaak deplorabele staat, maar is 
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gelukkig voor het overgrote deel verfilmd 
door de Mormonen . (Kerk van Jezus Chris
tus van de Heil igen der laatste dagen). 
In de z.g. Reger ingsalmanakken van Ned.-
Indie, die jaarli jks versehenen, werden tot 
en met 1923 in principe de volledige lijsten 
gepubliceerd van geboren, gehuwde en 
overleden Europeanen en met Europeanen 
gelijkgestelde inlanders. Overigens geven 
de eerdere a lmanakken (vanaf 1815) al lijs
ten, die echter geenszins compleet waren en 
zieh beperkten tot Java. .Vaak bieden deze 
lijsten voor de onderzoeker de enige ingang 
naar een verder onderzoek naar personen 
die in de vorige twee eeuwen in Ned.-Indie 
verbleven. Maarten Etmans heeft zieh ge-
durende enkele jaren beziggehouden met 
het digitaliseren van de aantekeningen van 
overlijden in deze almanakken. Een aantal 
ja ren is bewerkt; deze treft u op hun websi
te aan 

Het is de bedoel ing de resterende almanak
ken in de komende twee ja ren te bewer-
ken. Ongeveer twee maal per jaar kunt u 
een aantal "nieuwe j a ren" op de website 
verwachten. 
Na 1923 geven de almanakken geen lijsten 
meer van de Burgerlijke Stand. De enige 

bron op dat gebied die nog te raadplegen is, 
wordt gevormd door de offïciële akten van 
de Burgerlijke Stand, die zieh her en der in 
Indonésie bevinden maar geenszins com
pleet zijn. Hetgeen nog wèl aanwezig is, 
is - zoals hierboven al vermeld - enkele 
decennia geleden verfilmd door de M o r m o 
nen. Deze films kunnen tegen een gering 
bedrag door elke belangstel lende worden 
opgevraagd en ingezien in een van de gene
alogische centra van de Mormonen , of in 
het Centraal Bureau voor Genealogie 
(CBG) te Den Haag, terwijl leden van de 
N G V ze via hun vereniging kunnen opvra-
gen en raadplegen in het Verenigingscen-
trum te Weesp 

Maar ten Etmans heeft een begin gemaakt 
met het stelselmatig doornemen en extrahie
ren van de in deze films opgenomen akten. 
Dit werk vordert noodgedwongen slechts 
langzaam. Een van de redenen is vaak de 
siechte Staat van de akten waardoor veel 
moet worden ontcijferd en veel ook na het 
nodige getuur onleesbaar blijft. 
De resultaten kunnen op hun websi te wor
den geraadpleegd. Ook hier zullen enkele 
malen per jaar aanvull ingen plaatsvinden en 
correcties van het reeds gepubliceerde. 

V a n de a d m i n i s t r a t i e 
Dit is het voorlaatste nummer van de 1 5 d e jaargang. Omdat wij u graag tijdig op de hoogte 
stellen het volgende: Heiaas ontkomen wij er niet aan ook dit j aa r het abonnementsgeld 
iets te verhogen. Vorige j aa r bereikte ons na de toen aangekondigde verhoging het bericht 
dat ook de portokosten waren gestegen. Daarnaast hadden we dit j aa r met nog enkele 
pri jsverhogingen te maken. Voor 2008 gaat het abonnementsgeld in Nederland € 14. be-
dragen. De tarieven voor het buitenland gaan ook met € 0,50 omhoog. Exploitatie blijft 
ook het körnend jaar mogeli jk door onze nevenactiviteiten. Een aantal bibliotheken be-
steedt in toenemende mate de aankoop van tijdschriften uit aan boekhandels . Wij kunnen 
deze echter geen korting geven. 
O p z e g g i n g e n n a 1 n o v e m b e r kunnen niet in behandel ing worden genomen. In die 
maand moet de planning voor het körnend jaar tot stand komen zoals de regeling met de 
drukkerij : voordrukken van de omslagen, enveloppen en papier. 
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Hoe komen we aan woorden voor onze bloed-
verwanten (vervolg) 
J W . K o t e n 

In het vorige artikel hebben we in grove 
schetsen de afkomst van onze Nederlandse 
taal geschetst en de grote betekenis die 
moet worden toegekend aan het onderzoek 
van de woorden voor de familieleden. Het 
gaat om de eerste oerwoorden. De bena-
ming van de familieleden gaat immers vele 
duizenden ja ren terug op oerwoorden, die 
de tand des tijd hebben weten te doorstaan. 
In dit hoofdstuk bespreken we de herkomst 
van de woorden vader, ouders, stiefouders, 
pleegouders en schoonouders. 

De h e r k o m s t v a n he t w o o r d v a d e r 

De herkomst van ons woord vader heeft 
veel gemeen met de oorsprong van het 
woord moeder. Ook hier hebben we ver-
moedeli jk een variant van het s tamelwoord 
papa (baba) dat reeds als Fatr in het vroege 
Sanskriet gangbaar was . In het latere taal-
gebruik wordt dit dan pitar. Hier weer een 
lijstje met Varianten van vader in diverse 
talen. 

Sanskriet pitar 
Oud Indisch pita 
Oud Perzisch athir 
Proto-Ind-eur. päter 
Grieks pater 
Latijn pater 
Russisch otetz 
Oud Engels faeder 
Engels father 
Italiaans padre 
Spaans padre 
Frans père 
Oud Hoogdui ts fatar 

Nieuw Hoogdui ts 
Middelnerlands 
Neder lands 
Deens 
IJslands 
Limburgs 

vater 
fader 
vader 
fader —> far 
fadir 
vader 

P en F verwisselingen komen veelvuldig 
voor en in het Hebreeuws en Arabisch heb
ben de F en P een gelijk letterteken. 

Vader is een van de eerste woorden waar-
van de zeer vroege origine in het Neder
lands vast Staat, het werd namelijk einde 
achtste eeuw al gebruikt gezien de geschre-
ven bronnen. 
In het Neder lands kent men heel wat Vari
anten van vader die in het dagelijkse leven 
gebruikelijk zijn zoals va, vaar (ouderwets), 
vadertje (spottend), vaartje (denk aan 
spreekwoord: een aardje naar zijn vaartje), 
vaderlief e.d. Maar deze lieve woorden zijn 
wat minder in aantal dan bij de moeder. 

Ook in de onze omringende landen is dit 
zo. In Engeland is er geen variant van fa
ther omdat daddy zeer a lgemeen is voor 
huiselijk gebruik. Andere Varianten van va
der zijn het welbekende "de oude" en "de 
oude heer". In England is het equivalent 
"the old man". 

Meer gebruikelijk dan vader is natuurlijk 
het woord papa, dat op diverse wijzen 
(afhankelijk van de Streek) gei'ntoneerd 
wordt . 
Het commentaar dat ik voor het gebruik 
van m a m m a heb gegeven geldt ook voor 
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het gebruik van papa. In het Arabisch zijn 
de woorden baba en abba gangbaar. Papa 
werd in de periode rond 1650 ook in ons 
land in de hogere mil ieus gangbaar maar 
dan op zijn Frans uitgesproken, dus als pup 
(?). Ook het woord papa kent een eindeloos 
aantal Varianten zoals pappie, pa, pap , pa-
paatje, paps en zo meer. In het Engels was 
vroeger ook papa en pappy gangbaar maar 
tegenwoordig is dad en daddy meer gang
baar en in sommige streken hoort men wel 
babba. 

Belangrijke afleidingen van het woord pater 
in de genealogie zijn: 
peter Vaderfiguur tijdens de doop 
patrilineair Stamreeks van opvolgende va-

ders van de vader 

De herkomst van het woord ouders 
Het woord ouders is ontstaan uit de over-
treffende trap van oud. Het gebruik van het 
woord ouder (als gemeenschappeli jk woord 
voor vader of moeder) dateert in het Neder
lands sedert 1287. In het vroege Neder lands 
sprak men niet van de ouders maar van de 
ouderen. In de meeste Germaanse talen 
kennen het woord oud in diverse vormen 
zoals alt, old, eald, alder, elder, het woord 
is waarschijnlijk van proto-europese (= 
vroeg Europese) oorsprong. In de meeste 
Germaans sprekende landen zijn Varianten 
van "oud" de hoofdvariant, in Duits is het 
Eltern, in het Zweeds foräldrar en het 
Noors "foreldere". 

In de Romaanse landen gebruikt men de 
Varianten van het Latijnse woord "parentes" 
dat naast ouders en voorouders ook stichter 
en schepper betekent. "Parents" is op zijn 
beurt weer gelieerd aan het woord "parare" 
dat voortbrengen betekent. Vandaar in het 
Frans "parents". In het Italiaans daarente-
gen spreekt men van "genitori" hetgeen af-

komst ig is van het Latijnse genitor dat 
voortbrenger, verwekker, (denk aan het 
woord "gen") maar ook vader betekent. In 
het Spaans spreekt men van "padres" (padre 
= vader) maar ouderlijk heet daar toch ook 
parentalis. In het Engels zijn er eveneens 
twee woordvormen voor ouders namelijk 
de Latijnse en de Germaanse variant, die 
naast elkaar worden gebruikt. Het meer of-
ficiele is "parents" en het volksachtige 
"elders". 

In de genealogie kent men enkele woorden 
die uitgaan van een Latijnse voorvorm: 
parenteel alle afstammelingen van een 

ouderpaar 
parentage bloedverwantschap 
parentatie dit woord Staat tegenover ge

n e r a t e (afstammeling, denk 
aan het woord gen). Uitgaande 
van een probandus zijn de op
volgende geslachten genera-
ties, maar de voorgaande ge
slachten parentaties. 

De afkomst van het woord stiefouders 
Een variant van het ouderschap wordt met 
"stief" aangeduid. Dit woord duidt op een 
andere ouder dan de biologische, meestal 
door het tweede huwelijk van de biologi
sche partner. 
Het woord stief heeft eveneens een lange 
geschiedenis en is waarschijnlijk een proto-
germaanse term "steop" dat in al de latere 
Germaanse talen ingang heeft gevonden. 
Mogelijk is het een verkort ing van het 
woord bistiufen (oud Duits) en astiepan en 
bestiepan (oud Engels) , dat zoveel betekent 
als beroven. Het woord werd Stiefkind, dat 
wil zeggen een kind dat van een ouder be-
roofd was. Geleidelijk worden de nieuwe 
ouders van een Stiefkind, de stiefouders, 
anders gezegd de betekenis verändert voor 
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de niet-biologische ouder. Dit gebeurt ech
ter pas vele eeuwen later. Het gebruik van 
het woord "stief' als eerste woord van de 
woordsamenstel l ing (stiefvader, stiefmoe-
der enz.) dateert van 1240. In het Engels is 
dit woord "steop" en wordt later Step, Het 
vroege Duits "S t io f werd evenals het Ne -
derlandse woord "s t ief . Het Zweeds was 
"stuv". In het Latijn heet de stiefzoon privi-
genus dat wil zeggen iemand die gedepri-
veerd (ontzegd, beroofd) is van een ouder 
(genus). Ook hier ziet men de betekenis van 
het verliezen van de ouder. 

Me t name het begrip "stiefmoeder" heeft 
een zeer ongunstige betekenis (zoals in het 
gezegde: stiefmoederlijk bedeeld) hetgeen 
wordt onderstreept door talloze mythen en 
sprookjes waarin de siechte relatie stief-
moeder-stiefdochter aan de orde komt. 
Vaak is er van een ja loersheid van de stief
moeder t.o.v. haar stiefdochter sprake, de 
stiefdochter zal de partner te veel aan zijn 
eerste relatie doen denken. In Frankrijk zal 
het oude woord voor stiefmoeder "Ma
râtre" (verbastering van een laat Latijnse 
woord matertera hetgeen tweede of andere 
moeder betekent) wegens deze ongunstige 
bijbetekenis zo in discrediet raken dat dit 
woord wordt vermeden en in onbruik raakt. 
Vandaar dat men de stiefouders "beau-
parents" is gaan noemen (zie verder) . Een 
zelfde tendens ziet men ook o.a. in het 
Zweeds waar men liever van een 
"bonusbarn" (bonuskind) spreekt als het om 
een Stiefkind gaat. Ook stiefvaders komen 
er niet altijd even goed af, vaak zal er een 
rivaliteit met de stiefzonen bestaan. De 
stiefdochters waren vaker beter af bij een 
goede stiefvader. 

De a fkomst v a n he t w o o r d s c h o o n o u d e r s 
Het woord schoonvader/moeder is in de 
vijftiende eeuw rechtstreeks uit het Frans 
overgenomen en afgeleid van beau-père 
(beau is mooi en schoon) en belle-mère, 
toen de Franse invloed in de hogere kringen 
zieh ook hier steeds meer deed gelden. Het 
Frans kent geen woordonderscheid tussen 
de stiefzoon en de schoonzoon. Voordien 
had men voor de schoonmoeder eveneens 
het woord "marâtre", maar dit werd zo bele
digend gevonden zodat men van "belle-
mère" ging spreken. Marâtre heeft in dit 
verband nu de betekenis van een kwade 
schoonmoeder. In het Limburgs heten de 
schoonouders Schwiegerpapa en Schwie
germama, waarbij het woord m a m a en papa 
met een Franse tongval wordt uitgesproken. 
Dit is verwant aan het Duits waar de 
schoonvader /moeder Schwiegervater/mut-
ter heten. Het zelfde geldt ook voor het 
Noors (bijv Schwiegermor/far) , Deens en 
Zweeds (swärmor) . Waarschijnlijk zal dit 
ook wel de vroegste vorm voor schoonou
ders in het Nederlands zijn geweest. In het 
Neder lands heeft de zwager zieh slechts 
kunnen handhaven naast schoonbroer. Het 
woord "zwager" is vermoedeli jk van Sans
kriet oorsprong, we zullen het woord zwa
ger later bij de broers en zusters enz. be-
spreken. Het is een oud woord, ook in het 
Neder lands (1220-1240) In het Engels heeft 
men een meer neutrale term en spreekt men 
van father and mother in law (law = wet), 
en in dagelijkse spraakgebruik heten de 
schoonouders "the in laws". 

In het volgende artikel zullen we ingaan op 
de grootouders, een zeer complexe zaak zo
als u zult zien. 
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Fotoarchief Instituut voor Liturgiewetenschap 
H e t a r ch i e f 
Kerken vormen het leeuwendeel van de 
monumenten in ons land. De b o u w en in-
richting van deze kerken vormt een Spiegel 
van onze cultuurgeschiedenis , aangezien ze 
werden ingericht voor de eredienst (pro
testants, katholiek), en daarnaast getuigen 
van stij lontwikkelingen in de kunst en ar-
chitectuur, de invloed van het wereldlijk 
gezag en opvatt ingen van restaurateurs. In 
1965 is het Instituut voor Liturgieweten
schap begonnen met het aanleggen van een 
fotoarchief van kerkgebouwen in Neder-
land. Inmiddels zijn ca. 3000 kerken hierin 
ver tegenwoordigd met in totaal zo'n 60.000 
opnames van zowel historische als moderne 
gebouwen, van zowel protestantse als ka-
tholieke signatuur. Ieder dossier is systema
tisch ingedeeld: per kerk bestaat het eerste 
deel uit oude afbeeldingen (voor zover be-
schikbaar) , gevolgd door exterieuropnames 
(overzicht en détails) en interieuropnames 
( idem). Sinds 2000 is er hard gewerkt aan 
de digitalisering en beschrijving van de col-
lectie. Wanneer het hele archief eenmaal is 
ingevoerd, kan het behalve op plaats ook 
worden geraadpleegd op onder meer onder-
werp , iconografie en ontstaansperiode. 
Op de site http//kerken.eldoc.ub.rug.nl/ kan 
worden nagegaan welke foto 's aan wezig 
zijn. Het betreft kerken, aangevuld met de-
tailfoto's , zoals van kerkklokken. . 

Bes te l l ingen 
Verzoeken om bestell ingen kunnen per 
mail of telefonisch worden gericht aan mw. 
drs. F. Veenstra-Vis, tel (050) 363 5582, 'F. 
M.Veenstra-Vis A T rüg . nl ' of dr. J.E.A. 
Kroesen, tel. (050) 363 4587, 'J.E.A. Kroe-
sen A T rüg . nl'. 
N . B . Men gelieve deze adressen alleen voor 

bestell ingen te gebruiken; voor het beant-
woorden van inhoudelijke vragen ontbreekt 
de capaciteit. 

U kunt de foto's zowel afgedrukt als digi-
taal toegezonden krijgen. In beide gevallen 
wordt aan reproductiekosten een tarief van 
€ 12,50 berekend. Wilt u de foto voor pu-
blicatiedoeleinden bestellen, dan wordt aan 
rechten nog eens € 12,50 in rekening ge
bracht. 
Ook kunt u de ladekasten met foto's raad
plegen op het Instituut, Oude Boteringe-
straat 38, 9712 G K Groningen. Daarvoor 
kunt u een telefonische afspraak maken op 
een van de voorgaande nummers . 

N B : Alle fotorechten berusten bij het Insti
tuut voor Liturgiewetenschap van de R U 
Groningen. Illegale reproductie en/of publi-
catie zullen worden bestraft 

Naschr i f t H . M . L u p s 
Op zieh een aantrekkelijk initiatief, ook 
voor genealogen, die aan hun familiege-
schiedenis afbeeldingen willen toevoegen 
van kerken, waar hun voorouders werden 
gedoopt of waarbij ze anderszins betrokken 
waren. Als ik het bovenstaande goed be-
grijp raakt men echter voor foto 's die men 
in een familieboek of op het internet wil 
opnemen € 25 , - kwijt. Deze tarieven zullen 
nodig zijn om de kosten te dekken, maar 
lijken mij niet zo aantrekkelijk. Mogeli jk 
kan men in een aantal gevallen voordeliger 
via het internet, op verzamelaarbeurzen of 
anderszins zoeken. Vaak kan men voor 
pakweg € 3 , - of minder oude ansichten ko-
pen met afbeeldingen van kerken, waarop 
geen reproduetierechten meer van kracht 
zijn. Zie eventueel de site: www.genea.nl 
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Hollandse Genealogische Databank 
De Zuidhollandse Vereniging voor Genea
logie "Ons Voorgeslacht" heeft vanaf 1 
September 2007 een nieuwe website op het 
internet die ongetwijfeld veel aandacht zal 
gaan trekken van de s tamboomonderzoe-
kers. 
De genealoog van de 2 1 s t e eeuw wil name-
lijk graag thuis vanaf zijn pc vanuit een 
punt genealogie bedrijven. Die genealoog 
wordt door gebruikmaking van w w w . 
hogenda.nl op zijn wenken bediend. De in-
houd van de databank rieht zieh op Holland 
en zijn invloedssferen, dat wil zeggen dat 
buiten Noord- en Zuid-Holland, ook genea
logieen, kwartierstaten en bronnen uit Ut
recht, Gelderland, Noord-Brabant en Zee-
land worden opgenomen. 

Wat is er zo uniek aan deze databank 
Het bijzondere is dat op verschil lende ma-
nieren gezocht kan worden, zowel via een 
zoekmachine , als direct de diepte in naar 
een genealogie of bron. 
De bronbewerkingen staan op plaats ge-
rangschikt en de genealogieen alfabetisch. 
Daarnaast is er ook een toegang op auteurs. 
Bij de lancering van de website waren al 
meer dan 550 bestanden beschikbaar, dat 
zijn ruim 25.000 biz. aan bijdragen in de 
vorm van genealogieen, kwartierstaten en 
bronbewerkingen en dat is nog maar een 
fractie van wat aanwezig is en de komende 
maanden beschikbaar zal komen. 
Veel kwartierstaten die indertijd bij de Ge
nealogische Vereniging Prometheus zijn 
gepubliceerd zijn bij Ons Voorgeslacht op-
n ieuw aangeboden maar nu bij gewerkt tot 
in 2007. 

Als voorbeeld kan genoemd worden de 
grootste kwartierstaat van Neder land van de 

heer De Keijzer. Zijn kwartierstaat werd in 
1998 gepubliceerd en bedroeg toen 349 biz. 
Nu in 2007 bevat zijn kwartierstaat 560 
biz., dat zijn ca. 14.000 kwartieren met vele 
aansluitingen die leiden naar Karel de Gro
te. 
Het is voor leden en niet leden mogeli jk 
zonder extra kosten hun goed gedocumen-
teerde genealogieen, kwartierstaten en 
bronbewerkingen op deze website zetten. 
Voordeel daarvan is dat betrokkene zelf 
geen websi te hoeft te bouwen en te onder-
houden. Na het stoppen met de hobby of 
door overlijden gaat het levenswerk niet 
verloren. Te vaak komt het voor dat erfge-
namen het levenswerk bij de vuilnisbak zet
ten. Uiteraard moeten de bijdragen wel qua 
niveau en lay-out aan de eisen van de re-
dactie voldoen, want kwaliteit staat bij 'Ons 
Voorgeslacht ' hoog in het vaandel. 
Ook is het voor de auteurs mogelijk be-
staande artikelen te corrigeren en/of aan te 
vullen en direct weer te herplaatsen. Met dit 
beleid wordt een permanente hoge kwaliteit 
van de artikelen gewaarborgd. 

De opzet van de da tabank 
De databank bestaat uit twee delen, een 
openbaar en een besloten gedeelte. 
Het openbare gedeelte is voor iedereen toe-
gankelijk en dient tevens als een soort éta
lage voor wat er in de besloten databank te 
zien is. Het besloten gedeelte is alleen toe-
gankelijk voor leden van O V die een toe-
gangscode ontvangen na de betal ing van 
hun contributie. 
In het openbare gedeelte vindt u genealogi
sche artikelen en kwartierstaten, waarbij 
opgemerkt dient te worden dat de kwartier
staten na de 9 d e generatie alleen in het be-
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sloten gedeelte zichtbaar zijn. Er worden in 
het openbare gedeelte ook geen gegevens 
over levende personen opgenomen. 
Artikelen uit het gesloten gedeelte zijn te 
herkennen door een * achter de naam, die 
zijn dan niet te openen. 

Initiatief 
De opzet van de Hollandse Genealogische 
Databank is een initiatief van de heer H.K. 
Nagtegaal , die in 2006 een uitgewerkt plan 
aan het bestuur van de Zuidhollandse Vere

niging voor Genealogie heeft aangeboden. 
Dit resulteerde tot de oprichting van twee 
werkgroepen, een technische- en een be-
werkersgroep, die de genealogische data
bank heeft gerealiseerd. 
De heer Nagtegaal is de geestelijke vader 
van veel geslaagde projecten in de genealo
gie en heraldiek. Denk aan de Kwartiersta-
tenboeken van de Genealogische Vereni
ging Prometheus en de Heraldische Data
bank op het Centraal Bureau voor Genealo
gie. 

Nieuwe site Nederlands 
Vereniging 
H . M . L u p s 

Sinds 15 September j l . is er een nieuwe site 
van de N G V . 
Deze site is de officiele site. Tot 1 Oktober 
is er een overgangsfase. De oude site, die 
nog steeds op www.ngv.nl staat, geeft tot 
die datum een automatische doorverwijzing 
naar de n ieuwe site "nieuwesite.ngv.nl". 

Vanaf maandag 1 Oktober 2007 zal deze 
n ieuwe site van de Nederlandse Genealogi
sche Vereniging onder de oude benaming 
www.ngv.nl te vinden zijn. 

Bij de verandering op 1 Oktober vinden er 
eigenlijk twee zaken tegelijkertijd plaats: 
1. de nieuwe site krijgt de domeinnaam 
www.ngv.n l 
2. de n ieuwe site wordt op een nieuwe N G V 
server gehuisvest met meer kracht en meer 
opslagruimte. 

Genealogische 

Enige afdelingswebsites zijn de centrale 
N G V site al voorgegaan en na 1 Oktober zal 
het merendeel van de afdelingen volgen. 
De afdelingen die nu nog op de oude N G V 
server zijn gehuisvest, moeten over naar de 
n ieuwe server omdat de oude vrijgemaakt 
moet worden. Deze server wordt daarna 
verwijderd. 

Bij deze verhuizing (die ook de mailboxen 
van de afdeling betreff) hebben de afdelin
gen de optie om tegelijkertijd over te gaan 
naar de nieuwe structuur van de N G V web
site. 
Het is nu een gunstig moment omdat de 
nieuwe structuur op de nieuwe server kan 
worden voorbereid. Als de n ieuwe site klaar 
is voor gebruik, wordt , zoals reeds is aange-
geven, de domeinnaam (www.ngv.nl) om-
gezet naar de n ieuwe website. 
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Geïmmigreerde voorouders 
De komst van het internet tien jaar gele-
den, gecombineerd met de toenemende 
mogel i jkheden van digitalisering, infor-
matieopslag, en vooral gebeurtenissen 
met elkaar in verband brengen tussen 
steeds meer en meer internetters over de 
ganse wereld, laten vandaag toe projec-
ten te overvvegen die vroeger meerdere 
levens vereisten. 

"Geïmmigreerde voorouders" is een pro
ject , waarvan het initiatief werd genomen 
door het Centrum voor Familiale Geschie-
denis en Genealogie van de Bi rgham 
Young Universiteit uit Groot-Brittan-
nië. Het is een internationaal project, dat 
een beroep doet op de goede wil in Groot-
Brit tannië, Frankrijk, Ierland, Spanje, Por
tugal, Nederland, Duitsland en Italie. Dit in 
afwachting van uitbreiding en toevoeging 
van andere landen. 
Het doel is eenvoudig : emigratieregisters, 
die zieh bevinden in de oorspronkelijke lan
den van migranten, uitpluizen zodat de ge-
boorteplaatsen van deze migranten vlot 
achterhaald kunnen worden. Die plaatsen 
worden nameli jk niet opgetekend in de do-
cumenten die afgegeven worden in de aan-
komsthavens , noch in de naturalisatiedocu-
menten. 

Het project omvat onderzoekers, Studenten 
en vrijwilligers van alle landen. Sommigen 
begeven zieh naar een haven in de nabi j -
heid van hun woonplaats en na identificatie 
van de emigratieregisters die er zieh bevin
den, worden deze gedigitaliseerd, gemicro-
filmd of gefotokopieerd. Nadien wordt een 
index opgesteld door andere vrijwilligers 
vanaf de gedigitaliseerde beeiden die zij 

verkregen. Uiteindelijk worden de resulta-
ten geëvalueerd door specialisten e n de vol-
tooide fiches worden online geplaatst op 
het internet. 

Indien u vrijwilliger wenst te worden voor 
dit fantastische project, vindt u op de web
site alle nodige informaties, in elke taal van 
de betreffende landen. ledere maand zal als 
dank, een vrijwilliger voorgesteld worden 
op de site en om de twee maanden zal een -
meertal ig - te downloaden verslag beschik
baar zijn (Menu "Centre des bénévoles" / 
"Bulletin du PAI"). 
Men vindt talrijke hulpmiddelen ten dienste 
van de onderzoekers zoals lijsten van be-
roepen met vermelding in verschallende ta
len, reproducties van handschriften volgens 
de landen, ook verklärende handboeken, 
lijsten van courante familienamen, en uit
eindelijk lijsten van Steden. Natuurli jk vindt 
men ook de zoekmotor voor hen die reeds 
een geïmmigreerde voorouder, opgenomen 
in de databank, zouden willen opsporen. 

Sommige landen lijken momenteel onder-
vertegenwoordigd, laat ons hopen dat dit 
niet meer het geval zal zijn na publicatie 
van deze kennisgeving: word vrijwilliger of 
doe een Schenking, en neem deel aan dit 
fantastische en zeer concrete project! Zoals 
bekend hebben ook heel wat Nederlanders 
de stap naar andere landen gemaakt. 

Me t deze site, wanneer eenmaal ontwik-
keld, zal men voomamel i jk de nazaten van 
naar elders vertrokkenen van dienst zijn, 
maar ook de vertrokken familieleden uit de 
eigen genealogie kunnen lokaliseren. 
Zie http:/ / immigrants.byu.edu/ 
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Nieuw: de self-service website voor de Genlias 
Monitor en Digitale Stamboom Monitor 
H . M . L u p s 

Van augustus j . l . af presenteert Bob Coret u 
de n ieuwe website: genliasmonitor.nl / 
mijn.digi talestamboommonitor .nl . 
Deze self-service website, onderdeel van 
zijn.coret.org, biedt u de mogeli jkheid om 
uw geregistreerde zoekopdràchten bij Gen
lias Moni tor en Digitale S tamboom Moni 
tor te beheren en zoekresultaten te down
loaden. 

U krijgt, na inloggen op mijn.coret.org en 
het selecteren van Genlias Moni tor of Digi
tale S tamboom Monitor , een overzicht van 
al u w zoekopdràchten (ook wel Monitors 
genoemd) . Wannee r u op één van de zoek
opdràchten klikt, krijgt u de details van de 
zoekopdracht te zien. Op dit scherm ziet u 
ook alle data waarop welke de Moni tor ser
vice n ieuwe resultaten heeft gevonden, met 
links naar de resultaten downloadpagina. 
Ook wordt de datum weergegeven op wel
ke u w zoekopdracht voor het laatst is uitge-
voerd. 

U heeft de mogeli jkheid om zoekopdràch
ten te annuleren en helemaal te verwij de
ren. Het toevoegen van zoekopdràchten 
blijft gewoon via de Genlias Monitor en 
Digitale S tamboom Moni tor sites lopen. 

V o o r alle du ide l i jkhe id : er verändert ver-
der niets aan de normale dienstverlening, u 
krijgt nog steeds per e-mail een notificatie 
als de Moni tor n ieuwe resultaten heeft ge
vonden! 

De websi te mijn.coret.org biedt u tevens 
toegang tot het beheer van de andere genea
logische services die door Bob Coret aan u 
worden geboden: de S tamboom Gids, Ge
nealogie Online (upload uw gedcom en af
beeldingen!) , het S tamboom Forum en de 
Genealogie Werkbalk. 

Krijgt u in de toekomst een ander e-mail 
adres dan kunt u dit via mijn.coret.org 
doorgeven, de wijziging wordt dan automa
tisch bij alle services doorgevoerd! 

Toegang tot mijn.genliasmonitor.nl / mijn. 
digi talestamboommonitor .nl krijgt u met 
uw e-mail adres en wachtwoord zoals u die 
bij het S tamboom Forum heeft geregi-
streerd. Heeft u zieh nog niet (eenmalig) 
ingeschreven op het S tamboom Forum, de 
communi ty voor s tamboomonderzoekers? 
Registreer u dan nu: dit is eenvoudig, zo 
gebeurd en uiteraard gratis! Weet u uw 
wachtwoord van het S tamboom Forum niet 
meer? Ga dan naar de Wachtwoord verge-
ten pagina. 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze 
n ieuwe self-service website: plaats dan een 
bericht in de Servicedesk sectie van het 
S tamboom Forum. 

Het voorgaande is ontleend aan bericht van 
Bob Coret: 
Genlias Moni tor / Digitale S tamboom M o 
nitor (http://mijn.coret.org/) 
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Verre Verwanten Radio, Genealogie en Geschiedenis 
H . M . L u p s 

Zaterdag 22 September 2007 was op Radio 
5 Verre Verwanten te gast in het Nationaal 
Onderwi jsmuseum in Rotterdam, met de 
grootste onderwijscollectie van Europa. 
Een uitzending over twee eeuwen Neder
lands onderwijs: van de dorpsschool van Ot 
en Sien tot het veelkleurige onderwijs in het 
MSN-ti jdperk. Ben Kolster praatte hierover 
met Tijs van Ruiten, directeur van het mu
seum en met Jan Wil lem Koten, aangekon-
digd als deskundig op het gebied van de 
Neder landse onderwijsgeschiedenis, die 
zelf ook onderwijzers onder zijn voorou
ders had. Hij vertelt waarom leerkrachten 

z o ' n belangrijke rol spelen in de genealo
gie. Dit naar aanleiding van zijn série in 
Ons Erfgoed. Waar de redactie van het pro-
gramma de gelegenheid heeft zieh voor te 
bereiden vond ik de manier waarop Jan Wil
lem kon inhaken en zijn visie weergeven 
knap. Een aantrekkelijke uitzending waarin 
ook Ons Erfgoed genoemd werd. 
Deze uitzending is/was te beluisteren als 
audiostream via: www.verreverwanten.nl 
(radio). Via deze homepage kan men ook 
zien wat en wanneer op tv aan de orde 
komt. 

Wageningse archieven di£ 
Met ingang van 20 September 2007 biedt 
het Gemeentearchief Wageningen ( G A W ) 
onderzoekers en belangstellenden drie nieu
we handige hulpmiddelen. De inventarissen 
van het oud archief (1335-1815) en het oud 
rechterlijk archief (1542-1811) staan vanaf 
die dag namelijk op de gemeenteli jke web
site. Ook een overzicht van alle 155 archie
ven die het G A W beheert , is op de site ge-
plaatst. De afgelopen maanden is hard ge
werkt aan de herziening van de inventaris
sen van de twee oudste archieven van de 
gemeente Wageningen. De voormalige in
ventarissen dateerden uit de ja ren dertig 
van de vorige eeuw en waren alleen in ge-
drukte of gestencilde vorm beschikbaar. 
Alles is nu in de computer gezet en alle 
stukken en beschrijvingen zijn opnieuw ge-
controleerd. Verder zijn de bestaande be
schrijvingen op verschillende plaatsen aan-
zienlijk uitgebreid. Zo zijn bijvoorbeeld nu 
vele persoonsnamen in de inventarissen te 

itaal beschikbaar 
vinden, een mooie handreiking voor met 
name de s tamboomonderzoeker! Daarnaast 
is er voor het eerst een volledig overzicht 
gemaakt van alle 155 grotere en kleinere 
archieven die bij het Gemeentearchief Wa-
geningen te vinden zijn. Ook dat overzicht 
Staat nu op de gemeentelijke website. 
Alle drie documenten zijn als pdf-bestand 
op de websi te van Wageningen geplaatst. 
Deze actie is een eerste stap . In de toe-
komst moeten meer inventarissen digitaal 
worden ontsloten. Momentee l wordt nog 
onderzocht wat daarvoor de beste en meest 
haalbare manier is. Voorlopig is alvast met 
deze stap een eind tegemoet gekomen aan 
de wensen van veel archiefbezoekers. 

D e webpagina van het Gemeentearchief 
Wageningen is te vinden op de website van 
de gemeente: www.wageningen.n l . Klik 
daar op de link in het nieuwsbericht over 
het Gemeentearchief. 
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Boekbesprekingen 
René van der Schans, 400 jaar buren rond het 
Schielandshuis; eigen uitgave, Bennekom 2007, 
52 pp. plus DVD. Te verkrijgen bij het Histo
risch Museum Rotterdam in het Schielandshuis, 
kosten 4.90 euro. 
Een prachtig geïllustreerd en vormgegeven 
boekje over een klein stukje Rotterdam. De 
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied tussen 
Korte Hoogstraat, Blaak, Coolsingel en 
'Koopgoot', wordt over een tijdsbestek van zo'n 
400 jaar verwoord en verbeeld. Een genoegen 
om te lezen en te bekijken. 
Dan blijkt zieh achterin het boekje nog een bij-
behorende DVD te bevinden. Deze bevat een 
paleis met vele schatten. De samensteiler heeft 
hier een grote hoeveelheid informatie bijeenge-
bracht, jaren van archiefonderzoek zijn hier aan 
vooraf gegaan. 
Op een minitieuze wijze worden allerlei facet-
ten van de ontwikkeling van het gebied belicht. 
Maar de auteur gaat verder dan dat. Op een hel-
dere manier legt hij de indenting van kadastrale 
archieven uit, hij laat de mogelijkheden zien 
van landmeetkundige technieken bij het kadas-
traal verifiëren van een geschilderd straatbeeld 
(zie dossier Vismarkt), hij verhaalt de geschie-
denis van een molen aan de hand van oude 
stadskaarten - hij maakt je enthousiast voor de 
mogelijkheden van zijn vak (géodésie) in rela
tie tot historisch onderzoek. 
Voorts bevat de DVD een keur aan dokumen-
ten, afbeeldingen en artikelen die een - al dan 
niet associatieve - relatie hebben tot het gebied. 
Zie bijvoorbeeld 'Het leven in de gevangenis 
van dag tot dag, 1815-1853' met een selectie uit 
twee dagboeken, een artikel over de familie van 
Hogendorp, over kasteel Bulgersteyn, over 
schepen met de naam Bulgersteyn, over de Pas
sage, over maquettes, enzovoort. En steeds weer 
volgt een lijn naar het heden. 

Een voorbeeld van een digitaal museum, een 
goudmijn voor een symbolisch bedrag. 
Ton Hokken 

Naschrift redactie 
Hoe wel dit werkje niet voor genealogen is ge-
schreven, laat het ons zien, dat er, als men er 
tijd en moeite aan besteedt, vaak veel kan wor
den gevonden, niet alleen over de panden waar-
in we nu wonen, maar ook over panden, huizen, 
boerderijen, waar onze voorouders woonden, al 
ligt die informatie niet altijd voor her opschep-
pen. 

De bastaarden van koning Gorilla en hun na-
komelingen. Auteur Hanno de Iongh. 
In het vorig nummer van Ons Erfgoed merkte ik 
op dat er aan de Buitenwatersloot ook een vrou-
welijke bastaard van koning Willem III zou 
hebben gewoond. Ik heb van twee zijden ge-
hoord dat dit zo zou zijn maar op grond van de 
geboorteakte werd ik niets wijzer. Uit Noord 
Brabant kreeg ik een e-mail over hetzelfde adres 
en op gegeven ogenblik het bericht dat er naast 
'mijn' bastaard ook nog een zuster zou zijn ge-
weest. Dit bracht mij in contact met de auteur 
van dit werkje. Inmiddels kreeg ik van de uitge-
ver het genoemde boek toegestuurd. Nu ben ik 
er niet op uit om koninklijke schandaaltjes te 
bespreken. Wij zijn geen roddelpers. Ook zou ik 
de titel anders gekozen hebben en in plaats van 
koning Gorilla gewoon koning Willem III gezet 
hebben, wat me iets prettiger voor de familie en 
de bastaardafstammelingen zou hebben geleken, 
maar ieder zijn voorkeur. 
In dit boek een korte beschrijving van de le-
venswijze van koning Willem III. Deze was al 
jong berucht om de wijze waarop hij zijn vlese-
lijke lusten bevredigde. Hij werd wel de groot-
ste ploert van zijn land genoemd en werd verge-
leken met een gorilla vanwege zijn hevige drift-
buien en woedeaanvallen. Ook na zijn huwelijk 
met Sophie van Wurtemberg zette hij zijn le-
venswijze voort. Hij zou zelfs de dood van zijn 
vader op zijn geweten hebben. Gedurende de 
laatste jaren van zijn leven beleefde de oranje-
dynastie een historisch dieptepunt. 
Willem III had talloze maîtresses en bastaard-
kinderen. Veel moeders van deze kinderen zijn 
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onbekend gebleven. Ook de kinderen zelf wer
den zoveel mogelijk verdoezeld, bijv. door de 
(aanstaande) moeder met een andere man te la-
ten trouwen en het onderbrengen van kinderen 
bij pleegouders. Ook werden de bevolkings- en 
kerkregisters soms gemanipuleerd. Soms blijkt 
er bijv. een pagina uit een bevolkingsregister te 
ontbreken of er was een doorhaling of anders
zins. Dit o.a. in gebieden waar hij op jacht was. 
Op het tijdstip dat de auteur dit boek schreef 
had hij ruim dertig kinderen achterhaald. In dit 
werkje worden ze genoemd met de mate van 
waarschijnlijkheid en met (een deel van) hun 
nakomelingschap. Deze beschrijving wekt de 
indruk dat de inhoud wat gehaast is opgesteld. 
De meeste nakomelingen worden direct na de 
moeder genoemd, van een viertal volgt het na
komelingschap verder op, terwijl later nog en
kele van zijn bastaardkinderen worden genoemd 
met hun eventuele nakomelingschap. Ook vraag 
ik mij af of de privacywetgeving overal in acht 
genomen is, want er worden ook récente nako
melingen genoemd. Mogelijk heeft de auteur 
hiervoor toestemming gehad. 
Na het eerste contact met mij heeft de auteur 
nog een aantal bastaarden gevonden. Het zullen 
wel niet de laatste zijn. 
Het lijkt mij interessant de uitkomsten te zien 
als er in de omgeving van het Loo nog eens op 
grote schaal DNA-onderzoek wordt verricht. 
Het is echter geen uitsluitend koninklijk recht 
bastaarden te produceren. De kans is groter dan 
bij de doorsneebevolking, te meer omdat ko-
ninklijke huwelijken dikwijls niet op liefde wa
ren gebaseerd. En ook eiders werd bezit aan be-
zit gekoppeld, met alle risico's daarvan. 
Het boek telt 174 pagina's. ISBN 9059111052. 
Uitgever Uitgeverij Aspekt 
(www.uitgeverijaspekt.nl) 
Het boek kost€ 16,75. HML 

De geschiedenis van het Privé-leven. Rédac
teur : Pieter Stokvis. SUN | OUNL ISBN 978 90 
8506 2943 
(momenteel ook los in de handel) 
Dit is voor genealogen een aardig boek dat door 
een reeks van vakspecialisten is geschreven en 
waarvan Peter Stokvis UHD Open Universiteit 

de redactie heeft gevoerd. Het boek is geschre
ven in goed toegankelijke taal en is vooral be-
doeld als studieboek. Het geeft een breed over
zicht van de historische ontwikkeling van het 
gezin, het huishouden en de familierelaties. Ie-
der hoofdstuk heeft een separate literatuurlijst, 
sommige daarvan zijn van commentaar voor-
zien. 
Tenminste de helft van de twintig hoofdstukken 
geeft voor genealogen belangrijke achtergrond-
informatie. Ik noem enkele titels van hoofdstuk
ken om dit te verduidelijken: 
De voornaam als schakel tussen generaties 
• Nederlandse verwantschapstermen en hun 

betekenisveranderingen. 
• Laat de bronnen spreken: particulière brieven 

als historische bron (Marita Mathijssen) 
• Bronnen en methoden voor historische -

demografische onderzoek (Stokvis) 
• Families en hun spullen: boedelbeschrijving 

als bron 
• rechtspraak als historische bron 

Maar ook de niet direct op de genealogie ge-
richte hoofdstukken zijn aardig genoeg om er 
kermis van te nemen. Ik noem met name het 
hoofdstuk over de kinderwereld in de Bataafse 
republiek en interviews met gemengde gehuw-
den, overzicht van de acceptatie van etnisch 
verschil. 
Het slothoofdstuk Speuren naar Persoonsgege-
vens in het verleden geeft een goede inleiding 
voor het genealogische onderzoek, met een op-
somming van de bronnen waar men genealogi
sche data kan vinden. 
Ik acht dit boek lezenswaardig voor gevorderde 
genealogen die de basale kennis al hebben ver-
worven maar deze kennis willen verdiepen. Ge-
zien de omvang van het boek zit het vol wetens-
waardigheden die men in hapjes moet waarde-
ren. De lezing vraagt tijd en geduld. 
Het boek is 500 pagina's, gedrukt in 10 punts 
Times, ingebonden en verder rijk geïllustreerd. 
Vaak zullen de afbeeldingen de genealogen on-
middellijk aanspreken. De kosten van het boek 
bedragen 40 Euro, mijns inzien een gunstige 
prijs/kwaliteitsverhouding. JWK 
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Zie ook Ons Erfgoed, n2, maart-april, pag, 87-
88. 

Basisboek Geschiedenis Sociaal Werk in Ne-
derland. Auteur Maarten van der Linde 
Auteur is Maarten van der Linde, historicus en 
docent aan De Horst in Amersfoort. 
Van der Linde is erin geslaagd een uitstekend 
leesbaar en informatief standaardwerk af te 
leveren. Naar eigen zeggen is zijn streven 'de 
lange en bonte optocht van mensen die in twee-
duizend jaar de trendsetters waren, hun activi-
teiten en hun ideeen telkens te plaatsen in de 
context van hun tijd, in de samenleving waarin 
zij leefden en dachten.' Daartoe besteedt Van 
der Linde terecht ruimschoots aandacht aan de 
algemene geschiedenis van Nederland. Zijn ver-
haal begint - na een orienterend hoofdstuk over 
de motieven om sociaal werk te doen - met de 
vroege middeleeuwen en de betekenis van de 
kloosters voor de armenzorg en loopt tot en met 
de opkomst van het marktdenken in de sociale 
sector en de vermaatschappelijking van de zorg. 
Daartussenin komt heel veel aan bod: de huma
nistische hervormingen in de zestiende eeuw 

(Coornhert), de verantwoordelijkheidskwestie 
in de zeventiende eeuw (armoede eigen 
schuld?), de eerste pogingen tot staatsarmen-
zorg in de achttiende eeuw, de opkomst van een 
breed scala aan sociale arrangementen in de ne-
gentiende eeuw en van de verzorgingsstaat in de 
twintigste eeuw. Veel aandacht besteedt Van 
der Linde (hoe kan het ook anders voor een do
cent?) aan de scholing en beroepsontwikkeling 
in de sociale sector. Illustratief voor de breedte 
van zijn benadering zijn aparte paragrafen over 
de ontwikkeling van de zorg voor doven en 
blinden. 
Bovenstaand motto van Marie Kamphuis zou 
wel eens niet alleen kwantitatief, maar ook in-
houdelijk waar kunnen zijn: het inzicht dat Van 
der Linde ons in de geschiedenis biedt, bevat 
keuzen en dat leidt tot een bepaalde kijk op de 
toekomst. 
Het boek is geschreven voor studenten en pro
fessionals op het terrein van sociaal werk, maar 
is toch ook interessant voor genealogen. Het 
bevat een uitgebreide literatuurlijst. 
Het boek telt 284 pagina's. Ingenaaid. ISBN 
978 90 6665 879 0. Uitgeverij SWP Amsterdam 

Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant 
en de Bommelerwaard 

H e t t i jdschr i f t ve r sch i jn t v ie r m a a l p e r j a a r . R e d a c t i e P ie t S a n d e r s 
P e r n u m m e r r o n d 80 A4 p a g i n a ' s vol gegevens ui t de regio 

Opgave abonnementen bij de heer P. Sanders, Donizett i laan 127, 5653 CD Eindhoven. 

De abonnementsprijs bedraagt voor Nederland is € 28, buitenland @ 37, via bank € 40, te betalen 
door storting of overschrijving op gironr 26.48.520 t.n.v. Piet Sanders te Eindhoven. 

De dubbel-cd met de jaargangen 1977 t/m 2004 wordt verspreid door uitgeverij ALVO. Prijs € 35, 
voor abonnees op GTMWB, Ons Erfgoed of Computergeneaal € 30. Te bestellen via www. 

onserfgoed.com 

Ons Erfgoed, 15e jig. nr. 5, september-oktober 2007, biz. 219 

http://onserfgoed.com


Vragen en contacten 

Gratis voor abonnées voor zover de plaats-
ruimte dit toelaat. Maximaal per contact-
zoeker per jaar 720 letters/spaties. 
Contactzoekers worden ook op het internet 
geplaatst, dus gaarne ook uw e-mailadres 
vermelden. 

Vraag van een onzer lezers: 
Rond 1250 kom ik de term "putatief huwelijk" 
tegen. Heeft dit iets te maken met de uitdruk-
king "over de puthaak getrouwd. Ook de term 
"tocht"welke ik i.v.m. een huwelijk tegenkwam 
is mij onbekend. Kunt u mij verteilen wat deze 
termen betekenen? 

Emck/Stasse 
Ik ben op zoek naar A.J. Stasse (niet meer te 
bereiken op A . J . S t a s s e @ U B U . RUU. n i . Dit 
in verband met zoeken naar voorouders Jan 
Hendrik Emck, geb. Gadebusch (Mecklenburg) 
P.J. Emck, e-mail: embis@hetnet.nl 

Schrama/ 's Gravenmade/ Hulsebosch 
Op mijn website http://www.genealogie-
stamboom-schrama-gravenmade-bollenstreek.nl 
treft u de 

resultaten van mijn onderzoek naar mijn voor-
geslacht zowel van mijn vaders 
zijde (Schrama / 's Gravenmade) als van mijn 
moeders zijde (Hulsebosch). 
Onder de knop "Hulp gevraagd" staan een aantal 
vragen betreffende het 
geslacht Schrama / 's Gravenmade en een vraag 
over Trijntje Wiegmans (of 
Wiechmann, Wichmann, Weichmann). 
Onder de knop "Stamboom Hulsebosch" een 
aantal vragen betreffende het 
geslacht Huls(e)bosch. 
Gaarne Uw reactie naar Gerard Schrama 
Hagenborgh 147, 7607JV Almelo, tel: 
0546850592 

E-mail GSchrama@cs.com, 

Uitenbogaart 

Wie heeft in zijn s tamboom gegevens over 
de familie Uitenbogaart , welke dan ook? 
Het is een familie die vroeger woonde in 
Amste rdam en Rotterdam. 
J.A. Uitenbogaart , Dorresteinseweg 49 F L 
418 , 3817 G B Amersfoort 
E-mail: Uitenbogaart@tiscali .nl 

Zie onze homepage www.onserfgoed.com voor de agen
da en bestellingen. 
Sommige virusscanners willen deze laatste niet doorge-
ven. Dan gaarne bestellingen via ons e-mailadres, alvo-

Aan dit riummer werkten mee: 
T. Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht H.M. Morien. Rol. Holstlaan 800, 2624 JG 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft Delft 
JW. Koten, Weezenhof 21-07. 6536 JRNijme-
gen 
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV 
Delft 
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Terug- en vooruitblik 
H.M. Lups 

Voor u ligt al weer het laatste nummer van 
deze (vijftiende) jaargang. Dit in een snel 
veranderende wereld. Dit geldt ook voor 
genealogen, vooral door de digitale ontwik-
kelingen. De progressie in de ontwikkeling 
van de computer is voor ons het meest in-
grijpend en misschien ook het meest ris
kant. Deze ontwikkelingen hebben vele, 
voor ons nuttige, mogelijkheden geschapen. 
Maar de genealogiebeoefening is ook 
kwetsbaarder geworden. Denk maar aan de 
digitale opslag. Bij mijn eerste computer 
werden de data bewaard op cassettebandjes. 
Later kwamen de grote floppies, gevolgd 
door de kleine. In de nieuwere computers 
zit niet eens meer een floppydrive. We heb
ben nu de cd en de dvd. Verder grote harde 
schijven. Van een computer die ik in janua-
ri kocht gaf die schijf in oktober reeds de 
geest. De data ben ik kwijt. Had er nog niet 
veel opstaan: de inhoud van twee boeken en 
een nieuwe versie van het boekhoudpro-
gramma dat het accountantskantoor er juist 
op had gezet. Ik krijg wel een nieuwe harde 
schijf maar meer niet. 

De apparatuur kan steeds meer, maar is 
kwetsbaar. Dit geldt ook voor de opslag 
van gegevens. Als er nieuwe en betere op-
slagmogelijkheden komen is men verplicht 
zich te beraden welke gegevens men wil 
behouden, bij v. doopgegevens, die op een 
floppy staan. Kan men ze nog converteren? 
Dan is er de houdbaarheid. Hoe lang blij-
ven de dragers van opslag in tact of is er 
apparatuur om er toegang tot de gegevens 
te krijgen? Hoe lang gaat een flop, cd, dvd 
of geheugenstick mee? 
Er is ook een ontwikkeling in genealogi
sche programma's. Hoewel sommige DOS-

programma's het in een Windowsomgeving 
ook nog goed doen, moet men er rekening 
mee houden dat een conversie naar nieuwe
re programmatuur noodzakelijk wordt. En 
nu wordt het Vista. Geleidelijk is die con-
versiemogelijkheid aan ieder goed genealo-
gieprogramma toegevoegd (gedcom), zodat 
men desgewenst betrekkelijk gemakkelijk 
kan overstappen. En ook brengt de digitali-
sering mee, dat men elders een of meer du-
plicaatbestanden kan opslaan, zodat ze bij 
rampen niet verloren gaan. 

Voor de ontwikkeling van de computer 
bracht genealogiebeoefening een handmati-
ge administratie met zich. Sommigen geven 
ook nu daar nog de voorkeur aan. En goed 
papier is lang houdbaar, al zal men ook hier 
eigenlijk voor een duplicaatadministratie 
moeten zorgen. Voor de handadministratie 
zijn er mappen of ordners en/of kaartenbak-
ken voor documentatieopslag. Ook met 
enig risico. Het papier en de opslagvoorzie-
ningen moeten zuurvrij zijn, zodat het pa
pier niet wordt aangetast. De eerste fotoko-
pieen waren niet kleurecht, Vooral als ze in 
de eerste plastic mappen waren opgebor-
gen. Ook bevatten ze wel tikfouten (als 
men ze via de typemachine vervaardigde). 
Het verkrijgen kon behoorlijk in de papie
ren lopen. Dan het reizen. Zelf moet ik van-
uit Delft naar Groningen, Leeuwarden en 
Zwolle. Geregeld archiefbezoek had wel 
zijn charmes. Ik heb wel in mijn eentje in 
een archief gezeten, waar ik me dan maar 
moest redden. Wat let je dan, als je je niet 
correct wilt gedragen, stiekem wat docu-
menten mee te nemen. Er zijn heel wat do-
cumenten uit archieven verdwenen, ook 

Ons Erfgoed, 15e jrg. nr. 6, november-december 2007, biz. 223 



door notoire genealogen en archiefbeamb-
ten. Soms geleend, om thuis te kunnen uit-
werken maar niet teruggebracht. Soms ook 
zonder meer geruimd. Dit laatste is trou-
wens ook meer dan eens gebeurd voordat 
de stukken in een archief terecht kwamen. 
In het Archievenblad nr. 9 van november 
2007 staan voorbeelden. 
Een enkele keer ook is die archiefopslag 
wel eens wat zuur. Ik ben documenten te-
gengekomen, die oorspronkelijk van voor-
ouders waren, maar die in archieven terecht 
zijn gekomen. En dan moest ik aardig beta-
len om een gefotografeerde kopie te krij-
gen, want ze mochten niet altijd gekopieerd 
worden via het kopieerapparaat. Maar ja, 
daar valt mee te leven. Anders waren ze 
mogelijk al lang verloren gegaan of niet 
meer lokaliseerbaar. Soms worden er nog 
interessante documenten te koop aangebo-
den, maar dan zal men zich altijd van de 
herkomst moeten overtuigen. Men denke 
hierbij aan een (ik meen) medewerker van 
het Legermuseum hier in Delft, die oude 
gravures uit boeken, aanwezig in de biblio-
theek, verwijderde en verkocht. 

Men kan stellen dat het bedrijven van géné
alogie tegenwoordig, mede dank zij compu
ter en internet, goedkoper kan worden be-
dreven, zeker als men niet midden in het 
onderzoeksgebied woont. Er is daardoor 
ook een verandering aan de gang. Genealo
gische verenigingen en genealogische bla-
den verliezen leden/abonnees. De ouderen 
moeten op gegeven ogenblik ophouden met 
hun hobby. Ze moeten financieel inkrim-
pen, krijgen gezondheidsklachten of over-
lijden. De instroom van jongeren brengt 
dank zij computer en internet veranderin-
gen te weeg. Zij zijn vertrouwd met de 
computer en het internet, terwijl, anders 
dan vroeger vele zaken, die men toen in ar

chieven moest onderzoeken, nu via het in
ternet beschikbaar zijn. En er is steeds meer 
beschikbaar. Bij het gemeentearchief van 
Almelo bijv. heeft men originele akten op 
het internet gezet. En het publiceren van 
een stamboom op het internet is heel wat 
goedkoper dan het vervaardigen van een 
familieboek. Voor heel veel archiefonder-
zoek hoeft men niet meer naar een archief 
te gaan of lid van een vereniging te zijn. 
Men kan er aan twijfelen of dit wel terecht 
is, want verenigingen bijv. hebben vaak 
veel documentatie en kennis, die soms no-
dig is om goede informatie te vinden. 
Steeds meer gegevens komen beschikbaar 
en geleidelijk aan ook uitgebreider. Er ko
men steeds meer bronnen op het internet te 
staan of zijn als cd/dvd verkrijgbaar. Men 
vindt vaak meerdere personen, die zich met 
een bepaalde familie bezighouden, zodat 
men gegevens kan uitwisselen. Dit brengt 
uiteraard risico's mee. Er worden nu een-
maal fouten gemaakt en de ontvangen ge
gevens moeten dus controleerbaar zijn. Er 
zouden zelfs figuren zijn die bewust mislei-
dende informatie verstrekken. Men moet 
dus weten met wie men te doen heeft. 
Ook kan je gemakkelijker in contact met 
iemand komen, die voor jou in zijn regio 
bepaalde dingen wil nazoeken, eventueel in 
mil voor onderzoekingen in jouw regio. 
Vroeger mocht je oude familieportretten 
wel eens lenen, zodat je bij de fotograaf een 
kopie kon laten maken. Tegenwoordig 
maak je er een digitale foto van of scan je 
de afbeelding. Dank zij de bewerkingstech-
nieken kan het duplicaat beter zijn dan het 
origineel. En heb je die foto eenmaal in je 
computer zitten, dan kan je hem ook ge-
makkelijk in je genealogische overzichten 
verwerken en/of ter beschikking stellen aan 
andere familieleden. 

Sommigen vinden het niet prettig gratis in-
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formatie te geven uit hun genealogische ge
gevens. In de loop van de jaren heb ook ik 
heel wat tijd en geld besteed om een en an
der boven water te krijgen en dat geldt voor 
vele anderen. Ik heb mensen gesproken, die 
op grond daarvan het vertikten hun gege
vens zonder meer beschikbaar te stellen. 
Soms is dat dan ook wel eens zuur. In het 
verleden heb ik, los van de moeite en kos
ten van het verkrijgen, ook wel eens uren 
zitten tikken om iemand gegevens te ver-
strekken, zonder dat er zelfs een bericht van 
ontvangst af kon. En dat is dan niet anime-
rend. Maar tegenwoordig kan je dank zij je 
computer en het gebruikte programma ge-
makkelijk allerlei uitvoeren vervaardigen 
en bijv. als Wordbestand opslaan. Je haalt 
dan nog weg wat onder de privacywetge-
ving valt, of wat je niet uit wilt dragen, en 
stuurt het als e-mail naar je vragensteller. 
Als regel krijg je wel antwoord en vaak 
aanvullende informatie of correcties, die 
jou weer verder helpen. 
Computer en internet zijn niet meer weg te 
denken, ook voor de archieven, die daar in 
toenemende mate op inspelen. En inmid-
dels zijn er verschillende sites tot ontwikke
ling komen, die behulpzaam zijn bij het 
zoeken en verschaffen van informatie, zo
dat men in dat dichte bos van informatie 
toch de juiste bomen weet te vinden. Een 
enkele keer gebeurt dit uit commerciele 
overwegingen, maar doorgaans als vrijwil-
ligerswerk. Ik denk aan mensen als bijv. 
Bob Coret, Hein Vera, Herman de Wit en 
Erik Hennekam. 

Nu het blad Ons Erfgoed. Toen mijn echt-
genote nog leefde heb ik met haar de af-
spraak gemaakt er na de vijftiende jaargang 
een punt achter te zetten om samen wat 
meer dingen te kunnen doen. Helaas is zij 
in 2005 overleden, zodat die afspraak niet 

gerealiseerd hoefde te worden. Ondanks het 
opheffen van Computergeneaal is er echter 
nog steeds te weinig tijd om o.a. het eigen 
familieonderzoek af te ronden, terwijl de 
tijd die ik nog kan gaan, steeds korter 
wordt. Van de 'basispijlers' achter Ons Erf
goed beginnen ook bij Jan Willem Koten de 
jaren te teilen. Naast ons blad is hij nog 
steeds volop in allerlei andere richtingen 
actief en ook hij wil het zo mogelijk wat 
rüstiger aan doen. Wim Scholl, o.a. ons ge-
weten, is wat jonger, maar is inmiddels ook 
alleen en leidt een zeer intensief leven, zo-
wel in zijn beroep als daar buiten. Voor de 
Genealogische Vereniging van de TU, Pro
metheus zijn wij contactmiddel, zowel wat 
betreft de familieoverzichten die zij bege-
leiden, als voor het verenigingsnieuws. 
Hiervoor moet t.z.t. een oplossing worden 
gevonden. Gezien onze leeftijd en het voor-
nemen er te gelegener tijd een punt achter 
te zetten, hebben wij de laatste jaren niet 
actief abonnees geworven, terwijl het aantal 
opzeggingen is toegenomen. Vooral oude-
ren haken af, vaak met een bedankje voor 
het genotene. De laatste jaren is ons abon-
nementenbestand daardoor met ruim 30 % 
gedaald. Het komend jaar valt de beslis-
sing: eind 2008 ophouden? Mogelijk ook is 
er iemand die Ons Erfgoed voort wil zetten. 
Wij houden u op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen. Wel is het de bedoeling dat 
de site wordt voortgezet door dochter Mar-
ga. Boeken en cd/dvd's blijven leverbaar. 

Voorlopig zijn er geen 2-jaarsbanden lever
baar. Willen we tot een redelijke prijs ko
men, dan moeten we voor meerdere jaren 
inkopen. Bindbanden en 1-jaarsbanden blij
ven leverbaar zo lang de (beperkte) voor-
raad strekt. Mocht zich een betaalbare in-
koopmogelijkheid voordoen dan zullen wij 
u dit berichten. 
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Deelnemers gevraagd voor het Project 
Genetische Genealogie in Nederland 
Vrijwel iedereen, die genealogisch onder
zoek doet naar zijn of haar (mannelijke) 
voorouders, krijgt vroeg of laat te maken 
met 'puzzels' die vaak moeilijk op te lossen 
zijn. Men heeft bijvoorbeeld duidelijk aan-
wijzingen om de opgebouwde stamreeks 
met nog enige generaties verder terug de 
tijd in te brengen, maar er ontbreekt bewijs-
voering over het bestaan van één generatie 
een zogenaamde 'missing link'. Of er zijn 
een paar families met dezelfde weinig voor-
komende achternaam (die soms vanuit het 
buitenland in Nederland zijn komen wonen) 
en waarbij het de vraag is of zij wel of niet 
een gemeenschappelijke voorouder hebben. 
Ook is het mogelijk dat in een bepaalde 
Streek families voorkomen die van oudsher 
hetzelfde (erfelijke) wapen voeren, maar 
waarbij een familieband in de mannelijke 
lijn oorkondelijk niet te bewijzen valt. En 
ook als er geen aanwijzingen zijn van ver-
wantschap bijvoorbeeld door het voeren 
van verschillende achternamen kunnen fa
milies uit een bepaalde regio wel degelijk 
tot hetzelfde geslacht behoren, maar hoe is 
dat aan te tonen? Dergelijke hardnekkige 
'puzzels' of open vragen kunnen nu moge
lijk opgelost worden met behulp van DNA-
techniek. We zullen de toepassing van deze 
techniek in het vervolg ' Genetische Genea
logie' noemen. 

Als u met een dergelijk hardnekkige puzzel 
zit, dan is het 'Project Genetische Genealo
gie in Nederland' wellicht uw redder in de 
nood. Bovendien geeft genetische généalo
gie antwoord op de interessante vraag wel
ke route uw verre voorouders hebben ge-
volgd in de afgelopen duizenden jaren om 
daar terecht te komen waar u ze in de bren

nen uiteindelijk tegenkwam. Dit onderzoek 
geeft tevens antwoord op de vraag tot wel
ke 'grotere stam' van de menselijke familie 
u behoort 

De Nederlands Genealogische Vereniging 
en de Zuidhollandse Vereniging voor Gene
alogie 'Ons Voorgeslacht' werken beiden 
mee aan het landelijke 'Project Genetische 
Genealogie in Nederland'. Het project is 
een initiatief van het Koninklijk Neder-
landsch Genootschap voor Geslacht- en 
Wapenkunde in het kader van de viering 
van haar 125-jarig bestaan volgend jaar 
2008 
Berustte het genealogisch onderzoek voor-
heen uitsluitend op Studie van schriftelijke 
documenten de laatste jaren is door kennis 
van het DNA en de technische ontwikkelin-
gen dit DNA te analyseren een nieuwe loot 
aan de genealogiebeoefening toegevoegd 
die men de biologische genealogische me-
thodiek kan noemen. Aanvankelijk was de
ze methodiek zeer duur maar sinds enkele 
jaren nu door een combinatie van marke
ting en verdere automatisering binnen het 
bereik gekomen van de gewone genealogi
sche onderzoeker. Vooral in het buitenland 
gaan deze ontwikkelingen zeer snel en voor 
een bedrag van 100-200 US$ kan men te
genwoordig een DNA-profiel laten vaststel-
len dat kan worden gekoppeld aan een ach
ternaam. Dit betreft ook DNA-materiaal 
afkomstig vanuit Nederland. Momenteel 
zijn in de VS en geleidelijke aan ook in Eu
ropa grote databanken aan het groeien waar 
DNA-profielen zijn gekoppeld aan achter
namen. Zelfs in het nabije België biedt men 
genealogen een DNA-service aan. Op deze 
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buitenlandse ontwikkelingen heeft men 
vanuit Nederland weinig invloed. Het is 
duidelijk dat men in Nederland niet kan 
achterblijven, wil men niet door het buiten
land geheel overvleugeld worden. Dit te 
meer omdat deze techniek dan met vol-
doende waarborgen kan worden omgeven. 

Sinds enige jaren is er sprake van een dui-
delijke toename in de belangstelling voor 
genetische généalogie, die enerzijds gege-
nereerd wordt door de uitbreiding van het 
aanbod van wat genetisch onderzoek kan 
opleveren en die anderzijds ook zelf die uit
breiding van het aanbod genereert. 
Het belang van een betrouwbaar inzicht in 
het in Nederland voorkomend genetisch 
materiaal wordt al sinds geruime tijd door 
diverse disciplines onderschreven. De gene
tische généalogie belooft de horizon van 
genealogisch onderzoek op termijn aan-
zienlijk te verbreden. Genetische généalo
gie biedt immers de mogelijkheid familiere-
laties vast te stellen die niet via archiefon-
derzoek vastgesteld kunnen worden en 
biedt tevens de mogelijkheid om die fami-
lierelaties die wel via geschreven bronnen 
vastgesteld kunnen worden biologisch te 
bevestigen. 

Het project zal bestaan uit het verzamelen 
van zowel genetisch als genealogisch mate
riaal van enige honderden Nederlanders via 
het afnemen van wangslijm. Dit gebeurt 
door middel van het eenvoudig schrapen 
met een stokje aan de binnenkant van de 
wang. Daarbij is gekozen voor het verza
melen van de erfelijke informatie over het 
Y-chromosoom. Het Y-chromosoom is al
tijd van de vader afkomstig en wordt in 
principe één op één doorgegeven. Kortom 
het Y-chromosoom van een vader en zoon 
zijn op zijn minst bijna geheel identiek. 
Ook over meerdere generaties blijft het Y-

chromosoom vele gelijke kenmerken hou-
den. De kleine mutaties die optreden helpen 
de 'stamboom' op te bouwen. Dit maakt het 
onderzoek naar het Y-chromosoom bij uit-
stek geschürt om gekoppeld te worden aan 
genealogisch onderzoek. 

Een hieruit voortvloeiend nadeel is dat het 
onderzoek naar het Y-chromosoom alleen 
maar gedaan kan worden met behulp van 
mannelijke donoren. Dat houdt in dat vrou-
wen, die informatie over de genetische 
stamboom van hun vaders familie willen 
ontvangen, een mannelijk familielid bereid 
moeten vinden om als donor op te treden. 
Mannen en vrouwen, die deze informatie 
willen ontvangen over bijvoorbeeld hun 
moeders familie, dienen een mannelijk lid 
van de moeders familie bereid zien te vin
den als donor op te treden. 
Door middel van dit onderzoek wordt de 
haplogroep van de deelnemer vastgesteld: 
het grotere familieverband, de 'stam', waar 
de familie uit afkomstig is. Zo kan ook min 
of meer vastgesteld worden welk traject 
over de wereld de voorouders in de stam-
reeks in de afgelopen duizenden jaren heb
ben afgelegd. De 16 markers op het Y-
chromosoom die worden onderzocht geven 
aan welke andere families tot dezelfde fa
milie of mannelijke stamreeks behoren. 
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door 
het Forensisch Laboratorium van de Rijks-
universiteit Leiden onder leiding van pro
fessor Peter de Knijff. De werkgroep 
'Projectgroep Genetische Genealogie in 
Nederland' heeft voor dit instituut gekozen 
vanwege de hoge kwaliteit van het onder
zoek. Daarnaast zal het laboratorium het 
DNA van de deelnemers ook vergelijken 
met het DNA dat bij het laboratorium al 
bekend is uit archeologisch onderzoek. Te 
noemen de Graven van Holland, de opgra-
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ving van het middeleeuwse kerkhof te 
Eindhoven, het verzamelde materiaal voor 
de zoektocht naar de 'Oer-Viaardinger' e.d. 
Het is de bedoeling om de eerste resultaten 
medio 2008 aan de deelnemers mee te de-
len. Tijdens het congres dat in Oktober 2008 
zal worden gehouden, zullen de bereikte 
resultaten naar buiten worden gebracht. 
Deelnemers hebben de mogelijkheid te kie-
zen voor openbaarheid van de gegevens of 
niet. De eerste 300 deelnemers, die zich 
aanmelden, krijgen de mogelijkheid de re
sultaten (eventueel) gekoppeld aan een 
(gei'llustreerde) stamreeks, te publiceren in 
een boek. Dit boek zal onder auspiciën van 
het Koninklijk Nederlandsch Genootschap 
voor Geslacht- en Wapenkunde, de Neder-
lands Genealogische Vereniging en de 
Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 
'Ons Voorgeslacht' worden uitgegeven. 

Vanzelfsprekend dienen de deelnemers zich 
ervan bewust te zijn dat het biologische er-
felijke materiaal in niet alle gevallen 100% 
gelijk hoeft te zijn aan dat wat het 
'papieren' onderzoek aan genealogisch ma
teriaal heeft opgeleverd. Het DNA-
onderzoek blijft beperkt tot 16 markers, die 
voor de généalogie van belang zijn. 
MET NADRUK WORDT ER OPGEWE-
ZEN DAT DEZE MARKERS GEEN 
AANWIJZINGEN GEVEN OMTRENT 
DE AARD VAN DE PERSOON, EVEN-
TUELE ERFELIJKE AANDOENINGEN 
EN DERGELIJKE. HET DNA-PROFIEL 
DAT MET GENOEMDE TECHNIEKEN 
KAN WORDEN VASTGESTELD GAAT 
NIET VERDER DAN BIJVOORBEELD 
HET SOFI-NUMMER WAARAAN MEN 
GEEN VERDERE GEGEVENS OVER DE 
PERSOON KAN AFLEIDEN. HET ON-
DERZOCHTE MATERIAAL ZAL NER-
GENS ANDERS VOOR GEBRUEKT 

WORDEN EN NA BEWERKING WOR
DEN VERNIETIGD. ERFELIJKE ZIER
TEN KUNNEN EN ZULLEN BIJVOOR
BEELD HIER NIET UIT AANGETOOND 
WORDEN. HET MATERIAAL BLIJFT 
ALLEEN BEWAARD VOOR DIT ON
DERZOEK WAT CONTRACTUEEL 
VASTGELEGD WORDT TUSSEN DE 
DEELNEMENDE VERENIGINGEN EN 
HET FORENSISCH LABORATORIUM. 
Een dergelijk onderzoek met de door de 
werkgroep gewenste kwaliteit (haplogroep 
en 16 markers) en zorgvuldigheid zal bij 
een deelname van minstens 400 personen 
per persoon € 155,- bedragen. 
Deelnemers aan dit hoogst interessante pro
ject, dat een nieuwe fase inluidt in het gene
alogisch onderzoek in Nederland, kunnen 
zich per e-mail of schriftelijk aanmelden of 
verdere inlichtingen verkrijgen bij L.A.F. 
Barjesteh van Waalwijk van Doorn, Gloriet 
1, 6247 BB Gronsveld. 
Telefoon 043 - 4 08 77 72. 

Degenen, die zich opgegeven hebben als 
deelnemer, worden uitgenodigd om op 24 
januari 2008 aanwezig te zijn op de 
'innamedag' te Leiden. Op deze dag zal een 
lezing gehouden worden over genetische 
généalogie en worden de monstersetjes uit-
gedeeld en kunnen na het afnemen van het 
wangschraapsel weer worden ingeleverd. 
Voorts zullen alle deelnemers worden ge-
vraagd - indien voorhanden - een goed uit-
gewerkte stamreeks in te leveren. 
Locatie: zaal 028 in het Lipsiusgebouw, 
Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden. 
Tijd: 13.30-15.00 uur (24 januari 2008). 
Projectgroep Genetische Genealogie 
Hans Aeijelts Averink 
Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn 
Toon van Gestel 
Ben de Keijzer 
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Marcel Kemp 
Jan Willem Koten 
Christoph ten Houte de Lange 
Frans Plooij 

Naschrift 
Het voorgaande vond ik op de site van Ons 
Voorgeslacht. Daarnaast is dit artikel (en 
eventuele reacties) te vinden op verschillen-
de plaatsen op het internet. Zowel van voor-
als tegenstanders. Men kan zelf beoordelen 
of men in dit onderzoek is gei'nteresseerd. 

Gezien de körte tijdsduur van de inname 
(24 januari 2008) heb ik gemeend het voor
gaande over te nemen ten behoeve van de 
niet-computeraars. Daarbij komt dat de 
prijsstelling zeer gunstig is. Een bevriende 
relatie betaalde onlangs beduidend meer. 
Het lijkt me een mooie gelegenheid om na 
te gaan, liefst in samenspei met verre man
nelijke verwanten, of mogelijke verwant-
schap inderdaad zekere verwantschap ople-
vert. 
H.M. Lups 

Het geslacht met de takken van der Wiel, van Noort, Blijgeest en Grasdijck 
uit Ridderkerk in de zestiende- en zeventiende eeuw. 
Auteur: K.J. Slijkerman, uitg. ALVO, Delft 2007, ISBN/EAN: 978-90-75 10-15-2. NUR-
code: 244. 
Herman Willemsz. (ca. 1495-1557), een gezeten boer in de polder Oud-Reijerwaard en o. 
a. heemraad van Ridderkerk, kan beschouwd worden als de stamvader van een wijdver-
takt en nog bloeiend geslacht. Gedurende de roerige zestiende eeuw wist zijn nageslacht 
een prominente plaats in het Ridderkerkse wereldje te behouden en rond 1600 bekleedden 
nakomelingen enige tijd de schoutambten van Rijsoord, Ridderkerk en Hendrik Ido Am
bacht. In de loop van de zeventiende eeuw, toen ook op het eiland IJsselmonde het ge-
bruik van een familienaam steeds meer in zwang raakte, gingen nazaten zich Van Noort 
noemen en nog heden ten dage bloeit deze wijdvertakte familie op en buiten het eiland 
IJsselmonde. Een andere telg van dit geslacht noemde zich Grasdijck, maar deze tak 
heeft zich na de zeventiende eeuw niet voortgezet. Een andere staak van dit geslacht tooi-
de zich met de naam Blijgeest. De uit hem stammende familie is evenwel in het begin 
van de achttiende eeuw uitgestorven. Verrassend is dat de sedert het begin van de zeven
tiende in Sliedrecht bloeiende familie Van der Wiel uit dit Ridderkerkse geslacht blijkt te 
zijn voortgekomen. Nazaten verspreidden zich o.a. over de Alblasserwaard en ook weer 
over het eiland IJsselmonde. 
Behalve via de voorgenoemde nog bloeiende takken Van Noort en Van der Wiel zullen 
vele vorsers op dit geslacht aansluiting vinden, want ook de uitgestorven takken van deze 
stam hebben via dochters tot op de huidige dag een zeer talrijk nakomelingschap. 
Aan de hand van honderden akten wordt in dit boekje een beeld geschetst van deze oude 
boerenfamilie uit het Ridderkerkse en deze Studie toont aan dat een meer diepgaand on
derzoek in secundaire bronnen nog veel over een dergelijke familie op het eiland Ussel-
monde boven tafel kan brengen. 
Dit 88 pagina's teilende boekje is toegankelijk gemaakt met uitgebreide indexen en mag 
niet ontbreken in de boekenkast van een ieder die onderzoek naar voorouders op het ei
land IJsselmonde na aan het hart ligt. 
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Nogmaals registratie doodsoorzaken en begraven 
(slot) 
JW. Koten 

Registratie doodsoorzaken niet geweldig 
nauwkeurig 
Men moet zeker bij de eerste medische 
doodsoorzakenverklaringen erg voorzichtig 
zijn. Allereerst is daar de onduidelijkheid 
van de gebruikte medische nomenclatuur 
(nomen = naam). De naamgeving van de 
ziekten was beperkt tot een aantal hoofddi-
agnoses en de betekenis is meestal niet die 
volgens huidige inzichten aan deze kwaal 
zou worden gegeven. Dan is natuurlijk de 
diagnostiek (het herkennen van de ziekte) 
met sprangen vooruit gegaan. Er zijn heel 
wat ziekten bijgekomen en de naam is soms 
drastisch veranderd. Het woord tering, 
buikloop e.d. waren nog heel gebruikelijk. 
In veel gevallen ontbrak zelfs een duidelijk 
doodsoorzaak door gebrek aan diagnosti
sche mogelijkheden en inzichten. Dan zijn 
er heel wat dokters die het doorgeven van 
de doodsoorzaak niet vonden stroken met 
de geheimhoudingsplicht en maar een 
schuildiagnose als longoedeem, hartstil-
stand, beslag e.d. op de aangifte invulden. 
Verder is er een aantal patienten waar de 
dokter de werkelijke diagnose opzettelijk 
verhulde, bijv. door val van de trap te ver
melden als de werkelijke oorzaak suicide 
was, of chronische malaria als het tering 
(nu tuberculose) betrof. Vooral de infectie-
ziekten, waren een belangrijke informatie-
bron voor de inspectie volksgezondheid. 
Als een dokter te veel difterie meldde was 
dat voor de inspecteur volksgezondheid een 
reden om met deze arts te overleggen. De 
huisarts kreeg dan moeilijke vragen zoals 
hoe het met de lokale hygiene was gesteld, 
of hoe de plaatselijke vaccinatie was gere-

geld. Veel artsen hadden zo'n hekel aan de
ze controle op hun handelen dat ze daarna 
schuildiagnoses gingen gebruiken, zodat ze 
geen gezeur van bovenaf meer te duckten 
hadden. Tenslotte konden heel wat mensen 
zich niet de luxe van een dokter permitte-
ren. Bij kinderen stierf bijna een kwart zon
der dat een medisch onderlegd persoon ooit 
was geconsulteerd. De lijkschouwer die dan 
de dood moest vaststellen, kon niet veel an
ders doen dan op wat vage verhalen van 
familieleden of buren afgaan. Als er geen 
overtuigende tekenen van uitwendig ge-
weld aan het lijk konden worden vastge
steld, dan werd de zaak gewoonlijk als een 
natuurlijke dood afgedaan. Ondanks al deze 
bezwaren golden echter internationaal ge-
zien de Nederlandse statistieken als onge-
veer de betrouwbaarste van de hele wereld. 

Verbetering van de doodsoorzakenstatis-
tiek 
Een grote sprang voorwaarts was de op-
richting rond 1891 van het Centraal Bureau 
voor Statistiek (CBS). Dit ging zich offici-
eel bezig met de verzameling van de statis
tische gegevens houden, met name met de 
doodsoorzakencijfers. Vanaf die tijd be-
schikken wij dus over landelijke doodsoor
zaken cijfers. Op gezette tijden publiceerde 
het CBS sterftecijfers en de belangrijkste 
doodsoorzaken, zodat, wanneer er een epi-
demie zich voordeed, dit zeer snel bekend 
was. Deze cijfers werden ook in de medi
sche pers gepubliceerd. 
Een tweede belangrijke ontwikkeling werd 
ingeluid tijdens een internationale confe
rence te Parijs onder leiding van Brouardel 
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(1901). De ziel van deze conferentie was 
echter dr. Bertilion die een voortreffelijke 
voordracht over de doodsoorzaken te Parijs 
presenteerde. Hij gebruikte daarbij een 
ziekte-indeling die later zou uitgroeien tot 
de internationale classificatie voor ziekten 1. 
De landen werden uitgenodigd om deze 
classificatie van ziekten te volgen en vanaf 
1901 volgde ook Nederland. Vanaf die tijd 
hebben we dus een veel duidelijker doods-
oorzakenstatistiek, die niet alleen uitgaat 
van duidelijk omschreven diagnoses, maar 
die tevens gegevens produceert die ook in-
ternationaal vergelijkbaar zijn. Wie dus de 
doodsoorzaken na 1901 onder de ogen 
krijgt, ziet dat deze gegevens aan betekenis 
hebben gewonnen. Ook de doodsoorzaken-
omschrijvingen worden beter. Dit laatste 
natuurlijk door de verbeterde diagnostiek 
(denk aan röntgenonderzoek) en een grotere 
medische kennis. 

Een derde ontwikkeling was de verdere 
verbetering van de doodsoorzakenaangifte. 
Aangezien de medische gegevens van de 
doodsoorzaken tamelijk publiek waren, in 
de zin dat zij aan de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand moesten worden doorgege-
ven, groeide geleidelijk aan de noodzaak 
van de anonimisering. Het begrip privacy 
kreeg steeds meer juridische inhoud. De 
melding en de opgave van de doodsoorzaak 
gingen binnen het medische geheim vallen. 
Veel artsen vonden het doorgeven van de 
werkelijke diagnose aan de ambtenaar van 
de BS toch wel erg bezwaarlijk. Praatjes 
waren al snel verspreid. Door deze anoni
misering nam de kwaliteit van de doodsoor-
zakenmelding zeer toe. 

Privacyaspecten bij doodsoorzaakverkla-
ringen; De dubbele aangifteformulieren 
Er is veel te doen geweest alvorens de nu 
gangbare geanonimiseerde medische ver-

klaring werd ingevoerd. Daarna was er 
geen reden meer om de werkelijke doods
oorzaak te versluieren, enerzijds omdat de 
ambtenaar van de burgerlijke stand geen 
inzage meer in de doodsoorzaak had en an-
derzijds de registratie-ambtenaar van het 
CBS de identiteit van de betrokkene niet 
kende. Wel was het systeem zo ingericht 
dat de registratie-ambtenaar, bij onvolledige 
informatie, aanvullende inlichtingen aan de 
betrokken arts kon vragen. Met deze maat-
regel ging de doodsoorzakenmelding kwali-
tatief geweidig vooruit. 
Wat hield deze nieuwe medische verklaring 
in? Het gebruik van twee formulieren 
kwam in zwang: het doodsoorzaken formu
lier A en het doodsoorzaken formulier B. 

• Het formulier A was bestemd voor de 
ambtenaar van de burgerlijke stand. In dit 
formulier stond naast de personalia van be
trokkene ook de naam van de arts en de me-
dedeling dat betrokkene aan een natuurlijke 
dood was gestorven. Tot de niet-natuurlijke 
doodsoorzaken werden gerekend opzet van 
derden, door schuld van derden, zelfmoord, 
dood na ongeval of geweld en medische 
kunstfouten. 
• In het formulier B werd de doodsoorzaak 
vastgelegd en enkele details zoals leeftijd, 
geslacht e.d. Dit werd dan in een gesloten 
enveloppe, gewaarmerkt "beroepsgeheim 
geneeskundige" gestopt, met als bestem-
ming het CBS. Aan de enveloppe van het 
formulier B is een strookje bevestigd met 
de naam van de overledene welk strookje 
door de ambtenaar van de burgelijke stand 
wordt afgescheurd, nadat de akte is opge-
maakt en het nummer van deze akte op de 
envelop is geplaatst. Op de CBS-enveloppe 
Staat dus altijd het nummer van de overlij-
densakte. Dit sluit verwisselingen uit. Bo-
vendien geeft dit de mogelijkheid voor de 
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ambtenaar van het CBS om ruggespraak 
met de behandelende arts of gemeentelijke 
lijkschouwer te hebben. In gemiddeld 10% 
van alle CBS-documenten vraagt de CBS-
arts aan de betrokken arts nog om aanvul-
lende inlichtingen wanneer de medische 
verklaring lacunes toont. 
Het is duidelijk dat, wanneer een lijk werd 
gevonden, er altijd een medische schou-
wing aan de orde was en meestal ook een 
patholoog-anatomisch onderzoek. 

De uitvinding van de tweevoudige doods
oorzaak aangifteset 
De invoering van de deze nieuwe procedure 
heeft betekenis voor de genealoog. Met de 
invoering van deze dubbele set van formu
lieren blijft de diagnose dus geheim, waar-
door geen informatie over de doodsoorza
ken meer in het stedelijke archief beschik
baar is. Wanneer heeft deze ontwikkeling 
zich voorgedaan ? Het antwoord is niet een-
voudig te geven zoals uit de volgende ge-
schiedenis blijkt. 

Reeds bij het tweede statistische congres te 
Parijs in 1855 had Bertillion (père) een 
tweevoudige aangifte voorgesteld. Dit was 
toen nog niet zo relevant in Nederland, om-
dat er nog geen begraafwet was. Na de in
voering van de begraafwet stelden Bruins-
ma (1886) en later ook de inspecteurs 
volksgezondheid Huizinge en Pijnappel 
voor dit Franse systeem van een tweevoudi
ge aangifte hier ook landelijk in te voeren. 
Amsterdam introduceerde dit systeem en-
kele jaren later. Toch bleef het nog tobben 
tot 1902, toen men de minister noodzaakte 
een circulaire voor te bereiden. Hierin werd 
bepaald dat men het medische geheim bij 
de medische overlijdensverklaring moest 
respecteren. De aanleiding voor deze circu
laire was een aantal rechtszaken die de 

overheid er toe dwong, deze privacy maat-
regelen te ondernemen 2. De zaak was ver-
der actueel omdat onze internationale af-
spraken voor de invoering van een interna
tionale ziekteclassifïcatie, ook ter discussie 
stond. Een afdeling van de Maatschappij ter 
Bevordering van de geneeskunde beval de 
leden aan niet meer de ziekte op de medi
sche verklaring te schrijven maar zich te 
beperken tot de code getallen van de classi
ficatie. Inmiddels hadden ook de verzeke-
ringsmaatschappijen zieh in de discussie 
gemengd, omdat zij in hun polisvoorwaar-
den de doodsoorzaak als critérium hadden 
opgenomen. Conflicten alom. Er volgde 
van allerlei kanten een verhevigde discus
sie, die men o.a. in diverse jaargangen van 
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskun
de (NTG) kan volgen. Uiteindelijk komt het 
staatstoezicht op de Volksgezondheid er toe 
om via de "gemoedelijke weg" en met een 
beroep op de medewerking der arisen en 
ambtenaren van de burgerlijke stand een 
nieuwe regeling voor te stellen. Rond 1927 
werd de afzonderlijke verklaring B inge-
voerd. Dit voorstel oogstte succès, binnen 
korte tijd hielden de meeste arisen zich aan 
deze nieuwe werkwijze, zonder dat zij daar-
toe verplicht waren. 

De doodsoorzakenaangifte na 1900 
De gewoonte ontstond dat de formulieren-
set in eerste instantie door de huisarts werd 
verzorgd. De huisarts kon weigeren de me
dische verklaring af te geven. In dit geval 
werd altijd de gemeentelijke lijkschouwer 
ingeschakeld. Dit laatste is de taak van de 
gemeenteambtenaar soms in samenspraak 
met de officier van justitie. A fortiori geldt 
dit voor de situatie als iemand ergens dood 
wordt aangetroffen of in verdachte omstan-
digheden is overleden. De gemeentelijke 
lijkschouwer neemt dan het besluit natuur-
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lijke of niet natuurlijke doodsoorzaak. In 
sommige gevallen zal men dan tot een ge-
rechtelijk onderzoek besluiten om een mis-
drijf uit te sluiten. Vaak wordt dan een ge-
rechtelijke patholoog ingeschakeld. Zijn er 
geen tekenen van misdrijf dan geeft de lijk
schouwer of zo nodig de officier van justi-
tie via de ambtenaar burgelijke stand verlof 
tot begraven. 

Crematie pas later als wettelijk erkend 
De vraag die nu opkomt luidt: hoe kon cre
matie 3 vanaf 1915 in Nederland te Velzen 
plaats vinden terwijl de begraafwet (1869) 
deze vorm van lijkbezorging tegen de chris-
telijke geest van de natie achtte. Het ant
woord is een lacune in de begraafwet ge-
weest, een zaak die destijds veel emoties 
heeft los gemaakt. Via een arrest van de 
Höge Raad van 1 maart 1915 bleek dat de 
begraafwet niet aangaf welke personen met 
de plicht tot begraven waren belast. De wet 
kende immers niet de plicht tot begraven, 
uitsluitend het recht daartoe. Zodoende kon 
men via deze wettelijke achterdeur de dode 
toch verbranden. Pogingen tot regularisatie 
werden in 1919 en 1940 ingediend doch 
deze strandden op kamerverzet. De zaak 
was daarmee in Nederland redelijk op de 
spits gedreven. De bezwaren van christelij-
ke zijde (zowel protestant als katholiek4) 
waren vooral dat de crematie in strijd was 
met de wederopstanding, verder ook dat bij 
misdrijven en vergiftigingen geen postmor-
taal onderzoek na exhumatie (lijkopgra-
ving) meer mogelijk was. Meer voorzich-
tigheid bij de afgifte van natuurlijke doods
oorzaak was dus geboden. Ook de joodse 
gemeenschap geeft aan begraven de voor-
keur 5. In de geestelijke "loopgravenoorlog" 
die destijds volgde, werden allerlei argu-
menten gebruikt die momenteel nauwelijks 
meer invoelbaar zijn. Zeker was het dat de 

groep personen die tot de linkse elite wer
den gerekend, sterk voor lijkverbranding 
opteerden, zodat crematie, in deze eerste 
période, ook een soort "status-symbool" 
werd. De lijkverbranding was bovendien 
aanzienlijk kostbaarder dan een eenvoudig 
graf. 
Een punt van controverse was ook de extra 
doodsschouwing voordat het lijk werd ver-
brand. De wet Steide dat de verklaring van 
de huisarts niet voldoende was om tot cre
matie over te gaan, de inschakeling van een 
gemeentelijk lijkschouwer was een tweede 
eis. Dus voor de crematie waren twee af-
zonderlijke medische verklaringen ver-
plicht, hetgeen kostenverhogend werkte. 
Men had aanvankelijk het standpunt dat na-
dat een lijk was verkoold geen verder on
derzoek meer mogelijk was. Een extra ze-
kerheid dat er geen misdrijf in het spel kon 
zijn geweest werd raadzaam geacht. Verder 
werden antidiscriminatie bepalingen opge-
nomen 6 om te voorkomen dat de lijken die 
verbrand werden niet "extra streng" werden 
geschouwd. Over het algemeen werd later 
deze tweede pré-crematie-schouwing 
slechts marginaal getoetst. 

Vervolg van de begraafwet: de wet op de 
lijkbezorging 
De wet op de lijkbezorging heeft zoals we 
schreven enkele kleinere veranderingen 
(1901, 1906, 1909, 1919, 1941) ondergaan. 
Op den duur was de naamgeving van de 
wet, die in het vakj argon de "begraafwet" 
heette, niet zonder tegenspraak, omdat deze 
discrimineerde tegen de crematie. Vandaar 
dat bij wetgeving van 1955 (stbl 390) de 
begraafwet van naam is veranderd in de wet 
op de lijkbezorging. De gelijkstelling van 
begraven en cremeren werd geregeld. Op 
vele andere punten moest de wet worden 
herzien en herschreven. Voorts werd ook de 
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gebruikelijke aangifteprocedure die door 
het staatstoezicht in 1927 was voorgesteld 
en die dan al ruim 25 goed had gefunctio-
neerd formeel wettelijk bekrachtigd. De ge-
wijzigde wet heeft het daarna nog ca. 40 
jaar met een negental kleine en grote wijzi-
gingen gefunctioneerd. In 1970 werd voor
gesteld een nieuwe wet op de lijkbezorging 
te ontwikkelen, omdat de gewijzigde wet 
van 1869 definitief uit de tijd was geraakt. 
Het heeft toen nog bijna 25 jaar geduurd 
alvorens de nieuwe wet zijn uiteindelijke 
vorm kreeg. Sedert 1992 is er nu dus een 
nieuwe wet, die overigens nog heel wat de 
menten uit de oude wet heeft overgenomen. 
De wet 1992 vroeg immers om essentiële 
uitbreidingen om onder andere de euthana
sie paragrafen te accommoderen. Ook werd 
met multiculturele aspecten en het internati
onale vervoer rekening gehouden. Tenslotte 
moest ook de gegroeide praktijk van het 
nieuwe doodscriterium (transplantatie): her-
sendood ((1983, gezondheidsraad) worden 
verdisconteerd. Merkwaardig genoeg werd 
pas recent bij een laatste wetsherziening 
van de wet op de lijkbezorging van 1992 de 
formele regeling en het anonimiseren van 
de doodsoorzakenaangifte definitief in een 
wetstekst vastgelegd. (artikel 12a). Dit 
heeft dus toch nog bijna 70 jaar geduurd. 

Genealogische aspecten 
Belangrijk voor genealogen is de nieuwe 
regeling in de huidige wet op de lijkbezor
ging, waarin een belastingheffmg op de 
graven door de gemeente mogelijk wordt. 
Veel oude grafmonumenten zullen gaan 
verdwijnen. Deze laatste zijn vaak een be
langrijke bron voor genealogisch onder
zoek. Het is dus zaak dat men zo snel mo
gelijk deze oude graven gaat documenteren. 

Samenvatting 
De lijkbezorging in zijn vele aspecten heeft 
belangwekkende genealogische kanten. Het 
is van voordeel als de genealoog enigerma-
te is georienteerd omtrent de wet op de lijk
bezorging. In de loop der jaren zijn hier 
nogal wat veranderingen bij deze wetge-
ving gei'ntroduceerd. Het is goed deze ach-
tergronden te kennen bij het opsporen van 
deze bronnen en het interpreteren van de 
gegevens. 

Literatuur: 
publicaties 
Haar, J. van der (1964) Lijkbezorgings-
recht. (Goed proefschrift) 
Mijn, M.W.P. van der (1989) Beroepenwe-
tegeving in de gezondheidszorg. 3de editie 
(veel gebruikt leerboek) 
Neurdenburg, M. (1929) Doodsoorzaak en 
statistiek. Proefschrift Amsterdam (zeer 
goed en uitvoerig proefschrift, sterk aanbe-
volen) 

Wetgeving 
de begraafwet (1869) 
de wet op de uitoefening van de geneeskun-
de(1865) 
de wet op de lijkbezorging (1992) 
de wet op de uitoefening van de geneeskun-
de(1994) 

Noten 
1. Dit is de bekende ICD (international classifi
cation of diseases) die momenteel door de we-
reldgezondheidsorganisatie wordt verzorgd. 
2. Het is moeilijk te begrijpen dat deze zaak 
toen pas zoveel aandacht kreeg. Maar het begrip 
privacy dat nu in onze grondwet is vastgelegd 
ontstond pas duidelijk na 1890 door de publica-
tie van een boek 'The right to be left alone' 
waar twee jonge Juristen verantwoordelijk voor 
waren, namelijk Warren en Brandels. Geleide-
lijk aan kregen ook in Nederland deze inzichten 
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aandacht. 
3. Woord afgeleid van het Latijnse woord cre-
mare = verbranden. 
4. De werkelijke reden voor deze antipathie bij 
katholieken was vooral de agitatie van de vrij-
metselaren, hetgeen als groot gevaar werd ge-
zien in kerkelijke kringen. 

5. De opvatting van joden dat de doden voor de 
wederopstanding in zo intact mogelijke toestand 
moeten worden gelaten is strijdig met de crema
tie. 
6. De gedachte was dat een te strenge schou-
wing de mensen van de crematie zouden doen 
afzien. 

Het Jaar van de Molens - 2007- wUlen ook wij niet ongemerkt voor bij laten gaan. De 
doelstelling van het Molenjaar is meer mensen te betrekken bij het wel en wee van de 
ruim 1000 molens in Nederland. 
Daarnaast teilen veel genealogen onder hun voorouders molenaars en molenbouwers. 

Een nieuwe watermolen bij Rhoon in 17091 

Ton Hokken 

Inleiding 
In opdracht van het polderbestuur beoordeelt Claes de Vos in de winter van 1709 de staat 
van onderhoud van een watermolen in het zgn. Buijtenland van Rhoon. Uit zijn rapport 
(zie het eerste stuk hieronder) blijkt dat er veel moet gebeuren. Zo veel dat de kosten van 
de benodigde onderhoudswerkzaamheden worden afgezet tegen de kosten van het bou-
wen van een nieuwe molen. 
Het polderbestuur kiest voor de laatste optie en besteedt het metselwerk aan met behulp 
van een nauwkeurige beschrijving van de werkzaamheden en de condities waaronder de
ze dienen te worden gedaan. Een nauwkeurigheid die rust op een in lange tijd opgebouw-
de kennis en ervaring. Ook vastgelegd in rijkehjk geïllustreerde handboeken ten behoeve 
van het bouwen van molens. 
Met betrekking tot het overige werk aan de nieuwe molen zijn in dit archief geen stukken 
aanwezig. Ook de tekening, waarnaar hieronder wordt verwezen, bevindt zich niet in het 
archief. 

(inventaris 156) 
Door ordere van dijckgraef en hiemraden de watermolen van de polder ... gelegen 
onder Roon gevisiteert en bevonden als volcht 

Eerstelijck soo sal daer ingebracht moeten worden twee nieuwe koeckerstucken en de 
koecker recht setten, de volstucken vastspyckeren 
ten 2den, een nieuw voor stormendt, in het boven huijs 
ten 3 een nieuwe dacklijst 
ten 4 een nieuwe steen lijst 
ten 5 een nieuwe spil 
de windt peulu in bedencken 
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ten 6 een nieuw tafelment onder de molen ende andere 3 in bedencken 
ten 7 de molen twee voet op hijsen alsoo de tafelmenten nu inde aerden leggen 
ten 8 een nieuwe steene krimp 
ten 9 een nieuw steene voor waterloop 
ten 10 een nieuw steene achter water loop 
ten 11 een steene voet onder de molen 

Dese boven staende reparatie sal ontrent kosten 14 a 1500 gulden 
hier is geen steenen back bij gereeckent 

Een nieuwe steene molen die de roeden soo lanck sijn als den ouden en het gaende werck 
vanden ouden inden nieuwen gestelt sal ontrent kosten met hout, steen, ijser, aerdewerck, 
als riet op de kap de somma van 3600 gulden 
(marge) den steenen back niet gereeckent. 

En een nieuwe steene molen de roeden lanck 80 voet het gaende werck uijt den ouden in 
den nieuwen en de oude roeden enden aengelast sal ontrent kosten met hout, steen, ijser, 
aerde werck, riet op de kap de somma van 4000 gulden 

Tverschil van houdt of van steen sal ontrent sijn 150 a 200 gulden 

Aldus raming van kosten gedan op den 16 feb. 1709 

Claes de Vos 

(inventaris 157) 
Bestek en Conditien, waar na de Heeren Dijkgraeff en Hoog-Heemraden, van het Buijte-
landt, onder de Höge Heerlijkhezd Rhoon, van meninge sijn in't openbaar te besteden, den 
arbeydsloon, van het metselwerk, om te maken, een nieuwe steene, wind-water molen in't 
voorsz. Buijteland van Rhoon. 

Men wil het metselwerk besteden met het duijsent, Dortse steen, dat is so menig duijsent, 
als den aennemer na het voltrecken van sijn werck zal geleijd hebben, aan den steenen 
molen sal so veel geld per duijsent betaelt werden, als den aannemer sal komen te bedin
gen, de metinge sal gedaen werden met de Rhijnlandse maat. 

J 
Eerstelijk sal den aannemer de molen onder in de grondt, op de fondeer plancken en bloc-
ken, so wijt buijten werx moeten aan leggen , dat de molen op de hoogte van de boven 
kandt, van de vloer in de krimp 27 voet wijt bevonden wert, over het middelpunt van sijn 
rond te meten, de vloer in de krimp moet lager leggen, dan het somer peijl, in de polder 
39 duijm, de molen hoog uijt de voornoemde vloer in de krimp 41 voet en boven wijt op 
dese voornoemde hoogte 16 voet 4 duijm, buijten werx te meten, en onder dik aan leggen 
3 steen, de 3 steen op werken ter hoogt uijt de voornoemde vloer 7 voet dan een halve 
steen, aan de binnekant van de muir, koud om tot de krimp toe in snijden de twe en een 
halve steen op wercken tot de eerste solder, dat er de solder op komt te leggen en weder 
een halve steen aan de binnekant van de muir, koud om in snijden, blijvende de muir al-
daar dik twe steen, de twe steen op werken ter voller hoogte, 
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En sal de aan-nemer in dese molen moeten maken, drie deur kosijnen, om in de molen te 
gaan, als twe tegen malcanderen over, en een regt boven de water as, om bij het schepradt 
te komen, ider deur kosijn met een ronden boogh overtrocken, en rond-om sponden ge
werkt, daar de deuren tegen komen te sluijten, de sponden regt na het loodt meer, de ga-
ten onder met een endelinge steen vol gerolt, en aan de zij de met hert steene neuten in ge
werkt, daar de deuren aan komen te hangen, ende te sluijten, 

3 
In de molen te maken de middelmuir, daer het schaar gebindt op gesteld moet worden, 
dese muir moet so danig aangeleijd worden dat hij net even-wijdig met de midden van de 
krimp komt te roejen, en de zijde van de muir na de krimp toe, moet na het loot op ge
werkt worden, niet verder na de krimp toe, dan 4 duijm over de middelt van de molen, 
dese muir, moet onder dik aangeleijd worden 4 steen, de 4 steen op halen 9 lagen, dan aen 
de eene kandt, een halve steen in snijden de 3 Vi steen op wercken agt steen, dan weder 
een halve steen in snijden, de drie steen op halen 8 lagen, dan insnijden een halve steen de 
2Vi steen op halen aght lagen, dan weder in snijden een halve steen, de twe steen ophalen 
ter voller hoogte, dat wesen moet so hoogh dat de steen onder de water-as bequaem op 
den dorpel van't schaar gebindt kan gesteld werden, en gedagtig moeten sijn, dat na desen 
de water-as, op een hals en een hals steen sal können malen, 

4 
Nog sal den aan-nemer moeten maken, de twe krimp-mueren, so hoog dat er de water-as 
bequaem over drajen kan, de binnekrimp muer sonder in snij dinge 2 Vi steen dik, op deze 
binnen kanten van de krimpmuir te maken een scherm-muer, de muer onder dik 1 Vi 
steen, de 1 Vi steen op wercken 6 voet, dan een halve steen in snijden, de steen dikte op 
wercken tot onder de balk toe, in dese scherm-muer te maken, twe gaten met deursponden 
daar in, en boven met een boogh over gewerkt, en hert-steene neuten daar ingewerkt om 
de deuren te hangen en te sluijten. Dese deuren moeten sijn, een daar de water-as door 
maelt, en den anderen na het agter endt van 't schep-radt, en in de krimp-muer te maken 
een gootgat, op de hoogte van het hoogste polderswater, den buijten krimp muer sal den 
aannemer so veel als doenlijk is, verbinden met de buijtemuer, en de muer tussen beijden, 
en boven op, met endelinge en dwersse steen overkantele, op sodanigen hoogte en scheu
ten, als men hem op het werk aan wij sen sal, als mede de krimp-mueren voor moeten na 
den drajende mal gemaekt worden, hebbende het fatsoen, als het schoeijsel van het 
scheprat sijn sal, waar van hem de breedte onder en boven gegeven sal worden, en moet 
sodanig gesteld worden dat de water-as onder het schaargebindt V* duijm hoger dan wa-
terpas komt te leggen de agter krimp- en de agter water loop moeten op sodanige roejin-
ge, en wijtte gemaakt worden, als op de tekening te sien is 

5 
Voor aan de krimp te setten een hard-steene water deurkosijn, het kosijn so na aan het 
scheprat te stellen, dat het rakende aan de water-deur komt te malen, als mede in de krimp 
te maken, een steene opleijder van endelinge regte klinckert, so verde en hoog dat hij een 
voet voor bij de midden van de water-as komt te sluijten tegen het slickhoudt aan, daar de 



vloer van de krimp op komt te leggen, en boven tegen den hertsteenen dorpel, gelijk en 
vast gewerkt, en wel net na het circkel van het scheprat, hol in gewerkt 

6 
Nog te maken twe scherm-mueren, om den back tussen te setten, waar van die na het 
buijte water toe komt te staan, een schermmuer moet sijn, om het doorschieten van twater 
te keeren; streckende van de middel-muer af, tot 5 voet voorbij het water deur kosijn, en 
moet met regte klinckert, en stercke tras gewerkt worden, de andere so lank dat se in de 
krimp-muer en middelmuer verbunden wort, en moeten geset worden als op de tekeninge 
te sien is 

7 
Nog te maken het voor en agter waterloop op sodanige lengte en schuijnte en wijtte, als 
men hem op het werk aan wijsen sal, en op de tekening te sien is, het agter waterloop 
moet overwulft worden, en het voor waterloop boven met een endelinge en kantelinge 
steen overwerken, als mede een wulft agter en voor het scheprat, in de molen te slaan en 
voor buijten aan de molen voor het scheprat te setten twe schuijne mueren op het voorwa-
terloop te niet lopende voor het werpen van het water 

8 
Den aannemer sal alle dese voor verhaelde mueren, daarse met haar, ende tegen andre 
mueren aan komen, met malcander moeten verbinden ofte in malkander werken en sal de 
krimp, voor en agter water-lopen als mede de voor scherm-muer, en alle de mueren, die 
tegen en onder het water deurkosijn komen, in stercke tras met regte klinkert moeten wer
ken, als oock de scherm-muer, op de krimp-muer, ende krimpmuer binnen, in't geheel in 
Sterken tras, en sal vorder alle de mueren van dese molen, die onder de aarde komen moe
ten werken, in bastard-tras, en den toorn van de molen bij de aarde een voet hoog in Ster
ken tras 

9 
Alle dit voor verhaalde werk sal den aannemer wel meesterlijk in sijn kruijsverband, 
moeten werken, de steen so dun en sat in den tras en kalk nederleggen, dat de tras en kalk 
aan alle kanten komt uijtspouwen, digt gestootvoegt, de onderlagen digt gestreken, en den 
gehelen toorn, die boven de werff komt in kalk moet gewerkt worden, ider 4 lagen hoog, 
met tras-water boven op de gehele rondte om moeten begieten, van buijten schoon ge
werkt, de voegen gestreken, en wel net gereedt, van binnen vol geraapt, en sal alle de 
steen van het gehele werk so neder moeten leggen als boven geseijt is, en dat so wel na de 
rondte als na de regte van de molen, also men na dat de steen geleijdt is, en na het leggen 
de hand daar van, afgescheijden heeft, niet weder sal mögen te kloppen, ofte stooten en 
sal de molen so moeten op werken dat het middelpuunt, van het boven steenwerk, regt, 
na het loot komt te roojen op het middelpunt van het onderste steenwerk. 

10 
Den aannemer sal dit gehele werk moeten maken op sijn eijgen kost en dranck en daar toe 
moeten gebruijcken sijn eijgen gereedschap, so van steijgerhout, kroning of krans om na 
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te wercken als anders niet uijt gesondert hoe het genaamt mag zijn 

11 
De Heeren besteeders sullen op hare kosten de steen, sant, kalk, tras, ontrent het werk ta
ten brengen, en de kalk en tras taten bouwen, en de steen nat gieten, maar den aennemer 
sal op sijn kosten, de kalk en tras, uijt het kalk en trashock bij sijn werk moeten taten 
brengen, als mede de steen, en sal wel op sigt moeten nemen, dat de kalk en tras wel ge-
bout is, eer hij die komt te verwercken, en sal met kalk en tras moeten werken, so hem 
geordineert sal werden, 

12 
Den aannemer sal sijn aangenomen werk moeten beginnen als de fondering geleijdt is dat 
hem van de Heeren besteeders aan geseijdt sal werden, en sal sijn werk so moeten bevor
deren, dat hij binnen den tijt van seven weken, de molen op sijn hoogte sal moeten heb-
ben, dat de kap daar op gesteld kan werden ende het resterende werk 14 dagen na die tijt 
en so den aannemer, binnen de voorsz. 6 weken de molen niet op sijn hoogte en heeft, so 
sal hij ider dagh die hij langer komt te werken verbeuren ses gülden, die hem aan sijn ver
diende geld sullen afgekort worden sonder tegen seggen 

13 
De Heere besteders sullen over dit werk stellen om te visiteeren, ordineeren en op sigt te 
hebben die het haar wel gevallen zal, die den aennemer sal obedieeren off selfs present 
waren, 

14 

De betalinge sal geschieden als alle het werk gemaakt, en voor goet op genomen is 

15 
Men wil dit werk besteden bij in settinge en sal den laagsten in setter, genieten ses gül
den, waar voor hij zijne gedane insetting gestandt sal moeten doen, den tijd van drie uren, 
en houden midlerwijlen, de Heere besteders aan haar selven, hem ofte een ander het werk 
te gunnen, so als sij te raden sullen vinden 
16 
Den aannemer zal gehouden sijn te stellen twe süffisante borgen, die de heeren besteders 
süffisant genoeg sullen kennen, welke borgen bij dese gehouden werden haar selven ider 
in solidum te verbinden voor den aannemer onder renunciatie van de benefitie, ordinus 
divisionus et excuissiones, hun van de kragt van dien voor onder regt houdende 

Agtervolgens dese voren staande bestecken ende conditien, is het voorsz. werk conform 
dese bestecken aan genomen bij Pieter Meeuwissen Uijterlinde woont onder Barendregt 
en Krijn den Besten wonende in Charlois, ider als principaal aannemer verbunden, en dat 
voor eene gulde tien stuijver de duijsent steen 
Actum Rhoon, den 17e April 1709 en is de voorsz. aannemers borge geworden Cornelis 
de Man, wonende in Charlois 

Ons Erfgoed, 15ejrg. nr. 6, november-december 2007, blz. 239 



Willem de Raad 
Joannes Zandwech 
Arie Hollaard 
Bastiaen Spruijt 
Pieter Meeuwisz. 
Krijn den Besten 
als borgh Cornelis de Man 

Verklaring van enkele termen (zie Woordenboek der Nederlandsche Taal): 
tafel(e)ment - plaat waarin een uiteinde van een hoekstijl is bevestigd 
windpeuluw - zware balk voor in de kap waarop de molenas aan de voorzijde steunt 
krimp - ruimte waarin het scheprad zieh beweegt 
endelinge - overeind (staand) 
wulft - geweif, overkoepeling 

En verder 
In het doorzochte archief in Den Haag bleken geen verder stukken met betrekking tot de 
molen aanwezig te zijn, echter wel in het Rotterdams Gemeentearchief in de polderar-
chieven van Rhoon. Daarin bevinden zieh rekening en bijlagen met betrekking tot de 
bouw van de hier beschreven watermolen. 
De bijlagen bevatten onder meer kwitanties met namen van bij de bouw betrokken perso-
nen, zoals Willem van de Meer, smid te Overschie, die voor 22 gl. 10 st. een nieuw 
'onderijser' maakt, Geret Huijgen Mijn Lief voor arbeid, kalk en tras 60 gulden en Arend 
Joosten Goeree voor smeedwerk 276 gulden. De aanneemsom voor het metselwerk blijkt 
30 stuivers per 1000 stenen te bedragen. Met het maken van de bak en nog wat andere 
zaken er bij, komt het totaal op zo'n 425 gulden. Het ophogen van de molenwerf en ander 
grondwerk wordt door mannen uit het dorp gedaan, voor 15 stuivers per dag: Rocus Cor
nelis (krijgt de meeste dagen toebedeeld), Henderik Cornelis, Pieter Klaasse Krijger, Arij 
Louwen, Jan Joppe, Klaas Cornelis, Krijn Cornelis, Gerrit Willems en Jan Keijser, totaal 
210 gulden. Cornelis Sijmonsen van der Poel, Jillis Janssen Visser, Joost Cornelis, Wil
lem den Otter en Dirk Verschoor tekenen voor wagentransporten van 242000 stenen, 64 
hoed kalk en 182 ton tras, alsook 49 wagens zand, bij elkaar ruim 150 gulden. Daniel 
Jansz Hoochstadt overlegt een nota van 411 gl. 6 st. voor steen- en kalktransport met zijn 
schip. Een gespeeifieeerde nota voor het overbrengen van boodschappen en stukken van 
de bode Pieter Heskia komt uit op bijna 12 gulden, zijn vrouw Aagje Joppe tekent voor 
ontvangst van het geld. 
Ook een opgaaf van de werkzaamheden met de daaraan verbonden kosten door Claes de 
Vos. Hij blijkt naast de hierboven beschreven beoordeling van de oude molen en de ver-
schillende kostenramingen na het besluit van dijkgraaf en heemraden twee bestekken te 
hebben gemaakt, voor het metselwerk en voor het timmerwerk. En 'noch twee grondt 
teeckeningen van de molen een van de fonderingh en een gelijck de molewerf als mede in 
het opbouwen van de molen opsicht genomen en ordonnantie gegeven tot de voltreckingh 
toe'. Alles bij elkaar voor 70 gulden. De verteringen van (voornamelijk) de dijkgraaf 
en heemraden enkele malen per maand gedurende het bouwproces komen op ruim 250 
gulden. 2 
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Ook wordt uit het archief duidelijk wie in 1709 de molenaar was. Op 13 feb. 1698 was 
Rochus Cornelis benoemd 'om de buytemolen te bemalen & op te passen soo't behoort', 
in plaats van de overleden Arij Leendertsz Cock. 3 Zijn salaris bedraagt 54 gulden per jaar, 
plus een wisselend bedrag voor extra diensten, in 1709 ruim 6 gulden. Uit een betaling in 
dat zelfde jaar aan Henderik Moolenaar voor het 8 dagen malen met de binnenmolen voor 
de buitenpolder is op te maken dat het maalloon 15 stuivers per dag bedroeg. 
Klaas de Vos blijkt 'fabrijk' (bouwmeester) te Rotterdam te zijn.4 Het boek waarin de 
overwegingen zijn opgeschreven die tot zijn komst leiden, bevat ook het visitatierapport, 
evenals brieven aan de ingelanden. De omslagen blijken 2 gulden per gemet voor de eige-
naren te bedragen en 1 gulden per gemet voor de gebruikers, later verhoogd tot 4 gulden 8 
st. resp. 2 gulden 4 St., over totaal 857 gemet land. De bode Cornelis Raephorst moet in 
1710 nog sommaties uitbrengen aan Bastiaan Willemsz Fonkert (zijn vrouw zal het aan 
hem doorgeven) en aan Arij Laagendijk (antwoordt dat 'hij aanstaande week sijn saad 
soude vercopen en als dan betaalen'). 

In de rekeningen van 1700-1710 is een afzonderlijk katern gewijd aan de nieuwbouw van 
de molen in 1709. 5 Het totaal van de omslagen komt op 5656 gulden, waar nog een paar 
kleine bedragen bij komen. 
Het sloop- en timmerwerk blijkt te zijn gegund aan Cornelis de Man, meester timmerman 
te Charlois. Voor het werk en de levering van hout schrijft hij in voor 1370 gulden. Pieter 
Meeuwissen en Krijn den Besten staan borg voor hem. Een deel van het hout van de oude 
molen wordt hergebruikt. 
De verdere uitgaven staan op rij. Naast de hierboven genoemde bedragen nog aan Corne
lis de Man voor onder meer 'heijen' 183 gl., aan Barnard van Santen voor levering van 
tras 346 gl., aan Jacob Timmers voor levering van Luikse kalk 396 gl., aan schipper Pou-
wels Tolhoff voor scheepsvracht 309 gl., aan Pieter Prins als collecteur van de impost van 
grove waren 109 gl., aan Hubert)e van Oudendaal voor het leveren van stenen voor het 
kozijn van een waterdeur 65 gl., aan Antonij Krighout voor de huur van zakken voor de 
tras 9 gl., Gerrit Huijgen 60 gl. voor het tras- en kalkwerk (het maken van de specie), aan 
Willem van Prooijen 27 gl. voor het leveren van riet, aan Herber Jans Decker 31 gl. voor 
het leggen van een rietdak op de kap van de molen, aan de glazenmaker 2 gl., aan Hende
rik van Beek voor de leverantie van reuzel 5 gl., aan Pieter van Dijk voor de leverantie 
van heipalen 27 gl., aan Pieter Berkel de kosten van de hierboven vermelde verteringen 
'tsijnen huijse', Pieter Velsenaar voor de stenen 767 gl., Evert Houthoff voor spijkers 66 
gl., de weduwe van Henderik Wakel voor hout 149 gl., Wijnand Cornelissen Ruijsevelt 
voor olie en voor vrachtvervoer per schip 15 gl., Jan en Ary Staas van Gelder voor het 
maken van het kalkhok en het maken van een brug om bij de molen te komen 21 gl., Dirk 
van der Heij 9 gl. voor een ton teer, Jan Dirkse van Hamont voor het gebruik van 8 kalk-
zakken 1 gl. 4 st, Cornelis Oosthoek voor het gebruik van zijn paard - waarmee de dijk
graaf naar Dordt is geweest om kalk te kopen - 2 gl. 10 st, aan Cornelis Roobol voor een 
wagenvracht hout en andere zaken 19 gl., de secretaris van Rhoon voor vacatiegeld, het 
aanschrijven van de ingelanden, het schrijven van de bestekken 'met verscheijde copien 
van dien' e.d. 87 gl. plus nog 13 gl. voor het opstellen van de rekening, de wed. van Cor
nelis Sandwegh voor de schade aan haar weide door het wagenvervoer 30 gl. De rendant 
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krijgt 3 % over het innen van de omslag, 174 gl., Arij Kleijssen krijgt 3 gl. voor het ge
bruik van 'een seegh daar de kalk meede gesust is'. 
De totale kosten komen - ruim boven de raming - uit op 5645 gl. 7 st en 2 penningen. 
Waarmee nog wat over blijft voor de ingelanden om ten huize van Pieter Jansse te verte-
ren. 

De laatst genoemde inventaris bevat ook een bestek, dat voor het timmerwerk, uitgeschre-
ven in 44 artikelen. Zodat nu een 'zoekgeraakt' document, in Den Haag is terug gevonden. 

De volgende eigenaren van landerijen zijn in 1709 aangeschreven voor de omslag: 

de graaf van Portland 
de heer van Hartinxvelt bailju van Suijd-
Holland te Dordregt 
mevrouwe Cornelia de Rovere vrouwe van 
Brantwijk te Dord 
Alijda de Rovere te Dord 
Alijda Pompe van Meerdervoort te Dord 
de heer Alewijn 
juffr. Adriana Pompe 
de heer mr. Cornelis Francois Verhoogh 
de heer van der Halm 
de heer Hovius 
de heer Gerrit Velsenaar 
de heer Reijer van Bleijswijk 
Hendrik Gerritsen Barendregt 
Maarten Moolenaar 
Joost de Bruijn 
Jonker Altuna 
het Meijsjens Huijs te Delf 
Aard Laagendijk 
Arij Hollaar 

Arij Kleijsse 
Aagje Willems de Raads erfgenamen 
Bastiaan Spruijt 
Bastiaan Maartens 
Cornelis Jansen Vrijland 
Cornelis Coornneefs wed. 
Pieter Couwenhoven 
Crijn de Werker 
Cornelis Sandwegs wed. 
Johan Clero de Goose 
de wed. van Jacob Doncelaar 
Gerrit Nouten 
Henderik Bouwens van Driel 
Neeltje Pieters wed. de Raad 
de heer Diert 
de heer Middelgeest 
den advocaat Hendn'^ Roos 
de wed. Berghout 
Arij Abramsen en Cornelis Verschoor 
Pieter t Hart 
Pleun Leendertsen 

Noten: 

1 Nationaal Archief Familiearchief De Raadt Noorthey inv. 156 en 157. In de transcriptie is op 
enkele plaatsen de interpunctie aangepast. 
2 Gemeente Archief Rotterdam archief van de Polders het Binnenland en Buitenland van Rhoon 
inv. 385, met dank aan dhr. B. Wouda te Spakenburg. 
3 idem inv. 447 
4 idem inv. 448 
5 idem inv. 329 
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De oudere generaties van het geslacht De Best 
uit Strijen (1) 

K.J. Slijkerman 

Inleiding 
Zoals bij zovele Strijense families het geval is, laat hun généalogie zieh in de zestiende 
eeuw vaak niet absoluut bewijsbaar opstellen. Slechts door het combineren van de niet al 
te talrijke akten is het in sommige gevallen mogelijk om in die période een waarschijnlij-
ke 'kop' van een généalogie op te stellen en dit heb ik ook getracht bij het hier te behan-
delen geslacht De Best. In deze familie was Adriaen Jansz. (overl. 1626/1629; zie genera-
tie IHa) in 1607 de eerste die met familienaam vermeld werd gevonden. Voor zover be-
kend had hij slechts een dochter. Ook zijn waarschijnlijke broer Willem Jansz. (overl. 
1635/1638; zie generatie IIa-2) voerde deze familienaam, maar van hem is in het geheel 
geen nakomelingschap bekend. Echter hun neven Cornelis Pleunenz. (ca.1600-
1634/1635; zie generatie Illb) en Pleun Pleunenz. (1613-na 1634; zie generatie IIIc) voer-
den eveneens de naam De Best en uit laatstgenoemde stamt het thans nog voortlevende 
geslacht. In de zestiende eeuw lijkt de familie te behoren tot de bevolkingsgroep die met 
grondwerkzaamheden, vrachtrijden en het gebruik van enig pachtland zijn broodwinning 
vond. De echtgenote van stamvader Gellof Jansz. was afkomstig uit een soortgelijk mi
lieu van schippers, kooplieden, ambachtslieden en neringdoenden in o.a. de nabij Strijen 
gelegen stad Dordrecht. In de zeventiende eeuw waren de leden van de familie De Best 
hooguit in een bescheiden mate met aardse goederen bedeeld en omdat zij dus zeker niet 
tot sociale bovenlaag van hun woonplaats behoorden, is het niet verwonderlijk dat er geen 
spoor van een familiewapen werd gevonden. 
Mevrouw W. Molema-Smitshoek te Zoetermeer zeg ik hartelijk dank voor het nazien van 
fiches over deze familie in het Streekmuseum te Heinenoord. 

Genealogie: 

I. GELLOF (GELDOLF, GHELF, GEERLOF, GEELOF) JANSZ., geb. naar schat-
ting ca. 1530, wagenaar, voerman, landpachter, aannemer van grondwerkzaamheden te 
Strijen, overl. in of na 1603. Hij huwde naar schatting ca. 1560 met Anneke Claesdr., 
overl. na 19 maart 1578. 

Volgens het 10e penningkohier van Strijen over 1557 gebruikte Gheldolff Jansz. in het 
Oudeland van Strijen 2 morgen van Heindrick van Stapel en Commer Pietersz. te Dor
drecht 1. Overigens biedt het Strijense 10 e penningkohier van 15442 geen aanknopingspun-
ten over zijn mogelijk aldaar dan woonachtige vader. Het penningkohier over 1561 
spreekt van Gheerlof Janss. als bruiker van 3 morgen van Adryaen Adryaensz. Zeeu 3. Op 
4 mei 1571 kreeg Ghelf Jansz. het verhogen van de Westdijck van het Oude Land van 
Strijen aanbesteed4. In de jaren 1573 en 1574 is Geeloff Janss. vermeld als pachter van de 
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eerste twee gorzen in Nieuw-Strijen van de Spaans gezinde Johan de Heuyter5. Op 19 maart 1578 
compareerden te Dordrecht Geerlof Jans, wonende te Strijen, getrouwd met Anneke Claes, Willem 
Jordens, getrouwd met Ariaentge Cornelisdr., Jan Willems schipper, mede voor Adriaen Comelisz. 
Vingeroff schipper, Adriaen Jacobs schipper, getrouwd met Neeltge Cornelisdr., en Willem Jor
dens mede vanwege de weeskinderen van Cornelis Henricx Vingeroff en Geerlof Jans mede van-
wege Andries Claesz. korenkoper, alien erfgenamen van Truycke Claesdr., die getrouwd was met 
Jan Pouwels schipper6. Anneke Claes heeft volgens deze akte dus een zuster Aeltge Claesdr. 
(huwde met Cornelis Henricx Vingeroff7), een zuster Truycke Claesdr. (huwde met Jan Pouwels 
schipper) en een broer Andries Claesz. korenkoper te hebben. In de jaren 1581-1583 is Gellof als 
pachter in het Oudeland van Strijen genoemd4. Vanaf 1582 tot in 1600 komt hij regelmatig in de 
rekeningen van die polder voor als voerman of wagenaar8. In 1596 is Gelof Jans te Strijen ge
noemd i.v.m. weihuur op de Willemshille in Cromstrijen9 en in de jaren 1598-1601 is hij genoemd 
als pachter van 11 hont 47 roeden land aan de Zuiddijk in het Oudeland van Strijen10. Opmerkelijk 
is dat dit laatstgenoemde land in 1585 werd gehuurd door de naar mijn schatting rond 1550 gebo
ren Strijense wagenaar en schepen Pleun Bastiaensz. Dolaert11. Dit pachtland en het voorkomen 
van de naam Pleun onder de kinderen van Gellof Jansz. zou een aanwijzing kunnen zijn dat er nas
sen beide respectieve pachters een familieband bestond. In 1598/1599 kocht Geerloff Jansz. hooi 
of riet dat afgemaaid werd voor de aanleg van de Schenkeldijk10. In de huisverponding over Strijen 
van 1601 is Geldolf Jans geboekt in de hogere catégorie12. Met Thonis Jansz. kreeg hij in 1603 
door de polder het Oudeland van Strijen grondwerkzaamheden aanbesteed10. Overigens verrichtte 
laatstgenoemde ook al in 1588/1589 tezamen met o.a. Jan Gheldoffs (zie gen. IIa) werkzaamheden 
voor de polder het Oudeland van Strijen4. 

Kinderen 
1. JAN GELLOFSZ., volgt Ha. 
2. PLEUN GELLOFSZ., volgt IIb. 
3. CLAES GELLOFSZ., volgt lie. 
4. ANNETGE GELLOFSDR. (GELVENDR.), geb. naar schatting ca. 1575, woonde aan 

de Strijenssen Dijk genaamd den Dolaert (1611). overl. na 29 april 1635. Zij huwde 
le voor ca. 1608 met Pouwels Pietersz. Snayers, overl. voor 3 augustus 1611, zoon 
van Pieter Pouwelsz. Snayers. Zij huwde 2e tussen 3 augustus en 20 december 1613 
met Gerrit Walravensz. Cuyper alias Cuyp (Kuyp), overl. tussen 29 april 1635 en 
1648, zoon van Walraven Willemsz. Hij huwde le met Neeltge Govertsdr. (overl. 
voor 1 mei 1611). 

Op 3 augustus 1611 kwamen enerzijds Annetge Gelvendr, weduwe van Pouwels Pieterss., 
geassisteerd met haar breeder Pleun Gollofss. en met Arien Janss. de Best, als haar voogden, 
en anderzijds Pieter Pouwelss. Snayers, als grootvader, en Jacob loppen (= Joppen), getrouwd 
met Maritge Pieters, als oom en gezamenlijk voogden van de ca. 3 jaar oude Sijtge Pouwels-
dr., nagelaten weeskind van Pouwels Pieterss. bij Annetge Gelvendr., na gemaakte inventaris 
van de nalatenschap tot uitkoop. Annetge zou in de boedel blijven zitten en zou daarvoor haar 
dochtertje tot de leeftijd van 16 jaren alimenteren en vervolgens 12 gld. uitreiken. Mocht zij in 
de opvoeding in gebreke blijven, dan mochten de voogden het kind op haar kosten uitbeste-
den. De kleding van 's kinds vader zou in het openbaar worden verkocht en de opbrengst daar-
van ter harer behoeve belegd worden. Bij haar evenrueel vooroverlijden zouden al deze gelden 
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komen aan haar erfgenamen van vaderszijde. Als zekerheid voor het voorgaande Steide Annet
ge al haar goederen, in het bijzonder haar 'huysken' aan de 'Strijenssen Dijck genaempt den 
Dolaert', aan de zuidzijde belend door 'den berm van den Schenckeldijck' en noordelijk door 
voornoemde Arien Jansz. de Best. Dit huisje was strekkende 'voor van den selven Dolaert naer 
de speuye'12". Op 1 mei 1611 kwam Gerrit Walravenss. Cuyper, inwoner van het dorp Strijen, 
vergezeld met zijn vader Walraven Willemss. en zijn broeder Willem Walravenss., als weduw-
naar van Neeltge Govertsdr. tot akkoord over de nalatenschap van zijn kinderloos gestorven 
vrouw met haar erfgenamen Claes Govertss., Teuntge Govertsdr., weduwe van Cornelis Cor-
nelisz. War, en Grietie Govertsdr., weduwe van Ysack Jacobss. Droochsteen, en de ongetrouw-
de Jaepie en Embrechie Govertsdr. Cuyper zou in de boedel blijven zitten en de schulden daar-
in betalen en daarvoor zou hij aan de erfgenamen de kleding van zijn vrouw en 'een groote 
schrijnwerckte kist' en 'een tonnestoel' uitreiken13. In het Strijense haardstedenkohier van 1648 
is Gerrit niet meer genoemd. 

IIa. JAN GELLOFSZ. (GELDOLFSZ.), geb. naar schatting ca. 1560, arbeider, aanne
mer van grondwerkzaamheden te Strijen, overl. na 26 mei 1603. Hij huwde met N.N. 

Opmerkelijk genoeg is er al in 1571 sprake van een 'Jan Gelfs, boede genaempt', die op 4 decem-
ber 1571 door de polder het Oudeland van Strijen werd uitgezonden om biljetten te bezorgen in 
diverse omliggende dorpen4. Op 15 juni 1581 pandde Pietertge, weduwe van Jan Geldolfs, de pen-
ningen die ene Jan Janse Gaey dan schuldig is aan Jan Cornelis Fransman wegens de koop van een 
koe' 4. Op 10 oktober 1581 werden de goederen van Pietertge Geldolven gepand door Cornelis 
Cornelisz. Schoenmacer14. Deze vermeldingen kunnen uiteraard geen betrekking hebben op de hier 
te behandelen naamgenoot, die volgens mijn schatting omstreeks 1560 zal zijn geboren. Mogelijk 
was de genoemde gelijknamige bode zijn grootvader, hoewel hij dan nimmer in de Strijense 10e 

penningkohieren van 1557 en 1561 voorkomt, maar dan al wél zijn vermeende zoon Gellof, wat 
enigszins bevreemdend zou zijn. De bode lijkt zieh dan ook pas tussen 1561 en 1571 in of nabij 
Strijen te hebben gevestigd. Van 1581 tot in 1603 is de hier behandelde Jan Geldolfs (Gheeloofsz., 
Gellfs, Gellofs etc.) vermeid gevonden als aannemer van grondwerkzaamheden in de polder het 
Oudeland van Strijen. In 1589 is er sprake van 'Jan Gellofs met sijn mede gesellen' en in 1602 is 
hij uitdrukkelijk 'arbeyder' genoemd. Ook verrichtte hij allerhande hand en spandiensten, zoals de 
oude 'moelenroede' op een wagen helpen plaatsen, de 'gemenelands pondt' uit het water halen om 
getimmerd te worden en planken helpen dragen uit een schuit8. Op 22 april 1587 nam hij als 'Jan 
Geelofs van Strien' een aanbesteding aan in de polder het Westmaas Nieuwland l 4a en in 1599 en 
1601 werkte hij voor de polder het Land van Essche'4 b. Laatstelijk is hij vermeid gevonden bij een 
op 26 mei 1603 gedane aanbesteding8. Er is geen akte gevonden waarin zijn echtgenote en kinde
ren genoemd zijn, maar hij is de enige kandidaat voor de hiema te noemen personen. 

Waarschijnlijke kinderen: 
1. ADRIAEN JANS GELVEN alias DE BEST, volgt Ilia. 
2. WILLEM JANSZ. DE BEST, overl. tussen 1635 en 1638. Hij huwde met NM. Wil

lem Jans de Best is in 1635 genoemd in de Strijense huisverponding. In 1638 is er 
daarin sprake van zijn weduwe 1 5 . 

lila. ADRIAEN (ARIEN) JANS GELVEN alias DE BEST, woonde in het Land van 
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Essche onder Strijen, aannemer van grondwerkzaamheden, overl. tussen 12 juni 1626 en 
16 Oktober 1629. Hij huwde voor 1607 met Neeltge Jacobsdr. Jabaey (Labaeyen), 
overl. in het Land van Essche onder Strijen tussen januari en 8 maart 1607, dochter van 
Jacob Cornelisz. Jabaey, inwoner van Strijen, aannemer van grondwerkzaamheden, en 
Ingetge Ariensdr. 1 6. 

In 1601 was De Best wellicht nog niet getrouwd. Het Strijense huisverpondingskohier van dat jaar 
maakt dan althans van hem geen melding. Ariaen Jansz. de Best, als getrouwd hebbende gehad 
Neeltge Jacobsdr. Labaeyen, aan de ene zijde, en anderzijds Lendert Jacobsz., Teunis Jacobsz., 
getrouwd met Grietie Jacobsdr., en Cornelis Jacobsz., alle ooms en voogden van Beurchie Ariens-
dr., ca. 12 weken oud, kwamen op 8 maart 1607 tot vertichting voor het weeskind haar moederlij-
ke erfenis. Vader De Best zou in de boedel blijven zitten en de schulden daarvan voldoen en zou 
daarvoor zijn dochter tot de leeftijd van 16 jaar alimenteren etc. en vervolgens 6 Car. gld. uitkeren. 
Bij haar onmondig vooroverlijden zou dit geld komen aan haar erfgenamen van moederszijde. Als 
zekerheid voor dit alles Steide De Best zijn huis met erf binnen de dijkage van het Land van Es
sche, alwaar zijn vrouw gestorven was. Dit werd aan de noordzijde belend door Jan Gijsz. Decker, 
oost: Jacob Jabaey, zuid: Teunis Jacobsz. Bootser en west: 'den Binnen Wech' 1 7. In 1610 reed 
Adriaen Jans Gelven aarde voor de polder de Oudeklem18. In Oktober 1616 kreeg Arien Jans de 
Best betaald door de waarsman van het Land van Essche voor het schoonmaken van de Vliet19. In 
1622 kreeg hij door de polder het Oudeland van Strijen betaald om een gat in de Speuykade met 
aarde te dichten20 en op 12 juni 1626 kreeg hij door die polder betaald voor hetzelfde karwei20. Op 
16 Oktober 1629 werd te Strijen de inning van de erfhuiscedule van de goederen van Arien Janss. 
de Best uitbesteed21. 

Dochter: 
1. BEURCHIE ARIENSDR., geb. in januari 1607, overl. na 8 maart 1607. 

IIb. PLEUN GELLOFSZ., geb. naar schatting ca. 1565, aannemer van grondwerkzaam
heden, boer te Strijen, overl. tussen 9 juni en 20 december 1613. Hij huwde ca. 1598 met 
Maritge Cornelisdr. Spruyt, geb. naar schatting ca. 1578, overl. tussen einde 1624 en 
begin 1625, dochter van Cornelis Joostensz. Spruyt, boer te Strijen, en Bastiaentje Ymen-
sdr. Zij hertrouwde ca. 1615 met Bastiaen Pleunenz. Dolaert (boer in het land van Essche, 
zoon van Pleun Bastiaensz. Dolaert, wagenaar, landgebruiker te Strijen, schepen van 
Strijen, en Neeltge Teuwendr.). 

In 1593 kreeg Pleun Geldolfs diverse malen grondwerkzaamheden door het Oudeland van Strijen 
aanbesteed22. In 1599 is vermeld dat hij op het dorp Strijen woonachtig was en kreeg hij grond
werkzaamheden voor de polder het Land van Essche aanbesteed23. In het Strijense huisverpon
dingskohier van 1601 is het huis van Pleun Geldolfs aangeslagen in de middencategorie24. In de 
jaren 1603-1607 is Pleun vermeld als pachter van 11 hont 47 roeden land aan de Zuiddijk van het 
Oudeland van Strijen25; land dat nog in 1601 op naam van Gellof Jansz. geboekt stond en in 1585 
door Pleun Bastiaensz. Dolaert gepacht werd. Op de te Cromstrijen gehouden rechtdag van 14 no-
vember 1612 is de te Strijen wonende Pleun Geerlofs genoemd i.v.m. een zaak over een 
'wijncoop'26, een traktatie van wijn die veelal op kosten van de koper werd gegeven na het sluiten 
van een koop. Op 22 maart 1613 kwamen enerzijds Cornelis Comelisz. Spruyt en anderzijds Pleun 
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Gelloffss., getrouwd met Maritge Cornelisdr., na bemiddeling door een reeks arbiters, tot een ak-
koord aangaande de nagelaten goederen van hun moeder / schoonmoeder Bastiaentge Ymensdr. en 
hun breeder / zwager Joost Comelisz. Spruyt. Spruyt behield het huis met werf, erf, (hooi)berg, 
westelijk belend aan 'des gemeenl(an)ts keen' en oostelijk aan de oude haven van Strijen, en 'alle 
de spennen met t' beste dresoor ende kantoor inde voors. huysinge sijnde', alsmede de bruiklanden 
zoals die ingehuurd waren, uitgezonderd ca. 10 hont in Oud-Bonaventura, welke aan Pleun zouden 
komen. Dit alles voor de som van 2400 Car. gld. Spruyt had hiervan nog 400 gld. als vaderlijk erf-
deel tegoed, zodat er 2000 gld. overbleef, waarvan de helft aan Pleun toekwam. Laatstgenoemde 
zou voor 625 gld. zekere 750 roeden, zijnde de helft van 2 XA morgen, waarvan Spruyt de weder-
helft als vaderlijk erfgoed bezat, ontvangen, wat van de 1000 gld. afgetrokken zou worden, waar-
door hij nog 375 gld. diende te ontvangen. Pleun had nog recht op een vierde deel van een 'werff 
wesende een weycken' (- een weidje) in de jurisdictie van Strijen. Diens part kwam nu aan Spruyt 
en daarvoor Pleun in totaal 400 gld. van Spruyt tegoed hebben. Pleun kreeg voorts nog 1 morgen 5 
hont 66 roeden 'teellants' in de Oude Bedijkte Clemme en nog 8 hont weiland in Oud-Strijen en 
tevens nog een rentebrief van 6 gld. 's jaars en het daarop rüstende kapitaal, verzekerd op het huis 
en erf van Jan Sijbrants Smith op het dorp Strijen. Spruyt kreeg echter bijna 2000 roeden land in 
het Oudeland van Strijen en in Nieuw-Bonaventura. Nog enige gorzen, haaflijke- en meubele goe
deren en schulden bleven voor de partijen gemeenschappelijk27. Pleun Gelloffss., inwoner van het 
dorp Strijen, verklaarde op 9 juni 1613 vanwege een lening 210 Car. gld. schuldig te zijn aan Jori-
sie en Truytge Pietersdochteren, nagelaten kinderen door Pieter Corstiaensz. Spruyt geprocreëerd 
bij Ingetge Hendricxdr.. Pleun beloofde deze som op 1 januari 1614 terug te betalen aan des kinde
ren voogden Ariens Pieterss. en Cornelis Mischielss. Spruyt. Voor Pleun Steide zieh Cornelis Cor-
nelisz. Spruyt als borg2 8. Op 20 december 1613 benoemden de schout en schepenen van Strijen 
Arien Janss. de Best en Gerit Walravenss. Kuyp, als getrouwd hebbende Annetge Gelven, tot 
voogden over de nagelaten weeskinderen van zaliger Pleun Geloffss. geprocreëerd bij Martige 
Cornelisdr., en dat om hun goederen te beredderen etc.2 9. Op 18 januari 1614 kwam Maritge Cor
nelisdr., weduwe van Pleun Gelloffss., geassisteerd met haar broeder Cornelis Comeliss. als voor 
de gelegenheid haar gekoren voogd, met de twee voornoemde voogden van haar kinderen: Corne
lis, ca. 13 jaar, Andries, ca. 11 jaar, Annetge, 7 jaar, Lijsbeth, ca. 4 jaar en Pleun Pleunen, 6 maan-
den oud, tot een akkoord aangaande de vaderlijke successie der kinderen. Maritge zou in de boedel 
blijven zitten, bestaande uit o.a. een huis, landen, haaflijke- en meubele goederen en pachtlanden, 
en daarvoor zou zij haar kinderen tot de leeftijd van 18 jaar naar behoren opvoeden etc. waarbij de 
meisjes o.a. naaien zou worden geleerd. Bij hun mondigheid zou elk kind 100 Car. gld. uitgereikt 
krijgen, waarvoor Maritge twee percelen (ouderlijk erf-) land als zekerheid Steide, te weten een 
perceel in Oud-Strijen, dat aan de oostzijde belend werd door 'des gemeenl(an)ts kade', en nog 1 
morgen 5 hont 66 roeden in de Oude Bedijkte Clemme. Maritge had de kleding van wijlen haar 
man voor 42 gld. van de voogden gekocht en dit geld zou ten behoeve van de kinderen worden 
uitgezet30. Waarschijnlijk in de eerste maanden van 1625 werd er door Bastiaen Pleunen Dolaert, 
weduwnaar van Maritge Cornelisdr., een inventaris opgemaakt van het erfhuis van zijn vrouw en 
dat ten overstaan van Gerrit Walravenss., getrouwd met Annetge Gelvendr., en Arien Janss. de 
Best, als voogden van de voorkinderen van Maritge uit haar eerste huwelijk met Pleun Gelloffss. 
Tevens waren aanwezig (de voorkinderen) Cornelis Pleunen en Andries Pleunen en Cornelis Cor-
neliss. Spruyt als voogd van de kinderen van Dolaert bij Maritge. De boedel bestond uit een 'huys, 
bergen', erf en boomgaard op 150 roeden met 18 morgen pachtland, waarvan 1060 roeden in ge
bruik was als weiland en het meeste was bezaaid met gerst, haver en tarwe. Voorts waren er in 
Oud-Strijen percelen van 2/4 morgen, 8 hont en de helft van 3 morgen 180 roeden. Tevens waren 
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er vier werkpaarden, drie koeien en drie hokkelingen, landbouwgereedschappen, drie bedden en 
verdere inboedel en een schuldbrief ten laste van Jan Sibrantss. van 96 gld. De boedel werd op ca. 
5000 gld. begroot, maar met de schulden en het vaderlijk erfdeel van de vier mondige weeskinde-
ren van Dolaert bedroegen de lasten echter maar liefst 4000 gld.31. Bastiaen Pleunen Dolaert, we-
duwnaar van Maritge Cornelisdr., die weduwe was van Pleun Gelloffss. geweest, accordeerde op 
13 maart 1625 over de moederlijke besterfenis van zijn stiefkinderen en zijn eigen kinderen met 
Arien Janss. de Best en Gerrit Walravenss. Cuiper, getrouwd met Annetge Gelvendr., als voogden 
van vaderszijde van Cornelis Pleunen en Andries Pleunen, allen present zijnde, 'advoyerende mon
dige kinderen', en mede-voogden van Annetge Pleunen en Elisabet Pleunen, mede mondige kinde
ren, en van Pleun Pleunenss., oud 11 jaar, onmondige kind van voornoemde Pleun Gelloffss. bij 
Maritge Cornelisdr. Tevens waren zij mede-voogden van Pleun, 9 jaar, Joost, 7 jaar, en de 3 jaar 
oude Bastiaen, kinderen van Bastiaen Pleunen Dolaert bij voornoemde Maritge Cornelisdr. Hun 
oom van moederszijde was Cornelis Comeliss. Spruit. Dolaert zou in de boedel blijven zitten en 
daarvoor zou hij zijn vier mondige stiefkinderen zowel voor hun vaderlijke- als moederlijke be
sterfenis 8 hont aan hem toebehoord hebbend land aan 'den gemeenl(an)ts kade' in Oud-Strijen 
overdragen en dat in plaats van 700 Car. gld. Hij zou deze mondige kinderen in mei 1626 ook nog 
eens 100 Car. gld. uitkeren. Annetie en Elisabet Pleunen zouden de kleding en Juwelen van hun 
moeder ontvangen, uitgezonderd een gouden ring, die aan Cornelis en Andries Pleunen zou ko
men. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar zou Pleun Pleunen voor zijn vaderlijke- en moe
derlijke besterfenis 200 Car. gld. uitgereikt krijgen. Op deze leeftijd zouden de drie eigen kinderen 
van Dolaert elk 100 Car. gld. als moederlijke besterfenis krijgen. Verder zouden er nog wat kleine
re bedragen aan de kinderen worden betaald. Er is ook sprake van verkochte kleding van wijlen 
Pleun Gelloffss. Voor al deze verplichtingen Steide Dolaert zijn huis met erf en boomgaard op 150 
roeden binnen de dijkage van het Land van Essche, noordelijk belend door 'den bermsloot van 
(den) doolaert', als zekerheid32. Voornoemde Bastiaen Pleunenz. Dolaert zou dus een naast fami-
lielid van Pleun Gellofsz. geweest kunnen zijn. 

Kinderen: 
1. CORNELIS PLEUNENZ. DE BEST, volgt Illb. 
2. ANDRIES PLEUNENZ., geb. ca. 1602, woonde aan de Strijense Westdijk, overl. na 

ca. 1663. Op 8 december 1624 maakten Cornelis Cornelisz. Spruyt en zijn vrouw 
Grietie Corn(elis) voor de weeskamer te Strijen akte van voogdij, waarbij zij Andries 
en Corn(elis) Pleunen de Best tot voogden over hun kinderen van vaderszijde aanstel-
den en Jacob Corn(elisz.) Esseboom tot voogd van moederszijde 3 3. In 1638 kreeg An
dries Pleunen 2 gld. 10 stuivers betaald voor het snijden van een halve morgen bonen 
op het land van een zekere Jan Symons 1 5 . Volgens het huisverpondingskohier van 
1638 woonde Andries Pleune aan de Strijense Westdijk. Hiermee is hij ook nog in 
1645 vermeld. In 1663 blijkt dit huis vervallen en afgebroken te zijn 1 5 en derhalve 
was de verponding daarover niet te innen 3 4 . 

3. ANNETJE PLEUNENDR., geb. ca. 1606, overl. voor 1654. Zij huwde waarschijnlijk 
met Willem Corsz., weduwnaar wonende Strijen (1654). Hij hertrouwde Westmaas 
(ondertr. 26 april) 1654 met Willempje Woutersdr. (j.d. van Westmaas). 

4. LIJSBETH (ELISABETH) PLEUNENDR., geb. ca. 1609, overl. tussen ca. 1637 en 
31 augustus 1642. Zij huwde voor 1633 met Ary Jansz. Hoeymaeyer, overl. na 3 
maart 1665, zoon van Jan Ghijsz. Hoeymaeyer, inwoner van Strijen. Hij hertrouwde 
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voor 27 januari 1652 met Cijtgie Jansdr. 

Aryen Janss. Hoeymaeyer, weduwenaar van Elisabeth (Lijsbeth) Pleunendr. kwam op 31 augustus 
1642 met Andries en Pleun Pleunen soonen, als ooms en voogden van Maritgen Aryens, oud ca. 9 
jaar, en Jannetgen Aryens, oud ca. 5 jaar, weeskinderen van Elisabeth bij Hoeymaeyer, tot akkoord 
aangaande de moederlijke successie der kinderen. Hoeymaeyer zou in de boedel blijven zitten en 
daarvoor zou hij zijn kinderen tot de leeftijd van 16 jaar naar behoren alimenteren en vervolgens 
72 Car. gld. uitreiken35. In het Strijense haardstedenkohier over 1648 werd Arij Jans Hoeymaeyer 
voor een haardstede aangeslagen36. Aryen Jans Hoeymaeyer als getrouwd hebbende Cijtgie Jansdr. 
en uit dien hoofde mede-erfgenaam van Hendricxe Pieters, die weduwe was van Aryen Elias, 
transporteerde op 27 januari 1652 aan zijn broeder Comelis Jans Hoeymaeyer een huisje met erf 
op het dorp Strijen37. Dezelfde dag passeerde de koper ten behoeve van Aryen een schuldbrief van 
200 Car. gld.38. In het op 3 maart 1665 begonnen zijnde kohier van het klapwakersgeld van Strijen 
is het huis van Gijs Jans Hoeymaeyer vermeld.39. 
5. PLEUN PLEUNENZ. DE BEST, volgt IIIc. 

Illb. CORNELIS PLEUNENZ. DE BEST, geb. ca. 1600, overl. tussen medio 1634 en 
29 april 1635. Hij huwde voor 1635 met Gijsbertje Pietersdr., overl. na 29 april 1635. 

Gijsbertge Pietersdr., weduwe van Cornells Pleunen de Best, geassisteerd met haar voor de gele-
genheid gekoren voogd Hendrick Jacobs Veckhouck, kwam op 29 april 1635 met Andries Pleu
nen, Pleun Pleunen en Aryen Jans Hoymaeyer, getrouwd met Elisabeth Pleunendr., geassisteerd 
met Gerrit Walravens Cuyp, als man en voogd van Annitge Gelvendr., omen en in die kwaliteit 
voogden van Comelis Comelis de Best, ca. 10 weken oud, nagelaten weeskind van Cornells Pleu
nen de Best bij Gijsbertge, tot vertichting. Gijsbertge zou in de boedel blijven zitten en daarvoor 
zou zij haar zoon tot de leeftijd van 18 jaar na behoren opvoeden etc. Voor deze alimentatie reser-
veerde zij 200 gld., wat zij verzekerde op 1 morgen in het Oudeland van Strijen, die zij met An
dries Pleunen bezat. Dit land was noordelijk belend aan 'de mole kaede' en oostelijk aan 'des ge-
meenl(an)ts kade'. Met Bamis 1635 zou zij aan het weeskind 225 gld. uitreiken dat direct tegen 
interest ten behoeve van hem zou worden uitgezet en wat hij bij de leeftijd van 18 jaar of eerder 
huwelijk uitgereikt zou krijgen. Bij vooroverlijden van het weeskind zou dit geld komen aan diens 
naaste vrienden van vaderszijde. Voornoemde Andries Pleunen stelde zich als borg voor wat Bas-
tiaen Pleunen Dolaert op de boedel van wijlen Comelis Pleunen de Best en zijn weduwe te preten-
deren had4 0. 

Zoon: 

1. CORNELIS CORNELISZ. DE BEST, geb. in februari 1635, overl. na 29 april 1635. 

Noten: 
1. Nationaal Archief (hiema: N.A.), Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1120. 
2. N.A., Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 381; zie ook: K.J. Slijkerman 

(bewerker), De tiende penning van Strijen over 1544, in: Ons Voorgeslacht jrg. 50 (1995), biz. 
382-387. 

3. N.A., Archief Staten van Holland voor 1572, inv. nr. 1397. 
4. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal (hiema: WAGW), Archief polder Oude-

Ons Erfgoed, 15e jrg. nr. 6, npvember-december 2007, biz. 249 



land van Strijen inv. nr. 148. 
5. N.A., Rekenkamer ter auditie inv. nr. 4538, fol. 58, 133. 
6. Stadsarchief Dordrecht (hierna: SAD), Recht. Arch. Dordrecht inv. nr. 733, fol. 227. 
7. B. van Dooren, De Dordtse kwartieren van Hendrika Bisschop, in: Gens Nostra jrg. 47 (1992), 

biz. 212. 
8. WAGW, Archief polder Oudeland van Strijen inv. nrs. 148, 149, 150 en 151. 
9. Amevgebouw te Utrecht, Archief ambachtsheerlijkheid Cromstrijen inv. nr. 173. 
10. WAGW, Archief polder Oudeland van Strijen inv. nr. 151. 
11. WAGW, Archief Polder Oudeland van Strijen inv. nr. 149. 
12. A.C. Bos, Een kohier van buitengewone omslag over de huizen en erven in het dorp en heer-

lijkheid Strijen (1601), in: Ons Voorgeslacht jrg. 50 (1995), biz. 390. 
12a.SAD, Weeskamerarch. Strijen inv. nr. 1, fol. 196 e.v. 
13. SAD, Weeskamerarch. Strijen inv. nr. 1, fol. 179 vs. e.v. 
14. Archief gemeente Strijen inv. nr. 68. 
14a. WAGW, Archief polder Westmaas Nieuwland inv.nr. 365. 
14b. WAGW, Archief polder Land van Essche inv. nr. 161. 
15. Archief gemeente Strijen inv. nr. 72. 
16. K.J. Slijkerman, De oudere generaties van de familiegroepen Jabaey uit Strijen, in: Ons Voor

geslacht jrg. 62 (2007), biz. 115-116. 
17. SAD, Weeskamerarch. Strijen inv. nr. 1, akte d.d. 8 maart 1607. 
18. WAGW, Archief polder Oudeklem, akte jaar 1610. 
19. WAGW, Archief polder Oudeklem inv. nr. 83. 
20. WAGW, Archief polder Oudeland van Strijen inv. nr. 154. 
21. SAD, Weeskamerarch. Strijen inv. nr. 1, fol. 328 vs. 
22. WAGW, Archief polder Oudeland van Strijen inv. nr. 150. 
23. WAGW, Archief polder Land van Essche inv. nr. 161. 
24. Alsnoot 12, biz. 391. 
25. WAGW, Archief polder Oudeland van Strijen inv. nr. 152. 
26. SAD, Recht. Arch. Cromstrijen inv. nr. 75, akte d.d. 14 november 1612. 
27. SAD, Weeskamerarch. Strijen inv. nr. 1, fol. 203 vs. e.v. 
28. SAD, Weeskamerarch. Strijen inv. nr. 1, fol. 32 e.v. 
29. SAD, Weeskamerarch. Strijen inv. nr. 1, fol. 4 vs. 
30. SAD, Weeskamerarch. Strijen inv. nr. 1, fol. 229 e.v. 
31. SAD, Weeskamerarch. Strijen inv. nr. 1, fol. 111. 
32. SAD, Weeskamerarch. Strijen inv. nr. 1, fol. 290 e.v. 
33. SAD, Weeskamerarch. Strijen inv. nr. 1, fol. 297 vs. e.v. 
34. Archief gemeente Strijen inv. nr.75. 
35. SAD, Weeskamerarch. Strijen inv. nr. 2, fol. 91 vs. 
36. Archief gemeente Strijen inv. nr. 90. 
37. SAD, Recht. Arch. Strijen inv. nr. 1, fol. 22 vs. e.v. 
38. SAD, Recht. Arch. Strijen inv. nr. 1, fol. 23 e.v. 
39. Ir. J. Mac Lean (bewerker, postuum), Kohier van het klapwakersgeld van Strijen (1665), in: 

Ons Voorgeslacht jrg. 50 (1995), biz. 395. 
40. SAD, Weeskamerarch. Strijen inv. nr. 2, fol. 65 e.v. 
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Overzicht publicaties [69] 
H. Klunder 

H.W. Gray, J.W. Zondervan: Engelsen in 
de familie (2). [Addison, vervolg, 1725-
1991.] Van Zeeuwse Stam, sept. '07. 

F.H.J, van Aesch, B. de Keijzer: De ouders 
van Annichgen Jansdr., de vrouw van Gi-
lis Berrits., schout van Bergarmbacht. 
[Patroniemen, met fragmentgeneal. 1530-
1666.] Van Zeeuwse Stam, sept. '07. 

A. Oosterbroek: Drie Wouters in een gezin, 
klopt dat? (Van Asselt, Homoet, Goud-
kuil) - Deel 2 (vervolg). [Div. familiena-
men en patroniemen, 17e eeuw-1809.] 
Gens Nostra, sept. '07. 

J.W. Wielemaker-Barink: Aanvullingen en 
verbeteringen op kwartierstaat Johan Ba-
rink. Oostgelders T.G.B., 3e kwart. '07. 

G.J.A. Schampers, S.P.F.M. Roefs: Het ge-
slacht De Bercker. [Vervolg, Helmond, 
Aarle, 1615-1825.] Brab. Leeuw, 2007 nr. 
3. 

P. Donche: De familie Bladelin te Brugge. 
[Voor 1400-1488.] Vlaamse Stam, sept.-
okt. '07. 

T. Elbertsen-Hoekstra: Kwartierstaat van 
Maas Brink [...] Aanvullingen en verbete
ringen. Veluwse Geslachten, sept./okt. '07. 

L. Adriaenssen: Van den Couwelaer. 
[Vervolg, 16e eeuw-1835.] Brab. Leeuw, 
2007 nr. 3. 

R.A.J. Dix: Het geslacht van Cuyck van 
Meteren (1400-1694). Ned. Leeuw, aug. 
'07. 

R.F. Vulsma (overl.): Mr. Arnold Jan 
D'Ailly. [Kwartierstaat, Greebe, Visser.] 
Gens Nostra, sept. '07. 

W.J. Kunnen: Kwartierstaat van Wouter 

Davelaar. [Elbertsen, Brink, Van Es-
veld.] Veluwse Geslachten, sept./okt. '07. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht van Ellert 
Dircksz. te Charlois. [Patroniemen, 1510-
1649.] Ons Voorgeslacht, sept. '07. 

W. Nolten: Molens en molenaars in Eygels-
hoven. [Met 'Resume acht generaties mole
naars Eijdems op Bauranstelermolen', 
1783-1963.] Limb. Tijdschr. v. Geneal., 
sept. '07. 

G.J. Goorman: Kwartierstaat van Joanna 
Fox. [Geb. 1764, o.a. Geltink.] Oostgelders 
T.G.B., 3e kwart. '07. 

L Adriaenssen: De kleurrijke familie Van 
der Graeff. [Vervolg, voör 1600-1708.] 
Brab. Leeuw, 2007 nr. 3. 

J.W. Wielemaker-Barink: Kwartierstaat 
Geertruid Hartemink. [Pennings, Ten Ha
ken, Debbink.] Oostgelders T.G.B., 3e 
kwart. '07. 

L. Lenssens: De kwartierstaat van Alfons 
Augustinus Hebbinckuys senator. [De 
Meulenaere, Goeman, Behiels.] Vlaamse 
Stam, sept.-okt. '07. 

A. van Hedel: Aanvullingen kwartierstaat 
Van Hedel (3). Gen. Tijdschr. O.-Brab., 
april '07. 

A. Neggers: De Hersel de Oorschot. [Van 
Hersel, Oirschot, vöör 1300-1675.] Gens 
Nostra, sept. '07. 

E. van der Hoeven, A. van der Hoeven, P. 
van der Hoeven: Van der Hoeven - Het 
nageslacht van Gerrit Cornelis Dircxz. 
(overl. Viaardinger Ambacht 1541/42). [3 
aparte hoofdst.met schema's, vöör 1500-
1759.] Ons Voorgeslacht, okt./nov. '07. 
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W.M.H. Brassé: Kwartierstaat pater Karel 
Houben (1821-1893). [Lemmens, Luijten, 
Haerden.] Gens Nostra, okt. '07. 

J. Smits, J. van Immerseel: De familie Van 
Immersed uit Ekeren. [1465-1982.] 
Vlaamse Stam, sept.-okt. '07. 

K.M. de Jager: De familie(s) Van der 
Kaaij, Leiden en Sluis. [Met o.a.: 
'vermeldingen' Joris (1579-1681), stam-
boom Joris (1550-1639), voorgeslacht Van 
Der Kaaij (1550-1708).] Van Zeeuwse 
Stam, sept. '07. 

A.J. v.d. Pol: Klaasje Jansen, haar ouders 
en haar erfgenamen II. [Vervolg met paren-
teel van haar vader Jan Hendriksen, diver
se familienamen, Voorthuizen, Nijkerk, 
1690-1859.] Veluwse Geslachten, sept./okt. 
'07. 

R.H. Klerk: Klerk en Willig (Beemster, 
17de-19de eeuw). [Tot 1807, wordt ver-
volgd.] Gens Nostra, okt. '07. 

Genealogie van Johannes van der Kloos-
ter. [Barsingerhorn, 1802-1992.] West
friese Farn., sept. '07. 

A. Neggers: Knape "die men hiet De 
Brouwer" alias Hantschoenmekers. [Later 
De Cort, 15e eeuw-1631.] Gen. Tijdschr. 
O.-Brab., april '07. 

J.W. Joosten: Afsluiting der R.K.-familie 
Koemeester. [1920-2006.] Westfriese 
Farn., sept. '07. 

J. Zondervan-van Heck: Molens en de fa
milie Van der Koogh te Dordrecht. [Vöör 
1600-1909.] Gens Nostra, okt. '07. 

A.M. Overwater: Molenaars in de familie 
Landheer. [Voorne-Putten, 1635-1999.] 
Gens Nostra, okt. '07. 

A. Neggers: De familie De Marcq en de 
politieke reformatie in Oirschot. [1640-
1815.] Gen. Tijdschr. O.-Brab., okt. '07. 

L. Adriaenssen: Otto Becanus - Een poging 
tot herstel van de stamboom-Otten. [1325-
1678.] Brab. Leeuw, 2007 nr. 3. 

A. Veldhuis: Kwartierstaat van Zwaantje 
Pol. [Schut, Veldhuizen.] Veluwse Ge
slachten, sept./okt. '07. 

A. Hoekstra, A.J. Stasse, C. Buijsrogge: 
Alphonse Marie (Fons) Rademakers. 
[Kwartierstaat, Van Jole, Kuijpers, Tim-
mermans.] Gens Nostra, sept. 07. 

B. van Rijswijk: Van Rijswijk uit Oister-
wijk. [1530-1677.] Gen. Tijdschr. O.-Brab., 
okt. '07. 

J. Bakker, E. Reuzel-Gerritsen: Aanvulling 
op vraag [...] over Slagman in Vörden. 
[Kwartierstaat Garretjen Slagman (geb. 
1794), Smeenk, Fleerman, Aalderink.] 
Oostgelders T.G.B., 3e kwart. '07. 

E.V. van der Spek: De nakomelingen van 
Paulus Woutersz van Solt (Antwerpen-
Londen-Amsterdam-'s-Gravenhage). [Later 
Van Soldt, met 3 schema's, 1514-1787.] 
Ned. Leeuw, aug. '07. 

K. Steenpoorte: Genealogie Steen(e) 
poorte, tak Sint-Philipsland 1. [Vervolg, 
1804-2002.] Van Zeeuwse Stam, sept. '07. 

M. Flokstra: Bewoners van de kasteien Ste
prath (Overkwartier van Gelre) en Dodden-
dael te Ewijk. [Met o.a. schema's en wapen-
kwartierstaten van de families Van Step-
raedt, Van Doornick en Van Nagel, 15e-
18e eeuw.] Ned. Leeuw, aug. '07. 

T. Strik: Kwartierstaat Strik (slot). Gen. 
Tijdschr. O.-Brab., jan. '07. 

J. Mertens: Edgard Tits en zijn familie in 
Hasselt (19de-20ste eeuw). [1730-1986.] 
Vlaamse Stam, sept.-okt. '07. 

J.J.G. Stalpers: Fragment-genealogieen uit 
Oerie (vervolg) - 32. Van Uytrecht [17e 
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eeuw-1854.] - 33. Smolders [17e eeuw-
1746.] Gen. Tijdschr. O.-Brab., Jan. '07. 
Idem: 34. Adriaen Philips alias Smulders 
[17e eeuw-1746.] - 35. Schuts [17e eeuw-
1766.] Gen. Tijdschr. O.-Brab., april '07. 

L. Adriaenssen: Afkomst en oudste genera-
ties van de Strijpse familie Veltackers. 
[Ca. 1400-1706.] Brab. Leeuw, 2007 nr 3. 

R. Paulusse-Lensen: Brabantse kwartieren 
van Maria Huberina van de Ven. [E(e)kels, 
Spec] Gen. Tijdschr. O.-Brab., jan. '07. 

H.M. Kuypers: de vier Hendrickskinderen 
(Vernes te Dordrecht). [Met schema's: 
Vernes(ch) (17e eeuw) en Oukaes alias De 
Reus (16-17e eeuw).] Gens Nostra, okt. 
'07. 

J.A. Nota: Kwartierstaat Verouden. [Van 

den Bergh, Van Rossum, Van Sundert] 
Gen. Tijdschr. O.-Brab., okt. '07. 

Th. H. Meulendijks: Vijgenbooms uit Ton-
gelre. [Vöör 1600-1775.] Gen. Tijdschr. O.-
Brab., juli '07. 

H.M. Morien: Stamreeks Wagenaar -
Rengshausen-Elberfeld-Haarlem-Gouda. 
[1585-2004.] Ons Erfgoed, sept.-okt. '07. 

Familiestamboom Winkel, vervolg... 
[Diverse namen, 1878-2004.] Westfriese 
Fam., sept. '07. 

H. van den Brink: Witlox te Cromvoirt. 
[Vervolg, vöör 1600-1802.] Gen. Tijdschr. 
O.-Brab., jan. '07. 
Idem: [1723-1977.] Gen. Tijdschr. O.-
Brab., juli '07. 

Achterkant kunst ook interessant voor genealogen 
Het navolgende is ontleend aan persbericht 
van het Zeeuws Archief. 

De bekende kunsthandelaar Laurentius 
en zijn zoon hebben vele honderden wa-
termerken uit Rembrandts tijd in kaart 
gebracht. 

Onlangs kwam iemand met een ets van Fer
dinand Bol bij Rembrandt-kenners vader en 
zoon Laurentius in Middelburg. Ze draai-
den de ets om en keken naar het watermerk. 
Het bleek een watermerk te zijn dat hele-
maal nog niet bestond in de tijd van Ferdi
nand Bol. Daar was dus iets niet in de haak. 
Wat de kunsthandelaren Theo en Frans 
Laurentius tegenwoordig hele dagen doen 
heeft veel weg van detectivewerk. Ze heb
ben zieh vastgebeten in een speurtocht naar 
vingerafdrukken in papier. 
„De mensen denken dat we gek zijn. Als we 

tegenwoordig een ets van Rembrandt in 
handen krijgen, draaien we hem eerst om, 
om op de achterkant naar het watermerk te 
kijken. Iedereen begint meteen te roepen 
wat een prachtige ets, maar wij willen eerst 
zien of het klopt. Of de informatie op de 
achterkant overeenkomt met wat op de 
voorkant Staat. Pas daarna weten we of we 
het kunstwerk mooi vinden." 
Theo en Frans Laurentius wilden eigenlijk 
meer informatie hebben over het werk van 
Rembrandt. Zo wilden ze - als dat bijvoor-
beeld niet uit de ondertekening te halen 
was - de exaete datum van zijn etsen zien te 
achterhalen. Het watermerk in het papier 
van de etsen zou ze daar bij kunnen helpen. 
Maar juist van de zeventiende eeuw waarin 
Rembrandt leefde was in Nederland bijna 
niets te vinden op het gebied van watermer-
ken. 
De oplossing vonden ze in het Zeeuws Ar-
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chief in Middelburg en in de talrijke brie-
ven die daar worden bewaard. Die brieven 
zijn geschreven op papier met een water
merk en wat belangrijker is, de brieven zijn 
allemaal voorzien van een datumaandui-
ding. Zo was goed na te gaan in welke peri-
ode een bepaald watermerk en dus een pa-
piersoort werd gebruikt. Daarmee kon ook 
de leeftijd van het papier waarop de etsen 
van Rembrandt werden gedrukt vrij exact 
achterhaald worden. 
Het was een monnikenwerk in het Zeeuws 
Archief. Theo Laurentius zei hierover: „En 
de verleiding was groot om de brieven te 
gaan lezen. Want er zaten hele interessante 
geschriften tussen, bijvoorbeeld van Mi-
chiel de Ruyter of de gebroeders Evertsen." 
Laurentius geeft aan dat het min of meer 
toevallig is dat het Zeeuws Archief is uitge-
kozen voor de Studie naar watermerken. 
Het had net zo goed het archief van Dor
drecht, Amsterdam of een andere plaats in 
Nederland kunnen zijn. Het Zeeuws Ar
chief lag voor hen nu eenmaal om de hoek 
en het had als voordeel dat er uit alle hoe-
ken van Europa en andere delen van de we-
reld brieven te vinden waren, vooral dank-
zij de zeevarende activiteiten vanuit Zee-
land. Zoon Frans Laurentius maakte van 
alle watermerken röntgenfoto's, waardoor 
het mogelijk werd de merken heel precies 
te bestuderen. De foto's zijn ook gebruikt in 
het eerste boek dat vader en zoon Laurenti
us naar aanleiding van hun naspeuringen 
hebben gemaakt. Een Engelstalig naslag-
werk van alle watermerken die ze gevonden 
hebben in de période 1600 en 1650. Het 
eerste boek, van een série van in totaal vijf 
delen. Althans dat is de bedoeling. Want de 
heren Laurentius zijn ondertussen experts 
geworden op het gebied van watermerken. 
Er zijn er namelijk niet zo veel van dergelij-
ke deskundigen in Europa, laat staan in Ne

derland. Theo: „Het is een uit de hand gelo-
pen hobby. We hebben veel watermerken 
van papiermolens uit Frankrijk gevonden. 
Düs de vier dagen vakantie die ik dit jaar 
nam, hebben mijn vrouw en ik doorge-
bracht in het Franse Troyes. Op zoek naar 
overblijfselen van oude papiermolens." 
Uit de reconstructie van de watermerken 
kan niet alleen de leeftijd van het papier 
worden gehaald. Ook de economische en 
politieke geschiedenis van Europa is te re-
construeren. Zo kwam er veel papier uit 
Frankrijk. Daar stonden de papiermolens 
meestal vlak bij snelstromende riviertjes, 
vooral aan de rand van het Centraal Mas
sief. Die riviertjes moesten de papiermolens 
aandrijven. Na de val van Antwerpen in 
1585 droogde de papierstroom uit Frankrijk 
op. Maar er was enorme behoefte aan pa
pier, want er werd erg veel gedrukt en ge
schreven. Vandaar dat de Nederlanders uit-
weken naar papier uit Zwitserland. Vader 
en zoon Laurentius kwam brieven tegen die 
waren geschreven op papier met watermer
ken uit bijvoorbeeld Bern en Basel. Dat 
werd via de Rijn aangevoerd. Weer later 
kwam het papier uit Zuid-Duitsland. Daar-
na kwamen de Zwitsers weer in beeld en 
uiteindelijk na 1650 de Fransen weer. Ne
derland maakte zelf geen papier, vertelt 
Theo, omdat er geen energiebronnen zoals 
watermolens waren. De Nederlandse wind-
molens waren in die tijd nog niet sterk ge-
noeg om de papiermolens aan te drijven. 
Pas vanaf 1670 ontstond in de Zaanstreek 
iets van een Papierindustrie, natuurlijk ook 
weer met eigen watermerken. 
Vanzelfsprekend hebben vader en zoon 
Laurentius hun kennis over watermerken 
onmiddellijk gekoppeld aan Rembrants et
sen die door hun handen gingen. Want daar 
was het aanvankelijk allemaal om te doen. 
Tot opzienbarende ontdekkingen heeft dat 
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nog niet geleid. „Eerder worden veronder-
stellingen of vermoedens die je al had, nu 
bevestigd door wat we over de watermer
ken hebben ontdekt. We hebben nu het be-
wijs", geeft Frans aan. Theo is al sinds 
1985 met het onderzoek naar watermerken 
bezig. Aanvankelijk was het de bedoeling 
twee boeken te maken. Eén over de eerste 
helft van de zeventiende eeuw en één over 
de tweede helft. „Maar het worden er meer, 
als ik het mag meemaken", voegt Theo er 
aan toe. Zo richten we ons nu vooral op de 
gangbare formaten, maar het is de bedoe
ling het vijfde deel te wijden aan grotere 
papierformaten. 
Het lijvige eerste deel, dat onlangs gepre-
senteerd is, is echt iets voor de liefhebbers. 
Zodra uitgever Hes en De Graaf de aankon-
diging van de publicatie op internet zette, 
kwamen de eerste bestellingen binnen: een 
voor het Rembrandthuis en een voor het 
Métropolitain Museum in Boston. Door het 
onderzoek weten pa en zoon Laurentius nu 
precies in welk j aar Rembrandt een bepaald 
soort papier in huis had. In théorie zou het 
zo kunnen zijn dat iemand erg lang met een 
voorraad papier deed, maar uit het onder
zoek is gebleken dat het papier er toch vrij 
snel doorheen ging. Er was een schreeu-
wend gebrek aan papier, vult Frans aan. De 
zoektocht naar de herkomst van watermer
ken is te vergelijken met detectivewerk. De 
gekste dingen kunnen houvast bieden. Zo 
vertelt Theo dat zij op enig moment de 
hand hebben kunnen leggen op boekjes uit 
Nazi-Duitsland. Niet in verband met de 
propaganda, maar omdat in die boekjes 
vanuit heemkundig perspectief artikeltjes 
zijn opgenomen over oude papiermolens. 
Een ander boekje dat een dankbare bron 
voor het watermerkonderzoek bleek, was 
een Frans werkje over de handel van de 
Fransen met de Viamingen, waar gemaks-

halve ook de Hollanders mee werden be-
doeld. Soms leiden toevallige ontdekkingen 
weer naar welkome informatie. Zo was 
Frans Laurentius bezig met een onderzoek-
je naar een Stempel in een tinnen voorwerp, 
toen hij in dat Stempel een afbeelding her-
kende die hij al eerder in een watermerk 
had gezien. Zo was de herkomst van weer 
een watermerk verklaard. Want van het tin
nen Stempel waren wel gegevens bekend. 
Het zit ook wel eens tegen. Dan wordt een 
officieel stuk of een brief gevonden, met 
daarop keurig een datum. Wat er niet bij 
stond was dat het om een kopie ging. Dat 
betekende dus dat die datum wel klopte, 
maar dat de tekst was overgeschreven op 
papier dat veel recenter was. 
Omdat een watermerk soms stond voor een 
zekere kwaliteit, zie je dat papierfabrikan-
ten zo'n watermerk ook wel overnamen, 
om ook de indruk van kwaliteit te wekken. 
Zo is de zotskap een heel bekend Zwitsers 
watermerk dat al uit de vijftiende eeuw 
stamde. Het raakte in Engeland onder de 
naam foolscap zo bekend dat het synoniem 
werd voor een bepaalde papierafmeting, 
namelijk 8,5 bij 13,5 inches ofwel 216 x 
343 millimeter. 

De schrijvers hebben er nog even aan ge
dacht om achter in het boek alle foto's van 
de watermerken die zijn opgenomen - 675 
in totaal - op een dvd bij te voegen, als ex-
traatje maar over 100 jaar is er geen appa-
raat meer dat dvd's kan lezen. Maar dit 
boek ligt er dan nog steeds." 
Wij genealogen zullen ons deze boeken 
waarschijnlijk niet kunnen veroorloven, 
maar ongetwijfeld zullen ze in de toekomst 
op verschillende plaatsen te raadplegen 
zijn. Ze kunnen voor ons een hulpmiddel 
zijn bij ongedateerde oude. Ook hier zou 
het watermerk wel eens houvast kunnen 
bieden om tot een datering te komen. 
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Huwelijksdispensaties 
Arno J. Coopmans 

Definitie van het begrip huwelijksdispen-
satie. 

Een huwelijksdispensatie is een ontheffmg 
van een huwelijksbeletsel. 
Een huwelijksbeletsel is een wettelijke re
den tegen het sluiten van een huwelijk, het 
ontbreken van een of meer wettelijke ver
eisten, hoedanigheden of omstandigheden 
daarvoor. 
bron: Van Dale , Groot woordenboek der 
Nederlandse taal 

De katholieke kerk kent verschillende soor-
ten huwelijksbeletselen, waarvan de be-
langrijkste de bloedverwantschap is. De be-
rekening van het aantal graden van bloed
verwantschap gaat als volgt: men telt het 
aantal geboorten dat ligt tussen elke aanvra-
ger van dispensatie en de gezamenlijke 
voorouder(s). Trouwen beide echtelieden in 
de vierde graad, dan hebben ze gemeen-
schappelijke bet-overgrootouders. Als ze in 
de derde en vierde graad gemengd huwen, 
dan staat de gezamenlijke voorouder op 
drie respectievelijk vier geboortes van de 
aanvrager. Zie ook nevenstaand schema. 

Andere huwelijksbeletselen zijn/waren: 
• aanverwantschap (analoog aan de 

bloedverwantschap en ontstaat tussen 
de man en de bloedverwanten van de 
vrouw, en tussen de vrouw en de 
bloedverwanten van de man; de bere-
kening is gelijk aan die van de bloed
verwantschap) 

• samenwonen voor het huwelijk 
(concubinaat) 

• leeftijd (jongens 16 en meisjes 14 
jaar) 

• geestelijke wij dingen 
• geestelijke verwantschap (relatie tus

sen dopeling en peter en meter, tussen 
ouders en getuigen en tussen de doper 
en de dopeling en diens ouders) 

De huwelijksdispensaties (die bij huwe
lijksbeletselen moesten worden aange-
vraagd bij het bisdom) vormen een belang-
rijke en betrouwbare bron voor genealogen. 
Voor het burgerlijk recht geldt een andere 
berekening van de graden van bloedver
wantschap. In de praktijk was lang niet al-
tijd duidelijk of er nu wel of niet sprake 
was van een huwelijkbeletsel in verband 
met bloedschande (te nauwe bloedverwant
schap). Hoe zat het bijvoorbeeld met een 
voorgenomen huwelijk tussen een man met 
de weduwe van zijn oom? 
Soms had het wereldlijk recht invloed op 
het kerkelijk recht, maar ook andersom 
kwam voor. 

Op de volgende pagina vindt u het schema.. 
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Pater vei mater 
Vader of m oeder 

primus gradus 
Mint 
vcl 
fllla 

secundus gradus 
nepoi 
vel 
neptii 

tertius gradus 
pronepoi 
vcl 
proneptii 

quartus gradus 
abnepoi 
vel 
abneptis 

llaea cotlateralii 
broer/zus 

in lecundo et primo gradu mix to 
tweede en eerste graadgemengd 

in secundo gradu aequali 
tweede gelljke graad 
neef/nicht 

in tertio et iccundo gradu mtxto 
der de en tweede graad gemengd 

in tertio gradu aeqnali 
derde gelijke graad 
achterneef/achternicht 

io quarto et tertio gradu mix to 
vierde en derde graad gemengd 

in quarto gradu aeqnali 
vierde gelijke graad 
achter-achterneef/-nicht 

eertte graad 
zoon 
of 
dochter 

tweede graad 
kleinzoon 
of 
kleindochter 

derde graad 
achterkleinzoon 
of 
achterkleindochter 

vierde graad 
achter-achterklein
zoon of 
-dochter 

Schema voor het berekenen van het aantal graden van bloedverwantschap volgens het R. 
K. Kerkelijk recht. 

Bron: Régis de La Haye, Limburgse Voorouders, Handleiding voor genealogisch onder
zoek in Limburg 2005, p. 153 
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(chronologisch) op de huwelijksdispensaties, 
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Zie ook Ons Erfgoed, jg. 1995, nr. 4, pag. 
135-140. Graden van verwantschap en hu-
welijksdispensatie, auteur JW. Koten 
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Archief Leeuwarder Courant nu voor 
iedereen toegankelijk 
H.M. Lups 

Een bericht dat ik met grote interesse 
(Friese voorouders) las, had betrekking op 
de digitalisering van de oude jaargangen 
van de Leeuwarder Courant, die een schat 
aan informatie belooft. Dit als welkome 
aanvulling op de gedigitaliseerde kranten 
van o.a. de Koninklijke Bibliotheek. 
Het archief van de Leeuwarder Courant is 
sinds woensdag 24 oktober j . l . voor ieder
een digitaal toegankelijk. Aile kranten van-
af 1752 zijn op te vragen. Bovendien kan 
worden gezocht op willekeurige zoekter-
men. Commissaris der Koningin Ed Nijpels 
verrichtte woensdagmiddag de openings-
handeling. De Leeuwarder Courant kwam 
woensdag uit met een speciale bij läge over 
het archief. 
De openstelling maakt een schat van infor
matie over de Friese geschiedenis toegan
kelijk. De Leeuwarder Courant is de eerste 
krant in Nederland met zo'n openbaar en 
goed doorzoekbaar archief. Wie bijvoor
beeld de geschiedenis van de Nieuwestad in 
Leeuwarden onderzoekt, vindt nu in een 
mum van tijd aile 92.000 artikelen die deze 
courant ooit over deze straat geschreven 
heeft. Een voorproefje leverde meteen al 
opzienbarende resultaten op. Al jaren zoekt 
een groep geïnteresseerden naar gebouwen 
van de beroemde Friese architect Willem 
Cornelis de Groot (bekend van de kerktoren 
in Tytsjerk, het Diaconessenhuis, Sint An-
thonygasthuis en de Hollanderwijk in Leeu
warden). Dat is een enorme klus, doordat 
zijn eigen archief vernietigd is. Via het LC-
archief werd de afgelopen week al een flin
ke reeks panden gevonden waarvan tot nu 
toe onbekend was dat ze door De Groot zijn 

ontworpen. Dit tot grote blijdschap van ar-
chitectuurliefhebbers. 
Wie zelf wil zoeken, kan terecht op 
www.archiefleeuwardercourant.nl. 
Bezoekers moeten zieh de eerste keer re-
gistreren, waarna zij een paswoord naar hun 
e-mailadres gestuurd krijgen. Vervolgens 
kan worden ingelogd en via zoeken-
geavanceerd vrij worden gezocht op wille
keurige termen. 

Uiteraard heb ik een aantal steekproeven 
genomen, maar die vielen mij, om eerlijk te 
zijn, enigszins tegen. Dit had betrekking op 
zowel de kwaliteit van de scans als de 
zoekmodule. Ik vond de kwaliteit van de 
scans van de Kon. Bibliotheek beter. Ge-
zien het feit dat een deel van mijn voorou-
ders/familie uit Friesland stamt of daar ge-
woond heeft beschik ik over een aantal ou
de Leeuwarder couranten of knipsels daar-
uit. Zocht ik op de naam Lups (een achter-
neef was destijds arts in Leeuwarden) dan 
kreeg ik ook woorden opgelicht die hele-
maal niet op Lups leken. Mijn moeders fa
milie, ten Boom, leverde meer treffers op, 
maar ook wel verkeerde. Wel zag ik dat 
mijn moeder in 1913 voorwaardelijk over 
was gegaan naar de tweede klas van de R. 
H.B.S. te Heerenveen. En zo vond ik meer 
treffers met informatie die ik niet wist. 
Ondanks deze kritische bemerkingen is de
ze site een verrijking voor genealogen met 
Friese wortels. 
Er is heel wat te vinden, dat anders aan on
ze aandacht ontsnapt. Het is toch een luxe 
cadeautje. 
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GenNetjes: Het modernste stamboomprogramma 
H.M. Lups 

Op zaterdag 20 Oktober j . l . bezocht ik de HCC-genealogiedag in het Historisch Centrum 
van Overijssel te Zwolle. Hier waren ook de meeste programmamakers present. Nieuw 
voor mij was het programma GenNetjes, dat er aantrekkelijk uitzag en bovendien zeer 
betaalbaar was. 
Van de site nam ik het volgende over: 

1 Alle belangrijke informatie is tegelijk zichtbaar. 
2 Gemakkelijke bediening, prettig leesbare lettergrootte. 
3 Veel invulmogelijkheden, in onbeperkte aantallen. 
4 U kunt veel info vastleggen, met minder werkt het ook. 
5 Alle datums kunnen dubbel. 
6 Eenvoudig door de stamboom wandelen. 
7 Snel invoeren, alle invoer wordt gecontroleerd. 
8 Fraaie fotoreportages (daar mag u mee bij de familie komen.) 
9 Zeer veelzijdige gedcom inlezer. 
10 Voegt mensen uit een gedcom toe, herkent en vermijdt dubbelen. 
11 Schrijft gedcom-files op maat, (o.a. klaar voor de website). 
12 Hieronder een uitgebreidere beschrijving. U kunt zelf onderdelen bekijken door op de 
site op de teksten links te klikken, dan krijgt u een PrintScreen te zien op ware grootte. 
Onderaan elke pagina Staat een TerugJmop, maar u kunt ook in de bovenbalk op 
[GenNetjes] klikken, of op de knop [vorige] van uw browser. 

Geschiedenis: 
Voorjaar 2001 is de heer Netjes met généalogie gestart. Er bestond op dat moment geen 
genealogie-programma onder Windows, dat kon wat hij wilde. Daarom heeft hij 
(softwarebouwer) zelf een programma gemaakt, in MsAccess. GenNetjes kan alles wat 
een genealogieprogramma moet kunnen en het bevat diverse handige noviteiten. 

De belangrijkste eigenschappen van GenNetjes: 
1 Het is vooral gericht op het werken op het scherm. Duidelijke overzichten in een 
goed leesbare lettergrootte, zodat ouderen het ook kunnen lezen. 
2 Bedieningsgemak. Alles wat automatisch kan, is geautomatiseerd. Bij het invoeren 
van een kind worden vanzelf de ouders, patroniem, waarschijnlijke bron, geboorteplaats, 
e.d. aangemaakt. Bij het intypen van een datum wordt vanzelf de status daarvan (op, ca., 
rond e.d.) ingesteld. Vergissingen, zoals doop vöör de geboorte, het geslacht van een paar 
veranderen, e.d. worden gesignaleerd. 
3 Het vastleggen van info kan behoorlijk gedetailleerd, elke datum kan dubbel zodat 
ook een datum Tussen... en ... mogelijk is. Bij de uitvoer wordt de nadruk gelegd op de 
leesbaarheid. Dus weinig details printen (als bijv. de huwelijksdatum bekend is, dan al-
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ken deze printen en geen ondertrouw, getuigen, enz. vermelden) en verder afkortingen 
vermijden. 
4 Geen beperkingen in aantallen. Iemand kan een onbeperkt aantal relaties, kinderen, 
beroepen, bronnen, enz. hebben. Er is geen grens aan het aantal personen dat de database 
kan bevatten. 
5 Onderverdeling in Hoofdfamilies. Daarmee is het mogelijk om bijvoorbeeld een 
gedcom van één of enkele families tezamen te maken. Of de foto's van maar één familie 
tonen, gesorteerd op jaartal. Op deze manier heb je maar één database nodig voor het op-
slaan van meerdere families. Groene en rijpe informatie kan ook in dezelfde database, 
met 'vlaggetjes' wordt de status van info aangegeven, 'groen' wordt niet doorgegeven aan 
anderen of de website. 
6 Unieke manier om foto's toe te voegen en op te vragen. 
7 De foto's bevatten een tekst, jaartal, hoofdfamilie en rubriek. Ze worden daarnaast 
gekoppeld aan personen als er mensen op de foto staan. Een foto waarop acht personen 
uit de database staan krijgt acht keer een koppeling met een persoon. Bij het tonen van de 
foto wordt van ieder de naam vermeid en de leeftijd op dat moment erbij berekend. 
8 Als u de gegevens van een persoon bewerkt, kunt u met één klik alle foto's van die 
persoon oproepen. Maar u kunt ook de foto's voor een hele hoofdfamilie of rubriek als 
diashow tonen. Foto's zijn met een klik schermvullend te vergroten. Tantes zijn daar dol 
op, die willen nooit rijen jaartallen zien, maar kunnen uren foto's kijken. 
9 Gedcom-uitvoer op diverse manieren, met optioneel uitsluiten van groepen mensen of 
gedeelten van de informatie. Optioneel met grensjaren, bijvoorbeeld alle personen die ge
boren zijn na jaar 19xx uitsluiten en tussen 1900 en 19xx alleen de naam en datums ver
melden. Verder kan de Gedcom aangepast worden aan het ontvangende programma. 
10 De Gedcom-invoer vindt plaats in een apart programma met dezelfde navigatie- en 
bewerk-functies. Het leest de complete 5.5.standaard en daarnaast de meeste dialecten 
(getest met Aldfaer, Broskeep, Cumberland, GDP, Genkwa, Haza, Legacy, PAF, Oedi
pus, Progen, Reunion en RootsMagic.) Het plaatst alles wat niet begrepen wordt, in een 
apart Memo veld. Vervolgens kunt u de ingelezen gegevens indien nodig corrigeren (bij v. 
een plaatsnaam, met provincie of land erbij, kan net iets anders geschreven zijn. Dat kunt 
u beter vooraf gelijkmaken aan uw andere data. Vervolgens kiest u de optie vergelijken 
en automatisch toevoegen aan de database. Alle mensen die nog niet voorkomen worden 
toegevoegd, de wel bekenden blijven in het hulpbestand en krijgen daar hetzelfde ID als 
in het hoofdbestand. In een logbestand wordt vermeld wie er dubbel zijn zodat u de ver-
dere teksten nog kunt gaan vergelijken. 
11 Alleen mensen en locaties. Zoals een adres koppelen aan mensen die er gewoond 
hebben. 
12 Er is een voorziening om met diverse criteria naar mogelijke dubbel en te zoeken en 
deze op commando te laten samenvoegen. 
13 Het programma draait onder MsAccess, versie 2000 of nieuwer en Windows 2000 of 
nieuwer. U moet wel zelf MsAccess bezitten! 
14 Is voor een schappelijke prijs beschikbaar. Het is veel goedkoper, u krijgt meer en het 
is veelzijdiger dan een boek. Op de PC klopt ook volgend jaar de leeftijd, duur van het 
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huwelijk en zo nog steeds. En u kunt corrigeren. Het programma komt op een cd, want 
inclusief foto's (nu 2000, groeit nog naar 10.000) is het te groot voor downloaden. 
Een lege versie (steeds opnieuw leeg te maken kopie van) kunt u ook bestellen 
15 De prijs van het programma bedraagt 30 euro. 

Ik heb het programma gedemonstreerd gezien en was onder de indruk van de mogelijkhe-
den en de prettige leesbaarheid plus de overzichtelijke bewerkingsmogelijkheden. Als u 
naar de site www.genNetjes.nl gaat kunt u niet alleen het bovenstaande lezen (zonder en-
kele door mij gemaakte aanpassingen, maar ook voorbeelden zien die een indruk geven 
van de mogelijkheden. 

Langs het spoor van de wagemaecker met als 
ondertitel Een familiegeschiedenis van 1600 tot 
heden (Rhoon - Poortugaal - ZwartewaaL), au
teur Eric Kastelein. 
In dit boek wordt de geschiedenis van de fami
lie Kastelein - die model Staat voor veel van hun 
tijdgenoten - uit Zwartewaal verteld. Aan de 
hand van ruim tweehonderd documenten komen 
de voorouders uit de archieven te voorschijn. 
Soms uitgebreid, soms dramatisch, soms enerve-
rend en soms schokkend wordt op de achterpa-
gina gesteld en dat lijkt me terecht. Na het voor-
woord volgen enkele schematische familieover-
zichten. De auteur beperkt zieh in eerste instan-
tie tot de stamvader Bastiaen Bastiaensz Caste-
leijn uit 1630 en de mannelijke lijn. ledere gene-
ratie heeft een eigen hoofdstuk met daarin cen-
traal de vader van het gezin. Waar nodig spelen 
ook andere leden van de familie en kennissen 
een roi. 

Hoofdstuk 1 is gewijd aan Bastiaen Bastiaensz. 
Casteleijn uit 1630, wagenmaker in Poortugaal. 
Een vakman die erin slaagt een succesvol bedrijf op 
te bouwen. In hoofdstuk 2 komt zijn zoon Bastiaen, 
die in 1690 vertrekt naar Zwartewaal en trouwt 
met Mijntje Arens de Geus. Bastiaen Castelein 
is stuurman op een vissersboot en beleeft op 19 
juli 1695 een hachelijk avontuur als hij door een 
Franse kaper op de Noordzee wordt aangeval-
len. Na enkele waarschuwingsschoten besluit de 

Boekbespreking 
kapitein na overleg met Bastiaen zeil te minde
ren. Nog geen tien minuten na het eerste schot is 
de vissersboot geenterd en wordt de bemanning 
overmeesterd. Als op 19 September het losgeld 
van 'twee duijsent twee hondert Carolus guldens' 
is betaald komt er een einde aan de ontberingen. 
In hoofdstuk 3 is er aandacht voor de jong ge-
storven Ary Kastelein. Zo volgen in de ruim 
driehonderd jaar lotsverbondenheid met dit dorp 
op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten de 
gebeurtenissen elkaar snel op. Allerlei zaken 
komen aan de orde. Een kleine greep: conflict 
met chirurgijn Cornells Croon, gevecht met de 
duivelsvis, beenamputatie, dienstmaagd in 
Brielle, ontdekking van de familiebijbel uit 
1769, strenge winter van 1823, ongehuwde 
moeders. Hoofdstuk 9 geeft fragmenten uit het 
leven van melkhandelaar en verzetsman Leen-
dert Kastelein, geboren in 1896. In dit hoofdstuk 
zijn o.a. punten van aandacht: met paard en wa
gen längs de deuren, vertrek uit Zwartewaal, 
ontdekking van het privearchief met de oorlogs-
dagboeken, de melkhandel, ontsnapt aan een 
razzia en overval op het politiebureau Archime-
desstraat. 
Dit boek is, voorzover ik heb kunnen nagaan, 
goed gedocumenteerd. Het is dus geen familie-
boek in de traditionele zin. Voor (mogelijke) 
verwanten zal er ongetwijfeld een site zijn, 
waarop de familiegegevens uitgewerkt te vinden 
zijn. Dit boek heeft, zoals uit het voorgaande 
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valt te concluderen voor meer mensen iets te 
bieden omdat er voorvallen aan de orde komen, 
die ook andere voorouders overkomen kunnen 
zijn en waarover mogelijk ook verdere informa

tie valt te achterhalen. 
Het boek telt 231 pagina's, is ingelijmd en kost 
€ 14,95. Het ISBNnummer is 978-90-9021942-
4. Het is een eigen uitgave van E.P. Kastelein, 

Genealogische Vereniging 
Prometheus 

Technische Universiteit Delft 

MEDEDELINGENBLAD 

16 ejaargang december 2007 

Het laatste nieuws 

Voor actuele (en andere) berichten van de Genealogische Vereniging Prometheus verwij-
zen we naar de website www.prometheus-delft.org (maar die site kent u waarschijnlijk 
al). Hierop zijn ook mededelingen te vinden over de najaarsbijeenkomst op maandag 10 
december 2007 met een lezing en demonstratie van de Hollandse Genealogische Data
bank (zie beneden), waarvoor de leden van de vereniging een uitnodiging hebben ontvan-
gen. 

In Memoriam 

Op 10 September 2007 overleed Aren Langejan, erelid van de Genealogische Vereniging 
Prometheus. Hij werd geboren in Rotterdam op 3 Oktober 1916 en overleed in Utrecht. 
Prof. Langejan was een van de eerste bestuursleden van de vereniging en (o.a.) redactielid 
van het eerste Kwartierstatenboek dat (in januari 1978) door de vereniging werd uitgege-
ven. 
Hij ruste in vrede. 

Hartelijk welkom op de 
Hollandse Genealogische Databank. 

De opzet van de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) is een initiatief van de 
heer H.K. Nagtegaal en de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorge-
slacht'. Het initiatief is verder uitgewerkt door een Redactiecommissie onder leiding van 
de heren H.K. Nagtegaal, A. van der Waal en een Technische Commissie onder leiding 
van mevrouw W. Molema-Smitshoek. De bouw van de website is verzorgd door Nurture 
IT te Leidschendam. 
Met ingang van 10 december 2007 wordt de Hollandse Genealogische Databank in sa-
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menwerking met de Genealogische Vereniging Prometheus te Delft verder uitgebreid en 
onderhouden. Prometheus participeert daartoe in de verschillende commissies en zal het 
vele materiaal dat zij hebben voor HoGenDa beschikbaar stellen. Er wordt naar gestreefd 
om medio maart 2008 het meeste materiaal op HoGenDa geplaatst te hebben. 
HoGenDa kent een openbaar en een besloten gedeelte. Het besloten gedeelte is uitsluitend 
te raadplegen indien men lid is van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons 
Voorgeslacht' en/of de Genealogische Vereniging Prometheus. Nadere informatie over 
beide verenigingen vindt u onder 'lidmaatschap' en 'vereniging' in de bovenste menubalk 
op de site. 
Zowel leden als niet-leden kunnen zonder kosten goed onderbouwde genealogieen en 
kwartierstaten, evenals bronbewerkingen ter beschikking van de databank stellen met op-
gave van wel of niet openbaar. 
Vooral oudere genealogen maken zieh soms zorgen wat er met hun levenswerk zal gebeu-
ren als zij komen te overlijden. HoGenDa is het antwoord hierop. De vereniging biedt 
continu'fteit zodat iedereen het levenswerk kan blijven raadplegen en dat dus niet verloren 
zal gaan. 
Ook biedt de HoGenDa een antwoord op het actualiseren van publicaties. Iedereen er-
vaart dat na enige tijd verbeteringen en aanvullingen worden gevonden op een publicatie, 
vooral kwartierstaten. In het verleden kwam het er vaak niet van om een aanvulling te pu-
bliceren. Nu kan de oorspronkelijke publicatie geactualiseerd in de databank opgenomen 
worden zonder ingewikkelde verwijzingen, wat een enorme winst betekent. 
HoGenDa is nog volop in ontwikkeling, maar zal naar verwachting de komende jaren 
gaan uitgroeien tot een van de belangrijkste genealogische websites. 

Lustrum in 2008 

In 2008 bestaat de Genealogische Vereniging Prometheus 35 jaar, een feit dat, net als de 
vorige lustra, gevierd gaat worden met een grote genealogische bijeenkomst met lezingen 
en een markt waaraan verschillende genealogische en andere verenigingen en instanties 
deelnemen. 
De datum is zaterdag 27 September 2008 en de locatie is het vertrouwde gebouw van 3mE 
(het vroegere gebouw van Werktuigbouw en Maritieme Techniek). 
Op onze website (zie boven) hopen wij u op de hoogte te houden van dit lustrum. 

Contactzoeker 
van Ameren/Wijnsteeker 
Op 2 juli 1769 huwde te Nijmegen Theodorus van Ameren (zoon van Willem en Geertruida Wijn-
steeker) met Maria Magdalena Meerts, gedoopt RK, ca. 1767 te Stolberg / Stalberg - waar ligt de
ze stad? (Red.: Stolberg, Duitsland, regio Aken) 
en wie waren haar ouders? Bij voorbaat veel dank. 

Mme Gerda André-Klumpers, klumpers@noos.fr 
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Naamregister Ons Erfgoed 2006 
In principe zijn geen patronymen opgenomen 

A 
Aalderink 252 
Abbing 19 
Ablaing van Giessenburg, 
d = 3 9 
Addison 251 
Adenia 30 
Aelderden 111 
Aenolt 132 
Aerdeman 158 
Affolter 193 
Alberda 14, 16 
Alderliesten 172 
Aldhous 189 
Alkemade 116 
Alröthdt 22 
Altuna 242 
Ameren, van 264 
Arve, ten 76, 78 
As(e)beck, (von) 19, 20 
Asselt, van 205, 251 
Assink 66 
Averink 228 
B 

Baanen 200 
Babeller 29 
Backer 82 
Backernioer 
Baerthout 75 
Baeten 116 
Baggermans 205 
Balde 60 
Baihan 173 
Ball 60 
Ballincx 116 
Barendrecht 196 
Barendregt 242 
Barendsen 79 
Barghuis 176 
Bar ink29, 251 
Barjesteh van Waalwijk van 
Doom 228 
Barnard 129 
Bas(s)elaar 13, 16, 199 
Baxmeijer 17 
Beaumont 14 
Beauvoir, de 168 
Beb(e)la(a)r 29 
Beek, van 241 
Beelo 204 
Beernink 70 
Behiels 251 
Beijer 14 
Bellaart 14 
Belonje 200 
Bennekom, van 143, 144 
Bentinck 41 
Berckel, van 76 
Bercker, de 168 
Bercker, (de) 29, 115, 116, 
251 
Bercker, de 251 
Berends 193 

Bergh, van den 253 
Berghout 242 
Berkel 241 
Berlaer, van 115 
Bes 148 
Best, de 243, 245, 246, 248, 
249 
Besteman, 172 
Besten, den 239, 240, 241 
Bett ing21 
Bevoort 168 
Beyaert 206 
Bijll Nachenius, de 129 
Binnendijk201, 205 
Bladelin251 
Blancke 30 
Blaus 76 
Bleijenburg 14 
Bleijswijk, van 242 
Blijgeest 229 
Bloemer(t) 29 
Blokker 76 
Bloncke 29 
Bock 23 
Boeg(k)loon 197 
Boegheim 24 
Boekloon 198 
Boelens 40 
Boer, den 163 
Boetselaar, van den 18 
Bogaerden, van den 80 
Bogaert 13, 81 
Bol 253 
Bolkenstein 139 
Bolt 168 
Bonck 157 
Bongaert, van den 111 
Bongh 157 
Boode113 
Booij 168 
Boom, ten 259 
Boone159 
Bootser 246 
Bomwater 75 
Bos 111 
Bosch, van den 77, 202 
Boskamp 70 
Bossche, van den 25 
Boswinkel 70 
Botho f(i) 130, 131 
Boucherie 56 
Boucherije 60, 62 
Bouman 14 
Bouter201 
Braber, van den 198 
Brakel, van 116 
Brakel van 13 
Brandt, v.d. 103 
Brebis, aux 81 
Brederode 132 
Breunis 115, 168 
Breydel 76 
Brin 190 

Brink 251 
Brockhausen 19, 20 
Broeck, van den 77, 81 
Broek van den 13 
Bronkhorst, van 77 
Brouwer(s), (de) 67, 115, 
184, 252 
Brouwhuijs 29 
B r u ë l l l S 
Brüggen, ter 22 
Bruggink 68 
Bruijn, de 242 
Bruil 70 
Bruin, de 16 
Buchlohe 197 
Buijing 77 
Buijs 14 
Bunge 30 
Bunschoten 77 
Burgh, van den 25 
Buysen 81 
Buyser 81 
C 

Caetenderecht 155 
Cans 156 
Cantie 156Hoff, van der >t 
156 
Cantsje 112 
Cantz, (de) 112 
Cappon 25 
Castelei(j)n 262 
Catry 205 
Ceysens 115 
Chokier, de 115 
Cleermaecker 73, 74 
Cloodt van der 13 
Clootwijck, van 168 
Cloppenburg 23 
Clute 19 
Coligny, de 81 
Cock, (de) 48, 241 
Coeverden, van 12 
Connehaye 202 
Cooman, de 77 
Coomneef 242 
Copper(t) 168 
Core t215 
Comelisse 78 
Cort, de 252 
Cossee 129 

Couckelenbergh, van 205 
Couvering, van de 115 
Couwelaer, van den 251 
Couwenaer, van den 168 
Couwenberg 88 
Couwenhoven 242 
Coyman 112 
Cramer 73 
Crena 168 
Creutz 193 
Croonenburg(h) 111 
Cruyningen, van 86 
Cruys, Van de 123 

Cuiper 248 
Cunel 12 
Cuy(per) 244 
Cuyck van Meteren, van 
251 
Cuyper(s) 75, 245 
D 
D'Ai l ly251 
Dalem(n), van 107 
Dalhuisen 115 
Daman 193 
Daniels 30 
Davelaar 77, 251 
Debbink251 
Decker 241, 246 
Degryse 205 
Deijts 77 
Deitmars 22 
Dekkers 168 
Delava 30 
Demmink 78 
Demoed 85 
Demoet 85 
Demuth 85 
Deramaut 30 
Detten21 
Diert 242 
Dijck, van 77, 206 
Dijkgraeff 109 
Dijkink 70 
Dijkjans 69 
Doderer 168 
Dolaert 244, 246, 248 
Dominicus 77 
Doncelaar 242 
Doornick, van 252 
Dopper 115 
Dorrepaal 201 
Dorsten, van 13, 16 
Dörth, van 193 
Drabbels 116 
Dreezes 69 
Drie, van 173 
Driel, van 106 ,111 , 155, 
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hoofd der school 94 
hoofdacte 93 
hoofdakte 92 
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hoofdonderwijzer(s) 5, 47, 92, 93, 94, 96 
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hulpkracht 8 
hulponderwijzer 47, 92, 93, 94 
humanisme 48 
huur en verhuur 186 
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huwelijksakten 170 
huwelijksbeletsel(en) 256 
Huwelijksdispensaties 256, 258 
Huwelijksperikelen van vroeger 100 
huwelijksvoorwaarden 185 
hypotheekstelling 187 

identificatie 83 

incest 97 
Indogermaans 121 
infanteristen 67 
Infirmerie 68, 69 
informatiebron 230 
Ingeschrevenen 193 
innamedag 228 
insinuatie 188 
inspecteur, provinciale 93 
inspectie volksgezondheid 230 
inspectierapporten 140 
inteelt 35 
internet 225 
internetlaboratorium 84 
interrogatie 188 

inventaris- en boedelscheiding 186 
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jaarrekeningen 60 
jaartelling, Republikeinse 117 
Je stamboom op de computer 173 
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Kekulé nummer 34 
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Kercke-dienst 56 
kercke(n)raet 57 
Kerk, christelijk gereformeerde 48 
Kerkeraadsnotulen 15 
kerkgebouwen 211 
Kerkgenootschappen 12 
kerkmeester(en) 15, 60 
kerkmeesterrekeningen 74 
kernbegrippen 119 
keten, genealogische 31 
klep-vlotvisserij 152 
kleuterjuf 49 
kleuteronderwijs 49 
kleuteropleiding 49 
kleuteropvang 49 
kleuterscholen 49 
klinkerwisselingen 124 
Klokkenberg 49 
klopjes 49 
knotsysteem 102 
koepokinenting 8 
Koninklijk Besluit van 1829 51 
Koninkrijk Holland 117 
Koninkrijk der Nederlanden 63 
Kort DNA nieuws 83 
Kort redactioneel 3 
kostschool 49 
kostschoolmeisjes 51 
krijgsgevangenschap 66 
kruis, metalen 70, 71 
kwartierstaat 34 
kwartierstaatnurnrnering 102 
kwartierstaatnummers 35 
Kwartierstatenboeken 233 
kweekopleiding 138 
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kweekscholen 92, 93, 94, 96, 138 
kweekschool 50 
kweekschoolleerlingen 139 
kweekschoolonderwijs 135, 140 
kweeopleiding 137 
kwekeling 8, 52, 93 
Kwekeling met akte 139 
kwekelingen 47, 94 
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L.O.-akten 93 
L.O.-wet 1889 135 
Langs het spoor van de wagemaecker 262 
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52 
leerlingencontract 187 
lening tegen gebruikspand 186 
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lijkbezorging 234 
lijkschouwer 181, 233 
lijkschouwing 181 
lijkverbranding 233 
lijn, matrilinéaire 32 
linguïstiek 119 
Linie commiesen 100 
link, missing 226 

M 
maandoverzicht 193 
Maasleger 65 
maatschap 187 
markers 227 
marktrechtboeken 43 
Mars et Historia 167 
matressenscholen 49, 50 
médailles 72 
Mededelingenblad Gen. Ver. Prometheus 
263 
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migranten 214 
M M S 9 3 
moeder 122 
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naamgeving 179 
Naamregister Ons Erfgoed 2006 
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Nederlanden, Spaanse 82 
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Nederlanders 63 
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Neef-nichthuwelijken 97 
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Vereniging 213 
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NOG 139 
Nogmaals registratie doodsoorzaken en 
begraven 179, 230 
normaalcursussen 47 
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normaalscholen 6, 47, 92, 94, 95 
Normaalschool, Christelijke 49 
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Nutsscholen 6 
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oefenschool 47 
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onderwijsakte 92 
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onderwijsorganisatie 49 
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onderwijstaken 94 
onderwijswet 52 
Onderwijswet van 1878 94 
onderwijzer 94 
onderwijzeressen 92, 49, 95 
onderwijzers, vierde graads 92 
onderwijzers 138 
onderwijzersdiploma 94 
onderwijzersgraden 5 

onderwijzersopleiding(en) 6, 47, 48, 52, 92, 
95 
onderzoek, genealogisch 226 
onderzoek, gerechtelijk 182 
Onderzoek naar huizen en percelen in Delft 
145 
onroerend goed, openbare verkoop van 186 
Ons Erfgoed 225 
Ons Voorgeslacht212 
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oorlogsmateriaal 167 
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Open Universiteit 87 
Openluchtmuseum 85 
opleidingsmogelijkheden 94 
oppas(s)(t)er 13, 14, 15 
opstand, Belgische 7, 72 
opstandelingen 64 
opstellingen, genealogische 147 
Oranjekazerne 68 
oranjeklant 54 
orgelblazer 13 
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overlijdensakten 170 
overlijdensverklaring 181 
Overzicht publicaties 29, 76, 115, 168, 205, 
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62 
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paling 152 
palingkistjes 153 
palingstand 153 
papierfabrikanten 255 
Papierindustrie 254 
papiermolens 254 
parentage 209 
parentatie 209 
parenteel 209 
partnerwisseling 147 
patrilineair 209 
Patrimonium 150 
patriotten 55 
penningkohier, tiende 243 
pensioenregeling 93 
pensionaires 51 
Penvoering van onze voorouders 30 
Personeel in dienst van de Herv. Gemeente 
te Rotterdam in 1730 11 
peter 209 
Pictura Imaginis 170 
polderbestuur 235 
praktijkmodellen 184 
presentatie, grafische 34 
prik 153 
prikvisserij 153 
Privacyaspecten 231 
probandus 33 
Problemen met oudere cd=s 84Boeken-
nieuws 85 
procuratie ad lites 188 
procuratie 188 
Project Genetische Genealogie in Nederland 
226 
Prometheus 3, 213 
protest 188 
Proto-Indo-europese taal 121 
protocol(len) 64, 184 

R 
rationalisme 48 
rechtsgeleerdheid 80 
rechtssysteem 87 
Reder 79 
reedetrekker 79 
reeks, genealogische 38 
reepaihouder 79 
reepgast 79 
reepmaker 79 
reepmeester 79 
reepschieter 79 
reepvisser 79 
reetrekker 79 
reeuwer 80 
reformatie 49 
Regeringsalmanakken 207 
Reglement of ordre 114 
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rentebesteller 80 
reorganisatie 65 
repelaar(ster) 80 
reveilbeweging 48 
revoluties 91 
reydmaker 104 
ri(y)embeslager 104 
Ridderschap van Nijmegen, Zutphen, de 
Veluwe en de Duitse Orde 39 
riemenmaker 104 
rietdekker 104 
rietmaker 105 
rietslee 105 
rietsnijder 105 
rietsnit 105 
riiviervisser 149 
rijglijfmaker 149 
rijkskweekscholen 94, 95, 96 
rijkskweekschool 8, 9 
rijksnormaalschool 95 
rijksscholen 47 
rijtuigbekleder 149 
rijtuigmaker 149 
ritser 149 
RKOB 141 
roedragher 153 
roei(j)er 194 
roeper 194 
roer(e)maker 194 
roerdrager 194 
roerganger 194 
roerruiter 195 
roerschutter 195 
roffelaar 195 
rofster 195 
rog(ge)molenaar 195 
roggebakker195 
rogmeter 195 
rokkenwever 195 
rondleurder 195 
ronselaar 195 
roodgieter 195 
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salariskortingen 138 
samenkomsten, Remonstrantse 82 
Sanskriet 121 
schampvis 150 
Schenking 186 
Scholen, Franse 53 
Scholen, openbare 4, 92 
Scholen, bijzondere 92 
school, Latijnse 5 
school, christelijke 48 
School, Middelbare Meisjes 50 
schoolboeken 48 
Schooldienst 56 
schoolexploitanten 51 
schoolgelden 7 
schoolhoofd 93 
schoolkinderen 58 
schoolkwestie 92 
schoolmatres 49 
schoolmeester 52, 54, 57 
schoolopzieners 5 
schoolprogramma=s 8 
schoolreglementen 8 
schoolstrijd 48 

schoolstrijd 91 
schoolsysteem 4 
schooltypen 4 
schoolwet(ten) 6, 7 
Schoonheten & de Bentincks 41 
schoonmaaksters 13 ,14 
schoonouders 210 
schoonzoon 210 
schotje 151 
schout143 

schout/burgemeester 143 
schrijf-, cijfer- en rekenkunsten 54 
schrijlboeken 55 
schuildiagnose 230 
Schutterij, Overijsselse 69 
Schutterij, Overijsselse Mobiele 66, 67 
schutterijen 66 
schuttersoproer, Twents 66 
slagingspercentages 92 
Slavisch 121 
Snackert, De 183 
spellingvarianten 124 
staatsmonopolie 48 
staatstoezicht op de volksgezondheid 232 
staatsvisserij 152 
stadsarchief Amsterdam 125 
stadsarmen- en diaconiescholen 47 
Stamboom Gids 215 
Stamboom Forum 215 
stamlijn 36 
stamreeks 31 , 36, 38, 228 
Stamreeks Schiitte 19 
Stamreeks Wagenaar 196 
steek 152 
steenplaatdruk 39 
steuren steurvisserij 151 
Stichting Nederlandsche Volksklederdrach-
ten 85 
stiefdochter 210 
stiefmoeder 210 
stiefouders 209, 210 
stiefzoon 210 
Stijl, oude en nieuwe 117 
stoelverhuur 15 
stoelvrouw(en) 13, 15 
stookriet 105 

Streekdrachtenboek, Het 85 
streekgeschiedenis 118 
stucadoor- en matriet 105 
studiebeurs 8 

Synode van Delft, provinciale 82 

T 
taalontwikkeling 122 
talen, Romaanse 121 
tegenbruyck 186 
Terug- en vooruitblik 223 
testamenten 185 
testamenten, mutuele 186 
Tijdrekening, een opfrissertje 115 
timmerman 13 
toelatingseisen 51 
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trouwbeloften 185 
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uierwerck 59 
Uit het doopboek -van Steenwijckerwold 

1776 61 
uitkammers 105 
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Weert blijven bewaard 43 

V 
vader 208 
Van wie ben jij er een? 146 
veldbossen 105 
Veldtocht 65 
Veldtocht, Tiendaagse 67, 143 
Verdedigers van de Citadel 71 
Vereniging, Nederlandse Genealogische 148 
verkoop onroerend goed 186 
verlichtingsideeën 48 
Vernieuwde website VOC-opvarenden 172 
verpachtingen 151 
Verre Verwanten Radio, Genealogie en 
Geschiedenis 218 
vervolgonderwijs 4 
verwantschap, geestelijke 256 
verwantschapsgraad 102, 103 
verwantschapsketen 102 
verwantschapsnamen 122 
verwantschapsreeks 31 
verwantschapstafel 37 
verwantschapstermen 120 
Verzoeken om te mögen huwen 100 
visrecht(en) 150 
vissen, wijze van 151 
visserij, heerlijke 150 
voorzanger 54 
vormscholen 94 

Vragen en contacten 88, 132, 176, 220 
vrijwilligerswerk 225 
vrijzinnigen 81 
vroongeld 150 
vroonmeester 150 
vroonvisserij 150 

W 
Wageningse archieven digitaal beschikbaar 
216 
wangschraapsel 228 
Wapen, onbekend 132 
wapenafbeeldingen 124 
Wapensagen uit de Nederlanden 124 
wapenschouw 65 
wapenstilstand 65 
Wapenvoerder 18 
watermerk(en) 253, 254, 255 
watermolen 235 
wedertocht 186 
weeskamerarchieven 114 
Wereldoorlog, Tweede 167 
Werkgroep, historische 54 
wet op de lijkbezorging 233 
wijdingen, geestelijke 256 
wijziging van de gronsdwet 91 
Wikipedia 97 
windmolens 254 
woorden, Angelsaksische 122 
woordenschat 122 
www.buitenwatersloot-delft.nl 127 

Y 
Y-chromosoom 83 
Y-DNA 191 
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ziekteclassificatie 232 
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