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Van de redactie
De belangstelling voor de familiegeschiedenis, het uitzoeken dus van je
stamboom, is voor velen een interessante
liefhebberij geworden. Steeds meer mensen
gaan op zoek naar hun voorouders, naar
hun erfgoed. Een boeiende hobby, die echt
niet al teveel hoeft te kosten. De toegang tot
de archieven is immers gratis!
Maar dikwijls is alle begin moeilijk.
Wegwijs worden in de genealogie is voor
degene, die de eerste stappen zet op dit
terrein, niet altijd even gemakkelijk. Ons
Erfgoed probeert hierbij - gesteund door
deskundigen - de amateur-genealoog de
helpende hand te bieden. Dit wordt gedaan
door middel van talrijke artikelen over de
diverse onderwerpen op genealogisch
gebied. Het wegwijs maken in archieven, de
behandeling van het oude schrift, over de
gebruiken van koopakten en erfrecht, de
toepassing van de computer als registratiemiddel, enz.
Stap voor stap "wegwijzert" Ons Erfgoed
de lezer in de goede richting. Samen met
Ons Erfgoed kan men op verantwoorde
manier "terugbladeren in de tijd".

mogelijk met de hoeveelheid aan gegevens
te kunnen werken en deze later ook te verwerken in de familiegeschiedenis. Want
dat is uiteindelijk de bedoeling. Het bijeenschrijven van een stuk privé-geschiedenis.
Een genealoog mag gerust een goede
(amateur)historicus worden! Allerlei wetenswaardigheden uit de eigen familie
bijeenvoegen, een klein stukje plaatselijke
historie, iets over oude beroepen, wat ter
zake doende illustraties en familiefoto's en
kijk.... het eigen familieboek ligt voor u!
Gereed om - al is het soms in een
bescheiden oplage - gepubliceerd te worden. Ons Erfgoed helpt u hierbij op weg.
Uiteraard zult u in dit tijdschrift een
rubriek Genealogische vragen aantreffen.
Door zo'n "vraag- en antwoordrubriek"
ontstaan dikwijls vruchtbare contacten
tussen de lezers onderling. Kortom .... Ons
Erfgoed probeert een goed contactueel,
leesbaar en voorlichtend tijdschrift te zijn,
waar iedereen, zowel de beginnende als de
meer gevorderde genealoog iets aan heeft.
Een tijdschrift, dat hem of haar een
handreiking biedt bij het zoeken naar het
eigen erfgoed!
Het op goed geluk bijeengaren van namen Wij hopen, dat Ons Erfgoed uit zal
en familiegegevens heeft geen enkele zin.Bij groeien tot een tijdschrift vóór en dóór
genealogie moet men systematisch tewerk abonnees. Want juist uw medewerking
gaan. Ons Erfgoed beschrijft die syste- door middel van ingezonden artikelen en
matieken en methoden om zo efficiënt
anderszins wordt zeer op prijs gesteld.
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Genealogie (1)
Inleiding
Genealogie of geslachtskunde is afgeleid uit
het Grieks. "Genea" betekent: geboorte,
geslacht; "logos" is: woord, verhandeling,
leer.
Werken aan je eigen familiegeschiedenis.
Als wij het erg ver gaan uitzoeken, zijn we
allemaal familie van elkaar.
Zelfs zou je bij wijze van spreken terecht
kunnen komen bij Adam en Eva of een
andere primitieve levensvorm.
In theorie natuurlijk. Want de genealoog, de
man of de vrouw, die voortdurend op zoek
is naar zijn voorouders, weet wel beter. Hij
of zij zoeken niet alleen, zij bewijzen ook!
Aan de hand van geschreven bronnen, van
wat van oudsher is opgetekend in dooptrouw-en begraafboeken en andere registers.
En denk nu niet: Jeetje, dat zal handen vol
geld kosten om je voorouders te achterhalen. Niets is minder waar! Iedereen kan
zonder al teveel onkosten op zoek gaan naar
zijn of haar voorgeslacht. En reken maar,
datje meestal een flink eind terug kunt gaan
in de geschiedenis.

Maar voor we zover zijn, dienen we eerst
wat voorbereidend huiswerk te maken. Dat
wil zeggen, in de genealogie dien je altijd
met je eigen gegevens te beginnen. Het
heeft geen enkele zin, wanneer je toevallig
Tromp of De Ruyter heet, alle namen van
dit geslacht in het wildeweg te noteren, in
de hoop, dat je een afstammeling bent van
een van deze zeehelden. Met genealogie
dien je systematisch om te gaan.

Beginregistratie
Er bestaan verschillende mogelijkheden
om de familiestamboom vast te leggen.
Dat kan bijvoorbeeld door middel van een
kaartsyssteem, maar dat vergt nogal wat
plaatsruimte. Tegenwoordig biedt de
computer een grote uitkomst, maar het
meest eenvoudige is het gebruik van een
17-rings band van enkele guldens met de
daarbijbehorende blanco ringbandblaadjes,
waarvan je er 150 stuks koopt voor nog
geen drie gulden.
Zo'n ringband is bovendien gemakkelijk
mee te nemen bij een bezoek aan een
archief. Door de (voor)namen in alfaUiteraard hebben we allemaal voorouders betische volgorde te houden, wordt het
gehad.. De vraag is echter wie bij wie hoort naslaan van een dergelijk privéregister heel
en hoe je daar nu achter komt. Rijks- en gemakkelijk.
gemeentearchieven zijn de eerst aangewezen
bronnen. De rijksarchieven beschikken na- Hoe een dergelijk "persoonsblad" ingemelijk over zogenaamde tienjarige tafels, richt moet zijn zien we bij afb. 1. (pag. 5)
klappers - te beginnen met 1813 - waarin Ook kunnen bij het Centraal Bureau voor
over elke periode van tien jaar en alfa- Genealogie in Den Haag voorgedrukte
betisch op achternamen, wordt verwezen gezinsbladen op A4 formaat worden
naar de akte van geboorte, huwelijk en over- besteld (tegen betaling).
Welke registratiemogelijkheid je ook kiest,
lijden van de voorouder.
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PETRUS STOKMAN Werkman/Zandschipper RK
Geb: Haarlem 19 april 1850
zv: Petrus Stokman en Agatha van der Wensen
Overl: Haarlem 13 dec. 1926
Geh.: Haarlem 8 juni 1870 met
CORNELIA VAN RIEMSDIJK
Geb.: Haarlem 8 jan. 1852
dv: Cornelis van Riemsdijk en Maria Hageman
Overl.: Haarlem 22 mei 1927
Kinderen, geb. Haarlem:
Petrus, 16 sept. 1870
Overl. Haarlem 13 febr. 1872
Cornelis, 6 sept. 1871 (volgt)
Petrus, 15 dec. 1872 (volgt)
Maria, 12 febr. 1874
Overl. Haarlem 30 mei 1874
Jacoba Clasina, 7 maart 1875
Overl. Haarlem 6 juni 1875
Agatha, 18 maart 1876
Overl. Haarlem 19 aug. 1876
Theodorus Johannes Fredericus, 26 juni 1877 (volgt)
Johanna Maria, 18 maart 1879
Wilhelmus Fredericus, 16 april
Overl. Haarlem 28 aug. 1880
Alida Antonetta, 11 febr. 1882
Adrianus, 10 okt. 1883
Overl. Haarlem 8 okt. 1884
Geertruida Maria, 22 dec. 1886
Corstiaan, 7 jan. 1890
Overl. Haarlem 14 mei 1892
Frederik, 15 okt. 1894 (volgt)

Bijzonderheden:
Bidprentjes aanwezig van Petrus Stokman en Cornelia van Riemsdijk

Afb. 1. Voorbeeld van een persoonsblad. We zien dat hier alle gegevens staan genoteerd van Petrus Stokman. Ook zijn kinderen - met uitzondering van de jong overleden
kinderen - krijgen ieder hun persoonsblad. Staat achter de naam (volgt), dan betekent
dit, dat dit kind in de stamreeks is opgenomen. Uiteraard geldt dit uitsluitend voor de
mannelijke lijn. Ook doodgeboren kinderen dienen in het persoonsblad te worden
opgenomen. Deze hebben dikwijls nog geen naam en worden aangeduid met NN
gevolgd door de datum en plaats van geboorte.
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het is wel zaak beter teveel dan te weinig
feiten te vermelden. Ook de bron, waaraan
je die feiten hebt ontleend moet vermeld
worden.
Verder dient bij het noteren van een
huwelijksdatum en plaats, uitgegaan te
worden van het wettelijk huwelijk, althans
in de tijd van de burgerlijke stand (na
1813). Wel kan men daarnaast ook in die
tijd de datum van het kerkelijk huwelijk
noteren.Voor die tijd waren kerkelijk en
wettig huwelijk vaak één.
Zo bent u zo langzamerhand bezig de geschiedschrijver van uw eigen familie te
worden. Bedenk daarbij echter ook, dat u
als (amateur)historicus niet mag oordelen of
veroordelen. U noteert alleen de feiten en
gebeurtenissen. Ook de soms wat onaangename zoals echtscheiding of een onwettig
kind!
Als u te zijner tijd gaat publiceren, dient u
in dit opzicht ook een zekere kiesheid te
betrachten. U vermeldt geen gegevens, die
nog levenden zouden kunnen kwetsen,
waarbij u bijvoorbeeld de nu levenden en de
aan hen voorafgaande generatie als
begrenzing stelt.
Een deel van uw gegevens zult u niet direkt
aan schriftelijke bronnen kunnen ontlenen.
U moet dan eerst volstaan met mondelinge
overdracht. In die gevallen kunt u het beste
bij meerdere familieleden informeren.
Vooral overgeleverde geboorte- en overlijdensjaren kunnen minder nauwkeurig zijn.
Dikwijls weet men de datum wel, maar de
plaats en het jaar is men vergeten.
Vraag in ieder geval of men een fotokopie
kan krijgen van het trouwboekje. Want van
een gezin, dat bijvoorbeeld in De Lier
woonachtig is, kunnen één of meerdere
kinderen via een ziekenhuisbevalling in

Delft geboren zijn.
Hetzelfde geldt voor een overlijden.
Wat doen wij ermee?
Het op zoek gaan naar je voorouders is
als het ware beginnen aan een grote
legpuzzel, waarvan je steeds weer een
stukje vindt. En daarbij gaat het niet alleen
maar om namen. Oude foto's en documenten horen ook in een familiearchief
thuis.
Foto's kunt u dikwijls terugvinden bij
familieleden. Voor een paar gulden is de
foto via de fotohandel te reproduceren,
zodat u het oorspronkelijke exemplaar
weer aan het familieleid terug kunt geven.
Zorg er echter voor, dat op uw reproductie
- in potlood - op de achterzijde de naam
komt te staan van de afgebeelde persoon.
Verder zijn er talrijke documenten, waarvan een goede fotokopie te maken is.
Overlijdenscirculaires, bidprentjes, koopacten van huizen, testamenten, boedelscheidingen, foto's of afbeeldingen van
huizen, winkels of boerderijen, waar uw
familieleden hebben gewoond, krantenknipsels, oude ansichtkaarten en onderscheidingen.
Tot slot nog een goede raad. Je kunt geboortedata, trouw- en overlijdensjaren,
namen en toenamen verzamelen zoveel je
wilt.
Beter is echter deze feiten aan te vullen
door te trachten om aan de hand van
gevonden stukken een beeld te geven van
de sociaal-economische geschiedenis van
de tijd waarin bepaalde voorouders leefden en werkten. Namen zijn leuk, maar
daar gaat het niet uitsluitend om. De verschillende achtergronden zijn - dachten wij
- net zo belangrijk.
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Is een van uw voorouders toevallig zeeloods
geweest, vertel dan in uw familiegeschiedenis iets over het loodswezen. Was
hij huidenhandelaar, dan zou een overzicht
van de huidenhandel in Nederland een
bijzonder goede plaats innemen in de fami-

lie-historie. Namen verzamelen betekent
niet: postzegels verzamelen en inplakken.
Een genealoog mag gerust een goede
amateur-historicus worden!
(wordt vervolgd)

Tnmr-Vn Tl XT.r,

Kaarsenfabricage (naar een oude Franse gravure)
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"Alleenlijk op de wil van God almachtig"

Persoonsregistratie in het verleden
Een van de vele vragen, die een beginnend genealoog zich stelt is: Hoever kun je
teruggaan in je familiegeschiedenis?
Het antwoord hierop gaf prof. dr. Frijhoff tijdens een bijeenkomst op 4 juni 1983 ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslachts- en Wapenkunde. Hij zei onder meer: "Omdat alleen strikt biologische afstamming wordt erkend, wordt elke mythevorming uitgebannen. Weg dus
met Dido en Aeneas, maar ook met Clovis en Karel de Grote als mythische oervaders. "
De Werkgroep Middeleeuwse Vorstenkwartieren van de Nederlandse Genealogische
Vereniging heeft ondanks deze uitspraak toch kans gezien een overzicht te publiceren
in twee delen over bewezen Karel de Grote-afstammelingen!
Gezien de omvang van de publicaties blijken er heel wat aantoonbare afstammelingen te zijn, die dus wél heel ver in hun familiegeschiedenis terug kunnen kijken. Een
voorrecht, dat echter voor veel anderen
niet is weggelegd. Want in de praktijk
blijkt onder meer dat soms bijvoorbeeld registers in de loop van de tijd verloren
gegaan of beschadigd werden door allerlei
oorzaken: oorlogen, (natuurrampen, vocht
en insecten.
Rechten en plichten
In de registers van de burgerlijke stand,
zoals die thans bestaat, worden geboorte,
huwelijk en overlijden over het algemeen
nauwkeurig opgetekend. Deze burgerlijke
stand is eigenlijk pas sinds 1811/1812 in
de Napoleontische tijd ontstaan. Vóór die
tijd werd er met betrekking tot de "gewone burger" nauwelijks iets vastgelegd.

Afgezien dan van de kerkregisters, maar
daarover straks.
Bekend is, dat al in de Romeinse tijd het
geschreven woord bestond. Deze schrijfcultuur werd vooral ten behoeve van de
kerk en de overheid in stand gehouden. In
de tijd na Karel de Grote beperkte die
schrijfcultuur zich echter in onze streken
hoofdzakelijk tot binnen de kloostermuren.
Het is nu niet meer mogelijk na te gaan
wat er exact in de vroegste tijden vastgelegd is.
De bevolking van het land was dun
gezaaid. Eeuwenlang leefde men voor het
merendeel in kleine gemeenschappen. Iedereen kende iedereen. Alles lag vast in de
kennis van de medemensen, zodat er
weinig problemen ontstonden.
Zo omstreeks het jaar 1000 begon daar
verandering in te komen. De bevolking
nam toe in aantal, er kwam meer welvaart,
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meer handel en meer verkeer, terwijl ook
de steden tot ontwikkeling begonnen te komen. Er begon meer behoefte aan geschreven stukken te ontstaan en, vooral in die
groeiende steden met hun vaak wisselende
bevolking, behoefte aan persoonsregistratie. De burgers hadden bepaalde rechten en
vooral ook bepaalde plichten. Men moest
daarom echt weten en vastleggen met wie
men te doen had. Van oudsher was hierbij
het motief het innen van pachten en van
belastingen.
Het oudst bewaarde burgerboek in ons
land is van Kampen en het begint in 1302.
In de tijd dat men nog niet schreef, had
men er toch behoefte aan zijn eigendommen te merken. Zoals de ridders hun
wapen als kenmerk hadden, gebruikten de
gewone luiden, die iets te merken hadden,
een z.g. huismerk, dat veelal erfelijk in de
familie bleef. In een burgerboek van Tiel
uit 1630 werden de "aengenomen en
ingekofte" burgers geregistreerd met hun
huismerk, soms een nuttige hulp bij ons
genealogisch speurwerk. In de toekomst
wordt hierop teruggekomen.
De wil van God
De oudst bekende doop- en huwelijksregisters zijn van een latere tijd. Er is een
huwelijksregister van Deventer, dat begint
in 1542. Het oudste doopboek, dat wij
kennen is dat van de St-Janskathedraal in
's-Hertogenbosch, dat in 1565 begint,
maar wel enkele doopinschrijvingen uit
1558-1562 bevat. En de registratie van
begrafenissen is van nog jongere datum.
Wat de R.K. kerk betreft werden op het
concilie van Trente (1545 - 1563) algemeen geldende regels voor het aanleggen
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van doop- en trouwregisters aangenomen.
Iedere parochie moest een boek hebben,
waarin de namen van gehuwden, hun
getuigen en de datum en de plaats van het
huwelijk werden vastgelegd. Bij dopen
moesten ook de peter en de meter worden
opgetekend.
De R.K. kerk heeft zich vanaf de eerste
kerkvergaderingen beziggehouden met huwelijk, doop en begraven. Het doel was in
de eerste plaats om l) "maer alleenlijk op
de wil van God almachtig / ende het profijt
vande Christelijke kerk aendachtelijk te
letten".
Do

REGELS en BESLUYTEN
fan hit Aldirhtylighflc enit Algemtjn

Concili van Trente.
Gehouden onder de Paufèn,
PAULUS den III, Juuus den III,

ende Pius den IV.

Getrouwelijk v/tn nieuws overgezet
Door

N. S. P. A.
Hier is ook achter by-gevoegt dcverklaeringvan
eenige bezondere Woorden, die in
'c Concili gebruykt worden.

t'A N T W E R P E N,
Voor F I E D R I C K van

MITEIES,

M. DC. LXXXIY-

Titelblad van de vertaling door Nicolaus
Stenius

In die streken van ons land, waar de hervorming de overhand had, is van die
oudste R.K. registers helaas bijna niets bewaard gebleven. Ook weten we niet in
hoeverre de registratie al dan niet nauwkeurig was.
Maar ook de hervormden, of zoals men
destijds zei: de gereformeerden gingen tot
registratie over. Na de eerste bepalingen
op de Synode van Wezel in 1568 besloot
de Provinciale Synode te Dordrecht als
volgt:
"Item men sal een boeck in allen Ghemeynten hebben, daar men in teyckenen
sal de namen der kinderen die gebhoren
ende ghedoopt worden, met den namen
der ouderen ende ghetuigen. Ietem der
gheenen die men trouwt ende die men tot
lidtmaten der Ghemeynte op neemt. Oock
sal een ieghelijck Dienaer opteyckenen de
namen der lidtmaten die afsterven, ende
die Overicheyt bidden datse den graefmaeckeren ofte den gheenen die last daervan hebben, beveelen boek te houden van
allen den gheen die afsterven, op dat men
altijdst, als het noot doet vereysschen sien
can wie daer gestorven is".
Momenteel beschikken we, wat Holland,
Zeeland en West-Brabant betreft, over
zo'n veertig registers uit de beginperiode
(1573-1580). Buiten deze genoemde gebieden kent men slechts een tiental uit deze
periode.
Hierbij moeten we voor ogen houden, dat
er verschillende redenen zijn, waardoor de
registratie onvolledig is gebleven.
Over het algemeen werden alleen de leden
van de kerk geregistreerd. De sterfteregis10

tratie is over de gehele linie stiefmoederlijk
bedeeld: op veel plaatsen werden
overledenen alleen in de begraafboeken opgenomen als aan de begrafenis een
plechtigheid in de plaatselijke kerk vooraf
was gegaan.
Doodgeboren kinderen en ook pasgeborenen, die overleden voor ze gedoopt
waren, vielen buiten de registratie.
Ook blijken degenen, die de boeken in
moesten vullen, soms slordig of nalatig.
Zo zijn er allerlei registers verloren
gegaan. En bij een controle in 1633 van de
doopboeken van de Evangelisch Lutherse
gemeente te Amsterdam werd ontdekt dat
in het jaar 1609 het register een tijdlang
niet bijgehouden was door de betreffende
koster.
Deze risico's ontstonden omdat een wettelijk toezicht ontbrak op de naleving van de
verstrekte richtlijnen.
Wanneer we deze oude registers willen
raadplegen, moeten we dat met een zekere
voorzichtigheid doen. Het niet vinden van
een persoon bijvoorbeeld houdt niet zonder
meer in, dat die persoon daar niet in die
tijd geleefd heeft.
Om te weten, wat er bestaat aan Nederlandse doop-, trouw- en begraafregisters
en dergelijken uit de periode voor de
invoering van de burgerlijke stand, kan
men het beste het Repertorium DTB
(dopen - trouwen - begraven) raadplegen.
Deze uitgave van het Centraal Bureau
voor Genealogie kan men zowel bij dit
Bureau als bij diverse archieven inzien.
Ook kan men het bij het C.B.G. bestellen,
zodat men thuis kan uitzoeken, waar en in
hoeverre men een kans heeft langs deze
weg aan gegevens te komen. 2 )
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Er zijn in de praktijk naast de afwezigheid
van veel DTB (Doop-, Trouw- en Begraaf)boeken meerdere complicaties, zoals
bijvoorbeeld de registratie van doopsgezinden en Israëlieten. Taalproblemen
zullen zich bij de registers van katholieken
en oud-katholieken voordoen, omdat deze
veelal in het latijn zijn opgemaakt.
Naast de kerkelijke huwelijken werden ook
huwelijken voor het gerecht gesloten. Ook
deze registers van de burgerlijke autoriteiten worden in het Repertorium genoemd.
Het raadplegen van dat Repertorium is
eigenlijk een "moeten" omdat door een
goede voorbereiding veel tijd en ergernis
bij het onderzoek kunnen worden voorkomen.

-rechterlijke archieven, protocollen en
breukenboeken.
Wegen naar Rome
De registratie of protocollatie van akten
door de burgerlijke overheid is voor het
eerst verplicht gesteld voor rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen. In Utrecht gebeurde dit ingevolge
het Placaat van Karel V van 23 juli 1545.
In Holland werd deze registratie ingevoerd
op grond van het Placaat van Philips II
van 9 mei 1560. De andere gewesten
volgden in latere jaren.
Deze voorschriften werden uitgewerkt in
de Ordonnantie van de Polityen Binnen
Hollandt, van 1 april 1580.
In dit zelfde stuk regelden de Staten van
Holland, d.w.z. de burgerlijke overheid en
niet de Gereformeerde Kerk, er de huwelijksvoltrekking in voor alle onderdanen
voor het gewest.
Bij Plakaat van 30 juli 1624 werd in Holland de protocollatie gelast van onder meer
de akten van huwelijkse voorwaarden.

Op gegeven ogenblik ervaart men, dat er
met behulp van de DTB-registers niets
meer te ontdekken valt. Dit behoeft echter
nog lang niet het einde van de speurtocht te
zijn.
Er bestaan nog heel wat bronnen op allerlei, soms onverwachte, plaatsen.
Ook hier eerst een beperkte opsomming,
die geleidelijk aan verder uitgediept zal In de zestiende en zeventiende eeuw regelworden in volgende artikelen.
de en verdedigde de burgerlijke overheid
de verschillende zakelijke belangen van de
persoon en zijn familie en laat de akten
Voorbeelden zijn:
-rekeningen van de overheid, van kerken en van de betreffende rechtshandelingen bij
de daartoe aangewezen autoriteiten depovan weeshuizen;
-grafregisters en grafschriften;
neren en registreren.
-diverse belastingregisters, zoals de "zoveelste" penning, belastingen op trouwen U ziet, dat er heel wat wegen naar Rome
en begraven, hoendergeld, verpondingsre- leiden, waardoor er soms op geheel onvergisters, enz.;
wachte wijze toch nog gegevens te voor-volkstellingen, lijsten van (weerbare) schijn komen.
mannen;
-(pre)kadastrale gegevens;
') Volgens de Bulla of bezegelde Brief
Ons Erfgoed nr 1,1993
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van bovengenoemd Concilie van Trente
door Paus Paulus III en ontleend aan de
vertaling van de Regels en Besluyten door
Nicolaus Stenius, t'Antwerpen in 1684.

2

) Centraal Bureau voor Genealogie,
Prins Alexanderhof 22, Postbus 11755,
2502 AT 's-Gravenhage.
(Tel. 070- 3814651)

Huwelij kscontracten en familierelaties.
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Fragment huwelijkscontract
Oude huwelijksacten geven niet alleen
inzicht in de maatschappelijke welstand,
maar zijn ook een dankbare bron bij het
reconstrueren van familieverbanden ten
tijde van het huwelijk. Soms ook zijn ze
voorwaarde om verder te komen. Meer dan
eens heb ik het meegemaakt, dat juist het
huwelijkscontract met al die familierelaties
me in staat stelde een stap, zelfs meerdere
stappen verder te komen.
12

De miste bijvoorbeeld de ouders, maar op
zoek naar de gegevens van broers of
zusters kwam ik bijvoorbeeld wel
huwelijkscontracten tegen, die van oudere
datum waren en waarin wel één of meerdere ouders werden genoemd. Soms ook
verschafte het contract opgemaakt bij een
vroeger huwelijk de gewenste gegevens.
Vooral in het noorden (Groningen) heb ik
zelf met deze contracten te maken.
Ons Erfgoed nr 1, 1993

Beste moer en halve neef
Bij die zo bruikbare contracten stuiten we
ook weer op addertjes onder het gras en
doen zich vragen voor.
Een dergelijk contract werd doorgaans
voltrokken na ruggespraak met de "vrundenraet", maar dat is dan geen raad van
vrienden, al stamt het woord wel van
hetzelfde begrip af, maar de raad van de
naaste familie.
Een swager is niet altijd een zwager, maar
ook wel een schoonzoon; een olde of oude
swager is doorgaans een schoonzoon uit
een eerder huwelijk.
Oom met angetrouwde moeij is een oom
met een aangetrouwde tante, dus een broer
van een van de ouders met diens vrouw.
Bestevader en bestemoer zijn de grootvader en de grootmoeder, al komt men ze
niet zo vaak tegelijk tegen.
Veel mensen werden vroeger niet zo heel
oud. En was één van de ouders of waren
beide ouders overleden voor het kind of de
kinderen meerderjarig waren (toen 25
jaar), dan kwamen er een voogd en een
vreemde voogd aan te pas. De voogd was
dan naaste familie, de vreemde voogd was
niet vreemd, maar ook geen familie. Dit
om de belangen van de hele of halve
wees/wezen zo goed mogelijk te beschermen.
In de huwelijkscontracten van minderjarige
kinderen komt men beide vormen van
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voogdijschap tegen. En de voogd -als
familie - kan soms weer houvast bieden bij
verder terugzoeken in de tijd.
Naast de term neef, komen we ook het
woord halve neef tegen. Dat was dan geen
gehalveerde neef, maar het kind van een
halfbroer of -zus. Dan is er nog de
naeneef, oftewel achterneef. Soms ook zien
we neffe en naast dat neffe zien we ook
nog wel eens staan, vedder of vetter, een
onderscheid, dat ook nu nog in Duitsland
gebruikelijk is. Een neffe is dan een kind
van een broer of zuster, een vedder of
vetter een kind van een broer of zuster van
een van de ouders.
Helaas bleek me dat die vetter of die
vedder ook wel eens aangetrouwd was,
zodat ze me niet met een omweggetje
leidden naar de ouders van hun ouders,
maar naar een aangetrouwde familie,
terwijl ik juist de eigen familie probeerde
te vinden.
Met het schrijven van data, namen en
familierelaties was men niet altijd even
nauwkeurig. Vooral bij doopsgezinden, die
de kinderdoop niet kennen, is de opgegeven geboortedatum lang niet altijd
even accuraat.
Huwelijkscontracten kunnen zeer bruikbare hulpmiddelen zijn, maar voorzichtigheid is en blijft geboden. Waar mogelijk is
het zinvol de gevonden gegevens ook via
andere wegen te controleren.
H M . Lups
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Familiewapens (1)
Inleiding tot de heraldiek
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lies en openbare lichamen. Bovendien is
het ook nog eens zo, dat - tenzij verwantschap is bewezen - een overeenkomst in
de familienaam nog geen recht geeft op
een familiewapen. Bovendien behoeft het
voeren van een familiewapen niet altijd gezien te worden als een symbool van deftigheid en decorum.

Wapenkunde of heraldiek is al zeer oud.
Het ontstaan van wapens moet gezocht
worden in de twaalfde eeuw. De oudste
wapens dateren van rond 1150. Pas tegen
het jaar 1200 werden geslachtswapens
erfelijk.
Wapens zijn gekleurde, erfelijke of blijvende kentekenen van een familie of een
gemeenschap, van zinnebeeldige betekenis
en voorgesteld met als grondslag het
afweerwapen van een middeleeuws
Wapenajbeelding eind 14e eeuw
krijgsman, namelijk schild, helm en dekkleden.
Niet altijd symbool voor deftigheid en
decorum.
In deze rubriek zullen wij u geleidelijk aan
vertrouwd maken met de wegen om een
Menigeen, die in de genealogie liefhebbert, eventueel bestaand familiewapen op te
vraagt zich af: heb ik een familiewapen? sporen. Tevens zult u te weten komen wat
Het is ook iets dat veel mensen aanspreekt. in de heraldiek van elementair belang is.
Het voeren van een wapen wordt dan ook Daarnaast zullen we - in samenwerking
vaak als een soort "statussymbool" gezien. met anderen - een bestand aanleggen van
Nu is het zo, dat in Nederland iedereen een betrouwbare heraldici. Deze kunnen u wapen mag voeren. En hij mag zelfs elk tegen redelijke vergoeding - behulpzaam
wapen voeren dat hij wenst. Echter met zijn bij het zoeken naar een (bestaand) in
uitzondering van de door de Kroon ver- uw familie voorkomend wapen. Ook kunt
leende - en bij de Hoge Raad van Adel u - eventueel in samenspel met die heralgeregistreerde -wapens van adellijke fami- dici - een verantwoord (nieuw) familie14

Ons Erfgoed nr 1, 1993

wapen laten ontwerpen.

Dit gebruik schijnt door de kruistochten in
de hand te zijn gewerkt. In de grotere
groepen, waarbij men bij de eigen groep
Aangepast gebruik
Het voeren van een familiewapen heeft niet landslieden moest blijven, ontstond de
zonder meer te maken met "adel" en behoefte door een uiterlijk symbool her"adellijke afkomst". Mag in Nederland dus kenbaar te zijn. En dat liefst op een opiedereen een wapen voeren, in Engeland vallende manier met een beeltenis, die iets
ligt dat anders. Daar zijn alleen de oude weergaf, dat de ridder aansprak, zoals een
adelaar, een leeuw of een kruis. Zo immers
bestaande wapens toegelaten.
Sommige wapens waren al vroeg erfelijk. kon men een eigen symbool creëren, dat
Anderen waren aan de persoon gebonden. aan die ijdelheid voldeed.
Daarnaast kwam ook wel eens verandering Om in training te blijven organiseerde men
toernooien, waar de ridders eveneens
in wapens voor.
Destijds was de samenleving anders geor- herkenbaar moesten zijn.
ganiseerd dan tegenwoordig. De kern in de
feodale verhoudingen van toen werd
gevormd door ridders. Hun direkte voorgangers zullen waarschijnlijk krijgslieden
zijn geweest, in het bezit van een paard en
•j—
•
wapentuig. Die krijgslieden waren veelal
afstammelingen van oude plaatselijke
leiders. Zelfs is de veronderstelling wel
eens gelanceerd, dat het in onze streken althans beneden de Rijn - ten dele
afstammelingen waren van officieren uit
Romeinse dienst, die het tot een zekere
welvaart hadden gebracht. Hereboeren,
kompleet met lijfeigenen en horigen!
Waarschijnlijk ook liggen aan het wapengebruik een aantal oudere opvattingen ten
grondslag. Zo heeft bijvoorbeeld het schild
van oudsher een bijzondere rol gespeeld.
Maar de ontwikkeling van de ridderstand
maakte een aangepast gebruik noodPhilips van Bourgondië temidden van
zakelijk. Want toen helmen in gebruik
verwanten en hovelingen
kwamen - zij maakten het gelaat onherkenbaar - werd het noodzakelijk kentekens
in te voeren. Dit gebeurde door de schilden Ook was die feodale maatschappij verte versieren met een of andere voorstelling wikkeld in eindeloze twisten over macht en
en de helm kreeg een zogenaamd vooral bezit. Dergelijke ruzies werden
helmteken.
gedeeltelijk volgens "ridderlijke rituelen"
f

™-'"•"
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uitgevochten, waarbij de verliezende partij
meestal het nodige aan bezittingen moest
inleveren.
Bij al die wapenfeiten was het nodig, dat
er deskundigen waren, die aan de hand van
de kentekens het verschil konden zien
tussen de strijdende partijen. Dit was een
taak, die ten deel viel aan de herauten. In
feite was een heraut aanvankelijk een soort
bode, een afroeper van boodschappen. Zijn
taak was om over het leger te waken,
waarbij hij onder andere de orders van de
commandant afriep.

Duitse heraut, eerste helft 16de eeuw
Naar Hans Guldenmundt
Het woord "heraut" betekent letterlijk
"aanroeper". In het middelnederlands werd
het geschreven als "heralt" of "herault" in
de betekenis van "wapenkoning".
16

Nadat de eerste wapens waren ontstaan,
duurde het maar betrekkelijk kort of het
gebruik ervan nam zienderogen toe. Zo
sterk zelfs, dat de wapenkunde of heraldiek een speciale wetenschap werd, uitgeoefend en uitgebouwd door de herauten.
Die kennis van de wapens zullen de
herauten vooral als organisatoren van
toernooien verkregen hebben. Daar waren
ze immers in de gelegenheid de wapens
nauwkeurig te observeren en in hun boeken te registreren. Zo ontstonden langzamerhand allerlei wapenverzamelingen.
Die oudst bekende wapenregisters dateren
uit de dertiende eeuw. Nadat het buskruit
werd uitgevonden en het gebruik van
vuurwapens de manier van oorlog voeren
aanzienlijk veranderde, verdwenen de
harnassen, helmen en schilden van het
strijdperk.
Maar tegen die tijd hadden geslachtswapens reeds een stevig gevestigde secundaire taak gekregen. Het waren emblemen
voor wettelijke, huishoudelijke en ook
decoratieve doeleinden geworden.
Eigendomsmerk
Vanuit het standpunt van de historische
ontwikkeling kunnen we de heraldiek in
drie perioden indelen:
1. De heraldiek, gebruikt voor oorlogsvoering (twaalfde en dertiende eeuw;
2. De heraldiek van de toernooien (veertiende en vijftiende eeuw)
3. De ornamentele heraldiek (vanaf de
zestiende eeuw).
We zagen reeds, dat in die eerste periode
er de praktische noodzaak was door medestrijders herkend te worden. Daarnaast
was er de menselijke ijdelheid, die de
wapendragers er toe bewoog om er zo
Ons Erfgoed nr 1, 1993

fraai mogelijk uit te zien. Dit bracht de
ridders er toe hun schilden en helmen te
voorzien van fel gekleurde tekens. Ook
bleek het wapen, in een tijd, dat de meeste
mensen niet konden lezen en schrijven,
zeer bruikbaar als eigendomsmerk en als
persoonsidentificatie.
Zo werd het toegepast in zegels, als decoratie van gebouwen, men bracht wapens
aan op allerlei huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, op het tuig van de paarden en
op grafmonumenten.
Reeds vroeg - bij de opkomst van de steden - begonnen ook "gewone" burgers zich
van geslachtswapens te bedienen, vooral
als zij een officiële funktie bekleedden als
schout, lid van de vroedschap, burgemeester, enz. Een dergelijk niet-adellijk
wapen komt al voor in 1221. Tijdens de
Republiek der Verenigde Nederlanden
moeten zo'n 45.000 familiewapens bestaan
hebben! Hierbij zij opgemerkt, dat van
streek tot streek het relatieve aantal wapens per bijvoorbeeld duizend inwoners
sterk verschilde. In sommige streken van
de Nederlanden was het gebruik van
wapens zeer beperkt. Als men dus afstamt
van inwoners van een dergelijke streek, is
de kans een eigen familiewapen te vinden,
zeer gering. Daarnaast werden ook zogenaamde huismerken toegepast, waarvan
er ook nog vele in wapenafbeeldingen zijn
terug te vinden.

gelijkheid, vrijheid en broederschap alleenzaligmakend waren, zijn op bevel van de
Fransen talloze wapenafbeeldingen, onder
andere op grafzerken, vernietigd.

wapens koning en wever

Daarna, bij de instelling van het Koninkrijk der Nederlanden, kregen adellijke wapens officiële bescherming, maar burgerlijke wapens werden vrijgelaten. Tegenwoordig, nu het zoeken in archieven beter
mogelijk is, zijn er steeds meer mensen, die
zo'n oud wapen, dat bij hun familie hoort,
weten te achterhalen. Maar er worden ook
nog steeds nieuwe wapens ontworpen en
gevoerd. Zo'n nieuw wapen is altijd beter
dan zonder meer een wapen van een
naamgenoot over te nemen.
Was men in de tijd na de riddertijd vrij in
de wijze van ontwerpen, tegenwoordig
houdt men zich bij nieuwe wapens strikt
aan heraldische regels. Een ontwerp moet
aan allerlei voorschriften voldoen. Als men
het bij het Centraal Bureau voor Genealogie wil laten registreren, wordt het ter
beoordeling aan een commissie voorgelegd, waarvan de leden bestaan uit verteHeraldische regels
Niet alleen zijn wapens en ook huismerken genwoordigers van het CBG en de Hoge
bruikbaar als familiesymbool, ze kunnen Raad van Adel.
ook voor de genealoog van belang zijn om Na goedkeuring vindt registratie plaats in
familierelaties op te sporen en te recon- het wapengilde bij het CBG met publicatie
strueren.
in het jaarboek.
In de tijd van de Franse overheersing, toen
(wordt vervolgd)
Ons Erfgoed nr 1, 1993
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Nederlandse archieven
"Wie schrijft, blijft" is één van de Nederlandse spreekwoorden, die iedereen kent.
En terecht is dat een waarheid zal men
zeggen.
Maar wat geschreven is, moet ook bewaard worden, als bewijsstuk, mede ten
behoeve van de geschiedschrijving.
Of deze geschiedschrijving nu landelijk is
of locaal, of dat het de geschiedenis betreft
van een bedrijf of van een familie, doet
verder niet ter zake. Het gaat er om hoe
men de bronnen er voor kan bereiken. De
Nederlandse archieven dus. Want juist
daar ligt de historie vastgelegd in
documenten.
In de middeleeuwen viel er nog niet zoveel
te bewaren. Eerst omtrent de tijd van
Karel de Grote begon men meer te
schrijven. Daarvoor was het in hoofdzaak
de kerk -met name de kloosters - die
geschreven stukken produceerde. (Het
woord klerk komt dan ook van clericus,
hetgeen geestelijke betekent).
En juist bij die kerkelijke organisaties
ontstonden de eerste archieven. Rechtshandelingen van blijvende betekenis, zoals
overdracht van bezit en verlening van
rechten, werden in de vorm van oorkonden
bewaard. Ook begon men al vroeg met het
aanleggen van lijsten van eigendommen
om ervan verzekerd te zijn, dat men de inkomsten van die bezittingen niet miste.
Acht sloten
Door de uitbreiding en de ontwikkeling
van het bestuur en nam ook de behoefte
van de burgerlijke overheden toe aan ge18

schreven stukken en uiteraard aan veilige
bewaarplaatsen van die stukken.
Dit werd in de hand gewerkt doordat ook
in onze streken het papier zijn intrede
deed, zodat men gemakkelijker over beschrijfbaar materiaal beschikte.
Niet alleen breidde de behoefte aan geschreven documenten zich uit, maar er
werden ook meer uiteenlopende zaken
geadministreerd.
Tegenwoordig wordt wel eens verzucht,
dat het leven te veel in wetten en voorschriften wordt gevangen, maar ook vroeger wist men daar raad mee. Zie bijvoorbeeld in "Ordonnantie van de Polityen Binnen Hollandt", de Politieke Ordonnantie
van 1590. Artikel 38 daarvan is waard om
er even uitgelicht te worden. Daarin staat,
dat voor het veilig opbergen en bewaren
van de te vervaardigen registers het maken
van een kist met twee sloten wordt voorgeschreven. Hierbij kregen twee verschillende functionarissen ieder een sleutel
onder hun beheer "ende sullen deselve
sloten geopent ende gesloten worden in
haere beyde presentie".
Terwijl kerken en kloosters vanaf het begin een vaste vestiging hadden, waren de
burgerlijke besturen eerst nogal ambulant.
Ook hadden de steden in het begin geen
vaste stadhuizen. De archiefkisten moesten
dus steeds mee, of werden daar in
bewaring gegeven, waar men wel over een
vaste en betrouwbare bergplaats beschikte.
Zo werden in Kampen de oorkonden bewaard in de schepentoren, die thans nog
door een zware ijzeren deur wordt afgeOns Erfgoed nr 1,1993

sloten. Deze deur is afkomstig van het slot
Voorst en werd in 1362 door de Kampenaren als krijgsbuit meegevoerd. Waarschijnlijk is dit de oudste archiefplaats in
Nederland.
In Amsterdam werden de stadsprivileges
bewaard in een eikenhouten kast, afgesloten door een met ijzer beslagen deur, die
door drie sloten beveiligd was. Ook hier
werden de sleutels door verschillende
functionarissen bewaard. Deze archiefkast
stond in een vertrek, dat men "Secreet" of
"Ijzeren Kapel" noemde.
Dit uit het derde kwart van de vijftiende
eeuw daterende vertrek kon men met
behulp van twee ladders bereiken.
De meerdere sleutels waren om misbruik
van de stukken te voorkomen en om de
betrouwbaarheid ervan te garanderen.
In Leiden werden de handvesten bewaard
in een kist met acht sloten, waarvan de
acht schepenen de sleutels bewaarden.
Moest men om bepaalde redenen in de
kist zijn en was één van de schepenen niet
bereikbaar, dan werd op zijn kosten het
betreffende slot verwijderd!
In Groningen werd de archiefkist nog in de
eerste helft van de zestiende eeuw van het
huis van de ene burgemeester vervoerd
naar dat van zijn opvolger!
Openbaarheid
Het woord "archief is via het Latijn
afkomstig uit het Grieks. Het Griekse
woord "archè", dat "macht", "overheid"
betekent leverde het begrip "archeion" op,
het overheidsgebouw, waar de stukken
werden bewaard. Via het Latijnse "archivum" is de stap naar het hedendaagse
woord maar klein.
Het begrip "archief' wordt ook gebruikt
Ons Erfgoed nr 1, 1993

voor verzamelingen van documenten, die
niet alleen bij de rijks- of gemeentelijke
overheden ontstaan, maar ook bij verenigingen, bedrijven en particulieren.
Tot diep in de achttiende eeuw dienden de
archieven uitsluitend als arsenaal van
bewijsstukken en als papieren geheugen
voor de administratie. Slechts bij uitzondering werd aan historische onderzoekers
toegestaan er gegevens uit te putten.
De openbaarheid en de organisatie van hun
beschikbaarstelling voor het wetenschappelijk onderzoek konden eerst in de praktijk worden gebracht na de omwenteling
van 1795 en de vervanging van het
federatieve stelsel van de Republiek der
Vereenigde Nederlanden door de eenheidsstaat. De zelfstandige gewesten bestonden niet meer, hun bezittingen waren
genationaliseerd, dus ook de archieven.
Daarmee was het pad geëffend voor hun
openstelling "ten openbare nutte" '). In de
vorige eeuw verkondigde de grote staatsman J.R. Thorbecke dat openbaarheid de
"groote, algemeene school van politische
opvoeding" was. Hetgeen onderstreept
wordt in artikel 7 van de Archiefwet van
1962: "De archiefbescheiden, welke in de
archiefbewaarplaatsen berusten, zijn openbaar". En nogmaals wordt die openbaarheid beklemtoond in de Nederlandse
Staatscourant van 4 maart 1978. "Elke
burger dient krachtens de wet de weg te
kunnen vinden naar de archieven. De particulier kan in de papieren van de overheid
bevestiging zoeken van recht. De administratie en de wetenschap kunnen er in het
verleden speuren naar de zin van het heden".
In elke provinciehoofdstad van Nederland
is een rijksarchief gevestigd met in
19

's Gravenhage het Algemeen Rijksarchief.
In deze archieven worden de administraties
bewaard van hertogen, bisschoppen,
kloosters en kasteelheren. Maar men vindt
er ook papieren van rechtbanken, notarissen, bedrijven, registers van de burgerlijke stand en memories van successie. In
het Algemeen Rijksarchief worden boven-

dien stukken bewaard van algemeen
landelijke strekking. Meer over de rijksarchieven en over gemeente-archieven in
een volgend nummer.
1

) Beknopte gids voor de bezoekers van
het Algemeen Rijksarchief, 's Gravenhage
1966.

REGISTER DER BESCHEIDEN;

Laden II.
Rakende de Jurisdictie/i, lieg ten , Privilegiën,

DIE BERUST IIEBBEN IN HET

Contracten, Mvue, enz.

„SECREET VERTREK"

van

verschillende datums; de oudste
1477.

van het jaar

VAN

H. H. Burgemeesteren en Regeerders
DER STAD

No. 1. Verscheiden act en van non praejudicie.

DELFT.

S

I

G N A L E

2, Stukken, rakende het JExue-regt, beginnende met den jare
1454.
(De lijst der stukken volgt bier achter. Zie den Bladw.).
3. Octrooi van Maximilïaan en Maria,
dat die van Holland bij die van de
Universiteiten van Keulen en Leuven
niet mogen geciteerd worden. ,

M E N T .

PIERRE VAN R O O T E N , lang 5 Voeten en 4. Duim, Oud 36 i 40
Jaar, hebbende blond Haair en Wenkbrauwen, zyrde gefchonden van de Kinderziekte, grof van Lichaam, en hebbende aan de Rechterhand geen Duim ea
twee Vingers, welke hy niet kan gebruiken
Waarop gedelibereert zynde is goedgevonden enverftaan daar van by Extrad deezes
zonder refumtie kennis te geven aan alle de Municipaliteiten in dit Departement, met
last om de nodige recherches naar den meergemelde Perfoon te doen, dezelve ontdekkende, te arresteeren, en daar van onverwyld aan dit Befluur kennis te geven.
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Archiefstukken zijn er van velerlei aard
20
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Klappers op kerkelijke huwelijken voor
1750 in de provincie Groningen
Door de Stichting Vrienden van de Groninger Archieven zijn per regio geïndiceerde klappers uitgegeven op alle kerkelijke huwelijksinschrijvingen vóór 1750
met uitzondering van de stad Groningen.
De provincie is daartoe in 28 regio's verdeeld, waarbij de gemeentegrenzen uit de
vorige eeuw zoveel mogelijk zijn gevolgd.
Per regio is een klapper van circa 100 blz.
(ongeveer 5000 namen) uitgegeven.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

De regio-indeling is als volgt:
01. Haren, Hoogkerk en Noorddijk
02. Leek en Marum
03. Grootegast en Oldekerk
04. Grijpskerk
05. Zuidhorn
06. Aduard, Ezinge en Oldehove
07. Leens, Ulrum, Kloosterburen en
Eenrum
08. Baflo en Winsum
09. Adorp en Bedum
10. Middelstum en Kantens
11. Warffum en Usquert
12. Uithuizen en Uithuizermeeden
13. Slochteren
14. Ten Boer en Stedum
15. Loppersum en 't Zandt
16. Appingedam en Bierum
17. Delfzijl
18. Noordbroek en Zuidbroek
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Scheemda
Meeden, Midwolda en Nieuwolda
Winschoten
Beerta, Finsterwolda en Nieuwe
schans
Termunten en Lieroord
Hoogezand
Sappemeer
Veendam
Wildervank, Oude-Pekela en Nieuwe
Pekela
Wedde, Bellingwolde, Onstwedde en
Vlagtwedde

Intekening is mogelijk door per klapper
ƒ27,50 (inclusief verzendkosten) onder
vermelding van nummer en gebiedsaanduiding, over te maken op bankrekening
46.62.89.480 bij de Amrobank te Groningen (gironummer van de bank: 803935),
t.n.v. de Stichting Vrienden van de Groninger Archieven, p/a Rijksarchief, Sint
Jansstraat 2, 9712 JN Groningen
Bovendien is in het Rijksarchief te Groningen een klapper aanwezig, waarin de
namen uit deze 26 deelklappers in één
bestand zijn opgenomen.
Het is de bedoeling dat dit bestand te zijner tijd ook op microfiche in het Centraal
Bureau voor Genealogie geraadpleegd kan
worden.
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Merkwaardigheden in de Burgerlijke Stand

De zaak Maria Elisabeth de Droog
Maria Elisabeth de Droog werd geboren te
Haarlem 17 januari 1836 als dochter van
de koopman Gerardus de Droog en Elisabeth van der Kraaij. Rond haar leven
hangt een waas van geheimzinnigheid. Zij
trouwde in Haarlem 16 december 1857
met Johannes Petrus Toornent. Een jaar
later werd hun dochter Maria Elisabeth
Toornent geboren. De werkman Toornent
heeft niet lang de vreugde van het vaderschap kunnen beleven. Hij stierf in de
Spaarnestad nog geen jaar later op 14 november 1859.
Maar nu komt het merkwaardige. De jonge
weduwe hertrouwt volgens de registers
van de Burgerlijke Stand al op 12 oktober
1859 met Johannes Wijkhuizen. Dus een
maand vóór het overlijden van haar eerste
man! En in die huwelijksakte wordt niet
vermeld, dat Maria Elisabeth de Droog de
weduwe was van Johannes Petrus Toornent. Eveneens een vreemde merkwaardigheid.
Na het overlijden van Johannes Wijkhuizen hertrouwt Maria Elisabeth te Haarlem
17 december 1862 met Gerrit Warmer. In
deze akte wordt wèl vermeld, dat zij
weduwe is van Johannes Petrus Toornent,
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maar nu blijft de naam van Johannes
Wijkhuizen achterwege!
Nóg ingewikkelder wordt het, als Maria
Elisabeth de Droog op 16 augustus 1863
komt te overlijden. Dan is zij weer de
echtgenote van Johannes Wijkhuizen!
Maar nauwelijks is haar lichaam aan de
Haarlemse bodem toevertrouwd of er gebeurt volgens de registers van de Burgerlijke Stand een groot wonder. Op 1 november 1865 hertrouwt Maria Elisabeth
de Droog te Haarlem met Jan Josephus
Hofsté, de dertig-jarige zoon van IJzak
Hofsté en Catharina Booms. En in al die
akten staat nauwkeurig aangetekend, dat
Maria Elisabeth de Droog de dochter is
van Gerardus de Droog en Elisabeth van
der Kraaij. Tot slot volgt nog het "tweede
overlijden" van Maria Elisabeth te Haarlem op 7 juni 1922, "wonende alhier,
weduwe van Jan Josephus Hofsté, vroeger
gehuwd geweest met Gerrit Warmer, voor
die tijd met Johannes Wijkhuizen en voor
den eersten maal met Johannes Petrus
Toornent, dochter van Gerardus de
Droog en van Elisabeth van der Kraaij".
Waaruit blijkt, dat genealogie soms erg
ingewikkeld kan zijn!
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Uiervan is deze akte opgemaakt, en na voorlezing ddorde beide aangevers en ons ondertcekend.

"dubbele" overlijden van Maria Elisabeth de Droog
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die het ambacht verstaat.

Beroepen van toen

Advocaat
tijd van het grootgrondbezit, de tijd ook
van lijfeigenen en horigen, met de twaalfde
eeuw beginnen de steden op te komen. En
met de steden de handel, nijverheid en
scheepvaart. Langzamerhand ontstonden
als uitvloeisel hiervan de diverse beroepen.
Laken- en linnenwevers, brouwers, smeden, timmerlieden, metselaars, glazenmakers, enz. Zij werkten voor of in dienst
van anderen. Ook ontstonden in die tijd de
gilden. Vakverenigingen, gericht op de
Was de negende tot de twaalfde eeuw de bescherming van het ambacht. Want die

In de tijd van Karel de Grote (768-814)
was de landbouw het hoofiniddel van bestaan. Geld was in die tijd schaars.
Grondbezit vormde de rijkdom, het was
ook de enige maatstaf voor het vermogen.
Naast de landbouw was ook de veeteelt
een belangrijke bron van inkomsten.
Koeien en varkens leverden melk en vlees,
schapen en geiten de wol voor spinnen en
weven. Alles echter voor eigen gebruik.
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het ambacht verstaat, heeft eer en aanzien. begrafenis nodigt, diens dood aan de
De toekomstige aambachtsman moest eerst huizen aanzegt en verder met de bediening
een tijd als leerling doorbrengen. Na het der begrafenis belast is. Hij wordt ook
Doodbidder,
vervaardigen van een proefstuk mocht hij Nodiger, Boodschapper,
zich gezel noemen. Na zekere tijd volgde Lijkbidder, Groefbidder of leedaanzegger
weer een proefstuk en werd hij meester in genoemd. De titel "aanspreker" is van de
zijn vak. Indien de dekens van het gilde er vroegere gilden afkomstig. Iedere gilgeen bezwaar tegen hadden - er mochten deknecht was de aanspreker van zijn gilde.
niet teveel meesters in een stad zijn - kreeg Bij de lijkstatie ging hij, als leider van de
de ambachtsman toestemming zich zelf- rouwstoet, vóór de baar uit. Later, toen in
standig te vestigen. De gilden werden de grote steden men dikwijls geen lid meer
afgeschaft op het eind van de achttiende was van een gilde, waren er andere personen nodig om het werk te verrichten, wat
eeuw.
anders de gildeknecht deed. En ofschoon
het
eigenlijk geen "aan-spreken" meer was,
Door het toenemen van de bevolking in de
maar
een bekendmaken, bleef de oude titel
Nederlanden, ontstond er ook grotere betoch
in
zwang ')• Een voorbeeld van zo'n
hoefte aan allerlei gebruiksvoorwerpen en
gilde-aanspreker
is het begrafenisbriefje
consumptiegoederen. Ook nieuwe consumptiegoederen door het toenemen van de van het Sint Lucasgilde te Haarlem.
scheepvaart naar verre gewesten. Koffie "Tegen Woensdagh den 23sten Maert A°
en thee, peper en nootmuscaat werden in 1661 nae den middagh ten twee uuren
de Nederlanden bekend. Tevens ontstond precys, werd U.E. ter begraeffenis
er een grote en gevarieerde verscheiden- gebeden met mr. Pieter de Molijn,
heid aan beroepen. In de oude over- schilder op de oude gracht over de
drachtsakten, notariële akten en andere stoofsteegh, als vrient in huys te komen
archiefstukken komt men bij het familie- met de Lange mantel, Groote Kerck (mid2
onderzoek die oude beroepen vaak tegen. delkerkno. 79" ).
Het zijn ambachten, die in later eeuwen 1 ) De Oude Tijd, jrg. 1874, pag. 162/163.
dikwijls verloren zijn gegaan door me- (OT).
chanisatie. Want wat deed in een tijd die 2 ) A. van der Willigen Pz. Geschiedkunnu verleden is een volder? Wat is een blo- dige aanteekeningen over Haarlemsche
kemaker of een vettewarier? Vragen waar- schilders, Haarlem 1866.
op wij in kort bestek een antwoord
proberen te geven over het vergeten am- Aardwerker. Aardwerk is het verwerken
bacht. Over vaklieden, die werkten in een van aarde of grond. Een aardwerker is een
nu vergeten maatschappij, die toen de sa- arbeider, die grondwerk verricht. Tegenmenleving van onze voorouders vormde. woordig grondwerker genoemd. Het was
Oude beroepen in het licht van nu.
een zwaar en slecht betaald handwerk. Bij
het graven van bijvoorbeeld een bouwput,
Aanspreker, een persoon, die de familie stond men dikwijls tot aan de enkels in het
en vrienden van de overledene ter grondwater. Het begrip "aardwerker" was
Ons Erfgoed nr 1, 1993
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tot in de vorige eeuw nog in gebruik. Zo
was Cornelis van der Aar, geboren te
Heemstede 27 januari 1796, toen hij 28
juli 1824 aldaar trouwde met Pieternelletje
van Muyen, aardwerker van beroep •).

Advocaat komt ook voor als familienaam.
1

) De Oude Tijd, jrg. 1874, pag. 321.

Afslager, persoon, die bij een openbare
verkoping belast is de afslag te regelen.
1
) . Frans van Geldorp, Hun naam was .... Het afslagerschap behoorde in het verleden
tot die ambten, waarmee mannen van aanVan der Aar, pag. 63, Delft 1989.
zien zich graag lieten bekleden.
Advocaat, rechtsgeleerde. Voordat in het
verleden iemand tot de balie werd toe- Zo bijvoorbeeld de Amsterdammer Jacob
gelaten, werd hij eerst door de president of Bicker Raye.
door een van de Raden van den Hove "Op den 14en Februarij 1736 hebben de
"neerstiglijk, getrouwelick ende sonder Heeren Burgemeesteren de persoon van
Jacob Bicker Raye beëdigd, en voor reek:
simulatie" ondervraagd.
van d' Heer Burgermr. Scott, aangesteld
Het ging hierbij om het volgende:
tot Afslager van de Oude Vischmarckt".
1. Of hij met goede manieren, verstande De afslager genoot "twee en een half
percento van het suyvere provenu van de
ende rijp en raede begaafd was;
2. Of hij uyt wettelijken huwelicke gepro- verkogte Vis". En dat was een bedrag, dat
aardig kon oplopen. Zo bedroeg het in de
creëerd was.
3. Of hij van de Christelijke Religie was. maand maart 1741 ƒ 27051 en negen
stuivers. Er waren dagen waarop voor
4. Of hij gheleert was, den tijd, daertoe
gheordineert, ghestudeert hebbende: ende meer dan ƒ 2000.— werd verkocht. In
maart 1756 werd een goede zalm voor één
of hij eenigh teeken van toekomende
gulden per stuk verkocht. Zodoende kon de
neerstigheyd is thoonende.
5. Of hij in de Rechten gepromoveert is,
2/4 % voor de afslager een aardige bron
ende in wat plaetse hij zijnen titel
van extra inkomsten vormen ' ) .
verkregen heeft').
Vervolgens moest de advocaat de eed x) De Oude Tijd, jrg 1871, pag. 312/313.
afleggen. Deze eed hield in "getrouwheid
aan den stadhouder, eerbied voor de Ma- Ankerslager, ook ankersmid genoemd. Dit
gistratuur, goede zorg voor de practijk, is dus iemand die scheepsankers maakte.
en dat hij geen zaak zou aannemen die Echter is het ook mogelijk, dat het een
onregtvaardig was".
smid was, die muurankers vervaardigde.
Die eed moest jaarlijks hernieuwd worden Muurankers werden vroeger ook dikwijls
binnen dertien dagen na de eerste in de vorm van een jaartal gesmeed en
gerechtsdag. Een termijn, voor hen die gebruikt aan de voorgevel van een
elders woonden, met nog twee dagen ver- gebouw. Met muurankers werd de balklengd, alles "op poene van een gouden laag aan de muur verankerd.
carolus gulden".
26
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Apotheker. Een apotheek was van
oudsher een werkplaats en winkel waar
geneesmiddelen werden toebereid en
verkocht. Het werk van de apotheker was
"'t prepareren der medicamenten", anders gezegd: "recepte toemaacken". De
apotheker moest daarom "de Latijnse tale
redelicker wijse verstaen" l). Dat de inkomsten van de apothekers onderling
nogal eens konden verschillen, blijkt
bijvoorbeeld bij twee apothekers te Alkmaar. Cornelis van den Berg werd in 1723
voor ƒ 3500.-- eigenaar van "De Witte
Roos" aan de westzijde van de Mient te
Alkmaar. Daar vestigde hij zijn apotheek.
In 1742 werd zijn jaarinkomen geschat op
ƒ 1200.--. Een andere apotheker, Fredrik
Fooy, kocht 26 januari 1734 aan de
zuidzijde van het Verdronkenoord "Het
Vergulde ABC" voor ƒ 1100.-. Het
jaarinkomen van deze apotheker werd in
1742 geschat op ƒ 600.--. De helft minder
dus!
Apotheker komt voor als familienaam.
1

) Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw, De
uithangteekens, I, pag. 107, Amsterdam
1868. (v Lennep en TG).
2
) Hans Koolwijk, Alcmaria, Historischgenealogisch dagboek 1722-1759, pag. 5
en 23, z.p. en z.j. (Alcmaria).
Appelkoopster, koopvrouw in appelen. In
Amsterdam was dit bijvoorbeeld Lijsbeth
Aerts, die "appelcoopster" was. Zij was
de weduwe van de Utrechtse schuitenvoerder Dirck Dircksz. Lijsbeth woonde in
het Appelmansteegje op de Appelmarkt.
Zij overleed in 1587. Haar nalatenschap
bedroeg ƒ 2418.-. Voor die dagen een
flinke som ] ) .
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In Leiden verkocht Aeltgen Hendricxdr.
appelen. Zij was de weduwe van Cornelis
Boenensz. en woonde in 1581 op de Mare
1

) Dr. J.G. van Dillen, Amsterdam in
1585, Het kohier der capitale impositie
van 1585, pag. 151, Amsterdam
MCMXLI (Dillen).
2
) Jaarboek Centraal Bureau voor
Genealogie 1968, pag. 178 (JbCBG).
Aschkooper, handelaar in potas. Potas
(kalium-carbonaat) werd vroeger uitgeloogd uit houtas en weleer in potten verzonden. Potas werd onder andere gebruikt
als onderdeel van de zeepfabricage.
Vandaar dat askopers dikwijls tevens
zeepzieders waren. In Amsterdam was dit
Evert Pietersz. Swart "Aschkooper op 't
Water, in 't Yserhuis, waar de drie
As tonnen uithangen". Hij was tevens
zeepzieder en makelaar. In 1585 betaalde
hij ƒ 7.— belasting l).
Eveneens te Amsterdam, ook op t Water
(Damrak), tegenover de Korenbeurs in "'t
Wapen van Schagen" was Nanningh
Florishz. Cloeck askoper en zeepzieder.
Hij werd in april 1567 in de Oude Kerk te
Amsterdam gedoopt.
Het huis "'t Wapen van Schagen" (Damrak
44) werd in 1594 zijn eigendom l).
») Dillen pag. 105.
2)Jb.CBG1988,pag. 114.
Aschwerker, bereider van potas, zie
Aschkooper.
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"De schrijfkunst is boven alle kunsten te
verkiezen"

Paleografie (1)
Inleiding

Uitdaging

Als u wat verder in uw familiegeschiedenis
teruggaat, zult u worden geconfronteerd
met een schrift, dat nogal afwijkt van het
geschreven woord zoals tegenwoordig gebruikelijk is.
De wetenschappelijke studie van dit oude
schrift noemt men paleografie. Een woord,
dat afgeleid is uit het Grieks waarin palaios oud betekent en graphia beschrijving
van. In deze rubriek beperken wij ons tot
het Nederlandse taalgebied. U zult er geen
expert door worden, maar wel kunt u zich
voldoende kennis eigen maken om bij het
onderzoek in doop-, trouw-, begraafboeken en andere voor het genealogisch onderzoek belangrijke bronnen voldoende
houvast hebben.

Na een korte uiteenzetting over het ontstaan van het schrift valt onze uiteenzetting van de paleografie eigenlijk uiteen
in drie delen.
1. U maakt kennis met de wijze waarop de
letters in de loop van de zestiende tot en
met de achttiende eeuw geschreven werden.
2. U maakt kennis met vroeger veel gebruikte afkortingen en begrippen.
3. U krijgt teksten en tekstdelen op, weergegeven als reproduktie van oude documenten.
Het is de bedoeling, dat u deze, met
inachtneming van enkele regels, vertaalt in
het Nederlands van nu. Het spreekt wel
vanzelf dat wij u die vertaling eveneens
geven. Maar zelf vertalen en achteraf
controleren levert de beste resultaten op.

Uw slagen hangt echter in de eerste plaats
af van de tijd, die u aan dit onderwerp wilt
en kunt besteden. Als u er zo nu en dan
even voor gaat zitten en het gemakkelijk
opgeeft, kunt u geen grootse verwachtingen koesteren over uw vooruitgang.
Paleografie kunt u zien als een vorm van
puzzelen. Er is tijd en geduld voor nodig.

Waar wij u niet voor kunnen behoeden is
de ervaring, dat de stukken, die u mogelijk
bij uw toekomstige onderzoekingen in
handen krijgt, af en toe zeer onduidelijk
geschreven zijn of in slechte staat
verkeren, bijvoorbeeld door brand- of
vocht-schade. Het is een uitdaging dan
Geleidelijk zullen we van het hedendaagse toch aan de gewenste informatie te komen.
schrift naar oudere vormen teruggaan,
zoals we ook bij het genealogisch onder- Het ontstaan van het schrift.
zoek van het heden naar het verleden toe
werken.
De studie, waar wij ons mee gaan bezigWe zullen dus eenvoudig beginnen.
houden is de paleografie, zoals deze in
28
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West-Europa beoefend wordt, namelijk de
Latijnse paleografie, omdat de schrifttypes
zijn afgeleid uit het schrift, dat in het Romeinse rijk in gebruik was.
De Romeinen moesten een wereldrijk in
stand houden. Communiceren met hun gezagsdragers in de bezette gebieden was
dus noodzakelijk.
Omstreeks het begin van onze jaartelling
vinden we bij de Romeinen een alfabet dat
tamelijk veel lijkt op de hoofdletters van
bepaalde door ons bij het drukken gebruikte schriftsoorten, de zogenaamde schreefletters als de Garamond en de Times:
ABCDEFKLMNOPQRSTV Dit alfabet
is de basis geweest van alle letterstelsels
gebruikt door de Romaanse en Germaanse
volkeren. Uit het Grieks werden later de
letters KXY en Z toegevoegd. De G is een
variant van de C; de I diende als J en de V
ook als U, terwijl de W een verdubbeling
van de V of de U was. Eerst later kwamen
de J, de U en de W er bij. Tot in het begin
van de achttiende eeuw werden de i en de j
en ook de u en de v door elkaar gebruikt.
Nevenstaand volgt een beknopt schema
betreffende de samenhang tussen de Egyptische hiëroglyfen, het Phoenisisch, het
Grieks en het Latijn naar de Encyclopedie
voor iedereen (J. Kooy).
Het valt buiten het bestek van deze serie
ons er in te verdiepen, of deze afbeeldingen
inderdaad juist zijn.
Schrijfmeesters
De brug tussen de Romeinen en ons werd
in feite door de kerk geslagen. Want in het
begin waren het de kerkdienaren die het
Romeinse zogenaamde kapitaalschrift geOns Erfgoed nr 1, 1993
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Enkele herleidingen van ons alfabet
bruikten. Oorspronkelijk geschreven met
een rietpen, later met een versneden veren
pen.
De oudste kerkelijke boeken zijn dan ook
op deze manier tot stand gekomen. Het
schrijven van deze hoekige letters was echter tamelijk tijdrovend. Bovendien breidde
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het Christendom zich voortdurend uit,
waardoor er meer en meer afschriften van
de bijbel en andere kerkelijke boeken nodig
waren. Daarnaast groeide de behoefte aan
het geschreven woord door de uitbreiding
van handel en scheepvaart.
Om sneller te kunnen schrijven werden de
hoeken van de letters geleidelijk meer
afgerond, terwijl ook enkele letterdelen
werden weggelaten of verkort. Zo werd KJ

geschreven, waarbij al naar de tijd en de
volksaard eigen lettervormen ontstonden.
Zo onderscheiden we om enkele te noemen
de Ierse, de Angelsaksische, de Frankische
en de Gothische schriftsoorten.

Vooral Karel de Grote heeft veel gedaan
voor de ontwikkeling van het onderwijs en
dus ook voor het schrift. In alle voor het
Christendom gewonnen streken werd de
£ en nog later £.
(later) naar hem genoemde Karolingische
Op deze wijze ontstond het Unciaalschrift, Minuskel gebruikt.
dat zijn bloeitijd had tussen de derde en de Maar de ontwikkeling van het schrift stond
vijfde eeuw. Daarna werd het verdrongen niet stil. In de elfde eeuw begint vanuit de
door het Half Unciaal schrift. Na de ne- Zuidelijke Nederlanden (België) en Noordgende eeuw ontstaat het Minuscuul schrift. Frankrijk de Gotische Textura tot ontwikOntstond er eerst een groep beroepsschrij- keling te komen.
vers, later trokken de kloosters het schrij- In Duitsland beleeft deze textura een bloeiven en het afschrijven steeds meer naar
tijd in de dertiende en veertiende eeuw,
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zich toe. Ook al, omdat dit een grotere maar in de vijftiende eeuw wordt dit
zekerheid bood met betrekking tot juistheid schrift meer voor liturgische handschriften
en zuiverheid van het geschreven woord.
van groot formaat en voor elementaire
Hierdoor werden de kloosters met hun schoolboeken gebruikt.
"monnikenwerk" steeds meer de basis van Tegen het einde van de twaalfde eeuw
wetenschap.
werden de minuskulen bij de oorkonden
Door de groei van het Christendom ver- van de Engelse koningen omgevormd tot
spreidde de kerk geleidelijk over heel Eu- een cursief schrift, waarbij letters als de u,
ropa boeken in de verschillende hiervoor n en m in één trek tot stand kwamen.
Het schriftelijk vastleggen van allerlei zagenoemde schriftsoorten.
Die boeken werden plaatselijk weer over- ken nam enorm toe. Overheid, universiteiOns Erfgoed nr 1, 1993
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ten, kerkelijke orden en ook het han- lieten graveren en afdrukken.
delsverkeer hadden steeds meer behoefte Hun taak was vrij gecompliceerd, omdat
aan allerlei schrifturen en briefverkeer. er in verschillende delen van Europa uitHierdoor kon het niet uitblijven dat de pen eenlopende schriftsoorten gebruikt werden,
gemakkelijker wegen over het inmiddels in waarvan ze de meeste moesten kunnen beheersen. In de Nederlanden kende men het
gebruik genomen papier zocht.
Vanuit het zuiden (Frankrijk) kwam een "Nederlantsche Loopende Schrift", dat
enigszins cursief schrift tot ons, dat geken- cursief was en het "Staende Schrift", de
merkt wordt door een sterke contrastering rechtopstaande uitvoering. De eenvoudigvan haar- en schaduwstreken en dat een ste versie was het "Gemeyn Schrift". Dit
had echter bezwaren omdat de letters
elegant karakter had.
In de Nederlanden is sedert het einde van gedeeltelijk onduidelijk waren. De s, f en h
de vijftiende eeuw in de meer zuidelijke waren ongeveer hetzelfde en de r leek op
streken van ons land dit Franse schrift de v of w, zoals nog te zien is in het Duitse
sterk aanwezig. In het oosten en het noor- schrift van voor Wereldoorlog II.
den is het Duitse schrift blijven voortleven. In de zeventiende eeuw vond het humanisIn de zeventiende eeuw worden de middel- tische schrift steeds meer ingang en in feite
eeuwse handschriften geleidelijk verdron- gebruiken we, als we de letters aan elkaar
gen door het zogenaamde humanistische schrijven, dit schrift nog steeds.
schrift. Dit is ook weer uit de Minuskel Het echte "Schoonschrift" werd gebruikt
ontwikkeld in Italië en werd vooral be- voor geschriften waarbij op een fraai uiterstemd voor het drukken en het schrijven in lijk werd gelet, zoals bij ambtelijke oorkonden, zakenbrieven en verzoekschriften.
het latijn.
Deze schrijfkunst werd uitgeoefend tussen
Hoewel de uitvinding van de boekdruk- 1500 en 1800. Daarna werd het min of
kunst het met de hand schrijven van meer tot een bombastisch gespeel met
boeken sterk op de achtergrond drong en overdreven tierlantijnen. Ook de uitvinding
zelfs min of meer overbodig maakte, werd van de stalen pen heeft de mogelijkheid tot
er voor het vastleggen van diverse zaken in schoonschrijven ingeperkt.
akten, oorkonden en brieven toch nog veel Enige bekende schoonschrijvers waren:
Dirck Adriaaensz Valcoog, die in 1591
geschreven.
een boekje liet verschijnen over de kunst
Naast het onderwijs door kloosterlingen
van het schrijven, uitgegeven door Laurens
werden ook allerlei scholen gesticht, zowel
Jacobsz. te Amsterdam. Dan was er Jan
door de overheid als door particulieren.
van den Velde. Zijn standaardwerk, "SpieEen aantal van de oude schoolmeesters is
ghel der Schrijfkonste" verscheen in 1605
bekend geworden als "schrijfineesters".
te Rotterdam.
Deze "schoonschrijvers", zoals ze ook
genoemd werden, schreven brieven en Cornelis Theodoorus Boissens, geboren
andere stukken in opdracht. Ook gaven zij 1567 te Enkhuizen, later wonende en overdaarnaast schrijflessen. Voor hun leerlin- leden in Leiden.
gen maakten ze schrijfvoorbeelden, die ze Verder Maria Strick-Beck, geboren in
32
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Schriftvoorbeeld van Jan v.d. Velde

1577 in 's-Hertogenbosch, die met haar
vader Meester Jasper (of Casper) Becq in
1589 naar Delft kwam.
In een veilingcatalogus van 1960 lezen we:
"Tooneel der Loflijcke Schrijfpen, Delft
1607, door Maria Strick: Een boek met
schitterend gecalligrafeerde bladen, belangrijk wegens zijn fraaiheid en
zeldzaamheid."
In haar eerste schrijfboek zegt ze (oorspronkelijk in het Frans): "De schrijfkunst
is boven alle kunsten te verkiezen, zij is
nodig voor de jeugd, winstgevend voor de
ouderen, achtbaar voor de rijken, roemvol
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voor de gelukkigen, aangenaam voor de
adel, geeft onsterfelijkheid aan de mensen
uit het verleden, in het heden en de toekomst."
En die onsterfelijkheid van de mensen
door het schrift, die ook voor ons
genealogen van belang is, brengt ons bij de
opzet van deze serie: Het leren kennen en
lezen van dat schrift en de daarin gebruikte
termen.
We eindigen met een stukje handschrift uit
1767 als eerste oefenvoorbeeld. U kunt dit
nog grotendeels zonder meer overschrijven
in hedendaagse letters.
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Boeken en tijdschriften
Acht eeuwen Haselhoff
Terug kunnen blikken op achthonderd
jaren in de geschiedenis van je familie, is
wel héél imposant! Mr. drs. Albert Hazelhoff en mr. Jan H.A. Hazelhoff zijn daar
wonderwel in geslaagd.
Onlangs verscheen een indrukwekkend
boekwerk waarin de "Kroniek van het geslacht HaselhofF' werd vastgelegd. Het
boek kreeg als neventitel mee "Beschrijving van acht eeuwen familiegeschiedenis".
Daar zijn wél vele jaren genealogisch en
historisch onderzoek aan voorafgegaan. In
de jaren zestig begonnen door ing. Bastiaan Hazelhoff, later voortgezet door beide auteurs.
Uit de lange geschiedenis van het geslacht
blijkt, dat rond 1025 de naam Haselhof(f)
als een erfgoed Haselhof ten noordoosten
van Neurenberg als "Koninklijk bezit van
de Salische koningen wordt aangeduid.
Trouwens de oorsprong van het geslacht
dient in Duitsland te worden gezocht. In
1308 komt bijvoorbeeld een Johannes Haselhoff voor als burger van Dortmund. De
beide auteurs geven in hun boek een duidelijk overzicht van deze Duitse familietak.
Vervolgens komt de familierelatie ter sprake tussen de rustmeester en sergeant Hanss
Haselhoff en de latere borggraaf Derck
Haselhoff. Deze laatste heeft zich inmiddels in de Nederlanden gevestigd, oor34

spronkelijk als militair, chirurgijn, in zijn
latere leven als borggraaf en grootgrondbezitter.
De genealogie van Derck Haselhoff en zijn
nazaten neemt in het boek ruim driehonderdvijftig pagina's in beslag.
Derck werd geboren tussen 1600 en 1605
in de omgeving van Dortmund. Hij trouwde te Oudeschans 24 februari 1628 met
Geertruijd Luckas en na haar overlijden
met Magdalena Saxenhausen. Samen met
deze vrouw werd hij begraven in de NH
kerk te Wedde.
Uit beide huwelijken werden vijf zoons en
een dochter geboren. Zij vormden de
tweede generatie van een geslacht, dat
thans dertien generaties telt.
De genealogie van het geslacht Haselhoff
wordt ondersteund met allerlei historische
gegevens zoals bijvoorbeeld boedelscheidingen, koopakten, soms een verslag van
een gildevergadering of een familieraad
anno 1826.
Ook de funktie borggraaf en de lokale geschiedenis kregen ruime aandacht.
En het zijn juist deze interessante toevoegingen, die het geheel tot een boeiend familie verhaal maken. De talrijke illustraties zijn met zorg gekozen. Een uitvoerig
personenregister (vijftig pagina's!) maken
het boek tot een goed genealogisch naslagwerk.
Ons Erfgoed nr 1, 1993

Mr.drs. Albert Hazelhoff'en mr. Jan HA. Ubbo Wilkensstraat 5, 9641 EH VeenHazelhoff, Kroniek van het geslacht Hadam, tel. 05987-23261.
selhoff. Beschrijving van acht eeuwen Algemeen informatiepunt en tevens
familiegeschiedenis, geb. 559pagina's. In redactieadres van het informatiebulletin
beperkte oplage (600 exemplaren) uitge- is:
geven door de Familiestichting Haselhoff Edda Rekers-Hazelhoff, Hertog Albrechtte Wedde.
straat 2, 2435 XC Zevenhoven, tel.
Het secretariaatsadres van deze stichting 01723-8969.
is:
Frans van Geldorp

De Computerdienst van de Nederlandsche Genealogische Vereniging.

Wat kan de Computerdienst NGV voor
u doen?

Bij veel genealogen ontbreekt het aan kennis over en ervaring met computers. Vandaar dat de NGV een eigen computerdienst
heeft met als doel genealogen te informeren over het gebruik van computers.

Steeds meer genealogen gebruiken bij hun
activiteiten een computer. Bij genealogisch
onderzoek moet nu eenmaal een groot
aantal gegevens worden opgeslagen. De Overzicht van de activiteiten
traditionele methode: op papier en in een
kaartsysteem is eenvoudig, maar heeft zijn I Tijdschrift Gens Data
beperkingen.
De computerdienst geeft het twee-maanDe computer biedt hier enorme voordelen: delijks tijdschrift Gens Data uit. In dit blad
als de gegevens van een persoon zijn staan artikelen en mededelingen op het
ingevoerd, kan daar een groot aantal be- gebied van de computergenealogie. In een
werkingen op worden losgelaten.
vragenrubriek worden vragen van lezers
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woord. Alle activiteiten van de Computerdienst worden via dit blad bekend gemaakt.
De abonnementsprijs is f 17,50 per jaar.
II Programmatuur
Binnen de computerdienst zijn computerprogramma's ontwikkeld die zowel de
beginnende als de ervaren genealoog helpen bij het beheer van genealogische gegevens. Naast de Nederlandse versie is in
samenwerking met onze Duitse zustervereniging Mosaik ook een Duitse ontwikkeld.
De omvang van de programma's en de
hoeveelheid te verwerken gegevens stellen
als eis: minimaal 2 diskettestations dan
wel 1 station en een harde schijf. Een
printer is niet noodzakelijk, doch wel aanbevolen.
De publikatiestandaards van de NGV worden volledig ondersteund. Een afgedrukte
kwartierstaat kan dus direct ter publikatie
aangeboden worden.
N.B. Niet alle programma's zijn voor alle
computermerken beschikbaar. U vindt
steeds de laatste stand van zaken in de
bestellijst die regelmatig wordt aangepast. Die lijst kunt u aanvragen bij het
secretariaat (adres zie aan het eind van
dit artikel)
De volgende produkten zijn beschikbaar
(situatie eind november 1992):
1. GensData/D90 - GensData/D87.
Een verzameling programma's om genealogische gegevens in te voeren, op te slaan
en in een gewenste ordening weer af te
drukken.
Commodore 64 en 128 alsmede MSX36

systemen gebruiken GD/D87. Hier is minimaal één diskettestation nodig en een
Basic interpreter.
MSDOS systemen, Atari ST, Commodore
Amiga en Apple Macintosh gebruiken
GD/D90.
Gegevens hoeven slechts één keer ingevoerd te worden. Daarna kunnen ze op
diverse manieren worden bewerkt.
De uitvoer kan geschieden naar de monitor, de printer of in de vorm van een tekstbestand, dat later alsnog met een tekstverwerker opgemaakt kan worden.
De programma's bieden de volgende uitvoermogelijkheden:
a. Kwartierstaat in lijstvorm; een in principe l) onbeperkt aantal generaties kan
worden uitgevoerd en er is geen beperking
in de grootte van het kwartierstaatnummer.
Het is mogelijk om broers/zusters van de
proband en/of voorouders af te drukken.
b. Kwartierstaat in grafische vorm (alleen
bij GD/D87; bij GD/D90 is dit een onderdeel van GD/Grafiek (zie verder onder
4). Schematisch kunnen maximaal zes generaties uitgevoerd worden.
c. Index van familienamen; van een
kwartierstaat in lijstvorm of van een persoonsbestand kan men een alfabetische
index maken.
d. Genealogie of parenteel; een in principe
') onbeperkt aantal generaties kan zowel
taks- als generatiegewijs uitgevoerd worden.
e. Stamreeks; de uitvoer kan beginnen bij
de stamouder of bij de stamhouder.
f. Gezinsbladen; drie soorten worden ondersteund, een compact en een uitgebreid
formaat alsmede het standaardformaat van
de NGV.
g. Persoons- en relatiekaarten.
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h. Het selecteren en sorteren van persoonsgegevens.
') Vanwege geheugenbeperkingen van
verschillende computers kan het aantal
uit te voeren generaties beperkt zijn.
2. GensData/Klapper
GD/Klapper maakt genealogische bronnen
toegankelijk. Het programma maakt het
mogelijk om in de bij de Computerdienst
verkrijgbare bronbestanden:
gericht naar personen te zoeken
klappers op bestanden te maken en af
te drukken.
Bij het zoeken naar personen kunnen een
of meer criteria opgegeven worden waaraan de gezochte persoon moet voldoen:
voornaam en/of patroniem en/of familienaam; de persoon komt vóór een bepaald
jaar voor, en/of na een bepaald jaar; de
persoon komt als vader, als moeder, als
dopeling of als getuige voor, enzovoort. Er
kan bijvoorbeeld eerst gezocht worden
naar Jan Jansz in het algemeen, en
vervolgens naar Jan Jansz als vader in de
periode 1620 tot 1640.
Het is mogelijk klappers te maken op
voornaam, op patroniem en op familienaam. Bezitters van GD/Klapper kunnen
ook zelf bronteksten invoeren zoals
DTBL-boeken, notariële akten, monsterrollen.
De bestanden kunnen met de meeste
tekstverwerkingsprogramma's aangemaakt
en daarna door GD/Klapper ingelezen
worden, waarna men zelf kan gaan zoeken
en klappers maken. GD/Klapper is beschikbaar voor MSDOS en Atari ST. De
mogelijkheden van de MSDOS versie zijn
uitgebreider dan die van de Atari ST versie.
Ons Erfgoed nr 1, 1993

3. GensData/Konversie
Hulpprogramma's die een aanvulling bieden op het programmapakket GD/D90 (of
GD/D87). Het pakket is of komt beschikbaar voor alle merken waarvoor GD/D90
(of GD/D87) beschikbaar is. Het programma zet gegevens om van GensDataformaat naar GEDCOM-formaat en omgekeerd.
Vrijwel alle genealogische programma's
hebben een eigen manier om gegevens op
te slaan. Het GEDCOM-protocol is een
internationale standaard voor opslag en
uitwisseling van gegevens. Hierdoor is
het bijvoorbeeld mogelijk om gegevens
die zijn ingebracht met een ander programma, via GEDCOM over te brengen
naar GensData, of omgekeerd.
Bij de MSDOS-versie wordt een programma meegeleverd dat GensData-bestanden
omzet naar dBASE-III-formaat.
4.
GensData/Grafiek
Dit pakket is een aanvulling op GD/D90
en biedt grafische, statistische en controleprogramma's. Het is voorlopig alleen
beschikbaar voor MSDOS.
De grafische programmatuur biedt o.a. de
mogelijkheid een genealogie of parenteel te
maken in een driehoekspresentatie (van
boven naar beneden) danwei in vorkstructuur (van links naar rechts). De kwartierstaat kan o.a. in tabelvorm worden afgedrukt. Daarbij kan op het scherm elk
kwartier met de cursortoetsen bereikt worden en kunnen alle beschikbare gegevens
over dat kwartier worden opgeroepen.
De statistische mogelijkheden geven een
eerste aanzet tot presentatie van aanvullende populatiegegevens zoals gemiddelde
leeftijd; hoe vaak komt een naam voor; of
37

een groep personen met dezelfde naam
afgezet tegen de tijd.
De controleprogramma's testen de bestanden op hun onderlinge samenhang en chronologische volgorde; ze melden onder meer
vrije plaatsen in bestanden en controleren
data.

ben meestal een bepaald thema tot onderwerp. De aankondiging van deze manifestaties vindt u in GENS NOSTRA en
GENS DATA.
IV. Cursusdagen
Regelmatig worden cursussen georganiseerd met als doel de potentiële computergenealoog enig idee te geven over de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de
computer in de genealogie en hem tevens
vertrouwd te maken met de programmatuur van de Computerdienst.
Plaats, data en onderwerp van deze veelal
regionaal georganiseerde cursussen worden in GENS DATA gepubliceerd.

5. GensData/BPR
Het "bidprentjesprogramma" GensData/BPR, dat alleen voor MSDOS beschikbaar is, maakt het mogelijk om genealogische gegevens op bidprentjes of in rouwadvertenties overzichtelijk te administreren. De gegevens kunnen worden gesorteerd en geselecteerd. Hierdoor worden
ook grotere verzamelingen bidprentjes en
rouwadvertenties hanteerbaar.
V. Bulletin Board System GensHet programma slaat zijn gegevens op in Data/BBS
dBASE-III-formaat. Daarnaast is het mo- Veel computerbezitters hebben tevens de
gelijk de uitvoer in "Klapper"-formaat weg beschikking over een modem waarmee zij
te schrijven. Het programma is eenvoudig in contact kunnen komen met andere
in de bediening. Een beknopte handleiding computergenealogen. Gegevensuitwissewordt op de diskette meegeleverd.
ling en beschikbaarstelling van bronnen
zijn ideale toepassingen van modem en
III. Landelijke/regionale computerda- telecommunicatiesoftware.
gen
Eens per twee jaar wordt een grote Lan- De Computerdienst heeft eigen Bulletin
delijke Genealogische Computerdag geor- Board Systemen, waarop iedere compuganiseerd. Het hoofddoel van zo'n dag is tergenealoog met een modem kan inloggen.
het geven van informatie over nieuwe Vervolgens kan een bericht achtergelaten
ontwikkelingen binnen de computergene- worden, dat door anderen gelezen en
alogie. Naast een groot aantal lezingen op beantwoord kan worden. Tevens zijn er
uiteenlopende terreinen worden demon- databanken aanwezig. Momenteel bestaan
straties verzorgd van genealogische pro- deze uit namen van de Contactdiensten van
grammatuur voor verschillende soorten de NGV en van de Duitse DAGV alsmede
computers. De activiteiten zijn zowel ge- uit een aantal bronbestanden. Ook kunnen
richt op beginners als gevorderden.
bepaalde familiegegevens in beknopte
Daarnaast zijn er enkele malen per jaar vorm worden ingevoerd, waarna het sysRegionale Genealogische Computerdagen. teem probeert aanknoping te vinden bij
Deze zijn kleinschaliger van opzet en heb- door anderen ingevoerde gegevens.
38
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Ten slofte
Hiervoor hebben wij een overzicht gegeven
van de mogelijkheden, die de Computerdienst u biedt. Wij hopen, dat u besluit van die mogelijkheden gebruik te
maken. U kunt zich opgeven door een

briefkaart met uw naam en adres te zenden
naar:
Secretariaat Computerdienst NGV
Postbus 487
3720 AL Bilthoven

Genealogische vragen
(Brieven met betrekking tot deze rubriek
aan de redactie)
Deze vragenservice is vrij voor abonnees.
Anderen betalen f. 1,— per regel, vooraf
te betalen door overschrijving op postbanknummer 301108 t.n.v. Alvo, Delft.
Vragen worden opgenomen voor zover de
plaatsruimte dit toelaat.
1. Gezocht de geboorteplaats en jaar (plm
1755) van Jacobus van der Putte, overl.
Haarlem 22 oktober 1805. Wie waren zijn
ouders? Hij trouwde, waar? en wanneer?
met Joanna Tonie Kuipers, overl. Haarlem
1 nov. 1823. Hun zeven kinderen werden
gedoopt te Haarlem.
2. Gezocht de geboorteplaats en jaar (plm.
1760) van Franciscus Snoeks. Wie waren
zijn ouders en waar werd hij begraven?
(mogelijk Valkenswaard). Gehuwd, waar?
en wanneer? met Ida van de Kruijs. Waar
en wanneer werd zij geboren? Wie waren
haar ouders? Zij werd 16 mei 1809 in Valkenswaard begraven. Kinderen (voor zover
Ons Erfgoed nr 1,1993

3. Gezocht de geboorteplaats en jaar (plm.
1760 van Johannes Snoeks, overleden
Soerendonk 10 januari 1811. Wie waren
zijn ouders? Gehuwd waar? en wanneer?
met Johanna Maria Slooten. Gezocht haar
geboorteplaats en datum, datum van overlijden en haar ouders. Kinderen (voorzover
bekend) geboren Soerendonk: Frans, 17
maart 1783 en Johannes, 26 december
1789.
4.Gezocht (een besteladres van) het
familieboek van de familie (van) Kalsbeek/Kalfsbeek. Dit boek moet enkele
jaren geleden zijn verschenen.
5.Gezocht nadere gegevens van Trijntje
Delmers of Detmers, geboren te ? wanneer? Wie waren haar ouders? Zij was
gehuwd (wanneer? te Groningen?) met
Jacobus Gerlofs, gedoopt te Groningen 111-1726. Hun zoon, Jan Gerlofs werd 121-1759 in Groningen geboren.
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In het volgende nummer onder meer:
Genealogie
Ons verdere thuiswerk. Een eerste ordening: de
opbouw en nummering van de kwartierstaat.

Familiewapens
Wapenvormen en de onderdelen van het wapen.

De Nederlandse archieven
De organisatiestructuur van de Nederlandse
archieven. Archiefhieuws.

Paleografie
Het zeventiende-eeuwse alfabet.
Afkortingen en termen.

Oude beroepen
Vele beroepen van vroeger bestaan niet meer. Wat hielden die
beroepen in? Enkele komen nu aan de orde.

Huis- of hofmerken
Een eerste inleiding over deze oude tekens.

Computergenealogie
Haza-Data, een snel en gemakkelijk Nederlands programma met
vele mogelijkheden.
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Van de redactie
De verschijning van "Ons Erfgoed" is alom
door de vaderlandse pers met enthousiasme
begroet. Talrijke kranten in den lande
schonken min of meer uitgebreid aandacht
aan wat genoemd werd: "Een bijzonder
goed tijdschrift met gedegen artikelen.
Ongetwijfeld voor elke genealoog een
prima handleiding".
Ook via een tv-kabelkrant en de radio werd
terloops aandacht aan "Ons Erfgoed" besteed.
Het eerste nummer van het tijdschrift werd
29 januari in het Algemeen Rijksarchief te
's Gravenhage officieel overhandigd aan de
algemene rijksarchivaris dr. F.CJ.Ketelaar. Deze zei zeer verheugd te zijn over de
presentatie van een tijdschrift gewijd aan
genealogie en familiegeschiedenis."De neem

zonder meer aan,dat er grote belangstelling
voor zal bestaan. Het tijdschrift ziet er
goed verzorgd uit en het lijkt me dat het
terdege is voorbereid", aldus dr. Ketelaar.
Uitvoerig ook werd in het maandblad
"Diagonaal" van het ministerie van WVC
aandacht geschonken aan "Ons Erfgoed".
Evenzeer is het verheugend, dat talrijke
geïnteresseerden in de genealogie zich op
"Ons Erfgoed" hebben geabonneerd. Reeds
hebben enkelen de toezegging gedaan hun
medewerking te willen verlenen. Zo onder
anderen een abonnee, die over familieverenigingen op genealogische grondslag zal
schrijven. De redactie spreekt de hoop
uit,dat meerderen dit voorbeeld zullen volgen. "Ons Erfgoed", een tijdschrift voor u
en ook door u!

Fragment "Geslacht Lijst" van Pieter Brouwer, getrouwt den 17 October 1728 in de Beemster
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Genealogie (2)
Wanneer men een onderzoek gaat instellen
naar de afkomst van de familie, dient men
zich in de eerste plaats af te vragen: is er al
eerder - door iemand anders - een genealogie gemaakt van de familie. Om dit aan
de weet te komen kan men het beste het
Genealogisch Repertorium raadplegen. Dit
uit twee delen bestaande naslagwerk bevat
een toegang tot alle genealogische publikaties, die voor 1 januari 1970 in Nederland zijn verschenen. Op dit werk zijn
inmiddels nog twee aanvullende delen
verschenen over de j#ren 1970-1984 en
1985-1989. Totaal hebben de vier delen
een omvang van 1370 pagina's! De eerste
druk van het werk verscheen in 1933 en
werd toen samengesteld door jhr.mr.dr.
E.A. van Beresteyn. En onder die naam is
het bekend gebleven als Repertorium
Beresteyn. Dit Repertorium is te raadplegen in iedere goede Gemeentebibliotheek en bij het Centraal Bureau voor
Genealogie (CBG), Prins Willem Alexanderhof 22 's-Gravenhage. Men kan zich dit
Repertorium ook aanschaffen. Het is
verkrijgbaar bij het CBG voor ƒ 180,-.
Het is in ieder geval raadzaam eerst dit
werk te raadplegen, om te voorkomen dat
er dubbele arbeid wordt verricht inzake de
familiestamboom.
Nauwkeurig
We hebben reeds gezien, dat men bij het
stamboom-onderzoek bij het eigen gezin
moet beginnen en zo stap voor stap terug44

Bi<l voor de ziel van Zaliger
J o h a n n e s Molenkamp,
echtg. van Maria Cath. v d. Mortel,

•„'el>. te Assendelf't :-S0 1><><\ 18.'?4
nvcil. na voorzien (e zijn geweest van de 11.11. Sacramenten
der stervenden te Santpoort, den
.'! Jan. 191 f* en begraven den 5
.l.a.v. op 't I!,K.' Korkliof te
Drielwis.
Kon eorekroon zij de liootxc juron. die
op do we^en der .1,'oree.hli.L'heid L'evon'1 on worden.
Hoc JÏIIOII is (ioil voor hen die oprecht van lisuto zijn !
Dierbare cchtuenoote. ik viaai," dus
een I runen m:i;ir gebeden. Mijne kinverlam deze wereld
deren, uw v
uHeden heen - - .
)il\v;iiir hij vt
M
in
uwe uebed'Mi.
verdoet hem
Houdt uwe (oeder in eere al de da.r
'_ un hitnrs levens. Itlijfi eeiis^e/iud onder elkander, dieniCnd tretrouw. Viirtrtwel, eens zullen wij el kundot- wederzien.
Heer jïeef l'weii (liensuir .Inlitituies de
eeuwitre rust.
'tn/,e Vüder — wees iro^roet.

Voorbeeld van een bidprentje waarop de geboortedatum verkeerd is. Johannes Molenkamp werd niet
op 30, maar op 20 december 1834 te Assendelft
geboren.

werken naar het verleden. Belangrijk
hierbij is dat men uiterst nauwkeurig moet
zijn in het noteren van namen en data. Zo
bijvoorbeeld van het huwelijk. Wanneer
men 5 januari 1966 wettelijk getrouwd is
en een eventuele kerkelijke inzegening vond
plaats 23 maart van dat jaar, dient men in
eerste instantie het wettig huwelijk te
vermelden. Wel kan men de kerkelijke
bevestiging er tussen haakjes achter zetten.
Ons Erfgoed nr 2,199:1

(Vóór de invoering van de burgerlijke stand afgekort tot PK.
was het kerkelijk huwelijk dikwijls ook het Eerst iets over de geschiedenis van de PK.
wettelijk huwelijk).Ga ook niet zonder meer In 1938 begon de overheid met een aantal
af op data en namen door familieleden persoonsgegevens over iedere inwoner van
meegedeeld. Vraag liever inzage - of maak Nederland te vermelden op een kaart. Deze
een fotokopie - van het trouwboekje. kaart werd bijgehouden en bewaard door de
Evenmin is het betrouwbaar de datum van afdeling Bevolking van de gemeente. Bij
geboorte of overlijden over te nemen van verhuizing werd de kaart overgedragen aan
bidprentjes zoals deze in RK families bij de gemeenteadministratie van de nieuwe
het heengaan van een dierbare werden woonplaats. Na het overlijden van de gere(worden?) uitgereikt aan de begrafenis- gistreerde werd de PK overgedragen aan
gangers. Deze data zijn niet altijd even het Centraal Bureau voor de Statistiek en
nauwkeurig. Vooral bij de wat oudere via de Rijksinspectie van de Bevolkingsbidprentjes kan het voorkomen dat die data registers vervolgens aan het Centraal
niet kloppen met de werkelijke datum van Bureau voor Genealogie.
geboorte of overlijden. Dus altijd de Sinds de invoering van de PK zijn in
officiële stukken raadplegen!
Nederland ruim vijf miljoen mensen overleden. Jaarlijks worden aan het bestand zo
tussen
de 120.000 tot 130.000 kaarten van
Bij het noteren van geboorten dient men er
overledenen
toegevoegd.
voor te zorgen, dat de volledige voornaam
De
gegevens
op de PK bevatten niet alleen
(namen) wordt (worden) vermeld. Dus niet:
Corrie W., geb. Leeuwarden 12 september de personalia van de betrokkene, maar ook
de namen van diens ouders met daarbij
1962
dikwijls hun geboorteplaatsen en -data. En
Annie P., geb. Leeuwarden 4 januari 1965
met
deze laatste gegevens zit u met uw
maar:
familie-registratie dikwijls al ver in de
Cornelia Wilhelmina, geb. Leeuwarden 12
vorige eeuw.
september 1962
Johanna Petronella, geb. Leeuwarden 4 PK is verdeeld in een aantal vakjes
waarvan de volgende uittreksels zijn opgejanuari 1965
Alle gegevens worden vervolgens geregis- nomen:
treerd op een persoonsblad. Hoe zo'n blad 1. datum, waarop naam, geboorteplaats en
-datum van de geregistreerde zijn vergeeruit ziet hebben we al eerder verteld ')•
leken met de geboorteakte van de Burgerlijke Stand.
Persoonskaart
Wanneer men zich aan de hand van de 2. verhouding tot het gezinshoofd, bijvoorgevonden gegevens een beeld heeft kunnen beeld man, vrouw, vader en moeder.
vormen van de jongste geschiedenis van de 3. geslachtsnaam en voornamen.
familie, wordt het tijd een stapje verder 4 en 5. geboortedatum en gemeente, natioterug in de historie te gaan. Een nieuwe naliteit.
bron voor het verzamelen van gegevens 7. beroep, aanduiding h is hoofd, o is onvormt dan de persoonskaart, simpelweg dergeschikte.
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8. namen, geboorteplaatsen en -data
ouders. Let op! Ook hier weer een
belangrijke bron aan informatie. Met het
noteren van deze gegevens bent u alweer
een stapje terug in de tijd.
9 en 10. namen en voornamen echtgenoot
of echtgenoten.
11 en 12. geboortedatum en -plaats echtgenoot of echtgenoten.
13. huwelijksdatum en gemeente.
14,15 en 16. datum en plaats ontbinding
van het huwelijk door overlijden (o) of
echtscheiding (s).
21. de adressen waar de betrokkene heeft
gewoond.
De achterzijde van de PK bevat informatie
over de kinderen uit het huwelijk geboren
(voorzover zij tijdens het ontstaan van de
persoonskaart tot het gezin behoorden);
ook aangenomen/stiefkinderen (sz) 28 en
29. geslachtsnaam en voornamen.
30 en 31. geboortedatum en gemeente.
32. het geslacht: z voor zoon, d voor
dochter.
27. datum waarop en hoe het kind het gezin
heeft verlaten: O is overlijden; A is afgevoerd., verhuisd als zelfstandige naar
elders; H is huwelijk. Als bij het huwelijk
geen plaats is vermeld, is dit huwelijk
binnen de eigen gemeente gesloten. Bij het
huwelijk is veelal de naam van de partner
vermeld.
Aanvragen
De collectie PK's - eigendom van de minister van Binnenlandse Zaken, maar in
beheer bij het Centraal Bureau voor Genea-

Ons Erfgoed nr 2, 1993

logie - bevat ruim vijf miljoen kaarten. De
collectie is niet te raadplegen, maar men
kan er wel uittreksels van krijgen, die men
schriftelijk moet aanvragen. Hiervoor
betaalt men een door Binnenlandse Zaken
vastgesteld bedrag, de zogenaamde leges,
van momenteel ƒ 3,60 per inlichting.
Om een goede en snelle verwerking van de
aanvragen te bevorderen, adviseert het
CBG:
1. de familienaam en voornamen nauwkeurig en voluit te vermelden;
2. het overlijdensjaar en zo mogelijk datum
vermelden;
3. de geboortedatum - zo mogelijk - te vermelden.
4. de aanvragen in uw brief alfabetisch op
familienaam rangschikken.
Per geleverd uittreksel betaalt u dus ƒ3,60
(met een minimum van ƒ10,-- per aanvraag, alleen bij verzending per post). Bij
aanvragen waar de door u verstrekte
gegevens onvolledig zijn en waar de PK
niet is gevonden worden per aanvraag
ƒ3,60 aan zoekkosten berekend. Bij een
schriftelijke aanvraag van honderd of meer
uittreksels betaald men ƒ3,10 per stuk. Bij
een schriftelijke bestelling dient men een
ondertekende betaalcheque voorzien van tenaamstelling (Centraal Bureau voor Genealogie) mee te zenden. Niet het bedrag
invullen! Het postadres van het CBG is
Postbus 11755, 2502 AT 's-Gravenhage.

l

) Zie Ons Erfgoed nr. 1, lejrg, pag. 5. Genealogie

47

Familiewapens (2)
Van oude naar nieuwere heraldiek via de
zegels.
De herauten hebben de oorspronkelijke
heraldieke vormen en regels bepaald. In het
gebied, waar ze werkzaam waren, waren ze
niet alleen ceremoniemeester bij toernooien,
maar behandelden ook allerlei zaken betreffende adel en wapenvoering. Zij hebben de
regels opgesteld, zoals die uit de oude
gebruiken zijn ontstaan. Zij hebben ook een
internationale vaktaal ontwikkeld. Ze onderzochten de juistheid van de bestaande
wapens en ontwierpen de nieuwe. Dit alles
werd vastgelegd in wapenboeken.
Deze herauten vormden geleidelijk de
primitieve uitingen om tot een systematische wetenschap, in het Nederlands
destijds omschreven als "de edele conste
van blasoene".
De edelen hadden niet alleen te velde en bij
toernooien behoefte aan hun wapen als
herkenningsteken. Die behoefte was evenzeer aanwezig bij de afwikkeling van allerlei officiële stukken zoals bijvoorbeeld
huwelijks- en koopcontracten, beleningen
en verpachtingen De heren waren nu
eenmaal vaardiger met het wapentuig dan
met de pen. In plaats van een handtekening
bekrachtigden zij de stukken met een zegel.
De oudste afbeeldingen, die ons bekend zijn
tonen een zegel met een figuur te paard, het
schild aan de arm. Op de oudste afbeeldingen loopt het paard naar rechts,
waardoor het schild, dat aan de linkerarm
gedragen werd, nauwelijks zichtbaar was.
48

/ = paard naar rechts; 2 = paard naar links
3 = wapenschild met helm en helmteken

Omstreeks 1215 komt daar verandering in
en wordt het beeld omgekeerd, zodat men
het schild met zijn beschildering goed kon
zien. Het duurde niet lang of men zag af
van de afbeelding van de persoon, maar
beeldde alleen een schuinstaand schild af
met op de hoogste punt de helm met de
helmtekens. Het oudste voorbeeld dat ons
bekend is, stamt uit 1267. Vanaf dat
tijdstip kon men van een volledig wapen
spreken, dat uit schild, helm en helmtekens
bestond.
Vanaf die tijd begonnen in feite de regels
voor de heraldiek, die wij ook nu nog
toepassen.
Reeds vrij spoedig werd het wapen
Ons Erfgoed nr 2,1993

persoons- en familiegebonden en ging bij halve adelaar. Dit noemt men streekde dood van de drager met zijn bezit over wapens. Ook kende men bijvoorbeeld
naar zijn erfgenamen, waarbij het hoofd "sprekende" wapens, waarin de naam van
van de familie het wapen ongewijzigd de drager op de een of andere manier werd
voerde, terwijl de anderen dat deden met uitgebeeld. Zo voerde een geslacht Van der
Pot een pot, het geslacht Van Hoorne drie
een toegevoegd teken.
Tegenwoordig kunnen alle leden van wa- hoorns en van Wageningen een zwart
pen voerende families - althans in ons land wagenwiel. Ook Maarten Harpertzoon
Tromp had oorspronkelijke een sprekend
- het zelfde wapen gebruiken.
wapen: "een opzittende aap op grond met
beide voorpooten een fluit vasthoudende,
Familiesymbool
waarop hij blaast, en vergezeld van eene
De behoefte om te zegelen kan men als harp, die rechts naast hem op de grond
oorzaak zien van het ontstaan en het ligt".
gebruik van het burgerlijke wapen. Ook de De voornaam van Maarten's vader was
stadsbestuurders, burgemeesters, schouten, Harper. De oude benaming voor een fluit is
schepenen, geestelijken en ook boeren op tromp, een woord dat we ook nu nog in een
het platteland hadden behoefte aan
bekrachtigde overeenkomsten, die men op
schrift zette of liet zetten. Wie een
openbare funktie bekleedde of regelmatig
zaken deed, kon in feite niet zonder zegel.
Evenals de adel gebruikten deze mensen
voor hun zegels vaak heraldische vormen.
Soms behoorden ze tot adellijke families,
zoals jongere zonen, geestelijken en
bastaarden. Dan richtte men zich op het
familiewapen. Anders ontwierp men er zelf
een of liet een ontwerpen, bijvoorbeeld
door de edelsmid, die de zegelstempels
maakte. Het wapen is zo in betrekkelijk Oude wapen Maarten Harperszoon Tromp
korte tijd een algemeen familiesymbool
(naar R. T. Muschart)
geworden, waarbij alleen de uiterlijke vorm
deed herinneren aan de oorspronkelijke afgeleide vorm als trompet kennen. En in
afkomst. De burgerwapens kregen ook het oude middeleeuwse verhaal "Reinaert
eigen symbolen, ontleend aan het leven in de vos", heette de aap Mertijn oftewel
de stad en de algemeen erkende symboliek. Martijn.
In een aantal gevallen ziet men dat Ook ontstonden er beroepswapens, waarin
sommige wapenfiguren in een bepaalde het beroep van de drager werd uitgebeeld:
streek veelvuldig worden gebruikt, zoals de bijvoorbeeld een timmermanshamer of een
in Friesland en Groningen voorkomende scheepsanker. Soms is de betekenis meer
Ons Erfgoed nr 2, 1993
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verborgen. Men spreekt dan van een
rebuswapen.
Om verschillende wapens echter te laten
spreken, hun betekenis te achterhalen, moet
men eigenlijk zowel het Middelnederlands
als streek- en vaktalen machtig zijn.
Oorspronkelijk werden ook dikwijls in eer-

tiende eeuw nog meer zegels bekend.
Deze vroegste zegels vinden we vooral in
de Zuidelijke Nederlanden, die in de middeleeuwen de toon aangaven. In Artesie
bezaten tussen 1285 en 1401 75 van 136
burgers een wapenzegel, schepenen buiten
beschouwing gelaten. Aan het eind van de
dertiende eeuw komen we ze ook in de
noordelijke Nederlanden tegen.
Men nam niet uitsluitend een wapen aan,
omdat men ambtshalve moest kunnen
zegelen. Als men in kringen kwam te
verkeren, die over een wapen beschikten
zoals gildebesturen en studentenverenigingen, dan wilde men meedoen en zorgde dat
men er zelf ook een kreeg.
Maar ook verdwenen talrijke wapens uit de
roulatie. Soms zien we dan ook, dat iemand
een nieuw wapen aanneemt, omdat men het
oude niet meer kende.

Beroepsaanduidend wapen (Kok) en wapen met huismerk

ste instantie huismerken in het wapen De regels van de heraldiek.
verwerkt, die in een aantal gevallen later
door meer heraldische figuren werd vervan- Waren de oorspronkelijk ridderlijke wapens
aan nauwe voorschriften gebonden, later
gen.
ontwierp men meer uit de vrije hand.
Vooral
in de achttiende eeuw hield men
Gebruiksmogelijkheid
zich niet meer aan de heraldische regels.
Het zegel is lange tijd de voornaamste Zowel wat de kleurensamenstelling betreft
gebruiksmogelijkheid van het wapen ge- als de afbeeldingen week men van de
weest. Een periode, die een kleine 700 jaar oorspronkelijke regels af. Eerst in de
negentiende eeuw ging men zich weer aan
omvat.
Oorspronkelijk werden de zegels recht- de oude regels houden. Vaak ook worden
streeks op de stukken gedrukt, later een tijd die verkeerd uitgevoerde wapens tegenlang onder meer met perkamenten stroken woordig alsnog aangepast aan de heraldische regels. In een volgend nummer gaan
of zijden draden daaraan gehangen.
De oudste burgerwapens vinden we in de wij verder in op deze regels.
Nederlanden. Er is een zegel bekend van
Nicolaas van Putte, een poorter van Mid- Velen interesseert het of er werkeüjk een
delburg, uit 1248. Zo zijn er uit de der- wapen in de familie is geweest. En als men
50
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het niet zeker weet wil men graag weten,
waar het gevonden zou kunnen worden.De
meest gebruikte bron is het Armorial
Général, samengeteld door J.B. Rietstap.1)
Het is misschien ook het meest misbruikte
boek, omdat er vaak ten onrechte wapens
aan worden ontleend.
Rietstap geeft namelijk niet aan wie de
door hem beschreven wapens voerden en
waar hij ze vond.
Een eerste vereiste is, dat men de geschiedenis van de eigen familie leert kennen. Wie waren de voorouders en wat
deden ze voor de kost.
Als men bijvoorbeeld Prins heet en een
rechtstreekse voorvader was Willem Prins,
geboren 11 maart 1688, schepen en heemraad van Drimmelen en Standhasen, dan
heeft men een redelijke kans dat in die
omgeving een wapen is te vinden, dat door
Willem Prins gevoerd is.
Als bewezen nakomeling zou men dan dat
wapen - eventueel heraldisch verantwoord
aangepast -mogen voeren.
Maar er zijn, ondanks de vele bekende
wapenafbeeldingen, maar betrekkelijk weinig families, waarin een of meer leden
beroepsmatig of uit hoofde van hun maatschappelijke positie een zegel nodig hadden.
Bronnen
In sommige streken komen zelfs heel
weinig wapens voor.
Een groot aantal wapens in zegels en
wapenboeken is terug te vinden met behulp
van de collectie Muschart 2) die aanwezig
is in het Centraal Bureau voor Genealogie.
De heer Muschart beschreef daarin tienOns Erfgoed nr 2, 1993

duizenden wapens, die hij rangschikte op
wapenfiguren. De collectie bevat uitsluitend beschrijvingen, geen afbeeldingen.
Wel vermeldde hij nauwkeurig de vindplaats van het wapen, waardoor zijn bron
ook nu meestal nog controleerbaar is. Een
register op de familienamen, die er in
worden genoemd is aanwezig, zodat het zin
heeft deze collectie te bestuderen.
Een belangrijke bron wordt gevormd door
de schepenzegels, maar die zijn meestal
niet te vinden in het archief van het gerecht
of van de schepenbank, waardoor de akten
werden uitgegeven. Alleen het origineel
werd uitgeschreven en bezegeld. En dat
exemplaar werd aan de belanghebbende
gegeven.
Ook zijn er allerlei verklaringen en overeenkomsten opgemaakt en bezegeld, zonder
dat er officiële instanties aan te pas kwamen. Heel veel van de oorspronkelijke akten zijn verloren gegaan. Wat er over is
vinden we doorgaans in archieven van kerken en kloosters en families, die grondbezit
of andere belangen hadden.
Verschillende van die archieven zijn aan
rijks- en gemeentearchieven overgedragen,
zodat het zoeken in archief-inventarissen
zin kan hebben. Sommige archiefdiensten
hebben een overzicht gemaakt van de in
hun bezit zijnde zegels.
Van de zeventiende tot in de negentiende
eeuw en incidenteel ook later, dateren
lakzegels, waarmee brieven werden gesloten. Het spreekt wel vanzelf dat men ook
daarvoor het familiewapen gebruikte.
Het Centraal Bureau voor Genealogie en
het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Geslacht- en Wapenkunde bezitten
grote collecties van dergelijke lakzegels.
Deze collecties zijn gedeeltelijk geïndi51

ceerd.
De wapenboeken, samengesteld door
wapenherauten en andere deskundigen, zijn
over allerlei collecties verspreid. Zowel bij
de hiervoor genoemde in-stellingen als bij
de Hoge Raad van Adel en verschillende
archieven en bibliotheken kan men ze
raadplegen.
Eveneens een bron voor wapenafbeeldingen tot in de achttiende eeuw, zijn de
grafzerken, rouwborden en gebrandschilderde ramen in de kerken. Veel is
echter na de omwenteling van 1795
verloren gegaan. In een tijd van vrijheid,
gelijkheid en broederschap was het wapen
immers een misplaatst statussymbool.
Van wat bleef is ook weer een deel verloren
gegaan, onder anderen door een gebrek aan
belangstelling en rampen. Over wat gebleven is, werd (gelukkig) grotendeels gepubliceerd: Zo bijvoorbeeld in "Groninger ge-

denkwaardigheden" 3). In dit boek werden
bijna 6000 teksten, wapens en huismerken
uit de periode 1298-1814 verzameld.. Bij
het Genootschap voor Geslacht- en
Wapenkunde worden enige wapen-boeken
bewaard met gegevens over hetgeen nog
aanwezig was vóór 1795 in een aantal
kerken in Zeeland, Holland en Utrecht.
Voor hen, die zich uitgebreider in de heraldiek willen verdiepen, kunnen wij als goede
inleiding aanbevelen:
Drs. J.A. de Boo, Heraldiek, Bussum 1973.
C. Pama, Rietstap's Handboek der Wapenkunde, 5e druk, Leiden 1987.
") J.B. Rietstap, Armorial General, procédé d'un dictionnaire des tennes du blason, twee delen, Gouda 1884-1887.
2
) R.T. Muschart (1873-1955), Heraldische collectie met
een beschrijving van wapens voorkomende op oude zegels.
Index op familienaam aanwezig.
3
) A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden, Assen/Amsterdam 1977.

Wapenvorming "vrije stijl"
Het wapen van de astronoom en ontdekker
van de planeet Uranus, Sir Frederick William
Herschei (1738-1822)
Dit wapen ontstond in een tijd, dat men het
niet zo nauw nam met de heraldische regels.
52

Ons Erfgoed nr 2,1993

Waarschuwing

"De geheimen van uw familie/1
Onder dit hoofd werd een van onze lezers
uit Leidschendam benaderd. De circulaire
begon met Hoogwelgeboren Heer/ Hoogwelgeboren Vrouwe.
In de tekst onder meer:
"Ook de naam ....... stond in de annalen
vermeld. Dat bracht me op het idee dat u
misschien de fiere wapens van de familie
nog niet kent of uit het oog verloren
bent."
En verderop:"In de loop der eeuwen groeide het wapenschild verder uit tot herkenningsteken van voorname families."
Tot besluit volgt dan een beknopte "Inwijding in de geheimen van de heraldiek"
Bij de aflevering krijgt de besteller een
gratis literatuurlijst, zodat hij of zij zich
verder in die geheimen kan verdiepen.
Dit was een aanbieding van een glas
atelier. De prijs voor het glaskunstwerk
bedroeg ƒ198,- plus kosten van verzending.
Twee dagen daarvoor had een lezeres uit
Scharmerwolde ons opgebeld. Haar dochter
had een aanbieding gekregen voor een
bord, waarop het familiewapen van "hun"
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familie zou worden afgebeeld. Hiervoor
was de prijs een kleine driehonderd gulden.
Zowel haar dochter als zijzelf overwogen
zo'n mooi bord te bestellen, maar klopte het
wel? Het ging uiteindelijk niet om enkele
tientjes.
Beide families dragen namen, die vrij
dikwijls voorkomen. Voor beide namen
geldt, dat er verschillende families zijn, die
de betreffende naam dragen, maar die
beslist geen familie van elkaar zijn.
Er wordt dan ook geen documentatie
bijgeleverd, dat de getoonde wapens gevoerd zijn door voorouders van de geadresseerden.
De kans is dus zeer groot dat men - als niet
ter zake kundige - gaat pronken met veren,
die aan een ander toebehoren.
We kunnen ons niet aan de indruk
onttrekken, dat dit in feite een vorm van
bedrog is, waarbij gespeculeerd wordt op
de ijdelheid van de geadresseerden.
Wanneer u te maken heeft met dergelijke
aanbiedingen kunt u het beste eerst uw licht
op steken bij het CBS of de NGV, alvorens
uw goede geld uit te geven.
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Oorsprong en betekenis

Huis- of hofmerken
Huis- of hofinerken zijn zeer eenvoudige op
bepaalde voorwerpen aangebrachte tekens,
die gezien moeten worden als eigendomsmerken. Ze zijn door hun lijnenstelsel
onbeperkt in variatie en tekening. De zin en
het gebruik van huismerken is zó eenvoudig, dat de oorsprong ervan terug te
brengen is tot het begin van de menselijke
cultuur. Het huismerk ontstond in een tijd
toen het schrift zich nog nauwelijks
ontwikkeld had.
"In het algemeen gaat men er echter van
uit, dat de huismerken ontstaan zijn met of
uit - dan wel op zijn minst verwant zijn aan
- de runen. Het verkrijgen van inzicht in de
oorsprong van de huismerken wordt er
daarmee overigens niet bepaald gemakkelijker op. Runen zijn namelijk niet zo
maar de hoekige lettertekens die in de
vroege middeleeuwen vooral in Scandinavië voorkwamen en die sinds lang in
onbruik zijn geraakt. Tegenwoordig neemt
men aan dat het runenalfabet in de zuidelijke Alpen is ontstaan. Daar zou het enkele
eeuwen voor het begin van onze jaartelling
zijn ontwikkeld uit schrifttekens die nog
terug te voeren zouden zijn op het
Etruskisch"')•
Het gebruik van huismerken komt voor in
grote delen van Europa. Van Spanje tot aan
IJsland. Van Italië via Duitsland en Hongarije tot aan Polen en Finland. In
Nederland
kwamen de huismerken
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veelvuldig voor in Friesland en in de oostelijke provincies.
Combinatie van lijnen.
Een huismerk is samengesteld uit een
combinatie van horizontale, verticale en
diagonale lijnen. Hierbij is dikwijls het
omgekeerde cijfer vier het uitgangspunt.
Veel van de huismerken uit de alleroudste
tijden werden later "gekerstend" door het
aanbrengen van een kruis of Christusmonogram in afgehoekte vorm.
Als oudste vorm van bezittekens werden
huismerken het eerst en het meest aangetroffen op het platteland. De boer bracht ze
aan op zijn huis, zijn gereedschappen en
zijn vee. Alle werktuigen werden van het
eigen merk voorzien door middel van
inslaan, insnijden of inbranden. Ook
werden de oren van het vee van het huismerk voorzien, zowel als de zwemvliezen
van de eenden, ganzen en zwanen. Bij de
grote huisdieren geschiedde het merken
veelal door scheren, terwijl de merken bij
schapen op de wol werden geverfd. Ook
werden bij grote vogels, bijvoorbeeld bij
zwanen, de merken wel ingegrift in het
bovenste deel van de snavel. Eveneens
werden de huismerken ingeslagen in
metalen voorwerpen en ingebrand in de
hoorns van het rundvee 2). Het merk werd
aan de oudste zoon in ongewijzigde vorm
door de vader meegegeven. De jongere
zoons voegden aan het huismerk van hun
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XYYJX
Verschillende huismerken:
Afweer/geluksmerken-van runen afgeleid-beroepsmerken

vader een lijnstuk toe of lieten er een weg.
Ook dit gewijzigde huismerk werd dan
weer van generatie op generatie gebruikt.
Zij werden op den duur dus erfelijk en
kregen een symbolische betekenis. Als
zodanig zijn ze dus veel ouder dan
geslachtswapens. Wél is soms een huismerk later in een geslachtswapen opgenomen.
Maar niet alleen op het platteland werden
huismerken "gevoerd". Ook het leven in de
stad bood genoeg gelegenheid deze
huismerken te gebruiken. Het werden de
merken van bijvoorbeeld steenhouwers in
de vorm van een meesterteken.En het is
helemaal niet ondenkbaar, dat de
meestertekens van bijvoorbeeld boekdrukkers, pijpenmakers, zilversmeden, timmerlieden en kuipers eveneens uit
huismerken zijn ontstaan. Ook kooplieden
maakten gebruik van huismerken. Ze
kwamen eveneens voor als vissersmerken.
Men treft ze aan op grafzerken en als
"handtekening" op notariële akten.

Afweerteekens

Eén van de merkwaardigste en waarschijnlijk ook één van de oudste huismerken is het zogenaamde maalteken. Een
kruisje, waarvan beweerd wordt, dat het
een onheil afwerende funktie had.
"Zo is bekend, dat smeden tot in de huidige
tijd op muurankers een kruis aanbrengen,
zonder te weten dat dit diende om het huis,
waarop het werd aangebracht, tegen allerlei
onheil te beschermen. Zo heeft ook het
zetten van een kruisje in plaats van een
handtekening een diepere betekenis. Het
diende de persoon te beschermen tegen
slechte gevolgen van een door hem gesloten
overeenkomst", aldus J.P.de Groot 3)- De
diverse vormen van huismerken hadden
volgens deze schrijver ten doel de
vruchtbaarheid te verhogen, de jacht te
bevorderen of het weer te beïnvloeden. "De
tekens kregen een steeds diepere gevoelswaarde voor de mens", zegt hij. Het is
misschien daarom, dat huismerken een
grote rol hebben gespeeld bij zegen,
Ook in andere officiële stukken komen afweer, betovering en magische handelinhuismerken voor. Zo werd bijvoorbeeld in gen.
het burgerboek van Tiel in 1630 de Bekend zijn nog steeds de gevelversieringen
"aengeriomen en ingecofte burgers" met in de vorm van een donder- of heksenhun huismerken geregistreerd.
bezem. Zoals dit het geval is bij een huis in
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Losser uit 1682, de stadsmuur van Elburg Hoewel de volkskunde niet zonder meer
en een boerderij te Haastrecht 4). Die uitgeschakeld kan worden als het om huisdonder- of heksenbezems moesten het huis merken of geslachtswapens gaat.
bescherming bieden tegen blikseminslag en
1) Drs.S.E.Pronk CZN, Over huismerken, in Jaarboek
het vee behoeden tegen ziekten.
Centraal Bureau voor Genealogie 1981, pag. 247.
Misschien moeten wij aan die afweer- 2) Dr. H.W.M.J.Kits Nieuwenkamp, Het raadsel der
funkties geen al te grote waarde toekennen. huismerken, Amsterdam 19SS.
3)J.P.de Groot, Huismerken, in Westerwolde, tijdschrift voor
Het is een overlevering, dikwijls door genealogie en historie, jrg. 12, no. 1, maart 1991.
"ingewijden" gekoesterd. De folklore 4) J.H.Kruizinga, Ornamenten van huis en hof,deel I, pag.
80, Bussum 1963.
spreekt hierbij een flink woordje mee.

Nederlandse archieven.
Na de Bataafse omwenteling van 1795 en
de jaren die daarop volgden, vonden nieuwe
begrippen ingang. Zo ook met name in het
archiefwezen. Vijfjaar later - eind 1800 wees mr.H.van Roijen in de Eerste Kamer
(te vergelijken met de huidige Tweede
Kamer) op de gebrekkige behandeling van
de vaderlandse geschiedenis, die volgens
hem te wijten was aan de geheimhouding
van de archieven. Van Roijen stelde dan
ook voor alle bescheiden, stukken en charters uit de gewestelijke of kwartierlijke
colleges van bestuur en administratie binnen de republiek, bijeen te brengen "ten
nutte van het Bataafse volk in het algemeen
en ten dienste in het bijzonder van de
beminnaars van onze vaderlandsche geschiedenis".
Het gevolg van dit voorstel was, dat
anderhalfjaar later mr. H.van Wijn, oudpensionaris van Gouda, aangesteld werd tot
archivaris van de Bataafse Republiek. Hij
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kreeg de volgende opdracht mee:
1. om visie en inspectie te nemen van den
staat, waarin zich bevinden de charters en
oude geschreven staatsstukken van dit
Gemenebest, speciaal die de tijden voor
deszelfs oprichting en het eerste tijdvak
daarna betreffen, tot op het sluiten van den
Munsterschen vrede;
2. om de zoodanige onder dezelve, welke
voor de staat-, geschied- en letterkunde van
ons vaderland het meest belangrijk zijn, op
te sporen en af te zonderen van anderen, bij
wier tegenwoordige vergetenheid weinig of
niets verloren is, met dien verstande echter,
dat de charters der respectieve voormaals
geunieerde gewesten niet onder elkander
zullen mogen vermengd of buiten het
departement, waar dezelfde thans zijn
gecustodieerd, overgebracht worden, om
elders te worden geplaatst;
3. om van de notabelste charters te maken
een volledige inventaris ')•
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Van centralisatie van het archief in Den
Haag werd niet gesproken. Evenmin repte
men over openbaarheid. Wel werd met de
opdracht aan Van Wijn in feite het Algemeen Rijksarchief in het leven geroepen.
Nog even zag het er naar uit, dat in 1812
het gehele in Den Haag gevormde depot
naar Parijs overgebracht zou worden, maar
door de val van Napoleon werd dit gevaar
gelukkig bezworen. Van Wijn, die in 1812
met pensioen was gestuurd, werd in maart
1814 in zijn oude funktie hersteld met de
titel 's Lands Archivarius.
In 1829 werd een begin gemaakt met de
openbaarheid van het Rijksarchief in Den
Haag. De beheerder ervan werd toen
gemachtigd aan "alle vertrouwde personen,
die in het algemeen belang geschiedkundige
nasporingen wilden doen", toegang te
verlenen tot de archiefbescheiden. In de
loop van de negentiende eeuw gingen de
provincies over tot het vestigen van eigen
archiefbewaarplaatsen en zo rond 18701880 ging het Rijk er toe over deze om te
zetten in Rijksarchiefbewaarplaatsen. Er
werden in elke provinciehoofdstad Rijksarchieven gesticht en rijksarchivarissen aangesteld. De provincie Gelderland was in
1877 de eerste en Zeeland de laatste. Daar
werd in 1890 een rijksarchivaris benoemd.
In 1891 werd de Vereniging van Archivarissen in Nederland opgericht. Deze
vereniging streefde onder meer naar een
regeling van het archiefwezen in de vorm
van een wet. Pas in 1908 stuurde de
vereniging een wetsontwerp aan de minister
van Binnenlandse Zaken. Het zou echter tot
september 1917 duren voordat de regering
het ontwerp voor een archiefwet bij de
Staten-Generaal indiende! En dan eindelijk
komt een jaar later de Archiefwet 1918 tot
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stand. Kort samengevat kwam die wet op
het volgende neer:
"Het hoofdbeginsel van de wet, de openbaarheid van de in de archiefbewaarplaatsen berustende archivalia, gaf artikel
1. Artikel 3 stelde een regeling bij algemene
maatregel van bestuur in uitzicht omtrent
de eisen, waaraan de wetenschappelijke
archiefambtenaren moesten voldoen.
Eveneens moesten bij algemene maatregel
van bestuur regelen worden gesteld over de
vernietiging van archiefbescheiden (artikel
5). De volgende artikelen handelen over de
vestiging van de rijksarchiefbewaarplaatsen
(artikelen 6 en 7), de verdeling van de
archieven daarover (artikelen 8, 9, en 10)
en overbrenging van onder rijks- en
provinciale administraties behorende archieven (artikel 11)2)
Maar het bleek achteraf dat in die wet
enige belangrijke punten niet waren
vastgelegd. Zoals bijvoorbeeld het ontbreken van "regelen betreffende de zorg voor
de nog onder de administratie berustende
archieven van het rijk en het toezicht op
deze zorg". Ook ontbrak een algemene
verplichting tot overbrenging van archieven
naar archiefbewaarplaatsen. Aan deze
punten werd tegemoet gekomen toen de
Archiefwet 1962 in werking trad. Deze
nieuwe wet onderscheidde zich van de wet
van 1918 vooral door het toezicht op de
nog niet overgedragen archieven. In de
daarop volgende jaren werd ook de nodige
aandacht besteed aan de huisvesting. Er
kwamen nieuwe rijksarchiefbewaarplaatsen
zoals onder andere in Middelburg, Arnhem,
Utrecht en Zwolle. In Den Haag verrees
een nieuw Algemeen Rijksarchief-gebouw.
Het besef begon door te dringen, "dat een
behoorlijk geoutilleerd archiefwezen en een
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functionerende rijksarchiefdienst
essentieel zijn voor ons nationaal cultuurbeleid en het behoud van ons cultureel
erfgoed", aldus F.J.Duparc in 1975 3).

x

) F.J.Duparc, Een eeuw strijd voor Nederlands
cultureel erfgoed, pag.397, 'sGravenhage 1975.
3)^^
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Hoe een parochieherder de mist in ging

Merkwaardigheid in kerkelijk
huwelij ksregister
In het gemeentehuis van Haarlemmerliede
en Spaarnwoude werd woensdag 24 mei
1882 een dubbel huwelijk gesloten. Het
waren broer en zuster Van der Putte, die
voor de ambtenaar van de Burgerlijke
Stand volmondig verklaarden in het
huwelijk te willen treden. De broer,
Johannes Anthonius van der Putte met
Geertruida van Geldorp, de zuster, Maria
Johanna van der Putte met Hendricus
Theodorus Schweitz.
Johannes Anthonius van der Putte werd
geboren te Haarlemmerliede 22 juli 1854.
Hij was van beroep tapper/cafehouder te
Spaarndam. Zijn zuster, Maria Johanna
van der Putte, werd eveneens geboren te
Haarlemmerliede op 10 oktober 1861.
Beiden waren kinderen van Hendrik van
der Putte en Maria Cornelia van Warmerdam. Geertruida van Geldorp was mede
afkomstig uit Haarlemmerliede, waar zij 24
oktober 1861 werd geboren als dochter van
Bastiaan van Geldorp en Johanna van der
Aar. Hendricus Theodorus Schweitz zag 9
november 1856 in Haarlem het levenslicht.
Al deze gegevens stonden nauwkeurig
opgetekend in de twee huwelijksakten. En
58

tot zover verliep alles goed. Het ja-woord
klonk uit de vier verschillende monden en
na ondertekening van de akten verklaarde
de ambtenaar beide huwelijken voor gesloten.
Maar omdat de kersverse bruidsparen van
Rooms Katholieke huize waren, werd
diezelfde dag het huwelijk ook nog eens
kerkelijk bevestigd. Dat gebeurde in de
parochiekerk St.Jacobus de Meerdere in
Haarlemmerliede. Hierbij traden de vaders
van bruiden en bruidegommen als huwelijksgetuigen op. Maar toen is er iets fouts
gegaan! De parochieherder ging hierbij
goed de mist in. Althans voor wat betreft
de inschrijving van het dubbele huwelijk in
het trouwboek van de kerk. Nog afgezien
van het feit dat de geestelijke de voornamen van de betrokkenen een Rooms
Katholiek tintje gaf door Joanna, Henricus
en Gertrudis te schrijven in plaats van
Johanna, Hendrik en Geertruida, liet
meneer pastoor Geertruida van Geldorp op
papier in het huwelijk treden met haar
schoonvader Hendrik van der Putte!
Het huwelijk echter zal wel ingezegend zijn
met zoon Johannes Anthonius van der Putte
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als bruidegom. En uiteindelijk kwam alles
goed, want het echtpaar kreeg in de loop

van de jaren een gezin bij elkaar van
veertien kinderen.
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Beroepen van toen (2)
Azijnmaker. Azijn is een kruid- en
conserveringsmiddel met als essentieel
bestanddeel azijnzuur, gewonnen door de
zogenaamde azijnzure gisting uit alcoholische vloeistoffen of door verdun-ning
van gezuiverd azijnzuur of azijnessence. In
Alkmaar was Frans Voorhout azijnmaker
en tevens kaarsenmaker op het Rissevoort.
Frans Voorhout was getrouwd met
Dieuwertje Pater en stierf 7 april 1731
"nalatende zijn weduw en 3 kinderen"1).
Ook in Haarlem kon men een "azijnbrouwerij" vinden. Het was "De Boog".
Daar begon in 1564 Johannes Noppen met
de vervaardiging van bierazijn. Dit bedrijf
werd later door zijn zoon Jan Noppen
overgenomen. Drie eeuwen lang zou de
zaak in de familie blijven. Na 1887 takelde
de brouwerij echter af en werd toen door
een ander bedrijf overgenomen2).

genoemd werden 2). In de vorige eeuw was
de rood-baaien borstrok nog een heel
gewoon kledingstuk.
l)Jb.CBO 1956, pag. 150.
2)OT 1872, pag. 275.

Baertscheerder, in hedendaagse taal: een
barbier. Een beroep, dat in het verleden
meestal samenging met dat van Chirurgijn
(zie aldaar). Als voorbeeld hiervan noemen
wij mr. Pieter Jansz., die in Amsterdam
barbier en chirurgijn was. Over hem is bekend, dat hij 1 juli 1586 een huis kocht in
de Oude Brugsteeg ') Als herkenningsteken van hun beroep, hadden de
baardscheerders een ronde paal in de
kleuren rood, wit en blauw aan de gevel
staan. Van oudsher werd deze paal een
vlaggestok genoemd, later bekend als
l)Hans Koolwijk, Alcmaria, Historisch-genealogisch barbierspaal. "De vlaggestok van ouds het
dagboek 1722-1759, pag. 89, Alkmaar z.j.(Koolwijk)
2) F.Allan, Geschiedenis en beschrijving van Haarlem; van onderscheidingsteeken van zulke barbiers
de vroegste tijden tot op onze dagen, IV pag. 604, Haarlem of chirurgijns (vroeger woorden van eene
1874-1888 (AUan).
beteekenis), die als heelmeesters gevaren
Baaiwerker. Baai is een dik en grof hadden. Later werd echter het uitsteken
weefsel, een op molton gelijkend flanel. In van de vlaggestok aan barbierwinkels
2
de middeleeuwen sprak men van "baeisch algemeen" ).
laecken". Baie is afkomstig uit het Frans in
de betekenis van roodbruin, de kleur van
1) Dillen 102.
paarden. In Leiden woonde in 1581 Wouter 2)
v Lennep en TG I,pag.409/410.
Christiaen. Hij was een "baywever" en was
zoals vele van zijn vakbroeders, afkomstig
uit de Zuidelijke Nederlanden O-Baai werd
voor velerlei doeleinden gebruikt. Zo droegen vrouwen in de zeventiende eeuw
"baaijen sokken", die ook wel "besuynen"
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sijne cruydenierswinkel.alwaar zyn gewigten ongeykt wierden bevonden" gestraft
werd met een boete van ƒ 18 2).Drie
eeuwen eerder pakte men de zaak van
ongeijkte gewichten nog strenger aan. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit een stadskeur van
13903).
"Van die mit ongebrande maaten meten.
Item so wye met ongebranden maaten
mate, waert achtendeel,
off
half
achtendeel, halve taken, of kleine maten,
off grote maten, boter maten,offwat maten
dat waren, off mit onrechten wichten
woege, verbuerde vyftien scellingen, ende
een maent wter stede te wesen op syn
lyfalso dicke als hyt dede ".Dus een boete
van vijftien schellingen en een maand
verbanning uit de stad!
"De balansenmaaker"

1) Jeroen Jeroense, Koddige en Ernstige Opschoten, Ie deel,
pag. 98,Ams«erdam 1698.(Jeroense).
2)Koolwijk55.
3) Mr.G.W.van Oosten de Bruyn, De Stad Haarlem en haare
geschiedenissen, pag. 170, Haarlem MDCCLXV.

Balansenmaker. Op de zeventiende eeuwse luifel van een balansenmaker stond weleer te lezen:
Baleinwerker. Balein is een reep veer"Al houd deze man veel van speelen, krachtige stof, gemaakt uit de baarden van
de walvis. Het Latijnse woord balaena en
drinken en danssen,
Nochtans levert hy curieuse Gewichten en het Middel-Nederlands baleine betekent
dan ook walvis. Baleinen werden gebruikt
Balanssen"').
Waaruit op te maken valt dat de man niet voor het in model houden van kledingalleen uitblonk in het maken van weeg- stukken zoals bijvoorbeeld een keurslijf.In
schalen, maar ook in het vervaardigen van Amsterdam was Jan Gerritsz. (van Vollengewichten. Een uiterst nauwkeurig werk, hoven) baleinwerker. Hij werd daar 14 mei
want die gewichten dienden aan een 1643 in de Nieuwe Kerk gedoopt en
belangrijke eis te voldoen, namelijk het trouwde in de hoofdstad 14 juli 1669 met
juiste gewicht aangeven. Die gewichten Jannetje Hooft ')•
moesten daarom geijkt zijn. De winkelier Gedurende de jaren 1653, 1656, 1661 en
wiens gewichten niet geijkt waren kon in 1663 werden er door de Hollandse regering
het verleden rekenen op een forse boete. Zo voorschriften uitgegeven om de walvisde Alkmaarse kruidenier Floris van der vangst te beschermen. Ook werd de handel
Lijn, die in 1734 "na gedane inspectie in in traan en walvisbaarden meermalen verOns Erfgoed nr 2,1993
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boden, zoals in 1635. Toch werden er
gigantische sommen gelds verdiend. In
1697 bedroeg de opbrengst van de verkoop
van traan en baarden bijna 2,5 miljoen
gulden! In die tijd werden er jaarlijks
ongeveer 500 walvissen gevangen, goed
voor ruim 70.000 pond baleinen2).

in het maken van deze kolfballen.

l)Jb.CBG1981,pag.lO2.
2) Jos Kleijntjens en dr. H.H Knippenberg, Schetsen uit de
Vaderlandsche Geschiedenis, deel 2, pag. 82, Amsterdam z.j.

Barbier, zie onder Baertscheerder en
Chirurgijn. Barbier komt ook voor als
familienaam.

Ballenmaker.
Ballen
voor
diverse
doeleinden, werden al naar het doel van
hun gebruik, gedraaid van hout of been,
soms zelfs van ivoor. Dikwijls had de
ballenmaker een gouden bal als uithangteken aan de voorgevel van zijn bedrijf ')•
Maar behalve ballen, vervaardigde deze
vakman dikwijls nog veel meer.
"Ik draai werp-tollen, klossen, houte
stijlen en klooten
Ook palmhoute stokken, om die door de
poort aan de pen te stooten", aldus een
zeventiende eeuwse ballenmaker te Rotterdam 2).Tot een van de balspelen, die
vroeger beoefend werden, behoorde het
klootschieten. Hierbij moest een met lood
gevulde houten bal over de zogenaamde
klootbaan gerold worden. Omstreeks 1500
raakte ook het kegelen in zwang. Verder
werd er gekolfd. Eveneens een oudHollands balspel, gespeeld op een kolfbaan, waarbij de bal met een kolfstok werd
weggeslagen. De kolfbal werd echter
gemaakt van zacht wit schapeleer en
gevuld met koe- of kalfshaar.

l ) ü Lennep en 1,GII, pag. 198.
2) Jeroense IV deel, pag.66.

Bandwever. Band is een geweven lint van
linnen, katoen of fluweel.Een Bandwever is
iemand, die werkzaam was in een
bandweverij. Zie verder onder Lintwever.

Beeldsnijder.
Beeldsnijden
is
het
beeldhouwen in hout of ivoor.In de tweede
heft van de vijftiende eeuw had de kunst
. van het snijden en beeldhouwen in hout een
bijzondere hoogte bereikt. Bij het maken
van bijvoorbeeld kasten, kwam de
kastenmaker of schrijnwerker (zie aldaar)
op de tweede plaats. Het echte mooie werk
werd uitgevoerd door de beeldsnijder. Er
was dan ook een groot verschil tussen deze
ambachtslieden. Dit blijkt onder andere uit
een oude keur van het schrijnwerkersgilde ')•

"Den vrijen meester beeldensnijder,
schuijlende onder den scrijmvercker sal
vermoghene te maekene ende te
vermaekene om te vercoopene ter exclusie
van' alle andren alle soorten van
beeldewerck, bestaende in, beelden,
kindekens, enghelkens, cieraeten aen
kassen, deuren, schouwen, autaeren,
ghestoeltsels, predick stoelen, communie
bancken; tomben en alle andren wercken
van moleuren aen schilderijen en
spieghels.
Zo woonde er in 1543 op het Klein Item. wanneer hij eenighe rechte lijsten te
Heiligland te Haarlem de ballenmaker maekene sal hebben, die met de schave
Frans Hendfiksz., die gespecialiseerd was moeten gestecken worden, sal hij
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gehouden zijn die door den vrijen
scrijnwerker te laten maekene, ten ware
deselve moesten dienen aan eenigh werck
tusschen den timmerman en den
scrijnwerker gemeene, in welck geval dit
sal vermoghen gedaen te worden door die
het werck is maeckende". De overtreders
van deze bepalingen werden gestraft met
een boete van vijftig schellingen. Beeldsnijder komt ook voor als familienaam.
')OT1869pag. 13.

Behangselschilder Geschilderd behang
was in vroeger tijden een zeer populaire
wanddecoratie. De op doek geschilderde
taferelen hadden zich vanuit de zeventiende
eeuw ontwikkeld tot een ware kunst. Door
een toenemende vraag naar geschilderd
behang, vooral door de rijke adel en de
beter gesitueerde koopmansstand, werden

er in de achttiende eeuw zelfs behangselateliers opgericht. Daar werkten schilders aan "de lopende band" aan het fabriceren van het behang. De voorstellingen op
het geschilderd behang waren uiteenlopend
van aard. Vogels en vee, bloemwerken,
landschappen al dan niet gestoffeerd met
mensenfiguren, boeketten en slingers. Dit
alles in fraaie kleuren. In Haarlem bijvoorbeeld bestonden in die tijd behangselateliers
van Jan Augustini en Vincent Jansz. van
der Vinne. Toch leidde die fabrieksmatige
aanpak op den duur tot een vervlakking
van deze vorm van schilderkunst. Door het
veranderen van de interieurmode werd zo
rond 1800 het beschilderde linnen vervangen door het goedkopere bedrukte papieren
behang •)•
1) Bert Sliggers, Opes Fluxae Ars Perpetua, in Jaarboek
Haerlem 1984, pag. 97 e.v. (Jb.Hlm.).
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Stamboomonderzoek met meerderen gemakkelijker

Famiiieverenigingen
W.H. Morel van Mourik

', , ^ew rfeei van een bladzijde uit het
d « v 6 « * van A/<mrifc Sy de pijl
staat
een
voorvader: den soon
;
vanClaesEverts.genoemtEvert.
Getuige Thuentien Cornelis. Is
gedoopt den 28. Martt 1647.

Genealogisch onderzoek kun je in je eentje
doen. Er zijn genoeg voorbeelden publicaties bewijzen dit - dat het een goed
begaanbare weg is. De weg wordt evenwel
breder als je die gezamenlijk aflegt. Anders
gezegd: als je met meer personen het
onderzoek doet, de taken verdeelt, gaat het
gemakkelijker en kom je mogelijk verder.
Wil je met je gegevens naar buiten treden,
dan kun je die aan een genealogisch tijdschrift ter publicatie aanbieden, of onder
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geïnteresseerde familieleden verspreiden. In
het laatste geval kom je in de buurt van een
familievereniging.
Volwaardige organisatie
Er bestaan in Nederland tientallen
familieverenigingen. Een exact aantal is
niet te noemen. Het verloop is namelijk
groot en veel organisaties zijn een kort
leven beschoren. Na een paar jaar houden
Ons Erfgoed nr 2, 1993

ze op te bestaan.
Met een paar familieleden kun je al een
familievereniging beginnen, maar als er
verder niets gebeurt - je geeft geen tijdschrift uit of je organiseert geen reünie dan is de vereniging ten dode opgeschreven. Maar zelfs als er wél een familieblad
komt en er worden ook bijeenkomsten van
familieleden gehouden, dan is het nog maar
de vraag of de vereniging een lang leven
beschoren is. De ervaring leert van niet.
Hierboven spraken wij steeds van "familievereniging". Op beide delen van dit
woord zullen we nader ingaan. Inderdaad
kunnen leden van een familieorganisatie
aan elkaar verwant zijn, al is het soms in de
zoveelste graad. Toch komt het voor, dat
de leden van de vereniging alleen maar
dezelfde achternaam hebben en aantoonbaar niét aan elkaar verwant zijn. Mogelijk
hebben de oprichters elkaar aanvankelijk
gevonden met het doel de onderlinge
verwantschap aan te tonen. Toen dit niet
lukte, is men toch samen verder gegaan.
Bijvoorbeeld om alle gegevens met dezelfde
naam op te sporen en in een afzonderlijke
stamboom onder te brengen.
Nu het tweede deel van de aanduiding
"familievereniging". Een groot deel van de
familie-organisaties is geen vereniging met
een ledenvergadering en alles wat daarbij
hoort, maar heeft een stichtingsvorm. Een
beperkt aantal personen kan zo een
volwaardige organisatie vormen. Zolang
men gezamenlijk genealogisch bezig is en
blijft, blijft de familie-organisatie bestaan.
Bij het overlijden van één van de
bestuursleden van de stichting kan men als
een kleiner bestuur doorgaan of een nieuw
bestuurslid aanwijzen.
Laten wij eens aan de hand van een familieOns Erfgoed nr 2,1993

organisatie beschrijven hoe men zich de
werkwijze moet voorstellen. We doen dit
voor de familie-organisatie die we het beste
kennen, de stichting "De Maurikkroniek".
Een middelgrote stichting met honderdvijftig contribuanten en die al inmiddels
vijfentwintig jaar bestaat. En daarmee één
van de oudste van Nederland.
Familieblad
Zelf zijn wij omstreeks 1950 met
familieonderzoek begonnen. De belangstelling verflauwde van tijd tot tijd, maar
stak, als een veenbrand, steeds weer de kop
op. En allengs groeide het uit tot een
passie. In 1962 hadden we de stamboom in
grote lijnen klaar. De lacunes moesten
worden opgevuld door antwoorden die we
van verre verwanten hoopten te krijgen. Dit
lukte maar gedeeltelijk. Vandaar dat wij in
1963 acht volgetïkte foliovellen met
gegevens en stippeltjes op plaatsen waar
gegevens moesten worden ingevuld,
toezonden aan ieder familielid van wie we
een adres hadden. Daarmee kwamen we
weer wat verder. Een prettige bijkomstigheid was, dat tevens heel wat oude
familiefoto's van een wisse ondergang
werden gered.
Intussen was in Gouda Chr. van Mourik hij zou later onze genealogische compagnon worden - begonnen met zijn niet te
stuiten activiteiten op familiegebied. In de
jaren zestig heeft hij een advertentie
geplaatst in een damesweekblad, waarin hij
naamgenoten vroeg met hem in contact te
treden. In het najaar van 1964 hebben wij
met hem kennis gemaakt. Wij hadden al
contact met een naamgenoot
uit
Amersfoort, die eveneens genealogisch
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onderzoek deed. Wij spraken toen al over
een familieblad, bestemd voor ieder die
(van) Maurik, Mourik heette.Het zou toch
nog een paar jaar duren, voordat het eerste
nummer van dat blad, De Maurikkroniek,
zou verschijnen. Daartoe was een impuls
van buiten nodig, een vanuit ons "stamdorp" Maurik georganiseerde "reünie voor
naamgenoten". Zo'n zeventig deelnemers
lieten toen weten, dat ze een familietijdschrift zouden verwelkomen. Voor ons
voorlopig genoeg om te kunnen beginnen.
Het aantal was al snel verdubbeld, mede
door wervingsacties, maar daarna is het
vrij constant gebleven. Een kleine kern van
vierendertig trouwe supporters is vanaf de
eerste jaargang al abonnee!
Stichtingsvorm
In 1977 hebben wij de stichtingsvorm
aangenomen. De dossiers en kaartsystemen, die wij in de loop van de jaren
verzameld hadden, werden in deze stichting
ondergebracht. Hierdoor worden ze ook
voor het nageslacht bewaard. De beide
redacteuren van De Maurikkroniek en de
penningmeester zijn al een kwart eeuw
bestuursleden van de stichting. Enerzijds is
deze constante factor er de oorzaak van,
dat De Maurikkroniek een duidelijk gezicht
heeft gekregen. Anderzijds is dit een punt
van zorg. Als een van de redacteuren
wegvalt, betekent dit het einde van het
tijdschrift in zijn huidige opzet. Het
aantrekken van een jonge genealogische
onderzoeker, die op de gekozen weg -alle
naamgenoten onderzoeken - wil voortgaan,
is tot heden nog niet gelukt. We zijn niet
verder gekomen dan een paar naamgenoten,
die hun eigen familie nader willen uitplui66

Handtekening en zegel van Peter van Maurick
(1655) uitAsperen

zen.Ieder nummer van De Maurikkroniek
heeft een aantal vaste rubrieken. De kern
van de aflevering wordt gevormd door een
deel van een genealogie van een bepaald
Maurikgeslacht, meestal geillustreerd met
foto's, die wij van de desbetreffende familie
hebben gekregen. "Uit de Maurikkring"
geeft de geboorten, huwelijken, overlijdens
en andere wetenswaardigheden van het
afgelopen kwartaal. "Nieuws uit Maurik"
komt van de correspondent uit ons
"stamdorp". De laatste jaren maken we
onder de titel "Wandeling door Maurik"
een rondgang door deze plaats aan de hand
Ons Erfgoed nr 2,1993

van oude prentbriefkaarten. Daarnaast
verschijnen er artikelen van allerhande
aard, zoals familiewapens die door een Van
Maurik gevoerd zijn, over de bekende
schrijver Justus van Maurik, verspreiding
van de Maurikken over Nederland.
Grootschalige opzet
Vóór een genealogie kan worden gepubliceerd of een artikel kan worden geschreven, moet er archiefonderzoek hebben
plaatsgevonden. In de dertig, veertig jaar
dat we aan genealogisch onderzoek doen,
hebben we veel archieven bezocht. In de
eerste plaats natuurlijk het Rijksarchief in
Zuid-Holland omdat in deze provincie de
meeste naamgenoten woonden en nog
wonen. Daar zijn we destijds begonnen met
onze eerste Maurikklappers. Eén op de
dopen en één op de huwelijken van de
diverse districten waarin het Rijksarchief
de provincie heeft verdeeld.Van al die
gegevens moesten de akten worden nageslagen voor aanvullende informatie zoals
bijvoorbeeld de doopgetuigen.Verder de
registers van de burgerlijke stand en de
persoonskaarten van de diverse gemeenten.
Via de tienjaarlijkse tafels van iedere
gemeente (1812-1893) gingen we naar de
oorspronkelijke akten. Voor wat betreft de
twintigste eeuw wiste we bij ambtenaren
ter secretarie van andere gemeenten
informatie te verkrijgen. Een belangrijke
bron zijn de persoonskaarten van
overledenen sinds 1939, die wij voor ƒ 3,—
per stuk van het Centraal Bureau voor
Genealogie hebben gekocht.
Ook andere provincies hebben wij op die
manier systematisch doorgenomen. Een
aantal rijksarchieven is stiefmoederlijk
Ons Erfgoed nr 2, 1993

bedeeld
met
indexen.
Doopen
trouwboeken zonder index van bepaalde
plaatsen die voor het onderzoek van
cruciaal belang zijn, werden op de
ouderwetse manier, dat wil zeggen,
bladzijde na bladzijde doorgelopen. Voor
de gemeente- en streekarchieven geldt
hetzelfde, al is de ontsluiting daar verder
gevorderd dan in veel rijksarchieven.
Konden we via indexen of kaartsystemen
ook gegevens aan bijvoorbeeld het rechterlijk of het notarieel archief ontfutselen,
dan hebben we dat niet nagelaten. Daar zijn
juist "de krenten in de pap" te vinden!
Het zal duidelijk zijn, dat bij een zo grootschalige opzet als ons onderzoek, de
nadruk komt te liggen op de primaire
gegevens. Éérst moet een genealogie
worden opgezet en dan pas worden
"aangekleed". Niettemin hebben wij een
groot aantal bijzonderheden weten te
vinden, zodat de genealogieën ook voor
anderen dan de direkt belanghebbenden
interessant zijn.
Het resultaat van al dat onderzoek zijn zo'n
zestig tot zeventig Maurikstambomen,
uitgebreide en hele kleine. Van tijd tot tijd
kunnen we deze samenvoegen. Dit geeft
natuurlijk een groot gevoel van bevrediging, omdat het meestal het resultaat is
van veel denkwerk. In totaal hebben we
13.000 naamgenoten en 7.000 aangehuwden uit heden en verleden geregistreerd.
Sinds een paar jaar weten we hoeveel
naamgenoten er bij de volkstelling van
1947 genoteerd zijn. Het zijn er ongeveer
4.500. Veel minder dan we gedacht hadden.
Een familievereniging of familiestichting is
"een soort gekte". Als je er aan begint, weet
je niet waar het eindigt. Zo konden wij
vijentwintig jaar geleden niet bevroeden,
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dat we tot op heden in totaal 1526 pagina's
van de Maurikkroniek zouden volschrijven!
Toen we dit tot ons lieten doordringen,
werden we er stil van. Lang heeft dat niet
geduurd, want het onderzoek gaat voort.

Totdat we zelf een opvraagbare persoonskaart bij het Centraal Bureau voor Genealogie zijn geworden, voor ƒ 3,—, zoals u
weet.

Kwartierstaten gevraagd
In "Tweestromenland", tijdschrift voor streekgeschiedenis in het land van Maas en
Waal ')> wil men in elk nummer een kwartierstaat gaan publiceren. Hieraan zijn de
volgende criteria verbonden:
* de kwartierstaat moet bestaan uit minimaal vijf en maximaal zes generaties in
verband met de beschikbare ruimte;
* minimaal 75% van de kwartierstaat dient afkomstig te zijn uit Maas en Waal;
* de kwartierstaat moet zo volledig mogelijk zijn, dat wil zeggen vermelding van de
gebruikelijke data en geen hiaten.
* De inzender moet bereid zijn om mogelijke reacties en vragen te beantwoorden.
De kwartierstaten kunnen (getypt) worden gestuurd aan P. van Bernebeek,
Zesakkerlaan 5, 6611 AZ Overasselt.
l
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) Tweestromenland, 18.XII.1992 nummer 74.
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Paleografie 2
De vorige keer gaven wij een stukje
handschrift uit 1767, ontleend aan een
"Nadere Schikking tusschen de Ridderschap en de drie Hoofdsteden omtrent het
poinct van de Jagt". Het geciteerde deel
luidt in het schrift van vandaag:
"der drie Hoofdsteden uit hoofde van
haare radicale qualiteit tot de jagt
geregtigd zijnde en een jager willende
aanstellen en houden daar toe haare jagtschijnen voor deselve alleen sullen halen
in en uit die stad, waarvan respective
Burgemeesteren en Secretarien zijn, om
daar mede de geheele Provincie door te
kunnen jagen".

lObris of Xbris niet de tiende maand van
de huidige tijdrekening, maar de twaalfde
maand, december dus. Den 15 van
Grasmaand 1810 is de 15de april 1810.
Eén van de hulpwetenschappen bij historisch en genealogisch onderzoek is dan ook
de tijdrekenkunde. Wij dienen de dateringen
in onze bronnen om te zetten in de bij ons
gebruikelijke notatie naar jaar, maand en
dag.
3. Bij het vertalen van oude archieftukken
in het Nederlands van nu - dit wordt ook
wel uitschrijven genoemd - zijn bepaalde
afspraken gemaakt waaraan men zich dient
te houden.

Ook deze keer komt een archiefstuk aan de
orde met daarnaast een vertaling in
hedendaagse lettertekens. We gaan echter
wél wat verder in de tijd terug.
Bij dat vertalen zal het niet alleen opvallen,
dat de grondvormen van een aantal
schrijfletters afwijken van de letters van nu,
maar ook dat men met een letterlijke
vertaling op zich, niet zonder meer tevreden
kan zijn. Dit komt onder andere hierdoor:
1. Schrijven was vroeger een nogal tijdrovende bezigheid. Ganzeveer en papier
lieten niet de schrijfsnelheid van nu toe.
Zoals we nu het steno kennen als een
snelschrift door de afkortingsregels die
daarbij worden toegepast, zo maakte men
vroeger ook gebruik van afkortingen.
Tekens, ontleend aan de Latijnse
paleografie.
2. Bepaalde dateringen zijn niet zonder
meer direkt duidelijk. Zo is bijvoorbeeld

Regels bij het uitschrijven
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Het zal in de praktijk niet altijd nodig zijn
de archiefstukken waaraan de gegevens
worden ontleend, geheel uit te schrijven.
Meestal heeft men voldoende aan de
feitelijke gegevens, die voor het onderzoek
van belang zijn. De bijkomstigheden kan
men overslaan wanneer ten naaste bij
bekend is wat die tekstdelen behelzen. Als
men voldoende tijd heeft is het natuurlijk
wel prettig over de gehele tekst te
beschikken. De lettervormen en de
hierboven genoemde twee punten komen
later aan de orde.
De regels die bij het uitschrijven worden
gehanteerd zullen we deze keer behandelen.
Deze regels zijn:
1. Afkortingen worden geheel uitgeschreven. De spelling van de tekst moet
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toegepast worden met behoud van de tijden streekgebonden eigenschappen;
2. Alinea's, het gebruik van bepaalde
leestekens (interpunctie) zoals de punt en
de komma worden bij het uitschrijven
gebruikt op de manier waarop wij dit nu
doen;
3. Woorden, die een samenstelling vormen, schrijven we aan elkaar zoals opte en
ende. Woorden die aaneen geschreven in
het stuk staan, maar geen samenstelling
zijn, worden apart weergegeven. Vande
wordt dus van de;
4. de u, de v, de i en de j worden
uitgeschreven zoals we dat nu doen. Ian
wordt dus Jan, js wordt is, nv wordt nu,
Wtrecht of Vvtrecht wordt Utrecht;
5. Bij twijfel tussen y en ij passen we het
gebruik van nu toe. Algemeen zetten we
een y op de laatsen waar de laatmiddeleeuwse i wordt vertegenwoordigd. In
Nederlandse woorden kan ii beter niet
worden gebruikt;
6e. Getallen in Romeinse cijfers worden
ook in deze karakters uitgeschreven, dus
Xii is XII.
Nog een kleine praktische wenk tot
besluit.Via een fotocopie is een archiefstuk
gemakkelijk te vergroten. Daarbij wordt de
tekst dikwijls duidelijker leesbaar "Computeraars" met een scanner zitten nog iets
meer op fluweel. Wanneer men tekst
binnenhaalt kan men een sterk vergroot
beeld op het scherm krijgen. Het is dan
mogelijk ongerechtigheden te verwijderen
en dunne of bijna verdwenen lijnen te
versterken.
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Brief van Hubert Cornelisz. Poot')

Delf...Feb. 1724
Mijn Heer,
Dezen uchtent ontfing ik UE. vriendelijk
en kunstigh verzoek wegens een
bruiloftsgedicht, en sta er ten uitersten
mede verlegen. Ik durf, ten aenzien van de
onverdiende achting, die UE. mijne
geringe kunst toedraegt en ook schriftelijk
betoont heeft, geen neen zeggen, en vreeze
met het antwoorden van ja, mij tot iet
ondoenlyx te zullen verbinden. De last die
mijne schouders thans genoegsaem als
inweegt, verbiedt mij, belangende de
poëzy, iet vast te beloven; zal echter hierin
doen 't geen mij de tijt zal toelaten; Ik
blijve, na hartelijke groetenis,
Mijn Heer
UE.verplicht dienaer
Hubert Komeliszoon Poot.
P.S. Gelieve aen brenger
dezes te zeggen, hoe
lang ik nogh tijt zou
hebben. Vale.
1) Handachriftverzameling GA Delft, nr. 38 B 5?31.

Hubert Comelisz. Poot (1689-1733). Een boer die dichter
werd. Geboren in Abtswoude bij Delft en gehuwd met
Neettjen t Hart, dochter van de burgemeester van 's Gravenzande. In 1716 verscheen zijn bundeltje "Mengeldichten".
Sedert 1724 leefde hij van zijn pen. Verzen schreef hij voor
geld, maar ook uit echt gevoel zoals "Op de Doot van mijn
Dochtertje" en het beroemd geworden "Akkerleven".
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"Wy looven God voor alt genot"

Huwelijkspenningen
Zo omstreeks het eerste kwart van de zeventiende eeuw ontstond in Nederland het goede
gebruik om ter gelegenheid van een 25-jarig of een 5O-jarig huwelijksfeest een
gedenkpenning uit te geven. En omdat het dikwijls een vrij kostbare aangelegenheid was de penning was meestal van zilver en een enkele keer van goud - lag het voor de hand,
dat dergelijke huwelijkspenningen alleen geslagen werden voor en door beter
gesitueerden. Zo'n penning werd dan tijdens het bruiloftsmaal aan de gasten uitgereikt ter
herinnering aan het heugelijk gebeuren.
Oorspronkelijk werden deze familiepenningen gegoten en gegraveerd door
edelsmeden, later werden ze geslagen door
stempelsnijders, die bij de muntvervaardiging werkzaam waren. Over de
artistieke uitvoering van die huwelijkspenningen zullen we het niet hebben,
daarover is in het verleden al genoeg
geschreven '). We beperken ons slechts tot
de genealogische gegevens, die op de
huwelijkspenningen vermeld worden.
Over het algemeen zijn de meeste
penningen uitgevoerd in zilver, maar bij
een 50-jarig huwelijk werd ook wel een
enkele maal goud gebruikt. Mogelijk dat
daar dus de benaming zilveren en gouden
bruiloft van afkomstig is. Op de penning
kwam dan de naam van de bruidegom en
bruid te staan en de huwelijksdatum. Veelal
echter ook de datum waarop het zilveren of
gouden huwelijksfeest werd gevierd. De
keerzijde van de penning vertoonde dikwijls
een toepasselijk rijm, al dan niet voorzien
van een familiewapen.
Zo bijvoorbeeld de huwelijkspenning in
goud én zilver ter gelegenheid van het 50jarig huwelijk van Johan van Nispeu en
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Digna van der Gracht. Dit echtpaar
trouwde 29 oktober 1652 en op hun gouden
huwelijksfeest stond op de huwelijkspenning:
Godt heeft gegeven aen dit paer
In echt te leven vijtigjaer
Gegeven tot gedagtenis den 29 october
1702
In Amsterdam werd 26 mei 1674 het
gouden huwelijksfeest gevierd van Nicolaas
van Loon en Emmerentia van Veen. Deze
Nicolaas van Loon werd 14 juni 1602 te
Rotterdam geboren als zoon van Hans van
Loon en Anna Ruychaver. Hij was
koopman in Amsterdam en overleed aldaar
29 december 1675. Zijn bruid, Emmerentia
van Veen, waarmee hij 26 mei 1624 in
Alkmaar was getrouwd, werd in de
Kaasstad op 6 augustus 1605 geboren als
dochter van Adriaan van Veen en Helwich
Nanningdr. van Foreest. Zij overleed te
Amsterdam 14 februari 1683 2).
Bij het gouden huwelijksfeest kregen de
gasten - over het algemeen familieleden een penning ter gedachtenis waarop aan de
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ene zijde stond:
Nic: van Loon en Emmerentia van Veen
Getrout den 26 Mat 1624
Op de keerzijde kon men lezen:

Den Ie Novembr. - 1726
Het - vyftigyarig - bruilofs feest
Is selden oyt beleeft - geweest,
Van hem, die toen hy is - getrouwt,
Ruym een en veertig yaar - was ouwt,
Nochtans met soo ge-wenste vreugt
De goede Godt ons - nu verheugt.

Myn vaders en - myn grootvaêrs lot
van vyftighjaer - in d'echt te leven
Wert my met vreught - vergunt van Godt:
Godt gun t'oock - aen myn soons - en
neven.
1674
Een ander zeer gedenkwaardig huwelijksfeest vond plaats op 1 november 1726 in
Den Haag. Daar vierden die dag Arent
Vink en Anna Nieupoort hun 50-jarige
trouwdag. Deze mr. Arent Vink werd in
1635 te 's Gravenhage geboren als zoon
van Gerrit Arendz. Vink en Cathalina
Nieupoort. Hij was advocaat voor het Hof
van Justitie in Holland en overleed in de
Hofstad in augustus 1729. Zijn huwelijk
met (zijn nicht) Anna Nieupoort vond
plaats in Scheveningen 1 november 1676.
De bruid was geboren in 's Gravenhage 4
december 1648 en was een dochter van
Huwelijkspenning uit 1624 van
Willem Wülemsz. Nieupoort en Anna
Paulus van Beresteyn
Hansdr. van Loon. Zij stierf in 's Gra3
venhage 27 juli 1739 ). De bruiloftsgasten
kregen een zilveren penning waarop aan de Een eveneens zeer fraaie huwelijkspenning
ene zijde stond:
was die van het echtpaar Van BeresteynVolckers Nicolaasdr. ter gelegenheid van
Arent Vink en Anna Nieupoort Getrouwt hun 50-jarig huwelijk. Paulus Corneop
lisz.van Beresteyn werd 8 mei 1548 in
Haarlem geboren en was later een verden Ie November 1676
mogend koopman en burgemeester van
Aan de andere zijde van deze medaille Delft. Hij overleed daar 23 november
1626. Hij trouwde 28 januari 1574 in
stond:
Delft met Volckers Nicolaasdr. alias
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Knobbert, geboren in Delft 23 augustus Jokannes Daams de dag, dat hij voor 25
1554, een dochter van Claes Adriaensz. jaar in het huwelijk was getreden met
Knobbert en Maria Duyst van Ylen. Zij Catharina Kouwenhoven. Hij het in zijn
stierf in Delft 27 april 1634. Hun gouden medaille zetten:
huwelijksfeest werd 28 januari 1624
gevierd en er waren "12 kinderen, 36 Door liefde en trouw J. Daams en
kindskinderen op 't feest tegenwoordig". C.Kouwenhoven getrouwd 9 Mey 1762
De huwelijkspenning, die ter gelegenheid
van het heugelijk gebeuren werd geslagen, Op de keerzijde liet deze Doopsgezinde arts
vertoont aan de ene zijde de beeltenissen zijn dankwoord horen:
van het echtpaar en aan de andere zijde een
symboliek op het huwelijk.
WY LOOVEN GOD VOOR ALT GENOT.
Een wel zeer uitvoerig verhaal komt voor TSILVRE
op de zilveren penning, geslagen ter FEEST GEVIERD 1787
gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van
de Utrechtse burgemeester mr. Nicolaas Tot slot is er dan bij wijze van uitzondering
Kien en diens eerste vrouw Margaretha en als tegenhanger van de huwelijkspenning
Buck 4). Het echtpaar, dat 7 april 1761 in nog een penning uitgegeven ter gelegenheid
Dordrecht was getrouwd, vierde een kwart van de echtscheiding van Meinard
eeuw later uitbundig feest in Utrecht. Op Uytwerf en Johanna Margaretha Booge.
hun zilveren huwelijkspenning stond:
Dit echtpaar trouwde 18 juni 1743, maar
elf jaar later werd het huwelijk weer
Mr. NICOLs. KIEN GEB. DEN 5 IUNY ontbonden5).
1731
Toen 't Vuur van Twist ontstak
MARGa. BUCK GEB. 5 APRIL 1743
Dat
Junoos Hoffontruste,
GETR. DEN 7 APRIL 1761
ToenHymen 't Echt Juk brak
HEEDEN VYFENTWINTIG MAREN
En zijnen Fakkel bluste,
ZAG MEN KIEN EN BUCK TE ZAAM
Schonk dit de Moederlijke zucht
IN HET OUDE DORDRECHT PAAREN
Aan 't drietal Huuwlijks vrucht,
STRENGELEN HUN HART EN NAAM
gescheyden
DIT GEDENKSTUK WORD GEGEVEN
d. 6 Deer.
TER GEDACHTNIS DOOR DIT PAAR
1754
AAN HUN VRINDEN ZYBELEEVEN
DEEZENDAG NOG MEENIG LAAR
') Mr. J.W.Frederiks, Nederlandsche Penningen, Amsterdam
TOT ZY NAMAALS T'ZAAM HIER 1947.
A.O.van Kerkwijk, Nederlandsche Familiepenningen, in de
BOOVEN
Nederlandsche Leeuw, 1951, kolom 291/294
WEER VEREEND IN EDENS HOF
2
)Jb.CBG 1968, pag. 187.
3
STORELOOS GOD ZULLEN LOOVEN
)Jb.CBG 1968, pag. 195.
4
EN TOEBRENGEN EEUWIG LOF
) Nicolaas Kien hertrouwde na het overlijden van zijn
En met even grote dankbaarheid herdacht vrouw met Theodora Petronella van Romondt Zie Jb.CBG
1973, pag.226.
in 1787 de Haarlemse stadsheelmeester 5 ) De Navorscher, 6e jrg. pag. 260, Amsterdam 1856.
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Haza-Data
Haza-Data is een Nederlands genealo- zelf te bepalen.
gieprogramma, dat in korte tijd talrijke Om gegevens te kunnen uitwisselen met
gebruikers heeft gevonden. Veel genea- andere computergebruikers biedt Hazalogen en ook archieven in Nederland, Data standaard de mogelijkheid tot im- en
België, Duitsland en Polen hebben voor dit export via het zogenaamde GEDCOMprogramma gekozen. Hoewel het een klein, protocol.
maar snel programma is, heeft het vele Voor de eventuele communicatie met
mogelijkheden. In feite is het een compleet genealogische bulletinboards via een modatabase, tekstverwerkings en tekenpro- dem kunnen "Tiny Tafels" gemaakt worden
gramma. De gebruiker bepaalt wat het voor TMS-communicatie.
programma doet.
Welke computers?
Met dit computerprogramma zijn alle
mogelijke familierelaties op een eenvou- Haza-Data werkt onder DOS op IBM PC's
dige manier vast te leggen. Daarbij kan en compatibelen. Het heeft minimaal 512
onbeperkt vrije tekst worden toegevoegd. Kb werkgeheugen nodig en een 360 Kb
Alle gegevens kunnen vervolgens snel diskette-station. Het stelt geen eisen aan het
terug-gezocht worden via allerlei selectie- beeldscherm en werkt met iedere printer die
mogelijkheden.
de IBM karakterset kent. Haza-Data kan
De resultaten van het onderzoek kunnen dus in principe al gebruikt worden op een
met Haza-Data op velerlei manieren simpele XT zonder vaste schijf. Het
worden gepresenteerd: in de vorm van programma maakt optimaal van het vrije
getekende stambomen, zelf gedefinieerde werkgeheugen gebruik.
tabellen en in allerlei overzichten; alles
geheel naar eigen smaak. Bovendien kun- Grenzen programma
nen alle overzichten naar keuze in het
Nederlands, Fries, Engels, Frans of Duits Haza-Data zelf kent vrijwel geen begrengegenereerd worden (binnenkort ook in het zingen. Deze worden vooral door de
gebruikte computer bepaald. Het programPools).
Wel blijven de eigen variabele teksten in ma kan maximaal 25.000 personen per
het Nederlands (of in de taal, waarin u deze bestand opslaan, het aantal kinderen per
invoert, want Haza-Data is uiteindelijk gezin is maximaal 40 en het aantal relaties
tussen personen onbeperkt. De hoeveelheid
geen vertaalprogramma)
De koppelmogelijkheid met de door de tekst per persoon is onbeperkt. Door de
gebruiker gehanteerde tekstverwerker biedt compacte omslag kunnen ongeveer duizend
de mogelijkheid om de uiteindelijke vorm- personen vastgelegd worden op een 360 Kb
geving van de te vervaardigen publikaties diskette (ca. 2700 personen op 1 Mb).
Ons Erfgoed nr 2, 1993
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Gezin als bouwsteen
Haza-Data spreekt als het ware de taal van
de genealoog. Het gezin is de hoeksteen van
elke genealogische structuur, daarom ook
van dit programma. Uitgaande van een
gezinsscherm wordt een netwerk van familierelaties opgebouwd.
Haza-Data gebruikt intern codenummers
voor allerlei gegevens zoals personen en
relaties. De gebruiker zal deze echter nooit
zien en behoeft ze ook niet te gebruiken.
Het enige wat de gebruiker moet weten zijn
namen van personen.
Genealoog niet zonder meer computerspecialist
Haza-Data is in eerste instantie ontworpen
om genealogen van dienst te zijn, niet voor
ervaren computergebruikers (hoewel die
het ook met veel plezier gebruiken). Het
programma is volledig menugestuurd en
maakt gebruik van windowtechnieken.
Daarbij is altijd hulp bij de hand: met de
F1-toets kan elk ogenblik een toelichting
worden verkregen; ook is op ieder moment
een complete handleiding op het beeldscherm te raadplegen.
Grote flexibiliteit

keuze dus Nederlands, Fries, Engels, Frans
of Duits). Het programma tekent allerlei
genealogische structuren, ongeacht de complexiteit en de grootte.
Welke overzichten?
Haza-Data maakt de volgende standaard
overzichten: gezinsstaat, genealogie, parenteel, kwartierstaat, kwartierblad, stamreeks, verwantschap en aanverwanten.
Getekend kunnnen worden: genealogie, parenteel, kwartierstaat, verwantschap en
bloedverwanten. Verder is het mogelijk om
werklijsten en zelf samen te stellen tabellarische overzichten te vervaardigen.
In de op komst zijnde nieuwste versie
kunnen ook de doopheffers/doopgetuigen
worden toegevoegd. Bij alle personen uit
een bestand zullen dan ook dokumenten
kunnen worden toegevoegd. En - tijdbesparend - kan dat document aan alle daarin
genoemde personen worden gekoppeld.
Wat kan ingebouwde tekstverwerker?
Haza-Data biedt een tekstverwerker waarmee persoonsbeschrijvingen van onbeperkte lengte gemaakt kunnen worden. Ook
is hier plaats voor vermelding van de
gevonden bronnen zoals rechterlijke stukken, huwelijkscontracten en koopakten.

Haza-Data biedt de mogelijkheid om het Snel
programma aan te passen aan de gebruikte
computer, maar ook aan de eigen smaak en Haza-Data is een efficiënt werkend proaan de publikatievoorschriften van de gramma: een complete genealogie met
diverse genealogische tijdschriften. De meerdere stamvaders en een volledige index
gebruiker kan zelf bepalen welke gegevens (totaal zo'n 150 pagina's) kan, uiteraard
in de overzichten komen, in welke vorm, in afhankelijk van de printersnelheid binnen
welke volgorde en zelfs in welke taal (naar een kwartier op papier staan.
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individuele personen of instellingen en
wordt op naam geregistreerd ter voorOmdat men het vroeger niet al te nauw met koming van illegaal kopiëren. Gemeende spelling nam, biedt Haza-Data de schappelijk gebruik in clubverband is dus
mogelijkheid om synoniemen van voor- en niet toegestaan. Wel is de demonstraachternamen te gebruiken. Ook is het mo- tieversie ook voor clubs beschikbaar.
gelijk om voor- en/of achternamen op klank
te zoeken!
Nieuwe versies
Bijzondere kenmerken

Communicatie
Haza-Data biedt allerlei mogelijkheden om
met de buitenwereld te kunnen communiceren: een eigen ASCII import- en
exportfile (ook om eigen bestanden te
converteren), GEDCOM voor de communicatie met andere genealogische
programma's en Tiny Tafels voor TMScommunicatie.
Alle overzichten kunnen naar disk worden
geschreven met speciale codes voor de
meest voorkomende tekstverwerkers (macro's voor conversie naar WordPerfect 5.1
worden gratis meegeleverd).
Ook is het mogelijk op eenvoudige wijze
gegevens te exporteren naar databases en
spreadsheets.
Demonstratie-versie
Om zelf Haza-Data uit te kunnen proberen
kan voor slechts fl. 10,— een demonstratieversie van het programma worden
besteld. Hiervoor krijgt men dan het
volledige programma met alle mogelijkheden. De enige beperking is, dat slechts
40 personen kunnen worden opgeslagen.
Persoonlijk gebruik
Haza-Data wordt uitsluitend verkocht aan
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Een computerprogramma is steeds in
ontwikkeling. Alle geregistreerde gebruikers van het programma worden daarover
op de hoogte gehouden. Tegen een gering
bedrag wordt dan de nieuwe versie
beschikbaar gesteld.
Gebruikersvereniging
Zowel in Nederland als in België zijn
gebruikersverenigingen opgericht.
Alle gebruikers van Haza-Data kunnen
daar lid van worden. De Nederlandse groep
heeft een eigen contactblad: HaZa-Nieuws.
Hierin worden onder meer de nieuwtjes, de
problemen en door leden gevonden handigheidjes besproken.
Het secretariaat is: Rudie Ridenberg,
Oosterstraat 18, 9915 PP 't Zandt (Gr.),
tel. 05968-2071.
Gebruikersondersteuning
Bij vragen over of problemen met het
programma kunnen geregistreerde gebruikers telefonisch of schriftelijk contact
opnemen met de verkopers van het programma of met de gebruikersvereniging.
Ook zijn er enkele contactadressen voor
eenvoudige problemen en vragen in voorbereiding. Voor Nederland is het eerste in
Zeeland.
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Archiefbeheer en Haza-Data

Inlichtingen en besteladressen:

Met Haza-Data kunnen gemakkelijk
indexen worden gemaakt. Zo heeft het
streekarchief van Oisterwijk elke dopeling
vanaf fiches en akten met zijn ouders
geïndiceerd.

Voor de noordelijke provincies is dat:
TeLaPas Software, Gandhiplein 6, 9728
TD Groningen, telefoon 050-277360.
Voor de zuidelijke provincies:
P.P. Wieme, Postbus 230, 5060 AE
Oisterwijk, telefoon 013-680630.

Genealogische vragen
Van Heinessen. Gezocht: geboorteplaats en
jaar (plm.1670), ouders en overlijden van
Ortho Didrik van Heinessen, gen. Spankeren
29 sept. 1699 met Helena van Uchelen.Zij
ged. Arnhem 23 mei 1672. In 1699 was Van
Heinessen Capitein Lieutenand in het
Regiment van de Heer van Slangenburg.
H.C.Timmer, Noorderweg 20, 7681 CB
Vroomshoop
Huisman. Gezocht: geboorteplaats en jaar
(plm.1792),
huwelijk plaats en jaar en ouders van
Hendrik Huisman. Overl. Venray 20 okt.
1874 (82 jaar oud). Geh. met Maria Gerdina
ten Donkelaar. Zij geb. Goor 16 jan. 1807,
overl. Venray 4 mei 1880.Uit dit echtpaar
negen kinderen, waarvan het eerste kind geb.
Venray 5 maart 1832.
Mevr. P.G.P.Wismans, Oude Dukenburgseweg 607, 6538 MT Nijmegen.
De Mol. Gezocht: geboorteplaats- en datum,
plaats en datum overlijden en ouders van
Klaas Cornelisz. de Mol. Geh. Ie.
Spaarnwoude 1 mei 1742 met Grietje
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Baertse Poel. Gezocht geboortdatum- en
plaats en haar ouders. Geh. 2e. met Dirkje
Willems van den Boom. Huwelijksplaats en
datum? Nadere gegevens over haar.
Redactie.
Mulder.Gezocht: nazaten van Titus Mulder,
geb. Bolsward 2 febr. 1869, overl. Nijmegen
31 juli 1948.Geh. Ie. Wymbritseradeel 2 sept.
1893 met Aukje Miedema, geb. Cornwerd 29
aug. 1872, waar en wanneer overl.? Geh.2e.
Nijmegen 9 febr. 1912 met Anna Grada van
der Kemp, geb. Bemmel 14 juli 1884, overl.
Nijmegen 7 mei 1960.
H.Mulder, E.Eisingastraat
10,9035 BR
Dronrijp, tel. 05172-31833.
Versteeg. Gezocht: doopdatum- en plaats van
Geysbert Versteeg, meerderjarig jongman
geboortig van Galekop en Jannigje van de
Wiers, weduwe van Steven van Schip,
geboortig van Hagesteyn. RK getr. Maarssen
22 nov. 1746. Burg. ondertr. akte 5 nov. 1746
Breukelen Ortts Geregte.
J.M.Th. Versteeg, Notengaard 19, 3941 LV
Doom.
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Gevraagd het voorgeslacht en de doop van
Cornelis Jansz van Wassenaar.

Wadesloo, Waardeloo. Gezocht: geboorte- en
overlijdensdatum van Hermanus Jansz.
Wadesloo en Johanna Lem of Lemme. Geh.
Schipluiden 14 mei 1713 (getuigen Lodewijk
Hilleman en Joosten Olierhoek).
Van der Ende. Gegevens gezocht over
Apolonia (Pleuntje) van der Ende. Geh.
Delft 24 aug. 1765 met Hermannus
Waardeloo (uit Vrijeban).Alle gegevens met
betrekking tot het geslacht Waardeloo zijn
welkom.
J.Th.Waardeloo, Jonkerfransstraat 119B, 3031
AR Rotterdam.

Van Wassenaar, Claas, geb. Leiden 1717;
drie maal gehuwd, de laatste keer in Schiedam
met Ariaantje Smitsman in 1762. Zijn zoon
Wouter uit het tweede huwelijk, trouwde in
Maassluis in 1772. In 1774 werd te Schiedam
hun zoon Simon geboren, waarna niets meer
te vinden is. Weet iemand waar deze
Wassenaars zijn gebleven?
J.M. van Wassenaar, Bieslookdonk 18, 3206
EB Spijkenisse.

Van Wassenaar - van Spierenburch.
Cornelisz Jansz van Wassenaer, j.m. van
Woubrugge huwt te Leiden op 24-1-1681
Fransijntje Ariëns van Spierenburch, ged.
12-3-1659 te Leiden als dochter van Arij
Florissen en Catharijntje Michiels v.d. Hut
Zij laten vijf kinderen dopen te Leiden
waaronder Johannes op 1-2-1682 (Loodskerk)
Doopgetuigen zijn Pieter Jansz van Wassenaer
en Jannetje Thomasdr. vam Echmont.

Van Wunnik. Gezocht: geboortedatum
(Bennebroek plm. 1756), huwelijksdatum- en
plaats en ouders van Johannes van Wunnik,
overl. Haarlem 16 april 1816. Geh. met
Maria Vennaas. Zij ged. op 1-2-1682
Haarlem 27 juni 1753 en overl. aldaar 18 febr.
1827. Wie waren haar ouders? Kinderen uit
dit huwelijk?
Redactie.

Familieboek
Voor hen, die in de toekomst hun familiegeschiedenis in boekvorm willen laten
verschijnen en zelf geen kans zien dit aan te pakken, stelt mevrouw T.C.Kuiper-Van
den Bos zich beschikbaar. Het betreft hier deskundige begeleiding met betrekking tot
lay-out, illustraties enz.. Zaken die een familieboek zo aantrekkelijk maken.
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot:
Mevr. T.C. Kuiper-Van den Bos
"t Behouden Huijs",
Brielseweg 17, 3233 AA Oostvoorne.
Tel. 01815-3168
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Van de redactie
De Rijkscommissie voor de Archieven wil
bij het selecteren van archieven het
traditionele en tot misverstanden leidende
begrip "historisch onderzoek" vervangen
door het meer ruimere begrip "culturele
waarde". Bovendien wil de commissie bij
de selectieprocedure van rijksarchieven
(waarbij het gaat om de vraag: wel of niet
vernietigen?) in sommige gevallen eerder
gebruik maken van externe deskundigheid.
Dit schrijft de Rijkscommissie voor de
Archieven aan minister d'Ancona in een
advies naar aanleiding van de discussienota
"Archieven bewaren; cultureel investeren in
de toekomst". Daarnaast spreekt de
rijkscommissie zich uit tegen de ideeën
inzake selectie en vernietiging zoals die
staan verwoord in de publikatie "Omslag in
Opslag" van de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken. In deze publikatie
wordt volgens de commissie de selectie van
de archieven te veel benaderd vanuit het
bedrijfsmatig belang van de informatie-

voorziening. Daardoor wordt te weinig
gekeken naar de culturele waarde van de
archieven. Een en andere lazen we in het
aprilnummer van Trefpunt, tweewekelijks
tijdschrift van het ministerie van WVC.
Naar aanleiding van onze publikatie over
persoonskaarten deelde een lezer ons mee,
dat het Centraal Bureau voor Genealogie al
sinds begin vorig jaar de in kolom 21/22
vermelde woonplaatsen en adressen afdekt
bij het fotokopiëren. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse
Zaken. En dit is toch wel jammer, want
juist die adressen zijn dikwijls een bron van
interessante gegevens. Wij zullen hopen,
dat het ministerie alsnog op haar besluit
terugkomt. Tot slot nog een aardige
opmerking onlangs van de algemene
rijksarchivaris prof. dr. F.C.J. Ketelaar. "In
archieven kan iedereen iets zichtbaar maken van zijn of haar eigen verleden.
Archieven zijn derhalve plaatsen van
herinnering".
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Schepenzegel van Den Haag,
bevestigd aan een oorkonde
van 13 mei 1356.
(Gemeentearchief Den Haag)
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Genealogie (3)
Alvorens de eerste voorzichtige stappen te zetten in een archiefinstelling, doet men er het
beste aan zich vooraf te oriënteren bij het Centraal Bureau voor Genealogie. Deze unieke
instelling beschikt over een schat aan gegevens op genealogisch en geschiedkundig gebied.
Het Centraal Bureau voor Genealogie, Prins Willem-Alexanderhof 22 in 's Gravenhage
bestaat al bijna een halve eeuw. Bijna vijftig jaar lang verleent men hand- en spandiensten
aan mensen, die op zoek zijn naar gegevens over hun voorouders. De plannen tot het
vormen van een dergelijke genealogische stichting waren er voor de oorlog al. Toen in mei
1940 de oorlog uitbrak werden die plannen voorlopig in de ijskast gestopt. Pas na de
bevrijding in mei 1945, de eerste week zelfs daarna, is de stichtingsakte de notaris
gepasseerd met medewerking en inspraak van het toenmalige ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen. Ook de algemene rijksarchivaris van toen had een stem in
kapittel.
Het Centraal Bureau voor Genealogie is in
de loop van die bijna halve eeuw uitgegroeid tot een waar centrum voor familiegeschiedenis. Je kunt er snuffelen in de
bidprentjes, familieberichten uit kranten,
familiearchieven, persoonsregisters, de bibliotheek en wat dies meer zij. Vanaf het
begin is het doel van het Centraal Bureau
geweest het gebied van de familiegeschiedenis voor iedereen toegankelijk te
maken. Men heeft er gegevens over bijna
iedere familie in Nederland.
Overstelpend
De hoeveelheid informatie op genealogisch
gebied die men kan verkrijgen bij het
Centraal Bureau, is gewoon overstelpend te
noemen. Zo bijvoorbeeld de verzameling
bidprentjes. Deze collectie omvat zo'n
miljoen stuks van ongeveer 1795 tot heden.
Vooral voor Rooms Katholieke families is
deze collectie van belang. Behalve de
sterfdatum staat op het bidprentje dikwijls
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ook de geboortedatum en -plaats vermeld.
De verzameling is op familienaam gerangschikt.
Hetzelfde geldt voor de omvangrijke verzameling familieannonces zoals overlijdensadvertenties, geboorte- en huwelijksaankondigingen. Een bijzondere plaats hierin
hebben de advertenties uit de Javasche
Courant over de jaren 1810-1875. Deze
verzameling omvat ongeveer 90.000 familieberichten, op fiches overgetypt en alfabetisch geordend.
Het is altijd een goede gewoonte geweest
om, wanneer men een genealogie heeft
afgerond, hiervan een exemplaar te sturen
naar het Centraal Bureau. Op deze manier
werd een rijke bron gevormd, waaruit ook
een ander kan putten. Het CBG heeft deze
genealogische handschriften onderverdeeld
in:
- Algemene dossiers, die gegevens bevatten
van meer dan 70.000 geslachten, gerangschikt op achternaam. Deze dossiers zijn
Ons Erfgoed nr 3,1993

V Heden overleed , tot onze innige droefheid, onze geliefde
vader JAN ALBEIITS KONING, weduwnaar van'TETJESITUII.ES
DOUMA , in den ouderdom van G9 jaren.
DANTUMAWOUDE 23 September 1888.

S. KONING.
T. KONING—BAKKERS.
A. KONING.
S. KOKING J n ,
M. C. KONING—STERRTNGA.
J . KONING.

** Heden overleed, tot mijne rjiepe droefheid, mijn geliefde
vader CORNEUS VAN DEN WORM, in den ouderdom van
ruim 80 jaren.
LEIDEN 24 September 1888.
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Wedw. M. J. ALBRACHT—
VAN KEN WORM.
*»* Heden behaagde liet dau Almagtige , tot mijne, mijner Hinderen en
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'SGUAVJÏNUAGE,

A. M. MONDT,
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*„* Bevallen van twee ZOONS T. VAN HOORN—VENHUIS.
ZEERI.JP 23 September 1888.
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eboren:

JOHANNA FLORENTINA,
dochter van
A. G. JANSSEN VAN RAAY.

Verloofd:
JAN NEFKENS
en
GONNY HAMERS
Amsterdam, 12 Mei 1940.
Javastraat 85.

en I. J. JANSSEN VAN RAAY—TERGUBT.
DJKMBER,

18 Juni 1898.
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"Een omvangrijke collectie familieadvertenties"

voorzien van allerhande genealogisch materiaal waaronder resultaten van eerder onderzoek;
- Dossiers in afzonderlijk collecties;
- Gebonden handschriften.
Al deze genealogische handschriften zijn
opgenomen in een kaartsysteem. De handschriften zijn van diverse afkomst en de
genoemde informatie behoort met de nodige
reserve te worden overgenomen. Dat komt
omdat in het verleden genealogen zelden
bronnen opgaven en het gebruik hadden om
Ons Erfgoed nr 3,1993

veel zonder commentaar over te schrijven.
Een andere belangrijke verzameling van het
Centraal Bureau wordt gevormd door de
primaire en secundaire bronnen op microfiche van een groot aantal plaatsen. De
primaire bronnen vormen de basis van het
genealogisch onderzoek. De burgerlijke
stand - ingevoerd in 1811 en in een groot
deel van Limburg en Zeeuws-Vlaanderen al
in 1796 - het bevolkingsregister, doop-,
trouw- en begraafregisters. Ook beschikt
het Centraal Bureau over microfilms van
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verloren gegane registers van de burgerlijke
stand van de gemeenten in het arrondissement 's Gravenhage en het voormalige
arrondissement Leiden. Het betreft hier de
registers van geboorten, huwelijken, echtscheidingen en overlijden over de periode
van 1843 tot en met 1902. Van betekenis
is ook de collectie van 1,2 miljoen fiches
van de Waalse kerken. Hierin zijn opgenomen de gegevens uit de doop-, trouw-,
begraaf- en lidmaten registers van Waalse
kerken in een groot aantal plaatsen in
Nederland.
De secundaire bronnen geven de voorouders een identiteit. Dit komt tot uiting in
de belastingregisters, militaire stamboeken,
kerkeraadshandelingen en poortersboeken,
om maar enige van deze bronnen te
noemen.
Bibliotheek
In de uitgebreide bibliotheek van het
Centraal Bureau vindt men in de eerste
plaats alle gedrukte publicaties bij elkaar
die genoemd worden in het "Genealogisch
Repertorium" van Van Beresteyn '). Verder
zijn er belangrijke naslagwerken te
raadplegen zoals J.Kok, Vaderlandsch
woordenboek, 1780-1799; A.J.van der Aa,
Biografisch Woordenboek der Nederlanden, 1852-1878; De Bie en Loosjes,
Biografisch woordenboek van protestantse
godgeleerden; Ten Raa en De Bas, Het
Staatsche Leger, acht delen (1568-1715);
Officiersboekjes van leger (1726-heden) en
marine (1797-heden). De omvangrijke topografische bibliotheek is op land, provincie en plaats gerangschikt. De geschiedenis van een familie wordt mede gevormd
door de regionale en plaatselijke historie.
Ook op het gebied van de naamkunde, de
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paleografie en tijdrekenkunde kan men in
de bibliotheek terecht. De heraldische
bibliotheek bevat vele Nederlandse en
buitenlandse werken. Een belangrijke
verzameling die het Centraal Bureau bezit
is ongetwijfeld de heraldische collectie van
R.T. Muschart (1873-1955). Hij heeft de
op oude zegels voorkomende wapens
beschreven. Ook de wapens vermeld in
gedrukte werken en handschriften zijn
opgenomen.
Vrienden
Het Centraal Bureau beheert behalve de
eigen genealogische en heraldische verzamelingen ook collecties van het rijk, van
het Koninklijk Nederlandsen Genootschap
voor Geslacht- en Wapenkunde en van
diverse anderen.
Voor ƒ 55- per jaar kan men "Vriend"
worden van het CBG. Men ontvangt dan
tevens het Jaarboek van het Centraal
Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau en de driemaandelijkse
Mededelingen. "Vrienden" krijgen tevens
korting op publicaties en diensten. Zij
hebben gratis toegang tot de studiezalen.
Anderen betalen ƒ 7,50 per dag. De
studiezalen van het CBG zijn geopend van
maandag tot en met vrijdag van 9.30-16.00
uur, op dinsdagavond van 18.00-21.30 uur
en op zaterdag van 9.00-13.00 uur. Tijdens
of rond feestdagen zijn de openingstijden
veelal veranderd.
Het Centraal Bureau voor Genealogie,
Prins Willem-Alexanderhof 22, 2595 BE,
's Gravenhage. (direct naast het Centraal
Station) Postadres: Postbus 11755, 2502
AT 's Gravenhage. Telefoon 070-3814651.
') Zie Ons Erfgoed nr.2, maart 1993.
Ons Erfgoed nr 3, 1993

Familiewapens (3)
Naast de collecties Rietstap, die als bron
minder geschikt is, omdat de gegevens van
herkomst ontbreken, werd als voorname
bron de collectie Muschart genoemd, aanwezig in het Centraal Bureau voor Genealogie. Maar dit Bureau beschikt over meer
bronnen. Zeer belangrijk ook is de collectie
Steenkamp. Deze kwam na het overlijden
van de heer Steenkamp in het bezit van de
heraldicus M.N. Damstra, die voor verdere
uitbreiding zorg heeft gedragen. De
collectie, die in 1984 in het bezit kwam van
het Centraal Bureau, omvatte een half
miljoen kaartjes met wapenbeschrijvingen
(een enkele maal tekeningen), aangevuld
met gegevens over de gebruiker(s), bronen eventueel literatuurvermelding.
Dergelijke wapenbeschrijvingen (en ook
zwart-witte wapenafbeeldingen) vragen een
zekere kennis van de onderdelen van het
familiewapen, van de voorstellingen erop
en het kleurgebruik
Het blazoeneren
In de heraldiek is als het ware een eigen
vaktaal met eigen begripsomschrijvingen
ontstaan. Hiertoe behoort het blazoeneren.
Dit is in feite het geven van een dusdanige
wapenbeschrijving, dat een ter zake kundig
heralicus het beschreven wapen zonder
meer in kleur of zwart-wit zou kunnen
uittekenen en/of schilderen. Dit houdt in
dat de blazoenering enerzijds kort moet
zijn, met weglating van alles dat vanzelfsprekend is. Anderzijds moeten de begrippen zo uniform bepaald zijn, dat alleen op
grond van deze beschrijving het wapen
correct uitgetekend kan worden.
Ons Erfgoed nr 3,1993

Deze blazoenering heeft dan ook een lange
traditie. In ons taalgebied maakte men er
reeds vroeg gebruik van in de vorm van
rijmen, zodat ze gemakkelijk onthouden
konden worden.
Als voorbeeld de beschrijving van de wapens van enkele van de ridders, die in 1345
met Graaf Willem IV meevochten in de
slag bij Stavoren:
DE HEER VAN ANTOING.
Hy droech den scilt van keel,
Een leeu daerin tot menigen speel,
Van silver was hy, no min no mee."
DE HEER VAN HAEMSTEDE.
Hy droech den scilt van goude,
Een leeu van keel, die ridder boude,
Ende in die borst een silveren rat.
DE HEER VAN WALVICORT.
Hi droech den scilt van silver claer,
Een leeu van kele ramphand (rampant),
Van lasuer getandeert een rant.
Deze blazoeneringen zijn ontleend aan
"Grondtrekken der Nederlandsche Zegelen wapenkunde door Mr L. Ph. C. van den
Bergh, derde druk 1881.
Deze rijksarchivaris heeft in het midden
van de negentiende eeuw op dergelijke oude
bronnen teruggegrepen om weer tot een
verantwoorde Nederlandse blazoenering te
komen, na de vrije vormgeving, die na het
uitbreken van de tachtigjarige oorlog
ontstond, toen de kennis betreffende de
heraldieke regels zeldzaam was.
J.B. Rietstap heeft uiteindelijk in zijn
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"Handboek der Wapenkunde" de Nederlandse heraldische terminologie definitef
vorm gegeven, al komt men ook nu nog wel
enige variatie tegen.

beschrijving van het schild met zijn verdelingen, stukken figuren en kleuren. Dit is
het belangrijkste deel van het wapen. Er
zijn verschillende vormen ontstaan.
Het enkele schild als juist omschreven

Links de onderdelen van een volledig wapen
Rechts een wapen, waarin men deze delen terug vindt (van Ommeringh) ')
De delen van een volledig wapen.
Een volledig wapen (zie figuur 1) bestaat,
opgesomd in de volgorde waarin geblazoeneerd wordt, uit de volgende onderdelen:
l.Het schild. Men begint steeds met de
88

noemt men het wapenschild.
In het algemeen verstaat men echter onder
het wapen het gehele blazoen met alle
bijstukken:
2. De helm. In de heraldiek worden slechts
enkele helmvormen gebruikt
Ons Erfgoed nr 3,1993

3. De dekkleden, ook wel helmkleden
genoemd. Oorspronkelijk vermoedelijk als
bescherming tegen de zon, vocht en vuil.
De kleuren van het dekkleed zijn bijna
steeds dezelfde als die op het wapenschild
voortkwamen.
4. De wrong, een worstvormig kussentje,
dat boven op de helm was bevestigd om de
slagen van een zwaard op te vangen.
5. De helmtekens of het helmteken, bovenop de helm geplaatst. Als helmteken werd
en wordt dikwijls een kroon gebruikt,
waarbij een zekere systematiek de rang van
de betrokkenen tot uitdrukking brengt. Er is

in ons land variatie vanaf de koningskroon
tot huisman/vrije-boer.
6. De mantel en andere sieraden. Wapenmantels worden ook wel wapententen of
baldakijnen genoemd.
7. De wapenspreuk. Korte, maar kernachtige zinnen, bestaande uit één woord tot
een hele zin. Dikwijls zijn het Latijnse
teksten, maar ook Nederlandse of bijvoorbeeld Fries.
u

) Wapen geslacht van Ommering, ontleend aan de collectie Steenkamp. Zie Gens Nostra 1977 nr 9: Tonis
Lambrechts, coeckebackertot Delff.

Correctie:
Op pagina 17 van nr 1. staat in de voorlaatste regel: "het wapengilde bij het CBG"
Dit moet zijn: "het wapenregister bij het
CBG"

Enkele oudere schildvormen
1 toernooischilden, 2 vroeg-renaissance, 3 renaissance, 4 vrouwelijke schilden
Ons Erfgoed nr 1,1993
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Nederlandse archieven
In iedere provinciehoofdstad van Nederland
is een rijksarchief gevestigd met in 's Gravenhage tevens het Algemeen Rijksarchief.
In deze rijksarchieven worden de administraties bewaard van hertogen, graven,
bisschoppen, kapittels, kloosters en kasteelheren. Verder vindt men er de papieren
van provinciale staten, stadhouders, prefecten, gouverneurs en commissarissen.
Voorts zijn er gegevens te vinden van
rechtbanken, notarissen, ambtenaren, marken, bedrijven, dorpen, kerken en waterschappen. Een schat aan gegevens ook voor
wat betreft zo'n 100.000 topografische en
andere oude kaarten, die situaties weergeven uit een soms ver verleden. Niet alleen
betreffende de Nederlanden, maar ook over
Japan, China, Indië, Suriname, Amerika of
welk land ook ter wereld. Schrift en beeld
geven stokoude nieuwsberichten over
handelsbetrekkingen, scheepvaart en bedrijf. Vele tientallen kilometers geschiedenis liggen voor de onderzoeker - hetzij
een wetenschappelijke, hetzij een amateur gereed. Voor de genealogen zijn verder van
belang de doop-, trouw- en begraafboeken
uit de zeventiende en achttiende eeuw, de
oude registers van de burgerlijke stand, de
stamboeken en memories van successie uit
de negentiende eeuw.
Algemeen Rijksarchief')
Het Algemeen Rijksarchief, Prins WillemAlexanderhof 20 te 's Gravenhage (gevestigd in hetzelfde gebouw als het C.B.G.),
bewaart - en dat verklaart de naam - archieven van algemeen landelijke strekking.
Men vindt er de zestiende,- zeventiende en
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achttiende eeuwse archieven van de StatenGeneraal, Raad van State, Admiraliteitscolleges en de Oost- en de West-Indische
Compagnie. Voorts archieven uit de
negentiende en twintigste eeuw van het
Kabinet der Koningin, de Algemene Rekenkamer, de Raad van State en de ministeries.
Verder worden er papieren van belangrijke
bedrijven, staatslieden en ambtenaren bewaard.
Het ARA - zoals het Algemeen Rijksarchief ook wel afgekort wordt - dateert uit
1802 en werd tot 1887 eenvoudig "rijksarchief' genoemd. Naast de centrale afdelingen van de rijksarchiefdienst zijn er drie
archiefbeherende afdelingen. De eerste
afdeling omvat de archieven van het
centraal bestuur van de Verenigde Nederlandse Provinciën tot 1796 en de archieven
van de Oost- en West-Indische Compagnie.
De archieven van de Staten-Generaal over
de periode 1576-1796 hebben een omvang
van ruim een kilometer! En om maar even
vluchtig door de inhoud te gaan: verbalen
van vertegenwoordigers van de StatenGeneraal in binnen- en buitenland, verbalen
betreffende marine-, leger- en koloniale
zaken, dossiers betreffende de rechtspraak
van de Staten-Generaal, rekeningen betreffende de generaliteitslanden en staten van
oorlog. Via de Legatie- en consulaatsarchieven komen we terecht bij het archief
van de Landraad "aan deze zijde van de
Maas, later Raad van State 1581-1795".
Het is een hele mond vol zo'n titel, maar het
gaat hier om 270 meter archief waarin
onder andere de conduitelijsten en de
stamboeken van officieren, die voor de wat
Ons Erfgoed nr 3,1993
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Bijzondere archivalia: deel brief van de Ruyter aan zijn echtgenote 4)

gevorderde genealoog van belang kunnen
zijn. Ditzelfde geldt ook voor de archieven
van de admiraliteitscolleges van IS86 tot
1798. Hierin zijn weer stukken te vinden
betreffende het personeel en stukken
betreffende de heffing van convooien en
licenten.
Andere archieven in dit kader te noemen
zijn die van de Directies ter Equipering van
oorlogsschepen; de Hoge Krijgsraad; de
Zeekrijgsraden; verzameling Staten van
Oorlog; 's Lands Geschutgieterij; 's Lands
Lijnbaan te Amsterdam; verzameling resoluties van de staten van de verschillende
gewesten. Verder komen in de Eerste
Afdeling nog aan de orde de Stadhouderlijke archieven, de Koloniale archieven,
die door de Oost- en Westindische Compagnieën en de Levantse handel nogal vrij
omvangrijk zijn. Bij de hieronder vallende
Archieven van Suriname vinden we bijOns Erfgoed nr 3, 1993

voorbeeld de voor de genealoog interessante "Retroacta 2) van de Burgerlijke
Stand, 1662-1838". Hetzelfde ook in de
archieven van Curacao. "Retroacta van de
Burgerüjke Stand, 1714-1831". Bij de archieven van Sint-Eustatius vinden we
behalve de gebruikelijke Bestuursarchieven, de papieren van de Wees- en Onbeheerde Boedelkamer, eveneens de Retroacta
van de Burgerlijke Stand van 1710 tot
1817. Sint-Maarten heeft deze retroacta
eveneens, zij het van iets latere datum,
1808-1832.
Bijzondere archivalia
De Eerste Afdeling heeft nog heel wat
bijzondere archivalia in de depots staan. Zo
bijvoorbeeld familiearchieven van onder
andere Van Riebeeck, De Ruyter, Tromp
en Zoutman. Die alfabetische lijst van de
familiearchieven is vrij uitgebreid. De
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Rijksarchief wordt onder meer gevormd
door de archieven van de centrale overheid
sedert 1795. Dit zijn de archieven van
Hoge Colleges van Staat en die van de
departementen. Daarnaast beheert de
afdeling een aantal archieven van maatschappijen en verenigingen, een grote
verzameling familiepapieren en archivalia
van personen, die door hun werkzaamheden
van landelijke betekenis zijn geweest.
De stukken van de Hoge Colleges van
Staat vangen aan met de Nationale
Vergadering van maart 1796 tot januari
1798. Ze worden afgerond met de papieren
van het Wetgevend Lichaam van september
1801 tot december 1810. Omvangrijk zijn
ook de documenten van de Uitvoerende
Colleges, die beginnen met het Uitvoerend
Bewind van januari tot juni 1798 en
afgesloten worden met het Kabinet des
Konings 1840-1897. Tot slot vinden we
hier ook nog de archieven van de Raad van
State, de Raad van Ministers, de Rekenkamer. De archieven van de diverse
departementen beslaan ook heel wat
strekkende meters. Dikwijls zitten er voor
de genealoog heel wat interessante
gegevens in. Zo bijvoorbeeld bij die van het
ministerie van Justitie. Daar vinden we het
Centraal testamenten-register van geborenen tussen 1793 en 1864 met een
inventaris kaartsysteem. Of de gegevens
van de Rijksopvoedingsgestichten voor
meisjes te Montfoort, Zeist en Nijmegen
over de jaren 1858-1938. Bij het
departement van Oorlog liggen de
stamboeken en pensioenregisters over de
jaren 1795-1926. Hierop bestaan klappers.
Bij het departement van Marine bestaan
klappers op de stamboeken van officieren
Genealogisch interessant
De Tweede Afdeling van het Algemeen 1795-1890; op de stamboeken van mariinhoud is per archief nogal wisselend. Zo
hebben bijvoorbeeld de historische bescheiden van de predikant-geschiedschrijver
Martinus Stuart (1763-1826) een omvang
van een halve meter. Die van de familie
Fagel, over de jaren 1640-1881 nemen in
het depot vijftig meter in beslag. Gaspar
Fagel was dan ook een belangrijk man.
Pensionaris van Haarlem (1644-1670);
griffier van de Staten-Generaal (16701672); raadpensionaris van Holland en
Westfriesland (1672-1688). Ook andere
leden van het geslacht Fagel waren griffiers
van de Staten-Generaal. Het archief is zó
omvangrijk, dat er een speciale inventaris
voor gemaakt is 3). Al die grote en kleine
bundels familiepapieren - eigenlijk zijn het
geen familiepapieren, maar persoonlijke
verslagen over een bepaalde periode,
vastgelegd door iemand in dienst van de
Nederlanden - geven de lezer een boeiend
beeld van de vaderlandse geschiedenis.Dooitse Eelkes Hingst, kapitein ter
zee 1753-1795, doet dat via scheepsjournalen. In de stukken van Witte
Cornelisz. de Wit (1599-1658) bevinden
zich bijvoorbeeld genealogische aantekeningen uit de zeventiende tot de twintigste
eeuw. En om nog even terug te komen op
De Ruyter, dit archief heeft een omvang
van 3,5 meter. Er zittten scheepsjournalen
in, particuliere brieven van Michel
Adriaanszoon de Ruyter (1607-1676),
stukken afkomstig van zijn zoon Engel de
Ruyter en van Jean de Witte, de schoonzoon van de admiraal. Kortom, er schuilt
een flink brok maritieme geschiedenis in die
3,5 meter papier!
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niers 1814-1908; op de stamboeken van
schepelingen 1814-1908. Verder beheert de
Tweede Afdeling een aantal archieven en
verzamelingen van bijzondere herkomst.
Het zijn stukken van maatschappijen,
verenigingen en dergelijke, op velerlei gebied. We noemen er maar een paar van op.
Zoals die van de Vereeniging van archivarissen in Nederland 1891-1958; Nederlandsche Volks Dienst (Winterhulp) 19411945; de archieven van de spoor- en
tramwegmaatschappijen
in Nederland
1845-1959 en die in Nederlands-Indië
1881-1955. Even omvangrijk op deze
Tweede Afdeling zijn de archieven van
families en particuliere personen. Ook hier
doen we slechts een kleine greep uit het
bestand. Het archief van E.A. van
Beresteyn (1876-1948). Hij was onder
andere burgemeester van Veendam en lid
van de Tweede Kamer. Hij liet ruim dertig
meter papier na op het gebied van
kunsthistorie, economie, familiebescheiden
en genealogie. Ook generaal H.W.Daendels
(1762-1818) liet zijn archief na. Daendels
was generaal in het Bataafs en Frans leger,
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië
en gouverneur "ter kuste van Guinea". Zijn
bescheiden, met een omvang van 1,7 meter
gaan over staatkunde, de landmacht, Nederlands Oost-Indië en de kust van Guinea.
De papieren van de familie Heidring, er
waren predikanten onder, een directeur van
de Heldring-gestichten te Zetten en een
president van de Nederlandsche Handelsmaatschappij, bevatten wat genealogie en
literair werk. En tot slot het archief van de
familie Von Romer, van de zeventiende
eeuw tot 1953, geeft met zijn omvang van
2,8 meter veel genealogische documentatie
met aanverwante geslachten als Beer, Bik,
Ons Erfgoed nr 3, 1993

Caspersz, Gallois en Van der Plas. Verder
gegevens over Oost-Indië.
De Derde Afdeling van het Algemeen
Rijksarchief is in feite het Rijksarchief
Zuid-Holland. Hierop komen we in een
later artikel terug. Tot slot wijzen we nog
op de werkelijk unieke kaartenverzameling
van het Algemeen Rijksarchief. De
genealoog die nét iets meer wil weten met
betrekking tot de woonomgeving van één
van zijn voorouders, moet beslist deze
collectie eens raadplegen.
De studiezalen van het Algemeen Rijksarchief zijn geopend: maandag van 13.3017.00 uur; dinsdag-zaterdag van 9.0017.00 uur. Op zaterdag te raadplegen
stukken vrijdag voor 12.00 uur schriftelijk
aanvragen. Voor het raadplegen van de
kaartenverzameling kan men het best eerst
een afspraak maken.
Het postadres is: Postbus 90520, 2509 LM
's Gravenhage.
1) De gegevens zijn ontleend aan: Dr. L.P.L.Pirenne
(eindred.),De Rijksarchieven in Nederland, deel 1, 's
Gravenhage 1973.
2) Retroacta zijn stukken die dateren van vóór de aanvang
van een zaak. Toen in 1811 de burgerlijke stand werd
ingevoerd, had men voor het goed functioneren van de
nieuwe dienst de kerkelijke doop- en trouwboeken nodig.
Deze werden overgebracht naar de gemeentehuizen en
werden aldus tot retroacta van de burgerlijke stand.
3) N.MJapikse, Het archief van de familie Fagel, 's
Gravenhage 1964.
4) Adij den 23e Martij 1676 op de reede voor Melazo.
Waerde lieve seer beminde huijsvrouwe naer hertgrondelijck
groetens soo hoope ick UE benevens onse lieve kinderen en
kintskinderen in goede gesontheijt zijt, gelijck het met mij en
ons volck, en neeff Andringa mede is, en meest al het volck
in 's landts vloote, waervoor God de Heere zij gedanckt voor
sijne genade. Wij sijn den 20e deser met beijde de vlooten
alhier voor Melazo, wel ende geluckig ter reede gecoomen
en bevinden de stadt Messina als vooren. Doch wij
verhoopen int corte de stadt te water ende te lande met alle
fortse aen te tasten, hoopende, dat Godt ons met sijnen
genadigen segen sal gelieven bij te woonen. lek ontfange soo
UE aengenaemen schrijvens van den 14e: 20 en 21 februarij
laestleden, waerinne gesien UE en der vrunden gesontheijt,
dat mij seer lieff
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Merkwaardigheden in de burgerlijke stand

Zoon bleek dochter
Het zal ongetwijfeld een opgetogen vader
zijn geweest, die 6 september 1869 op het
gemeentehuis te Velsen de geboorte van een
dochter kwam aangeven. Catharina Mulder, geboren te Santpoort (gemeente Velsen) 5 september "des avonds ten negen
ure", dochter van de arbeider Johannes
Mulder en van Grietje Verduijn. De vader,
de gemeentesecretaris Jacob Hendrik de
Vidal de St. Germain en de veldwachter
Dirk Slebos als getuigen ondertekenden de
geboorteaangifte en ieder ging tevreden
naar huis. Twintig jaar later kwam - de
reden waarom is niet bekend - Catharina
Mulder weer in het nieuws ')• Grote consternatie op het gemeentehuis te Yelsen.
Catharina bleek geen meisje te zijn, maar
een jongen! Karel Mulder "een kind van
het mannelijk geslacht". Hoe in 1869 deze
vergissing gemaakt werd, zal altijd wel
duister blijven. Heeft de vader in plaats van
Catharina de naam Karel opgegeven of
heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand
J.C. Enschedé "Karel" verstaan in plaats
van Catharina en toen automatisch als
geslacht "mannelijk" ingevuld? Het blijft
een raadsel. Wél is duidelijk, dat de vader
twintig jaar eerder de geboorteakte onderte-

kende, zonder eerst te lezen waarónder bij
zijn handtekening zette. Om nu van de
"jongen" weer een meisje te maken, was
geen eenvoudige zaak. Daar moest zelfs de
Arrondissementsrechtbank te Haarlem bij
te pas komen. En die uitspraak van de
Arrondissementsrechtbank staat opgetekend in de marge van de geboorteaangifte.
"Is bevolen voor het woord mannelijke in
tegenstaande akte te lezen vrouwelijke en
evenzoo voor deze voornaam "Karel" dien
van Catharina zulks tot verbetering, ingevolge vonnis van den Arr. Rechtbank te
Haarlem van den 5 November 1889. De
ambtenaar v/d Burg. Stand der gemeente
Velsen, get. J.C. Enschedé. Deze kantteekening gedaan den 20 December 1889.
De Griffier van de Arr. Rechtbank te
Haarlem" (handtekening onleesbaar).
Catharina Mulder heeft overigens geen
nadelige gevolgen ondervonden van deze
geslachtswisseling. Zij trouwde 11 juni
1896 in Velsen met Gerardus Johannes van
der Aar en bracht vier kinderen ter wereld.
') Mededeling van de heer H.G.tc Beek te Haarlem.

Adreswijziging
De Gemeentelijke Archiefdienst Breda is met ingang van 5 april 1993 verhuisd naar:
Vlaszak 4, 4811 GR Breda. Telefoon 076 -294429, fex 076-294443.
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Beroepen van toen (3)
Bergenvaarder. Schipper, die op Bergen
in Noorwegen voer om daar stokvis in te
laden bestemd voor Amsterdam.Het
Bergenvaardersgilde in de hoofdstad - één
van de oudste gilden van Amsterdam werd opgericht in 1539 toen de scheepvaart
vanuit Amsterdam op Bergen begon toe te
nemen.
"Dit gild bezat een eigen Kamer in seekere huysinge en Lustplaats even buyten
de Uytrechtsche poort aan de Westzijde
van den Amstel, genoemd (gelijk nog
geschiet) de Bergenvaerders Kamer"x).
Eén van die Amsterdamse bergenvaarders
was Willem Crijnsz. Hooft, geboren in
1558 en begraven in de hoofdstad 4 mei
1629. Hij woonde onder andere in "Het
Witte Hooft" aan de Nieuwendijk (nr.214)
en was in 1578 te Amsterdam getrouwd
met Aeltje Pietersdr. Cort. Hooft verscheepte enorme ladingen stokvis naar
Amsterdam. Enige van hun kinderen waren
handelaren in "bergevis", zoals de stokvis
toen ook genoemd werd 2). Een andere
bergenvaarder was Gerrit Barentsz. Hij
woonde aan de zuidzijde van de Hallesteeg
te Amsterdam. In 1585 werd hij in de
belasting aangeslagen voor ƒ2- 3 ).
De kas van het Bergenvaardersgilde werd
in later eeuwen omgezet in een Stokvisbeukers-bos, waaruit enkele Amsterdamse stokvisbeukers (zie aldaar) een
kleine uitkering kregen.
') De Navorscher 1860, pag. 321/322 (Nav.).
)Jb. CBG1981pag. 104.
3
) Dillen pag. 7.
2
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Besteedster. Een besteedster zou je kunnen
zien als de eigenaresse van een achttiende
eeuws uitzendbureau. Zij verhuurde namelijk dienstboden aan een ieder die dit kon
betalen.In vroeger jaren zag men aan
sommige deuren in dichtbevolkte straten
een lang smal bord uitsteken met: Hier
verhuurt men meisjens en minnemoers ')•
Deze minnemoers waren vrouwen, die het
kind van een ander aan de borst hadden.
Uiteraard tegen betaling. De besteedsters
stonden al vóór ruim drie eeuwen in een
slecht blaadje. Zo stelden "Mijne Heeren
van den Geregte" van Amsterdam op 7
augustus 1642 een instructie voor besteedsters vast, met geldboeten en "arbitraire
correctie" erbij2). En de besteedsters gaven
toen op haar beurt ook een instructie aan de
meiden, gedrukt op een blaadje papier en
op rijm, zoals dat toen gebruikelijk was.
Dogters, die tot agten slaapen,
En veel door de vensters gaapen,
En lang voor de spiegel staan,
Laaten 't Huyswerk ongedaan.
') Lennep en TG, I, pag. 132.
)OT1873,pag.310.

2

Betielbakker. Betiel is een dialectische
nevenvorm van plateel. Zie Plateelbakker.
Beuker. Dialectische benaming voor kuiper, evenals bodeker. Zie Kuiper. Beuker
komt ook voor als familienaam.
Beurtschipper. Beurtvaart is een vaste
vaart op gezette dagen onderhouden door
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beurtschippers. Zij onderhouden een geregelde dienst tussen twee of meer plaatsen.
In Nederland bestond al vroeg een heel
netwerk van beurtschippers. Nicolaas
Beets schreef rond 1840 over de beurtschipper '): "Geeft u hem een mondelinge
boodschap, een open brief, een grote som
gelds, een kostbaar meubel mee, geen
woord zal aan de boodschap, geen stuiver
aan het geld te kort komen, maar ook geen
letter in de brief gelezen, geen krasje op
het kostbare stuk gemaakt worden". Toch
werden de beurtschippers wel eens op hun
vingers getikt, omdat zij niet op tijd vertrokken, soms brieven of pakjes lieten
liggen en andere zaken vergaten te doen.
Reden bijvoorbeeld om voor de beurtschippers van Dordrecht in 1771 een reglement
op te stellen waarin het advies "ten spoedigsten te besorgen aan den eygenaar alle
de brieven en addressen of opschriften en
pakjes of geld welke de schipper kan
medenemen; en van de goederen welke te
groot, zwaar of te meenigvuldig zijn,
alleenig maar de brieven ofte opschriften
daar bij behoorende". En elders lezen we,
dat in 1780 de beurt-schippers werd
voorgeschreven "zig be-scheyden en
nugteren moeten gedraagen, ten einde de
Ingezetenen behoorlijk wer-den bedient en
gerieft"*).

waardoor uit tientallen wondjes tijdens het
plukken bloed te voorschijn kwam. De
heide werd vervolgens gedroogd en daarna
gebonden om er bezems van te maken. Een
zeer zwaar werk, omdat de bundels stijf
moesten worden aangehaald. Bezembinden
was bij andere beroepen vergeleken een
onaanzienlijk ambacht. Dikwijls ook was
het seizoenwerk, dat bovendien nog slecht
werd betaald. Daarom zal Gerrit Woutersen, "beesemmaecker, jonckgesel, woonende inde Cromsteech" (te Delft), toen hij 6
februari 1603 trouwde, het beslist niet al te
breed hebben gehad ')• In 1827 werd in de
omgeving van Apeldoorn nog maar één
bezembinder gevonden2).
')Jb.CBG 1956, pag. 119.
) Dr. C.J.C.W.H.Arnold, Apeldoorn in opkomst, Zutphen
1971.

2

Bierdrager. Ook wel Bierwerkers genoemd. Zij verzorgden zowel het lossen van
de vaten bier uit de schuiten naar de kelders van de Bierstekers (zie aldaar), als het
vervoer van bestellingen door particulieren
of tappers. Bierdragers werkten aan de
Bierkaai. In Amsterdam bijvoorbeeld op de
Herenmarkt en de Oude Zijds Voorburgwal. Daar deden de geprivileerde bierdragers, die tijdens de arbeid geen drank
mochten gebruiken, hun werk. Vandaar
ook de bepaling, dat op de bierkaai geen
') De Nederlanden,Karaklerschetsen, Kleederdragten,
tapperijen gevestigd mochten zijn. De
Houding & Voorkomen van verschillende standen, Den
bierdragers waren waarschijnlijk een vrij
Haagzj.
2
) Nederlandse Historiën, Ned. His. nr. 1 jan. 1990, pag. 25.
ruw volkje. Nog in de vorige eeuw werden
zij beschreven als: "Geen sprekender beeld
Bezembinder. Ook wel Besemmaaker ge- van volop-genot dan een bierdrager met
noemd. Boenders en bezems werden weleer een bierbaard, de man leefde geheel in 't
gemaakt van oude dopheide. In maart en bier. Hunne smerige baarden kunnen er
april werd deze dopheide met de blote uitzien, alsof ze door de stroop gehaald
handen geplukt. De heide kerfde de handen, waren" '). Bierdragers - zij werkten volOns Erfgoed nr 3,1993
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Biersleper met op de achtergrond een brouwerij

gens vaste voorschriften en vastgestelde Oxhoofden wyn" voor één vat bier
tarieven - dienden zich onder andere gerekend als het om loon ging 3). In Leiden
beschikbaar te houden in hun wachthuis. wordt 1 augustus 1605 nog een Dirck
Het was zwaar werk. Bier werd gevaat in Jaspers als bierdrager genoemd 4)- Biertonnen van 155 liter, ook wel in halve of drager komt ook voor als geslachtsnaam.
vierendeelstonnen. Het lossen gebeurde
meestal met wippen of kranen, die op de 1 )OT1872,pag.69.
2
bierkaai stonden. De vracht werd op een 3) Ned His. april 1990, pag. 66.
door paarden getrokken slede naar de 4) Lermep en TG.II, pag. 189.
)Jb.CBG 1968, pag. 179.
klanten vervoerd 2). Maar uit een Amsterdamse ordonnantie blijkt, dat bierdragers
ook wijn losten. Zo werden "drie Tossane Bierkoper. Zie Biersteker.
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Biersleper. Zie Bierdrager.
Biersteker. Ook bierkoper en bierbeschooier, bierhandelaar. Eigenlijk was hij
een soort tussenhandelaar, want het bier
mocht niet rechtstreeks vanuit de brouwerij
aan de consument worden verkocht. En een
biersteker van toen had een druk leven, er
waren namelijk nogal wat verschillende
soorten bier. Om er maar een paar te
noemen: Israël, Farao, Delfts en Haarlems
bier, kuytbier, Engels bier, scheepsbier dat
langer houdbaar was, de zware Duitse
moutbieren als het Bremer, Hamburger en
Jopenbier. Verder was er dikbier en het
goedkope dunbier. Dit laatste werd ook wel
scharrebier genoemd en was van geringe
kwaliteit. "Scharrebier was de drank voor
de gewone man en daarom ook aan geen
excys onderworpen. Scharrebier dronken
de bijltjes op de werven, en voor sjouwers
en straatloopers was 't op bruggen en
pleinen te koop" '). Dit scharrebier kostte
in 1535 veertien stuivers de ton ï).
Bierstekers mochten volgens contract
alleen van bepaalde brouwers bier kopen.
Zo mochten bijvoorbeeld op de Haarlemse
"biercay" te Purmerend uitsluitend Haarlemse bieren worden verhandeld. Zo'n
biersteker daar was Jan Lugtig, die rond
1750 Haarlems bier leverde 3). Een andere
biersteker was de Amsterdammer Dirck
Dorst op de Burgwal. Hij betaalde in 1585
ƒ12- belasting. Vijfjaar later komt hij nog
eens voor en dan wordt zijn beroep
omschreven als bierbeschooier4).
Biersteker komt ook voor als familienaam.
1

)OT1872,pag. 67.
)OT1874,pag. 82.
3
) Ned. His. april 1990, pag. 64.
4
) Dillen pag. 29.
2
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De Blaasbalkcemaaker

Blaasbalgmaker. Een blaasbalg - in de
volkstaal ook wel blaasbalk genoemd - is
een werktuig tot het samenpersen en
uitblazen van lucht en werd onder meer
gebruikt om een vuur beter te doen branden.
"De Lucht ter Blaasbalck uitgedreeven
Geeft aan het Vuur een luchtig leeven".
Blaasbalgen werden in alle afmetingen
gemaakt, afhankelijk van het doel waarvoor
zij gebruikt werden. De materialen die voor
het maken van blaasbalgen gebruikt
werden waren leer, hout en koper(beslag).
Het scheepstimmermansgUde te Amsterdam bezat in het laatste kwart van de
zestiende eeuw wel een héél grote blaasbalg, die voor drie stuivers per dag werd
verhuurd "tot gerieve van eenen ieghelijcken, om de schepen leggende in 't wa99

ter opgeblasen ende besocht te werden" l).
Merkwaardig is, dat de blaasbalg ook een
uithangteken was voor boekdrukkers. Misschien komt dit, omdat met "blaes-balgh"
vroeger ook een boek werd aangeduid.
') Lennep en TG II,pag.240.

Blauwverver. In oude archiefstukken ook
wel Blaueverwer genoemd. In het hele
productieproces van de lakennijverheid,
was het verven van het laken misschien wel
de belangrijkste bewerking. Als het laken
was geweven, ging het naar de verver.
Deze bereidde zijn verf in grote ketels, die
hij vulde met plantaardige verfstoffen,
water en beitsmiddelen als aluin en urine.
Voor de kleur rood werd meekrap gebruikt,
voor blauw indigo. Het mengsel werd aan
de kook gebracht en dan roerde de verver meestal bijgestaan door enige knechten met lange stokken de lakens urenlang door

het dampende verfbad. Een nauwkeurig
werk, want de schoonheid en de deugdelijkheid van de kleuren waren immers doorslaggevend voor de handelswaarde van het
laken. Na het verfbad werden de lakens
goed uitgespoeld en buiten aan palen te
drogen gehangen. Soms hielden de wevers
het weven én het verven in eigen hand. Zo
werd 30 augustus 1608 in het Poortersboek
van Alkmaar ingeschreven: "Christoffel
van der Meer, blauwverver ende wever uijt
Vlaenderen"').
!)Jb. CBG1956,apg. 108.

Bleker. Eigenlijk een verzamelnaam voor
hen, die zich bezighielden met het bleken of
reinigen van linnen, lijnwaden, garens en
kleding. Zie verder onder: Garenbleker;
Kleerbleker; Linnenbleker; Lijnwaadbleker.
De naam Ble(e)ker komt ook voor als
familienaam.

Pluimen- en lintenkoopman Timmerman
Lantaarnmaker
(op tegels, eerste helft zeventiende eeuw)
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Gedaghtenis van 't eghtgeluk

Huwelijks penningen
Huwelijkspenningen zijn een typisch Nederlands verschijnsel. In veel bescheidener mate
komen ze ook voor in de protestantse rijkssteden van Noord-Duitsland. Zij die het laten
vervaardigen van stempels of gietvormen voor een penning ter gelegenheid van hun
koperen, zilveren of gouden huwelijksfeest, te duur vonden, konden bij de zilversmid
"kant en klaar" penningen bestellen. Zo'n penning vertoonde aan de ene zijde een
allegorische voorstelling, dikwijls met ruimte voor een korte inscriptie of voor familiewapens. De andere zijde kon worden gebruikt om er een toepasselijke tekst met betrekking
tot het huwelijksfeest in te laten graveren. Het meest komen huwelijkspenningen voor,
gegoten of geslagen ter gelegenheid van een 25-jarig huwelijk. Wat zeldzamer zijn die van
een 5O-jarig huwelijk. Dat komt omdat men in die tijd meestal niet erg oud werd. Slechts
een enkele keer werd een huwelijkspenning geslagen voor een koperen huwelijksfeest. De
gebruikte materialen waren over het algemeen zilver, een enkele keer goud, soms tin of
koper.

Op 28 oktober 1685 trouwden Merw' de
Bedts en Johanna van Asperen. Een kwart
eeuw later lieten zij een zilveren penning
slaan met een diameter van 67 millimeter.
De tekst moet uit het hart gegrepen zijn.
Gedaghtenis van 't eghtgeluk,
genooten Vijffen twintigh Jaeren
door twist gekrenckt, nogh hartendruk
dus sag de Merw' de Bedts vergaeren
gesegent met Sijn HeffEga,
Van Asperen genaemt Iohanna
God geefft u 't gulde feest hier nae,
Waer in men singt het blij Hosanna
28Octobr. 1710.
Eveneens een fraaie penning verscheen ter
gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van
Egidius van Bempden en Agatha Hooft.
Ons Erfgoed nr 3,1993

Aegidius van Bempden, geboren te Amsterdam 19 september 1667 als zoon van
Aegidius van Bempden en Anna Susanna
de Neufville, was in zijn geboor-testad een
man van aanzien. Hij was niet alleen
groothandelaar in zijden stoffen, maar was
zeven maal burgemeester van de hoofdstad.
Hij overleed daar 16 juni 1737. Hij trouwde te Amsterdam 17 juni 1704. Zijn vrouw,
Agatha Hooft werd geboren 18 november
1674 en was een dochter van mr. Gerrit
Hooft en Elisabeth van Gheel. Zij overleed
te Amsterdam 27 november 1739 ')• Het
zilveren feest werd 17 juni 1729 gevierd en
ter herinnering kregen de bruiloftsgasten
een zilveren penning van 47 millimeter
groot. Aan de ene zijde was een allegorische voorstelling te zien met een man
en een vrouw naast en kolom waarop de
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cijfers XXV. Het omschrift vertelt:
PIET AS ET CONSTANTIA HONOR ET
DEY USMATRIMONU
Daaronder nog het jaartal 1729. Op de
andere zijde stonden de wapenschilden van
het echtpaar met als omschrift:
EG1DIUS VAN BEMPDEN EN AEGIE
HOOFT GETROUT17IUNY1704
Daaronder is nog het wapen van
Amsterdam te zien met:

Een zilveren penning ook voor Theodorus
Bisdom en zijn vrouw Maria van Harthals.
Theodorus Bisdom werd in 1698 geboren
en was een zoon van Adriaen Bisdom en
Elisabeth Wijckerhelt. Hij was burgemeester van Haastrecht en president-hoogheemraad van de Krimpenerwaard. Hij overleed
in 1777. Zijn huwelijk werd gesloten 21
augustus 1724. Ter gelegenheid van hun
25-jarig huwelijk werd een penning
geslagen waarop aan de ene zijde een man
en een vrouw zijn te zien bij een boom. Op
een kolom de cijfers XXV. Het omschrift
luidt:

SEPT-.CONS:
WY DANKEN VOOR 'T GENOTEN, IN
SCHADUW VAN ELF LOTEN
Onder aan de penning staat:
'T ZILVRE FEEST
GEV 1749.
De andere zijde van de penning laat de
wapenschilden van het echtpaar zien met
als omschrift:
THEODORVS BISDOM EN MARIA VAN
HARTHALS
met daaronder:
INDEN
ECHT VEREENT
XXIAVGVSTVS
MDCCXXW.
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Ook de gerechtsbode Johannis Blaauwkamer en zijn vrouw Adriana Boogardt
lieten ter gelegenheid van hun zilveren
huwelijk een fraaie penning slaan. Het
gouden huwelijksfeest mochten zij niet
meer beleven, want Johannis Blaauwkamer
werd 30 mei 1699 in Delft begraven 2). De
tekst op de zilveren penning van 52
millimeter luidde:
Gedenck.Penningh
vanden 25 langen
troüdach. van Iohannis Blaaükamer ende
Adriana
Boogardt*t: samen
vergaart*den *29*Meij
1657*en veriardt*den*29
Meij*1682*Maria
blaaükamer.
Ons Erfgoed nr 3,1993

Bijzonder aardig is ook de zilveren penning, die Franco Evertsz. van Bleiswijk en
Anna Hoogenhouck ter gelegenheid van
hun 25-jarig huwelijk lieten verschijnen.
Franco Evertsz. van Bleiswijk werd geboren te Delft 3 november 1644. Hij was een
zoon van Evert van Bleiswijk en Sara van
der Burch. Achtereenvolgens werd hij lid
van de Delftse vroedschap in 1681, schepen van de stad in 1683, "ontfanger van de
gemeene middelen" in 1688 en burgemeester van Delft in 1703. Hij trouwde te
Delft 11 november 1671 met Anna
Hoogenhouck, die 23 februari 1653 te
Delft werd geboren als dochter van Maerten Abrahamsz. Hoogenhouck en Sara
Arnoudsdr. van Beresteijn. Zij overleed te
Delft 30 maart 1730. Haar man was haar
al voorgegaan op 12 maart 1723. Hun
penning vertoont aan de ene zijde twee
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kinderen met vleugels met daaronder de
familiewapens van het echtpaar. Het omschrift luidt:
*IDEM VELLE1DEMQUE NOLLE. EA
DEMUM FIRMA AMCITIA EST.
De andere zijde heeft een omschrift met:
Mr. FRANCO van BLEIZWIJK geb.
3.N0V. 1644 en ANNA HOGENHOUK
geb. 23 Feb. 1653. getrowt 11NOV. 1671.
In het midden van de penning staat te lezen:
DenXINov. 1696
Dit is de silvre tijt
van vijf en twintighjaar
Dat wij op dese aard
eerst wierden tot een paar
Godt heeft ons tot een lot
thien Kinderen gegeven
Hij geev ons hier Sijn gunst
en namaals t' eeuwigh
Leven.
Een gouden huwelijksfeest werd 5 juni
1666 gevierd door Jan van Beveren en
Lijntje Dirksdr. Duist. Jan van Beveren, die
blauwverver was, werd geboren te Schiedam en was een zoon van Johan van
Beveren en Hasia Oele. Zijn vrouw was
afkomstig uit Ravenstein 3). De zilveren
penning was ruitvormig met een afmeting
van 55 millimeter. De ene zijde vertoont
een boom, waarbij de overleden afstammelingen als losse en de nog levenden als
vaste bladeren zijn voorgesteld. Het echtpaar had acht kinderen, waarvan een dochter en twee zoons jong zijn gestorven. De
andere zijde heeft een omschrift.
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Jan van Beveren met lijntien dirckx duist
Getrout 5 Junij 1616 Gulde feest 5 Junij
1666.
De tekst in het midden luidt:
Voor
het Ver
loop van
Vijftigh Jaer
Vereende dese
twee te Gaer
Sij nu haer Gulde
bruloft houwen
En vreüchdig
't derde Ut
Aenschoü
wen
Ons Erfgoed nr 3,1993

Tot slot nog een huwelijkspenning, die later
eigenlijk een soort begrafenispenning werd.
Pieter van Aken en Sara Doll waren er van
overtuigd, dat zij op 31 december 1736 hun
gouden huwelijksfeest zouden vieren. De
zilveren penning was al geslagen en
gegraveerd. Aan de ene zijde worden twee
handen aan een ring voorgesteld.
Daaronder de familiewapens en met een
omschrift:
PIETER VAN AKEN GEB. 13 NOK 1660
& SARA DOLL GEBOOR 18IUNY1665
Aan de andere zijde stond te lezen:
OP'T GOUDEBRUILOFTSFEEST
EEN DOCHTER MET
DRIELOOTEN
TE ZIEN, UIT HAAR
GESPROOTEN,

VERHEUGT, EN
NOOPT ONS GEEST,
GODTEER, VRIENT, KINT,
ENNEEVEN
GEDACHTNISMUNT
TE GEEVEN
31 DEC. 1736
Helaas het mocht niet zo wezen. Sara Doll
overleed begin december 1736. Toch liet
Pieter van Aken een penning verschijnen.
Op de rand liet hij graveren:
Vier weeken voor het feest
Gaf Sara Doll den Geest.
Zij hoopten het feest te Dordrecht te
vieren4).
1) J.E.Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795,
twee delen, Haarlem 1903.
2) Gens Nostra juli/augustus 1970, pag.237.
3) De Nederlandsche Leeuw 1944, kolom 75.
4) De Nederlandsche Leeuw, 1951, kolom 292.

Een 55-jarig huwelijk haalde vroeger de krant
(Echtpaar Ringenoldus x Alberda te Gorredijk)
Ons Erfgoed nr 3,1993

105

Signaturen uit het verleden

Voorouders drukten stempel op hun
werk (1)
Een nog weinig betreden zijweg op het gebied van de familiegeschiedenis is het nadere
onderzoek naar de beroepen, uitgeoefend door voorouders. In veel genealogieën worden
die beroepen wel genoemd, maar er wordt verder niet op ingegaan. Toch zijn het juist die
ambachten waar in het verleden de voorouders hun stempel op drukten. Letterlijk!
Steenhouwers, goud- en zilversmeden, boekdrukkers, loodgieters, timmerlieden en
schilders signeerden hun werk. Soms gebeurde dit met initialen, een andere keer met de
naam voluit. En waarom ook niet? Het werkstuk, dat zij gemaakt hadden mocht gezien
worden, want het was degelijk vakwerk.

Hendrik Swiering

Nicolaas Radijs

Is men bezig met een genealogie en men
komt een voorouder tegen die van beroep
bijvoorbeeld zilversmid was in een bepaalde stad, dan is het de moeite waard om eens
de oude gildeboeken van die stad op te
slaan. Wellicht komt men zijn naam tegen.
Maar ook - soms in het plaatselijk museum
- kan men op daar bewaarde zilveren voorwerpen zijn signatuur aantreffen. Meestal
staan op dat oude zilver drie of vier
merken. Het stadsmerk, de jaarletter, het
gehaltemerk en het meesterteken. Dat
laatste was bijvoorbeeld in 1764 voor de
Haagse zilversmid Nicolaas Radijs de
letters NR. De Maastrichtse zilversmid
Dionysius Nijst signeerde zijn werk met de
letters DN. Nijst werd 22 juni 1665 in
Maastricht gedoopt en was een zoon van
Thomas Nijsten en Anna Haenen.Van zijn
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Dionysius Nijst

hand zijn fraaie zilveren kelken en
kandelaars bekend. Op 30 december 1732
maakte hij zijn testament en verklaarde
toen "sijne vijffsinnen overall wel machtig
wesende". Hij werd in de Limburgse
hoofdstad 13 april 1739 begraven »)• En
wat voor de zilversmeden gold, was ook
van kracht voor de goudsmeden, het
werkstuk voorzien van een eigen
signatuur.In Utrecht bijvoorbeeld waren
tussen de jaren 1598 en 1740 talrijke
goudsmeden werkzaam. Maar in een keur
uit 1551 wordt al gesproken van "elckerlick meester sal gehouden sijn sijn eygen
pinsoen ende oick het teecken van der stad
off geprevelegeerde plecke, daar hy 't
voorsz. werck sal gemaeckt ofte doen
maecken hebben, te stellen op elcke stuck
wercks, 'twelckteeckenbaeris"2).
Ons Erfgoed nr 3,1993

Evenals goud- en zilversmeden moesten
ook tinnegieters hun produkten van een
merk voorzien. Dit is al vastgelegd in
bijvoorbeeld een Utrechtse keur van 1473.
Daarin staat te lezen, dat "tynneghieters
gheen tynnen werk mereken meer dan van
tween koeren, te weten dat die eene koer
wezen zei fijn ende die zei getykent wezen
mitten gekroenden hamer ende met des
meysters teyken, om te weten wiet gemaict
heeft". Die tinmerken waren van oudsher
dus tweeërlei. Een kwaliteits-of gehaltemerk en een stadsmerk waarin meestal de
initialen of een ander kenteken van de
tinnegieter in verwerkt zijn. Er waren vroeger talrijke gebruiksvoorwerpen van tin,
zoals schalen, borden, lepels, kannen, maar
ook inktstellen en dergelijke. Een paar van
tinmerken zullen we hier noemen. Zo was
het merk van Cornelis Ploeg de letters CP
en de afbeelding van een gekroonde ploeg.
Uit de achttiende eeuw dateren enige inktstellen op een ovaal blad. Zij dragen het
meesterteken I.E.R
van J.E.Ronstadt. En in Maastricht was in
het begin van de negentiende eeuw Ludovicus Jacobus Dominicus van Beethoven
als tinnegieter werkzaam. Hij werd daar 9
augustus 1790 gedoopt en was een zoon
van de loodgieter Jacobus Franciscus van
Beethoven. Ook van deze tinnegieter zijn
werkstukken bekend. Een tweetal inkstellen
van hem dragen de merken:
L Van Beethoven
Maestricht
En op de ander:
L.van
Beethoven
Daarbij nog een gekroonde roos met de
letters VB 3).
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L. van Beethoven

Geschilderde signatuur
In de middeleeuwen heerste op het gebied
van de schilderkunst nog een grote
anonimiteit. Pas omstreeks 1500 werd het
in de Nederlanden de gewoonte schilderijen
te signeren. Min of meer in de voetstappen
van de doek en paneel beschilderende
kunstbroeders komen de huisschilders. Ook
zij zetten een stempel op hun werk. Je zou
het geschilderde signaturen kunnen noemen. Een duurzaam bewijs van het
vakmanschap vinden we bij de schilders,
die 1751 de Oudekerkstoren van Amsterdam in een nieuw verfje moesten zetten
4
). Op een van de torenstijlen schilderden
zij:
ANNO 1751
Als men schreef Duyzend jaar
en half zooveel als voorn
en viermaal vijftig en nog tienmaal
vijf en een liet Jacobus de Pauw
van boven tot beneen dees toore
schilderen en vergulden naar behooren
Dit werk is maar alleen van drie
mannen gedaan Daarom soo is haar naam
gescreven onderaan
Frederik Groenenberg
Willem Terwijs
Pieter Hekker
Ruim een halve eeuw later werd de toren
opnieuw geschilderd en opnieuw een andere
signatuur.
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1806
Door Evert van Gelder Harms
van Hellendoorn en Willem van Vliet
is verguld en geschilderd dees tooren
zooals voorheen is geschied
op order van baas Drost is dit het laatst
gedaan Door wien en in welk jaar
Dit staat hier boven aan.
In Oldeboom was men eveneens zuinig op
de kerktoren. Hier komen de geschilderde
signaturen met de regelmaat van de
(toren)klok terug. Het zijn de namen van
Joh. S. Meines en Jacobus M. Haasdijk,
die in 1854 de toren schilderden. In 1905
werd
Deze Toren
Geverfd door
Oene. J Boonstra
oud 31 jaar
Jentje. Vleeschouwer
Jacob Haasdijk
Sent Haasdijk
te
OLDEBOORN
WBruinsma
Oosterend
10 Augustus
1905
makelaar hersteld door
Gerrit. Warringa
In 1912 werd de toren weer in de verf
gezet. Dit keer waren het de 38-jarige
O.Boonstra, de 24-jarige S.Meester, de 18jarige S.de Jong, de 13-jarige G.Veenstra
en Jurgens, die 23 augustus van dat jaar
hun signatuur zetten. En in september 1921
werd "Deze Toren Geverfd door N.P.de
With29Jaar
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J.Vleeshouwer 53 Jaar W.H.de With 15
Jaar".
Ook in woonhuizen treft men wel eens
namen van schilders aan. Op een dak-luik
van een huis in Grijpskerk stonden de
namen van acht schilders5)IN HET JAAR 1914
Europeesche Oorlog geverfd door
K.RPoppema, Grijpskerk
P.OlthoffJz. Feerwerd
J.ter VeldJz. Grijpskerk
J. Veenstra, Burum
F.van der Molen Ez. Grijpskerk
WMeijer, Groningen
HMeijer Wz. Groningen
J. Wiersma Gz. Grijpskerk
Gebeurd den 5 Aug. 1914
"Misschien de laatste dag
dat we hier zijn".
In lood en lei
Het kan voorkomen, dat een voorvader
loodgieter was van beroep. Dan is het de
moeite waard de gildeboeken en oude
bouwrekeningen van de stad waar hij werkzaam was, hierop na te slaan. Maar ook op
de oude kerk en openbare gebouwen van
die stad zijn de sporen van deze voorvader
terug te vinden. Zijn stempel is bewaard
gebleven in de trotseerloodjes die hij
gebruikte. Trotseerloodjes zijn kleine stukjes lood, meestal gegoten in de vorm van
een wapenschildje en voorzien van de naam
of de initialen van de man, die weleer het
dak herstelde of vernieuwde. Dikwijls is op
het loodje ook nog een jaartal vermeld en
een afbeelding van een stuk loodgietersgereedschap zoals een soldeerbout, een
loodmes, een pomp, een leidekkershamer of
een vuurtest. De afmetingen van de trotOns Erfgoed nr 3,1993

Het trotseerloodje van de Haarlemse loodgieter Dirk Keun

Trotseerloodje uit 1684 van de Haagse (?)
loodgieter SB
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seerloodjes variëren van 4 x 4 cm tot 6 x 6
cm. De loodnagels waarmee men de slabben lood op het dak bevestigde werden
door zo'n trotseerloodje afgedekt. Het loodje kreeg naast een nuttige functie tevens het
meesterteken van de loodgieter mee. Niet
altijd zijn die trotseerloodjes goed leesbaar.
Dat komt omdat ze op het dak door de
eeuwen heen blootgesteld waren aan weer
en wind. Maar meestal vind je die trotseerloodjes in redelijk goede staat terug. Zoals
bijvoorbeeld die op de Grote Kerk te Haarlem. Daar hebben in de loop van de eeuwen
heel wat generaties loodgieters hun sporen
achtergelaten. Zo was er een trotseerloodje
met de letters P.D.G. en een onduidelijk
jaartal, vermoedelijk 1697. Het zijn de initialen van Philip de Graaf.
Men goot het Loot tot Rotterdam,
Vandaar het op die kerck quam.
Dirck Tomasz. heeft het Hout bereyt
En Philip de Graefhet Loot geleyt. .
Waaruit blijkt, dat het lood in Rotterdam
werd gegoten om vervolgens naar Haarlem
te worden vervoerd om daar verwerkt tte
worden. Bijzonder aardig is ook het
trotseerloodje van Dirk Keun. Hij is
vermoedelijk de grondlegger geweest van
een loodgietersbedrijf dat omstreeks het
midden van de achttiende eeuw was gevestigd in de Kleine Houtstraat bij de
Anegang in Haarlem. Dirk Keun schijnt de
eerste geweest te zijn van het geslacht, die
het ambacht uitoefende. Zijn zoon Pieter
Keun liet ook zijn merk na op de Grote
Kerk. Zijn trotseerloodje is wat eenvoudiger, de letters P.K. met daaronder een
jaartal. Ook op de Waalse Kerk te Haarlem
zijn de loodjes van Keun terug te vinden.In
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1855 werd het loodgietersbedrijf van Keun
overgenomen door de loodgieter en leidekker J.P.C.van Gurtzgen.Op de toren
van de Grote Kerk te Edam is te zien, dat
loodgieters ook van elders werden aangetrokken. Op een trotseerloodje met de initialen R.W.H. en het jaartal 1774 is tevens
het wapen van Hoorn afgebeeld. Een ander
loodje draagt het merk KZ, het jaartal 1860
en het wapen van Purmerend. Opmerkelijk
is echter, dat trotseerloodjes vrijwel uitsluitend in de Noordelijke Nederlanden zijn
aangetroffen. In de Zuidelijke Nederlanden
waren het meer leidekkers dan loodgieters
die hun ambachtsmerk heten zien. Want
ook leidekkers signeerden soms hun werk.
Hun namen komen niet zoveel voor als die
van de loodgieters. Immers het trotseerloodje had een functionele taak en een
gesigneerde lei is uitsluitend te danken aan
een leidekker, die er toevallig behoefte toe
voelde zijn werk te "ondertekenen". Zo
werd bijvoorbeeld bij de vernieuwing van
het leien dak op de Grote Kerk te Edam een
oude Rijnlei gevonden met het monogram
AP zonder jaartal. Het is het merk van
A.Peek uit Purmerend. Bij de vernieuwing
van het oude dak van de Nederlands
Hervormde Kerk te Warmenhuizen werd
een lei gevonden met:
A.W.
KM
G.D.S.
A01707
D.P.
Het gaat hier echter vermoedelijk niet om
de signatuur van een leidekker, maar
waarschijnlijk betreft het de drie plaatselijke kerkmeesters, die opdracht hadden
Ons Erfgoed nr 3,1993

Enschede 1765
H.K.
En op een andere dakpan:
De miesgunst
der menschen
kan mij niet
schelen of deren
als ik mar mogt
Enschedy
hebben
1786
den zegen
19
des
November
Heeren
geerit
Elshof

Dakpan met inscriptie

gegeven tot herstel van het dak 6). Veel
zeldzamer dan trotseerloodjes - we blijven
nog even op het dak - zijn dakpannen van
merken voorzien. Soms zijn ze er door de
pannebakker, de dakdekker of de bewoner
van het huis ingekrast en dan haast altijd
aan de achterkant van de pan. Deze
gemerkte dakpannen komen meestal te
voorschijn bij herstelwerkzaamheden en
dan nog bij toeval. Zo'n gemerkte pan gaat
in veel gevallen naar het plaatselijk
museum. Opmerkelijk is, dat die inscripties
dikwijls een godsdienstige strekking hebben.
Ons doen sal God van
punt tot punt bemerken
en doen met ons na geloof
en werken
Ons Erfgoed nr 3 , 1 9 9 3

Heel vreemd is de inscriptie op een dakpan
uit 1778:
Jan Bos
Endscheide
1778 6ijtinis
had nates is en
got ijünken
min man is taam
bor en ik ben tam
bors wüfals mijn
man de tromme
slaat dan spilt mij
het hert in
hetlif.
(Wordt vervolgd)
') Maastrichts zilver, red I.L. Szénéssy, Maastr. 1978.
) Centraal Museum Utrecht, catalogus van het historisch
museum der stad, pag. S47-SS4, Utrecht 1928.
3
) Bijdr. en Meded. v.h. Nederlands Openluchtmuseum,
1972:1, pag. 21-23.
4
) Werk in uitvoering, maandblad dienst publieke werken te
Amsterdam, november 1966.
2

5

) Eisma's Schildersblad, vakblad voor het schildersbedrijf,
8 juni 1966.
6
) Maandblad Heemschut, nr 2 , 1 9 3 6
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Paleografie (3)
Een van de kenmerken van Nederland is de verscheidenheid, die zich op allerlei gebieden
manifesteert. Dit geldt niet alleen voor het nu, maar ook voor het verleden.
Niet alleen bestonden er naast het Hollands allerlei talen en dialecten, ook was de spelling
niet aan regels onderworpen. Deze werd eerst in de negentiende eeuw vastgelegd.
Daarnaast waren de lettervormen ook niet erg uniform.
Wanneer we de schrijfvoorbeelden van de zeventiende eeuwse schrijfineesters naast elkaar
zetten, blijkt dat reeds overduidelijk, (figuur 1)
We zagen reeds dat in de Republiek het humanistische schrift, de Latijn-cursief, gedurende de zeventiende eeuw vooral in het westen en midden werd geschreven. Het noorden
en oosten bleef - de uitzonderingen daargelaten - meer onder invloed van de schrijfwijze
van de Duitssprekende landen, de Kurrente.
We kunnen dus niet volstaan met het weergeven van één uniform alfabet, maar moeten
ons vertrouwd maken met verschillende vormen van een letter. Dit geldt zowel voor de
hoofd- als voor de kleine letters. Ook kende men samentrekkingen van letters, de zogenaamde ligaturen. In figuur 2 is het eerste deel van het alfabet weergegeven, de letters A
tot en met H met een aantal varianten, die men tegen kan komen.

fig. 1 (naar W.Bogtman)
J12
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5 = Maria Strick (1618), Delft
6 + 7 = Ambr. Perling, Amsterdam

1 = Dirck Adriaensz. Valcooch (1591),
Barsingherhorn
2 = Jan van den Velde (1605), Rotterdam
3 + 4 = Comelis Theod. Boissens (1607),
Enckhuijsen

Ff/7/
f'g-2
In komende artikelen zullen zoveel mogelijk
voorbeelden worden gegeven van woorden,
waarin de lettervormen worden gebruikt.
Afkortingen
Omdat het oude schrift met de toen gebruikelijke schrijfhüddelen geen vlug schrift
toestond, maakte men in voorkomende
gevallen gebruik van afkortingen.
Waar ons schrift afkomstig is uit de Latijns
schrijvende gebieden, is het eigenlijk vanOns Erfgoed nr 3, 1993

zelfsprekend, dat het systeem van afkortingen afgeleid is van het Latijnse taalgebruik. Sommige zijn zonder meer uit
middeleeuws-latijnse teksten overgenomen.
Er zijn enkele algemene afkortingstekens,
die een aantal letters vervangen, te weten:

erfgen 3
hoïmöi

= erfgena(a)m(en)
= hoogmogende
= marck
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Daarnaast kan men zes groepen afkortin- Indien men uit een woord alleen een m of n
gen onderscheiden (al zijn ook andere ver- wegliet, zette men er een horizontale streep
boven. Ditzelfde gebeurde om de weggedelingen mogelijk):
laten uitgang "de" te vervangen. Bij zo'n
1. De p-afkortingen:
aanvulling
(ook wel verdubbeling) moet
P^ =pri bijv.:yö'ma
soms een klinker worden toegevoegd. Ook
P =pre bijv.:/5sent
werd dikwijls de r vervangen (soms in com4? =per bijv.:^suasie
binatie met een klinker) door een verticale
=pro bijv. :^£> ces
afkortingsstreep, bijv. recht *.
2. f} = het con- of-us teken.
Voor een woord geplaatst betekent het
Het af te schrijven stuk
con-, achteraan -us, in het midden kan het
Het af te schrijven stuk is deze keer een
beide betekenissen hebben.
deel van de Generale Instructie voor de
vloot, die ontstaan is in 1672, toen de
Voorbeelden:
Republiek in oorlog raakte met Frankrijk,
Engeland, de Keurvorst van Keulen en de
= contract
Bisschop van Munster. Deze instructie is
human $
= humanus
getekend door de Ruijter en Cornelis de
oir fl de = oirconde
Witt (de laatstgenoemde als gevolmachtigde van de Staten van Holland).
3.2[of ~Z (ontstaan uit;) = et
Een en ander is ontleend aan de "Algemeene
ophelderende verklaring van het oud
bijvoorbeeld mTt = met
letterschrift", in 1818 uitgegeven door de
Maatschappij tot nut van t algemeen.
4. Een doorgestreepte medeklinker. Achter
deze doorgestreeepte medeklinker denke
men een klinker (meestal een e) plus een r.
In ons schrift is de tekst als volgt:
- En off het gebeurde (dat Godt wil geven)
bijvoorbeeld:
dat so een vijantlijck Oorlogh Schip, ofte
\f band = verband
Schepen veroverden, sal het Schip ofte
Schepen geschut, ende de praemien,
\tsoeck
= verzoek
daertoe by haer Ho: mo: (Hoog mogende)
gestelt bij den veroveraer, ofte veroveraers
5. Afkorting door afkappen met een streep
met haer Scheeps-volck alleen genooten
boven het woord:
worden, Conform het placaet daer op bij de
hooggemelte haer Ho: mo: geëmaneert den
voors = voorseid(e); C^= ende
lOen martij 1667, ende gerenoveert den
Hen April deses Jaers.
6. Afkorting bij samentrekking door een
Aldus
gedaen ende geordonneert int s'
streep boven het woord.
Landts Schip de seven Provinciën desen
9enmay 1672.
Kt
= Hollant
C. De Witt.
michiel Ad ruijter
Cie
= Compagnie
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Genealogie en computer

De Genealogie-Gebruikersgroep van de HCC
(Hobby Computer Club)
J. Kelderman
Wat is, wil en doet de HCC-Genealogiegebruikersgroep?

h. het onderhouden van contacten met gelijkgerichte organisaties in binnen- en buitenland.

De gebruikersgroep werd opgericht op
zaterdag 13 december 1986 op het toen- Bijeenkomsten in 1993
malige HCC-kantoor in Utrecht en een In 1993 wordt nog een landelijke bijeenvoorlopig bestuur werd geformeerd, dat op komst - gebruikersdag -georganiseerd. De12 september 1987 officieel door de leden ze wordt gehouden op zaterdag 18 september in "de Baten", Dukatenburg 1 te
werd benoemd.
Nieuwegein. Op dergelijke dagen vinden
buiten de ledenvergadering lezingen en
Doel
Het leggen en bevorderen van contacten demonstraties plaats op genealogisch en/of
tussen beoefenaars van de genealogie die computer-genealogisch gebied.
bij hun onderzoek een computer gebruiken, Tevens zal de gebruikersgroep zich
alsmede het uitwisselen van gegevens op presenteren op de HCC Micro Computer
Dagen die 19 en 20 november 1993 in de
genealogisch gebied.
Jaarbeurs te Utrecht plaats vinden.
De drie landelijke bijeenkomsten voor 1994
Werkzaamheden
De werkgroep tracht dit doel op verschil- zijn gepland op de zaterdagen 29 januari,
26 maart en 24 september.
lende manieren te bereiken door:
a. het houden van bijeenkomsten.
b. het beschrijven van bestaande program- Leverbare programma's
matuur.
Er zijn momenteel van onze gebruic. het ontwikkelen en aanpassen van kersgroep vier programma's leverbaar. Zij
kunnen via de HCC bestelservice, Postbus
nieuwe programmatuur.
149, 3990 DC in Houten worden geleverd,
d. het verspreiden van een contactblad.
waarvoor
de in de " Computer! Totaal"
e. het deelnemen aan genealogische bulleaanwezige bestelkaart dient te worden ingetinboarden.
f. het opzetten van genealogische data- vuld, onder vermelding van de desbetreffende bestelnummers. Ook tijdens onze
bestanden.
g. het ontwikkelen van genealogische com- gebruikersdagen zijn deze programma's
verkrijgbaar.
putercursussen.
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Twee programma's werken onder MS- alogisch als computer-genealogisch gebied,
DOS:
alsmede mededelingen van en voor de le5436035 Familiegeschiedenis, versie N3.4a den. Hoofdredacteur is K.J.F. Heymans.
De omvang van elk nummer bedraagt 24
(H. Hijdra), 2 diskettes 5.25", 360 Kb
5436045 Familiegeschiedenis, versie N3.4a tot 28 pagina's op A5 formaat. Het blad is
alleen verkrijgbaar als men lid is van de
(H. Hijdra), ldiskette 3.5", 720 Kb
5436012 Genea-1/2, versie 3.08 (J.C. gebruikersgroep; er kan dus geen afzonderlijk abonnement op worden genomen!
Schoone), 2 diskettes 5.25", 360 Kb
5436052 Genea-1/2, versie 3.08 (J.C.
Schoone), 1 diskette 3.5", 720 Kb
Het "scan" project
Eind 1991 is, met medewerking van het
Twee programma's zijn voor de Atari-ST Rijksarchief in Gelderland, begonnen met
beschikbaar:
het scannen van de Indexen op D(oop)
5436510 GenKwast, versie 4.02 (H. en T(rouw)B(egraaf) boeken van de diverse
Gelderse plaatsen. Via het OCR proD.K. de Vries).
5436520 StamboomSt en KwartierST gramma "ProLector" worden deze Indexen
Hulpprogramma's Genealogie (Ir. W. v.d. als gecomprimeerde ASCII-tekst-files op
diskette gezet. Gereed zijnde plaatsen:
Bussche); werkt alléén onder GfA Basic.
Lichtenvoorde (RK Statie) 1750 -1811(1
Alle programma's zijn voorzien van diskette 3.5")
GEDCOM (behalve 5436520) en kosten Lichtenvoorde (ND Geref.) 1641 - 1811
per stuk ƒ 25,-. (voor niet-leden + ƒ 7,50).
(2 diskettes 3.5")
Ruurlo
1666-1811
Deze programma's zullen in een volgend (2 diskettes 3.5")
nummer van Ons Erfgoed besproken wor- Bredevoort
1638-1811
den.
(2 diskettes 3.5")
In bewerking is: Aalten
1645 -1811
Public Domain Diskettes
Door de gebruikersgroep worden Public Deze diskettes zijn voorlopig alleen op
Domain diskettes op genealogische gebied onze bijeenkomsten verkrijgbaar. De prijs
verspreid, uitsluitend 3.5", waarvan de is / 15,-. per diskette, (niet leden + ƒ 7,50)
prijs ƒ 7,50 per stuk bedraagt, exclusief
verzendkosten. Een lijst van deze diskettes Lidmaatschap
met beschrijving van de inhoud is op de bij- Men kan slechts lid worden van de
eenkomsten verkrijgbaar.
gebruikersgroep als men lid is van de
HCC. Hiervoor kan men zich aanmelden
Tijdschrift "Gens Humana"
bij de HCC-Leden-administratie, Postbus
De gebruikersgroep publiceert vier maal 149, 3990 DC Houten, onder vermelding
per jaar het tijdschrift "Gens Humana", nl. van gebruikersgroep "GE". Boven de
in maart, juni, september en december. HCC-contributie wordt een extra bijdrage
Hierin staan artikelen op zowel gene- van ƒ 10,-. per jaar gevraagd voor ons
Ons Erfgoed nr 3,1993
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tijdschrift "Gens Humana".
Inlichtingen:
Secretariaat HCC-Genealogie
gebruikersgroep
Hofkamp 139
7582 GN Losser

Onderzoek Noordermeer
Het ligt in de bedoeling begin juni een onderzoek in te stellen naar alle naamdragers van
het geslacht Noordermeer. De oudste genoemde voorvader van dit geslacht is Cornelis
Noordermeer, genoemd in 1611. Het onderzoek gebeurt door toezending van een
vragenformulier waarin persoonlijke gegevens kunnen worden ingevuld. Hiermee zullen
in Nederland ruim 600 Noordermeren worden benaderd. Eén van de initiatiefnemers van
deze actie is Arie Noordermeer te Rotterdam. Hij schrijft: " Veel mensen bewaren nog
historische voorwerpen die aanwijsbaar verband houden met de familie Noordermeer.
Men kan hierbij denken aan oude documenten, portretten, herinneringstegels,
jubileumherinneringen, etc. Maar ook aan familiedrukwerk zoals trouwboekjes, diploma's, certificaten, bidprentjes, advertenties en kranteberichten. Als men dergelijk
materiaal beschikbaar wilt stellen, doet men ons daar een groot plezier mee". Verder
denken de initiatiefnemers aan het oprichten van een familievereniging en aan het
uitgeven van een familieblad. "Ook is het denkbaar dat een groep familieleden zich gaat
bezighouden met het samenstellen van een boek over de familiegeschiedenis", aldus Arie
Noordermeer. Belangstellenden kunnen contact opnemen met: Arie Noordermeer,
Heenvlietstraat 47a, 3081 SN Rotterdam, tel. 010-4850034.
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Boeken en tijdschriften
Het geslacht Brouwer, ook wel De Juis
Brouwer is nu vastgelegd in een boek met
een omvang van driehonderd pagina's. Het
betreft hier een Veenkoloniaal geslacht van
schoenmakers, bierbrouwers, schippers en
landbouwers. De auteur, A. Brouwer behandelt in de inleiding een aantal genealogische begrippen en gaat verder in op de
geschiedenis van de Veenkoloniën. De historie van het geslacht Brouwer vangt aan
met Hindrick Jans, omstreeks 1535
geboren in Westerlee. Naast de mannelijke
tak volgde de auteur zoveel mogelijk ook
de vrouwelijke nakomelingen van het
geslacht. Uit het boek blijkt verder, dat de
eerste vijf generaties hoofdzakelijk in
Westerlee en Winschoten en omgeving
woonachtig waren. Daarna vestigden
verschillende takken zich in Nieuwe Pekela
en Wildervank. In het werk komt een groot
aantal andere geslachten voor zoals: Altona, Bamis, Berg, Boelema, De Boer, Bosker, Brons, Brunt, Dijken, Drenth, Den

Duyn, Evers, Fijn, Frankes, Horlings,
Houwink, Hubbeling, Jonker, Kaajan, De
Klerk, Van Klinken, Kros, Kuik, Loman,
Maarsingh,
Munneke,
Niejenhuis,
Offereins, Oosthoff, Pothuis, Prins,
Renken,
Van
Riemsdijk,
Roelofs,
Salomons, Van der Sluis, Snip, Theisens,
Tonkens, Udes, Verwer, Te Velde.
Het boek is verlucht met een groot aantal
prenten en foto's en van de oudere
generaties heeft de auteur zoveel mogelijk
persoonsbeschrijvingen opgenomen. Het
boek wordt besloten met een uitgebreide
kwartierstaat van de auteur. In hoofdzaak
betreffen dit Groningse, Friese en Drentse
kwartieren.
"Het Veenkoloniale geslacht Brouwer (de
Juis Brouwer) 1550-1992", ƒ 65- excl.
ƒ 6,50 verzendkosten.
Verkrijgbaar bij A. Brouwer, Regentesselaan 22, 3708 BN Zeist, tel. 03404-15959,
gironummer 972150.

Genealogische vragen
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen in volgorde van binnenkomst en voor zover de plaatsruimte
dit toelaat. Plaatsing is gratis voor abonnees.

Bosch. Gezocht: geb. plaatsen en -data van
Jan Bosch en Neeltje Cornelisdr. van
Rijswijk. Geh. Soest 12 april 1733. Haar
vader, Cornelis Jacobsz. van Rijswijk
was vermoedelijk afkomstig uit Amersfoort. Hun drie kinderen ged. te Soest.
Ons Erfgoed nr 3, 1993

Mr. K. Bos, Postbus 30309, 6803 AH
Arnhem.
De Cock. Aert de Cock, geb. Driel?,
overl. Driel? 1 juni 1665. Geh. met
Maeyken Fonck, dv Dirck Dirksz. Fonck
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en Dirckje Claess Dirksz. dr. Gezocht: de 1743) en -plaats van Emerentius
(Hermenegildis) Hulsmans. Overl. Mook
ouders en grootouders van Aert.
Wouter de Cock, ged. Delft 16 juli 1690 19 mei 1804. Geh. Ie. met Elisabeth
zv Dirck Woutersz. en Aaltje de Blois. Hoen. Geh. 2e. Mook 25 april 1786 met
Alle gegevens gezocht over hem en zijn Catharina Toonen. Hun acht kinderen
werden geb. te Mook.
nakomelingen.
Jan de Cock (broer van Dirck). Woonde te J .Hulsman, Luxemburgstraat 7, 6164 BS
"Sint Michiel in Putte dat men noemt Geleen.
Middelharnis". Graag gegevens over hem
Rutgers, Stegehuis, Stillebroer, Van
en zijn nakomelingen.
Cornelis de Cock (broer van Jan en Zeggeren. Gevraagd gegevens over deze
Dirck). Geb.? Overl.? Geh. voor 1694 met namen. Wil graag in contact komen met
Hendrika van Schravenweert. Overl. na mensen die reeds met deze namen bezig
1743. Twee kinderen, Wouter en Dirk geb. zijn.
Zaltbommel. Dirk geh. met WUlemijna G.Rutgers, Rte. Grand-Lancy 23, 1212Grand Lancy, Genève, Zwitserland.
Blom. Gezocht hun nakomelingen.
J. de Cocq van Delwijnen, Haardstedelaan
Van der Salm. Informatie gevraagd over
84, 1271 NN Huizen, tel. 02152-51426.
het geslacht Van der Salm. Tot 1683,
Geldorp. Gegevens gezocht over Jan mogelijk nog later, woonachtig in 's
Gerritsz. Geldorp, van 1672 tot 1693 Gravenhage. Rond 1922 is een tak van dit
aktief als boekdrukker in de Grote geslacht in Leiden terecht gekomen. Veel
Houtstraat te Haarlem. Hij werd plm. 1615 voorkomende beroepen in dit geslacht wate Haarlem(?) geboren en werd daar 26 ren die van beeldhouwer, meubelmaker en
nov. 1693 in de Grote Kerk begraven. Na boekbinder. Alle inlichtingen over het gezijn dood zette zijn weduwe tot 1715 de slacht Van der Salm zijn welkom.
drukkerij voort. Met wie, waar en wanneer Mevr. L.Visser-Van der Salm, John Woodwas Jan Gerritsz. Geldorp getrouwd? Wie ruimte 39,2728 NC Zoetermeer.
waren zijn ouders?
Tabbernee. Gezocht: Alles over de
Redactie.
familienaam Tabbernee, geschreven op
Hartholt. Gezocht: geb. plaats en -jaar en zes verschillende wijzen. Taberne; Tabouders van Harmen Johannes Hartholt. berne; Taberné; Tabberné; Tabernée;
Overl. Donkerbroek 21 jan. 1814 (59 jaar). Tabbernee; Tabernée; Tabbernee.
Geh. met Antje Oleherts, geb. Zuidwolde B.Tabbernee, Dantestraat 275, 3076 KL
19 april 1757, overl. Appelscha 19 april Rotterdam, tel. 010-4320081.
1837.
T.Kooi, Pieter Saenredamstraat 15, 7312 Van der Vlies. Gezocht: Alle gegevens
over het geslacht Van der Vlies.
PT Apeldoorn, tel. 055-553905
B.Tabbernee, Dantestraat 275, 3076 KL
Hulsmans. Gezocht: geb.datum (rond Rotterdam, tel. 010-4320081.
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Van de redactie
Ons Erfgoed is gelukkig nog steeds voorspoedig aan het groeien. Zo langzamerhand
krijgen wij ook inzicht in ons lezersbestand.
De oorspronkelijke opzet was ons vooral
op de beginnende genealoog te richten. Het
hem of haar mogelijk te maken op een
verantwoorde wijze het voorouderonderzoek te beginnen. Voorlichting te geven
zowel in de richting van het onderzoek als
van de verwerking van de gevonden
gegevens. Daarbij gaat het niet alleen om
het vinden en verwerken van gegevens. Die
zijn wel altijd nodig om tot een genealogische opstelling te komen, maar het gaat
ook om de bronnen die verdere informatie
kunnen verstrekken. En die vaak ook
behulpzaam kunnen zijn wanneer het "gewone" onderzoek is vastgelopen. Ten slotte
is het mogelijk, nu de basisgegevens
gemakkelijker beschikbaar komen dan
vroeger, meer aandacht te besteden aan de
omlijstende familiegeschiedenis en die te
situeren in de gebeurtenissen, in de plaatsen
of streken waar de familie gewoond heeft.
Omdat ons is gebleken, dat een vrij groot
percentage van de lezers tot de meer
gevorderde genealogen behoort, is het streven van de redactie ook met deze groep
rekening te houden. Bepaalde artikelen
zullen meer diepgang krijgen. Zaken dus,
waarmee iedere genealoog vroeg of laat te
maken krijgt.
Ook is de vraag naar voren gekomen of
Ons Erfgoed geen mogelijkheden ziet om
genealogieën of kwartierstaten op te nemen
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omdat er op korte termijn geen plaatsingsmogelijkheid elders is. In principe hebben
wij bij de opzet van Ons Erfgoed besloten
dit niet te doen. De eigen ervaring heeft
namelijk geleerd dat, zelfs over een groot
aantal jaren gerekend, velen geen enkele informatie aan de gepubliceerde gegevens
weten te ontlenen. Aan de andere kant
kunnen door publikatie vaak contacten,
aanvullingen en correcties tot stand komen.
En de gepubliceerde kwartierstaten kunnen
toch een waardevolle bron van informatie
zijn voor derden, die bijvoorbeeld bepaalde
kwartieren gemeen hebben met het betreffende geslacht. Daarom overweegt de
redactie om binnen niet al te lange tijd te
komen tot een "Kwartierstatenboek Ons
Erfgoed". Daarbij - en dat spreekt vanzelfzijn wij van de lezers afhankelijk. Zij die
menen te beschikken over een complete
kwartierstaat van tenminste 31 kwartieren
kunnen deze opsturen naar de redactie.In
afwijking van vele tot nu verschenen
kwartierstaatboeken zouden wij, om de
bruikbaarheid voor anderen te vergroten,
een extra dimensie toe willen voegen, door
bij voorkeur ook telkens zo veel mogelijk
de broers en zusters van de kwartierdragers
op te nemen. Bij voldoende belangstelling
zullen deze kwartierstaten worden gebundeld in een boek met een omvang van
ongeveer 150-200 pagina's. Een boek, dat
straks voor de lezers van Ons Erfgoed
tegen een redelijke prijs verkrijgbaar zal
zijn.
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Genealogie (4)
Toen in 1810 het Koninkrijk Holland in het Franse Rijk opging werden ook de Franse
wetten op de Nederlanden van toepassing. Zo werd 1 januari 1811 de Code Civil
ingevoerd in Zeeland, Noord-Brabant, het land van Maas en Waal, Nijmegen en de
Bommelerwaard. Twee maanden later, 1 maart 1811, volgden de overige gebieden. Al
eerder, sinds 1796 waren grote delen van Limburg en Zeeuws-Vlaanderen hiermee
geconfronteerd. En hiermee was de burgerlijke stand in Nederland een feit. Merkwaardig
is, dat de huidige burgerlijke stand nog altijd grote overeenkomsten vertoond met de
manier van gebruik tijdens de Franse overheersing.
In 1811 legde men vier registers aan. Het
geboortenregister, het register van huwelijken en echtscheidingen, het overlijdensregister en het register van huwelijksaangiften- en afkondigingen. Dit laatste
register werd in 1879 gesplitst in een
register van aangiften en het register van
afkondigingen. Een zesde register, dat van
huwelijkstoestemmingen kwam er in 1913
bij. Al sinds 1811 werden de registers van
geboorten, huwelijken en overlijden in
tweevoud bijgehouden. De duplicaten werden overgebracht naar de griffie van de arrondissementsrechtbank waaronder de gemeente behoorde. Later werden de registers
ondergebracht bij de rijksarchieven in de
provincies waarbinnen de gemeente was
gelegen.
Tienjarige tafels
Bij een eerste bezoek aan een rijksarchief
doet men er goed aan om te beginnen de
tienjarige tafels te raadplegen. Nadat over
de jaren 1811 en 1812 tafels per jaar werden gemaakt, ging men er later toe over om
dit eens per tien jaar te doen. Het is dus een
index van de verschillende registers op persoonsnamen. De eerste tienjarige tafel
124

omvat dus de jaren 1813 tot en met 1822,
de tweede over 1823 tot en met 1832, enzovoort.In de eerste decennia werden de
namen dikwijls alleen alfabetisch-chronologisch geordend, waarbij alle familienamen die met een A begonnen onder elkaar
werden genoteerd in de volgorde waarin zij
in het register voorkwamen. Naderhand
ging men verder door de familienamen
alfabetisch-lexicografisch te ordenen. Alle
namen die met een A begonnen werden
over het totale tijdperk van tien jaar gerangschikt als in een woordenboek. Een
afwijking in de methode van ordening
vormen de oudere tienjarige tafels in
Friesland, die op voornamen van de betrokkenen zijn gerangschikt. Een ander
onderdeel waar men aandacht aan moet
schenken, is dat de tafel op de huwelijksakten weliswaar steeds de namen bevat van
zowel de bruid als de bruidegom, maar
dikwijls uitsluitend onder de beginletter van
de familienaam van de man. Iedere tien jaar
werd een aparte tafel of index vervaardigd
voor de registers van geboorten, huwelijken
en overlijden per gemeente. In de rijksarchieven liggen duplicaten van de tienjarige tafels, die per gemeente zijn gebonOns Erfgoed nr 4, 1993

den, in de studiezaal ter inzage. In de
gemeentearchieven is dat afwijkend. Af en
toe krijgt men de tafels op aanvraag ter
inzage, een andere keer zijn ze in origineel
of op microfiche in de studiezaal aanwezig.
Trouwboekje

is dat van het echtpaar Johan Molenkamp
en Catharina Vendel. Zij trouwden 25 november 1912 in de gemeente Beemster
(NH). Johan Molen-kamp werd 20 oktober
1883 in De Rijp geboren en was - zoals uit
het trouwboekje blijkt - een zoon van
Klaas Molenkamp en Maria de Jong.
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Trouwboekje Johan Molenkamp en Catharina Vendel

Bij zo'n eerste onderzoek in een archief
wordt uitgegaan van een trouwboekje,
aangetroffen tussen familiepapieren. Het
trouwboekje op zich is altijd een interessant
document. Tientallen jaren lang werd het
door de echtelieden zorgvuldige bewaard in
de lade van het buffet, een ijzeren geldkistje
of in de linnenkast op een bepaalde plank.
Vaak tezamen met geboorte- of doopbewijzen, oude foto's, bidprentjes en dergelijke. Het trouwboekje waar het nu om gaat
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Achter in het trouwboekje is te lezen, dat
Johan Molenkamp 22 september 1964 te
Purmerend is overleden. Een en ander werd
ook nog eens geverifieerd via de persoonskaart. Catha-rina Vendel werd 13 maart
1888 te Graft geboren en was een dochter
van Jan Vendel en Antje Zweep. Zij overleed te Jisp 6 juni 1965. Er van uitgaande,
dat Klaas Molenkamp en Maria de Jong
waarschijnlijk al enige jaren waren getrouwd voordat hun zoon Johan werd
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geboren, kan men in dit geval het beste de
tienjarige tafels op de huwelijken van de
gemeente De Rijp over de jaren 1873 1882 raadplegen. En aangezien dit een
Noordhollandse kwestie is, kan men hiervoor terecht in het rijksarchief in NoordHolland te Haarlem. Omdat in de tienjarige
tafels alles alfabetisch is gerangschikt, zijn
de plaats en datum van het huwelijk al vrij
spoedig gevonden. En daarmee kan de huwelijksakte worden opgevraagd. Zo'n
huwelijksakte levert vrij veel nieuwe
gegevens op. Zowel van de bruidegom als
van de bruid vindt men daarin de naam,
leeftijd, beroep, geboorteplaats en woonplaats. Van hun ouders worden dezelfde
gegevens vermeld, tenzij die inmiddels zijn
overleden. In dit laatste geval wordt bij
minder-jarige bruidegoms en bruiden ook
van de grootouders opgegeven of zij al of
niet zijn overleden.
Uit de opgevraagde huwelijksakte blijkt
dat:
"Heden den zesden Julij Achttienhonderd
drie en zeventig zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente de Rijp in het
huis derzelve gemeente verschenen,
teneinde een huwelijk aan te gaan: Klaas
Molenkamp van beroep arbeider oud
dertig jaren, geboren te Gr aft en wonende
thans te Sloten, onlangs te Graft, meerderjarige zoon van Jan Molenkamp en van
Meining Blaauw, beide overleden
en
Maria de Jong, zonder beroep, oud negenentwintig jaren, geboren en wonende in de
Rijp, meerderjarige dochter van Jan de
Jong, overleden en van Grietje Boots,
zonder beroep, wonende mede in de Rijp,
hierbij tegenwoordig en verklarende hare
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toestemming te geven."
In de huwelijksakte is vaak een opsomming
te vinden van de overgelegde bijlagen. En
onder aan het stuk worden de getuigen
genoemd met hun leeftijden, beroepen en
woonplaatsen. Veelal staat er ook een
verwijzing bij in verband tot hun relatie
met het bruidspaar. Broer van de bruid of
bruidegom, goede bekende of iets
dergelijks. Het is zaak al deze feiten nauwkeurig over te nemen, ook de gegevens die
men al wist. De getuigen mogen hierbij niet
worden vergeten, want de informatie die de
akte geeft over hun beroep en woonplaats
is elders misschien lastig te verkrijgen.
Vooral als het akten betreft uit de eerste
helft van de vorige eeuw. Van betekenis is
ook het nummer van de akte. Men heeft dit
nodig om mogelijke bijlagen bij de huwelijksakte te kunnen opvragen.
Stapje verder
Nu uit de huwelijksakte bekend is, dat
Klaas Molenkamp dertig jaar oud was toen
hij trouwde, is het niet moeilijk zijn
geboorteakte terug te vinden. Daartoe
worden de tienjarige tafels van de
geboorten in Graft over de jaren 1833 1842 geraadpleegd. Het blijkt dat het akte
56 is. Ook deze wordt opgevraagd en
hiermee is men dan al weer een stapje
verder bij het voorouderonderzoek.
"Op heden den negentiende der maand
november Achttienhonderd twee en veertig
is voor ons ondergeteekende Bouwen Geel
Ambtenaar van den burgerlijken stand der
gemeente Graft verschenen Jan Molenkamp van beroep hekelaar oud twee en
dertig jaren, wonende te Oostgraftdijk
welke ons heeft verklaard dat aldaar op
den dag van heden des namiddachts ten
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Uuwelijksacte Klaas Molenkamp en Maria de Jong
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Geboorteakte van Klaas Molenkamp

een ure, in het huis staande in deze al weer wat gegevens te putten. Het beroep
gemeente is geboren een kind van het en de leeftijd van de vader en de namen van
mannelijk geslacht, uit hem aangever van de getuigen. De aangever en de getuigen
beroep als boven wonende als boven en hebben de akte met de ambtenaar ondervan Meining Blaauw zijne huisvrouw
tekend. Hierbij zij opgemerkt dat er in de
welk kind zal genaamd worden Klaas."
vorige eeuw nog heel wat mensen waren
Uit de praktijk zal blijken, dat heel vaak het die niet konden lezen of schrijven. Dit staat
kind pas de volgende dag wordt aangege- dan onder aan de akte vermeld. De getuigen
ven. Dat is heel gewoon, want men kan tot of de vader tekenden dan met een kruisje.
drie dagen na geboorte of overlijden daar- Ook hier geldt weer: alles nauwkeurig
van aangifte doen. Zon- en feestdagen niet noteren of een fotokopie van de akte te
meegerekend. Uit een geboorteakte zijn ook laten maken.
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In bijna alle gevallen is het de vader die kanttekening bevat de mededeling dat er
aangifte van de geboorte doet. Toch kan iets is veranderd aan de feiten die in de akte
het voorkomen, dat deze ziek is, varens- werden vastgelegd. Zo kan er bij vonnis
gezel is of om een andere reden zelf geen van de arrondissementsrechtbank een wijziaangifte kan doen. In zo'n geval wordt ging in de voornamen of zelfs van het
kennisgeving gedaan door de vroedvrouw geslacht zijn gekomen. Voor wat betreft dit
of door degene in wiens huis de geboorte laatste: er is een praktijkgeval bekend, dat
plaats heeft gevonden. Dit komt veel voor een meisje Catharina in werd geschreven
als het een kind betreft van een ongehuwde als Karel, een "kind van het mannelijk
moeder.
geslacht." Dit kon later pas worden rechtEen enkele keer vindt men een aantekening gezet door een vonnis van de arrondissein de marge van de akte. Een dergelijke mentsrechtbank.

Metalen stemgeluid van computer
"Kernwoorden in de archiefwereld zijn:
behoud, het in geordende staat bewaren en
dienstverlening", aldus de algemene rijksarchivaris prof. dr F.C.J. Ketelaar tijdens
een werkbezoek dat hij bracht aan het
rijksarchief in Zeeland te Middelburg ').
Hij weidde uit over het belang van het
verschaffen van inzicht aan bezoekers, over
de nieuwe methoden, die bij het rijksarchief
in Zeeland hun toepassing vinden en als
voorbeeld dienen voor de andere rijksarchieven. Ketelaar constateerde verder een
stijgende belangstelling voor het stamboomonderzoek. "Zo'n 60 tot 70% van de
bezoekers komt met vragen op dat gebied",
merkte de algemene rijksarchivaris op.
"Dat betekent dat materialen intensiever
geraadpleegd worden en dat betekent weer
meer slijtage. Daarom wordt er momenteel
veelvuldig gebruikt gemaakt van andere
informatiedragers zoals fotokopieën en
microfilms." Ketelaar bezon zich verder op
de toekomst en schetste het beeld van
mensen die ontvangen worden door het
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metalen stemgeluid van de computer en via
verwijzende teksten op bandjes datgene
hopen te krijgen wat ze hebben willen. Wel
stelde hij nadrukkelijk vast dat, volgens
hem, de menselijke aanwezigheid en service
ook dan niet kan ontbreken. "We zijn
misschien wel op weg naar een supermarktpresentatie waarbij de eenvoudige zaken zo
door de klanten zelf van het schap gehaald
kunnen worden", stelde hij, "maar de
minder eenvoudige zaken vereisen een
hulpvaardige benadering door het personeel. Het onderscheid tussen een goede en
een slechte supermarkt is niet de kwaliteit,
zelfs niet de prijs, maar de klantvriendelijkheid en dat zaken ergonomisch zijn.
Het zijn de mensen die het uiteindelijk
maken. Het zijn de mensen die op het
gebied van de klantvriendelijkheid ideeën
moeten ontwikkelen", aldus Ketelaar.

') Uit Diagonaal, maandblad van het ministerie van
WVC, mei 1993

129

Familiewapens (4)
Een kleine zijsprong tussendoor
Het onderwerp "Familiewapens" in Ons
Erfgoed is bedoeld als een globale inleiding. Bij het doornemen van de verschillende bronnen daartoe, blijkt een zekere
verscheidenheid van opvatting te bestaan,
al dan niet geruggesteund door heraldici
van vandaag de dag.
Bij de opsomming van de delen van een
volledig wapen bijvoorbeeld, ziet men de
vijfdeling als de meest voorkomende, zodat
deze ook in de schematische voorstelling
van het vorige nummer van Ons Erfgoed is
opgenomen. Het wapen van het voorbeeld
omvat weer zes delen, want daarbij is ook
de wapenspreuk opgenomen. In de beschrijving van een wapen werden zeven
delen opgesomd. Anderen weer komen tot
een achtdeling: Het punt zes wordt dan
weer in twee aparte delen gesplitst, waarbij
wapenmantels en wapententen oftewel
baldakijnen worden onderscheiden.
In het algemeen kan worden gesteld, dat in
deze artikelenreeks zo veel mogelijk getracht wordt te publiceren in overeenstemming met de opvattingen die in geschriften van het Centraal Bureau voor
Genealogie worden weergegeven.
Omdat een veelheid van bronnen wordt
gehanteerd zullen er af en toe afwijkingen
zijn, misschien terecht, misschien onterecht. Misschien voeren deze uitspraken tot
één gedetailleerde Nederlandse basisrichtlijn. Misschien ook worden, nu heraldiek
tevens interessant begint te worden voor de
cumputeraars, vanuit die richting richtlijnen samengesteld.. Bij Rietstap en andere
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publicaties zijn verleden en heden dikwijls
door elkaar heen verwerkt, omdat het heden
nu eenmaal uit dat verleden voortkomt.
Programmering vraagt echter een splitsing.
De historie van de heraldiek blijft interessant. Daarnaast zijn als basis voor de
programmering vaste regels nodig: de regels van nu.
Het schild
De afbeelding waarmee in het vorige
nummer van Ons Erfgoed deel drie van
Familiewapens eindigde, vraagt een kleine
toelichting. Met vrouwelijke schilden worden afbeeldingen bedoeld van de door
vrouwen gevoerde wapens. Gehuwde
vrouwen voeren hun wapen meestal op een
ovaal en de ongehuwde op een ruitvormig
schild.
Dit schild is het voornaamste en soms
alleen gebruikte deel van het wapen.
Het enkele schild wordt gewoonlijk het
wapenschild genoemd. Bij de beschrijving
gaat men uit van de positie van degeen, die
het schild vasthoudt. Wat de toeschouwer
bij het schild links ziet, wordt dus in de
wapenbeschrijving rechts genoemd en
andersom.
De oppervlakte van het schild wordt veld
genoemd.
Bij de blazoenering van het schild heeft
men te maken met:
a. de verdelingen
b. de stukken of figuren en
c. de kleuren.
Een enkel wapen bestaat uit een schild, dat
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in één kleur uitgevoerd is. Vroeger werden
dergelijke schilden wel verwachtingsschilden genoemd. Over het waarom
daarvan bestaan verschillende theorieën.
Zo zou men de verwachting koesteren in de
toekomst een wapen te mogen voeren. Ook
zouden sommige (Duitse) vorsten de
gewoonte hebben een deel van het veld
blank te laten om het later te kunnen vullen
met het blazoen van een of ander gebied
waarop aanspraak werd gemaakt. Dit
schijnt inderdaad wel eens (sporadisch) te
zijn voorgekomen. Een andere en weer
verworpen theorie zou in Spanje gespeeld
hebben. Meisjes voerden een gedeeld
wapen. Links werd het aangeboren wapen
geplaatst, de rechterhelft bleef blank, zodat
daar later het wapen van de echtgenoot in
zou kunnen worden opgenomen.
In Nederland komt een schild van alleen
een kleur, een blank schild, nagenoeg niet
voor.

Al
gedeeld
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A2
doorsneden

De delingen van het schild
In het algemeen is, zoals de term luidt, het
schild beladen met stukken. Voordat men
zich daarin verdiept, is het wenselijk de
voornaamste delingen van het schild te
leren kennen. Daar zijn eerst de hoofddelingen, waarbij het schild in twee gelijke
delen wordt verdeeld door een rechte lijn in
vier verschillende richtingen door het
middelpunt van het schild te trekken.
Er zijn dus vier verschillende tweedelingen
mogelijk: (zie A 1 t/m 4)
1. gedeeld als de lijn loodrecht staat
2. doorsneden als de lijn evenwijdig aan de
bovenkant van het schild ligt
3. rechts oftewel enkel geschuind als de
lijn van de rechter bovenhoek naar de
linker benedenhoek gaat. Deze schuindeling komt veel meer voor dan
4. links geschuind waarbij de lijn vanuit
de linker bovenhoek komt.

A3
(rechts) geschuind

A4
links geschuind
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In wapenbeschrijvingen wordt geregeld
gesproken van geschuind zonder meer,
waarbij dan rechts geschuind wordt
bedoeld. Hierbij moet er nog even aan
worden herinnerd, dat plaats- en
richtingbepaling vanachter het schild uit
plaatsvinden.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

gedeeld in drieën
doorsneden in drieën
(rechts) geschuind in drieën
links geschuind in drieën
gevierendeeld
schuingevierendeeld
gegeerd, een combinatie van 5 en 6.
(Zie B 1 t/m 7)

Door herhaling of samenvoeging krijgt men
dan de herdelingen. Deze zijn:

BI
gedeeld in drieën

B2
doorsneden in drieën

B3
(re.) gesch. in drieën

B5
gevierendeeld

B6
sch. gevierendeeld

B7
gegeerd
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B4
li. gesch. in drieën

B8
gaffelsnede
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In het boekje "Familiewapens, oud en
nieuw"1) komt men nog een driedeling tegen, de gaffelsnede (zie B8)
De vakken van een recht of schuin gevierendeeld schild noemt men de kwartieren.
In de praktijk gaat men nog steeds verder
met het maken van verdelingen. Is het
aantal vakken, dat men verkregen heeft,
groter dan vier, dus als er meer dan twee
lijnen zijn gebruikt, moet aangegeven
worden hoeveel verticale of horizontale
lijnen gebruikt worden. Zo ontstaan schilden met zes, acht, negen, twaalf en twee en

dertig figuren, maar men blijft ieder vakje
een kwartier noemen. Alleen als het schild
gegeerd is heten de vakjes geren. Een heel
enkele maal, vooral bij vorstelijke wapens,
kunnen nog meer kwartieren dan twee en
dertig voorkomen.
Soms is een kwartier van een gevierendeeld
schild weer gevierendeeld. In dat geval
spreekt men van nogmaals gevierendeeld.
') Drs. J.A. de Boo, Familiewapens, oud en nieuw,
uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie, Den
Haag 1977.

Nationale genealogische dag
Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan houdt de Genealogische
Vereniging Prometheus van de Technische Universiteit Delft zaterdag 2
oktober 1993 een Nationale Genealogische Dag. Deze bijeenkomst vindt
plaats in het Aula Congrescentrum van de Technische Universiteit,
Mekelweg 5 te Delft. Er wordt een zestal lezingen gehouden met als
thema genealogie en haar raakvlakgebieden. Ook is er de hele dag een
informatie- en boekenmarkt, waar diverse genealogische verenigingen
vertegenwoordigd zullen zijn. Bovendien worden er doorlopend diverse
genealogische computerprogramma's gedemonstreerd. De deelname aan
deze dag kost ƒ 15-. Nadere informatie bij de Genealogische Vereniging
Prometheus, Lorentzweg 1, 2628 CJ Delft, tel. 015-785189 of 570069,
786600.
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Nederlandse archieven
In de loop van de vorige eeuw, zo tussen
1870 en 1880, ging het Rijk er toe over om
in iedere provinciehoofdstad een rijksarchief te vestigen. De grondslag voor het
rijksarchief in de provincie Groningen werd
al gelegd in 1824 toen er bij Koninklijk
Besluit een provinciaal archief tot stand
kwam. In dit archief zouden alle "charters
en oorkonden in de provincie Groningen
aanwezig, voor zooverre dezelve openbaar
eigendom" waren, worden bijeengebracht
en bewaard ')• Het archief werd ondergebracht in het stadhuis. In 1877 bleek, dat
de lokatie op hst stadhuis absoluut onvoldoende was geworden. De minister van
Binnenlandse Zaken besloot toen tot de
bouw van een rijksarchiefpand. In verband
hiermee vond in 1882 een reorganisatie
plaats en het provinciaal archief werd
gewijzigd in een rijksarchief.
Het jaar daarop werd het nieuwe gebouw
aan de Grote Snor, achter het huidige
archiefgebouw, in gebruik genomen. Na
verloop van tijd bleek echter, dat ook deze
behuizing weer te klein was en zodoende
kwam in 1921 een ander archiefgebouw het huidige - tot stand aan de St.Jansstraat.
In het rijksarchief in de provincie Groningen worden de archieven bewaard van de
Staten van Stad en Lande van 1555 tot en
met 1798. Het archief van het bestuur van
de Ommelanden en van de Ommelander
Kas loopt van 1558 tot 1862. De
Ommelanden, bestaande uit de kwartieren
Hunzingo, Fivelingo en Westerkwartier,
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hadden sinds 1558 een eigen bewindvoering. In de regering van Stad en Lande
namen de Ommelanden een tweede plaats
in. Na de afschaffing van de gewestelijke
soevereiniteit in 1798 werd het Ommelander bestuur al spoedig beperkt tot het
beheer van het vermogen, de Ommelander
Kas.
Diefstal en mishandeling
Voor de genealoog kunnen de archieven
van de Hoge Justitiekamer en andere
gewestelijke rechterlijke instellingen van
belang zijn. Deze archieven dateren van
1444 tot 1811 en hebben een omvang van
67 meter. Je kunt daar alle mogelijke zaken
in terugvinden die iets met de rechtspraak
van toen in de provincie Groningen te
maken hebben. Zo bijvoorbeeld de verklaring in 1571 van de secretaris Popco
Everhardi, dat de weduwe van Rotger
Hekens, gezworen bode, nog twee jaar
salaris toekomt wegens de breuken. Elders
lees je het rekest van Johan van
Blanckevoort om in het bezit te worden
gesteld van de landerijen van Sydts
Scheltema, door wiens toedoen zijn huis
door de rebellen is verwoest. Of wat te
denken van Aaldrik Bruns te Appingedam,
die in 1754 terecht stond wegens diefstal
van vee, heling, bigamie en mishandeling.
En over Frouke Meyers, huisvrouw van de
predikant Jacobus Tamling te Wagenborgen, die in 1801 gedagvaard werd
wegens diefstal van linnengoed. Men doet
er goed aan alvorens het archief van de

Ons Erfgoed nr 4, 1993

Hoge Justitiekamer in te gaan zien, eerst de
uitgebreide inventaris te raadplegen2).
Van evengroot belang voor de genealoog
zijn de notariële archieven van 1811 tot
1905. Aanwezig zijn de archieven van
notarissen uit ruim twintig standplaatsen in
de provincie. De archieven van de
notarissen uit de stad Groningen zijn echter
aan de gemeente in bewaring gegeven..
Verder zijn er nog de doop-, trouw- en begraafregisters van de zeventiende eeuw tot
aan het begin van de negentiende eeuw 3)De registers van de burgerlijke stand
vangen aan met het jaar 1811. Van alle
huwelijken uit de kerkelijke trouwboeken
en uit de periode 1811-1902 zijn indexen
aanwezig.
Kerspelen en zijlvestenijen
Daarnaast berusten in het rijksarchief in
Groningen de archieven van kerkelijke
instellingen uit de gehele provincie. Zo
bijvoorbeeld van de Provinciale Synode en
het provinciaal kerkbestuur van de Nederlands Hervormde Kerk van 1595 tot 1980.
De Doopsgezinde Gemeenten zijn eveneens
vertegenwoordigd en in kleinere omvang
ook de Lutherse en Remonstrantse Gemeenten. De Rooms Katholieke kerk presenteert zich met het archief van het
bisdom Groningen van 1853 tot 1959. Van
veel oudere datum zijn de archieven van de
kloosters. Zoals die van Aduard van 1250
tot 1587. "In voorige tyden was dit dorp
(Aduard) zeer vermaard door de ryke
Abdy en klooster der Bernardinen, dat
alhier in het jaar 1192 gestigt wierd" 4).
Of het - bescheiden - archief van "een
vermaard klooster van Benediktiner nonnen"'te Selwerd van 1435 tot 1595.
Van geheel andere aard, maar daarom niet
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minder interessant, zijn de lokale archieven
van vóór 1800 van de kerspelen en
zijlvestenijen. In de provincie Groningen
vervulden die zijlvestenijen vroeger de
taken, die elders in het land doorgaans
werden verricht door de waterschappen.
Het archief van Zijlvestenijen en Dijkrechten heeft een omvang van 35 meter.
Uiteraard bestaat hier ook een inventaris
van 5 ).
Eveneens flink vertegenwoordigd zijn de
archieven van maatschappijen, verenigingen, genootschappen en particuliere
fundaties. We doen zomaar een greep. Het
genootschap "Pro Excolendo Jure Patrio"
te Groningen van 1761 tot 1982. Fonds ten
behoeve van den landbouw (vóór 1878
Maatschappij van landeigenaren en vast
beklemde meijers), van 1823 tot en met
1955. Het archief van de Rederij het
schoenerschip "De vier zusters Meijer",
van 1857 - 1864. De Coöperatieve
Aardappelmeelfabriek "Westerwolde" te
Veelerveen 1941 -1964.
Dan zijn er nog de archieven van families
en particuliere personen. Ook hier kan de
genealoog heel wat van zijn gading vinden.
En zo'n honderd familienamen staan hier
garant voor. Van de meeste familiearchieven bestaat een inventaris. Zoals bijvoorbeeld de inventaris van het familiearchief Clant van Hanckema, die van het
huisarchief Coendersborg en van de familiepapieren Polman Gruys 6)- Zeer uitgebreid ook is de inventaris van het huisarchief van de Bredenborg te Warffum.
Hier gaat het onder andere over de
geslachten De Vries, Jansenius de Vries,
Bonthuis de Vries, Bonthuis, Jansenius en
Tichelaar over de jaren 1610 -1927 7).
Verder biedt het rijksarchief in Groningen
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een grote verzameling topografische Archieven in de provincie Groningen
kaarten, een uitgebreide historische fotocollectie en een verzameling kranten. Appingedam, Wijkstraat 1, postadres
Voorts zijn in de bibliotheek historische en postbus 15, 9900 AA Appingedam. Tel.
genealogische aantekeningen te raadplegen 05960-27272. Bezoek na afspraak.
(omvang twee meter), waarop een
alfabetische index.
Groningen, gemeentearchief, ViaductHet rijksarchief in Groningen is gevestigd straat 3a, 9725 BG Groningen. Tel. 050St. Jansstraat 2, 9712 JN Groningen, tele- 258420. Geopend maandag-vrijdag 9.00 foon 050-12 73 47. De studiezaal is ge- 16.30 uur, dinsdagavond 19.00 - 22.00
opend maandag van 13.30 - 17.00 uur, uur.
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 -17.00
uur, zaterdag van 9.00 - 12.30 uur. Op Hunsingo, waterschapsarchief, Bedumerzaterdag te raadplegen stukken vrijdag weg 2, 9959 PG Onderdendam. Tel.
voor 12.00 uur schriftelijk aanvragen.
05900-48911. Geopend maandag-vrijdag
8.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur.
1
) De gegevens zijn ontleend aan: Dr. L.P.L. Pirenne
(red.), De Rijksarchieven in Nederland, deel I, pag. 173,
's Gravenhage 1973.
2
) Dr W.J. Formsma, De archieven van de Hoge
Justitiekamer in Groningen en andere gewestelijke
rechterlijke instellingen tot 1811, z.p., z.j. (1967).
3
) A. Pathuis en E.J. Werkman, Beschrijving van de
doop-, trouw- en begraafboeken, enz., in de provincies
Groningen en Drenthe, dagtekenende van vóór de
invoering van de burgerlijke stand, 's Gravenhage 1953.
4
) Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden,
een en twintigste deel, pag. 394, Amsterdam 1794.
5
) J.A. Feith, Catalogus der inventarissen van de
archieven der voormalige zijlvestenijen en dijkrechtcn in
de provincie Groningen, Groningen 1901.
6
) Gebundelde inventarissen, deel 1, Groningen 1968.
7
) J. Meinema, Inventaris van het huisarchief van de
Bredenborg te Warfium, Groningen 1975/1976.

Pekela, Raadhuislaan 8 Oude Pekela,
postadres postbus 20000, 9665 ZM Oude
Pekela. Tel. 05978-17555. Geopend na tel.
afspraak maandag-woensdag 8.30 - 12.00
uuren 13.00- 16.30 uur.
De provincie Groningen heeft in samenwerking met het rijksarchief in Groningen
en het gemeentearchief van Groningen eind
1990 een vouwblad uitgegeven waarin nog
een aantal kleinere archieven in de provincie staan vermeld.

Regionaal archief Alkmaar
Bij het regionaal archief Alkmaar is door
nieuwbouw en verhuizing een strukturele
achterstand ontstaan in de inventarisatie.
Om deze in te lopen heeft men besloten tot
een tijdelijke sluiting van het archief en wel
op de maandagen. Momenteel gelden de

volgende openingstijden: dinsdag - vrijdag
van 8.45 tot 16.45 uur en dinsdag van 19
tot 21.30 uur (niet in juli en augustus).
Het adres is:
Hertog Aalbrechtweg 5 (naast NS-station
Almaar-Noord). Tel. 072-66 26 26.
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Nieuwe genealogische bron
Bij het onderzoek naar zijn stamboom nam
de heer E.B.van Rijn een gedeelte door van
het oud-archief van de gemeente Oudenrijn
(thans gemeente Vleuten, Utr.). Bij de "Notulen van het gerecht, 1661-1775 1 deel"
kwamen ook de notulen van schout en
schepenen van de polder Heikop voor. Dit
deel bleek te bestaan uit vier onderdelen:
- ononderbroken huwelijksafkondigingen
van 1688-1773;
- akten van indemniteit vanaf 1726;
- zakelijke transacties tussen burgers,
zoals bijvoorbeeld "het geven van
koeien in de baat" vanaf 1726;
- mededelingen van het houden van
schouwen.
Deze nieuwe genealogische bron kan
vooral voor Rooms Katholieke families van
belang zijn.
Uit: Mededelingenblad juni 1993 van de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Delfland.

Archiefdienst
Westfriese gemeenten
In verband met een wijziging in de
openingstijden van het Hoornse stadhuis
zal de avondopenstelling van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten, in dit
stadhuis gevestigd, eveneens worden
gewijzigd. Met ingang van september 1993
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kan men de archiefdienst iedere tweede en
vierde maandagavond van de maand van
19.00-22.00 uur bezoeken. Van dit schema
wordt alleen in december 1993 afgeweken.
Dan is de archiefdienst in de avonduren
geopend op 13 en 20 december.

Tarieven persoonskaarten
De minister van Binnenlandse Zaken heeft
nieuwe tarieven vastgesteld voor de verstrekking van informatie uit persoonskaarten die beheerd worden door de
rijksinspectie Bevolkingsregisters en door
het Centraal Bureau voor Genealogie. Bij
de rijksinspectie gaat het om persoonskaarten van voormalige ingezetenen van
Nederland die het land hebben verlaten en
om ingezetenen zonder vaste woonplaats.
Bij het CBG gaat het om ingezetenen die
inmiddels overleden zijn. De tarieven zijn
in overeenstemming gebracht met de
werkelijke kosten van de informatieverstrekking en komen op ƒ 5,50 voor één
inlichting (dat wil zeggen één uittreksel).
Bij meer dan honderd uittreksels geldt een
prijs van ƒ 4,95 per inlichting.
Voorshands zal het CBG voor "Vrienden"
een deel van deze kosten voor eigen
rekening nemen. Dat betekent dat met
ingang van 1 juli de gewone prijs per
uittreksel ƒ 5,50 wordt, maar dat voor
"Vrienden" de prijsstijging beperkt blijft tot
ƒ 4. Het minimumbedrag per bestelling
blijft op ƒ 10 gehandhaafd.
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Merkwaardigheden in de burgerlijke stand

Begrafenisondernemer wist niet beter
Toen de veertigjarige barbier Nicolaas Anna Maria. Van dit overlijden werd
Antonie Serné 5 november 1891 bij de aangifte gedaan door de begrafenisburgerlijke stand te Amsterdam de geboorte ondernemer Emanuel van der Steur. Dit
van een dochtertje ging aangeven, had hij gebeurde een dag later. Maar omdat de
er geen flauw idee van dat het kind slechts naam Serné zo bekend was in Haarlem,
een halfjaar leven voor zich had. Serné, wist de begrafenisondememer niet beter of
geboren te Haarlem 4 februari 1851, het kind was ook in Haarlem geboren.
trouwde aldaar 23 juni 1875 met Enieza Immers alle kinderen van Serné waren daar
Sophia de Wilde ')• Uit hun huwelijk wer- ter wereld gekomen. Dus gaf hij aan de
den twaalf kinderen geboren, waarvan elf ambtenaar van de burgerlijke stand op dat
te Haarlem. Het schijnt, dat barbier Serné het kind was "geboren alhier". De ambtena 1 augustus 1890 naar Amsterdam is naar nam niet de moeite dit te controleren
verhuisd. Hij woonde daar in de J. Wage- en zo ontstond er weer een merkwaarnaarstraat. Daar werd ook het dochtertje digheid in de burgerlijke stand.
Anna Maria op 3 november geboren. Kort
na deze geboorte verhuisde het gezin weer
naar Haarlem. Daar overleed 12 mei 1892 ') Mededeling van de heer H.G.te Beek, Haarlem.

Ongetwijfeld zullen er onder de lezers van Ons Erfgoed meerderen zijn, die
bij hun genealogisch onderzoek een merkwaardigheid in de burgerlijke
stand of in andere archiefstukken zijn tegengekomen. Het gaat hier niet in
de eerste plaats om de verschrijvingen. Het gaat ons meer om absurde
zaken, zoals bij voorbeeld iemand die meerdere malen is geboren of
overleden, een vader, die volgens de papieren van de burgerlijke stand met
zijn eigen dochter blijkt te zijn gehuwd of misschien juist andersom.
Berichten hierover, liefst voorzien van een goede fotokopie van de merkwaardigheid, zijn bij de redactie van harte welkom.
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"In hoererij ge teelt"

Onechte kinderen
W.H. Morel van Mourik

Onechte kinderen zijn natuurlijk héél echt.
Vraag dat maar eens aan de onfortuinlijke
moeder. Het woord "onecht" betekent gewoon: niet uit een echtverbintenis geboren.
Tegenwoordig wordt daar anders tegenaan
gekeken dan vroeger. Denk maar eens aan
het samenwonen. Dat is geen echtverbintenis. Een kind van samenwonenden krijgt tenzij de vader het erkent - de naam van de
moeder. Net als vroeger. Maar toen was
een onecht kind een schande. "Hoerenkint"
of "in hoererij geteelt", zoals dan vaak in
het doopboek staat vermeld.

Overspel

Vaak zullen we als genealogische onderzoekers er in moeten bemsten, dat de vader
onbekend is. Ondanks de pressie die er vooral tijdens de weeën - op haar werd
uitgeoefend (de vroedvrouw was verplicht
dit te doen) bleef de aanstaande moeder
zwijgen Soms wist zij werkelijk niet wie de
vader was omdat er meerdere mannen bij
betrokken waren. In de beide gevallen van
Dirkje was de vader wél bekend. In het
eerste betrof het een overspelige man uit
Culemborg, Dirk van Wijk. In het tweede
Bij het genealogisch onderzoek komen we geval was het eveneens een gehuwde man,
vroeg of laat deze ongehuwde moeders nu uit Hagestein, Cornelis Verbeek. Deze
tegen. Dit was bijvoorbeeld het geval met puzzel werd als volgt opgelost. Bij de
Geertruy van Mourick, die in de achttiende naamgeving van onechte kinderen zie je
eeuw in Gorinchem leefde. Geertruy kwam twee patronen: óf het kind werd naar de
zelfs vijf keer in de narigheid te zitten! Het vader/moeder van het onfortuinlijke meisje
genoemd, mogelijk om de ouders gunstig te
doopboek vermeldt eenvoudig: onecht.
stemmen. Of het kind kreeg de voornaam
van
zijn verwekker, waarschijnlijk om het
Toch liet men dit in die tijd niet zo gemakkelijk passeren. Dat blijkt wel uit het doop- vaderschap vast te leggen. De nakomelinboek van Hagestein, waar Dirkje van Mou- gen van het tweede kind van Dirkje van
rik voor de kerkeraad moest verschijnen. Mourik hebben daar hun achternaam
Daar werden bestraffende woorden tot haar Verbeek van Mourik aan te danken, zoals
gesproken. Daar werd zij ook vermaand en nu zal blijken.
moest zij beterschap beloven. Helaas! Vijf In het doopboek staat als naam van dit kind
jaar later was het weer raak. De inschrij- vermeld: Cornelis Gosewijn Verbeek. Daar
vingen in het doopboek spreken duidelijke er nimmer een achternaam bij dopelingen
taal.
voorkomt, moeten het wel drie voornamen
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betreffen. Oók dus Verbeek, eigenlijk een
achternaam. Op zoek dus naar ene Verbeek, die de vader van de kleine Cornelis
zou kunnen zijn. En inderdaad komt in
Hagestein een Cornelis Verbeek voor. Hij
was gehuwd met Neeltje Verpol en samen
lieten zij in 1786 te Hagestein een zoon
dopen. De eerder genoemde Cornelis
Gosewijn Verbeek - het onecht kind dus trouwde 15 april 1837 in Oud-Wulven
(thans gemeente Houten) als Cornelis
Gosewijn Verbeek van Mourik met
Cornelia van Schaik. De dubbele achternaam Verbeek van Mourik is hier dus in
meer dan één opzicht, spelenderwijs tot
stand gekomen.
Gemeene ommegang
Op 28 mei 1777 werd in de Grote Kerk in
Den Haag Johannes Christiaan Schusselaar
gedoopt, zoon van Christina Elisabeth
Schusselaar, oud 22 jaar. Volgens opgave
was de vader ene Jan van Maurik, gewezen
herenknecht van de arts Abraham Westerhoff. In het notarieel archief van Den Haag
bevinden zich twee akten, die een duidelijk
licht op deze zaak werpen. De akte der
datum 2 juli 1777 is "een verklaaring van
twee persoonen" en die van 23 augustus
177 is "een verklaaring van drie persoonen". In de eerste verklaart de vroedvrouw
dat de moeder in barensnood de naam van
opgemelde Jan van Maurik als de vader
had genoemd, omdat zij met niemand
anders "eenige vleeschelyke conversatie"
had gehad. In de tweede akte verklaren
dienstboden van dokter Abraham Westerhoff, dat Christina en Jan "eene meer dan
gemeene ommegang" hebben gehad. De
vrouw van de dokter had de knecht van
haar man onderhouden, nadat de zwanOns Erfgoed nr 4, 1993

gerschap openbaar geworden was. Een
brutaal antwoord was haar ten deel
gevallen.Van de gewezen herenknecht Jan
van Maurik ontbreekt sindsdien elk spoor.
Christina Elisabeth Schusselaar trouwde
negen jaar later, 19 november 1786 in de
Scheveningse kerk met de weduwnaar
Izaak van Ketweg. Bijna vier jaar later
hertrouwde zij als weduwe 12 september
1790 eveneens te Scheveningen met
Mattheus Adams. Waarbij we mogen
aannemen, dat zij niet in Den Haag maar in
Scheveningen woonde. Voordat zij echter
hertrouwde maakte zij 19 maart 1790 haar
testament (en was toen beneden de ƒ 8000
gegoed), waarin zij tot enige en universele
erfgenaam de bij haar inwonende zoon Jan
Christiaan van Maurik benoemde. De
beide verklaringen waren kennelijk zo
overtuigend, dat er ook officiële gevolgen
aan toegekend konden worden.
Niet afwachten
Soms is de zaak niet zo duidelijk. Ene
Aaltje van Mourik ontvangt 3 december
1791 ƒ 600 van Pieter van Weelde "tot
finale ajkoop van zodanige actie tot
defloratie en casu quo van kraamkosten en
alimentatie ter zaake dat den voornoemden Heer Pieter van Weelde vader zoude
zijn van het kind waarvan zij comparante
vermeend zwanger te weezen". Pieter
ontkende dat, maar betaalde toch om
procedures te voorkomen. Die kraamkosten
zijn nooit gemaakt. Mogelijk was er sprake
van een schijnzwangerschap, want uit de
archivale levensloop van Aaltje (1764 - na
1840) is geen kind gebleken. Waarschijnlijk was er wel iets geweest tussen Aaltje en
Pieter, maar wilde laatstgenoemde (bijvoorbeeld vanwege zijn positie) niet af141

wachten tot het zichtbaar zou worden.
Ook het bovenstaande is te vinden in het
notarieel archief van Den Haag. Een
dergelijk archief is de plaats voor akten die
nadere informatie kunnen geven betreffende

een (vermeend) vaderschap. Heeft men dus
een ongehuwde moeder in het voorgeslacht,
dan doet men er goed aan een notarieel
archief te raadplegen.
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Uit het doopboek van Hagestein
A: 1792. Den 28 Mey is geboren het Onechte
kind van Dirkje van Mourik, Die op
aanzegging van 't Gerecht deze Juristrictie
mogt ruimen, doch op ene clandestine wijze
alhier ingekomende gekraamd heeft, dit kind
is (volgens haar bekentenis in barensnood)
geteelt te Culemborch bij een getrouwd Man
met name Dirk van Wijk. Dit kind is, na dat
de Moeder bestraft & vermaand was, wegens
haar wangedrag, den 19 Augustus dezelfs
Jaar gedoopt & genaamd Arien.
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A: 1797.....Den 17 December is Dirkje van
Mourik met haar 2de onechte kind ten doop
verschenen & nadat zij over hare hoererij &
ontugtigheid bestraft & tot een beter gedrag
& heiligen wandel ernstiglijk vermaand was,
is het kind gedoopt & genaamd Cornelis
Gosewijn Verbeek.
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Beroepen van toen
Blikslager. Blik is geplet en vertind ker hout huys met zyn suster." Klaas van
plaatijzer, uitgeslagen in dunne bladen. De Limmen op de Pol was niet alleen blokemaman die ermee werkt wordt blikslager ker, maar oefende tevens het beroep van
genoemd. Een beroep dat soms samenging mastenmaker uit. Daarin werd hij bijgemet dat van koperslager. Van blik werden staan door "een knegt en Jonge." De weduallerlei huishoudelijke voorwerpen ge- we van Jacob Koster aan de Oostkolk zette
maakt. Trommeltjes, ketels, tabaksdozen, kennelijk het bedrijf van haar man voort.
bussen en voorraadblikken. In Haarlem Zij wordt in 1742 genoemd als "Blookebehoorden de blikslagers tot het Sint maekster, werkt met twee knegts en een
Lucasgilde, waarvan ook de kunstschilders jonge". En aan diezelfde Oostkolk woonde
deel uit maakten. In Alkmaar was Jan van en werkte tenslotte nog Cornelis van Zeyl
Truyen mr. blikslager in de Langestraat. als blokemaker. Ook hij had twee knechten
Hij was getrouwd met Trijntje Winder en en een jongmaatje ')•
werd 28 maart 1740 in de Grote Kerk te
Alkmaar begraven '). Blikslager komt voor ') Lijst van inwoners van Spaarndam en hun bezittingen, opgemaakt S juni 1742 door Cornelis Vergraft,
als familienaam.
A.de Jong en Johannes SoufFé.

') Koolwijk pag. 82.

Blookemaker. Een blookemaker of
blokmaker is iemand die katrollen en schijven voor takels maakt, veelal voor schepen.
Uit de Handvesten van Amsterdam op het
jaar 1288 is te lezen, dat blookemaker min
of meer een beschermd beroep was. Alleen
zij mochten blokken maken en verkopen.
"Dat de Seyle-makers geene blocx en
sullen mogen verkoopen, 't en ware
syluyden eenige oude blocx ende tuych
hadden gekoft, de w/elcke hemluyden vry
sal staen te verkoopen." In Spaarndam,
vroeger een welvarend vissersdorp met de
nodige schepen, woonden in 1742 een
aantal blookemakers. Pieter Akerboom op
het Vissersend, "Blookemaker werkt
sonder knegt", Aan de Westkolk woonde
Willem Mourisse van Duelen, "BlookmaOns Erfgoed nr 4, 1993

Bode. Er bestonden van oudsher verschillende categorieën van boden. Iemand die
brieven of pakjes naar bepaalde steden of
gewesten vervoerde en een bode in dienst
van het gerecht of van het gemeentebestuur. De reizende boden waren te Amsterdam al bekend in 1400, maar geregelde
posten werden pas na 1568 ingesteld. Zo'n
bode was bijvoorbeeld Jan Senger uit
Alkmaar. Hij werd in 1750 aangesteld tot
Haagse bode "om dit beneffens sijn vader
te helpen waarnemen en na sijn vaders
dood het selve te bedienen." Jan Senger
was 31 juli 1729 getrouwd met Grietje
Heselman en na haar overlijden hertrouwde
hij 23 mei 1751 met Neeltje Batterman, de
weduwe van Andries Snoerwang. Jan
Senger is slechts zeven jaar bode op Den
Haag geweest. Hij stierf te Alkmaar 12
143

ze vervaardigd van een harde houtsoort en
voorzien van een zilveren knop. De bode
van Arnhem bijvoorbeeld, bezat een staf
waarvan de knop bestond uit een dubbele
arend, het wapen van de stad. Deze
bodestaf had een lengte van "1,08 Nederlandsche Ellen". In Tiel had men twee
gelijkvormige bodestaven. Eén met het
jaartal 1631, de ander met 1636. Ze waren
iets langer dan die van Arnhem, "1,19 Nederlandsche Ellen". De bodestaven van
Tiel hebben een knop in de vorm van een
krijgsman met een schild waarop het wapen
van de stad 2). In Huissen (Gld.) is op het
gemeentehuis nog zo'n bodestaf te zien. Hij
is van eikenhout en is 70 cm lang. Bovenaan zit een zilveren handgreep met een
knop, waaraan een gegraveerd ornament.
Om de staf zitten zilveren bandjes met
engelkopjes in reliëf en het stadswapen •*)•
Bode komt ook voor als familienaam.
Bodenstaven van Arnhem en Tiel

') Koolwijk pag. 75.
) O T 1 8 7 0 , pag. 376/377.
3
) Dr.R.F.P.de Beaufort en drs. Herma M. van den
Berg, De Betuwe (Nederlandse monumenten van
geschiedenis en kunst), 's Gravenhage 1968.
2

december 1757 '). Een geheel ander type
bode was de dienaar die vanwege het stadsbestuur bood. Dus een aanzegger, maar
ook de man die namens de burgemeester Bodeker. Ook Beuker. Streeknaam voor
iemand kon dagvaarden. Hij was dus zo- Kuiper (zie aldaar).
veel als deurwaarder. Traden de burgemeesters en de schepenen van tijd tot tijd Boekbinder. Een persoon wiens ambacht
af, de bode niet. Hij bleef. De bode was het was (is) boeken in te binden, in te
beëdigd en droeg als zinnebeeld van de naaien. Het boekbinden is zowel een nering
gemeentelijke overheid een roede of staf. als een kunst. In Leiden waren van oudsher
Vandaar ook, dat gesproken werd van veel boekbinderijen gevestigd. Maar ook
gezworen roedragende bode of roedrager. elders werden boekbinders met name ge"So werden sy by eenen geswooren Bode noemd. Eén van de oudste is ongetwijfeld
viermael met luyder stemmen opgeheyscht een zekere Cornelis geweest, die als
ende uytgeroepen." Die bodestaven waren jongezel bij Laurens Jansz. Coster (1436dikwijls - als uiterlijke tekenen van een ze- 1483)te Haarlem werkte. Deze Cornelis
kere macht - fraai versierd. Meestal werden ging later de geschiedenis in als "Cornelis
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Boeck-binder, eenen ouden deftighen
Man, weynig onder de tachtig jaeren (die
oock in Laurens Winckel voor knecht ghediend hadde) met sulcken yver ende
heftigheyd sijns gemoeds de gansche
gheleghenheyd van de geschiedenisse
vertellen de maniere van de Vindinghe
(ghelijck hy 't van sijn Meester verstaen
hadde) de verbeteringhe ende aenwas van
de rouwe konste..." ')• Een andere
boekbinder uit lang vervlogen eeuwen was
Pieter Jans van Utrecht. Hij "leefde in het
klooster van Thomas a Kempis" (13791471). In Amsterdam in de Halsteeg
maakte in 1604 Ambrosius Jansz. reklame
voor zijn zaak door een middel van een
uithangbord waarop: "De BoeckbindersWinckel" 2). Hoe kostbaar een boek soms
werd ingebonden blijkt uit "Het Schatboeck der verklaringen over de Catheghismus", in 1641 gedrukt door Hendrich
Lourensz. "boeck-verkooper op 't Water in
't Schrijjboeck" te Amsterdam. Dit boek
werd gebonden in Russisch leer op zwaar
hout, de zogenaamde platten en was voorzien van koperen sloten. Langs de rand zijn
verschillende beeldjes in gouddruk te zien
zoals een salvator, Petrus met boek en
zwaard, Lucas met palet en penselen. De
beeldjes sluiten aaneen door arabesken en
vormen een vierkant, dat met lofwerk
gevuld is 3). Dit laatste was dus eigenlijk
het werk van de boekvergulder (zie aldaar).
Boekbinder komt voor als familienaam.
') Petrus Scriverius, Laure-Crans, pag. 23, Haarlem
1628.
2
) Lennep en TG, II, pag. 181.
3
)Nav. 1860, pag. 347.

Boekvergulder. Werkte nauw samen met
de boekbinder. Hij bracht in goud de verOns Erfgoed nr 4, 1993

sieringen aan op de boekomslag. Dit gebeurde door middel van goudfolie en een
stempel dat verhit werd. Een van die boekvergulders was Meijndert Jansz. Bout,
geboren te Leeuwarden in 1644, later in
1673 lid van het boekverkopersgilde te
Amsterdam. Zijn beroep oefende hij uit in
de St. Nicolaasstraat aldaar. Hij trouwde in
de hoofdstad 6 augustus 1675 met Susanna
Jacobs Pickenoy en werd 13 juni 1686 te
Amsterdam begraven ')• Niet alleen de
band werd fraai versierd, ook de snede. Dit
zijn de drie door de binder, na het binden,
recht afgesneden zijden van het boekblok.
De snede werd dan verguld en soms met
bepaalde rolstempels geprofileerd.
')CBG1972, pag.153.

Boekverkoper. In het verleden was een
boekverkoper tevens boekdrukker. Al in de
vijftiende eeuw waren in Delft, Utrecht,
Haarlem, Deventer en Zwolle zeer veel
boeken gedrukt en verkocht. Zo vestigde de
uit Zierikzee afkomstige Jacob Bellaert
zich in 1483 in Haarlem en begon daar een
drukkerij. Van deze Bellaert zijn enige goed
verzorgde boeken bekend. Eén ervan
eindigt met: "Ende is gheprint ende
oecmede voleynde te Haerlem in Hollant
ter ere Godes ende om leringhe der menschen van mi meester Jacob Bellaert
geboren van Ziericzee." Dit boek draagt
het jaartal 1485. Latere concentraties van
boekdrukkers en boekverkopers bevonden
zich ongetwijfeld in Amsterdam, Leiden en
Den Haag. Uiteraard waren vrome boeken
in die tijd sterk vertegenwoordigd. Dit was
duidelijk te zien aan de uithangborden.van
de boekverkopers en - drukkers. Zo hing in
de zeventiende eeuw bij Jacob ter Beek in
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Boekwinkel van Pieter Meyer Wamars op de Vijgendam te Amsterdam.
(Schilderij van J.J. Jelgerhuis Rz, 1770-1836)

de Beurssteeg "De Gekroonde Bijbel" uit, de boekverkopers en drukkers hun eigen
"'t Vergulde Testament" in 1666 bij An- gilde2).
thony van Heusden te Delft en "De StatenBijbel" in 1657 bij Wouter Govertsz. te ') Lennep en TG, II, pag.242-246.
Krommende ')• Uiteraard waren de boek- 2) R.E.O.Ekkart, Haagse drukkers van de 16e tot en
drukkers in een gilde georganiseerd. Dit met de 19e eeuw, Den Haag z.j.
gebeurde in 's Gravenhage in een vrij laat
stadium. Want pas in 1624 werden in het Boekweitmolenaar. De boekweit is als
toen al ruim anderhalve eeuw oude St. graansoort in de vijftiende eeuw in WestLucasgilde de boekverkopers- en drukkers Europa ingevoerd uit Azië. Martinet onderopgenomen. Voordien was het een gilde streept dit, echter zonder jaartal te noevan schilders, glazemakers en borduur- men ')• "De Boekweit is, nevens veelen,
werkers. In een nieuwe gildebrief wordt geen oorspronglyk Vaderlandsch Gewas.
gesproken van "schilders, glaesschrijvers, Ze werdt, vóór drie of vierhonderd jaaren,
glaesmaeckers, goutslagers, plaet en beelt- door de Turken uit Africa in Europa
snijders, steenhouders, glaesvercoopers, overgebragt, en is vervolgens tot ons
bouckbinders, bouckdruckers, bouckver- gekomen. Gy ziet hier, hoe wél dit Gewas
koopers ende anderen". In 1702 vormden zich aan onze gronden heeft willen
146

Ons Erfgoed nr 4, 1993

gewennen, en welken onnoemlyken
voorraad van Meel door hetzelve ons geleverd wordt." Anderen echter weten "dat
deze plant reeds in de 14de eeuw in
Noord-Braband bekend was. Sommigen
noemen zekeren Jan van Ghistelles, te
Zuiddorpe in Zeeland in 1436 begraven,
als haren invoerder in ons vaderland.
Volgens anderen zou de invoerder niet met
name bekend, maar te Steenbergen
begraven zijn"2). In die tijd sprak men van
"boecweit", letterlijk beuktarwe, omdat de
korrels overeenkomst vertonen met beukenootjes. De uitgang "weit" duidt op het
witte meel dat van de korrels verkregen
wordt. Dit gebeurde met de boekweitmolen
tussen stenen. Door een uitvinding van een
molen om boekweit tot wit meel te rollen en
te malen, zou in het begin van de zeventiende eeuw door Jan Phelipse Chabaelie of
Schabaelje en zijn broer Pieter veel geld
zijn verdiend. Jan Phelipse Chabaelie werd
rond 1580 te Amsterdam geboren, maar
woonde later in Alkmaar in de Hofstraat.
Hij werd 6 april 1656 in Alkmaar begraven 3). Dat ten aanzien van het gebruik van
molenstenen door de overheid streng werd
toegezien, blijkt uit een keur van 1688.
"Dat de Grutters, die haer Neeringe doen
met Gort te maecken ende Boeckweyte
Grutten te malen, haer van geen andere
Steenen mogen bedienen." Ter verduidelijking moet hierbij gezegd worden, dat in
sommige streken van het land het beroep
van boekweitmolenaar hetzelfde was of
gelijk stond met grutter. Dit kwam bijvoorbeeld voor in Groningen. Daar woonde de
boekweitenmulder Joannes Noorthoff. Hij
werd omstreeks 1665 geboren en overleed
te Groningen 29 mei 1716. Zijn "boeckwijten molen" stond aan de Carolieweg4).
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' ) J.F. Martinet, Katechismus der Natuur, vierde deel
pag.310, Amsterdam 1779.
2
)Nav. 1852, pag.365.
3
) Mr P.C. Bloys van Treslong Prins en Mr J.Belonje,
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in
en uit de kerken der provincie Noord-Holland, deel 1,
pag. 103, Utrecht 1928.
4
) CBG 1984, pag.223.

Boendermaker. Een boender is een werktuig om mee te schrobben. Een lange
boender voor vloeren en gangen, een platte
boender voor houtwerk en een heiboender
voor potten, vaten en gootstenen. Ze werden dikwijls vervaardigd van varkenshaar.
"Hier maakt men schuijers en glasewassers
van swijneveêren, Die stuiven niet", wist
men voor twee eeuwen terug ')• De boendermaker, ook wel borstelmaker genoemd,
vervaardigde zijn boenders behalve van
varkenshaar ook wel van hei.
') Lennep en TG, II, pag.313.

Boratwever. Borat is een bepaalde geweven stof, voorheen gewoonlijk bestaande uit
zijde en wol. Het werd voor allerlei kledingstukken gebruikt, vooral voor kousen.
Maar ook voor mantels, zoals blijkt uit een
opmerking gemaakt in de zeventiende
eeuw. "De huycken Diese dragen sijn van
heel fijn borat". En elders - in 1643 wordt ook de prijs van de stof genoemd.
"Borat-ten van de Breete van drie quart,
ende lanck van achttien tot twintich ellen,
't stuck XV gulden." De boratwever behoorde tot hetzelfde gilde als de droogscheerders, greinwerkers en stofjeswerkers.
Merkwaardig is dat vroeger een mindere
soort van sajet, gebruikt voor het stoppen
en mazen van kousen, zowel door de
winkelier als door de huisvrouw brat werd
genoemd.
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Signaturen uit het verleden

Voorouders drukten stempel op hun
werk (2)
Het is onvoorstelbaar hoeveel werkstukken door de voorouders van een merk werden
voorzien. Bijna letterlijk alles wat zij maakten droeg een signatuur. Soms was dit om
praktische redenen zoals bij steenhouwers die in stukloon werkten. De bouwmeester kon
dan aan de hand van de door de steenhouwer gemerkte werkstukken zien hoeveel hij
moest uitbetalen. Goud- en zilversmeden brachten hun merk aan als een soort copyright
en waarmee zij zichzelf beschermden tegen namaak. Dit gebeurde ook door graveurs, die
behalve hun naam ook "me fecit" onder hun werk zetten. Met gerechtvaardigde trots," me
fecit". ik heb het gemaakt. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die zijn werk van een
signatuur voorzag.

t

J

Ï (MA

Steenhouwersmerk op molen

Steenhouwersmerken op Dom te Utrecht

"Versteende" handtekeningen
Ook steenhouwers hebben hun merkteken
achtergelaten op het werk van toen. Noem
het maar "versteende" handtekeningen.
Evenals dit met trotseerloodjes het geval
was - zie Ons Erfgoed nr. 3 - hadden ook
de steenhouwersmerken een functionele
betekenis. In de middeleeuwen werd namelijk reeds in stukloon gewerkt door de
steenhouwers. De bouwmeesters, die dit
loon moesten uitbetalen, konden aan de

hand van de merken door de steenhouwers
op hun werk aangebracht zien, hoe diep zij
in de geldbuidel moesten tasten. Steenhouwersmerken kun je vinden op alle grote
kolommen in de oude kerken van Nederland. Als je op zoek bent naar een voorvader die steenhouwer is geweest, heb je
weinig houvast aan die merken. Daarvoor
zou je weer de oude rekeningen moeten
raadplegen. Want steenhouwersmerken lijken soms op een figuur die overeenkomst
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vertoont met het cijfer vier als grondpatroon. Waarschijnlijk is de oorsprong ervan
te zoeken in de nog oudere huismerken,
waarvan de herkomst teruggaat tot ver
voor onze jaartelling. Steenhouwersmerken
uit de veertiende eeuw kom je tegen in
onder andere de Martinikerk te Groningen,
de Bovenkerk te Kampen en de Nieuwe
Kerk van Amsterdam. En omdat elke
steenhouwer zijn eigen merk voerde, is het
duidelijk te zien, dat het steenhouwersberoep een "reizend" beroep was. Want
zowel aan de Dom te Keulen als die van
Utrecht komen dezelfde merken voor.
Steenhouwers die in Kampen hun brood
verdienden voorzagen tevens in Amsterdam
in hun onderhoud. Een afwijkend steenhouwersmerk is te zien op een pilaar in de
Utrechtse Dom.
IDH
E
WKV
GT
1816
7Mt
17 De
Waaruit blijkt, dat I.D.H. En W.K.V. aan
de Dom hebben GewerkT van 7 maart tot
en met 17 december 1816.
Stukadoor en timmerman
Ook stukadoors hebben hier en daar hun
merken achtergelaten. Zoals bijvoorbeeld
in Tiel in het Oude Burger-, Mannen- en
Vrouwenhuis aan de Ambtmanstraat. Daar
is een rondboog met een sluitsteen van
stucwerk. De aanzetten van de boog rusten
op kapitelen, waarvan de rechtse op de
halslijst is gemerkt
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RIEFF
Deze Rieff was een bekende stukadoor, die
in de tweede helft van de achttiende eeuw
veel stucwerk maakte in de omgeving van
Tiel. En in Amsterdam is het de stucwerker
Jan van Logteren, die zijn sporen op zijn
werk achterlaat. Zijn naam komt onder
andere voor in het pleisterwerk van een
pand aan de Herengracht. Een andere
stukadoor, Hermanus van Gorkum, liet
onder andere zijn merk achter op een pand
in de Langestraat te Alkmaar.
De timmerman hield zich voor wat betreft
zijn merkteken traditiegetrouw bij het hout.
En die signaturen van de timmerman zijn
bijna overal te vinden in woningen, openbare gebouwen en kerken. Wél gaf hij er de
voorkeur aan zijn merk te plaatsen in
kapspanten, achter schotwerk en panelen.
Veelal komen die namen pas te voorschijn
bij herstelwerkzaamheden aan het pand.
Namen, soms met een beitel ingehakt, dan
weer met potlood of krijt geschreven. In de
Grote- of Sint Laurenskerk van Alkmaar
liet in 1762 een timmermansknecht zijn
merk na.
ANO 1762 DEN 6 JUNI TOBYAS
RICKERS VAN AND
E
HEFT DIT B
GEHANGEN
Timmerman HIR ONDER ENDE
BOVEN KNECHT
Het schrift was op sommige plaatsen niet
helemaal duidelijk te lezen. Maar vermoedelijk is het de timmermansknecht Tobyas
Rickers uit Andijk geweest, die in dat jaar
in de kerk een balkstuk heeft aangebracht.
Iets dergelijks is ook te lezen op een
driedelig wet- en gebedenbord in de Neder149

waarborg voor echtheid. Hun handelsmerk. Of dit nodig was? Boekdrukker Gillis Joosten Saeghman te Amsterdam meende van wel. In de tweede helft van de
zeventiende eeuw drukte hij gedurende een
reeks van jaren de "Comptoir Almanach".
Hij zette in zijn uitgaven:

Timmermansmerk Handgraaf

lands Hervormde kerk te Wadenoyen.
De Kas gemaeckt door A.V.K.Waerdt als
Timmerman.
Ook hier spreekt, zoals bij alle signaturen,
duidelijk de behoefte iets voor het nageslacht achter te laten. Een behoefte, waarvan de oorsprong niet te bepalen valt. Of je
zou haar moeten zoeken in een bepaalde
innerlijke drang om de trots van het ambacht naar buiten uit te dragen. En in
Santpoort zien we die trots nog eens terug
op een dakbeschot waar met krijt op stond
geschreven:
J W Handgraaf
timmerman 18 Mei
1877.
Boekdrukkersmerken
Nadat de boekdrukkunst was uitgevonden
en meer algemeen verspreid was, gingen de
boekdrukkers - zij waren dikwijls tevens
boekverkoper - er toe over het zinnebeeld
dat op hun uithangbord stond te gebruiken
als vignet in de door hen gedrukte boekwerken. Dit stempel was dan tevens een
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Maer koopt niet van de Naegedruckten,
Sij lijeken Saeghmans in den schijn;
Let wel daerop, de Rechtgeduckten
Met Saeghmans Naem op d' Tytel zijn. ')•
Een andere boekdrukker, Markus Willemsz. Doomick liet in 1662 eveneens een
waarschuwing uitgaan tegen wat hij noemde: "zeker snoode Broddelaer, Nakladder
of Uytzuyger". Waarmee de plagiaatpleger dus werd bedoeld. Wanneer de
boekdrukker geen vignet in zijn werk
gebruikte, dan werd het uithangbord toch
in de titelpagina vermeld.
TOTAMSTELREDAM
By Cornelis Claesz. Boekvercooper opt
water int Schrijffboeck / by de oude Brugghe / Anno 1602.
Die drukkersvignetten zijn al heel oud. Zo
was in 1486 het merk van de Haarlemse
drukker Jan Andriesz. "een leeuw, vasthoudende twéé schilden, en, op 't eene
schild, het wapen van Haarlem, op 't
andere het cyfer van den drukker"2).
De befaamde "Caertmaecker" Willem
Jansz. Blaeu - hij kreeg 23 april 1605 een
"geaccordeert octroy" voor het "doen
drukken ende vuytgeven een groote mappam mundi" - woonde "op het Water, in de
vergulde Sonnewyser" te Amsterdam 3 ).
Zijn drukkersvignet en later ook dat van
zijn zoon Joannis Blaeu (1596-1673) was
Ons Erfgoed nr 4,1993

een zonnewijzer. Hendrik Halma, "Landschaps- en Akademiedrukker" te Leeuwarden, die in 1725 het "Tooneel der
Vereenigde Nederlanden" drukte, liet in dit
boek op de titelpagina het beeld van keizer
Konstantijn de Grote zien met het devies
"In hoc signo", In dit teken 4). Heel fraai is
ook het drukkersmerk van Joannes Enschedé te Haarlem. "Laurens Jansz. Coster zat
er, gekleed in een tabbaard met bont
omzoomd, en de bonnet op 't hoofd, onder
een boom letters uit hout te snijden;

Vignet Willem Jansz en Joannis Blaeu
terwijl een ruige vent, op den voorgrond,
het Spaarne verbeeldde" 5). Dit vignet
ging vergezeld met de spreuk: "Hae
literarum cunae", Hier is de wieg der
letteren. De passer was een drukkersmerk
dat vrij veel voorkwam. De befaamde
boekdrukker Christoffel Plantijn (15191589) te Antwerpen had als merk een
passer met het bijschrift: "Labore et
Constantia", Door arbeid en volharding. In
Vlissingen, in de Breewaterstraat werkte
een drukker, die eveneens een vergulde
passer als merkteken aad 6). Soms zinspeelde de tekst bij een merk op de naam
van de drukker. Dit is te zien bij Andries
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en Hendrik de Leth, "Konsthandelaers op
de Beurssluis, in den Visscher" te Amsterdam. In een van hun boeken, verschenen omstreeks 1730, zien wij een vignet
met de afbeelding van een visser in een
bootje en de tekst: "Let waert zich zet". En
in het begin van deze eeuw is een dergelijk
merk te zien bij A.W. Sijthoff te Leiden.
Daar was de bij het drukkersmerk behorende spreuk: Altyt Waek Saem. Waarbij
de eerste letters de initialen vormen van de
drukker.

Vignet Christoffel Plantijn

Aardewerkmerken
De hoeveelheid aardewerk die in Nederland
in de loop van de eeuwen is geproduceerd,
is enorm. De plateelbakkers waren zeer
bedrijvig. Er waren plateelbakkerijen in
Den Haag, Gouda, Haarlem, Amsterdam,
Arnhem, Dordrecht. Maar vooral Delft
was beroemd. Vanaf ongeveer 1635 tot in
het begin van de vorige eeuw werd in Delft
wel bijzonder veel aardewerk vervaardigd.
In de loop van de zeventiende eeuw telde de
stad meer dan dertig bedrijven die schotels,
kannen, kandelaars, olie- en azijnstellen,
botervlootjes, scheerbekkens, tabakspotten
en vazen vervaardigden. En bijna al die
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Aardewerkmerken: 1. Abraham de Kooje; 2 Rochus Jacobsz Hoppesteyn; 3 Dirk van der Kest;
4. Jan Jansz van der Kloot; 5. Antonius Kruisweg

plateelbakkers lieten hun merk achter op de Moriaans Hooft" "bemand" door Geertruy
produkten die zij maakten. Soms zelfs Verstelle, die daar van 1762 tot 1764
voorzien van jaartal en in een enkel geval werkt. Als merk gebruikt zij G V S.
ook van een datum. Dit was bijvoorbeeld Heel aardig is ook de signatuur van de
het geval met Jan Jansz. van der Kloot, die plateelbakker Dirk van der Kest, die van
tussen 1739 en 1764 zijn werkplaats had 1698 tot 1701 in "In de Vergulde Boot"
"In de Romein". Van hem is een werkstuk werkte. Op een van zijn produkten komt
het merk voor
bekend met op de onderkant:
7IUNI
1739
IVK

DVKboot
1700

Hierbij zijn de letters VK aan elkaar
In de plateelbakkerij "In 't Oude Moriaans geschreven als een soort monogram. Het
Hooft" hebben in de loop van de tijd signatuur krijgt hierdoor een dubbele
verschillende vaklieden gewerkt. Zo was betekenis. DVK als Dirk van der Kest en
daar van 1648 tot 1666 Abraham de DVboot als De Vergulde Boot.
Kooje. Hij signeerde zijn werk met een
soort vogel en eenjaartal. Nog in diezelfde Aanbevolen literatuur:
periode was daar ook Jacob Wemmersz. E. Voet, Nederlandsche goud- en
Hoppestein aan het werk. Hij merkte zijn zilvermerken 1435-1935, 1937.
produkten met J en een W. Omstreeks G.C.A. Briels, Zuidnederlandse
1687 werd "In 't Oude Moriaans Hooft" de boekdrukkers en boekverkopers in de
werkplaats van Antonius Kruisweg, die tot Nederlanden omstreeks 1570-1630,
1701 een A en een K als merk gebruikte. Nieuwkoop 1974.
Bijna gelijktijdig, in 1692 werkt daar ook E.F. Kossman, De boekhandel te 's GraRochus Jacobs Hoppestein. Hij gebruikt de venhage tot het eind van de 18de eeuw.
letters RS. En als laatste wordt "In 't Oude Biographisch Woordenboek van Boek152
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verkoopers, Uitgevers, Boekdrukkers,
Boekbinders enz., 's Gravenhage 1937.
Dr. E. van Neurdenburg, Oude Nederlandsche majolica en tegels, Delftsch
aardewerk, Amsterdam 1944.
Voetnoten:

') De Oude Tijd 1873, pag. 167.
) Mr. G.W. van Oosten de Bruyn, De stad Haarlem en
haare geschiedenissen, pag.242, Haarlem 1765.
3
) DeNavorscher, 1852, pag. 117.
4
) Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw, De
uithangteekens, deel I, pag. 50, Amsterdam 1868.
5
)id.pag.210.
6
) id. deel II, pag. 209.
2

Woordenboek van de Familienamen in België en Frankrijk
door dr. Frans Debrabandere
Auche(n), van; Assche, van Assen, zie van Asch.
Asscher, zie Ascher.
Asscherick(x): Patr. Germ. V N aska - rikja „es - rijk,
heersend": 975 Ascricus, St.-L.-Houtem; 1072
Ascricus de Afsna (GN); 1240 Assericus, Gent
(SCHMID64); 1301 f. Henrici Ascherics, Zeveneke;
1375 Willem Asscheric (PRINCEN 4); 1337 Willem
B«ten f. ser Ascerix, Gent (RSG I, H9).
Asscho(d)t, van, zie van Aerschot.
Aneau, Asset, -a: Patr. Rom. dim. van Gerra. VN
Azzo, een -so-afl. van Ado. 988 Adzo, 995 Azzo
(GN). 1383 Jean Asset, Atrecht (MARCHAL 39).
Assecour, zie Dachicoun.

In oktober van dit jaar zal een tweedelig
familienamenboek - het eerste van dien
aard en die omvang in het Nederlandse
taalgebied - verschijnen, waarin meer dan
150.000 namen, de varianten inbegrepen,
zijn opgenomen. Elke familienaam wordt
bondig verklaard en zo veel mogelijk ondersteund met historische bewijsplaatsen,
waaruit vaak de verklaring en meestal ook
de bakermat afgelezen kan worden. Ten
slotte wordt naar publikaties over de bedoelde naam verwezen.
Van 1954 af is de auteur bijna ononderbroken met de studie van de persoonsnamen
bezig geweest. Zo promoveerde hij in 1965
op een dissertatie over persoonsnamen in
de Kasselrij Kortrijk 1350-1400. Dit en
andere publicaties waren de aanzet voor het
binnenkort verschijnend woordenboek, dat
Ons Erfgoed nr 4, 1993

Asselijn, Asselin, Acellin, Hasselin, As(s)ulin, Esseleyns, E»elen(s), Esselin(ckx), -ing: Patr. Vleivorm van Germ. VN Assele uit Azilo (LIND. 102),
Azzilo (MORLET l), zelf een afl. op -so-ilo van Ado
Zie ook Asseau, Assel. 945 Azzelinus; 1168 Asceïinus, presbiter de Westrehem; 1124 Ascclinus de
Suinarde (GN 12); 1283 Bertelot Asselin, Kales
(GYSS. 1963,13); 1304 Lysbetthcn van den Stene Esselins dochter, Mechelen (HB6S8); 1348 Heinrech
Esselen, Brussel (PEENE 1949, 518); 1601 Sacharias
Esseleyns, Asse (Vl.Su 1987, 389).
Assem, van den, zie van den Assum.
Assemacher, zie Assenmaker.

een ruim gebied omvat. De kontakten met
en de migratiebewegingen uit en naar Nederland, Duitsland, Wallonië en Picardië
brengen mee dat vele namen achter hun
nederlands of romaans uiterlijk een heel andere herkomst verbergen. Zo bevat het
boek niet alleen de brabantse, limburgse en
vlaamse achternamen, maar ook waalse,
picardische, duitse en noordnederlandse familienamen.
Het woordenboek omvat circa 3000 kolommen, een inleiding en een omvangrijke
bibliografie. De intekenprijs voor beide delen
(geldig tot 31 december 1993) bedraagt 2.950
BEF, over te maken op girorekening 0576370330-16 van het Gemeentekrediet, Afdeling Verkoop, Pachecolaan 44, B - 1000
Brussel.
Na 1 januari 1994 is de prijs 3.750 BEF.
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Paleografie (4)
Onderstaand volgen de resterende letters van het alfabet, waarbij zo veel mogelijk de
verschillende vormen, die men tegen kan komen, worden weergegeven
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Naast de hiervoor weergegeven lettervormen kan het dienstig zijn enkele tendensen weer
te geven, die men in Oostnederlandse handschriften aan kan treffen.

a
e
h
u/v

OU

^^-

UL

X

'- -£-£

vergelijk n

vergelijk u

w
ij
sch
st
Naast de afkortingen, waarop reeds in
werd gegaan, gebruikten onze voorouders
om het schrijven te versnellen ook nog
samentrekkingen, waarbij dikwijls ook nog
een letter werd uitgespaard. Enkele voorbeelden, die men geregeld kan tegenkomen
zijn:
de voorn

blijft het belangrijk om steeds zeer zorgvuldig te lezen, ook al omdat verschillende
lettervormen door die vrije toepassing erg
veel op elkaar kunnen lijken. Vooral bij enkele letters kan de kans op vergissing groot
zijn.
Bij de hoofdletters verschillen de C, de E
en de G slechts weinig.
Bij de kleine letters zijn dat bijvoorbeeld de
a, die op oi kan lijken, de b en de v, de c en
de t, de g en de q, de h en de s, de o en de v
en de w, die dikwijls op een combinatie van
een v en een b lijkt.

te allen tijde
Er bestond geen strikte grammatica. En
zoals nu in het handschrift van volwassenen, die het "schoollnndje" los hebben
gelaten, van mens tot mens varieert, kende
men dat verschijnsel ook toen. Daarom
Ons Erfgoed nr 4, 1993

Het af te schrijven stukje van dit nummer is
destijds geschreven door Johan van 01denbarneveld zelf, die 13 mei 1619 in Den
Haag werd onthoofd..
De tekst is weergegeven onder de af te
schrijven brief.
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Monsr Luchtenburch, Also ick geinteresseert ben in de betalinge van de verpondinge
van middelharnis sal UE gelieven myn met een cleyn memoricke te adverteren hoe
hetstaet mette betalinge van (van de) zelve v(er)pondingen, ten eynde die Ingelanden op
te aenstaen(de) reecenin, die binnen weijnich dagen gedaen sal werden, daerop
behoirl(ijk) moegen letten hyer mede bevele ick UE den heere den xen novemb(er) 1611
UE dienstwillige
J. van Oldenbarnevelt.

Boekaankondigingen
van de vaandels is daarom een uitsnede van
de plattegrond van Haubois achterin het
boek
opgenomen. Het boek wordt ingeleid
Bij voldoende belangstelling verschijnt in
mei 1994 een genealogie van het geslacht door D.F. Kuiken, verbonden aan het geFaber in druk. Het geslacht Faber is af- meentearchiefvan Groningen.
komstig uit Visvliet in Noord-West Groningen. De genealogie vangt aan met Hendrik Groninger repertorium familiewapens
Liewes Faber, gehuwd in 1684. Ingegaan
wordt op zijn vermoedelijke afstamming Op dit moment bestaat er geen enkel
van Lieuwe Hindriks Faber en Hindrik gedrukt overzicht van de familiewapens
Faber. Leden van het geslacht komen voorkomend in de archieven van Noordvooral voor in Baflo, Den Andel, Pieter- Nederland. Het boek "Groninger repertoburen, Ulrum en Zoutkamp. Eén tak vestigt rium van familiewapens 1300 -1900" vult
zich in de negentiende eeuw in Amsterdam, deze lacune voor wat betreft de provincie
een andere in Middelstum. Op het ogenblik Groningen voor een groot deel op. Het
telt het register ongeveer 1600 namen. In wijst de weg naar ongeveer 6000 verde genealogie zijn de kwartierstaten van de schillende wapens, te vinden in de argeslachten Berger, Bol, Van Bolhuis, chiefcollecties die berusten in het rijks- en
Grimmius, Mellema, Mulder, Ritsema, gemeentearchief te Groningen, het archief
Schuringa en Ten Have opgenomen. Zij die van het waterschap Hunsingo en het gedenken over aanvullende informatie te be- meentearchief van Appingedam. Deze
schikken of om andere redenen geïnteres- bronnen zijn ontsloten door middel van een
seerd zijn kunnen contact opnemen met J. alfabetische lijst van familienamen, verder
van Bulthuis, Goudsbloem 12, 2317 KZ toegankelijk gemaakt door 20.000 verwijLeiden, tel. 071-215022.
zingen. Het repertorium zelf bevat geen
afbeeldingen of wapenbeschrijvingen, maar
verwijst naar de genoemde vindplaatsen.
Bewonerslijst stad Groningen 1659
Genealogie Faber

Begin november verschijnt een volledige
lijst van gezinshoofden van de stad Groningen uit 1659. De lijst is in achttien vaandels ingedeeld, waarbij elk vaandel een
aantal straten omvat. Per straat zijn de
gezinshoofden buur na buur geregistreerd,
waardoor het vaak mogelijk zal zijn om op
een stadsplattegrond uit die tijd na te gaan
waar een gezin heeft gewoond. Voor elk
Ons Erfgoed nr 4, 1993

Het boek "Bewonerslijst van de stad Groningen, 1659" kost bij voorintekening ƒ 22,50,
na publikatie ƒ 35. Het "Groninger repertorium van familiewapens 1300 -1900" kost bij
intekening ƒ20, na 1 november 1993 ƒ 35. De
samensteller is W.G.Doorabos, Mudaheerd
24A, 9737 SW Groningen, postbankrekening
1460393 of ABN-Amro 46.43.23.541 t.n.v.
W.G.Doornbos, Groningen.
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Lezerspost
Zoon bleek dochter
Op 20 december 1816 werd door Gerardus
Schouten een kind aangegeven, waarvan in
de akte vermeld is "erkend te zijn van het
mannelijk geslacht"", genaamd Gerritje
Schouten. Deze akte werd getekend door
de vader en door Jan Offerman, terwijl de
tweede getuige, Anthony Schouten, oud 61
jaar, volgens mededeling van de beide
andere getuigen "niet te kunnen schrijven".
Deze zelfde Gerritje Schouten, van beroep
naaister, trad 19 mei 1841 in het huwelijk
met Frans Hendrik Brinkman en de ambtenaar had in de akte zonder problemen
vermeld "meerderjarige dochter van Gerardus Schouten, overleden en Hendrika
Velling". Ik heb tot nu toe nergens iets
kunnen vinden dat een correctie gemaakt is
of dat er andere problemen geweest zijn.
Dus het lijkt erop dat een dochter van het
"mannelijk geslacht" rustig als dochter
kan trouwen! Voorwaar een positief land.
Johan A.Brinkman, Amstelveen.
Versteeg met of zonder h?
In Wijk bij Duurstede wordt 27 december
1813 een jongen geboren, die de namen
Gerardus Johannes meekrijgt. Zijn ouders
zijn Kreijn Versteegh en Johanna Maria
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Ladrak. Kreijn doet 29 december daarop
aangifte van zijn eerstgeborene bij de
burgemeester van Wijk bij Duurstede,
J.C.Lamorée. Deze schrijft in de registers
van de burgerlijke stand: "In het Jaar Duizend AchtHonderd en Dertien, Den Negenentwintigsten Van den Maand Dezember
Des namiddags ten Drie Uuren, Zijn Voor
Ons Burgemeester, het Gemeentebestuur
Van Wijk Duurstede...., Gecompareerd
Kreijn Versteeg, oudt Vier en Dertig Jaar,
van Beroep Bakker,...., aan welk hij
verklaart heeft den Voornaam Gerardus
Johannes te willen geven". De bladzijde is
vol, wordt omgeslagen en op de volgende
bladzijde van het register schrijft de
burgemeester driftig verder: "Nadat hem
Dezelven was Voorgelezen, heeft hij ondertekend". En dat doet Kreijn. Hij tekent met
Crijn Versteegh. Dus Versteegh met een h.
In één stuk wordt dus de naam Versteeg
door de burgemeester zonder h en door
Kreijn met een h geschreven. Het gevolg
van dit alles was, dat Gerardus Johannes en
al zijn nakomelingen als Versteeg door het
leven zijn gegaan, terwijl zijn later geboren
broers en zusters allen als Versteegh verder
leefden.
N.G. Versteeg, Roelofarendsveen.

Ons Erfgoed nr 4, 1993

Genealogische vragen
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen
in volgorde van binnenkomst en voor zover de
plaatsruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis
voor abonnees. Vragen in machineschrift of
blokletters.
Don(c)k. Wie beschikt over gegevens van het
geslacht Don(c)k uit Meerkerk (1600 - 1750)?
Haasbroek of Haazebroek. Wie beschikt
over gegevens van het geslacht Haazebroek
uit Katwijk (1600 -1750).
P.H. Donk, Van Spaenstraat 8, 1181 DW
Amstelveen.
Heemskerk. Gezocht: geb.plaatsen en data
van Jan Heemskerk geh. met Lijsje Willemse van Velzen. Jan verm. geb. rond 1740.
Wie waren zijn ouders?
J.J. Koeleman, Landréstraat 335,2551 AL Den
Haag.
Hoogendooro. Gegevens gezocht over Adrianus Hoogendoorn, geboortedatum- en plaats
onbekend. Woonde in 1903 te Aalsmeer.
Over!, datum- en plaats onbekend. Geh. met
Adriana Voorwinden, waarover geen nadere
gegevens. Hun dochter Johanna geb. 1853
Benthuizen, geh. voor 1881 mogelijk te
Leiden met Gerrit de Vries, geb. 1 jan. 1855
Zwartsluis, overl. 17 mei 1932 Zwartsluis.
J.J. Arissen, Lange Akker 123, 4191 JC Geldermalsen.
Kesting. Gegevens gezocht over Johan Coenraad Kesting, zv Johann Friedrich Kesting
en Agnese Hargarethe Fiechen. Hij geb.
waar? 1755/1756. Geh. Delft 27 nov. 1790
met Maria Soilaart. Beiden belijdend
Luthers. Kinderen allen ged. Voorburg.
W.C. Kesting, 't Roems 4, 1616 PN Hoogkarspel
Ons Erfgoed nr 4,1993

Van der Leeuw. Gezocht overl.datum- en
plaats en beroep van Andreas van der
Leeuw, geb. Schoonhoven 26 nov. 1709. Geh.
Ie. Rotterdam 24 april 1732 met Cornelia
v.d. Put. Geh.2e. Haastrecht 15 nov. 1739 met
Barbara Vlas. Tevens gezocht alle gegevens
over de familie Hermsen.
H. van der Leeuw, Erasmusweg 1653,2542 PE
Den Haag.
Nomes. Dirck Pietersz. Nomes, waarsch.
ged. de Rijp 1 aug. 1683, overl. ald. 24 apr.
1750. Geh. Ie. Grietje Jans Stuurman. Geh.
2e. Maertje Dirks. Wie waren de ouders van
Dirck Pietersz.? Een Pieter Nomes is niet te
vinden in de Rijp en Graft.
E. Nomes, Van Borsselelaan 25, 6711 JT Ede.
Stuckenbrock. Gegevens gevraagd over het
geslacht Stuckenbrock. Vermoedelijk zijn de
eersten met die naam in 1670 naar Holland
vertrokken. Zij kwamen uit Paderborn (dorpje
Stockenbrock in Duitsland. Sinds 1776 wordt
de naam als Stoekenbroek geschreven.
Tevens inlichtingen gevraagd over het
geslacht Keijser.Laatst bekende gegevens:
J.J. Keijser.geb.in 1780?
J.H.TL Stoekenbroek, Dierenriem 77, 1033
AE Amsterdam.
Tijmers. Gezocht persoonsgegevens en
voorouders van Mr. Jelle Tijmers en Stijntje
Roelofs, ondertrouwd in Kolham, 19 jan.
1738 en van
Jan Hindriks Blaauw en Geesje Jacobs Bos,
ondertrouwd in Kolham 28 december 1783.
W.J. Scholl, Nwe Kerkstr. 1, 3134 LR Vlaardingen.
Verhoeve. Gezocht: familieleden van Anna
Sophia Verhoeve, geb. Den Haag 4 maart
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1857, dv Bastiaan Johannes Verhoeve
(Rotterdam) en Catharina Cornelia Huisman
(Den Haag). Geh. met Wilhelmus Antonie
van der Salm. Gegevens en foto's gevraagd
van vóór haar huwelijk.
Mevr. M.L.M. Visser-Van der Salm, John
Woodruimte 39, 2728 NC Zoetermeer, tel.
079-410550.
Vrolick. Gezocht geb.- en overl. jaar en plaats
van Claes Meijnaard Vrolick. Met wie was
hij geh.? Zoon Cornelis Claes woonde op
Gijbelant. Geb. geh. overl.? Verder gegevens
gezocht over de geslachten Meijnaard,
Molenaar, Vrolick, Vrolijke,
Maks,
Oosterhout, Van Oostrum, allen wonende in
de Alblasserwaard.

M. Kuckartz - Mijwaard, Wimmerstraat 37,
6471 AA Eygelshoven.
Zandstra, Z(e)ijlstra, Seeda. Gezocht: plaats
en datum (verm. tussen 1860 en 1868) van
huw. Jochem Sjoerds Zandstra, geb.
Schoterland 18 mei 1830, (zv Sjoerd
Jochems Zandstra en Grietje van der Veen)
met Aafke Bauwe Zijlstra (Zeijlstra), geb.
Leiden 19 okt. 1829, dv Bauwe Jam
Z(e)ijlstra en Rinske Klases Seeda.
Seeda. Plaats en datum doop/geb. verm.
1800/1805 en gegevens over ouders en
voorouders van Rinske Klases Seeda (ook
Seijda, Zeeda, Zeijda of Sijda).
J.C. Schroot, Groen van Prinstererlaan 66,
9722 PT Groningen.
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Zie het artikel De voordelen van een computer, pag. 190.

Van de redactie
Zoals we in een vorig nummer al
aankondigden, ligt het in de bedoeling van
de redactie in de loop van het volgend jaar
uit te komen met een Kwartierstatenboek
Ons Erfgoed. Lezers van ons blad worden
hierbij in de gelegenheid gesteld de
kwartierstaat van hun familie in druk te
laten verschijnen. Als onderscheid tot veel
tot nu toe gepubliceerde kwartierstaatboeken wil de redactie - om de bruikbaarheid voor anderen te vergroten - een extra
dimensie toevoegen, door bij voorkeur ook
zoveel mogelijk broers en zusters van de
kwartierdragers op te nemen. Wij verzoeken de inzenders hier rekening mee te houden. Het liefst ontvangen we de bestanden
als WP-files op disk (3'/ 2 inch). In verband
met de vele voorbereidingen die de totstandkoming van een dergelijk boek met
zich meebrengen sluit de inzendtermijn van
de kwartierstaten per 31 december 1993.
Inzending is geen garantie voor plaatsing in
dit eerste deel omdat het aantal pagina's
maximaal zo'n 250 pagina's zal bedragen.
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Verder leert de praktijk, dat bijna alle
lezers van Ons Erfgoed de artikelenreeksen
die wij brengen, zo compleet mogelijk
willen hebben. Ontbrekende nummers van
Ons Erfgoed zullen na verloop van tijd niet
meer leverbaar zijn. Daarom ligt het in de
bedoeling van de redactie om de artikelenseries die daarvoor geschikt zijn als
boekje of als brochure te laten verschijnen.Wij denken hierbij aan onderwerpen
als Familiewapens, Paleografie en in een
wat later stadium de Rijksarchieven en
Genealogie. Uiteraard houden wij u van de
gang van zaken op de hoogte.
Verder doet het ons een genoegen dat wij in
betrekkelijk korte tijd van het bestaan van
Ons Erfgoed tot nu ruim duizend abonnees
konden inschrijven.
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Een van de huwelijksbijlagen: het certificaat voor de Nationale Militie
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Genealogie (5)
Het raadplegen van een huwelijksakte bij
een genealogisch onderzoek is altijd een
belangrijke zaak. Men vindt er niet alleen
de namen en voornamen van bruidegom en
bruid in, maar ook de leeftijd van beiden en
hun geboorteplaats. Ook de beroepen van
de aanstaande echtelieden worden genoemd. "Pieter Johannes Burggraeve oud
een en dertig jaren van beroep tapper
geboren te waterland en Arrondissement
Eekloo provincie Oost Vlaanderen." Indien het een tweede huwelijk betreft ook de
namen en voornamen van de vroegere
echtgenoten. Verder treft men de namen,
voornamen, woonplaatsen en beroepen van
de ouders aan. Ook worden de huwelijksgetuigen met naam en toenaam, beroep en
woonplaats vermeld en hun eventuele
familierelatie met bruidegom en bruid.
"Simon Petrus dagloner oud dertig jaren
wonende op de Pekelharingshaven no.
231, broeder, Boesum Jan Boelsums oud
drie en dertig jaren wonende op het
Agterom no. 187 aangehuwd broeder;
Thomas Moriggia oud vijf en dertig jaren
wonende op de Oosterhaven nr. 2 en mede
aanbehuwd broeder; Arie Roemer oud
twee en veertig jaren van beroep
bouwman wonende op het Agterom wijk
B, oom van de tweede contractante."
Huwelijksbijlagen
Bij het raadplegen van de huwelijksakten
moet men nooit vergeten het nummer van
een dergelijke akte te noteren. Dit is
bepaald noodzakelijk als men de bijlagen
van het huwelijk wil raadplegen. Deze
Ons Erfgoed nr 5,1993

bijlagen worden niet zoals met de
huwelijksakten gebeurt, in duplo, maar in
enkelvoud opgemaakt. Zij worden aan het
eind van het jaar overgedragen aan de
griffie van de rechtbank. Daar blijven ze
tot ze naar de rijksarchieven worden overgebracht. Hun aanwezigheid loopt parallel
met de registers van de burgerlijke stand.
Van de jaren dat deze registers opgenomen
zijn in de archieven, zijn in principe ook de
huwelijksbijlagen aanwezig. Tegenwoordig
meestal op microfiche. Via de plaats, het
jaar en het nummer van de huwelijksakte
kunnen ze worden geraadpleegd. De bijlagen verschaffen veel aanvullende informatie en kunnen soms zelfs voorwaarde zijn
om verder te komen met de genealogie.
Huwelijksbijlagen zijn de stukken, die
bruidegom en bruid bij hun ondertrouw
moesten inleveren. Stukken waaruit bleek
waar en wanneer ze waren geboren, een
extract dus uit het doop- of geboorteregister. Zo'n uittreksel uit een doopregister
geeft iets weer over de religie van de
voorouders. Eventueel bevinden zich bij de
huwelijksbijlagen ook de overlijdensakten
van de ouders en akte van toestemming tot
het huwelijk, gegeven door ouders of
voogden. In de eerste helft van de vorige
eeuw moesten bruid en bruidegom als zij
nog geen dertig jaar oud waren en als de
ouders niet meer leefden, ook nog de
overlijdensakten van de grootouders overleggen.
Wanneer iemand die toestemming voor het
sluiten van het huwelijk moest verlenen niet
zelf aanwezig kon zijn, was er een notariële
165
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toestemmingakte nodig. Ook dit kan weer
een aanknopingspunt zijn, want dan kan
men aan de weet komen wie de
farnilienotaris was. Dit kan weer gericht
toegang geven tot de notariële archieven.
Onder de bijlagen kunnen de meest verschillende documenten worden aangetroffen. Zoals bijvoorbeeld een bewijs van
meerderjarigheidsverklaring of een verklaring dat bruid of bruidegom niet in staat is
zich naar het gemeentehuis te begeven. In
dit laatste geval werd het huwelijk voltrokken in het woonhuis van degene die
deze verklaring overlegde. Er moesten dan
wel zes getuigen optreden. En dan zijn er
nog de bewijzen van militaire bevelhebbers,
uitgereikt aan de bruidegom waaruit blijkt,
dat hij voldaan had aan de Wet op de
Nationale Militie. Zo'n bewijs was voorheen nodig voor het sluiten van een
huwelijk. Dit certificaat van de Nationale
Militie bevat niet alleen de geboortedatumen plaats van de man en de namen van
diens ouders, maar ook zijn signalement.
Hierbij werd zijn lengte in oude maten
vermeld. Er is dan sprake van Ellen,
Palmen, Duimen en Strepen. Onder een el
werd echter een meter verstaan, een palm
was tien centimeter, een duim 1 centimeter
en een streep een millimeter. Vindt men bij
een signalement "Lengte 1 El. 7 Pm. 7 Dm.
-St.", dan was de lengte van de persoon
1,77 m.
Huwelij ksafkondi gingen
In de rijksarchieven berusten ook de registers van huwelijksaangiften en de registers
van huwelijksafkondigingen.
Hoewel deze registers weinig geraadpleegd
worden, omdat de gegevens ook in de
huwelijksakten zijn te vinden is het toch
Ons Erfgoed nr 5,1993

zaak er even bij stil te staan. Soms zijn ze
noodzakelijk om de plaats van het huwelijk
te lokaliseren. Alleen van Amsterdam en
dat over de perioden 1811-1842 en 18431882 bestaat van deze registers een index.
Deze is aanwezig in het Rijksarchief in
Noord-Holland te Haarlem. Verder is er
niet geïndiceerd. Met andere woorden: Het
raadplegen brengt mee dat er veel zoektijd
nodig is, vooral in de grotere gemeenten.
Als een aanstaand bruidspaar in ondertrouw ging, vond in de woonplaats of de
woonplaatsen van beide partners de huwelijksafkondiging plaats. Als een of beiden
korter dan zes maanden in die woonplaats
had of hadden gewoond, werd de aankondiging ook in de oude woonplaats(en) gedaan.
Weten we dus van een van de partners de
woonplaats, dan kunnen we daar de
aankondiging opzoeken en zo de plaats van
het huwelijk vinden.
In de loop van de tijd is de gang van zaken
bij de aankondiging gewijzigd.
Tot 1913 vond de eigenlijke aankondiging
op twee achtereenvolgende zondagen mondeling voor de deur van het gemeentehuis
plaats, terwijl uittreksels van de akten op
de deur van het gemeentehuis werden
aangeplakt.
In 1913 kwam een eind aan de mondelinge
aankondigingen en het aanplakken verschoof naar de zaterdag. Met ingang van
1935 kwam het register van de huwelijksaankondigingen te vervallen maar wel
werden de aangekondigde huwelijken aangeplakt op de zaterdag van of na de aangifte en dat gedurende tien dagen voor het
huwelijk, tenzij de officier van justitie
ontheffing van de verplichte afkondiging en
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wachttijd had verleend. Met ingang van
1964 vond het aanplakken op vrijdag
plaats.
Het vastleggen van de akten deed men in
een register.
Tot en met 1838 had men één register voor
de huwelijksaangiften en de afkondigingen,
het register van huwelijksaangiften en afkondigingen. Met ingang van 1839 was het
toegestaan beide soorten akten afzonderlijk
te registreren. In 1879 werd dit wettelijk
verplicht. Met ingang van 1935 kwam het
register van de huwelijksaankondigingen te
vervallen.
Overlij densakten
Bij het overlijden van een persoon werd
ook weer een akte opgemaakt, de overlijdensakte. Hierin vindt men de naam, de
voornamen, het beroep, de partner, de
ouders, de leeftijd, de plaats, het tijdstip en
de datum van overlijden van de betrokkene.
Wel is het zaak bij het overnemen van deze
gegevens voorzichtig te zijn. De praktijk
leert dat men, vooral als de overledene
hoogbejaard of alleenstaand was, de
aangegeven leeftijd niet altijd blijkt te
kloppen. En zelfs de namen van de ouders
kunnen verkeerd zijn.
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Soms kunnen vroegere partners worden
vermeld.
De leeftijd wordt in jaren opgegeven, bij de
oudere akten soms nader gepreciseerd.
Voor kinderen onder de twee jaar rekende
men in weken en maanden, bij pasgeborenen in dagen.
Vooral bij de oudere akten was het gebruikelijk ook het adres van de overledene op te
nemen.
Van de levenloos geborenen of de kinderen,
die voor de aangifte overleden, werd geen
akte opgemaakt. Wel werden ze in het
overlijdensregister ingeschreven.
De overlijdensakten van voor 1935 bevatten niet alleen de namen en voornamen van
de beide aangevers, maar ook hun relatie
tot de overledene.
Soms kan dit nuttig zijn om bepaalde
familieleden thuis te brengen.
Na 1935 werd volstaan met één aangever,
veelal de begrafenisondernemer.
Tot slot nog een opmerking: bij het volstaan met het overnemen uit de tienjarentafels gaat men enigszins in de fout. De
daarin genoemde data zijn de data van de
akten en die wijken dikwijls af van de
eigenlijke overlijdensdatum.
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Familiewapens (5)
Verdere indeling van het schild
In Duitsland en Engeland heeft men lange
tijd zoveel wapens van aangetrouwde families (kwartieren) in een schild verenigd als
maar mogelijk was.
In ons land (en bijvoorbeeld ook in Frankrijk) is het meer gebruikelijk dat een familie alleen het eigen wapen voert, waarbij
we ook hier toch nog ingewikkelde constructies tegen kunnen komen.
Deze mogelijke gecompliceerdheid van het

figuur 1

figuur 2

laatste hartschild en het grotere middenschild (fig. 4).
Het is gebruikelijk dat het hart- of middenschild een bepaalde maat heeft ten opzichte
van het grotere schild. In Rietstaps
Handboek ') wordt vermeld dat het kleinere
schild twee en een half delen van het grote
schild breed en drie van die delen hoog is.
Daar de meest gebruikte schildvormen, het
schild met de halfcirkelvormige onderkant
en het accoladeschild, meestal gecon-

figuur 3

figuur 4

wapen heeft het nodig gemaakt tot een strueerd worden in een verhouding van vijf
verdere verdeling van het schild te komen.
delen breed en zes delen hoog zal hij die
Als één van de kwartieren van een gevie- delen hebben bedoeld.
rendeeld schild op zijn beurt weer gevierendeeld wordt, spreekt men van nogmaals Voor de blazoenering is het nodig nauwgevierendeeld (fig. 1). Een klein schildje op keurig te bepalen waar een stuk zich op het
het snijpunt van een gevierendeeld schild schild bevindt. Daarom heeft men verheet een hartschild (fig. 2). Een combinatie schillende plaatsen in het veld bijzondere
van beide vindt men in het oude wapen van namen gegeven.
Zaandam (fig. 3). Bevindt zich in het
schildje weer een schildje, dan heet dit
Ons Erfgoed nr 5, 1993
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hart- of middelpunt
hoofdpunt of punt
schildpunt of punt
rechter bovenhoek
linker bovenhoek
ereplaats

De heraldische kleuren en hun benamingen
Een belangrijk kenmerk van wapens is het
kleurgebruik. Wapens zonder kleur komen
eigenlijk niet voor. Het kleurgebruik heeft
een zekere ontwikkeling doorgemaakt. Oorspronkelijk immers moest het wapen van
verre herkenbaar zijn. Men kwam er al snel
toe fel gekleurde figuren op een donkerder
veld te plaatsen en omgekeerd donkere
figuren op een licht veld. De in de praktijk
het meest gebruikte kleuren waren rood,
zwart, blauw en groen en de twee metalen
goud en zilver, die ook dikwijls door geel
en wit werden aangegeven. De behoefte aan
contrast had ook tot gevolg dat men al
spoedig kleur op metaal en metaal op kleur
gebruikte.
Deze beperkte kleurkeuze bracht wel mee
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schildnavel (bijna nooit
gebruikt of aangegeven)
rechter benedenhoek
linker benedenhoek
rechterzijde
linkerzijde.

dat verschillende figuren onnatuurlijke
kleuren kregen: ze moesten in de eerste
plaats opvallen, waarvoor die harde sprekende kleuren nodig waren.
Voor deze oude kleuren heeft men ook oude
benamingen: rood is keel, zwart is sabel,
blauw is lazuur, groen is sinopel.
Men kan wel stellen dat andere kleuren
pas zijn ingevoerd op een tijdstip, waarop
de werkelijke bedoeling van het wapen niet
meer werd beseft.
Deze kleuren, die men ook wel oneigenlijke
kleuren noemt, zijn onder meer: purper,
oranje, bruin, vleeskleur en natuurlijke
kleur. Van deze oneigenlijke kleuren is
purper de voornaamste.
Naast de metalen en de kleuren kent de
heraldiek ook het zogenaamde pelswerk.
Dit gebruik stamt nog uit de tijd dat het
Ons Erfgoed nr 5, 1993

schild nog werkelijk in de strijd werd
gebruikt. Soms werden toen pelzen gebruikt om bepaalde kleuren aan te geven.
Hermelijn diende voor wit. Andere, zoals
die van een eekhoorn, haas of vos voor
rood en vair als zwart.
Omdat ze in de vorm van bont minder
geschikt waren voor scherpe afgrenzingen
zijn ze geleidelijk naar de achtergrond
gedrongen en als geschilderde kleuren beschouwd.
Beperkt men zich tot de Nederlandse
heraldiek, dan worden er twee pelswerken
onderscheiden, die weer in enkele variaties
onder verdeeld zijn:
a. Hermelijn met daarvan afgeleid tegenhermelijn, klein hermelijn, goud-hermelijn
en tegen-goudhermelijn.
b. Vair met tegenvair, paalvair, kleinvair
en grootvair en omgekeerd vair.
Hermelijn bestaat dan uit een zilver veld
bezet met een onbepaald aantal kruisvormige stukjes "bont". Wanneer er maar
weinig "staatjes" zijn, dienen ze als afzonderlijke wapenfiguren te worden beschouwd, waarvan het aantal moet worden
opgegeven. Bij het tegenhermelijn zijn de
staartjes wit en is het veld zwart. Bij het
goud- hermelijn is er een gouden veld, bij
tegen-goudhermelijn zijn de staartjes goud-

kleurig. Klein hermelijn komt praktisch niet
voor, maar de meeste auteurs noemen het
volledigheidshalve. Het is in feite gewoon
hermelijn, maar elk van de zwarte staartjes
heeft aan beide zijden een rood haartje.
Vair bestaat oorspronkelijk uit een bontwerk, bestaande uit stukjes hermelijn en
petit-gris. Het wordt in de Nederlandse
heraldiek afgebeeld als beurtelings zilveren
en blauwe klokjes, die in vier rijen zijn
gerangschikt. De eerste rij begint met een
half zilveren klokje. De zilveren staan met
de voet, de blauwe met de top naar boven.
Op de eerste en de derde rij staan vier
blauwe en drie zilveren klokjes plus twee
halve zilveren aan de buitenkant.
Wanneer er minder rijen en stukken zijn (in
de regel drie rijen), spreekt men van
grootvair, bij klein vair zijn er juist meer
rijen en dus kleinere klokjes.
Wanneer wordt begonnen met een half
blauw klokje ontstaat tegenvair.Bij tegenvair raken de klokjes van gelijke kleur
elkaar aan de voet, bij paalvair staan de
klokjes van gelijke kleur in loodrechte
lijnen onder elkaar. De topjes van de
zilveren klokjes raken dus aan de voet van
de daaronderstaande. Bij het omgekeerde
vair staan alle blauwe klokjes met de voet
naar boven.

') Rietstaps Handboek der Heraldiek, 5e druk, pag. 88
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Nederlandse archieven
Het Rijksarchief in Friesland
Dit archief is een van de drukst bezochte
archiefinstellingen in Nederland. Dat komt
mede omdat er in Friesland enorm veel
belangstelling bestaat voor lokale en regionale geschiedenis. Toch blijkt, dat ongeveer
80 procent van de bezoekers bestaat uit
genealogen. De aandacht van de Provinciale Staten van Friesland voor de archieven
van dat gewest dateert van 1839. Bepalingen aangaande het archief en een instructie voor de aan te stellen archivaris
werden 9 juli van dat jaar overeen gekomen. De Friese taal werd nauwelijks gebruikt in de archiefstukken.
Als cultuurtaal heeft het Fries gefungeerd
in de tijd van de zogenaamde Friese
vrijheid. Het land bestond uit kleine zelfbestuurlijke republiekjes, min of meer in
federatief verband. Had dit zich voortgezet, dan zou het Fries op grote schaal in
de archiefstukken terug te vinden zijn geweest. Maar met de instelling van een
centraal gezag van buitenaf, eerst door
Albert van Saksen en later door de Habsburgers, is een vreemde taal - aanvankelijk
Nederduits, later meer gemengd met Nederlands - in Friesland kanselarijtaai geworden. Bestuurstaal dus. En wat belangrijk is,
na de reformatie ook kerktaal. Daardoor
zijn de oudste bestuursdocumenten in
Friesland, omdat ze dateren vanaf de instelling van het centraal bestuur, geschreven in
het Nederduits, het Nederlands of een
mengsel hiervan.
Men vindt het Fries echter nog wel terug in
oudere stukken, met name in de klooster172

archieven. De kloosters waren instellingen
van intellectuele produktie en de
kloosterlingen bedienden zich behalve van
latijn ook van het oud- en middelfries.
Helaas is er van die archieven weinig over.
Tijdens de reformatie is door de vluchtende
kloosterlingen veel meegenomen naar
elders. Wat achterbleef werd verwaarloosd
totdat de staat er zich - te laat - mee ging
bemoeien.
Richtlijnen
Men vindt bij een eerste bezoek het bord
naast de ingang van het archiefgebouw met
een tweetalige aankondiging. Links staat
er: Rykargyf yn Fryslan, moandei-freed 917 ü, sneon 9-12.30 ü. En rechts dezelfde
tekst, maar dan in t Nederlands.
De bezoeker van het Rijksarchief in Friesland dient zich te houden aan enige algemene richtlijnen. Zo moet men zich bij elk
bezoek melden bij de receptie op de begane
grond. Bij een eerste bezoek worden gegevens zoals naam, adres en doel van het
onderzoek in een computer vastgelegd.
Men krijgt vervolgens een pasje uitgereikt
met daarop naam en bezoekersnummer. Bij
ieder volgend bezoek is dan het noemen van
naam of nummer voldoende. Indien men
eerder een ander rijksarchief heeft bezocht,
kan het daar uitgereikte bezoekersnummer
worden gebruikt. Zo is ook het pasje dat op
het Rijksarchief in Friesland is afgegeven
in andere rijksarchieven geldig. De aanmelding is beslist noodzakelijk. Zonder
pasje accepteert de computer geen aanvragen. En voor dat aanvragen dient men geOns Erfgoed nr 5,1993

bruik te maken van de toetsenborden en Deze tienjarentafels staan op microfiche.
beeldschermen (plattegrond A). Ze staan Om die microfiches te kunnen raadplegen
naast de Collectie DTB-boeken (plgr. 7). staan in de studiezaal twaalf leesapparaten
Voor de wijze van aanvragen wordt men (plgr. 5). Daar staan ook zes laden genumverwezen naar een informatieblad. Een merd van I-VI met fiches, verdeeld in een
voorwaarde om stukken aan te vragen is aantal bij elkaar liggende gemeenten.
het toegangsnummer van de inventaris, Gemakshalve hebben we deze gemeenten in
want elke inventaris heeft een eigen toe- alfabetische volgorde geplaatst. Het numgangsnummer. Eén band kan meerdere mer achter de plaatsnaam verwijst naar de
toegangen en dus meerdere toegangs- lade.
nummers bevatten! Akten en bijlagen van
Leeuwarderadeel I
Achtkarspelen II
de burgerlijke stand kunnen alleen op film- Aengwirden IV
Lemsterland IV
cassette worden geraadpleegd.
Menaldumadeel VI
Ameland I
Nuttige wenken
Het Rijksarchief in Friesland staat voor de
bezoeker klaar met een aantal nuttige
wenken. Indien men een onderzoek doet
naar een geslacht met een niet veel voorkomende familienaam, wordt aangeraden
eerst wat literatuuronderzoek te doen. Dit
kan dikwijls heel veel tijd en werk besparen. Raadpleeg daarom de Generale genealogische index (plgr. 2). Deze index geeft
toegang tot de Collectie Genealogieën
(plgr. 1). De boeken zijn op de ruggen
gemerkt met "GEN" en zijn meestal in
bruin ingebonden. De gebruiksaanwijzing
is te vinden op de ruiter. Verder wordt
aangeraden de index te raadplegen op het
"Genealogysk Jierboekje", in Collectie Microfiches (plgr. 6) la nr. 46. Raadpleeg ook
het repertorium Beresteyn (drie delen),
Leeszaalbibliotheek nr. 178 (plgr. 11). Als
Beresteyn een vermelding geeft, kan men
de publikatie vaak vinden in de Collectie
Genealogieën.
Veelal begint een genealogisch onderzoek
met de burgerlijke stand. Daarvoor heeft
men in het Rijksarchief in Friesland de
tienjarentafels over de periode 1811-1932.
Ons Erfgoed nr 5, 1993

Baarderadeel VI
Barradeel VI
Bildt,Het I
Bolsward V
Dantumadeel II
DokkumI
Doniawerstal IV
Ferwerderadeel I
Franeker VI
Franekeradeel VI
Gaasterland IV
Harlingen VI
Haskerland III
Hemelumer Oldeferd IV
Hennaarderadeel V
Hindeloopen IV
Idaarderadeel I
IJlstV
Kollumerland II

Oostdongeradeel I
Ooststellingwerf III
Opsterland III
Rauwerderhem V
Schiermonnikoog I
Schoterland III
Sloten IV
Smallingerland II
SneekV
Stavoren IV
Terschelling VI
Tietjerksteradeel II
Utingeradeel IV
Vlieland VI
Westdongeradeel I
Weststellingwerf III
Wonseradeel V
Workum IV
Wymbritseradeel V

De akten van de burgerlijke stand van de
gemeente Leeuwarden zijn te raadplegen op
het gemeentearchief, Grote Kerkstraat 29.
Akten en bijlagen Burgerlijke stand
De geboorteakten lopen tot en met 1902, de
huwelijksakten tot en met 1912 en de overlijdensakten tot en met 1932. Wanneer de
datum van de gezochte akte is gevonden
kan deze worden opgezocht in de betreffende filmcassette (plgr. 3). Voor huwelijksbijlagen is ook het nummer van die
bijlagen belangrijk. Het nummer toegang
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voor het bijhouden hiervan nauwelijks bestonden. Meestal heeft een onderzoek in de
registers van de burgerlijke stand aanwijzingen opgeleverd in welke plaats en bij
welk kerkgenootschap verder moet worden
gezocht. Is dit laatste niet bekend, dan
begint men met de Nederlands Hervormde
Kerk - vroeger Nederduitsch Gereformeerde Kerk - omdat dit het grootste kerkgenootschap was. Mocht dit onderzoek
niets opleveren, dan kunnen de boeken van
andere kerkgenootschappen worden geraadpleegd. Om het juiste kerkboek te
vinden is het aan te bevelen de zwarte
inventaris van de DTB-boeken te raadplegen. Gebruik zonodig de plaats-naam-index
achterin deze inventaris. Vindt men een
kerkgenootschap niet in een bepaalde
plaats, dan moet worden gezocht in de
dichtstbijzijnde plaats waar dit kerkgenootschap was gevestigd. Van de Rooms
Katholieke parochies is een ressortenkaart
achterin de inventaris te vinden. Een
blauwe strip op een boek wijst op het
bestaan van index of een getypt afschrift.
Inmiddels zijn er door de Stichting Freonen
fan de Argyven yn Fryslan alle huwelijksregisters en zeer veel doopboeken toeVóór 1811
gankelijk gemaakt. Deze nadere toegangen
Wanneer alle gegevens in de burgerlijke
zijn in de Collectie DTB-boeken (plgr. 7)
stand zijn gevonden, is men aangewezen op
opgenomen en zijn te herkennen aan een
de doop-, trouw- en begraafboeken. Daarcijfer-lettercombinatie.
voor kan men terecht in de Collectie doop-,
trouw-, begraaf- en lidmatenboeken (gemerkt DTB, plgr.7). De akten in kerkelijke Rechterlijke en notariële archieven
boeken is veel minder uitvoerig dan die van Verder kunnen ook de rechterlijke en notade burgerlijke stand. Het gebruik van bij- riële archieven voor de genealoog van bevoorbeeld een familienaam was eerder lang zijn.
uitzondering dan regel. En dat maakt het Zo zijn er in het Rijksarchief in Friesland
onderzoek lastiger. De periode waarover de de Nedergerechten in Oostergo, Westergo
kerkelijke boeken zich uitstrekken is zeer en Zevenwouden van 1528-1811 en in de
ongelijkmatig, aangezien de voorschriften steden 1492-1811, met een omvang van

en inventarisnummer kan men vinden in de
Inventaris van tienjarentafels, registers en
bijlagen van de Burgerlijke Stand, 18111932 (Toegang 30). Hiervan ligt een exemplaar tussen de "aanvraag"-computers en er
is één opgenomen in de Collectie archiefinventarissen (plgr. 10).
En het Rijksarchief in Friesland heeft nóg
een nuttige wenk. "Bestudeer de akten zeer
zorgvuldig. Ze bevatten allerlei gegevens
over de gezochte personen, hun ouders en
soms nog de grootouders! Niet alleen de
akten, maar ook de huwelijksbijlagen zijn
belangrijk. Vul de gevonden gegevens
overzichtelijk in '). Deze werkwijze steeds
herhalend komt men op den duur voor het
jaar 1811, het begin van de burgerlijke
stand. Bedenk echter, dat mensen die
omstreeks 1750 zijn geboren heel vaak na
1811 zijn overleden. Meestal zijn in de
overlijdensakte de leeftijd en geboorteplaats aangegeven, zodat men aanwijzingen krijgt in welk dorp of welke stad
verder moet worden gezocht." Een suggestie die ook geldt voor een bezoek aan andere archieven.
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383 meter, waarop een inventaris 2).
Ook kunnen de rechterlijke archieven van
een groot aantal grietenijen geraadpleegd
worden. Voor wat betreft de notariële archieven zijn van vóór 1809 slechts aanwezig de protocollen van notaris E. Aenée,
1620-1659 (Holwerd en Dantumadeel),
P.Alma, 1648 (Franeker) en P. Kuijper,
1749-1750 (Terschelling). Tevens zijn er
de archieven van de notarissen in de
arrondissementen Heerenveen, Leeuwarden
en Sneek en op de eilanden Terschelling en
Vlieland, alsmede die van de Kamers van
notarissen in genoemde arrondissementen,
1809-1842 3).
De leeszaal van het Rijksarchief in Friesland is geopend maandag van 13.30-17.00
uur, dinsdag tot vrijdag van 9.00-17.00 uur
en zaterdag van 9.00-12.30 uur. Op zaterdag kunnen echter alleen stukken worden
geraadpleegd als ze uiterlijk de voorgaande
vrijdag voor 15.00 uur zijn gereserveerd
dan wel telefonisch zijn doorgegeven. In de

maanden juni-augustus is het Rijksarchief
zaterdags gesloten.
Het adres is Boterhoek 3, Leeuwarden.
Postadres postbus 97, 8900 AB Leeuwarden. Tel. 058-127103.
Aanbevolen literatuur: P. Nieuwland e.a.,
Gids voor genealogisch en biografisch
onderzoek in Friesland, Leeuwarden 1988.
Het boek is voor ƒ 20,-- te koop bij de
receptie.
1) Bij een bezoek aan het Rijksarchief in Friesland
krijgt men bij de "Algemene aanwijzingen" een kwartierstaatje waarop de gevonden gegevens kunnen
worden ingevuld. Meer exemplaren zijn voor een
kwartje per stuk verkrijgbaar bij de balie in de leeszaal.
2) J.L. Berns, De archieven van het Hof Provinciaal en
van de gerechten der grietenijen, steden, districten,
eilanden en Hoogeschool van Friesland,
Leeuwarden 1919. Hierop bestaan supplementen.
3) A.L. Heerma van Voss, De archieven van notarissen
en fungeerend notarissen, geresideerd hebbende op het
grondgebied der tegenwoordige provincie Friesland
van 1 mei 1809-16 oktober 1842, 's Gravenhage 1929.
Met supplementen.

Plattegrond studiezaal
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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13.
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15.
16.
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Beeldschermen en toetsenborden.
Collectie Genealogieën.
Index Coll. Genealogieën.
Filmcassettes akten en bijlagen
burgerlijke stand.
Filmcassettes nedergerechtsarchieven.
Microfiches tienjarentafels.
Microfiches.
Collectie DTB.
Generale Index inventarisbeschrijvingen.
Collectie Nadere Toegangen.
Collectie Toegangen.
Leeszaalbibliotheek.
Collectie Copieën.
Leeszaaldocumentatiesysteem (LDS).
Microfiches kaarten en tekeningen.
Collectie foto's van zegels.
Collectie foto's van kaarten en prenten.
Collectie foto's van charters.
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Archiefnieuws
J.M.M. Jansen en F.M. Verheijen, InvenStreekarchief Gooi en Vechtstreek
Het postadres van het streekarchief voor tarissen van de gemeentelijke, kerkelijke en
het Gooi en de Vechtstreek is gewijzigd. verenigingsarchieven van Kethel, Spaland
en Nieuwland, Schiedam 1992, ƒ 25,— en
Het nieuwe postadres is:
Streekarchief voor het Gooi en de ƒ 35,— incl. porto.
Vechtstreek, postbus 9900, 1201 GM De Streekarchiefdienst Hollands Midden
kwam met de inventarissen:
Hilversum.
S.R. Straub, Inventaris van de archieven
van de Henrietta Hoffmanstichtingen te
Gemeentearchief Leiden
Het gemeentearchief Leiden verzorgt in het Gouda, (1886) 1888-1987 (1989), en van
seizoen 1993/1994 een cursus "Oud de raadscommissie ad hoc inzake de HoffSchrift". Deze cursus beoogt het leren lezen manstichtingen, (1910) 1951, 1952, Gouda
en in modern schrift overnemen van 1993.
zestiende en zeventiende eeuwse teksten. S.R. Straub, Inventaris van de archieven
De cursus wordt gehouden in het ge- van het openbaar slachthuis en de
meentearchief en duurt twaalf dinsdag- vleeskeuringsdienst te Gouda (1926) 1928avonden, eenmaal in de veertien dagen van 1984 (1985) en van de commissie van
20.00 tot 22.00 uur van 5 oktober tot en bijstand in het beheer van het openbaar
met 14 december 1993 en 11 januari tot en slachthuis, 1928-1977, Gouda 1993.
met 22 maart 1994. Het cursusgeld be- Bij het Streekarchief IJsselmonde heeft
draagt ƒ 100,—inclusief lesmateriaal.
Fons Villerius "de Rolle van Pernis"
Aanmelding schriftelijk bij het Gemeente- getranscribeerd en uitgegeven. De Rolle
archief Leiden, Boisotkade 2 a, 2311 PZ omvat de periode 1710-1810 en is een
Leiden.
belangrijke bron voor genealogen en
streekhistorici. Het boekje kan schriftelijk
besteld worden bij het Streekarchief Eiland
Inventarissen
Bij het Gemeentearchief Schiedam is een IJsselmonde, postbus 9544, 3007 AM
Rotterdam. Het kost ƒ 13,50 incl. porto.
inventaris verschenen:

176

Ons Erfgoed nr 5,1993

Merkwaardigheden in de burgerlijke stand

Een "ongewilde" verschrijving
In de huwelijksacte van het echtpaar
Henricus Sebastianus Egidius van der
Heijden, weduwnaar en Theresia Henrica
Malingré van 25 november 1853 te Heusden worden vier getuigen genoemd:
Cornelis Maria Malingré, Simon Antonius
Malingré, Cornelis Josephus Hubertus
Malingré en Cornelis Antonie Roomer.

De eerste drie waren broers, de laatste een
zwager. Raadslid Van Beesd, die de akte
ondertekende, zette voor de namen "de
Heer". Simon Antonius Malingré moest dit
predikaat echter ontberen. Hij was kennelijk de "losbol" van de familie en de ambtenaar vond - bewust of onbewust - dat "de
Heer" niet op Simon van toepassing was.
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Beroepen van toen (5)
Boksenmaker. Ook wel geschreven als erkenden noemden zij een bol. En geen
boxemaker. Mogelijk de vervaardiger van krachtiger vermaning in den mond van
een soort beenbekleding, maar eigenlijk een een ouden Hollander, om de opgelegde
broekenmaker. Hoewel het woord "bokse" dukaatjes nuttig te besteden dan die
in feite (broeks)pijp betekent, wordt er ook kernachtige spreuk: koop bollen voor je
mee bedoeld "een wijde broek gelijk door geld" '). In het midden van de zeventiende
zeelieden gedragen". Westerbaen ') heeft eeuw werd van overheidswege voorgeschreven, dat de bollen uitsluitend van grof
het ook over broeken als hij schrijft:
meel mochten worden gebakken, "....de
Backers geen ander ofte meerder Bollen
Meugen niet de Delvenaers
sullen mogen backen als van grof meel,
Wel haer boxens keumen leggen
anders genaemt afterlinge, ende van geen
By de hoofse Hagenaars?
Tarwenmeel" 2). Op het eind van die eeuw
Broeken werden gemaakt van verschillende werd het echter toegestaan ook bollen van
soorten stoffen. Zo had je "rood baaye fijn meel te bakken. En met Luilak (Ambroexkens met flanel gevoert", fluweel, sterdam, Haarlem en de Zaanstreek) waren
linnen, manchester. Opmerkelijk is, dat er zelfs bollen met stroop verkrijgbaar.
voor vrouwen de broeken pas in de zeven- Zodra de bollen warm en vers uit de oven
tiende in zwang kwamen. De broeken van kwamen, haastte de bakker of zijn knecht
weleer hadden nog geen lange pijpen. Het zich naar buiten om op een ossehoom te
waren broeken die om de kuit met linten blazen en waarmee hij zijn klanten
waren toegestrikt. De broek werd gesloten waarschuwde dat zijn produkten te koop
met een broeksband om de middel. Die waren.
broeksbanden werden "gemeenlyk verciert
met groote Zilveren Knoopen; dikwerf met Tsa Jongen, blaas den horen wat,
twee paar, één aan de Onder- en een aan Blaast overhoop de hiele stadt,
de Bovenbroek". En om het nog deftiger te Gaat henen en roept wijt en breet,
maken werden er door de broekenmaker Langs al de straten: Heet! al Heet!
zilveren knopen aangebracht bij de afslui') OT 1870 pag. 168.
ting om de kuiten.
2
) Handvesten van Amsterdam 1652..

J

) Jacob Westerbaen (1599-1670), Gedichten

Bombazijnwerker. Bombazijn is een
bepaalde
geweven stof, oorspronkelijk beBollenbakker. "Met warme bollen vierden
staande
uit
zijde of uit zijde, kemelshaar en
de voorouders hun heiligavonden, hun
katoen.
Later
ook uit ketting van zijde en
verjaar- en luilaksdagen, hun verhuis- en
schoonmaak/eesten. Wien zij als knap inslag van kamgaren of geheel uit kam178
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garen vervaardigd. In het begin van deze
eeuw werd bombazijn vervaardigd uit
ketting en inslag van katoen. De stof werd
veelal gebruikt voor voering en het maken
van "werkmans ondergoed". Een bombazijnwerker is dus iemand die bovengenoemde stoffen weeft of verwerkt. Zo'n bombazijnwerker was bijvoorbeeld Coert Geerts,
die 9 juli 1609 in Groningen trouwde met
Swane Berents. Bij zijn huwelijk werd hij
"bombasijnraswercker" genoemd ')•

Boodschapper. Noder ter begrafenis. Zie
Aanspreker.

Boogmaker. "Een boog is een wapentuig,
bestaande uit een stok of reep van taai
hout, riet, staal of andere veerkrachtige
stof, gebogen door middel van een tusschen
de beide uiteinden gespannen pees, streng
of koord. Vanouds tot op de uitvinding van
het buskruit het voornaamste schietwapen",
aldus een definitie uit het begin van deze
eeuw. In het middel-nederlands wordt het
')JbCBG1970, pag.160.
beroep omschreven als "boochmaker" en
Bontwerker. Ook wel pelser genoemd. "boghe-maecker". Zo was Philips vande
Iemand wiens beroep het is pelswerk te Varent "Boogh-maker van S.Jooris Gulde.
bereiden of te bewerken. In vroeger tijden Dat hy hem in dese Steede Doelens sal
werden de bontwerkers ook wel "grauw- laaten gebruyeken als Boochmaecker ende
werckers" genoemd. Het bontwerkersgilde sulks hem daer meede geneeren". En in
stelde al van oudsher hoge eisen aan de Amsterdam was het Ghijsbert Jansz. die
aankomende meesters in het vak. "Dat alle het vak boogmaker uitoefende. Het ging
nieu aenkomende Meesters aan 't Ambagt hem waarschijnlijk wel voor de wind, want
van de Peltiers of Bontwerckers drie in 1584 kocht hij het huis "De Swarte
hondert stuks graeuwe of Enckhorentjes Hont" op de Nieuwendijk.
onbereyd bequaem sullen touwen, en van
deselve opmaken een voering van een rond Borduurder. Een ware kunstenaar op zijn
vrouwe manteltje en van graeuwe wercx vakgebied. Een borduurder, ook wel
buycken een rond vrouwe manteltje", is te "borduerwereker" of "borduerder" gelezen in het Bontwerkersgilde in 1401. Een noemd, moest "veel stuckskens ende draetzeventiende eeuwse bontwerker in Leiden kens van verscheydene verwen konstelick
maakte reclame voor zijn zaak met'):
ende aerdighlick aen malkanderen voeghen,
alsoo datter een schoon beelt, ofte ander
Hier verkoopt men vellen op veelderley fraey werek van komt".
manieren,
Een borduurder was onderworpen aan
Om te verwarmen en mé te eieren.
verschillende gildeverordeningen. Zo mochten bijvoorbeeld de borduurwerkers in
In 1567 was het Anthonis Willemsz. Utrecht in 1609 "nyet en sullen maken
Balmaker, die in Bergen op Zoom zijn eenige vendels noch oock sticken eenige
brood verdiende als bontwerker2).
borst- ofte hemtrocken, dan die alleenlick
mogen bordueren, maer dat die by een
') Jeroense II, pag. 19.
snyder gesneden syn". In Middelburg
2
)Jb. CBG1964, pag.19.
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De borduurder

woonde omstreeks diezelfde tijd de borduurwerker Pieter van der Heijden ')•
') Jb. CBG 1956, pag. 127.

Bossemaker. Geweermaker, ook roermaker. Zie Bussemaker.
Bouwman. Eigenlijk iemand die het land
bewerkt, bebouwt. Een landbouwer, een
akkerman. In de Rechten van Deventer
wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen
poorters en landbouwers. "Bouwluyden, so
sich alleene met ackerwerck erneeren, ende
geen andere handelinge drijven, sullen tot
volle Burgeren niet aengenomen worden."
Het is altijd hard zwoegen geweest op het
land. De landbouwers waren afhankelijk
van het weer en ook van de bodemgesteldheid. Zo verbouwde men vroeger
180

langs de Wadden in hoofdzaak haver. Wat
meer zuidelijker lagen de drogere,
zwaardere gronden, geschikt voor erwten
en bonen. Daarvoor moest men de grond
diep omploegen. Toen de achttiende eeuw
al flink was gevorderd verbouwde men
koolzaad, dat er goed gedijde door het
kalkgehalte en de niet te droge bodem. De
kleibodem van Westfriesland leende zich
uitstekend voor de verbouw van groenten
en ooft. In Zuidholland, waar de klei
doorsneden werd met veenstroken verbouwde men gerst, tarwe, haver en bonen.
In het Rijn-Maasgebied volgde men - om
de bouwlanden geschikt te houden - een
eigenaardig stelsel. Het eerste jaar zaaide
men tarwe of gerst. Het tweede jaar
verbouwde men tarwe en in het derde jaar
werd er haver, rogge of klaver gezaaid. ')
In Twente werd ook sporadisch rogge
zowel als boekweit verbouwd, maar de
vlasteelt trad meer op de voorgrond.
Bouwman komt ook voor als familienaam.
') dr W.L. Bouwmeester, De ontwikkeling van
Nederlands landschappen, pag. 346-358, 's Gravenhage
1911.

Brandewijnbrander. Brandewijn is een
alcoholische
drank
verkregen
door
distillatie uit gegiste grondstoffen. Dat zijn
vloeistoffen waarin door gisting alcohol is
ontstaan. Men gebruikt hiervoor graan,
druivesap, vruchten of de wortel van de
gentiaan. De brandewijnbranders waren
van oudsher gebonden aan strenge regels.
Zo staat er bijvoorbeeld in een Amsterdamse Keur van 30 november 1581 "dat geene
poorters voortaen de Neringe van
Gebrande-wijn te maken ofte te bemen
sullen mogen doen, voor en aleer syluyden
hunne namen op het Excyshuys deser
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Brandewijnbrander

Stede sullen hebben doen opteyckenen,
noemende de Huysen ende plaatsen daer
zy heure Ovens setten". En in een Leidse
Keur is te lezen dat "Alle huysen van
brouwers, moutmaeckers, mitsgaders
brandewijnbranders moeten staen tusschen twee steene gevelen". En ongetwijfeld zal Jan Barentse Vroombrouck ook
aan dergelijke regels onderworpen zijn geweest. Hij was brandewijnbrander in "Het
Verguit Spinnewiel", op de noordhoek van
de Hoendermarkt en Houttuin te Rotterdam. Hij overleed in 1652. ') Mogelijk
heeft hij zijn vakmanschap voor een deel
geleerd uit het boek dat in 1622 uit werd
gegeven door de Amsterdamse drukker
Broer Jansz. "Een Constich Distillierboeck, inhoudende die rechte ende waerachtige Conste, om alderhande Wateren,
Cruyden, Bloemen, Wortelen, ende alle
andere dingen te leeren distilleren, op 't
alderconstichste beschreven door M.
Philippum Hermanni". 2)
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Brandewijntapper
^ J b . C B G , 1972, pag. 156.
) Lennep en TG, II, pag. 252

2

Brandewijntapper. Eigenlijk een waard,
een caféhouder die voor iedereen die een
borrel van node had, een glas brandewijn
tapte. Een glaasje, dat ook wel brandemoris
werd genoemd. " 't Nat van suyvere
Brandemoris". Dikwijls waren bij de
brandewijntapper ook andere zaken verkrijgbaar. Zo bijvoorbeeld te Leiden op de
Oude Vest.
"Gelijk een hart van jagen moe lust te
drinken water reyn,
Alzo verkoopt men hier, tot versterking
van de mage, toebak, bier en brandewijn" ').
Ook tappers waren even als de brandewijnbranders verplicht hun naam "te doen
aenteyckenen op 't Excyshuys".
') Jeroense, Ie deel, pag 117.
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"DeReijen gaan ten dans"

Het gelegenheidsgedicht
W.H. Morel van Mourik
bij bepaalde belangrijke gebeurtenissen,
zoals geboorte, huwelijk en overlijden, een
gelegenheidsgedicht te laten maken.
Interessante details betreffende de bezongen personen en de tijdgeest kunnen er in
vastgelegd zijn, al moet men zich niet al te
veel voorstellen van de personalia. In de
meeste gevallen blijft de dichter aan de
oppervlakte; waarschijnlijk kende hij de
bezongene niet echt goed. Hoe dan ook,
zo'n gelegenheidsgedicht kan een aardige
illustratie bij de genealogie vormen en het
loont de moeite eens te gaan zoeken.
Bronnen
In de eerste plaats kan men terecht bij het
Centraal Bureau voor Genealogie in Den
Haag, waar in een kaartenbak alfabetisch
een groot aantal gelegenheidsgedichten
vermeld worden. Daar kan men eveneens
het werk van José Bouman inzien: Nederlandse gelegenheidsgedichten vóór 1700 in
Uit "Bruiloftszangen", H. Moolenijzer, 1824
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
Misschien heeft men - als men althans van (650 stuks). Het Centraal Bureau beschikt
middelbare of hogere leeftijd is - het zelf bij ook over de Catalogus van gedrukte Neeen huwelijk meegemaakt, dat een derlandse gelegenheidsgedichten uit de
familielid op de wijs van de "Zilvervloot" zeventiende en achttiende eeuw, aanwezig
of een andere meezinger, een toepasselijk in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg,
vers op bruid en bruidegom had gemaakt. door M. Daamen en A. Meijer. Een verzaZonder het te weten, stond hij/zij in een meling niet alleen over Zeeuwen. Bij een
oude traditie. Vooral in de achttiende, maar antiquaar kan men ook wel eens geleook in het begin van de negentiende eeuw, genheidsgedichten bemachtigen.
was het in de "betere kringen" gebruikelijk,
182
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eenvoudige schildering van hetgeen
rondom haar viel waar te nemen, of tot
ontboezeming van waarachtige gemoedsaandoeningen, laten hare verzen zich met
genoegen lezen. Maar als zij hoger
vliegen wil, vervalt zij in klinkklank of
ondichterlijke redenering."
Nicolaas van Winter, een rijke Amsterdamse koopman, heeft het volgens Jonckbloet
waarschijnlijk aan de letterkundige roem
van zijn tweede vrouw, Lucretia Wilhelmina van Merken, te danken dat zijn naam
aan de letterkundige vergetelheid ontkwam.
Hij leverde een gedicht ter gelegenheid van
het huwelijk (in 1771) van zijn zoon Pieter
van Winter met Josina van Maurik, dochter
van de eerder genoemde Wilhem van
Maurik en Josina Messchert. Hoewel twee
andere gelegenheidsgedichten zonder een
dichternaam werden gevonden, zijn ze
waarschijnlijk eveneens van de hand van
Nicolaas de Winter. De typografie van deze gedichten is gelijk aan het huwelijksgedicht van zijn zoon Pieter. Kennelijk zijn
ze uit dezelfde verzamelbundel gescheurd.
Ze zijn geschreven ter ere van Justus van
Maurik. Hem wordt in 1765 een gedicht
opgedragen ter gelegenheid van het 25-jarig
huwelijksfeest van zijn vriend Jozua van
der Poorten en Hillegonda Jozina van Eyk.
In 1778 wordt aan hem weer een gedicht
gewijd. Samen met een aantal jutteperen
Wilhem van Maurik werd ter gelegenheid
krijgt hij een gedicht vanuit het buiten van
van zijn tweede huwelijk eveneens, maar nu
zijn vriend in Leiderdorp.
door Lucretia Wilhelmina van Merken
Bovengenoemde dichters zullen bij de lezer
bezongen in een gedicht in Zang, Tegengeen blijk van herkenning teweeg hebben
zang, Tweede Zang, Tweede Tegenzang en
gebracht. Mogelijk is dit anders bij de
Slotzang. Uit deze indeling is te zien, dat
laatste dichter, een echte schrijver, zij het
het om een heel lang gedicht gaat. Ook Van
dat hij heden ten dage meer als toneelMerken komt bij Jonckbloet voor.
schrijver bekend is, Pieter Langendijk.
"Waar zij haren natuurlijken aanleg geen
De al eerder genoemde Justus van Maurik
geweld aandoet, waar zij zich bepaalt tot
Dichters
De dichters uit de achttiende eeuw zijn
meestal van de tweede of derde garnituur
anders dan in de zeventiende eeuw, toen
Vondel en Hooft personen in hun gedichten
bezongen. Men moet dan ook meestal voor
bijzonderheden over de dichter tot oudere
literatuurgeschiedenissen zijn toevlucht nemen.
Een voorbeeld. In 1751 trouwde de Amsterdamse koopman Wilhem van Maurik,
een weduwnaar, met de veel jongeren
Josina Messchert. Voor die gelegenheid
schreef Dirk Smits een huwelijksgedicht in
tien strofen. Over hem schrijft dr W.J.A.
Jonckbloet in zijn "Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde" (1891):
"Dirk Smits was in 1702 in Rotterdam
geboren, waar hij een klein postje aan het
kantoor van impost (een soort accijns) op
de wijn bekleedde, hetgeen hij in 1745 met
een niet veel beter ambt te Hellevoetsluis
verwisselde. Na een kommerlijk bestaan
stierf hij ten gevolge van een ongeluk in
1752. Hij gold bij zijn leven voor een
Feniks: Lucretia Wilhelmina van Merken
noemde hem "Apolloos grootsten zoon".
Ook andere beoordelaars hebben hem
hemelhoog verheven. Hij heeft tal van
onbeduidende liefelijk vloeiende verzen
nagelaten."
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voortbrengselen van bijvoorbeeld Hooft of
Vondel (en ook hier vinden we maakwerk!),
is het dichterlijk gehalte van de gelegenheidsgedichten gering. Daarmee delen
ze het lot van de voortbrengselen van de
dichtende schoonmoeder op de bruiloft, of
wat men zelf voor Sinterklaas presteert. Zij
het dat de achttiende-eeuwse dichters de
regels kenden en hun "gebakken lucht"
fraai wisten te verpakken in allerhande
mythologische verhalen. Hoe het ook zij, de
gedichten zijn curieus en geven goed een
tijdsbeeld, zodat het de moeite waard is, op
zoek te gaan naar een gedicht dat de
Tijdsbeeld
Behalve als het gaat om letterkundige genealogie kan opsieren.

trouwde 15 augustus 1741 in Amsterdam
met Francina Teyler. Dit heuglijk feit
leverde een "Veldzang" op, een genre naast
herders- en visserszangen, in welke vormen
Langendijk doorgaans zijn gelegenheidsgedichten kleedde. De meergenoemde
Jonckbloet schat de poëtische waarde niet
hoog. Verder dan een zekere zoetvloeiendheid komt hij niet. Uit de "Veldzang"
kunnen we opmaken, dat Justus van
Maurik een kunstbroeder was, die zelf in
het Latijn dichtte.
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Genealogische verenigingen
Er zijn veel genealogische verenigingen,
ieder met een eigen reden van bestaan. De
familieverenigingen vormen de grootste
groep. Deze verenigingen houden zich
bezig met een bepaalde familie of een groep
van families. Zij zijn dus vooral van belang
voor dragers van bepaalde familienamen.
Zowel het Centraal Bureau voor Genealogie als de Nederlandse Genealogische
Vereniging beschikken over een register
van deze familieverenigingen.
Daarnaast zijn er verschillende verenigingen, die voor grotere groepen genealogen
interessant kunnen zijn. Eén van de redenen
van het ontstaan is dat onze voorouders
dikwijls mobiel zijn geweest, zowel binnen
als buiten onze landsgrenzen.
Zo woonden in 1949 alleen al in Amsterdam 17.654 geboren Friezen en Friezinnen,
dat is 4,2 procent van degenen, die in
Friesland waren geboren en 14,2 procent
van de binnenlands elders gevestigde geboren Friezen en Friezinnen ')• Ook schijnt
het dat tachtig procent van de Nederlandse
bevolking één of meer voorouders heeft die
uit het buitenland afkomstig zijn.
Dit zijn bijvoorbeeld voorouders die als
militair uit Schotland, Zwitserland en
Duitsland hier te lande dienst hebben
gedaan. Ook om godsdienstige en economische redenen zijn velen naar Nederland
gekomen. Hugenoten zijn voorbeelden van
de eerste groep, hannekemaaiers 2) en
kiepkerels 3) behoren tot de tweede.
De meeste genealogen kunnen dus niet
volstaan met onderzoek in de streek waar
Ons Erfgoed nr 5, 1993

zij wonen, maar moeten ook elders gegevens bijeenzoeken.
Daarbij kan het lidmaatschap van bepaalde
verenigingen nuttig zijn. Dit kan een landelijke vereniging zijn, maar ook een die
regionaal en/of op bepaalde delen van het
buitenland gericht is. Meestal beschikken
die verenigingen niet alleen over familiegegevens uit een bepaalde streek, ook
zijn zij meestal beter thuis in de lokale
bronnen, waarvan iemand die elders woont
het bestaan misschien niet eens kent.
Het is de bedoeling een aantal van deze
verenigingen in dit en in de volgende nummers van Ons Erfgoed te introduceren,
zonder daarbij een bepaalde volgorde aan
te houden.
Nederlandse Genealogische Vereniging
Na het Centraal Bureau voor Genealogie,
dat in Ons Erfgoed nummer 4 aan de orde
kwam - eigenlijk geen vereniging - is de
Nederlandse Genealogische Vereniging
(NGV) verreweg de grootste organisatie,
die zich met genealogie bezighoudt. Zij
werd in 1946 opgericht en telt nu meer dan
negenduizend leden.
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de beoefening van de genealogie,
de verbreiding van de kennis daarvan en
van al hetgeen daaraan verwant is. Zij
tracht dit doel te bereiken door het uitgeven
van een maandblad, het organiseren van
bijeenkomsten en het verlenen van hulp en
bemiddeling bij door leden te verrichten
afstammingsonderzoek.
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Maandblad en diensten
Alle leden van de NGV ontvangen het
maandblad Gens Nostra. Het blad bevat
genealogische bijdragen in de ruimste zin
van het woord, zoals bijvoorbeeld genealogieën, kwartierstaten, stamreeksen, geschiedenissen en kleinere bijdragen.
Het verenigingscentrum van de NGV is
gevestigd in een deel van de voormalige
Promerskazerne, Adriaan Dortsmanplein
3a, 1411 RC Naarden. De openingstijden
zijn: donderdagavond van 19.30 tot 22.00
uur en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
In het centrum is een aantal diensten
ondergebracht die centraal de verzamelingen van de vereniging beheren. Deze
verzamelingen bevatten onder meer een
grote collectie fiches op de familienaam
met verwijzingen naar publikaties over
personen met de betreffende naam. Daarnaast is er een uitgebreide bibliotheek, die
zowel boeken als tijdschriften omvat. Ook
hier is een uitgebreide knipseldienst met in
hoofdzaak familieberichten. Leden kunnen
in de verschillende leeszalen van die diensten gebruik maken.
Een belangrijk kenmerk van de NGV is het
vrijwilligerskarakter. Alle werkzaamheden
binnen de vereniging worden door medeleden belangeloos verricht. Dit is natuurlijk
wel een voordeel, maar toch kleven er wat
nadelen aan het systeem. De openingstijden
van het verenigingscentrum zijn zeer beperkt, slechts zeven en een half uur per
week 4). Niet-leden hebben geen toegang.
Zelfs een gezinslid dat meegekomen is - hij
of zij zorgde voor vervoer per auto - mag
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niet mee naar binnen om de zoekende
partner bijvoorbeeld behulpzaam te zijn bij
het noteren van gegevens. Hoewel op die
manier de zeer beperkte tijd zo efficiënt
mogelijk gebruikt zou kunnen worden,
heeft men gezien de beperkte ruimte deze
maatregel ingesteld ook al zijn er weinig
bezoekers.
Naast de mogelijkheid om gebruik te maken van de verzamelingen van de vereniging kan men deelnemen aan de contactdienst, waarbij onderzoekers aan elkaar bekend maken over welke families en
in welke plaatsen in welke perioden men
gegevens heeft, zodat er relaties gelegd
kunnen worden. Voor leden die voor elkaar onderzoek willen doen is er een onderzoek ruildienst.
Men wordt lid van de vereniging door
schriftelijke aanmelding bij de secretaris
t.a.v. de ledenadministrateur, postbus 976,
1000 AZ Amsterdam. De contributie
bedraagt ƒ 50,— per jaar. Het postadres
van de NVG is:
Nederlandse Genealogische Vereniging,
Postbus 976, 1000AZ Amsterdam

')

Amsterdam en Friesland, It Beaken 37e jaargang
nr. 3, 1975.
2
) Een hannekemaaier was een Westfaling, die in de
hooitijd in Nederland kwam werken.
(Van de zeventiende tot in de negentiende eeuw.)
3
) Kiepkerels waren kooplui die met een grote gevlochten mand - de kiep - met negotie rondtrokken.
4
) Op de valreep vernamen wij, dat het
Verenigingscentrum om aan dit bezwaar
tegemoet te komen, bij wijze van proef op 23
september en 11 november 1993 eveneens van
11.00 tot 17.00 uur geopend zal zijn.
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Paleografie
Enkele algemene trekken van het
woordgebruik in het zeventiende-eeuwse
schrift.
Nu de basisbeginselen van het oude
handschrift in de voorgaande nummers van
Ons Erfgoed beknopt aan de orde zijn
gekomen, is het afschrijven van oude
stukken verder vooral een kwestie van
ervaring opdoen. Toch ontbreekt er dan
nog iets, te weten het begrijpen van wat
men leest of afschrijft.
Wanneer we ons wat meer met het oude
schrift bezighouden, valt in de eerste plaats
op dat het schrift uit de zeventiende eeuw
regionaal afwijkingen vertoont. Zo kent
men bijvoorbeeld Oostnederlandse, Brabantse, Hollandse, Zeeuwse en ook Antwerpse kenmerken. Binnen die gebieden
bestaan weer variaties. In Holland is er zo
weer onderscheid tussen de regio Amsterdam en de hoek Delft, Den Haag en Vlaardingen.
De afstand tussen het beschaafd en het
"boeren" Hollands was in het begin van de
zeventiende eeuw nog gering. In de meeste
gevallen onderscheidden beide zich alleen
door het vermijden van bepaalde klanken.
Enkele voorbeelden, waar bij het eerste
woord het "beschaafde" is, zijn:
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Kleet/kliet, fluweel/fluwiel, kooningh/ keuningh, soon/seun, speelen/speulen, veel
/veul en stuck/stick.
Op literair terrein heeft men zich uitvoeriger met dit taalgebruik beziggehouden. Zo
weet men bijvoorbeeld dat schrijvers en
dichters als Hooft en Vondel in hun
begintijd een ouderwetser en meer zuidelijk
taalgebruik kenden, dan in hun latere tijd.
Zoals nu bijvoorbeeld een deurwaardersexploit beladen is met termen die de
gemiddelde mens niet kent, geldt in min of
meerdere mate hetzelfde voor de oude
stukken. Vooral in de officiële en kerkelijke
stukken komen latinismen voor. Daarnaast
zijn er in het zeventiende-eeuwse taalgebruik de nodige woorden die wij niet meer
kennen of die nu een andere betekenis
hebben. Een voorbeeld is het woord
swager, dat destijds zowel schoonzoon als
man van een zuster kon betekenen. In het
vervolg zullen daarom de af te schrijven
stukken, waar nodig van een toelichting
worden voorzien.
Het af te schrijven stuk.
Het af te schrijven stuk is afkomstig van
Petrus Scriverius die in 1660 op tachtig jarige leeftijd overleed. Hij is zowel als dichter als geschiedschrijver actief geweest. ')
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Het afschrift luidt als volgt:
gedenckwaerdige
Seltsame ende merckelicke
ouderdom
van man ende wijff
tot Delft in Hollandt int iaer 1605 ghestorven,
die t samen in echten steat gheleeft hadden
LXXV iaeren
van de Magistraet op stadts kosten begraven
Alsmen dusent ses hondert ende vyff heeft gheschreven
Den enentwintichste Januy (Januarij), weerdich te verklaren
Heeft Antonis Corneliszoon de werelt begeven,
Als hy die beleeft hadde een meer als hondert iaren
En Meynsgen Huyghen, syn huysvrouw, most oock van hier varen
weijnich (Drie) uyren nae hem, negenentnegentich iaer out:
Hy van Lis, ende sy van Hillegom, ghebooren waren,
Wet'lick over de vyff en tzeventich iaren ghehoudt;
Syn beyd' op den twee en twintichsten (in alder eenvout)
Door laste des Magistraets, die haar consent2) daer toe gaeven,
Ter eeren haer ouderdom, die soo langh waren getrout,
Binnen Delft overluijdt, end' in de nieuw Kerck begraven,
Drie rijcke wond'ren mercktmen in dees twe arm van haven,
dat's, datse beyd dees weldaet hier hebben verworven,3) sijn:
Soo langh gheleeft, lang ghehout, en ghelijck ghestorven sijn.
') Algemeene ophelderende verklaring van het oud
letterschrift, uitgegeven door de Maatschappij tot nut van t
algemeen, 1808, pag. 34.
2
) consent = toestemming
3
) In het oude schrift plaatste men dikwijls een schuin
streepje in plaats van een komma.
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Administratie van het familieonderzoek

De voordelen van een computer
W J . Scholl
In de artikelenreeks Genealogie in dit blad
is in de eerste aflevering kort aandacht
geschonken aan de wijze waarop men de
verzamelde gegevens kan administreren. Er
werd gewezen op het feit dat namen en data
slechts het geraamte vormen van een
eventueel te publiceren familiegeschiedenis,
maar dat de aanvullende gegevens over
beroep, bewoning, maatschappelijke functies en dergelijken zorgen dat het geraamte
met "vlees" wordt bekleed. In de volgende
afleveringen werd vooral aandacht geschonken aan de mogelijkheden tot het
verkrijgen van onderdelen van het geraamte
terwijl de andere artikelen eigenlijk allemaal steeds iets laten zien van "het vlees".
Dit artikel gaat iets nader in op de verschillende mogelijkheden van rangschikken van
genealogische gegevens en het gemak dat
men hierbij kan hebben van een computer.
Het begin
Het is alweer vele tientallen jaren geleden
dat schrijver dezes bevestigd werd als
lidmaat van de kerk. Van zijn grootouders
kreeg hij bij die gelegenheid een grote oude
prentbijbel. Deze bijbel was de huwelijksbijbel van de grootouders van zijn grootvader. Aan het slot was een pagina waarop
in sierlijke letters de namen van de echtgenoten stonden vermeld. Daaronder werden
de kinderen genoemd met dag en uur van
geboorte. Volgende pagina's vermeldden
per kind met wie zij inmiddels gehuwd
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waren en welke kinderen uit deze verbintenis sproten. Vrijwel zeker vormen deze
pagina's de oorsprong van een nog steeds
levendige belangstelling. Wat hij toen nog
niet wist, is dat deze opstelling, waarbij dus
een overzicht ontstaat van alle nakomelingen van een echtpaar, een parenteel
wordt genoemd. De interesse in de andere
voorouders was gewekt en hun gegevens
werden verzameld. Al snel was het
mogelijk een schema op te maken van
hemzelf, daarboven de ouders, dan de
grootouders, de overgrootouders en, dank
zij de huwelijksbijbel, enkele bet-overgrootouders. Zo'n schema heet kwartier staat.
Van tijd tot tijd stellen vrienden en bekenden die onbekend zijn met deze hobby maar
toch belangstelling willen tonen de vraag:
"En, hoever ben je nu al?" Het kost dan
altijd moeite uit te leggen dat je bij het
samenstellen van een kwartierstaat de ene
lijn verder in het verleden kunt volgen dan
de ander. Deze uitleg is vrijwel altijd verspilde moeite omdat de vraagsteller altijd
bedoelt "Hoever ben je met de lijn terug
van vader op vader op vader op ",
kortom een stamreeks.
Wanneer je met een stamreeks niet verder
terug kunt, zou je de oudst gevonden
voorvader de stamvader kunnen noemen.
Alle nakomelingen van de stamvader
vormen weer een parenteel maar, indien
men alleen de nakomelingen van de zonen
vervolgt, in het algemeen dus van hen die
Ons Erfgoed nr 5,1993

de familienaam doorgeven, dan spreekt database of het eerste bestand, bevat per
kaart (record) de gegevens van een persoon
men van een genealogie.
als: naam, geboorte, overlijden, beroep. Het
Samengevat:
programma kent elke persoonskaart een
een genealogie is een deel van een
eigen nummer toe. Het tweede bestand
parenteel; zij gaan vanuit het
bevat per record het gezinsblad, met dien
verleden naar het heden; zij
verstande dat in plaats van namen van
vormen overzichten van nakomeechtgenoten en kinderen hier hun nummer
lingen.
uit het eerste bestand staat. Wanneer deze
een stamreeks is een deel van een
gegevens zijn ingevoerd kan er snel gezocht
kwartierstaat; zij gaan vanuit het
worden naar alle personen in het bestand
heden naar het verleden; zij vorwaarvan bijvoorbeeld de voornaam begint
men overzichten van voorouders.
met "Wil", of naar alle personen die tussen
1720 en 1775 gedoopt zijn te Bemmel
Is een computer nodig?
Menigeen is bekend met de uitdrukking enzovoort. Het voordeel van het computer"Geld maakt niet gelukkig!" Het antwoord gebruik is in dit geval dus tweeledig: geen
daarop zou ook het antwoord kunnen zijn ruimteverslindende papierwinkel en snelle
op de vraag waarmee deze alinea begint: selectiemogelijkheden die handmatig vaak
onbegonnen werk zijn. De grote kracht van
"Neen, maar het helpt wel!"
Het verzamelen van genealogische gege- een genealogisch programma zit hem echter
vens gebeurt het handigst op zogenaamde vooral in de zogenaamde uitvoermogegezinsbladen. Men kan daarvoor zelf bla- lijkheden.
den maken, gebruik maken van voorbe- Het programma zoekt met evenveel gemak
drukte bladen, of van een computer. ') In de gegevens bij elkaar voor een kwartierhet laatste geval kan men twee mogelijk- staat als voor een parenteel. Door uit het
heden onderscheiden, analoog aan de lijstje op het scherm, het menu, een keuze
schriftelijke vastlegging: men maakt zelf te maken, krijgt men een nieuw menu en zo
een programma of men gebruikt een spe- geeft men stap voor stap aan of men
ciaal daarvoor ontwikkeld genealogisch bijvoorbeeld gegevens wil invoeren, aanprogramma. In het onderstaande worden vullen of wijzigen dan wel uitvoer wilt
voordelen van een genealogisch compu- hebben in de vorm van een parenteel,
terprogramma belicht aan de hand van het genealogie, kwartierstaat enzovoort. Bij
bekende programma van de Nederlandse een kwartierstaat kan men kiezen voor de
Genealogische Vereniging: GensData/D90 lijstvorm, dat wil zeggen de opeenvolgende
kwartieren komen als tekst onder elkaar, of
(versie 1.30)
de tabelvorm, een meer schematisch
Globaal komt het in de computer invoeren overzicht. De Kwartierstaatboeken van de
van de gegevens bij GensData/D90 neer op Genealogische Vereniging Prometheus zijn
het maken van twee (elektronische) voorbeelden van de lijstvorm. De tabelkaartenbakken. De eerste kaartenbak, of vorm kan men onder andere bewonderen in
zoals dat in deze wereld heet, de eerste de twee grote kwartierstaatboeken van het
Ons Erfgoed nr 5, 1993
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Generatie I
Maria Magdalena de Masier [3480], geb. Breskens 14.6.1869, overl.
Winterswijk 6.12.1945, tr. [1502] Bre3kens 29.8.1894 Jakobus Verhage
[3479], geb. Zuidzande 24.12.1868, onderwijzer, overl. Terneuzen
30.5.1902, zn. van Izaak Verhage [3555], koster, metselaarsknecht, en
Janna Suzanna Baarense [3556].
Generatie II
2. Johannis de Ma3ier [3560], geb. Breskens 10.11.1827, werkbaas, overl.
Breskens 7.10.1902, tr. [1536] Philippine 21.3.1859
3. Maria Johanna Ossewaarde [3561], geb. Sluis 8.9.1830, overi. Nieuwe
Sluis 17.10.1911.
Generatie III
4. Abraham de Masier [3690], geb./ged.(Ned. Ger.) Hoofdplaat/Retranchement
1/5.1.1794, landman, aannnemer, overl. Breskens 31.8.1864, tr. [1576]
Hoofdplaat 30.5.1822
5. Leijntje Provoost [3691], geb./ged.(Ned. Ger.) Middelburg 1/8.2.1801,
landbouwster, overl. Breskens 12.1.1836.
Druk op een toets voor vervolg.
Aktief bestand: KWART1

F9 = # , F10 = @

figuur 1
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figuur 2
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Koninklijk Nederlandsen Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde ("de Nederlandsche Leeuw". In de figuren 1 en 2 ziet men
hoe GensData/D90 de lijstvorm respectievelijk de tabelvorm op het scherm zet.
Men kan de uitvoer rechtstreeks naar een
printer sturen of opslaan en vervolgens
inlezen in een tekstverwerker. De figuren
zijn schermafdrukken. Bij de lijstvorm (fig.
1) herkent men dat aan de opmerking
"Druk op een toets voor het vervolg" bijna
onderaan. Achter elke naam ziet men een
getal tussen rechte haakjes staan. Dat is het
nummer dat het programma aan elke
persoon toekent. Men kan aangeven dat
men deze nummers in de uitvoer wil
onderdrukken. Figuur 2 is de tabelvorm
van dezelfde kwartierstaat.
Door beide figuren te vergelijken kan men
goed zien op welke wijze kwartieren
genummerd worden. Door middel van een
simpele toetsindruk kan men schakelen
tussen kwartiernummer en het persoonsnummer in de computer. Dat het ook hier
een schermafdruk betreft is te zien aan de
abrupte wijze waarop de namen bij vooral
de bovenste (= vierde) generatie zijn
afgebroken.
Geeft men in het programma aan dat men
de uitvoer naar de printer wil dan wordt de
opmaak netjes aangepast zodat dergelijke
afbrekingen niet voorkomen. Met de cursortoetsen of de muis is elk kwartier te
bereiken en als men aangeeft dat men naar
de vijfde generatie wil, schuift de vierde
generatie op het scherm naar beneden
waarbij de namen aan het nu bredere kader
worden aangepast. Staat de cursor op
bijvoorbeeld kwartier 2 en klikt men met de
muis of drukt men op de enter-toets dan
opent zich een venster met de gegevens van
Ons Erfgoed nr 5,1993

dat kwartier. Zo worden de overige
kinderen zichtbaar en ook eventuele andere
huwelijken. Zie figuur 3, waar de opmerking "Druk een toets" aangeeft hoe de
informatie die niet in dit venster past,
opgeroepen kan worden.
Bij dit onderdeel van GensData/D90, kwartierbladen, hoort een fraaie en krachtige
zoekfunctie, op te roepen met de functietoets F2. Standaard komen dan de persoonsgegevens in beeld op volgorde van
nummer. Men kan op dezelfde wijze als in
het kwartierblad het venster met uitgebreide gegevens krijgen maar ook via de P
van Positioneer in een klap een flink stuk
verder in het bestand komen. In figuur 4 is
op deze manier de lijst op het scherm
gekomen van de nummers 3478 t/m 3492.
In deze lijst ziet men veel personen die in
hun onderlinge relatie ook al in de figuren
1, 2 en 3 voorkwamen. Met de V, M of K
komt men meteen bij de vader, moeder of
lijst met kinderen van de persoon waar de
cursor op staat. Met de S van sorteer kan
men de volgorde van de lijst wijzigen of
bijvoorbeeld alfabetisch.
In figuur 5 is weergegeven hoe de parenteel
begint van het echtpaar van de in de inleiding genoemde huwelijksbijbel. In GensData/D90 is daarvoor opgegeven dat de
persoonsnummers niet moeten worden
weergegeven, vervolgens is de uitvoer naar
disk geschreven, in WordPerfect ingelezen,
opgemaakt (waardoor bijvoorbeeld de
namen vet zijn weergegeven) en tot slot met
een proportioneel lettertype afgedrukt.
Misschien valt het op dat de datumgegevens gescheiden worden door puntjes.
In GensData/D90 kan men onder andere
aangeven of het datum-scheidingsteken een
puntje of een streepje moet zijn. In hetzelf193
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Johannis de Masier [3560], geb. Breskens 10.11.1827, werkbaas, ovl.
Breskens 7.10.1902, zv. Abraham de Masier [3690] en Leijntje
ha Mi
Provoost [3691], tr. [1536] Philippine 21.3.1859 Maria Johanna
Ossewaarde [3561], geb. Sluis 8.9.1830, ovl. Nieuwe Sluis
17.10.1911, dv. Johannes Ossewaarde [3702] en Catharina Martha
Moelaert [3703]
Uit dit huwelijk:
7!
1.
Leyntje Catharina de Masier [3484], geb. 5.1.1860.
2.
Catharina Martha de Masier [3488], geb. 11.11.1861.
3.
Sara Maria de Masier [3492], geb. 18.1.1863.
4.
Johannes Cornelis de Masier [3493], geb. Waarde 30.4.1864.
Druk een toet3

(c)1993 NGV
1.30

Generatie:
I-IV
Fl=Help

Maria Magdalena de Masier
* 14.6.1869 Breskens
+ 6.12.1945 Winterswijk

figuur 3

nr
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492

naam

voornaam

geb/ged

Hendriks
Verhage
de Masier
Verhage
van Houte
Morel
de Masier
Bondewel
Bondewel
Teunis
de Masier
Muller
Muller
Leeuwensteyn
de Masier

Hendrik Antoon
Jakobus
Maria Magdalena
Izaak
Dina
Francina
Leyntje Catharina
Jan Salomon
Anthonie
Pieternella
Catharina Martha
Teun
Arie
Elisabeth
Sara Maria

10.03.1877
24.12.1868 30.05.1902
14.06.1869 06.12.1945

1533
1534
1536
1534

05.01.1860

1536
1506

11.11.1861
00.00.1861

1536
1508

18.01.1863

1536

I=Info (enter)
P=Positioneer
S=Sorteer/Sel.
1.30

K=Kinderen
V=Vader
M=Moeder
+ 6.12.1945 Winterswijk

ovl/begr

H=Help
PgUp=Blad omhoog
PgDn=Blad omlaag

ouder rel
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Esc=Einde Zoeken
F10=Einde Zoeken
(3479/7231)
11

Fl=Help

figuur 4
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I.

Johannis de Masier, geb. Breskens 10.11.1827, werkbaas, overl.
Breskens 7.10.1902, zn. van Abraham de Masier, landman, aannnemer,
en Leijntje Provoost, landbouwster, tr. Philippine 21.3.1859 Maria
Johanna Ossewaarde, geb. Sluis 8.9.1830, overl. Nieuwe Sluis
17.10.1911, dr. van Johannes Ossewaarde. schoenmakersknecht,
schilder, en Catharina Martha Moelaert, werkvrouw.
Uit dit huwelijk:
1.
Leyntje Catharina de Masier, geb. 5.1.1860, tr. 14.4.1887 Jan
Salomon Bondewel, zn. van Anthonie Bondewel en Pieternella
Teunis.
2.
Catharina Martha de Masier, geb. 11.11.1861, tr. 23.7.1885 Teun
Muller, geb. Sliedrecht ca. 1861, zn. van Arie Muller en Elisabeth
Leeuwensteyn.
3.
Sara Maria de Masier, geb. 18.1.1863, onderwijzeres.
4.
Johannes Cornelis de Masier, geb. Waarde 30.4.1864, leraar
wiskunde.
5.
Abraham de Masier, geb. 31.10.1865, overl. 11.4.1866.
6.
Jozina Suzanna de Masier, geb. 8.6.1867, overl./begr. Terneuzen
23/26.12.1963, tr. 10.11.1892 Jan Tollenaar, geb. ca. 1869, zn. van
Joost Tollenaar en Aantje de Leye.
7.
Maria Magdalena de Masier, geb. Breskens 14.6.1869, volgt II.

II.

Maria Magdalena de Masier, geb. Breskens 14.6.1869, overl. Winterswijk
6.12.1945, tr. Breskens 29.8.1894 Jakobus Verhage, geb. Zuidzande
24.12.1868, onderwijzer, overl. Terneuzen 30.5.1902, zn. van Izaak
Verhage, koster, metselaarsknecht, en Janna Suzanna Baarense.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Izaak Rudolf Verhage, geb. St.Annaland 2.8.1895, volgt III.

III.

Jan Izaak Rudolf Verhage, geb. St.Annaland 2.8.1895, opzichter
wegenbouw, overl./begr. Winterswijk/Dieren 20/24.2.1965, tr.
Hoogezand 1.2.1919 Egberdina Koning, geb. Hoogezand 27.5.1895,
overl./begr. Schiedam 15/20.6.1984, dr. van Jeen Koning, landbouwer,
ijzerwerker, en Catharina Hinderika Meijer.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Catharina Jacoba Verhage, geb. Winterswijk 14.12.1922, tr.
Winterswijk 14.6.1945 Johannes Adrianus Scholl, geb. Nijmegen
14.9.1921, leraar
N.O., overl./begr.
Vlaardingen/Schiedam
10/13.12.1991, zn. van Willem Scholl, gemeentereiniger, en Gerritje
Christina Willemsen.
2.
Jeen Jacobus Jan Verhage, geb. Winterswijk 25.9.1926.

figuur 5
de programmaonderdeel kan men ook opgeven of men de achternaam in hoofdletters
wil of niet. Deze instellingen kan men naar
believen veranderen. Men zit dus niet vast
aan een eenmaal gemaakte keuze.
Tot slot toont figuur 6 een van de mogelijkheden om een parenteel schematisch
weer te geven.
De getoonde voorbeelden laten slechts een
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deel zien van wat met een genealogisch
computerprogramma mogelijk is. Het
grootste voordeel van zo'n programma is
het gemak waarmee van presentatievorm
kan worden gewisseld en de eenvoud van
het maken van een nieuwe uitvoer als de
vorige door nieuwe gegevens is verouderd,
Dat dit de kwaliteit van de presentatie van
het genealogisch materiaal ten goede komt
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figuur 6
hoeft geen betoog.
Dus toch een computer...?
Hoewel een computer samen met een goed
programma als GensData/D90 de genealoog vele voordelen biedt, moet men zich
zo'n apparaat beslist niet laten aanpraten.
Echter, overweegt men tot aanschaf over te
gaan, bezoek dan een van de vele
genealogische bijeenkomsten die her en der
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in het land gehouden worden en waar de
Computerdienst van de Nederlandse Genealogische Vereniging aanwezig is met
een stand of vaak een lezing verzorgt. Laat
uitleggen hoe men zonder probleem een
kwartierstaat van een mede genealoog op
diskette kan zetten en daarna toevoegen
aan een ander (het eigen?) bestand. Wordt
de verleiding groter, maar aarzelt men nog
voor de beslissende stap, volg dan een
Ons Erfgoed nr 5, 1993

cursus van twee dagdelen, georganiseerd
door de Computerdienst en leer met het
programma werken. Men hoeft daarvoor
zelf niet eens in het bezit van een computer
of het programma te zijn. En als men na dit
alles tot de slotsom komt "toch maar
niet"
ach er wordt al eeuwen genealogie zonder computer bedreven, dus een
jaartje meer of minder komt er niet op aan.
Een jaartje? Ja, want de praktijk leert dat

wanneer men eenmaal met de mogelijkheden kennis heeft gemaakt, men zich
vroeg of laat zal aansluiten bij het
groeiende leger "computergenealogen"!
Voor verder inlichtingen kan men zich
wenden tot het secretariaat van de
Computerdienst N.G.V., postbus 487,
3720 AL Bilthoven.
') Zie Ons Erfgoed nr 1, januari 1993.

Lezerspost
teakte op het stadhuis blijft, is niemand op de
hoogte met de verschrijving en gaat Cornelis,
evenals zijn broers en zusters door het leven
met de achternaam Van der Kaaden. Ook later
weten zijn kinderen niet beter of zij heten Van
der Kaaden. Mijn vader, één van de zoons van
Cornelis, heeft jarenlang een schoolschrift
bewaard, waarop de meester zijn naam had
geschreven: C.van der Kaaden.
Dan gaat Arie, de oudste zoon van Cornelis in
1896 in dienst bij de Koninklijke Marine en
krijgt een schrijven thuis, waarin vermeld, dat
Arie van der Kade (zich noemende Arie van
der Kaaden) ingelijfd wordt bij de Koninklijke
Marine. Op dat moment wordt de familie zich
bewust van de gemaakte fout en gaat men
verder door het leven met de achternaam Van
der Kade. Bij later genealogisch onderzoek
kwam ik via de voorvaders, die in de betreffende DTB-boeken onder andere de namen
voerden van Verkade, Verkaden, Voorkade,
Van der Kaeden, Van der Caeden, tot de
voorvader die het eerst de achternaam voerde,
de rond 1615 geboren Hendrick Claesz. van
Met dank aan den ambtenaar
Arie van der Kaaden geeft 14 januari 1859 de der Kade. Dankzij de vergissing van de
geboorte aan van zijn zoon Cornelis. De ambtenaar in 1859 ben ik dus weer in het
ambtenaar van de Burgerlijke Stand schrijft bezit van de oorspronkelijke achternaam.
hem echter in het geboortenregister in als A.D.van der Kade, Castricum.
Cornelis van der Kade. Aangezien de geboorHoge leeftijd
Naar aanleiding van het artikel Huwelijkspenningen, in Ons Erfgoed nr. 3, waarin
de zin voorkomt: "Wat zeldzamer zijn de
penningen van een 50-jarig huwelijk. Dat
komt omdat men in die tijd meestal niet erg
oud werd".
Naar mijn inzicht suggereert de zin, ondanks
het feit dat het woord "meestal" wordt gebruikt, dat mensen vroeger niet erg oud
werden. Mensen werden vroeger net zo oud
als tegenwoordig. Alleen de gemiddelde
leeftijd lag vroeger een stuk lager. De belangrijkste reden daarvoor was de grote kindersterfte (door de slechte medische voorzieningen). Menig genealoog zal de ervaring wel
hebben, dat na lang zoeken in DTB-boeken,
uiteindelijk een overlijdensdatum wordt gevonden, waar dan uit blijkt dat die persoon
een respectabele leeftijd heeft bereikt van
omstreeks 90, zelfs 100 jaar!
René Maassen, Elden.
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Boeken en tijdschriften
Het is weer een goed verzorgd jaarboekje
Gruoninga waarin een aantal opmerkelijke
genealogieën zijn opgenomen. Bijvoorbeeld
de stamboom van het geslacht Kruizinga door
J.W. Schaap. Deze genealogie vangt aan met
Ipo Cruisinga, een grietman in WesterdeelLangewold, vermeld tussen 1533 en 1557.
De oudste bekende stam-vader van de Kruizinga-nazaten in de mannelijke lijn is Tiabbe
of Tjebbe Cruisinga, vermeld in 1546 en
1553. Het geslacht loopt door tot Rindert
Reinders Kruisinga 1766-1857, schipper te
Kropswolde.
De familienaam werd nogal eens verschillend geschreven. Cruisinga, Cruysinghe,
Crusinga, Cruisinge, Cruysynghe, Crousinga, Kruisinga, Kruizinga.
Het verhaal over Johann Martin Riedel,
hoftrompetter in Nassau-Dillenburg wordt in
enkele pagina's beschreven door J.Ph.
Lucassen. Over het geslacht Blokbergen laat
Petronella J.C.Elema de genealogie zien. Zij
gaat ook uitvoerig in op diverse details uit het
geslacht, ontleend aan het Haardstedenregister en kwitantieboek. Hierdoor wordt
een aardig stuk familiegeschiedenis vastgelegd. Elders in het jaarboek gaat de
schrijfster in op het geslacht Sjabbes te
Garsthuizen en samen met Remer Alma de
genealogie van het geslacht Cleveringa.
De "Ontvangsten bij begrafenissen te
Scheemda 1713-1760" werd vastgelegd door
J.Th. Tjadens. Voor de genealoog zijn de
DTB-boeken primaire bronnen. De namen
van de begraven personen zijn exact
overgenomen. De lijst omvat 22 pagina's met
namen.
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De genealogie van het geslacht Ligger
(Legger) te Veendam en Wildervank wordt
belicht door dr. P. Bos. Deze genealogie
vangt aan met Albert Hermans Ligger,
geboren te Zuidveen omstreeks 1630 en
overleden te Veendam tussen 1681 en 1692.
Ook hier zien we dat door het bestuderen van
allerlei archiefbescheiden de voorouders
worden geplaatst in de tijd waarin zij leefden,
woonden en werkten. Kortom, een uitmuntend stukje familie-geschiedenis.
Andere bijdragen in het jaarboek Gruoninga
werden geleverd door drs. U.M. Ubbens over
het nageslacht van Albert Wabbes en
Sijbelke Alberts; J.Th. Tjadens schrijft over
de eerste bewoners van de oudste Oldambster
boerderij. Een kroniekje van Johan Tengers
ten Post wordt beschreven door R.H. Alma.
J. van Bolhuis geeft een overzicht van de
Doopsgezinde leden van zijn familie. Tot slot
nog een genealogie van de Principaals in het
Oldambt door Johanna Principaal en P.E.
Dinkla.
In De Familiegids nr. 2, juni 1993 lezen wij
over de wetenswaardigheden van het
(Zeeuwse) geslacht Dees en aanverwanten.
Aandacht wordt besteed aan het overlijden
van Krijn Dees uit Terneuzen. Er wordt een
en ander verteld over de heren van Axel.
Bijzonder aardig zijn de afgebeelde "Begrafenis Lijsten" van het Axelse echtpaar Petrus
Dielemans en Johanna Moes uit 1875 en
1886. Verder wat geharrewar over de "echte
Lieven de Feijter", wiens identiteit nogal wat
verschil van mening opriep. Tot slot in het
tijdschrift twee pagina's met familieberichten.

Ons Erfgoed nr 5,1993

Genealogische vragen
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen in
volgorde van binnenkomst en voor zover de plaatsruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis voor abonnees.
Vragen in machineschrift of blokletters.

Berghuis. Wie beschikt over gegevens of is
bezig met een stamboom van de geslachten
Berghuis, Beijer, Kroon, Leijdens, Remus.
A.M. Remus Ameliastraat 14, 4761 AC
Zevenbergen.
De Haas. Gezocht: geboorteplaats en -datum
(plm. 1654) alsmede de ouders van Jacobus
Alberts de Haas, geh. Amsterdam 7 aug.
1677 met Freekje Jacobs Bagijn. Tijdens
huwelijk werd Jacobus geassisteerd door zijn
oom Gilles Joosten van Baersbanck (een
Haarlemse familie). Aansluiting met deze
familie is echter niet te vinden. Ook geen
aanneme-lijke geboorte in Amsterdam, waar
Jacobus vandan zou komen.
D. van der Vliet, Comeniusstraat 543', 1065
BZ Amsterdam, tel. 020-6159719.
Harlaar. Gezocht: ouders van Willem
Harlaar, geb. Alblasserdam 17 april 1847,
geh. Alblasserdam 4 nov. 1870 met Jansje
Koolmees, geb. Alblasserdam 30 dec. 1847.
Wie waren haar ouders?
N.Colijn-Okkerse, Mariannestraat 36, 3314 ff
Dordrecht.
Van Mil. Gezocht: de ouders van Gerardus
Hubertus van Mil. Volgens huw. akte geb. te
Rhoon. Geboorte of doop in Rhoon niet
gevonden. Geh. Wassenaar 24 april 1763 met
Cornelia van der Lans. Ged. Wassenaar 1
juni 1735, dv Jan Cne-lisze van der Lans en
Helena Leenders van der Klij.
S.MJ.van Mil-Le Rütte, Kalverweide 24,
2727 GD Zoetermeer, tel. 079-410890.
Ons Erfgoed nr 5,1993

Gezocht: LDS genealogie programmagebruikers om ervaringen uit te wisselen en
eventuele vragen ten aanzien van dit programma aan elkaar voor te leggen.
Leendert W. Koppenol, postbus 25, 4670 AA
Dinteloord.
Neve, Vossaert. Gezocht: Alles over de geslachten Neve en Vossaert.
W.M. Neve, Wipmolenerf 4, 2807 DJ Gouda,
tel. 01820-80988.
Roodnat Jan Roodnat, geh. Alblasserdam
met Cornelia Kramer. Beiden geb. Alblasserdam plm. 1817. Alle gegevens over deze
families zijn welkom. Het archief Alblasserdam is in 1940 door brand verwoest.
N. Colijn-Okkerse, Mariannestraat 36 3314 ff
Dordrecht.
Van der Salm. Wie is bekend met het wapen
van het geslacht Van der Salm? Gevierendeeld: 1 en 4 in goud drie zwemmende
gouden zalmen boven elkaar; 2 en 3 in blauw
drie gouden lelies (1,2). Helmteken: een
uitkomende linkerarm met in de hand een
zwaard. Dekkleden zijn in goud en blauw. In
de Nederlandsche Leeuw werd reeds in 1912
navraag gedaan door de heer W. Snouckaert.
Verdere gegevens over het geslacht Van der
Salm zijn uiteraard ook welkom.
Mevr. L.Visser- Van der Salm, John Woodruimte 39, 2728 NC Zoetermeer, tel. 079410550.
Verhees. Gezocht: Geboortedatum- en plaats
van Johannes Verhees. Overl. Eersel 7 dec.
1802. Geh. met Elisabeth van Hulsel (Hulselmans?). Overl. na 1830. Gezocht haar
geboortedatum- en plaats. Wie waren hun
ouders?
A.J.M. Verhees, Lange Schoor 13, 5527 GL
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Hapert.
Van Vloten. Wie kan mij behulpzaam zijn bij
verder onderzoek (zeventiende en achttiende
eeuw) in Utrecht?
A.J.van Vloten, Lubeckstraat 66, 2517 SR
Den Haag, tel. 070-3644752.
Cornelis de Vries. Gezocht: de geboorteplaats- en jaar (plm. 1746) van Cornelis de
Vries. Geh. 1776 te Lieshout met Helena van
de Zande en overl. Helmond 17 febr. 1811.
Wie waren zijn ouders en waar en wanneer
zijn deze geboren, gehuwd en overleden?
J. de Vries, Kennedydreef, 6716 CK Ede.
Van Werkhoven. Gezocht: huw. en geb.
plaats en jaar van de ouders van Jan van
Werkhoven (geb. Amerongen 1740); Cornelis Reijerse van Werkhoven; Agenietje Jans
van Achterberg. Acht kinderen werden tussen 1724 en 1740 geref. ged. in Leersum,
Doorn en Amerongen.
J.J. van Werkhoven, Watertje 43, 2381 EJ
Zoeterwoude.
Wouters. Gezocht: nazaten van Pieter Wou-

ters, timmerman, geb. Westkapelle 14 febr.
1832, overl. 4 juni 1871. Geh. met Willemina
Johanna Lodewijk, geb. Koudekerke 21 sept.
1834, overl. Schoten (gem. Haarlem) 17 sept.
1910 als echtgenote van Jan Keultjes.
Gezocht: nazaten van Jan Wouters, wagenmaker, geb. Zoutelande 28 jan. 1838, overl.
Achthuizen 23 jan. 1922. Geh. Johanna
(Janna) Karelse, geb. Wolphaartsdijk? 30
nov. 1845, overl. 12 jan. 1930
K.Wouters, postbus 45, 4347 ZG Zoutelande,
tel. 01186-1295.

Van Wijck. Gezocht: persoonsgegevens,
voorouders en nazaten van Nicolaas van
Wijck, ged. Rotterdam 26 juni 1797, overl.
Amsterdam 31 jan. 1849. Geh. met Josina
Vaassen.
F.Vaassen, Jac. Bellamyhove 16, 2717 HN
Zoetermeer.
Ruil. Aangeboden: onderzoek in Amsterdam
en Haarlem in ruil voor onderzoek in
Antwerpen en Beveren.
Johan Willemsens, postbus 10502, 1001 EM
Amsterdam.
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Op de omslag:
Wapenajbeeldingen uit C. Commelin, Beschrijvinghe van Amsterdam, 1693
Zie : Familiewapens pag. 207

Van de redactie
Naar aanleiding van het artikel over
genealogische verenigingen in Ons Erfgoed
nr. 5, pagina 185, waarin wij, mede op
grond van brieven van onze lezers, gewag
maakten van de beperkte openingstijden en
de ontoegankelijkheid voor eventuele begeleid(st)ers van het NGV-Verenigingscentrum in Naarden, schrijft de Nederlandse
Genealogische Vereniging:
"Sinds april 1993 kent de NGV het begrip
'gezinsleden'. Dit zijn leden die behoren tot
de huishouding van een ander NGV-lid. Zij
betalen slechts f 12,-- per jaar, waarvoor
zij alle rechten van een gewoon lid krijgen.
Ze ontvangen echter niet het maandblad
Gens Nostra. In Naarden zijn ze van harte
welkom en zij kunnen daar onderzoekingen
doen zoveel zij willen".
Ons Erfgoed hoopt, dat deze verruiming
van mogelijkheden inderdaad gepaard zal
gaan met een zekere soepelheid, waarbij
men ook rekening houdt met de omstandigheden.

computer. En de handleidingen bij een
computerprogramma zijn kennelijk geschreven door programmeurs, voor wie dit
alles "gesneden koek" is. Vaak wordt
aangegeven wat je moet doen, maar niet
hóe je een bepaalde handeling moet uitvoeren. Een duidelijke en juiste voorlichting
zou hier dus op zijn plaats zijn.
Weliswaar zijn er soms voor bepaalde programma's cursussen, maar niet altijd is men
in de gelegenheid deze te volgen. De wenselijkheid van deze cursussen illustreert op
zich al dat de handleidingen te kort schieten.
Graag zouden wij van onze lezers vernemen, wat de mogelijkheden en vooral de
moeilijkheden zijn van de diverse genealogische computerprogramma's en de
daarbij behorende handleidingen. Gezamenlijk kunnen wij dan onderzoeken waar
en in hoeverre aanpassing van de handleidingen noodzakelijk is. Het resultaat van
dit onderzoek kunnen we dan voorleggen
aan de schrijvers van die handleidingen.
Lezers van Ons Erfgoed, die een genealo- Deze zouden wat consument-vriendelijker
gisch computerprogramma hebben aange- moeten zijn en vooral zal er rekening
schaft, schreven ons dat zij er nogal eens moeten worden gehouden met de gebruikers
moeite mee hebben om op de juiste wijze van die programma's. Ook in handboeken
met zo'n programma om te gaan. Dit zou van andere programma's houdt men over
vooral komen, omdat zij nog niet helemaal het algemeen rekening met beginners.
vertrouwd zijn met het gebruik van de
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Genealogie
Billiet van aengevinge, wegens het
Middel van Trouwen.
JCk ondergefchreve, my [uitende begeven te*
•*- Hwwelijckm fiat e met
ende ten opficbte van bet Middel op het Trouwen
geèmaneert, volgens den inhoudt van de Ordonnantie daer van zijnde, ge hoorende onder de Claffisvan
gulden > verUtremy
dien conform aen te geven , om vervolgens hit
voorfz rechtte-voldoen. Gedaen
Ont fa ngen by my Secretaris van
guldens,
de boven-gemelde
Huvdenden
Billiet van aengevinge, wegens het
Middel van'c Begraven.
JCkondergefchreveverklare bydefen, ingevtl•Lge van de Ordonnantie oj> 't Middel van 't Be'
graven geèmaneert, aengevinge te doen van het
Lijckvan
alsgehoorende onder de Clajfis van
guldens, om dien conform het vtorfebreve Recht te
voldoen. Gedaen
Ontfangen by my Secretaris van
de boven-gemelde
guldensi
Huydenden
Modelformulier voor de aangifte van trouwen en
begraven(Groot Placaatboek, deel IV, 'sGravenhage, 1705)

Doop-, trouw- en begraafboeken
Op het Concilie van Trente, van 1545 tot
1563, nam men algemene voorschriften aan
voor het bijhouden van doopboeken. De
verplichting tot registreren was echter al
veel vroeger van bisdom tot bisdom
geregeld. Tijdens de 24ste zitting van het
concilie nam op 11 november 1563 deze
synode de beslissing, dat in het vervolg alle
gedoopten mét de namen van peter en meter
door de pastoors moesten worden
ingeschreven en dat de aldus aangelegde
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doopregisters bewaard zouden worden.
Weldra na de totstandkoming van deze
resolutie verschenen in Nederland de eerste
doopboeken. Dat van de toen nog Room
Katholieke Oude Kerk in Amsterdam vangt
aan in 1564.
Maar al vóór het Concilie van Trente
bestonden er doopboeken. Zo bestaan er
doopregisters in Noord-Italië en Frankrijk
uit de veertiende eeuw en het oudste
doopboek is dat van Cabrières (Vaucluse)
waarin de dopen van 1305 tot 1378 werden
bijgehouden. De doopregister van de
Rooms Katholieken en later die van de
Gereformeerden, verschillen niet veel van
elkaar. Behalve dan dat de Rooms Katholieke doopboeken meestal in het Latijn zijn
geschreven. Voor een wat geoefend genealoog hoeft dit laatste geen moeilijkheid op
te leveren.
Oudste trouwboek
Het oudste trouwboek van Nederland is dat
van Deventer over de jaren 1542 tot 1575.
Het is ook in die tijd, dat de doop- en
trouwboeken wat meer in gebruik komen.
Hierbij moet opgemerkt worden dat tijdens
het Concilie van Trente ook de registratie
van huwelijken verplicht werd gesteld. Het
Concilie verlangde geldigheid van het
huwelijk. Dat wil zeggen dat het werd ingezegend door een priester in het bijzijn van
twee getuigen. Toch moet de invoering van
doop- en huwelijksregisters meer gezien
worden als een eis van de tijd, de zestiende
eeuw dus, dan als een denkbeeld van het
Ons Erfgoed nr 6, 1993

Concilie van Trente.
Na de Reformatie werd het in de Noordelijke Nederlanden iets anders. De gereformeerde kerk was de uitverkoren kerk
geworden en er kon dus voor de predikant
getrouwd worden. Maar dat kon ook voor
de Schepenen. Dat trouwen voor het
gerecht was ingevoerd om katholieken en
anderen die uit principe weigerden om voor
een predikant te huwen, de mogelijkheid te
geven hun huwelijk te legaliseren. Voor de
genealogen van later was dit een geluk,
want de trouwinschrijvingen in de gereformeerde huwelijksregisters en ook in die
van het gerecht zijn uitvoeriger dan die bij
de katholieken. Het belangrijkste verschil
is, dat bij de Rooms Katholieke huwelijksinschrijvingen geen plaats van herkomst
staat vermeld van bruid en bruidegom.
Meeste informatie
Men onderscheidt een ondertrouw- of
aantekenregister, een geboden- of proclamatieregister en het eigenlijke trouwregister. De ondertrouwregisters bevatten voor
de genealoog dikwijls de waardevolste
gegevens. Zij verstrekken over het algemeen de meeste informatie over het
bruidspaar. In de grote steden zijn die
registers iets uitvoeriger dan die van het
platteland. Daar wordt over het algemeen
volstaan met de namen van het aanstaande
echtpaar en hun plaats van herkomst. Dit
laatste is meestal de plaats van inwoning of
geboorte. Daarnaast wordt ook vermeld als
het een weduwe of weduwnaar betreft die
opnieuw in het huwelijk treedt. In de grote
steden worden dikwijls ook de woonadressen, de beroepen en de namen van de
getuigen vermeld. En met betrekking tot
deze laatsten veelal hun relatie - broer,
Ons Erfgoed nr 6, 1993

zuster, tante, oom - met bruid of bruidegom.
Het geboden- of proclamatieregister bevat
voor de genealoog weinig bijzonderheden.
Ze zijn meestal een "afspiegeling" van het
ondertrouwregister.
Begraafboeken
Gegevens over iemands overlijden zijn te
vinden in de begraafboeken of grafregisters. Over die registratie bestaat in de
Noordelijke Nederlanden een bepaling uit
1574. De Nationale Synode van Dordrecht
van de Gereformeerde kerken vaardigt dan
het besluit uit, dat "een ieglijk dienaer oock
de namen der lidmaten der gemeenten, die
afsterven sullen optekenen. Meestal werden
die registers door de koster in opdracht van
de kerkmeesters bijgehouden. De juiste
datum van overlijden wordt over het algemeen niet vermeld, alleen de datum van
begraven. Wel kan men die informatie
vinden in de begraafboeken, bijgehouden
door Rooms Katholieke geestelijken. Bij
genealogisch onderzoek naar huwelijk en
overlijden in Holland bieden bovendien de
zogenaamde impost- of gaardersregisters
nog uitkomst. Deze werden tussen 1695 en
1805 bijgehouden. Een soort belastingregister waarin achter elke inschrijving
staat vermeld tot welke tariefsklasse men
gerekend was. Er bestonden vier klassen.
Dertig gulden, twaalf gulden, zes gulden en
drie gulden. Verder waren er aparte "pro
deo-registers" voor hen die onvermogend
waren. Maar ook in de begraafboeken van
de kerk kan men aardige bijzonderheden
aantreffen. Zelfs in die van recenter datum.
Zo bijvoorbeeld over de begraafplaats bij
de Stompe Toren te Spaarnwoude. Daar
werd 10 april 1848 een kind van A. Schuijt
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begraven. Het register meldt:
"Regt der kerk ƒ 0,75; Luiden bij het
overlijden ƒ 0,20; Luiden bij het begraven
ƒ 0,40; Gebruik van het doodskleed
ƒ 0,12/2; Totaalbedrag der Kerkelijke regten ƒ 1,47!4; Totaalbedrag der declaratie
ƒ4,25".
Grote veranderingen
In de Franse tijd, zo rond 1795, vonden er
grote veranderingen plaats. De Gereformeerde kerk verloor haar bijzondere positie
en de Rooms Katholieken deden oude
rechten gelden op kerkgebouwen en
kerkelijke goederen. De kerken werd gelast
hun doop-, trouw- en begraafboeken bij de
burgerlijke gemeenten in te leveren. Veel
later kwamen die oude registers in de
Rijksarchieven terecht, vanwaar ze in
bruikleen werden gegeven aan gemeentearchieven. Toch bezit het Rijk niet alle

DTB-boeken. Dat komt omdat er destijds
kerkbesturen waren, die zich van de Franse
maatregel niets aantrokken en de boeken
onder eigen beheer hielden. Gelukkig voor
de genealoog is er het "Repertorium DTB;
globaal overzicht van de Nederlandse
doop- en trouwregisters e.d. van voor de
invoering van de Burgerlijke Stand", uitgegeven door het Centraal Bureau voor
Genealogie en samengesteld door W. Wijnaendts van Resandt en J.G.J. Booma, 's
Gravenhage 1980. Dit repertorium geeft
een overzicht van de doop-, trouw-,
begraaf- en lidmatenregisters van voor
1811 met de plaats waar zij bewaard
worden: een Rijks- Gemeente- of
Streekarchief, het Centraal Bureau voor
Genealogie, enzovoort. Het repertorium is
ook te koop voor ƒ 49,- (vrienden ƒ 39,-)
bij het Centraal Bureau, Prins WillemAlexanderhof 22, 2595 BE 's Gravenhage.

Abonnementen 1994.
De lezers, die Ons Erfgoed vanaf nummer 1 ontvangen
hebben, krijgen in de loop van december een acceptgirokaart voor het abonnementsgeld over 1994 toegezonden.
Zie pagina 217, Genealogische Wegwijzer in 1994. Ook
voor U!

206

Ons Erfgoed nr 6, 1993

Familiewapens
Kleurencodes
Een heraldisch wapen zonder kleur bestaat
niet. Bij het reproduceren van deze wapens
kan men soms bij de afbeeldingen om technische redenen geen gebruik maken van
kleuren. Toch is het wenselijk in deze
zwart-witafbeeldingen aan te geven welke
kleuren worden toegepast. Bovendien moet
deze aanduiding ook voor anderen dan de
vervaardiger van de reproduktie begrijpelijk zijn. Met andere woorden: er is een
algemeen bekende vaste kleuraanduiding
nodig.
Het heeft lange tijd geduurd eer een dergelijke algemeen aanvaarde code ontstond. In
de veertiende eeuw begon men metalen en
kleuren aan te geven door een figuur, die
symbolisch de kleur tot uitdrukking bracht.
Zo was bijvoorbeeld een ster het symbool
voor zilver en voor blauw gebruikte men
een lelie.
Ook heeft men wel in oude wapenboeken
op velden en afbeeldingen de beginletters
van de kleuren en metalen gebruikt, of

goud

vleeskleur

zilver

rood

hermelijn

tegenhermelijn
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werden planetentekens daarvoor toegepast.
In de beginperiode van de heraldiek, misschien ook omdat de contacten en contactmogelijkheden veel beperkter waren dan
later in de tijd, koos vrijwel iedereen zijn
eigen manier van aanduiden. Al snel
ontstond er een strijd over de beste manier
van weergeven, waarbij ieder - hoe kan dat
anders - zijn eigen wijze van aanduiden de
beste vond.
Het systeem dat tegenwoordig voor de
zwart-witweergave wordt gebruikt is omstreeks het eind van de zestiende eeuw
ontstaan. De snelle verbreiding ervan
kwam tot stand door het boek van
Sylvester Petra Sancta, dat in 1638 verscheen ')• In de loop van de zeventiende
eeuw kwam dit systeem algemeen in gebruik.
Ook in de tegenwoordige tijd wordt het
alom toegepast, al bestaan ook nu hier en
daar nog afwijkende aanduidingen. In de
onderstaande afbeeldingen is deze codering aangegeven.

blauw

vair

zwart

groen

tegenvair

paalvair

purper

omgek.paalvair
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Schilddeüngen niet altijd recht
In Ons Erfgoed nr. 4, pagina's 130-133,
kwamen de schilddeüngen aan de orde.
Daarbij werden de elementaire vormen
behandeld, waarbij gebruik werd gemaakt
van rechte lijnen. Vermoedelijk heeft men,
om meer variatie mogelijk te maken, zich
niet tot rechte lijnen beperkt. Ook deze
lijnvormen moesten ten behoeve van de
blazoenering worden benoemd.
Zo onderscheidt men:

hoekig

gekanteeld

van onderen gekanteeld

beurtelings gekanteeld

uitgeschulpt

beide zijden gekanteeld

ingeschulpt

loodrecht gekanteeld

golvend

gezwaluwstaart

gewolkt
(twee variatie's)

gekrukt

(uit)getand

groot (uit)getand
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Geraadpleegde literatuur:
') Sylvester Petra Sancta, Tesserae gentilitiae descriptae ex
legibus fecialium, Romae 1638.
J.B. Rietstap, Armorial Général, procédé d'un dictionaire des
termes du blason, twee delen, Gouda 1884-1887.
Jan Zeeman, Familiewapens, 'n oude traditie herleeft,
Alkmaar 1987
Wappenfibel, Handbuch der Heraldiek, Neustadt an der
Aisch, 1991

Ons Erfgoed nr 6, 1993

Nederlandse archieven
REGLEMENT

1879. Nogal voortvarend, omdat de overgang van provinciaal naar rijksarchief dateerde van 1 oktober van genoemd jaar 2 ).
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By JAN VAN BUREN LENSINK,

Boekverkoper en

otdinam Drukker van <Je LANDSCHAP
DRENTHE.

Titelblad van nr. 342 van de Drentse
plakkatenlijst

Het Rijksarchief in Drenthe ')
Tot 1879 was er in Drenthe slechts een
Provinciaal Archief met daaraan verbonden
een provinciaal archivaris, die in deelbetrekking werkzaam was. De minister van
Binnenlandse Zaken stelde 23 augustus
1879 echter een nieuwe instructie vast voor
(rijks)archivarissen/beheerders van oude
rijksarchieven. De archivaris werd hierbij
opgedragen een wetenschappelijke inventaris aan te leggen volgens een door de
minister goed te keuren plan. De eerste die
een dergelijk plan aan de minister voorlegde was G.R.W. Kymmell, aangesteld als
rijksarchivaris in Drenthe per 17 december
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Sinds 1802 bevonden de oude gewestelijke
papieren zich op de zolder van het oude
Landschapshuis aan de Brink te Assen. In
1882 moesten ze daar weg vanwege de
bouw van een nieuw provinciehuis, nu het
Drents Museum. Sedert de bouw van het
provinciehuis en tot 1901 was het Rijksarchief in Drenthe gevestigd in een bovenhuis aan de Noordersingel in Assen waar
óók de museumbibliotheek een plaats vond.
Verbouw en nieuwbouw
In 1895 werd voor de bouw van een nieuw
archiefcomplex door het Rijk in Assen het
terrein aangekocht van de oude Hervormde
pastorie. In augustus 1901 kwam dit archiefgebouw, ontworpen door rijksbouwmeester C.H. Peters en opgetrokken in neogotische stijl "met het torentje" gereed. Het
Rijksarchief in Drenthe ging functioneren
op de plaats waar in Assen vanaf circa
1260 door de kloosterlingen de eerste
berging van voor hen van belang zijnde
documenten plaatsvond3)Op de bovenetage van het nieuwe gebouw
was het Rijksarchief gevestigd. Op de
begane grond werden tegen een geringe
huur een als museumzaal in te richten
ruimte, de oude kloostergang en een grote
kamer in gebruik gegeven aan het
Provinciaal Museum in Drenthe. In 1973
kwam aan die samenwoning van archief en
museum een einde. Het Provinciaal
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Museum nam toen intrek in het vrijgekomen oude Provinciehuis. In datzelfde
jaar werd tevens aangevangen met een
verbouwing van het Rijksarchief, die in
1975 gereed kwam. 4). Na een klein aantal
jaren was het Rijksarchief echter uit zijn
jasje gegroeid. Door de toename van
bezoekers was de studiezaal en door de
toename van verworven archieven het
depot te klein geworden. In 1980 werd dit
oude depot afgebroken en ter plaatse vond
tegen het oude gedeelte van het archiefcomplex nieuwbouw plaats. Daarbij werden onder meer een fraaie studiezaal en een
groot archiefdepot gerealiseerd.
Etstoel en DTB
In het Rijksarchief in Drenthe liggen de
archieven van het provinciaal bestuur van
1814 tot circa 1950, maar die van de
voorlopers, de gewestelijke besturen van
1600 tot 1813. Niet alleen de papieren van
de Etstoel, Drenthe's eigen gerechtshof
vanaf de middeleeuwen tot 1811, zijn er te
vinden, ook die van de moderne arrondissementsrechtbank, de kantongerechten en
het - opgeheven - gerechtshof van Assen.
Even iets meer over die Etstoel, een typisch
Drenthse eigenaardigheid. Die Etstoel was
oudtijds een landsgerecht, tevens bestuursraad, bestaande uit 24 etten, beëdigden dus, namelijk uit elk dingspel vier. Een
dingspel - in het oude Drenthe waren er
totaal zes - was weer onderverdeeld in
kerspelen, kerkdorpen dus.
Verder worden er in het Rijksarchief in
Drenthe de archieven bewaard van allerlei
rijksinstellingen. Zoals die van de Rijkswaterstaat, het Kadaster, de Hypotheekbewaarder en de strafgestichten in Veenhuizen. De archieven van deze strafge210

stichten zijn wat inhoud betreft van meer
landelijke aard. Hierin is het namelijk
mogelijk voorouders te vinden die in het
verleden een scheve schaats gereden
hebben terug te vinden, compleet met de
reden en duur van hun veroordeling.
De doop-, trouw- en begraafboeken uit de
zeventiende en achttiende eeuw staan voor
een ieder ter inzage in fotokopie. En het
zijn juist die DTB-boeken, die de aandacht
vragen van de genealoog. Vóór 1811 waren
de kerken de enige instellingen die gegevens
vastlegden over geboorte, trouwen en
overlijden. In Drenthe zijn van de Rooms
Katholieke parochies geen registers
bewaard van voor het eind van de achttiende eeuw. Op het eind van de zestiende
eeuw werd aan alle pastoors, vicarissen en
andere Rooms Katholieke priesters het
uitoefenen van de eredienst verboden. Zij
moesten hun woningen en goederen
verlaten en deze overdragen aan
kerkvoogden en de oudsten van de
kerspelen. En hiermee was in Drenthe de
hervorming een voldongen feit. Uiteraard
kwam er van roomse zijde verzet en nog
heel lang waren de "papen" in het Drenthse
land actief. Op 3 februari 1614 verscheen
er een plakkaat waarin bevolen werd dat de
kinderen binnen veertien dagen na hun
geboorte gedoopt moesten worden. En in
1639 werd bij kerkorde bepaald, dat de
doop "soo haest als men de bedieninghe
desselvigen hebben can" moest worden
toegediend door de predikant. De vader
moest - al dan niet in het bijzijn van
getuigen - het kind ter doop aanbieden. En
ook "om het helemaal netjes te houden":
kinderen geboren uit overspel konden de
doop pas ontvangen nadat één van de
ouders of nóg liever allebei in het openbaar
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hun zonden hadden beleden.
En behalve die DTB-boeken zijn in het
Rijksarchief in Drenthe ook de akten van
de Burgerlijke Stand van alle gemeenten in
Drenthe op microfilm ter beschikking.
Particulieren
Niet alleen van overheidsinstellingen, ook
van particulieren en particuliere instellingen worden de archieven in Assen bewaard. Ongeveer anderhalve strekkende
kilometer archieven is afkomstig van
bedrijven, verenigingen, stichtingen, kerken
en families. Een paar voorbeelden: de
Machinale Rahder-Turffabriek, Ontginningsmaatschappij De Drie Provinciën, de
Maatschappij van Weldadigheid, zuivelfabrieken en landbouwverenigingen, Stichting Opbouw Drenthe, het Drents
Landbouw Genootschap en de Eerste
Drentsche Stoomtramweg Maatschappij.
Van de vroegere havezaten in Drenthe
worden bewaard de archieven van Echten,
Mensinge, de Klencke, Oldengaerde, Batinge. Van de niet-adellijke huizen onder andere Overcinge en Westervelde. Belangrijke familiearchieven zijn die van
Kymmell, Oosting, Steenbergen, Brunsting, Fledderus en Nijsingh.
Nog even terug naar de archieven van de
Maatschappij van Weldadigheid. Deze
Maatschappij werd opgericht in 1818 met
het doel om landbouwkolonies op woeste
gronden te stichten. Deze gronden moesten
ontgonnen worden door armlastigen met
het doel ze op te voeden tot een nieuw
zelfstandig bestaan. Bovendien nam de
Maatschappij de taak op zich de verzorging
van wezen, vondelingen en bedelaars.
Armlastigen, wezen, vondelingen en bedelaars, die in dit kader naar de vestigingen
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van de Maatschappij in de gemeenten
Vledder en Norg kwamen, waren afkomstig
uit alle delen van Nederland. De archieven
van de Maatschappij bevatten daarmee een
op zich zelf staande en voor Nederland
unieke bevolkingsboekhouding waarvoor,
zowel van de zijde van nazaten van
kolonisten als van andere geïnteresseerden,
een nog steeds toenemende belangstelling
bestaat.
Verder berusten in het Rijksarchief in
Drenthe een grote verzameling topografische kaarten, een verzameling van sedert
1823 in deze provincie verschenen dag- en
weekbladen en staat de bezoekers van de
studiezalen een uitgebreide bibliotheek ter
beschikking.
Studiezalen
Het Rijksarchief in Drenthe beschikt over
twee studiezalen, een studiezaal originelen
en een studiezaal Vervangende dragers. Dit
vraagt om enige uitleg. In die eerste
studiezaal kunnen archiefstukken in origineel worden ingezien. Daarbij geldt niet
meer het oude systeem van aanvragen met
behulp van aanvraagbriefjes, maar bedient
de onderzoeker zich met behulp van een
"terminal" van een geautomatiseerd aanvraagsysteem.
Veelvuldig aangevraagde archivalia zijn
echter op Vervangende drager, op fotokopie, microfilm en microfiche overgezet.
Daarvoor kan de onderzoeker terecht in de
tweede studiezaal waar het zelfbedieningssysteem geldt. In deze studiezaal, met een
begane grond en een bovenetage, bevinden
zich alle archiefbronnen die op microfilm,
microfiche en fotokopie zijn overgezet en
zonder dat zij uit de depots behoeven te
worden aangevraagd, voor onderzoek onder
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handbereik van de onderzoeker staan. In de
benedenzaal zijn de registers van de
burgerlijke stand op microfilm en de doop-,
trouw- en begraafregisters in fotokopie te
raadplegen. Van alle huwelijken en overlijdens uit de kerkelijke trouw- en
begraafboeken zijn indices aanwezig. Ook
zijn in fotokopie te raadplegen de vonnissenregisters van de Etstoel en belastingregisters uit de zeventiende en achttiende
eeuw. Zoals de registers op de Grondschattingen, het Haardstedengeld en de
Collaterale Successiën.
Op de bovenetage, het Entresol, bevinden
zich de microfiches, met daarvoor bestemde leesapparatuur, van bijvoorbeeld de acta
van de Provinciale Synode vanaf 1598, de
Schultengerechten tot 1811, de repertoria
van de notarissen, die sedert dat jaar hun
standplaats hadden, de Oorspronkelijk
Aanwijzende Tafels van het Kadaster uit
1832 en de registers van de Grondbelasting. Ook de Provinciale Drents(ch)e en
Archiefnieuws
Het Rijksarchief in Zeeland heeft met
succes een aanval op de oplopende
verpakkings- en conserveringsachterstand
gedaan. Een speciaal verpakkings- en
conserveringsteam (VCM-Team) heeft
kans gezien om in twee jaar 1,1 km archief
te verpakken en er tevens de schaderegistratie van te verzorgen. Verwacht
wordt dat de totale achterstand van het
archief (nu nog zo'n 3,5 kilometer) in 1995
is weggewerkt.
Bron: Trefpunt, tijdschrift van het ministerie van WVC 15
oktober 1993, pag. 6.

Gemeentearchief Haarlem
In het Gemeentearchief Haarlem wordt de
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Asser Courant 1823-1965 is hier op
microfiche te lezen.
Het Rijksarchief in Drenthe is gevestigd
Brink 4, 9401 HS Assen, telefoon 0592013523. De studiezalen zijn geopend maandag van 13.30 tot 17.00 uur, dinsdag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en in de
maanden oktober tot en met mei op de
dinsdagavond, doorlopend vanaf 17.00 tot
21.30 uur.
') Dit artikel kwam tot stand dank zij de welwillende
medewerking van de heer J.E. Ennik, Hoofd Studiezalen en
Inlichtingen van het Rijksarchief in Drenthe.
2
) De gegevens zijn ontleend aan: W.E. Goelema, De
Handleiding: nieuwlichterij of codificatie?, in Respect voor
de oude orde.. Honderd jaar Vereniging van archivarissen in
Nederland (P. Brood red.), Hilversum 1991, blz. 61 e.v.
3) J.G.C. Joosting, De Archieven der elkander vóór 1814
opgevolgde gewestelijke besturen van Drente, Leiden 1909,
Inleiding blz. LUI en LXXXVI e.v.
4
) F. Keverling Buisman, Rijksarchief na 100 jaar uit de
ruimteproblemen en 12S jaar Drents Museum; van
museumkast naar een kast van een museum, in Drenthe,
Provinciaal maandblad, oktober 1979.

leeszaal ingrijpend verbouwd. Hierdoor
moet de dienstverlening worden beperkt.
Voordat men dus naar Haarlem gaat, is het
even te bellen. Telefoon 023-319337.
Gooi- en Vechtstreek
Het postadres van het Streekarchief voor
Gooi- en Vechtstreek is gewijzigd in:
Postbus 9900, 1201 GM Hilversum.
Kwartier van Oisterwijk
Het Streekarchivariaat Kwartier van
Oisterwijk is verhuisd. Het nieuw adres is:
Burgemeester Verwielsstraat 44, 5062 GD
Oisterwijk, telefoon 04242-87444.
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Beroepen van toen
Bratwerker, zie Boratwever
Breier. "Zulke personen, die door middel
van priemen hand- en beenkleederen, van
garen met mazen of steken in elkander
werken, noemt men breiders of breidsters".
Deze aardige omschrijving van dit beroep
komt van M. Smit uit 1843 ')• Hoe dat
breien in zijn werk gaat, legt hij vast in de
volgende regels:
"Tot het breiden worden gemeenlijk vier
dunne, ijzeren, koperen, stalen of zilveren
priemen gebruikt. Drie derzelve gebruikt
men, om er de noodige mazen op te hebben
en den vierden, om eene rij nieuwe mazen
om of bijlangs het voorwerp te vormen.
Ten dien einde steekt men den priem door
iedere maas, slaat de draad er over, haalt
dezelve, bij wijze van een oogje, door die
maas en schuift de oude of vorige maas van
den priem; en zoo gaat deze werking
bestendig voort, tot zoolang, dat het
voorwerp gereed is. Men vervaardigt door
de breidkunst: kousen, handschoenen,
sokken, slaapmutsen, mutsjes, armkleederen, moffen, dassen, borstrokken, hemdrokken, onderbroeken, hoofddeksels, omslagdoeken, kousebanden en draagbanden".
Tot slot merkt Smit op, dat "derzelver
beoefenaren hunnen tijd geenszins nutteloos
besteden".
') M. Smit, Beschrijving van de voornaamste standen,
beroepen, bedrijven en bezigheden, pag. 85, Groningen
1843.

Brillenmaker. Wanneer de eerste brillen in
Nederland werden gemaakt, is niet bekend.
Omstreeks 1300 zou "te Haerlem in HolOns Erfgoed nr 6, 1993

De Brillemaaker

lant" de "berylle" reeds zijn gebruikt als
hulpmiddel bij het lezen. En op een
schilderstuk van Jan van Eyck uit de eerste
helft van de vijftiende eeuw komt een
kanunnik voor, die een bril in zijn hand
heeft. Algemeen wordt in de historie
Zacharias Jansen uit Middelburg gezien als
de uitvinder van de bril en de verrekijker.
Dat was dan op het eind van de zestiende
of het begin van de zeventiende eeuw. "De
kunst om oogglazen te slijpen en brillen
zamen te stellen, is voorzeker niet alleen
een der nuttigste, maar ook voor vele
personen, die in hunnen vroegeren of
lateren leeftijd door zwakte en gebrekkig
gezigt, een der bevredigenste hulpmiddelen
geacht"1). Oorspronkelijk waren de brillen213

makers alleen in de steden te vinden. Daar
woonde mensen als kooplieden, magistraten, advocaten, kortom, mensen die
konden lezen en schrijven. Later, toen men
op het platteland ook de leeskunst machtig
was geworden, trok de brillemaker er op uit
met zijn houten kraam voorzien van
allerhande soorten brillen om zijn waren te
slijten. De klant probeerde die brillen stuk
voor stuk, net zolang totdat de juiste
gevonden was en waardoor men het beste
kon lezen. Pas in het midden van de vorige
eeuw werd serieus aandacht geschonken
aan de oogheelkunde en daarna werd de
taak van de brillemaker overgenomen door
de opticien.
') J.Heijnen, Raadgevingen voor minkundigen, tot
conservatie van het gezigt, en over het gebruik en
misbruik van brillen, oogglazen enz.,pag.2, 's Gravenhage 1859.

De Backer

Broodbakker. Brood, vanouds het meest
gewone voedsel en dus een eerste
levensbehoefte. Nog in het midden van de
vorige eeuw wist men: "De broodbakker
bekleedt onder alle maatschappelijke
bedrijven, wat de nuttigheid en noodzakelijkheid aanbelangt, eene eerste
plaats." Ook in het verleden kende men
allerlei soorten brood. Zo had je het fijne
"heerenbroot", er waren broodsoorten van
haver, gerst en zelfs bonen. Door toevoeging van allerlei kruiden kon men veel
variaties maken. In de vorige eeuw werd er
van twee hoofdsoorten van brood gesproken. Ongerezen en gerezen brood. Het
ongerezen brood werd gebakken van
roggemeel. "Men laat tot dat einde de rog
op den rogmolen eerst breken, waarna men
dit meel met eene zekere hoeveelheid water
aanmengt, goed taai kneedt, in stukken van

2, 4, of 6 Ned. ponden afweegt, er een
balkvormig fatsoen aan geeft, daarna in
eenen reeds gloeijend en schoon gemaakten
oven zet, dezelve goed sluit en het er 4 of
ook wel 8 uren in laat zitten, waarna het
brood gaar en ten verkoop geschikt mag
gerekend worden. Het witte- of gerezen
brood maakt men mede van rog, maar meer
van tarwe of weit; doch nu wordt het graan
goed fijn gemalen, van de hulsels ontdaan,
met melk, eijeren en water aangemengd,
eenige gist er bij gevoegd, goed taai
gekneed, en bepaalde deelen afgewogen en
gedeeld, eenen zekeren vorm aan de
brooden of broodjes gegeven, in den heeten
oven gezet en slechts eenen korten tijd in
dezelve gelaten; waarna mede het gerezen
brood tot verbruik gereed is. En de broodbakker prees dan luidkeels zijn waren aan.
Hij blies op een hoorn en riep: "Hiet
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wittebroot en wegghen, boeckendebroyen,
cleyn roggen, al hiete gaerstekoecken!"
Broodbakkers waren al van oudsher onderworpen aan allerlei bepalingen, door de
overheid opgelegd. In een Haarlemse keur
uit 1390 staat:
"dat die brootbackers backen sullen bi
ordinancien.
Item so sullen die brootbackers backen bi
ordinancie der geenre, die by horen ede
dair toe geset syn di den rechte die men
dair toe setten sel. Ende so wye dat niet en
dede verbuert vyf scellingen, also dick als
hy het niet en dede."

/1 f{~r- r, t_sfc~. /'~„.£^
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Broodmerkteken volgens artikel 3 van de
Keur op de broodzetting in Veendam, 1823

Broodweger. Door de stedelijke overheid
aangestelde personen, die tot taak hadden
het door de bakkers gebakken brood op gewicht te controleren. In Amsterdam gebeurde dit al in 1483. En in de Handvesten
van deze stad op het jaar 1653 is te lezen,
Ons Erfgoed nr 6, 1993

dat "de Broot-wegers gehouden sullen zijn
alle Saterdagen op 't Stad-huys de
Settinge te doen van 't Broot, namentlijck
tot wat de prijs ende op wat gewicht 't
selve so door den Backers als Slijtsters de
volgende week verkoft sal werden." In
Alkmaar was in 1742 Hendrik Roos broodweger en marktmeester. Zijn jaarinkomen
werd geschat op ƒ 700,— ')•
Die zetting was het vaststellen van overheidswege van de broodprijs. In 1854 werd
de broodzetting afgeschaft.
') Koolmjkpag. 67

Brouwer. Bier is zo oud als onze beschavingsgeschiedenis. En dus het beroep van
brouwer ook. Toch was het brouwen van
bier tot in de middeleeuwen thuiswerk,
gedaan door vrouwen als onderdeel van de
huishoudelijke taak. Men gebruikte daarvoor in een stad als Amsterdam het toen
nog heldere grachtwater. En uiteraard
gruyt. Dit gruyt was een mengsel van
verschillende kruiden, waarmee men het
bier smaak en aroma gaf.
Maar ook hier kwam de fiscus om de hoek
kijken. Al vóór 1304 vorderde de graaf van
Holland een "Gruytgeld", te betalen door
allen die bier brouwden. En dat ouderwetse
gruytbier werd in de Nederlanden kortweg
"kuyt" genoemd en de brouwers die dit bier
maakten waren kuytenbrouwers. En als familienaam Kuytenbrouwer leeft dit beroep
nog steeds voort. En toen de hop werd
gebruikt voor het brouwen van bier
ontstond de naam Hoppenbrouwer. Een
heel aardige beschrijving van het bier en de
vervaardiging daarvan werd omstreeks het
midden van de vorige eeuw vastgelegd.
"Eenen van gersten-mout, hop en water
vervaardigde drank noemt men bier, en de
215

Molens mogen maken", aldus uit het
Amsterdams Handvest van 1685. Het
waren inderdaad molens waarmee buskruit
werd gemaakt. En dat die molens zeer
explosief waren, blijkt wel uit het feit, dat
zij de geschiedenis ingingen als veroorzakers van rampen. In Hoorn ging 1 februari
1703 een kruitmolen - hij stond buiten de
stadsmuren - de lucht in. In Enkhuizen zag
Roemer Jacobsz. in 1606 zijn nering
ontploffen. De kruitmolen werd opgebouwd, maar ging in 1672 weer de lucht
in. In Monnikendam gebeurde hetzelfde in
1623 met de kruitmolen van Pieter Jacobsz.
en Pieter Berthold. Uiteraard vielen bij
deze ontploffingen de nodige doden en
gewonden. Een bekende buskruithandelaar
en -fabrikant was Jacob Croock. Hij werd
in 1628 te Amsterdam geboren en later
werd zijn zoon Abraham Croock medeeigenaar van de firma. Een dochter van
Abraham, Maria Hester Croock was
nadien, samen met haar neef Abraham
Croock, eigenaar van de kruitmakerij "Sollenberg", buiten Amsterdam aan de Overtoomseweg ')• De buskruitmolen van "Sollenberg" vloog in 1758 de lucht in. Het gaf
een knal, die tot in Leiden en Gouda was te
horen! Na deze ontploffing heeft de vroedschap van Amsterdam het fabriceren van
Buskruitmaker. Buskruit is een poeder kruit in de naaste omgeving van de stad
voor bussen, dat is geschut. Het zou in verboden.
1350 voor het eerst zijn toegepast. Het is ') Jb. CBG 1961, pag.160-163.
een licht ontbrandbaar mengsel van
houtskool, salpeter en zwavel. Vroeger Bussemaker. Ook wel bossemaker
sprak men van bussencruyt en bossen- genoemd. In de middeleeuwen was "bus"
cruyt. Het was bovendien een gevaarljk een naam voor allerlei geschut. Later, in de
goedje en de stadsbestuurderen van weleer zestiende en zeventiende eeuw was een bus
probeerden het zoveel mogelijk buiten hun een draagbaar vuurwapen, een geweer. Een
muren te houden. "Ook zal niemand bussemaker was dus een geweermaker.
binnen de Stad of Jurisdictie van dien Bussemaker is thans nog als familienaam
eenige nieuwe Bus-kruyt Huysen of bekend.
bereiders van denzelven brouwers. Thans
bereidt men het bier nagenoeg aldus: men
bevochtigt gerst en legt dezelve daarna op
eene warme plaats, tot dat zij begint te
ontkiemen. Dan krijgt men ze op eene
daar of groote, dunne ijzeren plaat, stookt er vuur onder, tot zoo lang, dat
dezelve eene zekere hardheid en eene
ligtbruine kleur verkregen heeft. Vervolgens wordt zij kort gemalen en heet mout.
Nu doet men dit mout in eenen grooten
ketel, doet er eene zekere hoeveelheid hop
en water bij, stookt hier vuur onder,
zoodat de kracht des mouts zich aan het
water mededeelt, even als men dit met
gemalen koffij in eenen koffijpot doet.
Heeft het nu lang genoeg getrokken, dan
komt het in eene andere kuip ter bekoeling
en bezinking, waarna het ter aftapping in
vaten en ter verzending gereed is. Hoe
meer hop er in gedaan wordt, hoe onaangenamer de smaak wordt, maar ook tevens
hoe langer het tegen bederf bewaard
blijft." En zoals dit het geval was met vele
andere beroepen, waren ook de brouwers
onderworpen aan de bepalingen van overheidswege opgelegd. Zie voor de verschillende soorten bier onder Biersteker.
Brouwer komt ook voor als familienaam.
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Genealogische wegwijzer
Komend jaar verschijnt een "Genealogische
Wegwijzer", een handig meeneemboekje
voor de "genealoog op pad". In dit boekje een publikatie van Uitgeverij ALVO/Ons
Erfgoed te Delft komen tal van praktische
wetenswaardigheden te staan die de genealoog van dienst kunnen zijn tijdens het
onderzoek. Zoals: Een lijst van rijksarchieven, informatie over het Centraal Bureau
voor Genealogie, tijdrekenkunde waarbij
een "eeuwigdurende" kalender met Juliaanse en Gregoriaanse tijdrekening. Verder
bevat het boekje alle gegevens die maar
denkbaar zijn over feest- en heiligendagen
in de Rooms Katholieke kerk, zoals een
Paaskalender van 1400 tot 1921 in
Juliaansc en Gregoriaanse tijdrekening, de
feest en gedenkdagen, het kerkelijk jaar,

enzovoort. Een zeer overzichtelijke lijst
geeft de genealoog een kijkje in de diverse
benamingen voor dagen, weken en maanden. Ook is er een zeer uitvoerige lijst met
een uitleg van toen gebruikte en nu
vergeten ambtelijke en latijnse termen zoals
men die in de praktijk kan tegenkomen in
allerlei akten.
Daarnaast komen aan de orde: een overzicht van mogelijke bronnen, een beknopte
handleiding voor de verwerking van de
gegevens en een inleiding tot het oude
schrift.
Het boekje zal voor de abonnees van Ons
Erfgoed verkrijgbaar zijn met een aantrekkelijke korting. In een volgend nummer van
Ons Erfgoed meer over deze "Genealogische Wegwijzer".

Banden Ons Erfgoed.
Abonnees, die Ons Erfgoed in willen (laten) binden, kunnen banden
bestellen.
Deze zijn in twee versies beschikbaar.
a. Ten behoeve van de (zelf)boekbinder. Deze kosten ƒ 12,50 afgehaald.
b. Naaldbanden, waarin u de zes nummers zelf aan kunt brengen.
Deze kosten ƒ 16,50 afgehaald.
Voor verzending per post is per band / 3.50 verschuldigd.
Toezending volgt na ontvangst van het totaalbedrag op postbanknummer 301108 t.n.v. uitgeverij Alvo te Delft. Voor bestellingen
naar het buitenland wordt het totale bedrag eventueel verhoogd met
de transferkosten bij overschrijving op bovengenoemde postrekening.
Ons Erfgoed nr 6, 1993
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Paleografie (6)
Bij het speuren naar gegevens over voorouders kan men bijvoorbeeld in notariële
akten boedelbeschrijvingen tegen komen.
Dikwijls zijn dit interssante stukken. Zij geven namelijk een inzicht over de (betrekkelijke) welstand van die voorouders. Als
voorbeeld om af te schrijven een deel van
een dergelijke boedelbeschrijving. Deze
betreft de nalatenschap van wijlen Elisabeth Schot, archief R.K. armbestuur 1729
(Gemeentearchief Delft).
Het afschrift is als volgt:

G.R. van Kinschot
Extract
Inventaris, staat
ende verantwoordinge
van den boedel ende alle
de goederen, roerende ende
onroerende, die juffr(ouw) Elisa-

Ons Erfgoed nr 6, 1993

beth Schot, in haar leven ongehuywde bejaarde dogter
op den 20ste junij deses jaars
1728 binnen de stadt Delft
overleden metter dood
heeft ontruijmt ende nagelaten hebbende bij desselfs
testamente in dato den
14den november des jaars 1726
voor Cornelis de Man
notaris ende seeckere getuijgen binnen Delft verleden
na makinge van eenige
legaten in den selven testamente breder gespecificeert, tot hare eenige ende
algeheele erftgenamen genomineerd ende geïnstitueert Catharina Lambregts van Norden voor
een derde part, de kinderen van
Aelbregt van Norden
te samen mede voor een
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De staatkundige verdeling van het
grondgebied van de provincie
Limburg voor 1795
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2.
3.
4.
5.
6.

Oostenrijks Overkwartier van Gelre
Staats Overkwartier van Gelre
Pruisisch Overkwartier van Gelre
Oostenrijks Land van Valkenburg
Staats Land van Limburg
Oostenrijks Land van 's hertogenrade
7. Staats Land van 's Hertogenrade
8. Oostenrijks Land van Dalhem
9. Staats Land van Dalhem
10. Hertogdom Kleef
11. HertogdomGulik
12. Prinsdom Luik
13. Graafschap Loon
14. Graafschap Hom
15. Tweeherig Maastricht
16. Vorstendom Thorn
17- Graafschap Vroenhof
18. Graafschap Wittem
19. Vrije Rijks Heerlijkheid Hunsel
20. Vrije Rijks Heerlijkheid Pol en
Panheel
21. Vrije Rijks Heerlijkheid Stein
22. Vrije Rijks Heerlijkheid Elsloo
23. Vrije Rijks Heerlijkheid Wijnandsrade
24. Vrije Rijks Heerlijkheid Terblijt
25. Vrije Rijks Heerlijkheid Pietersem
26. Vrije Rijks Heerlijkheid Wylre
27. Vrije Rijks Heerlijkheid Cartils
28. Vrije Rijks Heerlijkheid Gronsveld
29. Vrije Rijks Heerlijkheid Rijckholt
30. Vrije Rijks Heerlijkheid Mesch
31. Vrije Rijks Heerlijkheid Slenaken
Bron: Rijksarchief in Limburg, Carel Bloemen,
Maastricht 1966.
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Genealogie in het Limburgse

Een introductie voor "Hollanders"
JW. Koten
Er zijn weinig gebieden in Nederland die de
genealoog zoveel problemen geven als
voorouderonderzoek in het Limburgse. Dit
wordt duidelijk als men een blik op de
kaart vlak voor de Franse revolutie van het
Limburgse gebied werpt. Het is een lappendeken van gebiedjes, met een jurisdictie
verspreid over Spanje, de Republiek, Oostenrijk, Pruisen en Gulik. Limburg zoals
wij dit thans kennen bestond eigenlijk niet,
het is een creatie van Willem I geweest, die
daarbij min of meer voortborduurde op de
nieuwe kantonnale indeling tijdens het
Franse regime. Hij wilde daarmee één van
zijn vroegere titels - hertog van Limburg redden. Het Limburg waarvan hij hertog
was lag grotendeels in de Voerstreek, thans
België, en het huidige Duitsland. Door het
Congres van Wenen ging dit gebied voor
hem verloren zodat Willem een nieuw
Limburg creëerde.
Politieke lappendeken
Vooral tijdens de achttiende eeuw was het
huidige Limburgse gebied een politieke
lappendeken. Ieder gebied had een eigen
jurisdictie. Van dit machtsvacuüm maakte
allerlei gespuis dankbaar misbruik. Door
de verpaupering hadden groepen, zoals
ontslagen soldaten, geen andere keus zich
in het leven te houden dan door nachtelijke
rooftochten. Zij vormden bendes die bekend
werden onder de naam "Bokkenrijders".
Vooral de verslagen van deze bokkenrijders
Ons Erfgoed nr 6, 1993

zijn een rijke genealogische bron waaraan
nog steeds wordt gerefereerd. Het behoort
een beetje tot de "couleur locale" in het
Limburgse genealogische wereldje.Limburg
was tijdens de zeventiende en achttiende
eeuw sterk verpauperd geraakt door de
langs de Maas doortrekkende troepen, die
blijmoedig alles plunderden wat van hun
gading was. Maar troepen die ook nageslacht achterlieten!
Na de Napoleontische bezetting werd Limburg met veel touwtrekkerij aan Nederland
toegewezen. Sociaal-economisch veranderde de toestand nauwelijks. Men zou zelfs
kunnen zeggen dat het eerder slechter dan
beter werd.
Na de Franse bezetting
Limburg is eigenlijk pas zeer laat officieel
bij Nederland gekomen. Nu pas zo'n ongeveer 125 jaar geleden. Na het vertrek van
de Fransen werd Limburg een hertogdom
dat tot de Duitse statenbond behoorde.
Limburg had daarom afgevaardigden in het
Duitse parlement te Frankrurt. Koning Willem was echter de hertog en hij werd in het
Limburgse vertegenwoordigd door een gouverneur. Na de officiële overgang tot het
Nederlandse grondgebied heeft de Commissaris der Koningin de titel "Gouverneur" in Limburg behouden.
Tijdens de Belgische kwestie (1831-1840)
is Limburg een tijdje Belgisch geweest.
Toen de vrede met België werd gesloten
221

zag het er even naar uit dat een flink deel
van Limburg bij Belgisch-Limburg aangesloten zou worden. Dit was ook de wens
van een groot deel van de bevolking. Dit
was tegen de zin van koning Willem I.
Aangezien bij tevens hertog van Luxemburg was, dat door de krijgshandelingen in
de Belgische sfeer was geraakt, is het tot de
bekende afruil-procedure gekomen. In het
kort: Luxemburg werd afgeruild tegen Zuid
Limburg, het oude Land van Overmaase en
een deel van het Hollandse generaliteitsgebied. Zuid Limburg kwam dus als een
"zak" aan de rest van Nederland te hangen.
Niet dat de Limburgers dit zo leuk vonden.
Er dreigde zelfs een kleine opstand van
separatisten. Door een Hollandse troepenmacht te sturen werd de zaak in de hand
gehouden. De separatisten hoopten op
steun van Frankfort om Limburg uit
Nederland te kopen. Doch er werd te
weinig van Duitse zijde geboden. Na enige
tijd verliep deze beweging, vooral toen
Bismark Limburgers als soldaten dreigde
op te roepen om tegen de Fransen te
vechten.
Rond 1865 werd de zaak definitief
geregeld. Limburg werd Nederlands staatsgebied, volledig los van Duitsland. Tot de
Eerste Wereldoorlog bleef men toch nog
overwegend gericht op België en Duitsland.
Het was echt een gebied zonder grenzen.
De Nederlandse taal was nauwelijks
gangbaar. Kranten in Heerlen verschenen
in het Duits. Maastricht was daarentegen
sterk Frans georiënteerd. Vooral in de "upper class" las men kranten zoals "La
gazette du Duché de Limbourg". De
gangbare munt was eerder de frank en de
mark dan de gulden. Pas geleidelijk trad
"verdietsing" op. Dit proces werd bespoe222

digd tijdens de Eerste Wereldoorlog toen de
grenzen met de buurgebieden dicht gingen
en men gedwongen werd zich op Nederland
te richten.
Problemen bij speurwerk
Dit stukje recente Limburgse geschiedenis
toont aan dat genealoog in deze provincie
met veel problemen rekening moet houden.
In een periode van nog geen honderd jaar
waren er in sommige Limburgse gebieden
niet minder dan zeven gezagswisselingen!
Oostenrijks, Generaliteitsland, Frans, Nederlands, Belgisch, Duits en ten slotte weer
Nederlands.
Genealogische documenten kunnen hierdoor verspreid zijn geraakt. Een complicerende factor is dat staatkundige gebieden
en kerkelijke gebieden niet altijd samenvielen. Grofweg viel Zuid Limburg tot
1850 onder het bisdom Luik. Dit is van
betekenis voor het opsporen van huwelijksdispensaties, die een rijke genealogische bron zijn. Helaas is een deel van deze
Zuidlimburgse dispensatiebestanden vorige
eeuw te Luik verbrand. Een belangrijke tip
voor de onderzoekers van het Noordlimburgse gebied is echter dat het dispensatiebestand van het oude bisdom Roermond uitstekend toegankelijk is gemaakt.
Het is op microfiches beschikbaar in het
Archief van de stad Nijmegen.
Een tweede genealogisch probleem is een
rechtstreeks gevolg van de scheepvaart op
de Maas. Deze rivier is eeuwenlang een
belangrijke verkeersader geweest. Zowel
voor goederentransport als voor reizigersvervoer. Levensgezellen troffen elkaar over
een "weer" aan de rivier, maar ook vele
kilometers stroomop- of afwaarts. Langs de
Maas waren bovendien flinke garnizoenen
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zoals Stevensweert, Roermond en Venlo.
Daar was een groot aantal allochtone
troepen gelegerd. Zij vermengden zich met
de autochtone bevolking en zorgden voor
een reeks wettige en onwettige kinderen.
Een vierde probleem is de sterke invloed
van het matriarchaat. De achternaam van
zonen was niet zelden die van de moeder of
grootmoeder. Naamswisselingen van de
vadersnaam in de moedersnaam kunnen
verwarring geven, waarop men steeds
bedacht moet zijn.
In de volksmond gebeurt dit tot op de
huidige dag nog steeds. In zijn geboorteplaats wordt de auteur vaak naar de naam
van zijn grootmoeder genoemd. De grootste
handicap voor de genealoog is uiteraard
dat veel Limburgers voorouders hebben die
stammen uit gebieden die thans tot
Duitsland en België behoren. Men is hierbij
dus op het archief in Brühl in Duitsland of
Hasselt in België aangewezen.
Groot voordeel
De Limburgse genealoog moet dus een
goede speurneus hebben en verder beschikken over een behoorlijke kennis van
Latijn, Duits en Frans. Merkwaardig is dat
de Limburgers ondanks al die problemen
actieve genealogen zijn. Men zegt zelfs, dat
in Nederland de provincie Limburg proportioneel de meeste genealogen per hoofd van
de bevolking telt. Hierdoor kan men nogal
gemakkelijk connecties vinden, die met
dezelfde familie bezig zijn. Een groot
voordeel is bovendien dat de Limburgse
archieven goed zijn toegerust. Ze zijn
bemand met vriendelijke, hulpvaardige
mensen. Mits men zich een beetje aan de
Limburgse "gedragscode" houdt, zal men
de bezoeker graag gastvrijheid bieden. In
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toenemende mate beschikken gelukkig heel
wat archieven over DTB-fotokopieën van
het buurgebied over de grens. Zo is
bijvoorbeeld een groot deel van het Gulikse
archief uit Düsseldorf gekopieerd en
opgeslagen in het stadsarchief van Sittard.
Donkere hoek
Hoe moet de "Hollander" met Limburgse
voorouders zich nu hier oriënteren? Een
"must" is de Handleiding voor Genealogisch Onderzoek in Limburg ')• Verder is
het nuttig enige kennis te bezitten over de
geschiedenis van Limburg. Ook daar is een
boek over2).
Binnen de Nederlandse genealogische
wereld is Limburg nog steeds een donkere
hoek. Wie Gens Nostra 3 ) leest komt weinig
Limburgers tegen. De Hollander zal daarom bij het Limburgse onderzoek zich in de
eerste plaats op provinciale Limburgse
verenigingen dienen te oriënteren. Dat zijn
naast de afdelingen "Overkwartier van
Gelre" en "Zuid-Limburg"van de Nederlandse Genealogische Vereniging, de sectie
Genealogie van het Limburgse Geschieden Oudheidkundig Genootschap, LGOG.
Dit LGOG richt zich specifiek op Limburg.
Om die reden zijn veel mensen zowel lid
van het LGOG als van de NGV.
Het LGOG is bekend vanwege de jaarlijkse
uitgave van een standaardwerk 4). Tevens
geeft men de "Maasgouw" uit, eveneens
voor de genealoog bijna verplichte literatuur ')• Gelukkig bestaan op deze uitgaven
indexen, die een honderdjarige periode
omvatten. Van uitzonderlijk niveau is de
reeks "Maaslandse Monografieën" 6)
waarin veel over de geschiedschrijving
betreffende het Limburgse volk te lezen
valt. Verder is er het "Limburgs Tijdschrift
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voor Genealogie"7). Een blad met een hoog
niveau dat uiteraard geheel op het
Limburgse gebied, inclusief de grensgebieden, is gericht. Het blad is een opvolger
van de "Limburgse Leeuw", dat een jaar of
twintig heeft bestaan en waarop onlangs
een uitstekende index is verschenen.
Nog even iets meer over het LGOG. Leden
kunnen gratis gebruik maken van een
speciale afdeling van de stadsbibliotheek
van Maastricht. Men vindt daar een rijke
schat aan genealogische literatuur. Deze
documentatie is op een zeer bereikbare
plaats door het LGOG ten behoeve van de
leden aldaar geplaatst. Niet-leden kunnen
er ook terecht tegen een kleine vergoeding.
Een niet minder belangrijke activiteit is het
uitlenen van fotokopieën van DTB-boeken
tegen een minimale vergoeding8).
Verder bestaat er recent een Stichting
Limburgs Genealogisch Archief9) van het
LGOG die zich ten doel stelt genealogische
collecties te verzamelen en publikaties te
verzorgen.
Archieven
Centraal in het genealogische speurwerk
staat het Rijksarchief in Limburg (RAL),
dat na veel omzwervingen in de binnenstad
van Maastricht, begin volgend jaar een gerenoveerde vestiging hoopt te betrekken 10).
Een zeer belangrijke activiteit van het RAL
is de uitgave van de bekende inventarisreeksen. Zoals die van het overzicht van de
Limburgse DTB-boeken. Deze reeks is
voor de serieuze genealoog een onschatbare
bron, vooral voor de zeer vroege gegevens
").
Limburg beschikt over een netwerk van
Gemeentearchieven:
Brunssum: tel. 045-27855 (niet gratis)
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Geleen: 046-784545
Heerlen: 045-764581
Horst (Oudheidkamer): 04709-6540
Kerkrade: 045-467247
Maastricht: 043-292843
Roermond: 04750-89660
Sittard: 046-59666
Thorn: 04756-2555
Venlo: 077-548590
Venray: 04780-23262
Weert: 04950-75436
Mensen die speurwerk in Noord Limburg
verrichten, doen er goed aan ook eens naar
Kleef te gaan. De plaatselijke vereniging
MOSAIK heeft een uitstekend data-archief
met een geavanceerd computer-zoekprogramma, dat momenteel 600.000 namen
bevat. MOSAIK heeft een aardig onderkomen in de Linden-Allee 54, tel. 0282113509. Men kan er met Nederlands terecht.
Een belangrijk deel van de DTB boeken uit
het Noordlimburgse gebied is in kopie en
ten dele reeds op de harde schijf daar te
vinden. Daarnaast is het goed te weten, dat
men in Kleef veel materiaal over het
aanliggende Duitse gebied in een computerbestand heeft opgeslagen. Er zijn samenwerkingsprojecten met het Land van Cuyck
en de vereniging van het Betuwegebied,
tussen Maas en Waal. Binnen afzienbare
tijd hoopt men een grote hoeveelheid
gegevens onder "knopbereik" te hebben.
Wie uit het Belgisch-Limburgse gebied iets
genealogisch wil zoeken, moet ook eens
aan het archief te Thorn denken. Men
beschikt daar over een kopie van de
naamindex uit de Belgisch-Limburgse gebieden die tot het oude Loon-territoor
hebben behoord. En in Maaseyck heeft men
in het fraaie museum op de markt, een oude
apotheek, een bak met microfiches van
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naambestanden uit dit gebied. Na overleg
kan men deze fiches inzien.
Een bijzondere stichting die zich met
genealogie in Limburg bezighoudt is het
Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis te Roermond, tel. 04750-16910, dat
voortkomt uit het baanbrekend werk van
drs. E. Delhougne.
Literatuur
Tenslotte willen wij erop wijzen dat voor
de oorlog diverse genealogische tijdschriften hebben bestaan, die thans niet meer
verschijnen, maar die niettemin waardevolle informatie bevatten. Het archief te
Venlo heeft een complete collectie van de
meeste van die tijdschriften. De laatste
jaren verschijnen er bovendien talrijke
lokale geschriften van goed niveau.
Het Land van Hearle mag met ere hier
worden genoemd. Ook de uitstekende monografieën uit het Land van Sittard zijn een
rijke genealogische bron. Niet alleen te
Venlo en Roermond worden geschriften
uitgegeven, maar ook in veel kleinere
plaatsen als Swalmen, Geleen en Brunssum.
De les die men hier uit mag trekken is dat
het van groot belang is zich eerst goed op
de plaatselijke rijke literatuur te oriënteren
alvorens men met archiefwerk start. Het is
goed daarbij twee namen te noemen: Edm.
Delhougne (genealogie) en Kreijns (Het
duister van het verleden). Vroeg of laat zal
men deze twee namen altijd tegenkomen.
Verder zijn er enkele bekende familieverenigingen. Zonder anderen tekort te
doen noemen we hier de Hamersvereniging,

Ons Erfgoed nr 6, 1993

tel. 043-625194, die zowel een tijdschrift
als boeken van uitzonderlijk hoog niveau
uitgeeft. Bijna iedere Limburger heeft wel
een Hamers in zijn voorgeslacht!
In deze uiteenzetting werd niet naar
volledigheid gestreefd. Het is primair bedoeld als een introductie om "Hollanders"
in het moeilijke Limburgse een beetje
wegwijs te maken. Meer pretentie heeft het
dus niet. Als men in Limburg genealogisch
onderzoek gaat doen, begint men aan een
complexe uitdaging.
') R. de la Haye, Handleiding voor Genealogisch Onderzoek in Limburg, uitgave van de Stichting Limburgs
Genealogisch Archief, Maastricht 1987.
2
) M.Kemp, Geschiedenis van Limburg, Schiedam
1976.
3
) Gens Nostra, maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
4
) Publications de la Société Historique et Archéologique dans Ie Limbourg, Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht,
uitgegeven sinds 1864.
5
) Maasgouw, wetenschappelijk tijdschrift op het gebied
van geschied- en oudheidkundig onderzoek, uitgave van
het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Verschijnt vier keer per jaar.
6
) Maaslandse monografieën, uitgave van het Limburgs
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
7
) Limburg Tijdschrift voor Genealogie, uitgave van het
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap,
verschijnt vier keer per jaar.
8
) Informatie bij L.M.J. van Heur, Vermeerstraat 7,
6165 AH Geleen, tel. 046-743092.
9
) Stichting Limburgs Genealogisch Archief secretaris
J.H.M. Hoen, tel. 046-373876.
10
) Rijksarchief in Limburg, Achter de Oude
Minderbroeders 3. Postbus 845, 6200 AV Maastricht.
Tel. 043-217051.
" ) J.M. van de Venne, Beschrijving van de doop-,
trouw- en begraafboeken in de provincie Limburg, dagtekenende van vóór de invoering van de Burgerlijke
Stand, 's Gravenhage 1953.
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Computergenealogie

Pro-gen een flexibel programma
R.M. Malingré

Personenlijst |
n = 2430.
Ree .
Naam
2309
2 307
?310
1312
2174

H

SPRENGERS. Cornelis M.J.

V SPRENGERS. Johanna C.T.H.

M

SPRENGERS, Petrus A.C.J.

M SPRENGERS, Petrus T.A.
V SPRENKELS, Joanna
611 V SPRINGMEYER, Anna E.

1818
1785
1820

M
V

1552

V
V
V
M
V

STAM, Hendrik
STAM. Maart je
V STAM, Maritje
159 V STAPENHORST, Agatha

938
327
335
935
333 M
411 V

PRO-GEN 2.2 fC) 1989-1993
Blad 116 \ran 135
Geboren
Overli jden
Ouders
|
07-04-1883
19-12-1875
08-10-1873
30-09-1842 04-12-1901
27-05-1797 05-03-1847

9

circa 1834
na 1868
circa 1831
23-03-1864 16-04-1927

STEENBEEK, C.A.M.

van STEENHUYS, Barbara
van STEENHUYS, Helena
van STEENHUYS, Hendrik
van STEENHUYS, Joanna
van STEENHUYS, Rudolf
STEIGSTRA, Alberdina A.
1443 V STEKELBOS, Margaretha

1312
1312
1312
?
?
?

16-09-1660

V 1726

18-10-1870 11-02-1921

9

1818
?

1298
1298
1298
9
9
9
9
9

1819
9

?

9

333
333
?
333
335
?

334
334

9

9

334
336
9
9

Opties,Vader.Moeder.Kinderen,Huwelijk,Relaties,*Markeer,Selekteer , Sorteer,Zoek
Tab .0-9, Ins,Beki jken,Del=Wissen,Enter=Persoonsblad wi jzigen

Bij een flexibel programma kan men bijna meeste velden is aangegeven. Er zijn echter
alles wijzigen zoals men dat zelf wil. ook informatievelden met een flexibele
Vooral voor een genealogieprogramma is lengte. Het veld wordt zo lang als nodig is
dit van belang. Als men het programma (maximum 16.000 tekens). De volgorde
opstart komt men in het hoofdmenu. Van van het invullen is variabel, dat wil zeggen,
daaruit kan men naar de diverse functies men kan desgewenst eerst het eerste veld en
van het programma gaan. Onderaan het dan het laatste veld invullen of andersom.
scherm staan de belangrijkste systeem- Men kan gebruik maken van "makro's" die
instellingen, zoals de naam van het actieve men zelf kan invullen om bijvoorbeeld veel
bestand. Deze zijn gemakkelijk te wijzigen gebruikte namen in te voeren.
via de keuze "Instellingen wijzigen".
Het programma is een "aanwijs"programma. Na het invoeren van de persoonsgeInvoeren
gevens worden alle acties verder ingeleid
De persoonsgegevens worden ingevuld op door de cursor op de gegevens van een
een scherm waarop de veldlengte van de persoon te plaatsen. De voornaamste
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PRO-GEN 2.2 (C) 1989-1993

Relatieschema j
Gijsbert STOUTHANDEL

Aagtje UITSLAGER

Gijsbert STOUTHANDEL

Neeltje KUIPER

PERSOON

1805

Naam
Geslacht
Beroep

Gijsbert Stouthandel
M

Leeftijd: 73

visscher
Geboren
Gedoopt
Overleden
Begraven

01-08-1824 Oostzaan
06-05-1898 Oostzaan

Vader,Moeder,Kinderen.Blad beki jken/wi jzigen,Enter,Ins=Toevoegen,Del=Wissen

Parenteel

PRO-GEN 2.2 (C) 1989-1993
Maria Catharina van MEERENDONK [771]
Afdruk opties
= =
Koptekst afdrukken ? (J/N)
Bestandsnaam, datum, etc. afdrukken ?
Recordnummers afdrukken ? (J/N)
Kode afdrukken ? (J/N)
Roepnaam afdrukken ? (J/N)
Leeftijden bij huwelijk afdrukken ? (J/N)
Terugverwijzingen afdrukken ? (J/N)
Kinderen afdrukken ? (J/N)
Verwijzing bij partners en kinderen afdrukken ? (J/N)
DTB-gegevens kinderen afdrukken ? (J/N)
Partners kinderen afdrukken ? (J/N)
Huwelijksgegevens partners kinderen afdrukken ? (J/NI
DTB-gegevens partners kinderen afdrukken ? (J/N)
Schoonouders kinderen afdrukken ? (J/N)
Invoer akkoord

Esc=Stoppen

afbeeldingen 2 en 3
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gegevens van alle ingevoerde personen zijn
steeds zichtbaar op het scherm in een
"personenlijst". Bijvoorbeeld: een huwelijk
wordt vastgelegd door de cursor achtereenvolgens op de gegevens van bruid en
bruidegom te plaatsen. Na het oproepen
van de gegevens van een persoon kan men
al die informatie wijzigen of aanvullen
zoals bij het invoeren (zie afb. 1).

dergelijks te laten samenstellen en de
daarbij geselecteerde personen met bijbehorende huwelijken te bewaren.

Sorteren en printen
De namen in de personenlijst of in de lijst
met huwelijken kunnen op allerlei manieren
gesorteerd worden. Men kan ook weer zelf
de sortering bepalen of gebruik maken van
een reeks vastgelegde criteria. Bij het
Zoeken
sorteren op SOUNDEX kan men zelfs uit
Om gemakkelijk en snel een persoon te twee mogelijkheden kiezen, volgens
kunnen vinden zijn er verschillende moge- Amerikaanse en volgens Belgische metholijkheden:
de.
Als men de personen op achternaam - en
automatisch op voornaam - gesorteerd Bij het printen kan men kiezen tussen drie
heeft, wordt na het indrukken van de TAB- soorten uitvoer:
toets en het invoeren van een naam (of een Lijsten;
deel daarvan) direct daarheen gesprongen.
Tekstoverzichten;
Als het record-nummer ingetoetst wordt is Grafische schema's.
dat een rechtstreekse sleutel naar een Een lijst, overzicht of schema volgens de
persoon.
eigen wensen is bij Pro-Gen mogelijk.
Op de onderste regel van het scherm staan Daarnaast zijn er reeksen overzichten die
de opdrachten vermeld die mogelijk zijn. kant en klaar worden meegeleverd. Als
Zo geeft V de vader, H het huwelijk, enzo- voorbeeld de kwartierstaat-overzichten:
voort.
1 Standaard kwartierstaat uitvoer.
2. Kwartierstaat a la Gens Data.
Een bijzonder gemakkelijke manier om 3. Kwartierbladen naar Wordperfect.
iemand in het bestand op te zoeken is de R- 4. Kwartierbladen met vier generaties.
toets. De R staat voor "Relatie" (zie afb. 5. Kwartierbladen met vijf generaties
2). Niet alleen kan men op allerlei manieren
(breedte 160 karakters).
iemand opzoeken, maar men kan ook op 6. Kwartierbladen met vier generaties,
veel manieren een groep personen selectemodel Vlaamse Stam.
ren. Dit kan:
7. Kwartierbladen met vijf generaties,
model Vlaamse Stam.
-Door de gewenste personen te markeren
8. Standaard stamreeks uitvoer.
met een *;
-Door gebruik te maken van een reeks 9. Stamreeks a la Gens Data.
selectiemogelijkheden die zijn voorgepro- 10. Korte uitvoer per generatie
ingesprongen.
grammeerd;
11. Index op één veld.
-Door zelf selectiecriteria vast te leggen;
-Door een kwartierstaat, parenteel of iets 12. Index op twee velden.
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13. Tijdlijnengrafiek over 100, 200 of 400
jaar.
14. Grafisch overzicht van de leeftijden
15. Histogram op één veld.
16. Histogram van de leeftijden.
17. Histogram van de geboorte- of
overlijdensdata.
Bij de uitvoer wordt steeds een lijst met
vragen getoond waarmee men deze kan
manipuleren (zie afb. 3).
Negatieve punten
Een programma dat deze handelingen

LAN-versie Haza-Data
Het gebruik van een computer bij
stamboomonderzoek neemt steeds meer
toe. Dit komt mede door de genealogieprogramma's, die op de markt verschijnen.
Eén van die programma's is de Lan-versie
Haza-Data. Onlangs werd met de nieuwe
netwerk-versie van Haza-Data de eerste
publiekstoepassing gerealiseerd in het
streekarchief "Het Kwartier van Oisterwijk" te Oisterwijk. Hierbij staan in de
leeszaal voor het publiek vier computers
opgesteld. Via het netwerk kunnen met
Haza-Data de gegevens uit de doop-,
trouw- en begraafboeken worden bekeken.
Haza-Data biedt de voor een genealoog
benodigde functies van een database, een
tekstverwerker en een tekenprogramma,
samengevoegd tot één compact geheel.
Functies die in andere genealogische programma's niet of moeilijk waren te realiseren, werden hier mogelijk door het
gebruik van de programmeertaal Modula2. Het is met zijn circa 340 Kb aan software zo klein, dat het op de eenvoudigste
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mogelijk maakt heeft uiteraard ook een
paar negatieve punten. Door de uitgebreide
mogelijkheden bestaat het gevaar, dat men
door de bomen het bos niet meer ziet. Dat
is slechts een kwestie van wennen. Een
ander minpuntje: men heeft een harde schijf
nodig, maar dat is iets dat met het verloop
van de tijd steeds minder een bezwaar gaat
vormen.
Het Pro-Gen genealogieprogramma kost
ƒ 82.- en is verkrijgbaar bij de heer J.
Mulderij, Papenveld 1, 7475 DD Markelo,
tel. 05476-2755 (19.00-21.00 uur).
computer zonder vaste schijf nog te
gebruiken is.
"Desondanks zijn de mogelijkheden vrijwel
onbeperkt", zegt Jan Diebrink van Telapas
Software, die het programma op de markt
brengt. Hij vervolgt: "Haza-Data is ontworpen voor genealogen, niet voor ervaren
computergebruikers. Het heeft een unieke
gebruikerspopulatie. De gemiddelde leeftijd
van de gebruikers ligt ruim boven de vijftig
jaar. Voor velen van hen was dit de eerste
kennismaking met computers."
De door het programma te maken overzichten zijn gereed voor publikatie en kunnen naar keuze in het Nederlands, Fries,
Engels, Duits, Frans of Pools worden geproduceerd. De belangen van de gebruikers
worden behartigd door de Stichting HazaData Gebruikers, die vier keer per jaar het
"Haza Nieuws" uitgeeft en bijeenkomsten
organiseert. De Lan-versie genealogieprogramma Haza-Data kost ƒ 115,- en is
verkrijgbaar bij Telapas Software, M.K.
Gandhiplein 6, 9728 TD Groningen, tel.
050-277360 (na 19.00 uur). Er is een duidelijke handleiding bij.
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Boeken en tijdschriften
Dossier Swart, boeiende familiegeschiedenis

Geslacht Van Stein: "melkmouten en rootbonte melkbeesten"

Bijzonder uitgebreid is de zojuist verschenen
genealogie van het oorspronkelijke Groninger
geslacht Swart. het "Dossier Familie Swart"
zoals de samensteller Harry Swart zijn werk
noemt, vangt aan met Jan Berents, die in 1725
te Blijham huwde met Hille Hindriks. Van
hun - vermoedelijk acht - kinderen noemt de
auteur er vier, die de familienaam Swart
dragen. Maar alvorens tot de eigenlijke genealogie over te gaan krijgt de lezer eerst te maken met een aardig stukje geschiedschrijving.
De auteur vertelt over de plaats van oorsprong
en hij geeft een verklaring van de familienaam. Swart zou "moor" betekenen, wat wijst
op betrekkingen met verre tropische gewesten.
Ook constateert de schrijver, dat in 1947 over
heel Nederland tot 3205 personen "Swart"
waren. Verder geeft hij een beknopt overzicht
van de sociale aspecten van de familie Swart.
Er waren tappers, molenaarsknechten, klompenmakers, scheepsbouwers en jeneverstokers
onder. Er wordt verteld over de Groninger
veenkoloniën, over een aantal plaatsen in de
provincie en over klederdrachten. Ook de
eigenlijke genealogie, die eindigt met Anna
Catharina Swart in 1938 te Amsterdam
gehuwd met Gerrit Wals, is doorspekt met
allerlei mededelingen van historische aard.
Mogelijk had die genealogie wat professioneler opgezet kunnen worden, maar het
geheel is toch een boeiend stuk familiegeschiedenis geworden. En de wens van de
samensteller is: "Mocht u over aanvullende
gegevens beschikken, in welke vorm van ook,
dan verzoek ik u hierover contact met mij op
te nemen." Het "Dossier Familie Swart", 63
pagina's met register, kost ƒ 25,— en is
verkrijgbaar bij de samensteller, Harry Swart,
Jonge Arnoldusstraat 101, 1501 VS Zaandam.

"Een genealogie is nooit af', constateert Harry
Swart in zijn "Dossier Familie Van Stein". In
ruim honderd pagina's heeft hij het wel en wee
van dit geslacht vastgelegd. En mag het dan
niet "af zijn, boeiend is het verhaal wél!
Swart laat de geschiedenis van het geslacht
Van Stein aanvangen met Engel Leendertse
van Stijn, die 15 juni 1704 in Noordwijkerhout trouwde met Marijtje Pieters. De
eigenlijke genealogie - en dat is een bekend
gegeven bij deze auteur - wordt voorafgegaan
met een stuk geschiedenis over Lisse en met
name de Keukenhof, als plaats van oorsprong
van het geslacht. Ook geeft de auteur een
verklaring van de naam Van Stein, dat hoeve
zou betekenen. Van Stein is van oorsprong
een Roomskatholiek geslacht. De beroepen
van de Van Steins lopen uiteen van melkveehouder tot caféhouder. "Zelfs een landloper
komt in de familie voor", merkt Swart op. Dat
de landbouw een belangrijke rol heeft gespeeld in het dagelijks leven van de Van
Steinfamilie, blijkt ook uit de inventarissen
van boedel en goederen, die in het boek zijn
opgenomen. Melkmouten, melkkuipen, een
boerenwagen en drie "rootbonte melkbeesten"
kom je tegen in een lange lijst goederen uit
1764 van Leendert Engelsz. van Steyn. Vanuit
Lisse waaiert het geslacht na verloop van tijd
uit naar Haarlem, Schoten en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Over elke plaats weet
de auteur aardige bijzonderheden te vertellen.
De genealogie eindigt met Petronella Hermina
Francisca van Stein, die in 1966 te Zaandam
trouwde met Harmannes Swart. Het "Dossier
Familie Van Stein", omvang 102 pagina's met
register kost ƒ 25,— en is eveneens verkrijgbaar bij de samensteller: Harry Swart, Jonge
Arnoldusstraat 101, 1501 VS Zaandam.
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Genealogische vragen
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen in volgorde
van binnenkomst en voor zover de plaatsruimte dit toelaat
Plaatsing is gratis voor abonnees. Vragen in machineschrift
ofblokletters.

Boumeester. Gezocht: Geb. en overl. van
Franciscus Hendrikus Boumeester. Hij was
daggelder en bij geb. zoon Jacobus Boumeester in De Bilt in 1822, 24 jaar. In
doopakte zoon staat vermeld, dat ouders niet
gehuwd waren. Franciscus Hendrikus Boumeester overl. vóór 2 april 1875.
H.B.F. Boumeester, Markt 222, 3431 LE
Nieuwegein.
Heinstra. Gezocht: gegevens over nakomelingen van Bauke Heinses Heinstra en
Wytske Jans Zijlstra. Dit zijn Jan Boukes
Heinstra, geb. Boornbergum 29 okt. 1816;
Korneliske Baukes Heinstra, geb. Boornbergum 7 aug. 1824; Wopkje Baukes Heinstra, geb. Boornbergum 8 maart 1827, geh.
met Wouter Jacobs van der Berg, in 1858
woonachtig in Smallingerland;
Jantje
Baukes Heinstra, geb. Ureterp 1 jan. 1814,
geh. met Roelof Rijpkes Postma, v.a. 12 mei
1858 woonachtig te Drachten.
G. Bendelow, Gen. Gavinstraat 3, 6585 WL
Mook, tel. 08896-2312.
Jobse. Gezocht: Overlijden van Jan Jobse,
geb. Aagtekerke 2 nov. 1878. Vertrokken naar
de USA in 1897. Overl. vóór 1924?
Geh. met Neeltje Arenthals, wed. van Ned.
oorsprong. Geb. Zuid-Beveland? Graag datum
en plaats geboorte en datum en plaats
overlijden.
K. Wouters, Postbus 45, 4374 ZG Zoutelande,
tel. 01186-1295.
Meinen/Meijnen. Gezocht: Gegevens over de
stammenreeks Meinen/Meijnen. HoofdzaOns Erfgoed nr 6, 1993

kelijk woonachtig in Oost-Gelderland (de
Achterhoek) en in de gemeenten Aalten/
Winterswijk.
J.Meinen, Gruttersweg 1, 7055 BR Heelweg,
tel. 08352-41552.
Van der Salm. Gezocht: nazaten van
Hendrika Suzanna van der Salm. Geb. 23
aug. 1835, overl. 13 jan. 1930. Geh. met J.
van der Aa.
Gezocht: gegevens over Femmigje van der
Salm, geb. 18 mei 1906, overl. 19 sept. 1961,
geh. met W.A. Smit.
Gezocht: gegevens over Antonia Maria Wilhelmina Elisabeth van der Salm, geb. 8 sept.
1892, overl. 4 dec. 1975, geh. met G.A. van
den Bosch.
Gezocht: gegevens over Willem van der
Salm, geh. met Jacoba Stuckerus 5 jan.
1680. Graag geboortedatum- en plaats. Wie
waren zijn ouders?
Wie is bekend met het werk van Wilhelmus
Antonie van der Salm (6 jan. 1846-26 febr.
1936)?
L.M. Visser- Van der Salm, John Woodruimte
39, 2728 NC Zoetermeer, tel. 079-410550.
De Vogel. Gezocht: ouders van Gijsbert
Ariens de Vogel. Geb. (volgens huw. akte)
Langerak. Geb. of doop te Langerak niet
gevonden. Geh. Oudewater 6 mei 1742 met
Hilliggie Cartel of Kartel.
M.C. de Vogel, de Alk 31, 7609 AE Almelo,
tel. 05490-17117.
Wouters. Gezocht: overlijden te Middelburg
van Lein Wouters. Geb. 15 febr. 1763. Geh.
1786? met Pieternella Poldermans. Graag
van haar geboortedatum- en plaats. Mogelijk
overleden 23 jan. 1793 te Oost Souburg.
K. Wouters, Postbus 45, 4374 ZG Zoutelande,
tel. 01186-1295
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Aa, AJ.van der 86
Aa, J. vd231
Aar, Cornelis van der 26
Aar, Gerardus Johannes van der 94
Aar, Johanna van der 58
Achterberg, Agenietje Jan van 200
Adams, Mattheus 141
Aeltgen Hendricxdr. 27
Aenée, E. 175
Aerts, Lijsbeth 27
Aken, Pieter van 105
Akerboom, Pieter 143
Alberda 105
Alberts, Sijbelke 198
Alma, P. 175
Alma, Remer 198
Alma,R.H. 198
Altona 119
Ambrosius Jansz. 145
Ancona, d' 83
Antoing, heer van 87
Antonis Corneliszoon 189
Arenthals, Neeltje 231
Amold, C.J.C.W.H. 97
Asperen, Johanna van 101
Augustini, Jan 63
Baersbanck, Gilles Joosten van 199
Bagijn, Freekje Jacobs 199
Balmaker, Anthonis Willemsz. 179
Banusll9
Bas, De 86
Batterman, Neeltje 143
Becq, Jasper 33
Bedts, Merw1 de 101
Beek, H.G.te 138
Beek, Jacob ter 145
Beer 93
Beesd, van 177
Beethoven, Jacobus Franciscus van 107
Beethoven, Ludovicus Jacobus Dominicus van 107
Beets, Nicolaas 97
Beijer 199
Bellaert, Jacob 145
Bempden, Egidius van 101,102
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Berents, Jan 230
Berents, Swane 179
Beresteijn, Sara Arnoudsdr. van 103
Beresteyn, Van 86
Beresteyn, E.A.van 44,93
Beresteyn, Paulus Comelis van 73
Berg 119
Berg, Comelis vd 27
Berg, Wouter Jacobs vd 231
Berger 157
Bergh, L.Ph.C. van den 87
Berghuis 199
Bems, J.L. 175
Berthold, Pieter 216
Beveren, Jan van 104
Beveren, Johan van 104
Bicker Raye, Jacob 26
Bie, De 86
Bik 93
Bisdom, Adriaen 102
Bisdom, Theodorus 102
Bismark 222
Blaauw, Jan Hindriks 159
Blaauw, Meining 126,128
Blaauwkamer, Johannis 103
Blaauwkamer, Maria 103
Blaeu, Joannis 150
Blaeu, Willem Jansz. 150
Blanckevoort, Johan v 124
Bleiswijk, Evert van 103
Bleiswijk, Franco Evertsz. van 103, 104
Blois, Aaltje de 120
Blokbergen 198
Blom, Willemijna 120
Boelemall9
Boelsums, Boesum Jan 165
Boer, De 119
Boissens, Cornelis Theodorus 32,113
Bol 157
Bolhuis v 157
Bolhuis, J. van 198
Bonthuis 135
Bonthuis de Vries 135
Boo, J.A.de 52
Boogardt, Adriana 103
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Booge, Margaretha 74
Boom, Dirkje Willems van den 78
Booma, J.G.J. 206
Boonstra, O. 108
Boonstra, Oene J. 108
Boots, Grietje 126
Bos, Geesje Jacobs 159
Bos, Jan 111
Bos,P. 198
Bosch, Jan 119
Bosch, G.A. vd 231
Bosker 119
Bouman, José 182
Boumeester, Franciscus Hendrikus 231
Boumeester, Jacobus 231
Bourgondië, Philips van 15
Bout, Meijndert Jansz. 145
Brinkman, Frans Hendrik 158
Broer Jansz. 181
Brons 119
Brouwer, geslacht 119
Brouwer, A. 119
Brouwer, Pieter 43
Bruinsma, W. 108
Bruns, Aaldrik 134
Brunsting211
Bruntll9
Buck, Margaretha 74
Burch, Sara van der 103
Burggraeve, Pieter Johannes 165
Bussche, W.v.d. 117
Caeden, van der 197
Cartel,Hilliggie231
Caspersz 93
Chabaelie, Jan Phelipse 147
Christiaen, Wouter 60
Clant van Hanckema 135
Cleveringa 198
Cloeck, Nanningh Florisz. 27
Clovis 8
Cock,Aertdell9
Cock, Comelis de 120
Cock, Jan de 120
Cock, Wouter de 120
Comelis Boenensz. 27
Cornelis Claesz. 150
Cort, Aeltje Pietersdr. 96
Coster, Laurens Jansz. 144,151
Croock, Abraham 216
Croock, Jacob216
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Croock, Maria Hester 216
Crousinga 198
Cruisinga, Ipo 198
Cruisinga, Tjebbe 198
Cruisinge 198
Crusinga 198
Cruysinghe 198
Cruysynghe 198
Daamen,M. 182
Daams, Johannes 74
Daendels, H.W. 93
Damstra, M.N. 87
Dees, Krijn 198
Delhougne, E. 225
Dehners, Trijntje 39
Detmers, Trijntje 39
Diebrink, Jan 229
Dielemans, Petrus 198
Dijken 119
Dinkla,P.E. 198
Dirck Dircksz. 27
Dirck Woutersz. 120
Dirckje Claess Dirksz. 120
Dirks, Maertje 159
Doll, Sara 105
Donck 159
Donkelaar, Maria Gerdina ten 78
Doornick, Markus Willemsz. 150
Dorst, Dirck 99
Drenthll9
Droog, Gerardus de 22
Droog, Maria Elisabeth de 22
Drost, 108
Duelen, Willem Mourisse v 143
Duist, Lijntje Dirksdr. 104
Duparc, F.J. 58
Duyn,Denll9
Duyst van Ylen, Maria 74
Echmont, Jannetje Thomasdr. van 79
Elema, Petronella J.C. 198
Elshof,Gerritlll
Ende, Apolonia van der 79
Enschedé, J.C. 94
Enschedé, Joannes 151
Everhardi, Popoco 134
Evers 119
Eyk, Hillegonda Jozina van 183
Eyck, Jan van 213
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Haas, Jacobus Alberts de 199
Haasbroek 159
Haasdijk, Jacob 108
Haasdijk, Jacobus M. 108
Haasdijk, Sent 108
Haazebroek 159
Haemstede, heer van 87
Haenen, Anna 106
Hageman, Maria 5
Halma, Hendrik 151
Hamers 225
Handgraaf, J.W. 150
Hariaar, Willem 199
Hart, Neeltje 170
Harthals, Maria van 102
Hartholt, Harmen Johannes 120

Haselhoff, Derck 34
Haselhoff, Hanss 34
Haselhoff, Johannes 34
Have, ten 157
Hazelhoff, Albert 34
Hazelhoff, Bastiaan 34
Hazelhoff, Jan H.A. 34
Heemskerk, Jan 159
Heerma van Voss, A.L. 175
Heijden, Henricus Sebastianus Egidius van der 177
Heijden, Pieter van der 180
Heinstra, Bauke Heinses 231
Heinstra, Jan Baukes 231
Heinstra, Jantje Boukes 231
Heinstra, Komeliske Baukes 231
Heinstra, Wopkje Baukes 231
Hekens, Rotger 134
Hekker, Pieter 107
Heidring 93
Hellendoom, Harms van 108
Hemessen, Ortho Didrik van 78
Hendrich Lourensz. 145
Hendriksz. Frans 62
Hermanni, Philippum 181
Hermsen 159
Herschei, Frederick William 52
Heselman, Grietje 143
Heusden, Anthony v. 146
Heymans, K.J.F. 117
HindrickJansll9
Hindriks, Hille 230
Hingst, Dooitse Eelkes 92
Hoen, Elisabeth
Hofsté, Jan Josephus 22
Hofsté,Uzak22
Hooft 183,184,187
Hooft, Agatha 101,102
Hooft, Gerrit 101
Hooft, Jannetje 61
Hooft, Willem Crijnsz. 96
Hoogendoorn, Adrianus 159
Hoogendoorn, Johanna 159
Hoogenhouck, Anna 103,104
Hoogenhouck, Maerten Abrahamsz. 103
Hoorne, Van 49
Hoppenbrouwer 215
Hoppestein, Jacob Wemmersz. 152
Hoppestein, Rochus Jacobs 152
Horlingsll9
Houwinkll9
Hubbelingll9

234

Ons Erfgoed nr 6, 1993

Faber, Hendrik Liewes 157
Faber,Hindrikl57
Faber, Liewe Hindriks 157
Fagel, Gaspar 92
Feijter, Lieven de 198
Fiechen, Agnese Hargaretha 159
Fijn 119
Fledderus211
Florissen, Arij 79
Fonck, Dirck Dirksz. 119
Fonck, Maeyken 119
Fooy, Fredrik 27
Foreest, Helwich Nanningsdr.van 72
Frankes 119
Gallois 93
Geerts, Coert 179
Gelder, Evert van 108
Geldorp, Jan Gerritsz. 120
Geldorp, Bastiaan van 58
Geldorp, Geertruida van 58
Gerlofs, Jacobus 39
Gerlofs, Jan 39
Gerrit Barentsz. 96
Gheel, Elisabeth van 101
Ghijsbert Jansz. 179
Gorkum, Hermanus v 149
Graaf, Philip de 110
Gracht, Digna van der 72
Grimmius 157
Groenenberg, Frederik 107
Groot, J.P. de 55, 56
Grote, Karel de 8,18, 24
Gurtzgen,J.P.C.vanllO

Huisman, Catharina Coraelia 160
Huisman, Hendrik 78
Hulsel, Elisabeth van 199
Hulselmans 199
Hulsmans, Emerentius 120
Hut, Catharijntje Michiels v.d. 79
Huyghen, Meynsgen 189
JanAndriesz. 150
Jans, Pieter 145
Jansen, Zacharias 213
Jansenius 135
Jansenius de Vries 135
Jansz. Pieter 60
Japikse, N.M. 93
Jaspers, Dirck 98
Jobse, Jan 231
Jonckbloet, W.J.A. 183
Jong, A. de 143
Jong, Jan de 126
Jong, Maria de 125, 126
Jong, S. de 108
Jonker 119
Jurgens 108
Kaaden, Arie van der 197
Kaajanll9
Kade, Arie van der 197
Kade, Cornelis van der 197
Kade, Hendrick Claesz. van der 197
Kaeden, van der 197
Kalsbeek 39
Karelse, Johanna 200
Kartel 231
Keijser 159
Kelderman, J. 116
Kemp, Anna Grada van der 78
Kest, Dirk vd 152
Kesting, Johan Coenraad
Kesting, Johann Friedrich 159
Ketelaar, F.C.J. 43, 83,12
Ketweg, Izaak v 141
Keultjes, Jan 200
Keun, Dirk 109,110
Keun, Pieter 110
Kien, Nicolaas 74
Kits Nieuwenkamp, H.W.M.J. 56
Klerk, De 119
Klij, Helena Leenders van der 199
Klinken, Van 119
Kloot, Jan Jansz. vd 152
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Knobbert, Claes Adriaensz. 74
Kok 50
Kok, J. 86
Kooje, Abraham de 152
Koolmees, Jansje 199
Koster, Jacob 143
Kouwenhoven, Catharina 74
Kraaij, Elisabeth van der 22
Kreijns 225
Kroon 199
Krosll9
Kruijs, Ida van der 39
Kruisinga, Rindert Reinders 198
Kruisweg, Antonius 152
Kruizinga 198
Kruizinga, J.H. 56
Kuijper, P. 175
Kuikll9
Kuiken, D.F. 157
Kuipers, Joanna Tonie 39
Kuytenbrouwer 215
Kymmell, G.R.W. 209,211
Ladrak, Johanna Maria 158
Lambregts, Catharina 219
Lamorée, J.C. 158
Langendijk, Pieter 183
Lans, Comelia van der 199
Lans, Jan Cnelisze van der 199
Laurens Jacobsz. 32
Leeuw, Andreas vd 159
Legger 198
Leijdens 199
Lem, Johanna 79
Lemme, Johanna 79
Leth, Andries de 151
Leth, Hendrik de 151
Ligger, Albert Hermans 198
Lijn, Floris van der 61
Limmen, Klaas v 143
Linden, Maria van der 164,166
Lodewijk, Willemina Johanna 200
Logteren, Jan v 149
Loman 119
Loon, Anna Hansdr. van 73
Loon, Hans van 72
Loon, Nicolaas van 72,73
Loosjes 86
Lucassen, J.Ph. 198
Luckas, Geertruijd 34
Lugtig, Jan 99
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Muschart, R.T. 51,86,87
Maarsingh 119
MakslóO
Malingré, Cornelis Josephus Hubertus 177
Malingré, Cornelis Maria 177
Malingré, Simon Antonius 177
Malingré, Theresia Henrica 177
Man, Comelis de 219
Maurick, Peter van 66
Maurik, van 66
Maurik, Jan v 141
Maurik, Jan Christiaan v 141
Maurik, Josina van 183
Maurik, Justus van 67, 183,184
Maurik, Wilhem van 183
Meer, Christoffel van der 100
Meester, S. 108
Meijer, A. 182
Meijer, W. 109
Meier Wz., H. 109
Meijnen231
Meinen231
Meines, Joh.S. 108
Mellema 157
Merken, Lucretia Wilhelmina van 183
Messchert, Josina 183
Meyers, Frouke 134
Miedema, Aukje 78
Mil, Gerardus Hubertus van 199
Moes, Johanna 198
Mol, Klaas Cornelisz. de 78
Molen Ez. F. van der 109
Molenaar 160
Molenkamp, Jan 126
Molenkamp, Johan 125
Molenkamp, Klaas 125,126
Molijn, Pieter de 25
Morel van Mourik, W.H. 64
Moriggia, Thomas 165
Mortel, Jacobus van der 164,166
Mortel, Johannes van der 164,166
Mourick, Geertruy v 140
Mourik, Aaltje v 141
Mourik, Chr. van 65
Mourik Dirkje v 140,142
Mulder 157
Mulder, Catharina 94
Mulder, Johannes 94
Mulder, Karel 94
Mulder, Titus 78
Munneke 119

Pama, C. 52
Pater, Dieuwertje 60
Pauw, Jacobus de 107
Peek,A. 110
Perling, Ambr. 113
Peters, C.H. 209
Petra Sancta, Sylvester 207
Petrus, Simon 165
Pickenoy, Susanna Jacobs 145
Pieter Jacobsz. 216
Pieters, Marijke 230
Pirenne, L.P.L. 93
Plantijn, Christoffel 151
Plas, van der 93
Ploeg, Comelis 107
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Neufville, Anna Susanna de 101
Neve 199
Nicolaasdr. Volckers 73
Niejenhuis 119
Nieupoort, Anna 73
Nieupoort, Cathalina 73
Nieupoort, Willem Willemsz. 73
Nieuwland, P. 175
Nijsingh211
Nijst, Dionysius 106
Nijsten, Thomas 106
Nispen, Johan van 72
Nomes, Dirck Pietersz. 159
Nomes, Pieter 159
Noordermeer, Arie 118
Noordermeer, Comelis 118
Noorthoff, Joannes 147
Noppen, Jan 60
Noppen, Johannes 60
Norden, Aelbregt van 219
Oele, Hasia 104
Offereins 119
Offerman, Jan 158
Oldenbarneveld, Johan v 155,156
Oleherts, Antje 120
Olthoff Jz., P. 109
Ommeringh, Van 88, 89
Oosterhout 160
Oosthoffll9
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Poel, Grietje Baertse 78
Poldermans, Pieternella 231
Polman Gruys 135
Poorten, Jozua van der 183
Poot, Hubert Cornelisz. 70
Poppema, K.R. 109
Postma, Roelof Rijpkes 231
Pot, Van der 49
Pothuis 119
Principaal, Johanna 198
Prins 119
Prins, Willem 51
Pronk, S.E. Czn 56
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Putte, Hendrik van der 58
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Putte, Johannes Anthonius van der 58
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Putte, Nicolaas van 50
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Rahder211
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Rickers, Tobyas 149
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RierT149
Riemsdijk, Van 119
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Rietstap, J.B. 51, 87
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Rijswijk, Cornelis Jacobsz. van 119
Rijswijk, Neeltje Cornelisdr. van 119
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Roelofsll9
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Roemer Jacobsz. 216
Roijen, H.van 56
Romer, Von 93
Romondt, Theodora Petronella van 74
Ronstadt, J.E. 107
Roodnat, Jan 199
Roomer, Cornelis Antonie 177
Roos, Hendrik 215
Rooten, Pierre van 20
Ruijter.De 114
Rutgers 120
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Ruyter, Michel Adriaansz. de 91,92
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Saksen, Albert van 172
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Sahn, Wilhehnus Antonie vd 160,231
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Saxenhausen, Magdalena 34
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Schot, Elisabeth 219
Schouten, Anthony 158
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Schravenweert, Hendrika van 120
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Schusselaar, Johannes Christiaan 141
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Semé, Anna Maria 138
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Sijthoff, A.W. 151
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Velling, Hendrika 158
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Verhees, Johannes 199
Verhoeve, Anna Sophia 159
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Vermaas, Maria 79
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Versteeg, Gerardus Johannes 158
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Verstelle, Geertruy 152
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Vink, Arent 73
Vink, Gerrit Arendz. 73
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Vlas, Barbara 159
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Steur, Emanuel vd 138
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Wiersma Gz., J. 109
Wijck, Nicolaas van 200
Wijckerhelt, Elisabeth 102
Wijk, Dirk v 140,142
Wijkhuizen, Johannes 22
Wijn, H.van 56, 57
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Wijnaendts van Resandt, W. 206
Wilde, Enieza Sophia de 138
Willem 1221,222
WillemIV87
Winder, Trijntje 143
Winter, Nicolaas van 183
Winter, Pieter van 183
Wit, Cornelis de 92
With, N.P. de 108
With, W.H. de 109
Witt, Cornelis de 114
Witte,Jean de 92
Wouter Govertsz. 146
Wouters, Jan 200
Wouters, Lein 231
Wouters, Pieter 200
Woutersen, Gerrit 97
Wunnik, Johannes van 79
Zande, Helena van de 200
Zandstra, Jochem Sjoerds 160
Zandstra, Sjoerd Jochems 160
ZeedalóO
Zeggeren, Van 120
Zeijda 160
Zeijlstra 160
Zeyl, Cornelis v 143
Zijlstra, Aafke Bauwe 160
Zijlstra, Bauwe Jans 160
Zijlstra, Wytske Jans 231
Zoutman 91
Zweep, Antje 125
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Aanspreker 25
Aardewerkmerken 151
Aardwerker 25
Abonnement 1994 206
Advocaat 26
Afkortregels 69
Afkorttekens oud schrift 113
Afslager 26
Afweertekens 55
Alfabet 29
Algemeen Rijksarchief 90
Alkmaar, regionaal archief 136
Ambtenaar, dank aan 197
Amsterdam, archief van 19
Amsterdam, Evangelisch Lutherse gemeente 10
Amsterdam, Oudekerkstoren 107
Ankerslager 26
Apotheker 27
Appelkoopster 27
Archief, betekenis van woord 19
Archiefhieuws 176,212
Archiefwet 19
Archiefwet 1918 57
Archiefwet 1962 57
Archieven in Limburg 224
Archieven, Nederlandse 18, 56, 90, 134, 172,209
Artikelenserie als boekje 163
Aschkooper 27
Aschwerker 27
Azijnmaker 60
Baaiwerker 60
Baertscheerder 60
Balansenmaker 60
Baleinwerker 60
Ballenmaker 61
Bandwever 61
Barbier 61
Beeldsnijderól
Beginregistratie 4
Begraafboeken 205
Begrafenisondememer 138
Behangselschilder 63
Belgische familienamen, woordenboek 153
Bergenvaarder 96
Beroepen 6
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Beroepen van toen 24,60, 96,143,178,213
Beroepswapens 49
Besteedster 96
Betielbakker 96
Beuker 96
Beurtschipper 96
Bezembinder 97
Bidprentjes 6,45
Bierdrager 97
Bierkoper 98
Biersleper 99
Biersteker 99
Blaasbalgmaker 99
Blauwverver 100
Blazoeneren 87,169
Bleker 100
Blikslager 143
Blookemaker 143
Bode 143
Bodeker 144
Boedelbeschrijving 219
Boekbinder 144
Boekdrukkunst 32
Boekdrukkersmerken 150
Boeken en tijdschriften 34,119,198,230
Boekje artikelenserie 163
Boekvergulder 145
Boekverkoper 145
Boekweitmolenaar 146
Boendermaker 147
Bokkenrijders 221
Boksenmaker 178
Bollenbakker 178
Bombazijnwerker 178
Bontwerker
Boodschapper 179
Boogmaker 179
Boratwever 147
Borduurder 179
Bossemaker 180
Bouwman 180
Brandewijnbrander 180
Brandewijntapper 181
Bratwerker213
Breier213
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Brillenmaker213
Broodbakker214
Broodweger215
Brouwer 215
Bruiloftszangen 182
Bulletin Board System 38
Burgerboek Kampen 9
Burgerboek Tiel 9
Burgerlijke Stand 8
Burgerlijke stand, merkwaardigheden in 22, 94,
177
Burgerlijke Stand, ontstaan van 124
Burgerwapens 49, 50
Buskruitmaker 216
Bussemaker216
Centraal Bureau voor Genealogie 84-86
Code Civil 124
Collectie Muschart 87
Computer, stemgeluid van 129
Computer, voordelen van een 190
Computerdagen 38
Computerdienst Genealogische Vereniging 35
Computergenealogie 35, 75, 116,190,226
Computerprogramma's 36,203,226, 229
Concilie van Trente 9,204
Dekkleden 89
Deventer, huwelijksregister 9
Dispensatiebestanden in Limburg 222
Dordrecht, Synode van 10
Drenthe, havezaten in 211
Drenthe, Rijksarchief in 209
DTB-boeken 206
Edam, Grote Kerk 110
Eigendomsmerk 16
Etstoel210
Faber, genealogie 157
Familieblad 65
Familieboek 79
Familiegids, de 198
Familienamen, woordenboek Belgische 153
Familiepenningen 72
Familierelaties 12
Familieverenigingen 64
Familiewapens 14,48, 87,130,169,207
Familiewapens, registratie 17
Familiewapens, repertorium Groningen 157
Foto's 6
Friesland, Rijksarchief in 172
Geheimen van uw familie 53
Gelegenheidsgedicht 182
Genealogie 4,44, 84,124,165, 204
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Genealogie en computer 116
Genealogie Gebruikersgroep 116
Genealogie in Limburg 221
Genealogieprogramma 75
Genealogisch Repertorium 44
Genealogische dag Prometheus 133
Genealogische verenigingen 185
Genealogische vragen 39, 78, 119,159, 199, 231
Genealogische Wegwijzer 217
Gens Data 35, 36, 37, 38
GensData/D90 191
Gens Humana 117
Gens Nostra 186,203,223
Gooi en Vechtstreek, streekarchief 176, 212
Gotische Textura 31
Grijpskerk, huis te 109
Groningen, archief 19
Groningen, archieven in provincie 136
Groningen, bewonerslij st stad 157
Groningen, kerkelijke archieven 21
Groningen, klappers op huwelijken 21
Groningen, repertorium familiewapens 157
Groningen, Rijksarchief in 134
Groninger Archieven, Stichting Vrienden van 21
Gruoningajaarboekje 198
Haarlem, Gemeentearchief 212
Haarlem, Grote Kerk 110
Haarlem, Waalse Kerk 110
Hagestein, doopboek van 142
Halfuncialen 30, 31
Hartschild 169
Haselhoff, acht eeuwen 34
Havezaten in Drenthe 211
Haza-Data 75
Haza-Data, Lan-versie 229
Haza-nieuws 77
Helm 88
Helmtekens 89
Heraldische bronnen 51
Heraldische kleuren 170
Heraldische regels 17, 50
Heraldische kleuren 170,207
Heraldische kleurencode 207
Heraut 16
Hermelijn 171
's Hertogenbosch, doopboek 9
Hobby Computer Club 116
Hofinerken 54
Hoge leeftijd 197
Huismerken 50, 54
Huisschildersmerken 107
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Loodgietersmerken 109
Maatschappij van Weldadigheid 211
Mantel, wapen 89
Maria Elisabeth de Droog, de zaak 22
Matriarchaat in Limburg 223
Maurikkroniek 66
Meerderjarigheidsverklaring 167
Merkwaardigheden in Burgerlijke Stand 22, 58,
94,138
Merkwaardigheid in kerkelijk huwelijksregister 58
Ministerie WVC 43

Muschart, collectie 87
Naamregister Ons Erfgoed 1993 232
Nationale Militie, certificaat 167
Nederlandse archieven 18, 56, 90,134, 172,209
Nederlandse Genealogische Vereniging 185,203
Noordenneer, onderzoek geslacht 118
Notariële archieven 174
Oisterwijk, Kwartier van 212
Oldeboom, kerktoren 108
Omslag in opslag 83
Ondertrouwregisters 205
Onechte kinderen 140
Ongewilde verschrijving 177
Ordonnantie van de Polityen 11,18
Ouderijn, oud-archief van 137
Overlijden, dubbel 22
Overlijdensakten 168
Overspel 140
Paleografie 28, 69,112,154,187, 219
Paleografie, betekenis van woord 28
Pelswerk 170,171
Persoonsblad 4, 5
Persoonskaart 45,46,47
Persoonskaarten, tarieven 137
Persoonsregistratie 8
Pro-gen 226
Prometheus, genealogische dag 133
Prometheus, Genealogische Vereniging 133
Rechterlijke archieven 174
Redactie, van de 3,43, 83, 123, 163,203
Register burgerlijke stand 124
Register huwelijksaangiften 168
Repertorium DTB 10
Repertorium, Genealogisch 44
Rijksarchief, Algemeen 90
Rijksarchiefbewaarplaatsen 57
Rijksarchief in Drenthe 209
Rijksarchief in Friesland 172
Rijksarchief in Groningen 134
Rijksarchief in Limburg 224
Rijksarchief in Zeeland 129,212
Rijksarchieven 19,20
Rijksarchieven, ontstaan van 56, 57
Rijksarchivaris, Algemene 43
Rijkscommissie voor Archieven 83
Romeinse kapitalen 30
Schiedam,Gemeentearchief 176
Schild 130
Schild, blazoenering van 130
Schild, delingen van 131,132,208
Schild, gevierendeeld 169

242

Ons Erfgoed nr 6,1993

Huwelijksafkondigingen 167
Huwelijksakte 165
Huwelijksbijlagen 165
Huwelijkscontracten 12
Huwelijksgetuigen 165
Huwelijkspenningen 72,101
Uzeren kapel 19
Inventarissen 176
Kampen, archief van 18
Kampen, burgerboek 9
Karolingische miniskuul 30, 31
Kerkelijk huwelijksregister, merkwaardigheid in
58
Kerspelen 135
Kinderen, onechte 140
Klappers kerkelijke huwelijken Groningen 21
Kleuren, heraldische 170,207
Kleurencode, heraldische 207
Korte berichten 136
Kwartierstaten gevraagd 68
Kwartierstatenboek 123,163
Kwartier van Oisterwijk 212
Lan-versie Haza-Data 229
Leeftijd, gemiddelde 197
Leidekkersmerken 110
Leiden, archief 19
Leiden, Gemeentearchief 176
Leeftijd, hoge 197
Lengtematen, oude 167
Lettervormen 155
Levenloos geborenen 168
Lezerspost 158,197
Ligaturen 112
Limburg, archieven in 224
Limburg, dispensatiebestanden in 222
Limburg, genealogie in 221
Limburg, matriarchaat in 223
Limburg, Rijksarchief in 224
Limburgse Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 223

Schild, indeling van 169
Schildersmerken 107
Schildverdeling 169
Schildvormen 169
Schoonschrijvers 32
Schrift, ontstaan van het 28
Schrijfineesters 29
Signaturen uit het verleden 106,148
Sprekende wapens 49
Steenhouwersmerken 148
Stein, Dossier van 230
Stichting Vrienden Groninger Archieven 21
Stucadoorsmerken 149
Swart, Dossier 230
Tiel, burgerboek 9
Tienjarige tafels 124
Tijdrekenkunde 69
Timmermansmerken 149
Tinnegietersmerken 107
Trente, concilie van 9,204
Trotseerloodjes 109
Trouwboek, oudste 204
Trouwboekje 125
Uitschrijven, regels bij 69
Uncialen 30, 31
Utrechtse keur 107
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Vairl71
Van de redactie 3,43, 83,123,163,203
Verenigingen, genealogische 185
Volledig wapen 88
Vragen, genealogische 39,78,119,159, 199
Vrundenraet 13
Waarschuwing 53
Wapenboeken 48, 52
Wapenkunde 14
Wapenschild 88
Wapenspreuk 89
Wapen, volledig 88
Warmenhuizen, Hervormde Kerk 110
Wegwijzer, Genealogische 217
Weldadigheid, Maatschappij van 211
Westfriese gemeenten, archiefdienst 137
Woordenboek Belgische familienamen 153
Woordgebruik, zeventiende eeuws 187
Wrong 89
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Zeeland, Rijksarchief in 129, 212
Zegels 48, 50
Zijlvestenijen 135
Zilversmid, merken 106
Zoon bleek dochter 94
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