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Op de omslag:
Symbolisch gebruik van de heraldiek. Ets van Albrecht Dürer (1503) Het wapen van de dood,
symbool van de vergankelijkheid. Het wapen is het bepalend hoofdmotief, de dame en de
wildeman doen dienst als figuren.

Juist voordat dit eerste nummer van de tweede jaargang in druk zou worden gegeven,
kreeg ik het ontstellende bericht dat mijn vriend

Frans van Geldorp
na een kort ziekbed plotseling overleed..
Vanaf deze plaats wens ik zijn vrouw en kinderen veel sterkte om dit verlies te dragen.
Frans was fysiek niet sterk, maar geestelijk stond hij zijn mannetje. Hij zat nog zo vol
met plannen voor de toekomst. In het bijzonder ging Ons Erfgoed hem daarbij ter harte
met alles wat zich daar rondom afspeelde.
Zijn uitgebreide historische en genealogische kennis, geruggesteund door een uitgebreide documentatie vormden met zijn journalistieke achtergrond een zeer belangrijke
steun. Wij zullen hem node missen.
Enkele onderwerpen waren zijn speciale terrein: De oude beroepen en het kwartierstatenboek, dat hij redigeerde en vorm gaf. Ook in de Genealogische Wegwijzer, die
eveneens in voorbereiding is, had hij een belangrijke inbreng. Dit alles zal dus voorlopig tot stilstand moeten komen. Het is niet mogelijk zijn plaats zonder meer in te
vullen. Wel zullen in de komende nummers toch nog enkele andere artikelen van zijn
hand verschijnen zoals over tijdrekenkunde.
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Van de redactie
Ondanks dit droevige begin wensen wij
onze abonnees het allerbeste in 1994.
In het afgelopen jaar 1993 waarin wij van
start gingen met Ons Erfgoed kregen wij
talrijke brieven van onze lezers. Het waren
adviezen, verdere goede raad en ook heel
veel adhesiebetuigingen. Vooral deze laatste "schouderklopjes" waren, met de voortdurende groei van ons blad, voor de redactie een motivatie om op de ingeslagen weg
verder te gaan.
In toenemende mate ook beginnen wij van u
artikelen te ontvangen, die voor genealogen
actuele informatie bevatten. Ook voor dit
jaar hebben wij al weer verschillende toezeggingen, soms met de vraag welke maatstaven wij bij het opnemen van artikelen
aanleggen. In het kort komt het er op neer,
dat het niet gaat om een eigen genealogie of
familie. Onze gedachten gaan meer uit naar
onderwerpen, die in principe voor alle lezers interessant kunnen zijn. Er zijn nog
heel wat onderwerpen, die in de komende
tijden aan de orde (zullen) moeten komen.
Wij denken bijvoorbeeld aan het notariaat
en de notariële akten in Nederland, voorlichting over de nog niet behandelde rijksen andere archieven, genealogisch onderzoek in onze voormalige koloniën en buiten
onze landsgrenzen. Een groot percentage
van ons heeft voorouders, die om allerlei
redenen ergens van buiten Nederland zijn
gekomen. Bijna allen hebben wij voorouders, die ergens als militair aktief zijn geweest. Wat kunnen we hierover in welke
archieven vinden en welke informatie

kunnen we daaraan ontlenen? De VOC
heeft meer dan 900.000 mensen in dienst
gehad, waaronder vele Nederlanders. Dit
zijn niet alleen allemaal potientiële bronnen
en mogelijkheden om ontbrekende voorouders te vinden, maar dikwijls ook mogelijkheden om onze familiegeschiedenis te
verrijken. En ook het schrijven van een
familieboek met alles wat daar aan vastzit
verdient onze aandacht.
Daarnaast zijn er nog vele technische
zaken, zoals wenken bij het fotograferen
van objecten, die voor een familiegeschiedenis van belang zijn. Hoe gaan we om met
oude foto's (en films), die soms beschadigd
en of verbleekt zijn? Valt er nog iets te
restaureren?
Dit als een greep uit de onderwerpen die de
komende tijd aan de orde zullen moeten
komen en waarover wij graag bijdragen
zullen ontvangen.
Soms zal dit in één of enkele vervolgartikelen gedaan kunnen worden. Misschien
zullen sommige onderwerpen beter geschikt
zijn voor een aparte publikatie.
Ook van u ontvangen we graag suggesties
voor onderwerpen die van algemeen genealogisch belang zijn. Maar reeds nu ziet u,
dat dit alles niet in een nummer of zelfs een
jaargang van ons tijdschrift verwerkt kan
worden. Vermoedelijk zijn we dan heel wat
nummers van Ons Erfgoed verder.
Wij wensen daarbij voor u veel bruikbare
informatie en leesplezier.
Om goed te beginnen heeft dit nummer van
ons blad enkele pagina's extra gekregen.
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Genealogie

Genealogie en kwartierstaat
Is men na dikwijls lang onderzoek in de
archieven eindelijk zover dat er een groot
aantal voorouders bijeengebracht is, dan
kan men beginnen met het ordenen van de
gegevens. Dit kan op verschillende manieren.
Stamboom
Wanneer men met familieleden of derden
over genealogie spreekt, valt meestal als
eerste term het woord stamboom. Dit is een
begrip dat de meeste mensen zonder meer
aanspreekt. Ze zien dan een boom voor
zich met aan de wortel de oudst bekende
voorvader, de stamvader en dan op de stam
diens kinderen en als vertakkingen de
afstammelingen van de zoons. Hierbij geldt
dan ook als regel dat alleen die nakomelingen worden vermeld, die de naam van de
stamvader dragen of gedragen hebben. Van
de dochters worden vaak nog wel de
huwelijken vermeld, maar niet de kinderen.
Zij behoren tot een ander geslacht.
Het zal duidelijk zijn dat deze vorm van
presentatie al snel zijn begrenzingen kent.
De boom zou al snel te ingewikkeld en
onoverzichtelijk worden. Het is dus niet de
meest praktische vorm om genealogische
gegevens weer te geven.

kinderen en verdere afstammelingen worden daaronder, respectievelijk rechts daarvan geplaatst. Op deze wijze worden alle
takken van een familie in de mannelijke lijn
uitgewerkt.
Omdat het de bedoeling is onmidellijk de
samenhang te zien, wordt daarbij een nummersysteem gehanteerd. Wanneer men
genealogieën van anderen bekijkt merkt
men dat niet iedereen het op dezelfde
manier doet. Het meest gebruikelijk is het
volgende systeem.
De generaties worden met Romeinse cijfers
aangegeven. Daarbij krijgt de stamvader
het cijfer I. Zijn kinderen worden in de
volgorde van de geboorte aangeduid met de
Arabische cijfers 1, 2, 3 enzovoort. Krijgen
die zonen nageslacht, dan wordt achter hun
gegevens het generatienummer plus een
letter toegevoegd: II-a, Il-b.
Per gezin worden de kinderen genummerd,
beginnend met het cijfer 1.
Het spreekt wel vanzelf dat een dergelijk
systeem pas redelijk zin heeft als de genealogie gereed is en men niet verwacht verdere gegevens te vinden. Komt men later
een oudere stamvader tegen of een zoon die
nakomelingen had, dan is de opstelling niet
juist meer en zal men moeten vernummeren.

Genealogie
Een genealogie is in feite het omgekeerde Op de volgende pagina volgt een voorbeeld
van een stamboom. Bij deze vorm van uit- om dit systeem duidelijk te maken. Het is
werken komt het stamouderpaar bovenaan de weergave van een gedeelte van de
of links van het overzicht te staan. Hun genealogie Molenkamp

Ons Erfgoed nr 1, 1994

I.

Henric(h) Meulencamp, schoenmaker, geb. plm. 1690 Lingen (Dtsl.), huwt plm. 1715
Clara Elisabeth Holtkamp, geb.Bentlage (Dtsl.) plm. 1690.
Henric(h) Meulencamp, ook geschreven Möllenkamp, wordt in de tabel van de ingezetenen van de stad
Lingen (aangelegd in 1720 door mons. J.A. Cock) reeds genoemd als zijnde gehuwd.

1.
2.

Kinderen, geb. Lingen o.a.
Nicolaus Möllenkamp 1738 (volgt Il-a).
Johann, Möllenkamp plm. 1740, kleermaker huwt Maria Agnes Gertner, geb. Berge
(Dtsl.) RK.
Maria Agnes Gertner ook geschreven als Gartner, stond in 1796 ingeschreven als burgeres van
Lingen. Verdere gegevens over het echtpaar ontbreken.

II-a. Nicolaus Möllenkamp, metselaar, geb. Lingen 1738, overl. Lingen 16 okt. 1785, huwt
plm. 1778 Maria Aleid Theissen, geb. plm. 1739 Handrup (Dtsl.), overl. Lingen 20 sept.
1794.
Maria Aleid Theissen, ook Theising en Thyssen, werd in 1784 als "vrij geboren katholiek"
burgeres van Lingen.

1.
2.
3.

Kinderen uit dit huwelijk o.a.
Lambertus Molenkamp 7 mei 1779 (volgt Ill-a).
Christoffel Molenkamp plm. 1781 (volgt Ill-b).
Jan Molenkamp.
Jan Molenkamp wordt wel genoemd, maar het is niet helemaal zeker of hij een zoon van Nicolaus was.
Wél schijnt hij in Oostgraftdijk te zijn geweest en volgens overlevering daarvandaan per schuit naar
Amsterdam vertrokken en toen naar de USA geëmigreerd. Zijn naam komt niet voor in het "Landver
huizersregister 1847-1885". Aangenomen wordt, dat hij dus voor die tijd is vertrokken.

III-a. Lambertus Molenkamp, schoenmaker, geb. Lingen (Dtsl.) 7 mei 1779 RK, overl.
Krommenie 27 nov. 1857, huwt Ie. Wormerveer 12 okt. 1806 Claartje Valk, geb.
Wormerveer 1787, dv van Adriaan Valk en NN, overl. Wormerveer 17 febr. 1820, huwt
2e. Wormerveer 3 dec. 1820 Marie Aleidis Meyer, geb. Lingen (Dtsl.) 1777, dv Walter
Meyer en Anna Blome, overl. Wormerveer 27 okt. 1854.
Alleen kinderen eerste huwelijk:
1. Klaas Molenkamp 11 aug. 1807 (volgt IV-a).
2.
Adriaan Molenkamp schoenmaker, geb. Wormer 23 okt. 1810, overl. Wormerveer 23 okt.
1840, ongehuwd.
3.
Hendrik Molenkamp 4 sept. 1814 (volgt IV-b).
4.
Jan Molenkamp geb. Wormerveer 19 maart 1817, overl. Wormerveer 25 maart 1817.
Ill-b. Christoffel Molenkamp (ook Möllenkamp en Moolenkamp), kleermaker, geb. Lingen
(Dtsl.) plm. 1781 RK, overl. Oostgraftdijk 20 sept. 1822, huwt Graft 2 aug. 1807 Maartje
Klaase Koene, spinster, ged. Oostgraftdijk 25 maart 1784, dv Claes Tenisz. Koen en
Lijsbeth Jansdr. Kramer, overl. Oostgraftdijk 5 febr. 1857.
6
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Kinderen, geb. Oostgraftdijk:
Nicolaus Molenkamp 27 maart 1809, overl. Oostgraftdijk 26 juli 1816.
Jan Molenkamp 3 dec. 1811 (volgt IV-c).
Alida Molenkamp geb. 14 febr. 1813, huwt Cornelis Dekker, stierenleider, geb. Spanbroek
21 aug. 1812.
Teunis Molenkamp, 30 sept. 1814, overl. Graft 2 sept. 1846, ongehuwd.
Maria Molenkamp, 29 april 1816, overl. Graft 31 mei 1824.
Elisabeth Molenkamp, spinster, 6 nov. 1817, overl. De Rijp 28 febr. 1881, huwt De Rijp
12 febr. 1842 Jan Brasser, koopman, geb. De Rijp 1814 Geref., zv Hendrik Brasser en
Elisabeth Paardekooper.
Klaas Molenkamp, 6 mei 1821, overl. Graft 1 sept. 1822.

IV-a. Klaas Molenkamp, schoenmaker, geb. Wormerveer 11 aug. 1807 RK, overl. Krommenie
26 maart 1863, huwt Wormerveer 12 aug. 1832 Catharina Melkert, geb. Hoorn 19 dec.
1807, dv Johannes Melkert en Maria Cornelia Simons, overl. Krommenie 1 maart 1863.
Kinderen:
Lambertus Molenkamp 15 mei 1833 Wormerveer, overl. Krommenie 24 mei 1837.
Johannis Molenkamp 20 dec. 1834 (volgt V-a).
Adrianus Molenkamp 19 juni 1836 (volgt V-b).
Lambertus Molenkamp 14 okt. 1837 Krommenie, overl. Krommenie 21 juli 1839.
Christianus Johannes Molenkamp 3 dec. 1838 (volgt V-c).
Klara Maria Molenkamp 12 maart 1841 Krommenie, huwt Haarlem 16 mei 1866
Hendricus Martinus Kramer, stoelenmatter, geb. Haarlem 10 okt. 1844, zv Johannes
Kramer en Maria Zonneveld.
7.
Lambertus Molenkamp 30 maart 1843 Krommenie, overl. Krommenie 23 okt. 1843.
8.
Anna Cornelia Molenkamp 31 aug. 1844 Krommenie, overl. Krommenie 28 maart 1847.
9.
Maria Molenkamp 31 aug. 1844 Krommenie, overl. Krommenie 11 febr. 1847.
10. Klaas Molenkamp 17 febr. 1847 Krommenie, overl. Krommenie 7 maart 1847.
11. Anna Cornelia Molenkamp 25 aug. 1848 Krommenie, overl. Zaandam 11 aug. 1894, huwt
Haarlem 2 sept. 1868 Bernardus Smakman, schipper, geb. Lisse 3 sept. 1844, zv Mijndert
Smakman en Johanna Ruigrok, overl. Zaandam 10 mei 1911.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bernardus Smakman hertrouwde Zaandam 21 juni 1896 Maria Catharina Koot.

enzovoort.
Doodgeboren kinderen worden als volgt in
de stamboom opgenomen:
NN. Doodgeboren mnl. (of vr.) 13 juni
1858 Zaandam.
Vergeet nooit bij het samenstellen van een
Ons Erfgoed nr 1, 1994

genealogie uw naam en adres te vermelden,
Zet er ook het jaar en de plaats van
gereedkomen bij. En bedenk tevens, dat een
genealogie slechts een onderdeel is van de
familiegeschiedenis. Men kan een leuk
stukje geschiedenis schrijven door bijvoorbeeld eerst iets te vertellen over de oor7

sprong van de familienaam, wat uitvoerig
over de beroepen uitgeoefend door diverse
voorouders, iets over de stad of over het
dorp waar zij hebben gewoond. Mogelijk
zijn er ook testamenten of boedelbeschrijvingen die in zo'n familiegeschiedenis
kunnen worden opgenomen. Afbeeldingen
van oude prenten en foto's doen het ook
goed in een familieboek. En is het werk
eenmaal helemaal gereed, laat er dan
meerdere exemplaren van vervaardigen
Mogelijk zijn andere familieleden geïnteresseerd. Stuur in ieder geval een exemplaar
naar het Centraal Bureau voor Genealogie
in 's Gravenhage en naar de Nederlandse
Genealogische Vereniging te Naarden. Ook
de redactie stelt het bijzonder op prijs uw
werk in Ons Erfgoed te bespreken.
Kwartierstaten
In tegenstelling tot een genealogie, waar
men met de oudste voorvader begint, vangt
een kwartierstaat aan met de jongste telg.
Degeen, met wie een kwartierstaat begint
heet kwartierdrager of probandus.
Men begint in veel gevallen met zichzelf.
Maar ook kan men samensteller zijn van
een kwartierstaat die met een oudere of
jongere generatie begint. Maar altijd is in
een kwartierstaat de probandus nummer 1
van generatie I. In een kwartierstaat worden alle voorouders genoemd. Dat wil
zeggen, een mens heeft twee ouders, vier
grootouders, acht overgrootouders, zestien
betovergrootouders, enzovoort. Het aantal
kwartieren wordt dus steeds verdubbeld.
En dat kan gigantisch oplopen. Er zijn gevallen bekend waarin iemand kans zag

drieduizend kwartieren van zijn familie in
een lijvig boekwerk bijeen te brengen ')• "In
feite is het opstellen van een zo uitgebreid
mogelijke kwartierstaat toch een wat
frustrerende bezigheid. Immers vóór 1500
zal het aantal getraceerde kwartieren al
sterk gaan afnemen en rond het jaar 1000
zal doorgaans nog maar een handjevol namen van voorouders achterhaald zijn", aldus de samensteller van de hierboven genoemde drieduizend kwartieren2).
De probandus krijgt nummer 1 mee van generatie I, zijn ouders krijgen de nummers 2
voor de vader en 3 voor de moeder mee.
Beiden vallen onder generatie II. De grootouders krijgen de nummers 4, 5, 6, 7 en
generatienummer III. En zo kan men verder
tellen. Hierbij zij opgemerkt, dat de even
nummers altijd gelden voor een mannelijke
voorouder.
Er bestaan verschillende manieren om een
kwartierstaat samen te stellen. Zo bestaan
er voorgedrukte kwartierstaten, die voor
een paar gulden verkrijgbaar zijn bij het
Centraal Bureau voor Genealogie of de
Nederlandse Geneologische Vereniging. In
deze voorgedrukte kwartierstaten hoeft men
alleen maar de juiste namen, data en
verdere gegevens in te vullen.
Een ander systeem, de zogenaamde lijstvorm, dat minder plaatsruimte vraagt,
wordt vaak toegepast in kwartierstaatboeken. Van beide systemen volgt hier een
fragment van een kwartierstaat als voorbeeld.
De meeste genealogische computerprogramma's bieden beide mogelijkheden.
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Voorbeeld lijstvorm:
Kwartierstaat Van Vessum
(naam samensteller)

1.

I
Johanna Helena van Vessum, geb. Heemstede 10 juli 1902 RK, overl. Haarlem 22 okt.
1960, huwt Schoten 1 maart 1927 Bernardus Johannes van der Aar, bloemistarbeider,
geb. Bennebroek 11 febr. 1900 RK, zv Cornelis van der Aar en Catharina van der Vossen,
overl. Haarlem 19 maart 1974.
II
Ouders

2.
3.

Hendrikus Johannes van Vessum, kruidenier, geb. Heemstede 20 juni 1876 RK, overl.
Haarlem 7 april 1950, huwt Heemstede 14 aug. 1901
Hendrika van Engelen, geb. Harmelen 6 sept. 1876, overl. Haarlem 4 maart 1960.
III
Grootouders

4.

5.
6.

Willem van Vessum, kleerbleker, geb. Heemstede 6 juni 1844 RK, overl. Heemstede 24
aug. 1919, huwt Heemstede 29 april 1874
Johanna de Nijs, geb. Haarlem 5 nov. 1851 RK, overl. Haarlem 13 okt. 1931.
Gerrit van Engelen, landbouwer, geb. De Bilt 10 jan. 1848 RK, overl. Harmelen 26 april
1894, huwt Harmelen 10 nov. 1871
Willemijntje van Winsen, geb. Harmelen 21 nov. 1848 RK.
IV
Overgrootouders

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hendricus van Vessum, tuinier, geb. Hillegom 7 maart 1810 RK, overl. Bennebroek 14
maart 1863, huwt Heemstede 21 juni 1843
Maria Elisabeth Gubbels, geb. Weert 3 aug. 1815 RK, overl. Bloemendaal 14 maart 1902.
Johannes de Nijs, schippersknecht, geb. Spaarnwoude 30 jan. 1816 RK, overl. Haarlem 29
jan. 1878, huwt Heemstede 22 aug. 1838
Grietje van den Berg, geb. Heemstede 14 juli 1816, overl. Haarlem 4 sept. 1854.
Johannes van Engelen, landbouwer, geb. Bunnik 17 dec. 1796 RK, overl. De Bilt 18 juli
1864, huwt Tull en 't Waal 3 febr. 1840
Helena van Dijk, geb. Tull en 't Waal 12 mei 1811 RK, overl. De Bilt 5 mei 1892.
Willem van Winsen, klompenmaker, geb. Harmelen 30 mei 1819 RK, overl. Harmelen 9
maart 1871, huwt Harmelen 7 jan. 1848
Willemijntje Kok, geb. Nieuwkoop 14 okt. 1819 RK, overl. Harmelen 2 aug. 1894.

1). KJ. Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, een overzicht van ca. 3000 kwartieren van Kees Jan Slijkerman,
Rotterdam 1987.
2) id. pag. 7.
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Familiewapens

De stukken in het schild
Na de kleuren en de schildverdelingen vra- dische hoofdfiguren en bijfiguren verdeeld.
gen de figuren, die in het schild aangetrof- Deze bijfiguren, die in veel wapens voorfen worden, aandacht.
komen, behoren niet tot de stukken die uit
Alle figuren die in het wapenschild voorko- lijnen bestaan die het gehele schild doormen noemt men stukken. Het schild wordt lopen. Ook behoren ze niet tot de gewone
daarmee beladen.
wapenfiguren die voorwerpen uit het gewoDeze stukken worden verdeeld in heraut- en ne leven voorstellen.
gewone stukken.
De hoofdfiguren worden als volgt ondera. De herautstukken, die veelal uit rechte scheiden.
lijnen zijn gevormd.
1. Het hoofd. Dit is de ruimte boven in
b. De gewone stukken, waaronder alles het schild tussen de bovenrand en een horiwat niet tot de herautstukken behoort zontale lijn die op een afstand van twee
gerangschikt wordt.
delen van de bovenkant van het schild ligt.
Hier bestaan een aantal variaties: Het is
gedekt,
als er een streep in een andere kleur
Herautstukken
De verdelingen van het schild worden boven loopt. Als de benedenrand van een
meestal door rechte lijnen gevormd, maar andere kleur is, noemt men dit ondersteund.
ze kunnen, zoals we Ons Erfgoed nr. 6, Verdere variaties worden onder meer in
pag. 208, jaargang 1993, zagen een andere Rietstaps Handboek genoemd.
vorm hebben.
Wanneer zo'n hoofd in een kwartier voorHet is gebruikelijk dat een herautstuk (met komt wordt het kwartierhoofd genoemd.
uitzondering van het kruis, het Sint An- Voorwerpen die naast elkaar in het schilddrieskruis en het vrijkwartier) een derde hoofd zijn geplaatst noemt men: naast elvan het veld beslaan. In de praktijk maakt kaar in het schildhoofd.
men ze minder breed om een mooiere vorm Schildhoofden, die slechts een derde van de
te krijgen. In Rietstaps Handboek wordt als opgegeven hoogte hebben en van onderen
beste constructie het volgende geadviseerd: meestal uitgetand zijn noemt men een smal
Indien het schild acht delen hoog en zeven (uitgetand) schildhoofd.
delen breed is, kan men de herautstukken 2. De paal. De paal bestaat uit twee
het beste een breedte van twee delen geven. verticale lijnen en gaat door het hart van
Wanneer in het vervolg van delen wordt het schild. Is er slechts één paal, dan is degesproken, worden die delen bedoeld.
ze twee delen breed.
De kantelen, schulpen en dergelijke zijn 3. Met als variatie de afgeknotte paal,
dan in die twee delen begrepen, maar niet die kort na zijn uitgangspunt wordt afgede hoeken, die bij een hoekige balk voor- broken. Men hanteert deze term vooral
komen.
wanneer de paal van de bovenste schildDe herautstukken worden weer in heral- rand uitgaat. Nadert hij de tegenoverOns Erfgoed nr 1, 1994
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gestelde kant zeer dicht dan spreekt men
van een afgebroken paal. Wanneer een paal
uit de benedenrand oprijst zonder de bovenkant te bereiken, dan spreekt men van verlaagd. Als een paal evenwijdig tegen een
van de zijden is geplaatst spreekt men van
linker- of rechterpaal.
4. De staak is de naam van een paal die
slechts de helft tot tweederde van de
gewone breedte beslaat.
5. Met als variatie meerdere palen.
Wanneer er meer dan vier palen zijn,
spreekt men van staken.
6. De faas of dwarsbalk. Deze wordt
gevormd door twee horizontale lijnen in het
veld. De hoogte is twee delen. Wanneer er
één in een schild voorkomt, die smaller is
dan gewoonlijk, dan wordt deze smalle of
versmalde dwarsbalk genoemd en wanneer
hij de minst mogelijke dikte heeft streep.
7. Met als variatie verhoogde of verlaagde dwarsbalk.
8. Tweelingbalken zijn zeer smalle balkjes, die altijd twee aan twee voorkomen
maar samen niet meer ruimte in nemen dan
één gewone dwarsbalk. De middenruimte
blijft dan leeg en daar is de kleur van het
veld zichtbaar. Een variatie hierop is de
drielingsbalk, die uit drie balkjes (en twee
tussenruimtes) bestaat.
9. Een gedwarsbalkt schild is door een
oneven aantal horizontale lijnen in een even
aantal vlakken verdeeld.
10. De schuinbalk, ook rechterschuinbalk, die ook door het hart van het schild
gaat, wordt gevormd door twee schuine
lijnen die uit de rechter bovenhoek van het
schild naar de linkerbenedenhoek lopen.
Ook deze schuinbalk is twee delen breed.
De schuinbalken kunnen verhoogd of verlaagd zijn. Ook hier kent men de afgeknotte
Ons Erfgoed nr 1, 1994

versie. De smalle schuinbalk heeft de helft
tot tweederde van de breedte van de
gewone schuinbalk.
11. De schuinstaak beslaat een derde deel
van de breedte van een gewone schuinbalk.
Wanneer hij de randen van het schild niet
raakt is hij verkort.
12. De schuinstreep of rechterschuinstreep is een balk of zo men wil staak in de
minst mogelijke breedte voorgesteld Hij
heeft dezelfde richting als de schuinbalk
13. De linkerschuinbalk en de verkorte
linkerschuinbalk lopen vanuit de linker bovenhoek naar de rechter benedenhoek.
14. De linkerschuinstaak is een staak met
dezelfde richting als de linkerschuinbalk.
15. Het kruis ontstaat uit de vereniging
van dwarsbalk en paal. Ook hier kent men
de smallere uitvoeringen: een smal of versmald kruis en het streepkruis. Dit laatste
komt echter niet als wapenfiguur voor
maar wordt meestal gebruikt om in een
gevierendeeld schild de afscheiding van de
kwartieren te bedekken. Van het kruis
bestaan vele variaties, waarop we in de
nabije toekomst beknopt terug zullen komen.
16. Het schuinkruis of St-Andrieskruis
ontstaat door de vereniging van de rechteren de linkerschuinbalk. Alle vormvariaties
die het gewone kruis kent, bestaan ook bij
deze kruisvorm.
17. De keper lijkt op de nok van een huis
of op de open benen van een passer.
Alleen zijn in het schild beide benen twee
delen breed. Twee of meer kepers worden
boven elkaar geplaatst. Ook hier bestaan
talrijke variaties.
Soms komt de keper liggend voor. Hij
begint dan aan de linkerrand en de top is
naar de rechterzijde gericht. Begint hij aan
13

de rechterzijde met de top naar links
gericht, dan spreekt men van liggend en
omgewend.
18. Met als variatie samengevlochten,
wanneer bij twee kepers naast elkaar de een
over de ander heengaat.Dit gebeurt ook
wanneer de ene keper van de boven- en de
andere van de benedenrand uitgaat. Zij
heten aanstotend wanneer zij elkaar alleen
met de toppen raken.
Wanneer de keper de helft van zijn gewone
breedte heeft, spreekt men van een smalle
of versmalde keper.
19. De gaffel wordt gevormd door een
linker- en een rechterschuinbalk en een
paal, elk op de helft van zijn lengte genomen, die elkaar in het hart van het schild
ontmoeten.
20. Het vrijkwartier beslaat iets minder
dan een vierde deel van het schild en wordt
als regel in de rechter bovenhoek geplaatst.
Staat het in de linker bovenhoek dan
spreekt men van het linkervrijkwartier.
21. De schildhoek is een klein vrijkwartier, dat twee delen breed is en twee en een
half delen hoog.
22. Het hartschild is een klein dikwijls
effen wapenschildje dat in het hart van het
grote schild geplaatst wordt. Het is tweederde kleiner dan het schild waarin het zich
bevindt.
23. De zoom is de rand van het wapenveld en beslaat een zesde van de breedte
van het schild. In bijna alle gevallen wijkt
de zoom voor het schildhoofd, het vrijkwartier of de schildhoek. Dat wil dus
zeggen dat hij door die delen van het schild
als het ware bedekt wordt.
Is de zoom smaller dan een zesde deel, dan
spreekt men van omboordsel. Is het omboordsel nog smaller dan noemt men het
14

streepomboordsel.
24. De binnenzoom is half zo breed als
een gewone zoom en staat los in het veld.
Hij is door een ruimte gelijk aan zijn eigen
breedte van de rand van het schild gescheiden.
De streepbinnenzoom is een vierde van een
deel breed en een geheel deel van de schildrand verwijderd.
25. De voet. De schildvoet is eveneens
twee delen hoog en vult het horizontale benedengedeelte.
Wanneer het stuk in een van de kwartieren
voorkomt wordt het kwartiervoet genoemd.
Vooral wanneer er boven plant- of dierfiguren voorkomen, wordt een groene schildvoet grasgrond genoemd.
26a. De punt is een gelijkbenige driehoek
waarvan de basis ligt op het midden van
een schildrand en de top bijna de overstaande schildrand raakt. De basis ligt
meestal op de benedenrand en is doorgaans
drie delen breed en smaller wanneer er
meerdere punten zijn. De punt kan aan elke
rand beginnen, dus ook (26 b) omgekeerd,
dat wil zeggen met de top naar omlaag. Hij
kan eveneens schuin staan.
Bij al deze herautstukken kunnen, om de
zaak "eenvoudig" te houden, allerlei veranderingen gemaakt worden in de vorm van
de lijnen.
Ook worden de verdelingslijnen herhaald en
gecombineerd, waardoor herdelingen en
verdergaande schildverdelingen ontstaan.
Op pagina 12 zijn een aantal voorbeelden
van herautstukken weergegeven.
Voornaamste bronnen:
drs J.A. de Boo, Heraldiek, Bussum 1973
C. Pama, Rietstaps Handboek der Heraldiek, Leiden 1987
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Nederlandse archieven

Het Rijksarchief in Overijssel
f r o r o f i r O | p p f
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enorme hoeveelheid archiefmateriaal, werd
besloten tot de bouw van een geheel nieuw
rijksarchief. Dit gebouw werd 16 mei
1978 officieel in gebruik genomen. Volgens
de toenmalige rijksarchivaris van Overijssel, mr. E.D. Eijken werd het nieuwe
gebouw "met gevoelens van opluchting"
betrokken.

De voornaamste archieven die in het Rijksarchief in Overijssel bewaard worden, zijn
het archief van de Staten van Overijssel en
van de Provinciale Besturen van 1578 tot
um pfm4*tp/^ffl^mmpt0m«u<rf^aTnumu4rum4)'c^i4 WMCQ.
1920. Het grootste deel van dit Statenarchief wordt gevormd door de resoluties
waarin de besluiten van het provinciaal
bestuur werden genoteerd en de rekeningen
< m munuwnu Rrtnmc* uuUjunuw antitutur. I "W 4>wrtx> ^ W »
tt0tHmtnp7^<mcr A ü > « m > f i i ! i W k i w ï t o ^
- onder andere van de landrentmeesters van
Twente, Vollenhove en Salland - waarin
rekenschap werd afgelegd van financiële
p
f
MivmOimiutnmutumtn AnafunrHcrDjim^ Amuimi YIMUfmu
handelingen.Ook zijn aanwezig bijna alle
rechterlijke archieven uit Overijssel van de
~D.<né».~lnmmfrb*ltut>etmanArul
•Uyutmnua S
zestiende tot de twintigste eeuw.
De rechterlijke archieven van voor 1811
zijn voor de doorsnee genealoog minder
interessant. Toch is het soms de moeite
"geboorteakte" van de stad Zwolle
waard er een kijkje in te nemen, omdat
schout en schepenen ook recht spraken in
Nadat in 1838 in Overijssel een provinciale de geschillen tussen burgers. En bij proarchivaris werd aangesteld, hebben de cessen moesten de getuigen hun naam,
archiefstukken van deze provincie nogal leeftijd en dikwijls ook hun plaats van
wat omzwervingen gemaakt. Het langst herkomst noemen. Maar het is niet geechter was het Rijksarchief in Overijssel makkelijk een bepaalde naam te vinden.
gevestigd in de Sassenpoort te Zwolle, bij- Men kan daarom het beste de lijst van
na tachtig jaar. Toen bleek dat de Sassen- processtukken raadplegen die aan het eind
poort ook niet meer toereikend was voor de van de inventaris is opgenomen. Daarin
| t n / p t i t f f c d u r r n r
(D IU* ob/(nt4rut> m vt^rrui nmmtt CalüXhtur
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staan in ieder geval de namen van gedaagde
en eiser. Ook de vele notariële archieven
van 1811 tot 1905 kunnen voor de genealoog van belang zijn. In Overijssel kende
men in de zeventiende en achttiende eeuw
geen notarissen. De akten, die elders notarieel werden verleden, werden in dit gewest
gepasseerd voor de schepenen in de steden
of voor de schout op het platteland. Pas
met de invoering van de Franse wetgeving
is hierin verandering gekomen. Die notariële akten zijn bijvoorbeeld akten van koop
en verkoop van huizen of landerijen,
testamenten, boedelscheidingen, schenkingen, inventarissen van boedels en dergelijke.
Speurwerk
Verder vindt men in het Rijksarchief in
Overijssel de waterstaats- en gevangenisarchieven. Die van de strafinrichtingen
omvatten de periode 1814 tot 1975. Ook
hier kan men met enig speurwerk talrijke
gegevens vinden over een voorouder die
buiten zijn of haar boekje is gegaan. Zij
worden met volledige naam, signalement,
genoten onderwijs, begane misdaad en duur
van de veroordeling vermeld. Dan zijn er
nog de vele particuliere archieven zoals die
van bedrijven, banken, kerken, families en
kastelen. Van die laatste noemen we Huis
te Berg, kasteel Buckhorst en kasteel
Rechteren. De familiearchieven zijn zeer
verschillend van samenstelling. Sommige
bestaan slechts uit een kleine verzameling
charters, merendeels eigendomsbewijzen
met retroacta. Het belangrijkste voor de
genealoog zijn echter de akten en bijlagen
van de Burgerlijke Stand van de provincie
over de periode 1811-1942. Immers,
genealogisch onderzoek begint met het
16

raadplegen van de geboorte-, huwelijks- of
overlijdensakten. Die akten van de
Burgerlijke Stand worden door een ambtenaar van de gemeente in tweevoud opgemaakt. Eén exemplaar blijft bij die gemeente en is in het gemeentearchief te raadplegen. Het andere exemplaar wordt door
de arrondissementsrechtbank bewaard en
wordt na vijftig jaar overgedragen aan het
rijksarchief. De bijlagen van de huwelijksakten zijn echter in enkelvoud en zijn
uitsluitend in het rijksarchief ter inzage.
Niet alle akten zijn echter ter inzage. Tot
op heden zijn de volgende akten openbaar:
geboorte van 1811 tot 1902, huwelijk,
bijlagen, aangiften en afkondigingen van
1811 tot 1912 en die van overlijden van
1811 tot 1942. Aangeraden wordt het onderzoek in de Burgerlijke Stand te beginnen
met het raadplegen van de alfabetische
naamklappers op de akten van geboorte,
huwelijk en overlijden. Dit zijn de in groen
gebonden delen in de kasten op studiezaal
1. Deze naamklappers zijn per gemeente
samengesteld en verwijzen naar het jaar en
het volgnummer van de akte die men zoekt.
De bijlagen van de huwelijksakten zijn gerangschikt op het volgnummer van de
huwelijksakte. Tevens is er een algemeen
alfabetisch naamregister op alle overljdens
in Overijssel tussen 1811 en 1932 in bewerking. De akten en bijlagen van de
Burgerlijke Stand zijn in het Rijksarchief in
Overijssel deels in studiezaal 1 op microfilm en deels in studiezaal 2 in origineel te
raadplegen. Op microfilm zijn na te slaan
de geboorteakten van 1811 tot 1902, de
huwelijksakten van 1811 tot 1912, de
huwelijksbijlagen van 1811 tot 1882 en de
overlijdensakten van 1811 tot 1912. Deze
microfilms zijn opgeborgen in blauwe
Ons Erfgoed nr 1, 1994

cassettes in een daarvoor bestemde kast
achter de leestoestellen. En om het nog
duidelijker te maken zijn de geboorten
gecodeerd met rood, de overlijdens met
zwart, de huwelijken met blauw en de huwelijksbijlagen met wit. Het raadplegen
van een microfilmcassette kost twee
kwartjes. De akten en bijlagen van de Burgerlijke Stand zijn op aanvraag in origineel
te raadplegen in studiezaal 2. Het gaat hier
om de huwelijksbijlagen van 1883 tot
1912, de huwelijksaangiften van 1840 tot
1912, de huwelijksafkondigingen van 1811
tot 1912 en de overlijdensakten van 1913
tot 1941.

uur en 16.30 uur opgehaald. Behalve
tijdens de middagpauze. Eerder gereserveerde archiefstukken liggen 's morgens om
negen uur al klaar voor de aanvrager.
Geautomatiseerd
En zoals in de meeste andere rijksarchiefinstellingen is ook het Rijksarchief in Overijssel geautomatiseerd. Bij een eerste
bezoek aan het archief wordt men na het
invullen van een bezoekerskaart geregistreerd
in
het
archiefbeheerssyteem
ARCHEION. Men krijgt dan een pasje met
het bezoekersnummer. Bij ieder volgend
bezoek is het voldoende naam of bezoekersnummer op te geven bij de receptie.
Beschikt men al over een bezoekersnummer
van een ander rijksarchief, dan wordt men
onder datzelfde nummer geregistreerd bij
het Rijksarchief in Overijssel. Zonder registratie op de dag van het bezoek accepteert ARCHEION op de studiezalen het
aanvragen van archiefstukken niet. Bij het
aanvragen van een archiefstuk zijn drie
nummers nodig. Het bezoekersnummer, het
toegangsnummer op het schutblad van de
inventaris of plaatsingslijst en het inventarisnummer van het bepaalde archiefstuk.
Soms weigert ARCHEION de aanvraag te
accepteren. Dit kan omdat de archiefstukken (nog) niet openbaar zijn, de
aangevraagde stukken uitsluitend op fotokopie of microfilm ter inzage zijn, de
materiele staat van de stukken te slecht is,
bij het aanvragen van teveel archiefstukken
of omdat die archiefstukken reeds door een
ander zijn aangevraagd.

Zelfbediening
Bij verder genealogisch onderzoek voor
1811 is men aangewezen op de doop-,
trouw- en begraafregisters, de DTB's. De
originelen ervan worden niet meer ter
inzage gegeven. Wél zijn in de studiezaal
de fotokopieën van deze DTB's te raadplegen alsmede de naamregisters daarop.
Een overzicht van de in het Rijksarchief in
Overijssel aanwezige DTB's ligt op de
tafels in de studiezaal. De originele DTB's
van Deventer, Enschede, Kampen en
Zwolle zijn in bewaring bij de gemeentearchieven van die plaatsen. Verder wijst
men er in het Rijksarchief in Overijssel op
dat studiezaal 2 bestemd is voor onderzoek
in het nog niet gemicrofilmde gedeelte van
de Burgerlijke Stand en de overige archieven en collecties. Alleen in deze studiezaal
zijn de originele archiefstukken te raadplegen. Ook in deze studiezaal is veel in
"zelfbediening". Wel kan men een beroep
doen op de aanwezige medewerker van het Het Rijksarchief in Overijssel is gevestigd
rijksarchief De originele archiefstukken, in de Eikenstraat 20 te Zwolle. Het postboeken en tijdschriften worden tussen 9.00 adres is Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle.
Ons Erfgoed nr 1, 1994
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Telefoon 038-540722.
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 zaterdag
van 10 tot 16.00 uur.
Aanbevolen literatuur:
A.F.L. Gehlen, Notariële akten uit de 17e en 18e eeuw.
Handleiding voor gebruikers, Zutphen 1986.
F.M. Hendriks, Beschrijving van de doop-, trouw- en
begraafboeken, de registers van aangegeven lijken enz.
in Overijssel, dagtekenende van voor de invoering van
de Burgerlijke Stand, Den Haag 1952.
J. ten Hove, Bronnen voor genealogisch onderzoek in
het Rijksarchief in Overijssel, Zwolle 1990.
A.J. Mensema, Inventaris van de archieven van de
marken in de provincie Overijssel, 1300-1942, Zwolle
1978.
A.J. Mensema, Het verpondingsregister van Twente van
1601, Enschede 1985.
A.J. Mensema, Inventaris Notarissen in Overijssel
1811-1905, Zwolle 1988.

R.M. de Raat, Inventaris van de archieven van de
strafinrichtingen in de provincie Overijssel, Zwolle
1983.
G.Rensen, Historisch onderzoek in Overijssel, Utrecht
1987.
J.H. Wigger, Inventarissen van de archieven en
archiefbestanddelen betreffende inning van successierechten in Overijssel 1806-1926, Zwolle 1985.
Enkele termen:
verlijden
van een akte
passeren
van een akte

retroacta

bekrachtigen, opmaken van een
akte
akte op schrift gesteld, bekrachtigen, dus eigenlijk hetzelfde
als verlijden
tot een dossier samengevoegde
oorspronkelijke bescheiden of
afschriften van bescheiden, die
dateren van vóór de aanvang
van die zaak

Archiefnieuws

Nieuw in de Betuwe
Streekarchivariaat KLEM-gemeenten
Het Streekarchivariaat KLEM-gemeenten
is 1 juni 1993 van start gegaan. Tot deze
gemeenten behoren Kesteren, Lienden,
Echteld en Maurik. Het nieuwe archivariaat beheert de overgedragen gemeentelijke archieven vanaf 1810 toen de
gemeentelijke organisatie werd ingesteld.
Hieronder ook het archief van de voormalige gemeente Uzendoorn (1818-1923)
nu behorend tot de gemeente Echteld. De
archieven van de vier plaatsen worden op
de gemeentehuizen bewaard. De streekarchivaris S.E.M, van Doornmalen maakt
18

een wekelijkse rondgang langs de
deelnemers. Met ingang van januari zijn de
bezoekers iedere woensdag - na telefonische afspraak - welkom op het streekarchivariaat van 9.00 tot 16.00 uur. De
archivaris is te bereiken via telefoon
03443-9113/9100. Is de archivaris niet
aanwezig dan weet men in welke gemeente
hij te bereiken in. Het postadres is Postbus
15, 4033 ZG Lienden. De bezoekadressen
voor de gemeenten zijn: Kesteren: Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden;
Lienden: Verbrughweg 1, Lienden; Echteld: Molendam 30 Ochten; Maurik: Raadhuisstraat 34, Maurik.
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Secundaire bronnen
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Al 375 jaar brengen kranten nieuws!

"Eenige en alge me ene kennisgeving"

of meer een afspiegeling van de eeuwen
van toen.

De buiten de nieuwsgaring vallende berichting in de Nederlandse kranten kunnen in Wanneer we ons uitsluitend tot de Nederhet kort worden samengevat als adverten- landen bepalen zien we dat de voorlopers
ties. Toch is van oudsher een advertentie - van de kranten eigenlijk kleine traktaatjes
het woord is afkomstig van het latijnse waren van soms maar een paar pagina's
"advertentia", aandacht (vragen) - in een groot. Bekend is de "Twederley Nieuwe
krant geen blikvanger geweest. Althans niet tijdingen" gedrukt in 1565 "Gheprint
met het opdringende karakter van nu, want Thantwerpen inde Cammerstrate inde
in de oude kranten van toen werd de Cammerpoorte ofte gulden Voet, by Jan
advertentie weggedrukt in de platte tekst Mollyns, ghesworen Boeckdruckere". Een
van het overige nieuws en was er ook nau- ander, uit 1590, is een "Copie van eenige
welijks van te onderscheiden. Maar bij het Nieumaren" en werd gedrukt in Haarlem
nauwkeurig naslaan van oude kranten komt door Gillis Rooman, "woonende in de Jamen de meest merkwaardige zaken tegen. cobijnestrate, in de vergulde Parsse" ')•
Ook vastgelegd in advertenties. Ze vermel- Dit laatste traktaatje bevatte mededelingen
den de geboorte, huwelijk of overlijden van uit Engeland, Frankrijk en Antwerpen. Al
een voorouder. Ze laten de lezer ook zien die traktaatjes en vlugschriften bevatten
hoe een voorouder leefde, wat hij deed voor wel nieuws, maar ze verschenen zeer
de kost en soms ook hoe hij onder curatele onregelmatig. Die regelmaat komt pas als
werd gesteld. Kortom, advertenties zijn min er nieuwsbladen één keer per week gaan
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verschijnen. Pas dan kan men spreken van
een krant.
De oudst tot nu toe bekende courant bevat
nieuws uit Venetië, Keulen en 's Gravenhage. Deze krant werd 14 juni 1618
gedrukt door Joris Veseler te Amsterdam
en werd uitgegeven door Caspar van Hilten. Vervolgens verschijnt een jaar later
"Tydinghen uyt verscheyde Quartieren",
gedrukt in Amsterdam door Broer Jansz.
Hierin staat een ooggetuigeverslag van de
terechtstelling van Johan van Oldenbarnevelt te 's Gravenhage op 13 mei 1619.
Kort daarna, in 1629, kwam in Antwerpen
Abraham Verhoeven uit met zijn "Weeckelyke Tydinghe".
Een half vel schrijfformaat
In Delft verschijnt weer een paar jaar later
"Courante uyt Italien, Duytslant ende
Nederlant, Tot Delff, Gedruct bij de
Weduwe van Jan Andriesz. Cloeting,
Boeck-Verkoper aen 't Marct-velt in 't
Gulden A.B.C., den 18den December
1634." In de Navorscher 2) staat over deze
krant: "Deze courant No. 51, is gedrukt op
een half vel schrijfformaat en behelst
berigten uit Ulm, Neurenbergh, Duringen,
Kitsingen, Leipzig, Keulen en Luik van
den 26sten November tot 9den December,
oorlogsberigten uit dien tijd inhoudende."
De laatste kolom is echter aan het Nederlandse nieuws gewijd.
"Onze Zeekruysers hebben eergisteren
binnen Vlissingen ingebragt een groot
Schip van Bourdeaux met 600 Vaten
Wijnen ende 100 Last Carstangien,
hetwelck van de Duijnkerkers verovert
was, die veertigh man daer opgeset hadde.
Noch een Duijnkercker van de Cruijssers
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vermeestert, die se in Zeelandt meenden
op te brengen, ende meer dan een dagh
gehadt hadden, wierden van twee Duijnckerkers hun ontjaegt en ontset." Actueel
nieuws dus in deze Delftse krant.
Dan komt in Haarlem de drukker Abraham
Casteleyn, die voorheen correspondent was
van de Amsterdamse courantier Jan van
Hilten. Na diens overlijden in 1655 neemt
Casteleyn zich voor "geen slaaf van een
ander te blijven". Hij gaat zelf een krant
uitgeven. Het eerste nummer van de
"Weeckelijke Courante van Europa"
verschijnt 8 januari 1656. Abraham Casteleyn staat bekend om zijn zorgvuldige
berichtgeving en vanaf 1664 geeft hij zijn
krant de naam "Oprechte Haerlemsche
Courant". En binnen tien jaar verschijnt
deze krant drie keer per week. Het is
eigenlijk een nieuws- en advertentieblad.
"Eerst in 1794 heeft men een aanvang
gemaakt met het opnemen van Geboorten,
Huwelijken en Sterfgevallen" 3). In 1737
werd de Oprechte Haarlemmer overgenomen door Izaak en Johannes Enschedé. Dat
de Opregte Haarlemsche Courant zich
inmiddels ontwikkeld had tot een nieuwsblad met nationale vermaardheid, blijkt wel
uit de stroom familieadvertenties die worden opgenomen. Deze familieberichten zijn
afkomstig van lezers uit het gehele land, tot
aan het kleinste gehucht toe. Zelfs worden
door lezers, woonachtig in het buitenland,
familieadvertenties in de Opregte Haarlemmer geplaatst. Inmiddels waren er overal in
den lande kranten verschenen. In Amsterdam, 's Gravenhage, Rotterdam, Utrecht en
Leiden kon men soms twee of drie keer in
de week de krant lezen.
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Geene verdigte tydingen
De courantier mocht niet zomaar alles publiceren. Uit een instructie van de overheid
van 29 mei 1693 blijkt, dat de courantier
verplicht was "zorg te draagen, dat hy
geene verdigte tydingen verspreide, en
altoos opregte berigten bekome. Hy mag,
wegens de Koopvaardyschepen, die hier in
laading leggen, en derzelver vertrek niets
melden, waarmede de vyand zyn voordeel
zou konnen doen; ook geene aanstootelyke
uitdrukkingen, betreffende den Paus, de
Kardinaalen, de Geestelykheid, of eenige
gekroonde Hoofden, Prinsen of Mogendheden, vooral, zo zy vrienden ofbondgenooten van den Staat zyn, in de Courant
invoegen" 4). Advertenties worden in de
kranten opgenomen zo omstreeks 1630.
Het woord "advertentie" wordt in ieder
geval gebruikt in 1644 in een publikatie
van de stad Breda. Opvallend hierbij was
dat deze mededeling wordt afgesloten met
" D' een segghet den anderen voorts". En
omdat de meeste mensen niet konden lezen
of schrijven, was dit een goede raad.
Mondreclame dus. Deze situatie heeft geduurd tot ver in de negentiende eeuw.
Pas tegen het eind van de achttiende eeuw
worden er ook familieadvertenties opgenomen. Als er één onderdeel van de krant is,
waar de realiteit van het leven weerkaatst
wordt, dan is het deze wel. Bij het genealogisch onderzoek kunnen deze familieadvertenties een niet te verwaarlozen secundaire bron zijn.
Curieus
Eerst zijn het geboorte- en overlijdensadvertenties, wat later komen daar ook huwelijksadvertenties bij. Die overlijdensadvertenties zijn in zoverre curieus te noemen,
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dat er dikwijls de doodsoorzaak bij vermeld
wordt. Een "langzaam verval van kragten"
of "na geruime tyd aan een ongeneeslyk
Accident op de Borst geleden te hebben".
Kinderen stierven aan "eener quaardaartige Kinderziekte". Verder stierf men
aan zenuwkoortsen of zinkingskoortsen,
"lange Zukkelingen" of smartelijke ontstekingen. De term "Geen bezoek, geen bloemen" werd in die beginperiode van familieadvertenties nog niet gebruikt. Men volstond met "Zonder door brieven van
Condoleantie hiervan verzekering te ontvangen". Niet alleen het uur van overlijden
werd soms vermeld, maar tevens werd de
leeftijd van de overledene genoemd in jaren,
maanden, weken en soms zelfs dagen.
Waardoor ook teven de geboortedatum of
in ieder geval het jaar is vast te stellen.
Onder koning Lodewijk werd er streng
toezicht gehouden op de kranten. Zo verscheen er 16 april 1808 een schrijven van
de Landdrost van Amstelland om "geene
geboorte- of doodadvertentiën in de
couranten te plaatsen, waarin melding
wordt gemaakt van de moeielijkheid der
verlossing, van de oorzaken des doods of
andere omstandigheden, die na of voor de
verlossing mogten hebben plaats gehad."
Toen deze aanschrijving in het vergeetboek
dreigde te geraken herinnerde de landdrost
2 januari 1810 er de burgemeesters van
Amsterdam, Haarlem en Alkmaar aan. Hij
gebood hen de courantiers te ontbieden en
er hen opmerkzaam op te maken, onder bedreiging van een flinke boete, vastgelegd in
artikel 5 van de Wet van 3 april 1807 5)Bij een geboorteaankondiging gaf men
soms boven een "Eenige en algemeene
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kennisgeving" de voorkeur aan de mededeling "In plaats van Communicatiebrieven
en stedelijke Bekendmaking". Maar eensluidend is men in de mededeling: "een welgeschapen Zoon" of "eene welgeschapene
Dochter".
Ook was het vrij algemeen gebruikelijk om
in een rouwadvertentie je emotie van het
ogenblik naar buiten te brengen. Zoals in
een mededeling in de Opregte Haarlemsche
Courant in 1815. Bij het overlijden van zijn
echtgenote in het kraambed laat de
treurende man in de advertentie zetten:
"...zij nu aan mijne Vaderzorg alleen
overlaat 3 kleine kinderen, die geen het
minst besef van de grootte huns verlies
hebben, en met ons laatste huwelijkspand,
weinig dagen voor haar gestorven,
gelijktijdig in het graf daalt."
Buitengewoone geldheffingen
Zoals altijd het geval is, probeert de rijksoverheid - ongeacht het jaar waarin zij op
het fluweel is gezeten - de gewone burger
geld afhandig te maken. Het nationale toverwoord hiervoor is "belasting".
Kenmerkend voor de geest van die tijd was
een publikatie van het Provinciaal bestuur
van Holland van 5 oktober 1797, waarbij
een belasting wordt geheven op bekendmakingen in kranten van geboorte-, trouwen overlijdensberichten. En uiteraard begint
deze publikatie in die jaren met "Vrijheid,
Gelijkheid, Broederschap"6)"Het Provintiaal bestuur van Holland,
aan allen de geenen hunner Medeburgeren, die deze zullen zien of hooren
leezen, Heil en Broederschap! doet te
weten:
22

Dat het voor heen gebruiklijk is geweest,
dat door de Ingezetenen van deze en de
overige Provinciën van dit gemeenebest,
door middel van geschreven of gedrukte
brieven, op de gewone post-comptoiren
ingestoken of besteld wordende, aan
derzelver bloedverwanten of goede bekenden, van de geboorte-, huwelijks- en sterfgevallen kennis te geven; doch dat zedert
eenigen tijd de gemelde gewoonte veelal in
onbruik is geraakt, als hebbende men, zo
in deze als andere gewesten, gepractiseert,
om de gemelde notificatiën te doen bij
advertentiën of berichten in de publicque
nieuwspapieren, waardoor niet alleenlijk
de kosten, vallende op het drukken van
zoodanige missives, (hetwelk veeltijds plag
te geschieden) maar ook de porten, die
anderzins, zoo van de Communicatiebrieven, als van de rescriptie op dezelven,
betaald wierden, grotendeels bespaard
worden.
Dat hoezeer wij, aan de eene zijde, aan
onze medeburgeren geenzins willen betwisten de bevoegdheid en het vermogen,
om de respective geboorte-, huwelijks- en
sterfgevallen,waartoe zij eenige betrekking
hebben, in diervoegen, als zij zouden
mogen te rade worden, en dus ook door
middel der nieuwspapieren, dagbladen of
tijdschriften, alomme bekend te maken;
wij echter, aan den anderen kant, ons
verplicht vinden, om, inzonderheid in de
tegenwoordige tijdsomstandigheden, daar
wij zelfs door buitengewoone geldheffingen in 's Lands-financieele behoeftens
hebben moeten voorzien, zooveel doenlijk
is, te zorgen, dat op eene billijke wijze
worde te gemoet gekomen aan de schade,
die daardoor wordt toegebragt aan de
inkomsten van dit gewest, van welke het
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provenue der posterijen geen onaanzienlijk gedeelte uitmaakt.
Dat wij, ten einde wegens het voorgemelde
gemis eene redelijke schadeloosstelling
voor en ten behoeve van de gemeene zaak
te effectueeren, hebben goedgevonden te
decreteeren en bepalen, eene belasting op
alle de advertentiën of berichten van geboorte-, huwelijks- en sterfgevallen, die
door, of op last van de Ingezetenen dezer
provincie, na primo November dezes jaars
1797, in eenige nieuwspapieren, hoe ook
genaamd, zullen worden geplaatst, in
voege en maniere hierna volgende:
Art. 1
Voor elke advertentie zal, zoo dikwijls als
dezelve in een nieuwspapier geplaatst
wordt, deze belasting betaald worden,
wanneer zij behelst
a. het bericht der geboorte van kind of
kinderen ƒ 1:-:-.
b. Een huwelijks-notiflcatie ƒ 3:-:-.
c. De bekendmaking van een sterfgeval

f2:-:-.
Zullende dienvolgende, wanneer men in
meer dan een nieuwspapier zoodanige
notiflcatiën zal willen doen stellen, voor
ieder van de gemelde papieren afzonderlijk moeten betaald worden."
De overige artikelen van dit stuk bepalen
op welke wijze de belasting betaald moet
worden en in het slotartikel wordt vermeld
dat degene die zich moedwillig verzet tegen
deze wet een boete kan krijgen van
maar liefst ƒ 100,-.
Soms vind je de oude stijl van 1815 bij
overlijdensberichten een eeuw later nog
terug. Opvallend is ook, dat wanneer een
neringdoende kwam te overlijden, zijn
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weduwe in de rouwadvertentie duidelijk de
nadruk legt op het feit, dat zij de "Affaire"
van haar man voortzet en er op hoopt dat
haar "begunstigers" blijven komen. Eveneens opvallend is het dat de zogenaamde
plaatselijke bladen als de "Opregte Haarlemmer" een nationaal karakter hebben.
Men ziet in deze courant familieadvertenties afkomstig uit alle streken van het land.
Heel vroom zijn soms ook de huwelijksadvertenties. Niet alleen geven de wederzijdse toestemming voor het voorgenomen
huwelijk, maar de "inwagting der Goddelijke goedkeuring" was een vereiste. In het
begin van de negentiende eeuw volstaat
men niet meer met één advertentie voor een
overledene. Ook andere familieleden plaatsen dan een rouwbericht. En soms wordt
ook de geboortedatum van de overledene
genoemd. Wat men wel dikwijls aantreft is
dat in een overlijdensadvertentie het beroep
van de overledene wordt vermeld.
Vervlakking
Later komen er advertenties over huwelijksherdenkingen en dankbetuigingen zowel bij geboorte, huwelijk en overlijden.
Toch zie je duidelijk een vervlakking optreden. Die dankbetuigingen van een zoveeljarig huwelijk krijgen dan op een zeker
moment een standaardtekst mee. "Hartelijke dank" wordt overal vet gedrukt en
"Hunne dankbare kinderen" is niet meer
weg te denken.
Soms ook wordt er ia een familieadvertentie geen datum genoemd, maar volstaat
men met het vermelden van de maand. Dit
gebeurt dan in hoofdzaak met verlovingsadvertenties. Maar wat beweegt iemand uit
Amsterdam om in het Nieuwsblad van het
Noorden een advertentie te plaatsen over de
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geboorte van een kind?
Er is inmiddels veel veranderd in de berichtgeving van geboorte, huwelijk en dood.
Geboorte en huwelijk staan uitbundig in de
vaderlandse dagbladen vermeld. Het is immers een feestelijke aankondiging. Anders
ligt het met de rouwadvertenties. Daar is
men nogal voorzichtig terughoudend over:
"De advertentie-afdelingen van enige
Nederlandse dagbladen werden vorige
week opgeschrikt door de aanbieding van
een rouwadvertentie met de foto van de
overledene. Het afdrukken van zo'n foto,
in sommige landen een alledaags gebruik,
raakte aan een taboe", aldus het NRC
Handelsblad van 29 juli 1993. Des te
merkwaardiger is dit, omdat al enige jaren
na de uitvinding van de fotografie er bidprentjes verschenen met een afbeelding van
de overledene. Dus waarom ook niet in een
krant? "In Nederland blijft de rechthoek
met het zwarte randje vooralsnog dominant. Maar toch is er sprake van een
nieuwe trend. Er moet wel voor worden
gewaakt dat de pagina met rouwadvertenties niet te uitbundig wordt", aldus
NRC Handelsblad. En de Belgische dagbladen staan bol van de foto's bij rouwadvertenties. In Spanje en Italië weet men
niet beter.
Advertentiën en andere Berigten
De advertenties die in de beginperiode in de
kranten verschenen werden meestal geplaatst ten behoeve van uitgevers en drukkers. Het was een stroom aankondigingen
betreffende de door hen gedrukte nieuwe
boeken, brochures, pamfletten en prenten.
Tot ongeveer 1750 namen daarbij de uitgaven op godsdienstig gebied de grootste
24

plaats in. In deze publikaties en advertenties valt vooral de gewichtigdoenerij uit die
tijd op. En men maakte uiteraard graag
reclame voor het eigen huis. Dit deed bijvoorbeeld Harmanus Koning, in die jaren
een ijverig patriot. Hij gaf 16 februari 1778
in Buiksloot - het was hem in Amsterdam
verboden - het eerste nummer uit van de
Noordhollandsche Courant. Om deze krant
bij zijn lezers aan te bevelen, schrijft hij 7):
"Vermits onze Courant zeer veel volk uit
de Herbergen en Kroegen zal houden, zal
dit het eerste nut wezen, dat zij doen zal.
Het tweede, daaruit voortvloeijende, moet
noodwendig bestaan in een volle neerlaag
van de Dronkenschap, die wortel is van de
zeven doodzonden. Het derde, vierde,
vijfde, enz. zal de Leezer zelf wel ondervinden. Wat de Noordhollanders aanbelangt, dewijl deeze veel tijd over hebben,
en geene Comediën, Bals, Concerten etc.
hebben, vallen zij meest, of op de bekers,
kaarten en dobbelsteenen, of op de studie:
welk een winst, als wij hen van het eerste,
tot dit laatste met een nugteren hand
geleiden!" Verder beloofde Harmanus
Koning dat hij het nieuws zou geven
"gemengt en aangezet, om alle droogheid
voor te komen, met aartige Reflectien, 't
zij een Fixie of een Fabel, Anecdote of
koddige toepassing; want zonder die saus
is de Kourantespijs al te dor, en valt voor
zwakke maagen te hard om te verduuren."
Je kon je op die Noordhollandsche Courant
abonneren voor ƒ 5,~, per jaar. De Amsterdammers konden deze krant "alle uuren
aan de Buykslooter schuit bestellen." Het
uit de kroegen houden van het volk ging
echter niet op. De waard legde op de tafels
in de gelagkamer een aantal kranten neer en
de burgers en boeren stroomden toe. Zij
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dronken hun glas, lazen aandachtig de
kranten en wierpen zich daarna vol ijver op
de kaarten of dobbelstenen. En wat zei toen
Harmanus de Koning?
"Bravo!", riep Harmen Koning toen,
" 't Was m' om debiet, geen nut, te doen;
"Ik gun mijn lezers kroes en spel,
"Zoo varen krant- en kroegman wel."
Duizelingen en Tuitelingen
Na 1750 begint de inhoud van de advertenties te veranderen. Er komen bijvoorbeeld ook aankondigingen voor prentenboeken, biografieën, reisbeschrijvingen en
kookboeken. Ook de medische wetenschap
kwam - al dan niet betrouwbaar - aan de
orde. De geneeskunde stond nog op een
laag pitje. Men nam toen ook net zo lief of
nog liever zijn toevlucht tot kwakzalvers en
wondergenezers. Zo staat er in de Rotterdamsche Courant van 1777: " De onfeilbare Hoofd- en Zinkingspillen, genezend
door een zachte afgang op 't moment, de
felste Hoofd-, Kies-, Tand en Oor Pynen,
de Drajingen en Duizelingen des Hoofds,
alle Ruizingen en Tuitelingen der Ooren;
nemende weg alle Hardhorendheid, Doofheit, alle scherpe zinkenachtige stoffen."
Er verschenen ook advertenties over de
veilingen of verkopingen van onroerende
goed. Notarissen en makelaars waren daar
druk mee in de weer. Soms was een hele
pagina gevuld met aankondigingen als:
"Zal in het Openbaar Verkoopen een
We {doortimmerd Huis en Erve..."
Voor de genealoog is uit die commerciële
advertenties toch nog wel het een en ander
te halen. Gegevens bijvoorbeeld over een
voorouder die met naam en woonplaats
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wordt genoemd, soms nog met het beroep
dat hij uitoefende. Want ook uit die "advertentien en berigten" kan men heel wat
aan de weet komen. Zo zie je onder andere
dat in Maassluis de broodbakkerij van C.
de Jong Hbrz. wordt verkocht, een nering
in de Veerstraat, die "een reeks van jaren
is gedaan." Of over Cornelis Meerkamp
uit de Jodenbreestraat te Amsterdam.
Cornelis zit in de gevangenis, maar als je
iets te vorderen hebt of verschuldigd bent
aan hem, kun je je aanmelden bij de
curator. Een ander die onder curatele wordt
gesteld is Isak Ximenes uit Maarssen. En
als Christina Westpalm, de weduwe van
Carel Mappa komt te overlijden, wordt de
inboedel van haar huis "aan de Oz. van het
oude Delft, over het Weeshuis binnen de
Stad Delft" in het openbaar verkocht.
In Amsterdam in de Nieuwe Hoogstraat
woont de "Geëxamineerd en Geadmitteerd
Kies- en Tandmeester" Simon Nathans
Dentz. Deze trekt het hele land door met
zijn praktijk. Zijn doen en laten is op de
voet te volgen in de diverse kranten waarin
hij adverteert. De ene keer is hij in
Dordrecht, een andere keer, een paar jaar
later, is hij te consulteren in Groningen. De
inhoud van zijn advertenties ondergaat
weinig of geen verandering. Hij neemt
zonder pijn "Kiezen en Tanden uit, zet
valsche Tanden in de Mond, en verrigt (zo
als genoegzaam bekend is) alles wat
nuttig, nodig en cierlyk aan 's Menschen
Tanden kan gedaan worden." Er worden in
die advertenties van toen ook etenswaren
aangeprijsd. Zo maakt de weduwe De
Kryger te Utrecht bekend, dat zij eenige
vaten van de allerbeste Engelse oesters
heeft aangekregen, "blank van Visch" en
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die bij haar verkrijgbaar zijn voor f 2 en
10 stuivers per honderd. Dit soort
advertenties valt nauwelijks op tussen de
andere berichtgeving. Wél eindigen ze
meestal met de belofte voor "eene prompte
bediening, verzoeke een ieders gunst en
recommandatie." Maar wat moet men in
hemelsnaam beginnen met een preekstoel
"NB. van Eiken Hout, zoo goed als
Nieuw", die een timmerman uit Groningen
te koop aanbiedt?
Aardig is ook de mededeling in de Provinciale Groninger Courant van 1 november
1814, waarin sprake is van een aantal
landerijen op het platteland. Het zijn er 24
en in elk stuk wordt de huurder genoemd,
waar het stuk land precies is gelegen en
welke huur ervoor betaald diende te
worden. De meest vreemde zaken worden
in de krant te koop aangeboden. Vleeshouwer Mennes uit Groningen heeft een
gedresseerde legerhond te koop. De weduwe Wagenaar uit dezelfde stad heeft een
"fraai en sterk Klavier, met twee HandKlavieren, en vier Registers" te koop. Heel
raadselachtig laat de weduwe weten, dat de
verkoop noodzakelijk is geworden door het
vertrek van een militair! Elders weer wordt
een partij beste baggerturf te koop aangeboden of nieuwe bedden "met zijn Toebehooren." Ook wordt de krant gebruikt om
lasterpraatjes de kop in te drukken. Dat
doet vleeshouwer Schaap uit de Poelestraat
in Groningen. Hij vindt, "dat sommige lasterachtige lieden hun werk schijnen te
maken, om door valsche geruchten" zijn
kredietwaardigheid te ondermijnen. Daarom nodigt hij iedereen die iets van hem te
vorderen heeft zich bij hem te melden "als
waar door aan de lasteraars van zijne
goede naam, de mond zal gestopt zijn." En
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bij iemand uit Grijpskerk is een vreemde
koe komen aanlopen. Ieder die een
signalement en de vermoedelijke ouderdom
van het beest kan opgeven kan bij deze
Sijds Eelses Sennema terecht. Ook verloren
voorwerpen worden gemeld in de krant.
Een "Grenaten Braselet, met dito Slot in
Goud gezet", verloren tussen Haarlem en
Bloemendaal kan door de eerlijke vinder
tegen een beloning van ƒ 5,~ worden terugbezorgd. Of een bankbiljet van ƒ 200,- bij de post van Enkhuizen naar Leiden
zoekgeraakt kan tegen een "genereuse
beloning" worden terugbezorgd bij de
boekverkoopster de Weduwe Lub in Enkhuizen.
Heel opvallend is de advertentie in de Amsterdamsche Courant van Dingsdag den
3den Februarij 1829. Toen was er kennelijk
al sprake van verontreiniging van het drinkwater. In de advertentie wordt "een Geoctroijeerd Werktuig tot zuivering van
Onrein Water" aangeboden. Met dit
werktuig kunnen twaalf emmers water per
dag worden gezuiverd. "Het Regenwater,
hoe dan ook met Looddeelen bezwangerd,
wordt daar geheel van ontdaan". Dit is
door een aantal proefnemingen geconstateerd. Zelfs het water aan boord van de
schepen, varende naar verre streken, blijft
door middel van het toestel van uitstekende
kwaliteit.
Twee eeuwen onveranderd
In advertenties richt men zich tot het publiek. Men doet dit vooral door inlichtingen
te verstrekken. Op een correcte wijze, naar
de behoefte van de tijd, tegen een schappelijke prijs en gericht op de kooplust van
de klant. Dat is ongeveer de sfeer achter
bijna twee eeuwen krantenadvertenties. Het
Ons Erfgoed nr 1, 1994

zijn advertenties in platte kopij, zonder
afbeeldingen, gedrongen gezet, soms in
gebrekkige taal, een andere keer verzorgd,
dan weer onderdanig en bijna kruiperig.
Maar dikwijls, geheel in de geest van die
tijd, is de stijl in de advertenties hoogdravend en elitair. Maar wél weggedrukt in de
krant, op de achterzijde of in de marges,
nauw gezet meer dan twee eeuwen lang
ongewijzigd in vormgeving. Pas omstreeks
1850 komt daar verandering in. De advertenties worden vet gezet, al dan niet met

een kader er omheen. En vooral in het oog
springend! Kortom, ze gaan een eigen leven
leiden, duidelijk los van de overige berichtgeving.
1) DeNavorscher 1852, pag. 95.
2) DeNavorscher 1856, pag. 363.
3) DeNavorscher 1852, pag. 29.
4) De Navorscher 1852, pag. 96.
5) De Oude Tijd 1869, pag.357.
6) De Oude Tijd, 1870, pag. 199.
7) De Oude Tijd 1871, pag. 191.

(49367) Door bespoedigd vertrek naar SURINAME,
neemt de Ondergeleekende bij deze afscheid van 1'amielje ,
goed' Vrienden en Bekenden , wenscht Hun Lieden een bestendig
wehijn , op de Rrrde van Texel aan boord hét Schip Julia , getoerd door Kapt. J. H1LLEBRAND.
Is. JONGKNEEL.
AMSIERDAM , 4 Oct. 18Ï0.

(49341)

Directeuren der Lijfrente-K'tgoliatit,

ten

b«Ioope van ƒ 3 0 0 , 0 0 0 , gedaan in den jare 1710, door
JHAN PAUL BOMBARDA, Doodigri» a i t , ingevolge bij hen
daartoe ingrltararn aanvrage, alle HoudfrJ van
OBLIGATIEN
in g»m»lde Ntgotiatia,
tot het honden eener ALGEMKENE
BIJEENKOMST, op Maandag den 26uen October 184Ü, dri
roidd»gi tm Twaalf Ure, ia het KoOijhai» de Kaneb oom, in
de Kal»erstraat, N°. 230, te Amsterdam, ten «inde te beraadslagen o»er de Vanmellen , welke zullen gedaan worden, om
tot erne ünale Afdoening van Zaken te geraken.
' KOMMISSARISSfcN en DIRECTEUREN van Int FONDS
van EIGENDOM gcvestigcjopdePlactagie Mon jjffair* c. a.
te SEBINXMZ , advcrteirn aan de Houders van Aandrelen ID gemelde
FUotagie, dat ep Maandag 12 October 1840, en fervolgnn dagelijk», Zna- en Feestdagen uitgezonderd, t«n Kantore van d e A t icdatit-Cassa
ter visie zal liggen, de Rekeningen Vennlwoordiogwrgeri het Provenae vanden Verkoop van opgemeldt l'lantagie,
fu dat leven! tengemelden Kantore zal worden gevaceerd ter oitrnaiii'g fan liet aaldo ten beloope van Zes en zestig Gulden vijf
in twintig Cents per Aandeel en znlics tegea intrekking der Aaor'elen en de daarbij brhonrrnda Cooponj.
(49358)
(49J71; ie ^CHULl)blSCHEHS «Ier ontbonden Firma
van A. M. F. VAN ABP EN CÜMP., worden beiigt dat
de S'aat der Zaak en de Rf ngregeüng ran Sehnldeiscliers , vol^'DI dd getre'ende ovrreenknrast t ter hnimer inzage zal liggen,
iira 8 , 9 en 10 October 1840, des Vn. r.-niddags van 10 tot 1
ore, ten KantT* ian den Noiaii»
BRUNO TIEDKMAN.
OPROEPIWGk
D« Nakomelingen van PAULUS
VKhBHUGfiE, PlbTER VAN DOOLES, JURRIANUS
ULB1CUS VAN RHEüli, JOHANNES 3CHOLS en NtCO
LAAS VAN DER REST, allen gewoond hebbende hier t« Laüd»,
worden verzacht zich , met opgave hnnuer familie relatien, aan te
melden, bij franco brieven, onder Lelt. A. bij den Boekhand e W H . W . VAN HARDERWYK.tr Rotterdam.
(49319)
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Enkele advertenties uit de
Nieuwe Amsterdamsche Courant
Algemeen Handelsblad van
7 oktober 1840.
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Beroepen van toen (Ca-Ci)
Caffawerker, ook kaffawerker. Caffa is
een zijden weefsel van gebeeld of gebloemd
fluweel. Er bestonden verschillende soorten
caffa, "caffa ghefluweelt, oft Velourtez,
ende andere soorten ende speciën van
Zijde-Lakenen. Spaensche Caffa gespickelt
bij ghemouchetteert, caffa geseyt de bois,
caffa met Satynen gronde, caffa met Armezyden gronden." De caffawerker was dus
arbeidzaam in de lakennijverheid. "Een tak
van 17de-eeuwsche nijverheid, die hier (in
Haarlem) indertijd bloeide, was de Trijpfabriek, waar gebloemde trijp, Caffas geheeten, werd gefabriceerd. Groot was het vertier dier Trijpen en vele honderden menschen vonden in het bearbeiden van die stof
hun bestaan; en wat de Caffas-zelve aanbelangt: deze viel toen zoo algemeen in den
smaak, dat Prins Willem III, Koning van
Engeland, in eigen persoon eene dier fabrieken onzer stad is komen zien, van den
fabrikant eene aanzienlijke partij dier Trijpen heeft gekocht en op zijne terugreis naar
Engeland medegenomen, waar sints dien
tijd deze fabriek ook is opgericht, natuurlijk zeer ten nadeele van de Haarlemsche
fabrikanten" ')• Veel van deze caffawerkers
waren afkomstig uit de zuidelijke Nederlanden. Zo bijvoorbeeld Charles Carlisz. de
Latre, caffawerker in de Bloemstraat te
Amsterdam, maar in 1575 te Antwerpen
geboren. Hij trouwde 28 maart 1568 in
Amsterdam met Tanneken Tollenaers, die
eveneens afkomstig was uit Antwerpen2).
1) F. Allan, Geschiedenis en beschrijving van Haarlem,
deel IV, pag.568, Haarlem 1886.
2) Jb. CBG, 1979, pag. 253.
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Cementmaker. Cement is een bindmiddel,
bereid door het sinteren en vervolgens
fijnmalen van kalk en mergel. Vroeger was
tras een van de voornaamste cementsoorten. Tras werd gemalen van tuf- of
duifsteen en de kwaliteit van de tras werd
nauwkeurig in het oog gehouden. "Eenige
quade of vervalschte Sement, te weten die
van geen goede Duyvesteen gemalen is, of
wel goet sijnde, met eenige specie of materie geen Sement wesende, is vervalscht."
De tras werd gemalen in de trasmolen. Zo
had in Haarlem de timmerman en molenmaker Batelaan op de Koudenhorn een
molen gebouwd die door een paard in
beweging werd gebracht. Met deze molen
maalde hij van tufsteen tras of cement, die
hij aan steenkopers verkocht. Deze steenkopers waren namelijk tot 1768 ook
leveranciers van kalk en cement. Later
gebruikte men om tras te malen grotere
molens met zwaardere stenen, door twee
paarden in beweging gebracht. Maar de
techniek stond niet stil. In 1798 liet Marinus Wilhelmus van der Aa eveneens in
Haarlem een cementmolen bouwen volgens
het systeem van Macalester Loup. Deze
molen werd door slechts een paard in
beweging gebracht, maar leverde evenveel
cement als een molen met twee paarden.
Toen men weer later overging op stoomkracht, verdween de paardentrasmolen uit
het stadsbeeld ')•
1) Allan IV pag. 606.

Chirurgijn. Een beroep dat van oudsher
samenging met dat van baertscheerder (zie
Ons Erfgoed nr 1,1994

Z)e chirurgijn

aldaar). Wat duidelijker omschreven met:
"De exercitie van het Chirurgijns-ambt
bestaet in drie poincten, de functie van de
Chirurgie, van Hayrsnyden ende Baertscheeren". In feite kwam het erop neer, dat
alle verrichtingen aan het lichaam van de
mens met een scherp werktuig behoorden
tot het vak van de chirurgie. Een bekende
Amsterdamse chirurgijn was Hendrik van
Roonhuyse. In 1663 kwam er een koetsier
bij hem, Gijsbert Schoonhoven, die tijdens
een vechtpartij in een bierhuis zo'n grote
jaap met een mes over zijn gezicht had
gekregen, dat de neus bijna in tweeën was
gespleten. De koetsier was al bij een andere
chirurgijn geweest, maar die was nogal
ondeskundig tewerk gegaan. De neus bleef
na de behandeling nog steeds gespleten.
Ons Erfgoed nr 1, 1994

Van Roonhuys bond zijn patiënt vast in een
leunstoel. Tekende met inkt op zijn neus
hoeveel er aan elke zijde nog moest worden
weggenomen. Sneed daarop met een krom
mesje de beide kanten af en "scharificeerde" meteen het been om de wond
bloediger te maken. Toen doorboorde hij
het neusbeen met een schoenmakers els en
bracht door die opening een naald. Hij
drukte de gescheiden delen samen, hechtte
ze met vier naalden en "bewoelde de
hechten". Toen de koetsier daarop flauw
viel van de pijn, droeg Roonhuyse hem
naar buiten en op de binnenplaats bracht
hi| hem met behulp van azijn weer bij.
"Daarop verzekerde de Meester de hechten;
bevochtigde de wonden met warme balsemolic, en legde 't verband. Twee dagen later
nam hij er een hecht uit en den vierden dag
weer een; den zesden dag nam hij 't bovenste, en den achtsten dag ook het middelste
hecht er uit, en bevond toen dat dese monstreuse en gekliefde neus volkomen aan
malkanderen was genesen" ')• Hoe veelzijdig de taak van een chirurgijn was blijkt uit
het werk van Goverd van den Berg, van
1781 tot aan zijn dood in 1808 chirurgijn te
Rijnsburg. Hij leverde bijvoorbeeld medicijnen aan het weeshuis van Rijnsburg en
samen met een andere chirurgijn ontving hij
ook een somma van zes en zeventig cent
per persoon per jaar, "daaronder gerekend
het scheerloon van de Personen in het
Weeshuis".
Zoals bij vele beroepen bleef ook dit
dikwijls lang in de familie. In Vlaardingen
bijvoorbeeld oefenden van 1581 tot circa
1670 veel leden van de familie Van
Noorden het chirurgijnsvak uit 2 ).
Wie zich nader wil oriënteren over dit
beroep kan veel vinden in M.A. van Andel,
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Chirurgijns, Vrije Meesters, Beunhazen en
Kwakzalvers; de chirurgijnsgilden en de
praktijk der heelkunde (1400-1800). Van
deze monografie uit 1941 (Patria-reeks)
verscheen in 1981 een tweede druk bij
Martinus Nijhoff.
1) De Oude Tijd, 1873, pag.53.
2) Ons Voorgeslacht 1991, pag. 237 e.v.

Chocoladewerker. De cacaobonen die na
de ontdekking van Amerika naar Europa
kwamen, bleven heel lang het alleenbezit
van de Spanjaarden. Het gebruik van cacao
drong slecht heel langzaam door naar het
noorden. Cornelis Bontekoe schreef in
1685 een boekje "Over de kragten en 't
gebruik van Chocolate". En omstreeks dezelfde tijd werd in Amsterdam chocolade
als drank in het openbaar geschonken. Dit
gebeurde in huizen waar het bordje uithing
"Hier schenckt men seculate". Die chocoladedrank werd bereid door stukken bittere
chocola te smelten waarin nog al het vet
van de cacaobonen zat. Ruim de helft van
het gewicht bestond zelfs hieruit. Dit maakte het drinken van chocola tot een wat
vettig tijdverdrijf, dat menigeen te machtig
was. Pas in 1828 vond Coenraad Johannes
van Houten een manier uit om via mechanische weg dit vet te verwijderen en hiermee ontstond de cacaopoeder ')•
In 1706 verscheen in de Amsterdamsche
Courant van 2 december een advertentie
van de "socholademakery" van Abraham
Rodriguez Dias. "Deselve socholade word
gemerkt A.R.D.". Een andere chocoladewerker in de hoofdstad was Garart Smit.
Hij maakt 15 november 1707 bekend, dat
hij "maekt en verkoopt opregte Spaense
chocolade van 4 soorten ten pryse van 16,
30

20,24 a 30 stuyver het pond, alle seer
curieus met caneel, banillas en ambar
gemaeckt. Wel te weten dat de chocolade,
die uyt sijn huys word verkort, gaet
gemerkt G. Smit. Is woonagtig op de
Nieuwezydsburgwal op de hoek van de
Lynbaensteeg 2) Andere chocoladewerkers
in die tijd waren Casper Flick, wiens naam
is blijven voortleven naar men zegt in de
chocoladeflikken, de gebroeders Blooker,
die ook al herdacht werden (worden) in de
uitdrukking "half elf blookertijd", tijd dus
om chocolademelk te drinken en niet te
vergeten Van Houten, waarvan voorvader
Casparus in 1806 aan de Amsterdamse
Leliegracht een "chocolaatfabricq" begon.
Een eenmansbedrijfje waarin ook de vrouw
van Casparus van Houten, Arnoldina
Koster een behoorlijk werkzaam aandeel
had.
1) Frans van Geldorp, Legende achter 3 meter beton, in
Voltooid verleden tijd, uitg. ARA, 's Gravenhage 1973.
2) Ons Amsterdam, maandblad gewijd aan de
Hoofdstad des lands, 16e jrg. nr. 6 juni 1964, pag. 178,
id. nr.9, september 1964, pag. 285.

Cipier. Zolang er gevangenissen bestaan,
zo lang zijn er ook gevangenbewaarders of
cipiers. En gevangenissen zijn al bijna zo
oud als de mensheid. Van oudsher waren
het kerkers in de kastelen en als gevangenis ingerichte stadstorens, later kwamen
er rasp-, spin- en tuchthuizen. In het rasphuis moesten de gevangenen onder toezicht
van de cipier het harde en zware Braziliënhout met een zware zaag raspen. In het
Amsterdamse rasphuis werd van de gevangenen verwacht dat zij wekelijks driehonderd pond geraspt hout konden produceren.
In het spinhuis zaten de "ongebondene
vrouwspersonen". Die brachten hun gevanOns Erfgoed nr 1, 1994
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Gevelsteen in 't Spinhuis te Amsterdam

genistijd door met spinnen, naaien en
breien. Uiteraard onder streng toezicht van
een bewaakster. Later werden rasp- en
spinhuis verenigd in een tuchthuis. Toen de
regeerders van Stad en Lande van Breda
besloten om de buiten gebruik gestelde
Zaaihal volgens bekomen octrooi van de
Algemene Staten van 12 januari 1707 "tot
een rasp- en tuchthuis, ter beteugeling van
dieven en vagebonden, mitsgaders van
ondeugende en lichtvaardige vrouwen te
verbouwen en in te richten, werd er in 't
reglement bepaald, dat de tuchtelingen en
de geconfineerden, naar hunne bekwaamheid kaarden, spinnen of ander gepermitteerde arbeid en werk zouden doen, ten
einde daaruit zooveel mogelijk het noodig
onderhoud te kunnen hebben".
Het eten dat de cipiers ronddeelden bestond uit:
"Zon- en feestdagen: gezouten of gekookt

Ons Erfgoed nr 1, 1994

vleesch of spek, boonen, kool ende een stuk
roggenbrood van ruim een vierdeel pond, 's
avonds karenmelk met havergort en twee
sneden roggenbrood met boter of kaas.
's Maandags: 's morgens twee stukken
brood met boter of kaas, 's middags graauwe erweten met vet en azijn en twee
stukken brood als 's morgens; 's avonds een
pint karenmelk met roggenbrood gekookt
en twee stukken brood als voren.
Dingsdags: 's morgens als voren; 's middags witte erweten met salie gekookt, ut
supra.
's Woensdags: 's morgens ut supra, 's middags potjebeuling met vet daarover en twee
stukken brood met boter of kaas; 's avonds
een pint karenmelk met havergort en een
dubbeld stuk als voren.
Donderdags: 's morgens als voren; 's middags stokvis met weinig boter, met een
vierendeel brood met boter of kaas; 's
avonds karenmelk als voren.
Vrijdags: als Dingsdags.
Zaturdags: 's morgens als voren; 's middags
een pint karenmelk met havergort, 's avonds als 's Maandags.
De drank zal zijn voor ijder des daags anderhalve kanne bier, van een gulde tien
stuivers de tonne, behalven op feest- en drie
kermisdagen (Dingsdag en Woensdag en
Donderdag van de pinksterweek), wanneer
zij een anderhalve kanne bier zullen hebben, van zes guldens de ton ')•"
1) De Oude Tijd 1869, pag. 215.
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Paleografie

Overdracht van een huis
Akte 454, Rechterlijk Archief Schoutambt Steenwijk
Opmerking: Dit stuk is een haastig geschreven kopie, waarvan enkele woorden niet of
nauwelijks zijn te lezen. Wie weet ze te ontcijferen?
De twee aanduidingen onderaan geven de plaatsen weer waar zegel en bijzegel zijn
geplaatst.
Ik Egbertus Dannenbergh j.u.d. Scholtis v(an)
Steenwijk, Steenwijkerwold, Scherwolde cum annexis
certificere mits desen dat voor mij en
als
waren Jan Albers Poetsma en Steven Jans
in dezen Ed(ele) Gerichte gecompareert en erschenen sijn
Kleis Klasen Huisman en Hillegien Willems futore
marito Echtelieden verklarende voor haer en haer erfgen(aemen)
in een vasten stedigen Erfkoop verkoft te hebben
sulx doende kraght deses an Jan Koops en Femmegien Hendriks Echtelieden en hare Erfgen(aemen) een
huis en erf staende en gelegen op de Weteringh ten
oosten Lambert Jutjes, ten Zuiden Jan Arents ten
westen de Weteringh ten noorden de herbergh opt
Einde van Diep sijnde jaerlijx beswaert met
twee g(u)ld(en) tien st(ui)v(e)r aen gront pacht en vorders
met alle Lusten en Lasten raet en(de) onraet soo
als van olts gebruikelijk is geweest daer niet af
of toedoende en dat voor de s(omm)a van drie hondert
seventigh car(olie) g(u)l(de)n; van welkcke volle cooppennin(ge)n
soo den Ersten als laasten de comp(aran)ten verkopers
verklaeren hebben voldaen en betaelt te wesen
doende daerom van voorn(oemd) huis en erf tot der An
koperen erffelijken profite en eijgendom cessie
transport en overdraght onder cautie voor de
en alle opspraken. In kennis der waerheit
heb ik Scholtis desen getekent en gesegelt soo
als verkoperen desen mede getekent en met het
Bijsegel van Kronen-Joach(im) van Randen beves
tight hebben. Steenwijk den 18 Dec(cembris) 1744
Kleis Klasen Huisman
E. Dannenbergh
Hillegien Willems
j.u.d. = doctor in het kerkelijk en burgerlijk recht
Ons Erfgoed nr 1, 1994

futore manto = toekomstig gehuwde
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Computer en genealogie.
Haza-Data
Reorganisatie verkoop en support
Lezers van Ons Erfgoed beklaagden zich
dat de contacten met P.P. Wieme te Oisterwijk niet goed verliepen.
Ir. J.G.N.M. van der Zanden, die zich bezighoudt met het onderhoud van het huidige
programma en de ontwikkeling van toekomstige nieuwe versies van Haza-Data,
deelde de redactie van Ons Erfgoed mee,
dat de verkoop en support van Haza-Data
in het vervolg alleen door Telapas Software
zal worden verzorgd. Het adres is: Jan
Diebrink, M.K. Gandiplein 6, 9728 TD te
Groningen, tel. 050-277360 (na 19.00
uur).
Eventuele verplichtingen van andere leveranciers ten aanzien van geplaatste bestellingen en/of gedane betalingen worden
echter nadrukkelijk noch door Van der
Zanden, noch door Telepas Software overgenomen.
Dit laatste is formeel misschien juist, maar
met verwijzing naar bijvoorbeeld reisbureaus en verzekeringsmaatschappijen, waar
men ten opzichte van benadeelde klanten
een zekere coulance betracht, zou het ons
een sympathiek gebaar geleken hebben als
men ook ten opzichte van de aantoonbaar
benadeelde Haza-Data cliënten van een
ander - een toch door Van der Zanden
ondersteund verkooppunt - enige soepelheid
in acht had genomen. Op de totaliteit van
meer dan 1500 gebruikers en gezien de in
de toekomst verschijnende uitbreidingen en
34

vernieuwingen moet dat financieel gezien
toch een relatieve kleinigheid zijn.
Nieuwe versie
Vanaf december was versie 6.40 leverbaar.
De prijs was tot eind 1993 ƒ 125.—, incl
BTW en verzendkosten, waarvoor men de
diskette(s) en de handleiding ontving. De
prijs voor de update is ƒ 39,-In dit voorjaar komt er echter een geheel
nieuw programma, versie 7.0 uit, dat
minimaal een 286-processor (PC AT)
vereist. Kopers van versie 6.40 krijgen
hierop ƒ 20,-- korting. De folder die verspreid is (wordt), vermeldt de prijs van die
komende versie niet. In HaZa Nieuws jrg.
2, nummer 4 van december 1993 wordt
vermeld, dat de update naar 7.0 ƒ 49.-gaat kosten, zodat voor degenen die, 6.40
kochten de prijs van de update naar versie
7.0 ƒ 2 9 , - is.
De Dienst Computergenealogie van de
Nederlandse Genealogische Vereniging
Dienst werd afdeling
De Dienst Computergenealogie van de
N.G.V. werd 30 oktober 1993 omgezet in
een functionele afdeling. Voor leden van de
N.G.V. verandert er eigenlijk weinig. Zij
betalen hun contributie voor de N.G.V. en
ƒ 17,50 voor het lidmaatschap van de afdeling. Hiervoor blijven zij Gens Data, het
orgaan van deze afdeling, ontvangen. Verder genieten zij kortingen op de prijzen van
programma's en publikaties. Niet leden
kunnen abonnee op Gens Data blijven of
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worden, maar betalen daarvoor ƒ 20,—.
Ook kunnen zij de programma's en publikaties bestellen, maar zonder korting.
GensData/VRW
De Onderzoekruildienst van de N.G.V.
brengt contacten tot stand tussen leden, die
op basis van wederkerigheid genealogisch
(deel)onderzoek voor elkaar willen verrichten.
Er bestaan diverse gidsen die verwijzen
naar de archiefbewaarplaatsen van de verschillende gemeenten. Zo verzorgt bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Archivarissen de Almanak van het
Archiefwezen. Ook wordt veel gebruik
gemaakt van het Overzicht Archieven en
Verenigingen van het Centraal Bureau voor
Genealogie. In deze gidsen zijn alle
gegevens betreffende bezoek- en postadressen, telefoonnummers en openingstijden
opgenomen. Ook worden bij streek- en
regionale archieven de gemeenten genoemd
die in zo'n archiefdienst of archivariaat
samenwerken, maar in deze gidsen ontbreekt toch vaak een ingang op de
gemeenten. Bij de Onderzoekruildienst
ontstond daarom de behoefte aan een kruisverwijzingslijst waarin bij een gemeente de
vestigingsplaats van het betreffende archief
kon worden opgezocht. Bij de automatisering van deze dienst werd daarom in het
programma een verwijssysteem opgenomen
dat in deze behoefte voorziet. Kort na het
in gebruik nemen van dat programma werd
het bestand aan opgenomen plaatsnamen
uitgebreid met de namen van de in het
kader van voortdurende gemeentelijke
herindeling opgeheven gemeenten. Bij deze
namen verwijst het programma naar de
gemeente waar het gebied van de
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opgeheven gemeente thans is ingedeeld.
Vervolgens is overgegaan tot het opnemen
van in primaire bronnen voorkomende
plaatsnamen die geen gemeente zijn of zijn
geweest. Bij deze plaatsnamen wordt verwezen naar de gemeente waaronder de
plaats ressorteert.
Van het programma van de Onderzoekruildienst werd een afgeleide aparte versie
ontwikkeld ten behoeve van de individuele
genealogen: het Verwijsprogramma.
Dit programma ondersteunt de onderzoeker
bij:
*
het zoeken van de gemeente waaronder een plaats ressorteert;
*
het zoeken naar het archief waar de
archieven van een gemeente worden bewaard;
*
het zoeken naar gegevens zoals
adressen, telefoonnummers en openingstijden van de rijksarchieven, de streek- en
regionale archieven, alsmede een groot
aantal overige archieven en archiefbeherende instanties.
Van de verstrekte informatie kunnen eventueel diverse overzichten worden afgedrukt.
Wanneer men het programma start krijgt
men een menu:
Zoeken
Verwijstabel
Verwijzingssoorten
Archieven
Herindexering
Einde programma
Een simpel voorbeeld: men zoekt bijvoorbeeld Kaatsheuvel.
Men krijgt dan: Kaatsheuvel verwijst naar
Loon op Zand
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Soort verwijzing: zoekplaats is geen gemeente
Na een willekeurige letter ingetoetst te
hebben komt de volgende melding:
Loon op Zand verwijst naar Oisterwijk
Soort verwijzing: zelfstandig in regionaal
archief
Na een volgende willekeurige toetsaanslag
volgt dan:
In de plaats Oisterwijk bevindt zich het
archief Oisterwijk SA (= streekarchief)
Na de volgende toetsindruk volgt dan:
Archiefhaam
Oisterwijk SA
Omschrijving Streekarchivariaat Het
Kwartier van Oisterwijk
Bezoek, straat Burgemeester
Verwielstraat 44
Bezoek, plaats Oisterwijk
Post, postcode 5062GD
Tel.nummer
04242-87444
Openingstijden ma t/m do 09.00-16.30,
vrij 09.00-12.30 voor
genealogisch
onderzoek, overig
onderzoek na afspraak
Opmerkingen Bron:NvA 12(1993)-6.
Tel. ook
vermeld
04242-81343.
Open ook ma t/m vrij
09.00-12.30 en 13.0016.30

programma wordt aangegeven zal men
echter de eventuele verdere archiefplaatsen
kunnen achterhalen, want vaak immers zijn
de gegevens waarnaar men zoekt op verschillende archiefplaatsen aanwezig.
Dit programma, een co-produktie van
M.J.H, van Zwieten als programmeur en F.
Manche, is voor leden verkrijgbaar bij de
Dienst Bestellingen van de N.G.V. voor
slechts ƒ 10,—; voor niet-leden, ƒ 12,-Zonder meer een aanrader!

Bidprentje
Iedere genealoog krijgt vroeg of laat te
maken met persoonsgegevens, die niet
zonder meer in haar of zijn bestanden
kunnen worden opgenomen. Voorbeelden
hiervan zijn: personen in familieadvertenties, foto's van grafstenen en losse persoonsgegevens, die men in een archief
tegenkomt in bijvoorbeeld de tienjarige-tafels.
Een geroutineerde computeraar zal betrekkelijk gemakkelijk een eigen kaartenbakje
kunnen maken met behulp van een of
andere data-base.
Voor de minder ervaren gebruikers is door
B. Tobé uit Nijmegen een handig programmaatje ontwikkeld, primair om personen
vermeld op bidprentjes en in overlijdensVia het menudeel archieven kan men bij advertenties op te slaan. Het is echter ook
opmerkingen ook zelf tekst toevoegen, bij- geschikt om allerlei losse persoonsgegevens
voorbeeld als er (tijdelijk) iets bij een ar- te verwerken zodat, in plaats van een lastig
te hanteren stapel papieren, een kaartenbak
chief wijzigt, zoals een telefoonnummer.
ontstaat, die op verschillende manieren geMen komt dus niet de bewaarplaatsen aan sorteerd kan worden en toegankelijk is voor
de weet van alle archieven, waarin gege- de gebruiker.
vens met betrekking tot de gezochte plaats Er zijn twee keuzemogelijkheden.
worden gevonden. Bij die welke door het A. Inbrengen/verbeteren/zoeken van ge36
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zijn of data van akten (en dan ook het
gevens;
B. Sorteren van gegevens/geheel bestand. aktenummer noteren!)
Men begint bij A. en krijgt dan een lijstje,
Dit programma heeft één euvel. Men moet
vermeldend:
zelf
zijn printer installeren door bepaalde
Volgnummer
printercodes in te voeren. Deze printercoFamilienaam
des zouden in de handleidingen staan.
M(an)/V(rouw)/O(nbekend)
Helaas heeft de redactie van Ons Erfgoed
Geboorte datum/plaats
dat bij twee verschillende printers niet voor
Gehuwd met familienaam
elkaar kunnen krijgen. Het is dan ook een
Voornamen
euvel, waarmee iedere minder goed geïnforBijzonderheden
Achter bijzonderheden kan men zelf enige meerde computergebruiker te maken krijgt.
tekst intikken, bijvoorbeeld de bronver- Misschien, dat bij een update of wijziging
melding, de plaats waar men het origineel van het programma ook de stuurcodes van
bewaart, een huwelijksdatum of andere enkele van de meest voorkomende printers
willekeurige gegevens.
ingebouwd kunnen worden zodat men door
Door een keuze letter kan men onder meer een menukeuze de gewenste printer kan
aangeven:
installeren.
Zoeken van gegevens
Overigens is ook dit programma een aanraVerbeteren van gegevens
der, die op dezelfde wijze en tegen dezelfde
Nieuwe gegevens toevoegen
prijs als het Verwijsprogramma kan worden besteld.
Heeft men eenmaal zijn of haar gegevens
ingevoerd dan kan men ook nog het menu Uit de lezerspost
"Sorteren van gegevens" kiezen.
Men krijgt dan de volgende keuzemo- Op onze vraag, wat de ervaringen van
gelijkheden:
lezers waren met betrekking tot de verschilSorteren op:
lende genealogische computerprogramma's
familienaam
ontvingen wij de volgende brief over
geboortedatum
GD/D90:
geboorteplaats
"Naar aanleiding van uw artikel in Ons
gehuwd met
Erfgoed nr 6 deel ik u mede, dat ik nu ruim
geslacht
een jaar het programma GD/D90 van de
overlijdensdatum
N.G.V. gebruik. Hoewel ik geen computeropleiding heb gehad, kan ik goed met het
Op deze wijze komen verschillende over- programma overweg. De handleidingen zijn
zichten tot stand, die op scherm zichtbaar voor mij zeer duidelijk en het geheel volgemaakt of op papier afgedrukt kunnen doet mij." (L.W. v.d. B.)
worden.
Wel dient men voor zichzelf op dit overzicht aan te geven of het werkelijke data
Ons Erfgoed nr 1, 1994
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Korte berichten
Teleac cursus genealogie

met de secretaris van de F.V.B., J.M.
Biesbroek, Zwaluw 140, 2986 BJ Ridderkerk, tel. 01804-31561.

De Teleac cursus "Genealogie. Van stamboom tot familiegeschiedenis" wordt herhaald. De eerste les van deze televisie- Maas en Waalse Genealogische dag
cursus wordt 13 maart 1994 uitgezonden.
Het bijbehorende cursusboek is voor ƒ 44,- De werkgroep "Maas en Waalse Geslach(Vrienden ƒ 39,-) verkrijgbaar bij het Cen- ten" van de Historische Vereniging "Tweetraal Bureau voor Genealogie, Postbus stromenland" houdt 23 april 1994 haar
11755, 2502 AT 's Gravenhage.
zevende genealogische dag. Op deze dag,
die voor iedereen toegankelijk is kunnen de
bezoekers kennisnemen van de collectie
boeken, tijdschriften, foto's, bidprentjes en
Familie Vereniging Biesbroek
de streekklederdracht. De genealogische
Na jaren genealogisch speurwerk hebben dag vangt aan om 9.30 uur en wordt
J.M. Biesbroek en G. Biesbroek besloten in gehouden in het Streekdocumentatiecen1994 een familievereniging op te richten. trum gevestigd in het souterrain van het
Hieraan verbonden is ook het uitgeven van Gemeentekantoor Wijchen, Kasteellaan 24
een familieblad. Er zijn al veel familieleden te Wijchen. De toegang kost ƒ 2,50.
aangeschreven, maar nog lang niet alle Nadere informatie bij W.M.G. Arts, ZwaBiesbroeken zijn bij de oprichters bekend. nensingel 259, 6601 GK Wijchen, tel.
Belangstellenden kunnen contact opnemen 08894-16247 (18.30-20.00 uur).

Banden Ons Erfgoed
De banden voor Ons Erfgoed zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar:
a.
Ten behoeve van de (zelf)boekbinder. Deze kosten afgehaald ƒ 12,50.
b.
Naaldbanden. Hierin kan men de zes nummers van 1993 zelf aanbrengen.
Deze kosten afgehaald ƒ 16,50.
Voor verzending per post is per band ƒ 5 , - verschuldigd.
Toezending volgt na ontvangst van het totaal verschuldigde bedrag op postbanknummer 301108
of bankrekeningnummer 31.34.11.182.
Betalingen uit het buitenland uitsluitend per eurocheque, internationale postwissel of geld in
verband met de hoge transferkosten.

Abonnementsgeld 1994
Wilt u, voor zover u uw abonnementsgeld voor 1994 nog niet betaald heeft, dit alsnog zo
spoedig mogelijk doen?
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Zakenregister Groninger Volksalmanak
Zakenregister maakt Groninger
Volksalmanak toegankelijk
De Groninger Volksalmanak verscheen voor
het eerst in 1837 en was een uitgave van J.
Oomkens. Deze sprak daarbij de hoop uit,
"dat dit Jaarboekje ten minste iets moge
bijdragen, om naar de behoefte der toenemende beschaving, de kennis van deze en
gene Provinciale merkwaardigheden onder
het Groninger publiek te verspreiden."
In die Groninger Volksalmanak stonden allerlei luchtige wetenswaardigheden, dikwijls in
proza en poëzie. Men vond er gegevens over
zon- en maansverduisteringen, de jaar-, paarden- en beestenmarkten, het afvaren van trekschuiten en van veer- en vrachtschepen, de
vertrektijden van diligences, post- en vrachtwagens en over de brievenposterij. Ook was er
een "Order op het openen en sluiten der
poorten der stad Groningen" in de almanak
opgenomen. Verder was de almanak gevuld
met artikelen op het gebied van geschiedenis,
overleveringen en letteren betreffende Groningen.
Oomkens gaf de Groninger Volksalmanak uit
tot 1845. Daarna werd de uitgave voortgezet
door zijn zoon J. Oomkens J.zoon. In 1847
wordt als uitgever genoemd A. Oomkens
J.zoon. Hij was een broer van J. Oomkens
J.zoon. Hun vader was inmiddels overleden.
Deze A. Oomkens verzorgde de almanak tot
en met 1849, dan wordt de uitgave overgenomen door H.R. Roelfsema. In de almanak
van 1850 vertrouwt deze erop, "dat de
belangstelling, waarmede deze Volks-Almanak
te voren, vooral gedurende de eerste jaren
van zijn bestaan, ontvangen is, nog niet
verflaauwd zal zijn." Maar helaas, het jaar
daarop, in 1851 verscheen de Groninger
Volksalmanak voor het laatst.
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Wetenschappelijker
Bijna veertig jaar later, in 1890 verschijnt de
Groningsche (geen Groninger) Volksalmanak
opnieuw. Nu als uitgave van de Erven B. van
der Kamp te Groningen. De inhoud is duidelijk wetenschappelijker geworden. Het is dan
een "Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en
Letterkunde der Provincie Groningen". De
redactie is in handen van mr. J. A. Feith, commies-chartermeester bij het Oud-Archief in
Groningen, en van mr. J.E. Heeres, adjunctcommies bij het Rijksarchief in 's Gravenhage.
Het is opvallend, dat in die eerste herverschijning van de almanak met geen woord
wordt gerept over de uitgave van Oomkens.
Men heeft zich daar heel duidelijk van
gedistantieerd. Vermoedelijk waren die eerste
uitgaven van de almanak niet wetenschappelijk genoeg.
In de Groningsche Volksalmanak van 1899
verscheen een index op de eerste tien
jaargangen. Dit gebeurde vervolgens ook in
1909 en in 1919. Deze indexen zijn thans met
de nodige aanvullingen als zakenregister
bijeengebracht. Hierbij heeft de samensteller
ook de inhoud van 1837 tot en met 1851 en
die van 1920 tot en met 1929 opgenomen.
Voor bezitters van de Groningsche Volksalmanak is dit zakenregister ongetwijfeld een
belangrijke aanwinst. De vijfenvijftig delen
van de almanak zijn hierdoor toegankelijk
geworden als naslagwerk.
Frans van Geldorp, Zakenregister Groninger
Volksalmanak 1837-1929, heeft een omvang
van 50 pagina's en kost ƒ 7,95, voor abonnees ƒ 5,95 (+ ƒ 3,50 verzendkosten). Het
boekje is verkrijgbaar door overmaking van
het bedrag op postbankrek. 301108 of bankrek. 31.34.11.182 t.n.v. Uitgeverij ALVO te
Delft, onder vermelding "Zakenregister". Het
ISBNnummer is 90-75010-01-X.
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Boeken en tijdschriften
Nederlandsche geslachtsnamen
Onlangs verscheen een herdruk van het nog
steeds onovertroffen standaardwerk uit
1885 van de medicus en letterkundige Johan Winkler, "De Nederlandsche geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en
betekenis". Het boek, met een omvang van
640 pagina's, behandelt ruim 10.000 geslachtsnamen. In de verschillende hoofdstukken worden deze besproken zoals de
patronimica, dat zijn familienamen ontleend aan mansvoornamen. De maagschapsnamen van aardrijkskundige oorsprong ontleend aan namen van volken,
volksstammen, landen en gewesten, eilanden, gouwen, steden en dorpen, rivieren,
enzovoort. Familienamen ontleend aan
ambten en bedrijven, namen afgeleid van
huisnamen en uithangborden, namen afgeleid van munten, goden, spijzen en dranken,
natuur en natuurverschijnselen. Ook wordt
aandacht geschonken aan geslachtsnamen
van de verschillende Nederlandse gewesten,
vreemde geslachtsnamen in Nederland, familienamen van Nederlandse Iraëlieten, en
de Noord- en Zuidnederlandse geslachtsnamen. Kortom in het uitgebreide register
achter in het boek, zal bijna iedereen zijn of
haar naam kunnen tegenkomen. Hoewel het
niet voor 100% accuraat is, is het boek
voor genealogen die iets meer willen weten
over het ontstaan en de oorsprong van hun
familienaam een goed naslagwerk.
Johan Winkler, Nederlandsche geslachtsnamen, is een uitgave van Regio Boek, Ie
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Tieflaarsestraat 15, 4182 PC Neerijnen,
het kost ƒ 95,-.

De weg naar een familiewapen
"Soms wordt gedacht dat het voeren van
een wapen een voorrecht van de adel was
of is." Zo begint de onlangs verschenen
brochure van Akki Holla, De weg naar een
familiewapen.
Holla is een bekwaam heraldicus en geeft
dan ook meteen uitleg. "In Nederland mag
iedereen een wapen aannemen en voeren.
Dat geldt ook voor u, maar is het niet
boeiender na te gaan of er binnen uw
familie niet een verre voorouder is geweest
die al een wapen gevoerd heeft? Er wordt
geschat dat er in Nederland 80.000 verschillende familienamen zijn (waarvan
slechts een half procent van adel) en dat er
ongeveer 40.000 verschillende familiewapens zijn." De auteur begint met te
vertellen wat een wapen eigenlijk is, gaat
vervolgens in op de heraldische kleurenregel en bespreekt de diverse wapenvormen. En omdat Holla tevens kunstschilder is zijn in het boekje tekeningen van
wapens ruimschoots voorhanden. Wapens
van de geslachten Akerboom, Van den
Burch, Van Gent, Van der Meer, Mikkers,
Pels, Veldman, Wolf en Van der Zalm.
Verder vertelt Holla iets over wapenregistratie, de vererving van het familiewapen en het aannemen van een nieuw
wapen. Zoals gezegd, het boekje is rijk en
Ons Erfgoed nr 1, 1994

vakkundig geïllustreerd en bevat binnen
zijn beperkte omvang veel nuttige informatie.
Akki Holla, De weg naar een familiewapen. Een wegwijzer voor genealogen
(tweede druk), heeft een omvang van 14
pagina's en is te bestellen door ƒ 6,- (ƒ 3,50
+ ƒ 2,50 verzendkosten) over te maken op
giro 2251023 ten name van Holla Heraldiek te Cuijk, onder vermelding van "De
Weg".

De Familiegids
In het oktobernummer van "De Familiegids", een tijdschrift gewijd aan voornamelijk Zeeuwse geslachten, hoofdzakelijk
het geslacht Dees, wordt aandacht geschonken aan de voorbereiding van twee
familieboeken, de nakomelingen van Paulus
Hamelinck en de nazaten van burgemeester
Abraham Dees. "Zijn naam was Paulus
Hamelinck" wordt uitgegeven als werkregister. Het benadert echter wel een
parenteel. Verder in het tijdschrift een
aardig artikel over bij- en scheldnamen te
Axel tussen 1900 en 1910 door Fr. Inniger.
En uiteraard bevat het blad de nodige familieberichten over geboorten, huwelijken en
overlijdens.

Zouaven tussen Vecht en Eem
Bij voldoende belangstelling zal in de loop
van februari verschijnen: G.L. de Boer Sr.,
Zouaven tussen Vecht en Eem. Het gaat
om ruim tweehonderd personen uit deze
streek, die tussen 1860 en 1870 naar Rome
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gingen om paus Pius IX te helpen bij de
verdediging van de Kerkelijke Staat. De
auteur heeft voor zijn boek archiefonderzoek gedaan door het hele land. Ook
begraafplaatsen werden door hem bezocht.
Het boek, dat een omvang zal krijgen van
220 pagina's, wordt ingenaaid geleverd en
bevat talrijke illustraties, documenten en
bidprentjes. Omdat de auteur het boek "in
eigen beheer" uitgeeft kan men het werk
slechts bij voorinschrijving bestellen. Dit
kan door overmaking van ƒ 49,50 (inc.
verz. kosten) op giro 1508152 t.n.v. G.L.
de Boer Sr., Ericaweg 58, 1251 WN Laren
NH, onder vermelding van "boek zouaven".

Jaarboek CBG
Zojuist is verschenen het Jaarboek 1993
van het Centraal Bureau voor Genealogie
en het Iconographisch Bureau, deel 47. In
dit boek een bijdrage van S.A.C. Dudok
van Heel over het Amsterdamse geslacht
Heereman van Zuydwijck. N. Plomp
schrijft over zestiende eeuwse conflicten
met betrekking tot de riddermatigheid in de
Neder-Betuwe. Over de gebrandschilderde
glazen van de kerk te Hoogwoud wordt
geschreven door P. Boon. E.J. Wolleswinkel levert in het jaarboek een bijdrage
over de portretcollectie Pauw van Wieldrecht op "Broekhuizen" te Leersum. Over
buitenechtelijke geboorten in Nederland
van de zeventiende tot de twintigste eeuw,
geeft J. Kok tekst en uitleg en J. Kroes vertelt over de groepsmigratie van Overijsselse
turfgraversfamilies naar de Friese laagveengebieden.
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Burgervaandelen. Een bevolkingslijst uit
1659

beeld in de Lelyenstrate onder andere
Matthias Harst, Jacob Derx, Peter de Grise
en Harmen Tellie woonden. En als bewoners van de Voltingstrate worden onder
meer genoemd Hendrick Sluiter, Otto Jans,
Jacob Frerix weduwe en ambtman Ubbens
weduwe. Bij het boek behoort een plattegrond van de stad Groningen, die helaas waarschijnlijk om technische redenen - uit
vier delen bestaat in plaats van één grote
kaart. Een register vergemakkelijkt het
naslaan op familienamen. De burgervaandelen van de stad Groningen telt 96 pagina's en kan worden besteld bij de Stichting
Stiep te Groningen door overmaking van
ƒ 35,- naar de ABN/AMRO bank te Groningen, rekeningnummer 46.83.14.741. Het
gironummer, van de bank is 803935.

In de reeks "Groninger bronnen en toegangen" onder redactie van W.G. Doornbos is
eind december als eerste nummer verschenen W.G. Doornbos en D.F. Kuiken, De
burgervaandelen van de stad Groningen.
Het is een transcript uit 1659, dat de oorspronkelijke titel "Borger vaandelen" had.
Bij de tekstuitgave hebben de samenstellers
getracht de originele registerindeling aan te
houden. Een enkele maal is hiervan afgeweken, overigens zonder dat dit van invloed
was op de tekst zelf. In tegenstelling tot de
opstelling van het handschrift, waarin men
op iedere pagina een kolom aantreft, hebben de samenstellers van het boek gewerkt
met twee kolommen, om, zoals zij zeggen,
"het geheel zo compact mogelijk te Als deel 2 in de reeks "Groninger bronnen
houden". In het boek zijn de namen opge- en toegangen" zal binnenkort ook verschijnomen van Groninger gezinshoofden, die nen Groninger repertorium van familiemoesten dienen in de borgerwacht of die - wapens 1300-1900. En medio 1994 komt
wanneer zij daarvan waren vrijgesteld - een deel 3 uit, Naamsaanneming in Groningen
geldelijke bijdrage leverden om de soldij te 1811-1826. Dit boek is een integrale uitgabetalen van een vervanger, ook wel waker ve van alle overgeleverde registers van
of huurling genoemd. Het borgerregiment naamsaanneming in de provincie Groninvan de stad Groningen breidde zich door gen. Deze bronnenpublicatie, die ook voor
toename van de bevolking gestadig uit. genealogen zeer interessant is, zal omWaren er in 1604 nog maar acht vaandels, streeks 200 pagina's tellen. Het werk, dat
in 1657 waren dit er achttien geworden. samengesteld is door P.J.C. Elema, is
Voor genealogen met voorouders in de stad zowel op patroniem als achternaam ontsloGroningen kan het boek een welkome ten door middel van een uitgebreide index
aanvulling zijn op de familiegeschiedenis. die plm. 8500 naamsverwijzingen bevat.
Want in elk vaandel vindt men per straat- Op deze uitgave kan men intekenen. De
kant of een deel daarvan de namen van de prijs bedraagt ƒ 29,50, over te maken op
bewoners. Achter de naam staat vermeld of postbankrekeningnummer
1167954 of
de persoon aangeslagen werd voor de volle ABN/AMRO 44.13.36.981, beide ten nabijdrage, de helft, een kwart of dat hij me van P.J.C. Elema te Groningen. Na vervrijgesteld was. Zo zien we, dat bijvoor- schijning zal de prijs ƒ 40-, bedragen.
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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 of blokletters.

Van den Berg(h). Gezocht: plaats (in Overijssel?) en datum, plm. 1775 van huw. Jacobus van den Berg en Helena Pieters Driezen.
Plaats (in Overijssel?) en datum plm. 1740
van huw. Matthijs van den Berg en Maria
Jordaan. Evt. soldatenhuw.?
Geb. Maria van den Berg plm. 1775 d. uit Ie
huw. en overl. van Helena P. Driezen plm.
1800, haar moeder.
E. Buning, Steenberger Esweg 28, 7921 AZ
Zuidwolde.
Blok. Gezocht: gegevens over voorouders en
nakomelingen van Laurens Blok, geb. 8 febr.
1750 Linschoten en Aaltje Swaanenbeek,
geb. 18 juni 1741 Zegveld.
DJ. Blok, Nassaukade 37, 3441 AC Woerden,
tel. 03480-23634.
Cantaluppi. Gezocht: personen die de naam
Cantaluppi dragen of deze naam kennen uit
eigen of andere families. Schrijfwijze wijkt
nogal eens af. Naam komt voor in Nederland
1795/1796. Ook gegevens uit het buitenland
zijn welkom. Tevens informatie gevr. over
landbouwkolonies, na 1811 door de gem.
Amsterdam voor weeskinderen uit die stad op
de Veluwe gesticht.
Els van der Heijden, Polbrug 20, 7152 AZ
Eibergen, tel. 05454-72431.
Van Dommele. Gezocht de ouders van Jan
Pieterse van Dommele overl. St. Annaland
1691/92, geh. met Jannetje Barens, overl. St.
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Annaland tussen 1685-1691. Tevens ouders
gezocht van Fier Udo, overl. na 1795, huwt
Zoden (Gld.) Cornelia Geritsen Pluym, geb.
Zoelen 4 mei 1724.
Mevrouw J.H. van Dommele-Udo, Tulpstraat
35, 4101 GJ Culemborg, tel. 03450-15153.
Egas. Gezocht: geb. en voorouders van
Antonie Egas, geb. Siegburg (Dtsl.), overl.
Hardinxveld 30 aug. 1827, huwt Hardinxveld
2 okt. 1796 Dingens Janse van den Heuvel.
Egas wordt ook geschreven als Eichas.
Mevrouw G.A. van Driel-Van Leeuwen,
Boedapeststraat 5, 1334 EA Almere, tel. 0365323959.
Ekel. Gezocht: Jacob Reppel ged. Zaltbommel 1799, huwt Dordrecht 1 mei 1822
Geertruy Pluymers, dv Dirk Pleumers en
Elisabeth Tiemes, geb. te Ekel. Wie weet
waar Ekel ligt?
J.A. Brinkman, v.d. Hooplaan 17, 1185 EV
Amstelveen, tel. 020-6452490.
Hogervorst Gezocht: nazaten van Theodorus
Hogervorst, geb. 24 aug. 1816, overl.
Oegstgeest 15 mei 1877, geh. Maria van
Nobelen, ged. 28 dec. 1808, overl. NoordwijkBinnen 15 febr. 1855. Onder andere dochter
Maria Hogervorst, geb. 30 maart 1849, geh.
20 juli 1882 Engel Keur.
Mevr. E.M. Hogervorst, Mahlerstraat 100,
2324 JJ Leiden, tel. 071-764521.
Jutte. Gezocht: ouders en event. kinderen van
echtpaar Jacobus Jutte, overl. Coevorden
1799, en Anna Vink, geh. Coevorden 1 nov.
1744.
Th.C.M. Noordermeer, Perwijs 6, 4761 ZA
Zevenbergen, tel. 01680-25081.
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Leentjcs. Gezocht: foto's van het echtpaar
Folkert Leentjes, geb. 1862 Sloten, overl.
Haskerland 1949, huwt Ie 1883 Popkjen de
Vries, geb. Sloten 1863, overl. Sloten 1907,
huwt 2e. 1908 Trijntje Slot, geb. 1863
Finkum, overl. Sneek 1940. Ook gezocht
gegevens over voorouders van voor 1811.
J.J. Arissen, Lange Akker 123, 4191 JC
Geldermalsen. 11.
Moraal. Gezocht: voorouders Jannes Jans
Moraal, in 1732 turfboer Wanneperveen,
overl. tussen april en juli 1744, geh. Aagjen
Hendriks Mattemaker. Kinderen: Jan en
Hendrik Moraal, in 1748 ouder dan tien jaar;
Hermen en Femmigje Hennens in 1748
jonger dan tien jaar. Een zuster van Jannes
Jans Moraal was Trijntje Jans (Moraal),
geh. Jan Jans van Oort, in 1732 turfboer
Wanneperveen. De vader van Jannes Jans was
vermoedelijk Jan Jans Morael. Er zijn nog
twee andere Moraals bekend uit tweede helft
zeventiende eeuw, Leendert en Thijs Moraal
afkomstig uit Hollandse middenpolders.
A. Moraal, Past. v. Soevershemstraat 27, 6525
SV Nijmegen, tel. 080-554659.
Sannes. Gezocht: RSannes, De Geschiedenis
van Het Bildt twee delen, uitgeverij T. Wever, Franeker 1956.
W. Wijngaarden, Schinkelweg 17, 2712 AZ
Zoetermeer, tel. 079-165359.
Spook. Gezocht: nazaten van Hendricus
Spook, geb. Haarlem 2 april 1807, zv Hendrik Spook (Heinrich Spukk) en Marijntje
Frisch. Graag contact met naamdragers
Spook.
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Hil van Brussel-Spook, Biezenstraat 51,
B3040, Loonbeek, België, tel. 00-3216472409.
Timmers. Gezocht: gegevens en ouders van
Joannes Timmers, geb. plm. 1750, overl.
Steenbergen 17 juni 1817, huwt Maria de
Vries, ged. Halsteren 21 sept. 1764 dv
Magchiel de Vries en Joanna Danckers,
overl. Steenbergen 3 mei 1838.
E.M. Vermeulen, Promenade 122, 2711 AT
Zoetermeer, tel. 079-428394.
Van der Weide. Gezocht: verdere gegevens
en ouders van Gijsbert van der Weide,
geboren rond 1766 in Venhuizen NH. Hij trok
later naar Langweer (Fr), waar hij op 3 aug.
1788 in ondertrouw ging met Trijntje Kerstes
en op 6 nov. 1791 trouwde met Aaltje Hanses
Saagmans. Hij was onder meer bode (van de
maire) en agent van politie. H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft, tel 015146963.
Wassenburg. Gezocht: gegevens over Adriana Catharina Wassenburg, geb. 13 dec.
1840 Oegstgeest, overl. voor nov. 1898, wed.
van Tbeodorus Hogervorst.
Tevens gezocht nazaten van Geerarda Maria
Wassenburg, dv Adriana Catharina Wassenburg, geb. 's Gravenhage 8 juli 1868, geh.
Tieleman Zwanenburg, geb. april 1867
Nieuwenhoorn. Hebben gewoond in Oegstgeest en Leiden.
Mevr. E.M. Hogervorst, Mahlerstraat 100,
2324 JJ Leiden, tel. 071-764521.
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Van de redactie.
Hartelijk dank voor de verschillende meelevende reacties op het onverwachte overlijden van onze hoofdredacteur, Frans van
Geldorp. Ook voor de toezeggingen kopij te
willen leveren.
Erkentelijk ben ik ook de familie Van Geldorp, die mij onder meer de aantekeningen
van Frans over de oude beroepen heeft
verstrekt. Zij bevatten een overzicht van de
beroepen, die hij in de loop van de tijd is
tegengekomen met dikwijls vermelding van
bronnen, waar informatie is te vinden.
Hierdoor is het mogelijk deze serie, die
toch, gezien de reacties, door velen op prijs
wordt gesteld, voort te zetten.
Aan het ontstaan van dit nummer is even
een moeilijke tijd voorafgegaan omdat het
aandeel van Frans in Ons Erfgoed belangrijk was. Ons Erfgoed mocht niet in kwaliteit achteruit gaan.
Ook hadden wij een lijn uitgezet, die we dit
jaar wilden realiseren en die geleidelijk
verder moet worden doorgetrokken.
In het kort komt dit op het volgendeneer:
"Van de redactie" zo veel mogelijk inkrimpen en bij elkaar horende onderwerpen
rubrieksgewijs bij elkaar brengen. Ook is
het de bedoeling vaker de auteurs van de

artikelen te vermelden.
Graag blijft de redactie suggesties ontvangen over onderwerpen, waarin onze lezers
zijn geïnteresseerd. Zo mogelijk wordt daar
rekening mee gehouden.
Verder heeft men gevraagd of in Ons
Erfgoed naast de vragen van lezers een
tweede servicerubriek kan komen: Vraag en
aanbod van literatuur op genealogisch gebied. De eerste advertentie valt daar enigszins buiten, maar in beperkte mate zal op
dit verzoek ingegaan worden, met dien verstande dat ook deze rubriek alleen bestemd
is voor particulieren-abonnees. En eveneens geldt hier: voorzover de plaatsruimte
het toelaat.
Dit nummer zal evenals het vorige vier pagina's extra bevatten. Toch moest kopy
blijven liggen zoals de vaste rubriek paleografie, maar deze komt in het mei-nummer
weer aan bod.
De genealogische wegwijzer en het kwartierstatenboek zullen nog even moeten rusten. Het is eerst zaak Ons Erfgoed op het
juiste spoor te houden. Graag daarvoor begrip.

Met Ons Erfgoed samen op weg
naar de genealogie van morgen
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Genealogie

Iets meer over de kwartierstaat
H.M. Lups
Wanneer men met genealogisch onderzoek
begint concentreert men zich als regel op
het vinden van de oudste voorvader in mannelijke lijn, maar al spoedig breidt het onderzoek zich uit naar de kwartierstaat, die
immers het meest volledige overzicht van
iemands voorouders geeft.
Exacter gedefinieerd is de kwartierstaat een
in generaties gerangschikte opgave van de
wettige voorouders van een bepaalde persoon.
Eigenlijk is de naam enigszins verwarrend.
Deze naam is ontleend aan de heraldiek en
wel in het bijzonder aan de vier kwartieren
van het wapenschild, waarin de wapens
van de vier grootouders geplaatst kunnen
worden. Bij de kwartierstaat wordt iedere
voorouder een kwartier genoemd.
Er is nog enige aanleiding tot verwarring.
Wanneer men van generaties spreekt, is
normaal de kwartierdrager de eerste generatie, haar of zijn ouders de tweede, haar of
zijn grootouders de derde enzovoorts. Men
kent echter ook het begrip parentaties, dat
naar ouders verwijst. De ouders van de
probandus vormen dan de eerste parentaties en hun ouders (dus de grootouders)
de tweede. Het aantal parentaties is dus het
aantal generaties minus 1 of omgekeerd.
In het eerste deel werd het meest gebruikte
systeem aangegeven om de voorouders van
nummers te voorzien.
Dit systeem is oorspronkelijk in de zestiende eeuw ontworpen door Michael van Aitzing. In 1676 werd het gebruikt door de
Spanjaard Hieronymus de Sosa, maar het
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wordt het systeem Kekulé genoemd naar
Stephan Kekulé von Stradonitz (18631933), een Duitse genealoog die het opnieuw populair maakte.
Er zijn ook andere systemen ontstaan. Dat
van Julius Oskar Hager werkt met een
Romeins en een Arabisch cijfer en begint
per generatie opnieuw te nummeren, beginnend met het cijfer 1. Er ontstaan dan nummers als II 1, III 1, III 2 en IV 1.
Daarnaast bestaat het systeem van Roller.
Dit lijkt enigszins op dat van Kekulé, maar
geeft de probandus geen nummer. De vader
wordt 1, de moeder 2 enzovoort.
De systemen van Hager en Roller treft men
nog wel eens aan in oudere publikaties, zodat het nodig is er kennis van te nemen.
Tegenwoordig wordt eigenlijk alleen het
systeem van Kekulé gehanteerd. Voor verschillende publikaties is het voorgeschreven.
Een overzicht van de nummering van de
eerste tien generaties staat in het hiernaast
staande schema. Het is een generatieoverzicht met de nummering van de
voorouders.Tevens wordt per generatie het
aantal voorouders vermeld. Aardig is dat
het hoogste kwartiernummer in een generatie het totale aantal personen van de
eerste tot en met de genoemde generatie
geeft en het eerste kwartiernummer het
aantal personen in die betreffende generatie.
Dit schema illustreert tevens dat het aantal
voorouders door de verdubbeling snel oploopt. Wanneer men, zoals tegenwoordig
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64/65
66/67
68/69
70/71
72/73
74/75
76/77
78/79
80/81
82/83
84/85
86/87

128-131
132-135
136-139
140-143
144-147
148-151
152-155
156-159
160-163
164-167
168-171
172-175
176-179
180-183
184-187
188-191
192-195
196-199
200-203
204-207
208-211
212-215
216-219
220-223
224-227
228-231
232-235
236-239
240-243
244-247
248-251
252-255
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IX.

32

48
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VIII.
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VI.
VII.

63

88/89
90/91
92/93
94/95
96/97
98/99
100/101
102/103
104/105
106/107
108/109
110/111
112/113
114/115
116/117
118/119
120/121
122/123
124/125
126/127

256-263 512- 527
264-271 528- 543
272-279 544- 559
280-287 560- 575
288-295 576- 591
296-303 592- 607
304-311 608- 623
312-319 624- 639
320-327 640- 655
328-335 656- 671
336-343 672- 687
344-351 688- 703
352-359 704- 719
360-367 720- 735
368-375 736- 751
376-383 752- 767
384-391 768- 783
392-399 784- 799
400-407 800- 815
408-415 816- 831
416-423 832- 847
424-431 848- 863
432-439. 864- 879
440-447 880- 895
448-455 896- 911
456-463 912- 927
464-471 928- 943
472-479 944- 959
480-487 960- 975
488-495 976- 991
496-503 992-1007
504-511 1008-1023
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De maatschappelijke bovenlaag had de
nodige bezittingen. Door de registratie
daarvan is er gemakkelijker wat van terug
te vinden.
Weliswaar zijn er talrijke mensen, die via
één of meer van hun voorouders bij Karel
de Grote terecht kunnen komen, maar
anderzijds moet men de oude genealogieën
met een zeker wantrouwen bekijken. Zo
werden bij de opkomst van de welvarende
regentengeslachten nog wel eens niet te
bewijzen koppelingen aan oude voorname
families tot stand gebracht om het eigen
imago wat op te vijzelen. Dit is natuurlijk
weer voer voor historici en genealogen.
Tegenwoordig worden op verschillende
plaatsen kwartierstatenboeken vervaardigd,
Het spreekt wel vanzelf dat er aan deze die van een goed niveau zijn. Bij het eigen
vorm van genealogiebeoefening eigenlijk onderzoek kunnen zij waardevolle hulpnooit een einde komt omdat iedere voor- middelen zijn, vooral als ze vervaardigd
ouder op zijn beurt twee ouders heeft zijn door onderzoekers, die goed in de
gehad. In het algemeen vindt men meestal regionale bronnen thuis zijn en de redactie
de eerste vijf a zes generaties betrekkelijk bij de acceptatie van de aangeboden kwargemakkelijk, al kunnen zich hier ook al tierstaten een grondige controle verricht.
problemen voordoen. Doordat niet altijd Bekend zijn de kwartierstatenboeken van
voldoende vast ligt waar iemand vandaan de genealogische vereniging Prometheus,
komt of doordat de noodzakelijke gegevens die op gezette tijden verschijnen.
ontbreken, kan men met sommige
kwartieren betrekkelijk snel vast (dreigen Gegevens kwartierstaat.
te) lopen.
Wanneer een kwartierstaat opgesteld wordt
Soms zijn dan via omwegen toch de ge- is het zaak zich niet te veel in details te
wenste gegevens te vinden. Dat kost echter verliezen. Naast het kwartierstaatnummer
veel tijd en vraagt een grondige kennis van moeten de voornaamste gegevens worden
mogelijke archieven en archiefbewaar- vermeld. Dit zijn:
plaatsen. Naarmate men verder in de ge- naam (of patroniem)
schiedenis teruggaat is er van de meer voorna(a)m(en)
eenvoudige mensen minder of niets vast- plaats geboorte en/of doop
gelegd, zodat men dan zonder meer sneller datum geboorte en/of doop
vastloopt, hoewel soms hier ook bij- beroep
voorbeeld via belastingregisters en "breuc- plaats overlijden en/of begraven
kenboeken" nog wel eens iets is te vinden. datum overlijden en/of begraven,

gebruikelijk is, per generatie zo'n dertig
jaar rekent, dan wordt de vijftiende generatie ongeveer midden 1500 gevonden. Een
rekensommetje leert dat deze generatie
16.384 voorouders telt (die ieder voor
0,0061 % aan de probandus hebben bijgedragen). Gaat men nog enkele eeuwen terug
dan komt men al gauw tot generaties die
miljoenen voorouders omvatten.
In theorie gaat dat op, maar in de praktijk
ligt het anders, omdat op gegeven ogenblik
verschillende kwartieren dezelfde ouders
blijken te hebben. Beide voorouders zijn
dan met kinderen uit eenzelfde gezin getrouwd en hebben dan daar hetzelfde voorgeslacht. In dit geval spreekt men van
kwartierverlies.
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alsmede per echtpaar:
de essentiële gegevens is meestal een
plaats huwelijk (eventueel eerste procla- tekstveld beschikbaar voor de aanvullende
matie)
informatie.
datum huwelijk (eventueel eerste procla- Tot besluit - en dit geldt voor alle geneamatie)
logische activiteiten - is het zaak van alles
soort huwelijk (kerkelijk, voor de wet)
een kopie te maken en die elders te (laten)
De bronnen en andere gegevens, die van bewaren. Het gemakkelijkst is dit te
belang zijn, worden dan op de persoons- verwerkelijken wanneer men samen met één
bladen opgenomen.
of enkele anderen aan dezelfde familie(s)
Dit voorgaande geldt voor het administre- werkt, waarbij ieder over alle gegevens
ren met de hand. Een genealogisch com- beschikt. De kans, dat alles onverhoopt
puterprogramma verwerkt meestal alle verloren gaat door verlies, brand of andere
gegevens per persoon en per gezin. Naast ramp, wordt zo aanzienlijk beperkt.

Zeeuwse families met adellijke voorouders
D. Dees Sr.
Familieonderzoek naar Axelse families
In de afgelopen veertien jaar zijn er vele
Axelse familienamen boven water gekomen. Honderden voorouders, waarvan men
het bestaan niet kende werden in die tijd
geregistreerd.
De meeste Axelse families kan men nu in
kaart brengen tot ongeveer 1600. Soms is
het mogelijk nog een of twee generaties
verder terug te komen, doch dan houdt het
op.
Weliswaar waren er in die periode enkele
families die meenden terug te kunnen gaan
tot twintig generaties of meer. Voorbeelden
zijn de families Alvarez, Scheele en Huijssen. Nimmer werden deze genealogieën
voldoende onderbouwd. Het bewijs van de
aansluiting was niet waterdicht.
Over de voorouders van de families Alvarez en Dees is zelfs een hevige pennestrijd
ontbrand. Er zou een afkomst uit de hertog
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van Alva kunnen worden aangetoond. Het
is nimmer afdoende bewezen. Sommigen in
deze familie vonden het afschuwelijk om
van deze "tiran" af te stammen. Anderen
vonden het wel leuk voort te komen uit een
hertogelijke familie.
Beroepsgenealogen, historici en andere onderzoekers hebben zich er mee bezig
gehouden. Over één ding waren voor- en
tegenstanders het eens: de vermeende afkomst stond niet vast, eenvoudig omdat er
geen bewijsmateriaal bekend was.
Velen zullen de afkomst uit hertogen, graven, baronnen of vorstenhuizen prettig vinden. Ook al loopt deze afkomst dan vaak
via bastaardkinderen. Dat neemt men op de
koop toe. Als men het geluk heeft, dat er
voor 1600 bij de voorouders iemand voorkomt, die tot de adelstand behoorde, dan
kan dat, ook genealogisch gezien, een
meevaller betekenen. In dat geval is het
meer dan eens mogelijk met die kwartieren
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enkele of zelfs vele honderden jaren terug
te gaan.
Toch adellijke voorouders
De heer Fr. Inniger, onder meer hoofdredacteur van "De Familiegids", een tijdschrift over een aantal families afkomstig
uit Zeeuws-Vlaanderen, deed een grote
vondst. Hij en anderen wisten te bewijzen,
dat vele Axelse families voorouders hebben, die in de adelstand werden verheven of
daar door geboorte toe behoorden.
Een werkgroep van de Nederlandse Genealogische Vereniging deed meer dan twintig
jaar onderzoek.
Zeer veel Axelse families, waaronder
Alvarez, een zeer groot deel van de families
Dees, een deel van de families de Feijter Dieleman, doch ook takken Hamelink, de
Kraker, Deij, de Regt, Dekker en Scheele
dragen in hun kwartieren de namen van
voorouders uit de Zeeuwse en Hollandse
adel. Hierbij ook alle nazaten van "de
Zwart - Geene".
Via deze zeeuwse adel komt men terecht bij
de graven van Vlaanderen en vervolgens bij
de Europese vorstenhuizen.
Gens Nostra, de periodiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging, heeft er
veel over gepubliceerd.
In het vroegere verleden waren familie- en
geslachtsnamen vrijwel onbekend, doch er
was dikwijls een tweede naam, die in een
bepaalde periode verband hield met de persoonlijkheid. Voorbeelden zijn:
Lodewijk "de Vrome"
Willem IV "de Wijze"
Philips "de Grootmoedige"
Maurits "de Geleerde"
Hendrik "de Vreedzame" en
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Karel "de Stoute"
Later werd als tweede naam vaak gebruikt
de plaats, de streek van afkomst of het gebied waar men de scepter zwaaide:
Filips van Frankrijk
Margaretha van Henegouwen
Boudewijn van Vlaanderen
en ook om enkele te noemen: Van Zeeland,
van Holland, van Borsselen, van Cruiningen en van Westdorpe.
Door het grondig onderzoek kan nu een
groot deel van de Axelse families met een
aantal kwartieren teruggaan tot soms zelfs
de jaren 600 - 800 (soms dertig tot veertig
generaties).
Veel hiervan werd door de heer Inniger
gevonden in de oude archieven. Vaak met
nadere bijzonderheden over de persoonlijke
omstandigheden, beroepen en ambten van
deze verre voorouders. Vaak ook is er iets
van hun karakter vereeuwigd in de oude
naamgeving.
Komende publikatie
Er wordt nu gewerkt aan een eenvoudige
uitgave, toegespitst op de Zeeuwse families
en hun adellijke en vorstelijke afkomst.
Voor velen tot veertig generaties terug. Het
wordt nog geen complete genealogie, maar
zal toch voldoende inzicht geven om na te
kunnen gaan of men deze afstamming op de
eigen familie kan betrekken.
De Familiegids verschijnt vier maal per jaar. Het blad,
waarvan de heer F. Inniger, Parelplein 5, 3347 MT
Middelburg, tel. 01180-23585 hoofdredakteur en de heer D.
Dees Sr, postbus 6841, 4802 HV Breda, de uitgever is,
verschaft informatie voor en over de nakomelingen van:
Pieter Alvarez, Christiaan Dees- van der Raedden, Lieven de
Feijter, Petrus Dieleman, Paulus Hamelinck-Maertens.
Voorts over onder meer de families de Bokx, de Blaey, de
Kraker, Scheele en Dekker.
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Heraldiek

Het kruis als herautstuk
H. M. Lups
Het kruis ontstaat, zoals in het vorige
spitsvormig is.
nummer van Ons Erfgoed reeds aange- 4. Het spitskruis, waarbij elk van de vier
geven werd, uit de vereniging van dwarsarmen in een punt eindigt.
balk en paal, het schuin- of St-Andrieskruis 5. Van het breedarmig kruis lopen de
door de vereniging van rechter-en linker
einden van de armen breed uit
schuinbalk.
6. Bij het krukkenkruis zijn de armen
Deze kruisen zijn vermoedelijk de meest
voorzien van dwarsbalken die tegen de
voorkomende herautstukken. Het is niet
schildrand sluiten.
alleen in de grondvormen gemakkelijk te 7. Bij het herkrukt krukkenkruis zijn de
tekenen, het is ook een van de meest
dwarsbalken op hun beurt weer van
bekende godsdienstige symbolen in de wesdwarsbalken voorzien.
terse wereld. Het werd destijds vooral 8. Het herkruiste kruis is een verkort
gebruikt door de deelnemers aan de verkruis, waarvan iedere arm op zichzelf
schillende kruistochten.
weer een kruis vormt. Ook hier kan
Het kruis is niet alleen een veel gebruikt
men de variatie met spitse voet
herautstuk maar leent zich ook voor allerlei
tegenkomen.
variaties, zowel wat betreft de vorm als in 9. Bij het Latijns kruis bevindt de
combinatie met kleuren en metalen. Naast
dwarsbalk zich boven het midden.
de kruisen, gevormd door rechte verde- 10. Het kalvariekruis is een Latijns kruis
lingslijnen, zijn er ook waarbij de lijnen
op een trap.
bijvoorbeeld golvend of uitgeschulpt zijn. 11. Het ankerkruis heeft ankervormig
Al deze variaties rekent men toch tot de
omgebogen armen.
herautstukken.
Door te combineren krijgt men bijvoorbeeld
Naast de verscheidenheid in vorm dient het het verkort krukkenkruis en het verkort
kruis op zijn beurt weer dikwijls als veld breedarmig spitsvoetig kruis.
voor andere verdelingen en figuren.
Het schuinkruis of St. Andrieskruis
De voornaamste variaties van het kruis
De grondvorm ontstaat door de vereniging
Naast het gewone kruis onderscheiden we van de rechter en de linkerschuinbalk. De
in ons land onder meer:
tweede naam is ontleend aan de apostel
1. Het gelijnde kruis. Dit is een gewoon
Andreas, die op een dergelijk kruis omkruis, waarlangs op korte afstand
streeks het jaar 62 de marteldood gestorven
evenwijdig een dunne lijn loopt.
zou zijn. Dit kruis was het rechtssymbool
2. Het verkorte kruis, waarvan de armen
van de Bourgondische Kreits en wordt
de schildranden niet raken.
daarom ook wel Bourgondisch kruis genoemd.
3. Het spitsvoetig kruis, waarvan de voet
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Alle vormveranderingen, die zich bij het
gewone kruis voordoen, worden ook bij het
schuinkruis gevonden.
Uit de veelheid van mogelijkheden zijn in
het voorgaande de meest voorkomende
behandeld. Op nevenstaande pagina zijn
een aantal kruisen afgebeeld. Voor verdere

mogelijkheden wordt verwezen naar
bijvoorbeeld Rietstaps Handboek der Heraldiek door C. Pama. Ook in Heraldiek en
genealogie, een encycolpedisch Vademecum, door C. Pama zijn vele kruisen te
vinden.
1) eigenlijk verkort herkruist kruis.

Nederlandse Genealogische Vereniging,
afdeling Heraldiek
H.M. Lups
Op 22 januari 1994 werd te Utrecht de
Afdeling Heraldiek opgericht.
Het werkprogramma ligt nog niet tot in
details vast, maar is in eerste instantie toch
wel ambitieus te noemen. In het kort komt
het er op neer het beoefenen van heraldiek
binnen het verenigingsverband te stimuleren. Het werkterrein omvat naast de eigenlijke heraldiek ook zegelkunde, huismerken
en vlaggenkunde.
Bij veel genealogen spreekt de wens een
familiewapen te vinden een woordje mee.
En als men er geen vindt zijn er mensen
genoeg, die dan wel een wapen willen
(laten) ontwerpen. De vereniging wil daarbij behulpzaam zijn op verschillende
manieren: bijvoorbeeld helpen vaststellen
of een wapen inderdaad al dan niet met
recht gevoerd zou kunnen worden.
Daarnaast het bieden van hulp bij het ontwerpen van een eigen wapen volgens de
regels van de heraldiek.
Verder zal het mogelijk zijn voor leden hun
wapen te laten registreren. Dit wordt dan
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een registratie naast die van het Centraal
Bureau voor de Genealogie, maar dan
"low-budget".
Ook wil men de collecties wapens die de
N.G.V. onder zich heeft bewerken en
toegankelijk maken. Daar er bij de afdeling
computergenealogie een bescheiden begin
is gemaakt met het beoefenen van heraldiek
per computer, kan in dat opzicht een nauwe
samenwerking met deze afdeling worden
verwacht.
Het contact met de leden van de afdeling
wordt door een tijdschriftje en door bijeenkomsten verwerkelijkt. Voor het komende
voorjaar zijn twee bijeenkomsten gepland.
De eerste is op 9 april in Amersfoort, waar
automatisering van de heraldiek aan de
orde komt. De tweede krijgt de vorm van
een excursie naar het Centraal Bureau voor
Genealogie in Den Haag en zal op 7 mei
plaatsvinden.
De secretaris van de afdeling is de heer
J.P.C. Hoogendijk, Acacialaan 9, 3831
XM Leusden, telefoon: 033-941592.
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Nederlandse archieven

Het Rijksarchief in Gelderland
M.P.J. Kok en H.M. Lups
Ons erfgoed
In Arnhem vlakbij de "oude brug" over de
rivier de Rijn, ligt het rijksarchief in Gelderland. De voorkant kijkt uit over de
markt, de achterkant zit ingeklemd tussen
na-oorlogse kantoorgebouwen. Aan de vele
nieuwbouw kan men zien dat de slag bij de
Rijnbrug een flink gedeelte van de oude
bebouwing heeft weggevaagd. Foto's van
vlak na de oorlog laten een kale vlakte zien
op enkele gebouwen na. Eén van die - door
puur toeval - gespaarde gebouwen was het
rijksarchief. Niet alleen het gebouw was
gered maar vooral de inhoud: kilometers
archief, directe bronnen die de geschiedenis
vertellen van de provincie Gelderland,
gratis, aan elke geïnteresseerde.
Een korte geschiedenis
Reeds in 1816 had de gouverneur van
Gelderland zich beklaagd over de deplorabele toestand waarin de archieven zich
bevonden. Dit leidde tot een verzoek van de
Gedeputeerde Staten aan de minister van
Binnenlandse Zaken om verbetering van de
behuizing en het aanstellen van een deskundige. Na het overlijden van de eerste
opzichter, enkele maanden na diens aanstelling, werd op 10 juli 1817 Isaac Anne
Nijhoff tot opzichter van het provinciaal
archief benoemd. Zijn werk zou er in de
eerste plaats op gericht zijn ten dienste van
de provinciale administratie de oude
eigendomsbewijzen en financiële stukken
en ook de archivalia van meer recente
datum, uit de jaren 1795 tot 1813 vlot te
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produceren. In 1826 veranderde zijn positie
doordat een splitsing gemaakt werd tussen
de arbeid voor het provinciale bestuur en
het wetenschappelijk werk.Ten dele werd
hij door de provincie betaald, maar daarnaast zou hij voor zijn wetenschappelijk
werk een extra toelage krijgen uit 's Rijks
kas. Het schrijven van zijn hoofdwerk
"Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis
van Gelderland" is zo, op aandrang en met
steun van het rijk, tot stand gekomen.
Nijhoffs belangstelling richtte zich ook op
bronnen die niet in Arnhem geconcentreerd
waren.
De basis in Arnhem was het omvangrijke
archief van de Rekenkamer, waarin toen
dat van de graven en hertogen was
opgenomen, de archieven van de drie
kwartieren en die van de gewestelijke
besturen van 1795 tot 1813. Geleidelijk
heeft het aantal archieven dat bij het
Rijksarchief kwam te rusten zich onder de
verschillende opzieners, later archivarissen,
uitgebreid.
Uit Zutphen kwamen bijvoorbeeld met het
archief van Gedeputeerde Staten van dat
kwartier met ook de zeer oude stukken van
het klooster Bethlehem.
Verder verkreeg men een gedeelte van het
archief van het Hof van Gelre en Zutphen
en een aantal stukken van de Leenkamer.
De omzetting in een rijksarchiefbewaarplaats werd voor augustus 1877 voorbereid. Het inrichten van het daartoe bestemde gebouw vond plaats in 1879.
Daarna werden ook weer verschillende
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archieven aan de collectie toegevoegd,
zoals de ontbrekende delen van het Hofarchief, het archief van de Gelderse Leenkamer en de lokale rechterlijke archieven.
Het oud-archief van de gemeente Arnhem
werd van 1880 tot 1953 ook in het rijksarchiefgebouw beheerd. Toen kwam er een
gemeentelijke archiefdienst die dit beheer
overnam.
Bij de slag om Arnhem is weliswaar het
rijksarchief gelukkig gespaard gebleven,
maar de aangebouwde bureauvertrekken
gingen verloren, met de bibliotheek en de
correspondentie, waaronder de onvervangbare neerslag van onderzoekingen beginnend met die van de heer LA. Nijhoff. Ook
gingen talrijke inventarissen met aantekeningen verloren.
Na de bevrijding werd zo snel mogelijk
orde op zaken gesteld. Ook werd bijvoorbeeld druk gewerkt aan het kopiëren van
duplicaat inventarissen en het vervaardigen
van nieuwe beschrijvingen. Ook werden
weer vele stukken toegevoegd.
In 1967 werd het nieuwe en ruime archiefgebouw in gebruik genomen, waarna ook
weer verschillende archieven ondergebracht
konden worden. Ook werden een grote
reeks negentiende en twintigste-eeuwse
archieven overgenomen.
Het voert te ver om hier een opsomming te
geven van alle archieven die in acht depots
worden bewaard (14000 meter archiefstukken)
Een eerste oriëntatie
Ook hier worden de bezoekers geregistreerd. Als men nog niet eerder bij een
ander archief geregistreerd is, krijgt men
bij een eerste bezoek de groen-witte
registratiekaart waarop hier code 15
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(Rijksarchief in Gelderland) met een volgnummer is ingevuld. Deze twee nummers
vormen samen het bezoekersnummer en
alleen met dit bezoekersnummer kunnen
stukken aangevraagd worden. Ook dient
men eenmaal het bezoekersregister bij de
receptie te tekenen (waardoor men tevens
verklaart zich aan het bezoekers reglement
te zullen houden).
Er zijn twee studiezalen. Als een zaal vol is
zal men in de koffiekamer moeten wachten
tot er plaats is.
In studiezaal I vindt men kopieën van de
tienjaarlijkse tafels op de registers
Burgerlijke Stand, microfilms B.S., de
doop-, trouw- en begraafregisters, de registers van naamsaanneming, de alfabetische
naamlijsten op de DTB-registers (z.g.
•blauwe naamlijsten'), lijst van emigranten
naar de Verenigde Staten, de belangrijkste
genealogische tijdschriften en diverse naslagwerken.
Het grootste deel van de B.S. is in zelfbediening in te zien. Daardoor heeft de
bezoeker direct toegang tot de informatie
door middel van kopieën en films, want er
behoeft bijna niets meer aangevraagd te
worden. Bovendien hebben de originele
archiefstukken zo minder te lijden.
Wanneer een origineel stuk aangevraagd
moet worden kan dat via de aanvraagterminal vooraan in de zaal. Een aanvraaginstructie ligt erbij en desgewenst zal
de studiezaalmedewerker behulpzaam zijn.
Dit geldt ook voor de D.T.B.-registers.
Van de Burgerlijke Stand zijn de volgende
registers aanwezig:
- geboorten, van 1811 tot en met 1902
- huwelijken, van 1811 tot en met 1922
- overlijden, van 1811 tot en met 1942
Bij de Doop-, Trouw- en Begraafboeken
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( de retro-acta van de burgerlijke stand),
waarin de pastoor of de dominee voor hun
lidmatenadministratie aantekenden wie er
gedoopt, gehuwd of overleden was, verschilt het van plaats tot plaats tot hoever ze
teruggaan.
De D.T.B.-registers van Arnhem, Barneveld, Nijmegen, Tiel en Zutphen bevinden
zich in de archiefbewaarplaatsen van die
plaatsen.
Studiezaal II is bedoeld voor het raadplegen van alle andere archieven en collecties.
De meeste archieven zijn toegankelijk via
inventarissen. Op elke tafel ligt een index
op de inventarissen, een alfabetisch overzicht op trefwoord, verwijzend naar naam
en nummer van een archief, tevens aangevend of er wel een toegang op is. Deze
inventarissen staan in de kast met het
opschrift INVENTARISSEN. De inventarissen zijn geordend op de nummers van
de archiefblokken (= archieven) (0001 en
oplopend) Een overzicht van de aanwezige
toegangen op de archiefblokken ligt naast
de inventarissen evenals een systematisch
overzicht. Stukken worden ook hier via een
aanvraagterminal opgevraagd, waarvoor
twee beeldschermen met toetsenbord beschikbaar zijn. Ook hier is een aanvraaginstructie aanwezig. Er wordt op gewezen
vooral gebruik te maken van de aanvraaginstructie, die voorin elke inventaris of nadere toegang te vinden is. Opgevraagde
stukken kan men den zelf uit de kast bij de
ingang halen, waarin de stukken op tafelnummer gedeponeerd worden.
In deze archieven kan men een antwoord
vinden op vragen als: hebben mijn voorouders testamenten opgesteld? Welke
bezittingen werden er vererfd? Hadden ze
onroerend goed? Waar lag dat? Staat het
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ergens op kaart? Hebben ze processen
gevoerd? Waarover en hoe liep dat af?
In deze studiezaal liggen een drietal
wegwijzers gratis ter beschikking van de
onderzoekers.
Dit zijn:
a. Wegwijzer Oud rechterlijke archieven
b. Wegwijzer Memories van Successie
c. Wegwijzer Notariële archieven.
In voorbereiding is de Wegwijzer Kaartbeheer.
Hierna volgt beknopt de inhoud van de
eerste drie wegwijzers, want, vooral als
men iets verder komt en wil komen dan de
verwerking van de burgerlijke stand, is het
belangrijk dat men zich goed voorbereidt.
ad a. Oud Rechterlijke Archieven (ORA)
Tot 1811 was Gelderland verdeeld in vele
rechtsgebiedjes (meer dan honderd) met elk
een eigen naam, bijvoorbeeld de Heerlijkheid Verwolde en het Scholtambt Hattem.
aangezien elk gebied in de loop der
geschiedenis bepaalde rechten had verworven verschilde de rechterlijke macht per
gebied. Dat betekent dat bepaalde informatie soms op verschillende plaatsen gevonden kan worden.
Wat is er in deze Oud Rechterlijke
Archieven (ORA) te vinden?
Voor 1811 waren er in Gelderland geen notarissen (uitgezonderd Culemborg, Zaltbommel, 's-Heerenberg en Zutphen). Akten
betreffende onder meer een testament,
boedelscheiding, verkoop of voogdij stelling
werden gepasseerd voor een gericht. De
betrokkene stapte vrijwillig naar een
rechter. Deze stukken bevinden zich in het
onderdeel voluntaire (vrijwillige) rechtspraak.
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Ook kunnen er andere redenen geweest zijn * De hoge heerlijkheden zoals Doorwerth,
om in aanraking te komen met het gericht: Groesbeek, Millingen en Rozendaal.
geschillen, bijvoorbeeld met buren, en geld- * De steden met stadsrechten. Zij hadden
boetes omdat er een overtreding was be- een eigen bestuur en rechtspraak. Bijvoorgaan. Deze informatie bevindt zich in het beeld Doesburg, Hattem en Lochem. De
onderdeel contentieuze rechtspraak.
rechterlijke archieven van Arnhem, NijmeDe informatie over voorouders die betrok- gen, Tiel en Zutphen zijn aan die gemeenken waren bij een misdaad, die bestraft ten in bewaring gegeven.
werd met de een of andere lijfstraf of zelfs De lage of civiele rechtspraak berustte bij:
met de dood ("halszaak"), bevinden zich in * De overige rechtsgebiedjes, voornamelijk
het onderdeel criminele rechtspraak.
het platteland omvattend. Bestuurlijk en
rechterlijk was het platteland verdeeld in
Welke Oud Rechterlijke Archieven zijn "ambten", die weer verdeeld waren in
er in het Rijksarchief in Gelderland?
kerspelen en die weer in buurschappen.
Om te kunnen bepalen in welk Oud
Rechterlijk Archief bepaalde informatie te Het aanvragen van informatie
vinden is moet men weten hoever de Als men naar "oud rechterlijke" informatie
rechtsmacht van een bepaald rechtsgebied zoekt moet eerst de alfabetische archiefreikte. Er werd onderscheid gemaakt tussen blokkenlijst geraadpleegd worden om te
* lage heerlijkheid, dat wil zeggen een bepalen in welk rechtsgebied deze plaats
rechtsgebied met civiele rechtspraak. Dit lag; elk rechtsgebied heeft een eigen arhoudt in: contentieuze + voluntaire recht- chiefbloknummer. Met behulp van dit numspraak.
mer kan men dan via de betreffende blauwe
* hoge heerlijkheid, die naast de beide band het gewenste inventarisnummer vinvoorgenoemde vormen van rechtspraak ook den, dat nodig is om de gewenste stukken
op te vragen.
de criminele rechtspraak omvat.
Voor Gelderland betekent dit concreet:
Soms zijn er nadere toegangen op de
De hoge rechtspraak berustte bij
dossiers, die het zoeken naar een bepaalde
* Het Hof van Gelre en Zutphen. Het Hof zaak (naam) vergemakkelijken; deze zijn
was zowel bestuurs- als rechtscollege. Als als bijlagen aan de inventarissen toegerechtscollege oefende het de criminele voegd.
(hoge) rechtspraak uit (Kwartier van de * Ook is aanwezig de index Collectie KraVeluwe) of had er bemoeienis mee (Kwar- nen, een index op de testamenten in de
tier van Zutphen, Kwartier van Nijmegen); ORA op achternaam van de testateur of
daarnaast was het een appèlcollege in testatrice. Helaas is deze index niet
civiele zaken, dat wil zeggen dat men bij volledig.
het Hof in beroep kon gaan tegen een Als een rechtsgebied alleen lage rechtvonnis van een lager rechtscollege.')
spraak heeft, dan moet men voor de hoge
* Het Ambt van Nederbetuwe, het Ambt rechtspraak in het meest nabij liggende
Rijk van Nijmegen, de Dagelijkse heerlijk- gebied of bij het Hof zoeken.
heden in de Bommeler- en Tielerwaard.
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ad b. Memories van Successie (circa
1817 tot circa 1926)
Een Memorie van Successie is een belastingheffing op nalatenschappen (Memorie
is een geschreven stuk; successie is opvolging)De erfgenamen waren verplicht aangifte
(Memorie van Aangifte) te doen van de
nalatenschap; de belastingambtenaar maakte een overzicht van de lasten en baten
(Memorie van Successie).
In deze Memories van Successie zijn de
volgende gegevens vermeld: naam van de
overledene, de overlijdensdatum, de plaats
van overlijden, een overzicht van het bezit
aan (on)roerende goederen (kadastrale
ligging), erfgenamen (naam en woonplaats), datum testament en naam van de
notaris.
De belasting werd geïnd door regionale
kantoren. Elk kantoor bestreek een aantal
gemeenten. In het rijksarchief in Gelderland
zijn de archieven van de volgende kantoren
aanwezig:
0021 Arnhem (1818-1926), 0092 Apeldoorn (1818-1926), 0022 Borculo (18181842), 0023 Culemborg (1856-1902),
0024 Doesburg (1818-1926), 0025 Druten
(1818-1902), 0026 Tiel (1856-1902, de
Memories -1881 zijn in 1944 verbrand),
0027 Elburg (1818-1926), 0028 Eist
(1818-1902), 0029 Groenlo (1820-1927),
0030 Harderwijk (1818-1926), 0031 Hattem (1818-1841), 0032 Lochem (18221926), 0033 Nijkerk (1818-1926), 0034
Nijmegen (1818-1926), 0035 Terborg
(1818-1926), 0036 Wageningen (18181903), 0223 Winterswijk (1818-1842),
0037 (1856-1902, de Memories -1881 zijn
in 1944 verbrand), 0221 Zevenaar (18181926), 0222 Zutphen (1817-1927).
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Voor de perioden 1806-1811 en 1814-1817
dient gezocht te worden in 0091 Archief
van de Ambtenaren belast met invordering
van de belasting op het recht van successie.
Niet alle Memories van Successie zijn
openbaar. Alleen die ouder dan honderd
jaar zijn.
Hoe vraagt men informatie uit de
Memories van Successie aan?
Via de tienjaarlijkse tafels van de Burgerlijke Stand in studiezaal I, kunnen datum en gemeente van overlijden worden
achterhaald. Via de alfabetische archiefblokkenlijst vindt men dan onder welk
kantoor de gemeente van overlijden valt.
Via de blauwe banden met het betreffende
archiefbloknummer kan men het inventarisnummer van de gewenste Memorie van
Successie vinden. Ze zijn opgeborgen per
kantoor en binnen het kantoor per gemeente
en op datum van overlijden.
Er zijn enkele nadere toegangen: enkele
kantoren zijn per gemeente en op achternaam van de overledene geklapperd ( Op
studiezaal II de "fiches Baan"; ze zijn niet
geheel betrouwbaar): de kantoren Borculo
(1818-1900), Nijmegen (1818-1900) de
letters A-C, Terborg (1818-1900), Tiel
(1881-1900) en Zevenaar (1818-1900).
Ook zijn er "Tafels":
Tafel V-bis ("alfabetische tafel van sterfgevallen"), waarmee men na kan gaan 1. of
er wel een Memorie van Successie is; zo
niet dan is er sprake van een "certificaat
van onvermogen", bijvoorbeeld bij nalatenschappen, kleiner dan ƒ 300,—, 2. of er
sprake is van een testament of een boedelscheiding met datum en naam van de
notaris. Deze tafel begint met 1856.
Tafel IV, "alfabetische tafel van huwelijksOns Erfgoed nr 2, 1994

kontrakten" en Tafel VI, "alfabetische tafel protocollen van deze archieven bevinden
van testamenten" vormen een nadere zich in de betreffende gemeentearchieven.
toegang op het notarieel archief want hierin De dubbelexemplaren van de repertoires
worden datum en naam van de notaris van 1811-1838 zijn echter wel in het
genoemd. Deze beide tafels zijn niet van elk RAGld.
kantoor aanwezig. Sommige beginnen al in Voor 1811 waren er in Culemborg vanaf
1818.
1680 notarissen (RAGld). In Zaltbommel
(1432-1440, RAGld), 's-Heerenberg (14921513, Huis Bergh) en Zutphen (Gem.
Notariële Archieven
Er zijn notariële archieven om bewijskracht archief) waren ze er slechts gedurende een
korte periode.
te geven aan bepaalde handelingen.
De notaris bewaart het origineel ("minuut") Van 1811-1838 werd het notariaat voor
en bergt deze chronologisch op in een enkele plaatsen en voor bepaalde onder"protocol". De betrokkenen krijgen een werpen als bijvoorbeeld voogdbenoemingen
afschrift ("grosse"). De akten worden ook uitgeoefend door griffiers van de zogedagelijks door de notaris in een register naamde Vredegerechten, die onder de vrij("repertoire") ingeschreven. Dit repertoire willige rechtspraak vallen.
bevat: volgnummer, datum, soort akte, In de archieven van de Rechtbanken van
namen van de partijen, woonplaats en sinds Eerste Aanleg te Arnhem, Tiel, Zutphen en
1832 de kadastrale aanduiding. Dit is Nijmegen zijn van de notarissen de dubbeloorspronkelijk bedoeld als hulpmiddel van exemplaren van de repertoires over de pede notaris bij het zoeken maar is als zo- riode 1811-1838 aanwezig.
Informatie uit de Notariële Archieven
danig ook nu goed bruikbaar.
In notariële archieven is onder meer wordt via de blauwe band 0168 "Inveninformatie aanwezig over testamenten, taris, Notariële Archieven 1811-1905" gekoop en verkoop van onroerend goed en vonden. De notarissen worden per standhypotheken, huwelijksvoorwaarden, vereni- plaats vermeld. Om de standplaats te
gingen, stichtingen, naamloze vennoot- bepalen kan men meestal uitgaan van de
schappen, boedelscheidingen, boedelinven- woonplaats van de betreffende voorouders
tarissen ,boedelverkopingen en procuraties of van de plaats waar het onroerend goed is
gelegen. Eerst dient dan het repertoire
(= volmachten).
Van alle in Gelderland gevestigde notaris- aangevraagd te worden om te bepalen in
sen over de periode 1811-1915 zijn de ar- welk jaar en onder welk aktenummer inforchieven in het Rijksarchief in Gelderland matie te vinden is. Vervolgens wordt aan de
aanwezig, behalve van de notarissen met de hand van het opstellingsjaar en het aktevolgende standplaatsen: Apeldoorn (Beek- nummer het inventarisnummer aangebergen en Loenen), Arnhem, Bameveld vraagd dat de gezochte akte bevat.
(Voorthuizen), Doornspijk, Elburg, El- Soms is er geen akte aanwezig. Het kan
speet, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nijme- zijn dat het dan bijvoorbeeld om een akte in
gen, Nunspeet, Oldebroek, Tiel (Drumpt en brevet gaat, dat wil zeggen dat er maar cm
Zoelen), Wageningen en Zutphen. De exemplaar is, dat aan de belanghebbende
Ons Erfgoed nr 2, 1994
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uitgereikt is (soms elders te vinden, onder
meer een huwelijkstoestemming bij huwelijksbij lagen en bij volmachten/procuraties). Een andere mogelijkheid is dat bij
verkoop een provisionele (voorlopige) akte
gehecht is aan een finale (uiteindelijke) akte.
Wanneer de naam van de notaris niet bekend is, kan men daar in een aantal gevallen toch achter komen via het Centraal
Testamentenregister (vanaf 1890) in het
Algemeen Rijksarchief te Den Haag, Tweede Afdeling, maar wel moet dan de geboortedatum van de overledene bekend zijn. Dit
Centraal Testamentenregister is echter niet
volledig. Op micro-fiche is het ook in te
zien bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
De Memories van Successie in het RAGld,
Tafel VI en soms Tafel IV verwijzen naar
door notarissen opgemaakte testamenten.
Testamenten jonger dan 82 jaar, die niet
geregistreerd staan bij de inspecteur der
successie en waarvan de onderzoeker niet
kan aantonen dat de testateur overleden is,
zijn niet openbaar.

mogelijkheden zoals bij de zogenaamde
"klaarbanken" Bergh, Engelanderholt en op
De Praest en de appellationsgerichten
Buren, Rijk van Nijmegen en Zutphen.
Over uitspraken in criminele zaken was
geen hoger beroep mogelijk. Als de
verdachte had bekend was het bewijs
geleverd.
2
) De rechterlijke archieven van Arnhem,
Nijmegen, Tiel en Zutphen zijn aan die
gemeenten in bewaring gegeven.
De gegevens in dit artikel zijn grotendeels
ontleend aan materiaal, beschikbaar gesteld
door het Rijksarchief in Gelderland en een
artikel van de heer M.P.J. Kok, waarvan
wij gebruik mochten maken, waarvoor
gaarne dank.
Literatuur:
De rechterlijke instellingen in Gelderland,
W. de Vries, Arnhem 1970.
Overzichten van de archieven en
verzamelingen in de openbare archiefplaatsen in Nederland, deel II de archieven
in Gelderland, Samson, Alphen aan de
Rijn, 1979.

') Tot 1678 waren er nog andere appèlArchiefnieuws

Gemeentearchief Zaanstad
Het Gemeentearchief Zaanstad heeft de openingstijden van de afdeling Topografisch-Historische Atlas gewijzigd. De Atlas is voortaan geopend op
dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30-16.30
uur. De openingstijden van de algemene studiezaal
blijven ongewijzigd.
Schriftelijke genealogische vragen werden doorgegeven aan de afdeling Zaanstreek-Waterland van
de Nederlandse Genealogische Vereniging. Met
ingang van 1 januari 1994 is de afdeling echter met
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deze service gestopt, zodat men geen schriftelijke
vragen meer kan stellen aan het archief of de
afdeling Zaanstreek-Waterland van de N.G. V.
Wil men toch iets uit laten zoeken, dan zal men
gebruik moeten maken van de lijst van archiefonderzoekers, gepubliceerd door en te bestellen bij
het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage.
Postadres: Postbus 11755,2502 AT 's-Gravenhage,
telefoon 070-3814651.
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Bid voor de ziel van Zaliger...

Bidprentjes als secundaire bron
Frans van Geldorp
Bidprentjes. In de Rooms Katholieke kerken werden - worden soms hier en daar nog
- na afloop van de uitvaartmis en de daarop
volgende begrafenis deze prentjes aan familieleden en belangstellenden uitgereikt. Dit
als herinnering aan de dierbare overledene.
Soms ook werden de prentjes gelijk met de
dankbetuiging voor het medeleven een dag
of veertien later meegestuurd. Maar in de
kerk werd het prentje uitgereikt door de in
somber zwart geklede koster of door de
begrafenisondernemer. Beide waren ook
dikwijls in één persoon verenigd, hetgeen
echter niets afdeed aan hun in en in triest
gelegenheidsgezicht.
Bidprentjes. Voor genealogen een secundaire bron en dikwijls een welkome aanvulling voor de familiegeschiedenis. Ook al
omdat op het bidprentje vaak geboortedatum- en plaats en overlijdensdatum- en
plaats worden vermeld. Hoewel...., soms
komen er ook wel eens onjuiste gegevens
op voor. Daarom is het altijd beter om af te
gaan op gegevens uit de Burgerlijke Stand.
Bidprentjes. Binnen de veranderingen, die
in de Rooms Katholieke kerk in Nederland
hebben plaatsgevonden, zijn ze een bijna
vergeten folklore aan het worden. Je ziet
die zwart omfloerste kaartjes met "Bid voor
de ziel van Zaliger..." en daaronder de
naam van de overledene nog wel, maar
toch.... ze worden spaarzaam. En vandaag
of morgen wordt er onherroepelijk een punt
Ons Erfgoed nr 2, 1994

gezet achter een traditie, die dateert van
1651, toen in de Noordelijke Nederlanden
Trijntje Jans Olij dit aardse tranendal verliet om " op te gaen in den Heere". Trijntje
was "mater eener bloeijende gemeente van
Geestelijcke Dogters, doorgaens De Maegden van den Hoeck genaemdt". Op dit bidprentje wordt een gebed gevraagd voor
haar zieleheil. En waarmee tevens een antwoord wordt gegeven op de vraag wat het
doel van deze bidprentjes was.
Zoete herinneringen
En dit doel wordt in 1915 nog eens
onderstreept door Verreytl):
"Deze prentjes toch herinneren ons aan de
dood, aan den laatsten dag van ons aardsch
bestaan, aan het uur waarop wij van familie, vrienden en alles wat ons lief is moeten
scheiden, aan het oogenblik waarop wij
voor Gods rechterstoel zullen verschijnen,
om rekenschap van ons leven af te leggen.
Naast deze donkere zijde van het bidprentje
staat gelukkig veel licht, dat zijn proza
overtreft. Hoe spoedig zouden de meeste
overledenen zijn vergeten, zoo het eenvoudige bidprentje hunne nagedachtenis niet
bewaarde, hoeveel zoete herinneringen
roept het in het geheugen aan overleden
ouders, echtgenooten, broeders, zusters,
kinderen en vrienden. Het eenvoudige
prentje brengt ons nader tot de geliefde
afgestorvenen, het vormt een band, die ons
aan hen blijft verbinden, en wat zeker het
belangrijkste en voornaamste is, het blijft
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Beminde Parochianen, gedeukt uwen herder die u het
I woord Gods verkondigd tieeft.
HEBH.XHI.

•r

BIDT VOOR DE ZIEL
vanden Eerw.Hecr

ILEOPOLD 5LO5SE
JAN en van URSULA

VAHDAELE

r/cboren te MA RCKE op A Iderz lelendag .
.
Jxeraar
in 't Gesticht Sint-A ioj/sius, te
Kortrijk, 30 Maart
Priester gevijd in de Hoofdkevhe van Brugge
door Z. D. H. Pieter Pauwei Lefevere,
Bisschop in
heidenipte
van Zela. en
Administrator
ixin '/ Bisdom van Détroil,
den J5 Juni
Lceraar
in 't Gesticht
Sint-Aloysius,
te
Diamude. 18 Juni
Onderpastor van Sint-Kruis,
bij Brvgge.
9 October
Onderpastor tw« Iseghem eti tevens Bestierder
ran de Congregatie der jongelmqen d<en
6 Maart
.
.
.
.
.
.
Pastor van COYGHEM den 2 April
.
.
Pastor van RUMBEKE
Juli .
.
.
.
Aldaar overleden den 21 Maart
,
,
.

1848
IHG?

1867
tSG7
1068

GEDENK IN UWE GEBEDEN
1872
189!
1896
1920

- R. I. P . Weest de daffe» van hiervoortijds indachtig, en
oyeriefrt elk geslachte ; ondervraagt uwen vader, en
hij zal u verkondigen, uvre voorouders, en zij zullen
" leercii.

DEUTER., XXXII, 7.

Leest tot lafenis van zijne ziel du Acten van Gelouf,
Hoop en Liefde.
Ki]n Jesna, bermhenigheid !
loodagen Aflaat.
Zoet Hert van Mana weest mijne zaligheid !
,t00 dagen Aflaat.
Druk. A. DE PUOHTEK, RurnljcKt' Isi^liem.
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de Ziel van den
ZEEREERWAARDEN EN WIJDLUFT1GEN HEER

BAREND SMITS,
Oud-Katholiek Pastoor en Kanunnik van
het Aartsbisschoppelijk Kapittel van Utrecht.
Geboren te CULEMBORG 9 October 1859.
Overleden

Hij

te UTRECHT 20 Januari 1909.

ruste
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in vrede.

ons aansporen en opwekken voor de overledenen te bidden."
In dergelijke bewoordingen drukken ook
andere schrijvers zich uit zoals bijvoorbeeld pater A. Duyvesteyn2) in 1941:
"Prentjes, welke bij overlijden aan familieleden en vrienden worden uitgereikt, worden in ons land meestal genoemd: bidprentjes. Dat is een heel goede naam, inzoover de beschouwing van zoo'n prentje
ons in de eerste plaats tot een gebed voor
den afgestorvene moet brengen. Aan een
overledene denken en voor hem bidden,
moet trouwens altijd samen gaan."
En dat er voor die overledenen gebeden
werd, blijkt uit het feit dat de bidprentjes
bewaard werden in het kerkboek. Maar ook
dat was weer betrekkelijk, want als zo'n
kerkboek op een gegeven ogenblik ging
uitpuilen, werd er "geruimd". Het merendeel van de prentjes verhuisde dan naar een
doos op de rommelzolder, waar ze dikwijls
voorgoed werden vergeten.
Voorlopers
In de eerste eeuwen van de Rooms Katholieke kerk is het zogenaamde "diptychon"
bekend. Meestal was dit een kunstig bewerkte omslag van ivoor, waartussen zich
een blad perkament bevond. Op dit perkament stonden de namen van overleden
priesters en van weldoeners van de kerk.
Deze dyptycha werden tijdens de mis op
het altaar gelegd. Bij de Benedictijnen was
ook zoiets in gebruik. Het waren obituria
of dodenlijsten. Daaruit werden tijdens de
mis de namen van de overleden medebroeders voorgelezen. En al vele jaren voor het
overlijden van Trijntje Jans Olij was het de
gewoonte - vooral in kloosters - een devotieprentje te gebruiken. Want rond 1585
Ons Erfgoed nr 2,1994

maakte dit devotieprentje van klein formaat
zich los van het boek. Meteen begon daarvan een massale produktie, vooral in Antwerpen. Zoals gezegd, de voornaamste afnemers daarvan waren kloosterlingen en
priesters. En die gebruikten de prentjes
voor allerlei doeleinden. Want de blanco
achterkant leende zich uitstekend voor het
opschrijven van gebeden, opdrachten en
diverse herdenkingen. Vooral dit laatste,
daar waren namelijk ook rouwgedachtenissen onder. Met andere woorden: het waren de voorlopers van de later gedrukte bidprentjes.
"Niets belet te aanvaarden dat devotieprentjes van hun ontstaan af mementos
beschreven werden, maar de vrij zeldzaam
bewaarde exemplaren zijn bijna een eeuw
jonger. Waar en wanneer kan deze doenwijze ontstaan zijn? Wellicht op meer dan
een plaats tegelijk maar alvast in een
devoot milieu. Inderdaad al de oudste
exemplaren herdenken ofwel 'geestelijke
dochters' (1651, 1671, 1685, 1702, 1716,
1726 enz.) ofwel priesters (1668, 1671,
1682, 1708, 1711, 1730), terwijl het oudste
dat een leek memoreert maar van 1753 is."
Aldus K. van den Bergh3).
De afbeeldingen op die prentjes werden
oorspronkelijk gedrukt als houtsnede of als
kopergravure. Aanvankelijk gebeurde dit
eerst in kloosters, die ook voor de verspreiding zorgden. Pas in de zeventiende eeuw
was het dus vooral Antwerpen, dat als het
grote centrum van aanmaak en verspreiding
ging zorgen.
Geschreven bidprentjes
De met de hand beschreven bidprentjes zijn
ontstaan in de Noordelijke Nederlanden en
wel in het milieu van de zogenaamde
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"klopjes" of begijnen. Deze prentjes, veelal jes in kopergravure, maar die je zelf op de
van perkament, waren meestal gekleurd en voorkant kon invullen. Ook alweer met
soms fraai gecalligrafeerd. De oudste van doodshoofd en zandloper en de tekst:
die prentjes dateren uit het midden van de
zeventiende eeuw, maar zelfs tweehonderd
Bid voor de Ziele van
jaar later waren ze nog wel in gebruik. Zo
gestorven den
is er een prentje bekend, perkament en met
in de Parochie tot
de hand ingekleurd, voorstellende de H.
rust in Vrede Amen
Joannes Capistrano. Op de achterkant van
Mensch dat gy nu zyt was ik voor desen
dit prentje staat in sierlijke letters met inkt
Dat ik nu ben sult gy eens wesen
geschreven:
Siet vry op my en vraegt het alle man
Oft vant geslacht van ons wel kennen kan.
Ter nagedachtenis van Jan Aldertsz. Piet,
gebooren 10 Maart 1846, overleden 28
Dit soort bidprentjes waren in feite de overSeptember 1855
gangsvormen tussen de beschreven en de
gedrukte vorm. Maar nog steeds was de
Onder deze tekst staat een simpel kruisje voorzijde een devotieprentje.
getekend. Van oudere datum is het bidprentje van Marie Dommer.
Gedrukte bidprentjes
Al de oudste bekende bidprentjes, voorzien
Ter nagedachtenis van U Medemaagd,
van gedrukte afbeeldingen en teksten aan
Maria Dommer,
de voorzijde, zijn van Antwerpse herkomst.
overleden January, 1702
Maar de achterkant werd zonder uitzonO, Maegden, uwe Medemaegd
dering gedrukt in Amsterdam. Van den
heeft u de droeve doot vandaeg ontnoomen Bergh4) neemt aan, dat het gebruik van het
Zij is aldaer gij noch moet koomen
gedrukte prentje daar dus is begonnen. Hij
hetzij dat het u wel of niet behaegd....
noemt hiervoor twee redenen: het feit dat in
de zeventiende eeuw in Amsterdam een
Maar niet altijd werd de achterkant ge- vitale Rooms Katholieke minderheid
bruikt om te beschrijven. Zo is er een bid- woonde, die echter op sociaal, economisch,
prentje bekend, wat primitief getekend met cultureel en kerkelijk gebied ver boven de
een doodshoofd, een zandloper en een bran- middelmaat uitstak. Bovendien had zich in
dende kaars. Tussen deze attributen staat te de hoofdstad een zeer hoogstaand en wijdlezen:
vermaard drukkersbedrijf ontwikkeld.
Het tot dusver oudste bekende, van een
gedrukte tekst voorzien bidprentje, dateert
Bidt voor de ziele van Johan Arnold
uit 1730. Op dit prentje wordt een gebed
Schenek gestorven den 2 decem 1789
gevraagd voor "De Eerwaarde Heer
in de Parochie van tot Goch dat hij
Arnoldus Cluyt, Canoniek Regulier, overrust in vrede amen.
leden 28 October 1730 in Amsteldam." Die
Van later tijd, rond 1840 zijn de bidprent- eerste gedrukte bidprentjes waren over het
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uitzonderingen na - vrij klein van formaat.
De afinetingen waren gewoonlijk 7!4 x 9/4
centimeter. Zij konden hierdoor ook weinig
tekst bevatten en daarom werd deze tekst
niet in de hoogte maar in de breedte
gedrukt.
Merkwaardig genoeg maakt het gedrukte
bidprentje ineens een sprong naar Antwerpen, inplaats van - zoals misschien voor de
hand lag - in de Noordelijke Nederlanden
gemeengoed te worden in "de provincie".
Want in de Zuidelijke Nederlanden verschijnt het gedrukte prentje in 1743. Pas
jaren later komt het gedrukte prentje in de
Noordelijke Nederlanden "in de mode." Dat
was na Amsterdam pas in 1760 te Gouda
en vervolgens in Loenen, Rotterdam, Franeker, Grave, Delft en tenslotte in 1793 te
Utrecht.
Het gedrukte prentje bleef bijna een halve
eeuw tot Amsterdam beperkt. In hoofzaak
tot de geestelijkheid en de gegoede standen,
want het bleef een luxe-artikel. Dat het
vandaar die sprong maakte naar Antwerpen
kan te danken zijn aan naar daar uitgeweken Noord-Nederlanders. Maar op het eind
van de achttiende eeuw was het bidprentje
echter verspreid in de voornaamste steden
van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.

Verzamelingen
Uiteraard worden die eerste gedrukte bidprentjes zuinig bewaard in diverse verzamelingen. Zo zegt pater Duyvesteyn 6).
"Het oudste bedrukte prentje, dat ik bezit,
is uit 1794, ter gedachtenis aan Mejuffrouw Maria Christina Kroesen. Overleden
te Rotterdam."
Ook de Antwerpse vrederechter August
van Spilbeeck hield er een collectie bidprentjes op na. De oudste daaruit is van
1751
Bid voor de Siele van saliger
De Heer en Mer
DIRK ROEST
VAN ALKEMADE
OVERLEDEN DEN 7 MAART 1751
In Amsterdam
Omdat, zoals gezegd, de bidprentjes nogal
vrij klein van formaat waren, werd ook de
tekst daarop kort gehouden. Zelfs de
geboortedatum van de overledene werd niet
vermeld. Nog enkele voorbeelden uit die
tijd:
Bid voor de ziel van
zaliger
de Heer
LOUIS MICHEL,
overleden den
16den December 1758
in Amsteldam

"In de loop der 19e eeuw evolueert het
bidprentje van weelde-artikel tot volksgebruik. In het midden dezer eeuw is het
ingeburgerd bij de middenstand en tegen
het einde der eeuw hebben ook de Een enkel zinnetje meer komt voor op de
volksklassen het aanvaard", weet K. van volgende prentjes:
den Bergh5).
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Bid voor de ziel van zaliger
den heer WILLEM VAN BRIENEN,
overleden den 26sten January
MDCCLXX
in Amsteldam
Requiescat in pace.
Bid voor de ziel van zaliger
PARENT WOORTMAN,
overleden den 26 May 1775
in Amsteldam
Heere geeft hem de eeuwige
Rust. Amen.
Op de bidprentjes van priester en
"geestelycke dogters" is de tekst soms wat
uitgebreider:
Bid voor de ziele
van zaliger
den zeer eerwaarden Heer
JOANNES THEODORUS HAMZINK
rooms priester en pastor
teWester-Blokker
overleden den 23 October 1781
R.I.P.
En dan nog een bidprentje van een non die
in 1795 in Amsterdam stierf:
Bid voor de ziel
van zaliger
ANNA-CATHARINA ALBERS
jubilaria
geestelijke dochter van den Derden Regel
van den H. vader Franciscus
overleeden den 1011 January 1795
in Amsterdam, in den ouderdom van
84 jaaren en 4 maanden
Heere geeft haar de Eeuwige Rust. Amen.

68

Beroepen, rampen en ongelukken
Ondanks het feit, dat de tekst op bidprentjes vrij beknopt werd gehouden, vertellen
ze soms iets over het beroep, de ondeugden
en de ijdelheid van de overledene. Ook
rampen, zoals overstromingen en zelfs
moorden worden vermeld. Voor een genealoog zijn deze gegevens aardig te verwerken in een familieboek. Op te beginnen bij
de beroepen: op het bidprentje van de
apotheker Paul August Beguin, geboren in
Amsterdam en overleden in Eindhoven 27
september 1868 "in den ouderdom van 64
jaar en 5 maanden", staat:
Alles, wat geneest, heeft God uit de aarde
voortgebragt,
en een wijs man zal die middelen niet
versmaden. Hij
heeft de kennis der planten aan de
menschen medegedeeld,
opdat zij hem over zijne wonderwerken
zouden
verheerlijken. Eccl. 38.4.6.
Zo zien we, dat de tekst op het bidprentje
uitgebreider is geworden en ook dat er
bijbelteksten op voorkomen. Tevens werd
er aandacht geschonken aan de meer eenvoudigen op de maatschappelijke ladder,
zoals aan deze dienstbode uit Eindhoven:
Bid voor de Ziel van Zaliger
MARIA ELISABETH VLEMMIX
geboren te Bakel en overleden
te Eindhoven 30 september 1871,
in den gezegenden ouderdom van
83 jaren, dienstbode gedurende
een onafgebroken tijd van 68 jaren
bij de familie J.A. van Dijck:
Indien gij in het bezit zijt van eene
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getrouwde
dienstbode, beschouw deze als uw eigen
ziel, en
behandel haar als uwe zuster. Eccl. 33.3
Rampen en ongelukken zie je ook dikwijls
op bidprentjes vermeld. Zoals die van het
omslaan van de marktschuit tussen 's Hertogenbosch en Engelen op 17 november
1837. Hierbij verdronken vijftien mensen.
Hun namen worden op één prentje genoemd.
Op 2 maart 1844 verdronk de 26 jarige
Engelbertus Hubers in de vestinggracht van
Grave. Op zijn bidprentje staat:
De wateren hebben over mijn hoofd
gevloeid; ik
zeide het is met mij gedaan. Daarom o
Heer! heb ik
uit het diepste van den poel Uwen naam
aangeroepen.

gekomen, zijn lichaam werd op
9Aug. 1951
door het water aan ons teruggegeven.
Ook in België werden dit soort ongelukken
herdacht. Zoals op het bidprentje van Koningin Astrid. Op dit prentje, dat aan de
voorzijde haar beeltenis draagt, is te lezen:
TER HERINNERING
Ter roemrijke gedachtenis
van
HARE MAJESTEIT DE KONINGIN
ASTRID
KONINGIN DER BELGEN
Geboren te Stockholm den 17 November
1905
Tot Koningin uitgeroepen den 23 Februari
1934
Door een ongeval overleden
den 29 Augustus 1935, te Kussnacht
(Zwitserland)

Uiteraard is deze tekst geheel gesproten uit Drukkers en hun tijd
de levendige fantasie van de plaatselijke Vertoonden de eerste bidprentjes soms heel
parochie geeestelijke.
primitieve kopergravures op perkament, in
Dat ook in latere jaren dit soort ongelukken later tijd werd het prentje ook gedrukt op
worden vermeld blijkt uit de tekst op het zijde en linnen. Dan doet omstreeks 1860
bidprentje van een agent van de water- de steendruk haar intrede bij het vervaarpolitie. Het "Bid voor de Ziel van Zali- digen van bidprentjes. Maar tien jaar later
ger..." heeft inmiddels plaats moeten maken komt de Franse staaldruk in de mode. Toch
voor:
bleven de oude prentjes nog lang in gebruik. Vooral in kleinere plaatsen, waar de
In liefdevolle en onvergetelijke herinnering drukker waarschijnlijk nog over voorraden
gedenken wij in onze gebeden de ziel van
beschikte, die eerst moesten worden opgeNICOLAAS CORNELIS VAN
ruimd. Bekende graveurs van bidprentjes
GELDORP
waren in vroeger jaren de diverse leden van
Hij werd geboren te Haarlemmerliede
het geslacht Galle. Zo had je Philippes Gal21 Febr. 1924,
le, een graveur die vooral bekend was om
door een noodlottig ongeval is hij op
zijn "santjes", zoals devotieprentjes ook
24 juni 1951 op het IJselmeer om het leven genoemd werden. Hij werd in 1537 in
Ons Erfgoed nr 2, 1994

69

Haarlem geboren, maar vertrok naar Antwerpen. In zijn voetsporen komt zijn zoon
Cornelis Galle (1576-1650), eveneens graveur, de kleinzoon Cornelis Galle, geboren
in Antwerpen 23 februari 1615 en aldaar
overleden 18 oktober 1678. De koperplaatjes van de familie Galle, waarmee de prentjes werden gedrukt stonden bekend om hun
fijne gravure.Hieronymus Wiercx, een van
de drie gebroeders Wiercx wist de kopersnede en de handel in godsdienstige prenten
te Antwerpen zo hoog op te drijven, dat de
stad voor dit vak een Europees centrum
werd. Later kwamen de staaldrukkers zoals Basset, Boumard en Letaille in Parijs.
En toen Aloys Senefelder de steendrukkunst of lithografie uitvond kwamen ook de
vele beoefenaren van deze kunst naar voren. Vooral in Noord Brabant werden de
bidprentjes in litho gedrukt. Een van de
bekwaamste was ongetwijfeld Jacobus Ferdinandus Demelinne, geboren in Rotterdam
en overleden in 's Hertogenbosch 22 januari
1895 in de ouderdom van 96 jaren. Al deze
drukkers brachten in hoofdzaak de voorzijde van het prentje in beeld.

sen, treurwilgen, grafzerken, radeloos treurende weduwen en ga zo maar door. Maar
wat is mooi en wat is lelijk? De afbeeldingen op de prentjes waren in ieder geval
heel toepasselijk, dat wel.
"Dat de eerste eigenlijke bidprentjes zo
wansmakelijk waren moeten we mild
begrijpen. De graveurs meenden dat ze dit
verschuldigd waren aan de heel bijzondere
bestemming van deze producten. Maar
vooral dienden ze de heersende mode te
volgen", schrijft Van den Bergh8).
En deze "mode" houdt stand tot in het
midden van de vorige eeuw. Doodshoofden
en knekels op de prentjes waren "in".
"Als later de mode der zwarte rouwranden
opkomt krijgen de Knekelprentjes beslist
een gruwelijk uitzicht. De hang naar deze
griezeligheid duurt tot ongeveer 1880. Intussentijd zijn de Kerkhofprentjes meer en
meer in trek gekomen. De knekels worden
hier herleid tot een bijkomstig "ornament"1,
aldus Van den Bergh9).

Doodshoofden en knekels
Hierbij dient aangetekend te worden, dat
En die beeldzijde van de bidprentjes - van voor bidprentjes voor kinderen meestal
minder van belang voor de genealoog, maar geen zwarte maar een blauwe rouwrand
daarom niet minder interessant - wordt werd gebruikt. De kerkhofprentjes werden
door de al eerder vermelde Van den Bergh over het algemeen "grafzerkprentjes"
7
) onderverdeeld in zeven soorten. Hij genoemd of eenvoudigweg "zerkjes". Ze
noemt: knekelprentjes, kerkhofprentjes, af- vielen zo in de smaak bij het publiek, dat ze
laatprentjes, Ars moriendiprentjes, doods- een halve eeuw geleden - vooral in België emblemen, tekstprentjes en portretprentjes. nog in trek waren. Die kerkhofprentjes
En er waren uiteraard mooie en lelijke hadden als hoofdmotief het gezicht op een
bidprentjes. De droefheid werd uitgebeeld begraafplaats. Ze waren soms voorzien van
door middel van brandende kaarsen, doods- beelden, symbolen, allegorische voorhoofden, komplete afbeeldingen van ge- stellingen, grafmonumenten met naam of
raamten, zandlopers, gebroken zuilen, zei- een geopend graf. De kerkhofprentjes met
70
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een geopend graf. De kerkhofprentjes met
beelden stellen over het algemeen een tombe voor met een "alziendoog" (een oog in
een driehoek) en dikwijls een kruisbeeld.
Wat later kwamen op deze prentjes ook
engelen voor en kinderfiguren. De symbolen op kerkhofprentjes zijn weer te onderscheiden in algemeen menselijke symbolen zoals het doodshoofd, de zandloper, een
ondergaande zon, een gestrand bootje, een
gebroken kruik, de zeis, een spade, een
gebroken zuil, een geknakte bloemstengel,
een treurwilg, de klimop, ineengestrengelde
handen, bloemen of bloemkransen. Maar
typisch genoeg kwamen op deze prentjes
ook vaak - vanuit kerkelijk oogpunt bezien
- "heidense" symbolen voor: de urn voor
lijkverbranding, of een smeulende fakkel.
Verder waren er in dit genre kerkhofprentjes met een slang voorzien van een
doodshoofd, een vlinder, een duif, een anker, een olijftak, een weegschaal of een
opengeslagen boek. Na ongeveer 1840
komen de prentjes met niet-allegorische
voorstellingen in zwang. Daarop staan dan
afbeeldingen van Christus, Maria, Jozef,
engelen, gevleugelde kinderhoofdjes die
zielen moeten voorstellen en biddende kerkhofbezoekers.
Mochten al deze voorstellingen vanuit
iconografisch standpunt van belang zijn, de
genealoog heeft er weinig aan. Dit wordt
anders wanneer de voorzijde van het prent-

je gaat verschijnen met een portret van de
overledene. Want afgestapt van alle hiervoorgenoemde voorstellingen verschijnen
met de opkomst van de fotografie bidprentjes met aan de voorzijde het portret van de
overledene. Het eerste Noord-brabantse
bidprentje met een fotografisch portret is
van "den Zeer Eerwaarden Hooggeleerden
Heer Joannes Henricus Smits overl. 10 Juli
1854". En het waren ook inderdaad dat in
die eerste periode alweer hoofdzakelijk
geestelijken van wie geportretteerde bidprentjes verschenen. Later zou het meer
algemeen goed worden.
Bidprentjes. Voorheen een prentenboek vol
schone roomse blijdschap. Nu een bijna
vergeten folklore, voor sommigen een zoete
herinnering.
1) Ch. CV. Verreyt, Iets over Noordbrabantsche
Bidprentjes, in Taxandria, 22e jrg. derde reeks, Bergen
op Zoom 1915.
2) A. Duyvesteyn, M.S.F., Over devotieprentjes, in
Bode van de Heilige Familie, jrg. 34, nr. 1, januari
1941.
3) K. van den Bergh, Waarom ik bidprentjes zant, in
Oostvlaamsche Zanten, 35e jrg. nr. 5, septemberoktober 1960.
4) K. van den Bergh, zie noot 3.
5) K. van den Bergh, zie noot 3.
6) A. Duyvensteyn, zie noot 2.
7) K. van den Bergh, Drie aantekeningen over
bidprentjes of doodbeeldekens, in Onze Stam,
Familiekundig bij blad aan Ons Heem, jrg. VIII, nr. 3,
1959.
8) zie noot 7.

Genealogie op TV
De cursus "Genealogie, van stamboom tot
familiegeschiedenis" is begonnen op 13
maart. (Zondagavond, Nederland 2, 19.15 19.45 uur, Teleac)
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Het programma "Allemaal familie" is
begonnen op 7 maart (Maandagavond,
Nederland 2, 20.40-21.25 uur, Tros)
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Beroepen van toen (Co-Da)
Fr. van Geldorp en H.M Lups

De cruydenierswinkel (midden negentiende eeuw)

Coffyschenker. Zie koffieschenker.
Houder van een koffiehuis.
Coomenyhouder, (ook komeyhouder).
Houder van een komeny. De coomenyhouder werd ook wel kooman, koomen,
coman of comen genoemd.
Aanvankelijk gaat het om een winkel waarin zaken van de meest uiteenlopende aard,
voornamelijk eetwaren en huishoudelijke
artikelen te koop waren. Zij omvatten onder
meer de zogenaamde vette waren als spek,
ham, boter en kaarsen, verder bier, erwten,
bonen, gort, meel, luiwagens, boenders,
zwavelstokken en grauw papier.1) Er mocht
niet alles worden verkocht. Zo staat in de
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Keuren van Haarlem 1, 62 b (anno 1749):
Geene Persoonen, welke Kruydeniers Winkel doen of Commeny houden, zullen vermogen eenige Brandewijn of Gedistilleerde
Wateren te verkoopen.
1) De Uithangteekens, Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw,
deel 1, pagina 116.

Copiïst of copiêerder (ook kopiist of
kopieerder). Copiïst, die men ook wel
afschrijver noemde, zijn zij die de door een
ander gestelde stukken "weder afschrijven,
zoo dat hunne kopijen aan de oorspronkelijke stukken, wat den inhoud betreft,
gelijk zijn. Hiertoe wordt gevorderd, dat
iemand eene goede leesbare en vlugge hand
Ons Erfgoed nr 2, 1994

schrijft; - de spelling en taalkunde, tenmin- dusdanig, dat vele buitenlandse mogendste werktuigelijk, magtig is; - zindelijkheid, heden bij de Staten protesteerden. Lodewijk
netheid en naauwkeurigheid in zijn werk XTV noemde als een van de motieven voor
toont; - groote geoefendheid en vaardigheid zijn oorlogsverklaring aan de Republiek in
in zijne kunst bezit, en dat hij geheim- 1672, de hier te lande in grote aantallen
houding bewaart, waar dit gevorderd mogt tegen hem en zijn land gerichte vlugschriften en artikelen.
worden". ')
En - vermoedelijk met behulp van
1) Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste
steekpenningen - kwamen de courantiers
standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de
ook heel wat nieuws aan de weet, dat ze
menschelijke maatschappij, M. Smit, Groningen 1843.
eigenlijk (nog) niet mochten weten. De
Courantier. Iemand die een courant courantier wilde informatie verstrekken.
schrijft of uitgeeft.
Ook toen.
Sommige problemen waar men zich nu In 1687 kon men reeds alle dagen, behalve
druk over maakt, kwamen ook vroeger aan 's zondags een courant lezen:
de orde, misschien in onze ogen wat minder Maandag en vrijdag, de Utrechtsche,
kies uitgedrukt. Zo staat in de Haegse dinsdag en donderdag, de Haarlemmer en
Mercur: van 8 Nov. 1698, no. 28:...daer hy Amsterdammer,
de Menschen tracht af te trecken van 't woensdag, de Leidsche,
eeten der dieren. 'T is seker, dat wy langer zaterdag, de Haarlemmer, Amsterdammer
en gesonder souden leven, indien wy onsen en Leidsche.2)
balg minder met vlees en al te voedsame Ondanks de tegenwerking van de overheid
spijs dagelijcx oppropten.
probeerde deze er wel financieel beter van
De courantiers hadden het ook vroeger niet te worden. De courantier moest bijvoorgemakkelijk. Zij hadden geen vrijheid alles beeld een forse belasting betalen om als
enige courantier in een stad werkzaam te
te publiceren.:"Dat Wij
verstaan
hebben de Duytsche Courantiers mede te zijn. Zo berekende Rotterdam op gegeven
gelasten, dat sy sullen hebben wel toe te ogenblik ƒ 3500.-, Haarlem / 5000,- en
sien, .... dat sy .... niemandt aenstoot ko- Den Haag ruim ƒ 6600,—. Daarnaast
kwam er ook een indirecte belasting. Van
men te geven.')
Dit schipperen tussen wat mocht worden 1674 af werd van elke half vel papier in
gepubliceerd en wat de courantier wenste te Holland vier penningen geheven.
publiceren bracht allerlei spanningen te Als men de exploitatiekosten van bijvoorweeg. De overheid was op tegenwerking en beeld de Haarlemse Courant bekijkt, dan
belemmering van het krantenwezen gericht. blijkt bij een omzet van ongeveer ƒ 7500.—
Zo werd aan het personeel werkzaam op de over de jaren 1748-1751 de winst gemidNederlandse gezantschappen, verboden, deld ƒ 870,- te zijn. In het jaar 1754 was
mededelingen van ambtelijk diplomatieke er een nadelig saldo van ƒ 200,aard te verstrekken. De vrijheid van de De vorming van een gezonde financiële
courantiers in ons land op het gebied van basis werd zo door de overheidsmaatde buitenlandse politiek was echter regelen eigenlijk onmogelijk gemaakt.3)
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1) Gr. Placaatboek 3, 526a, 1679
2) Volgens de Nederlandsche Spectator 1867, pagina 188.
3) De Nederlandse Krant, Dr Maarten Schneider, 1943.

Cruydenier (ook kruidenier). Oorspronkelijk was de cruydenier zoals het woord
reeds aangeeft plantkundige, in het bijzonder betreffende geneeskundige kruiden.
Zo schrijft Hooft in zijn Mengelwerken op
pagina 426: "Overmits mijn Heer Andrea
Martioli, Delftsch kruidenier onder die
bloemen en die planten heeft gevonden "
Ook iemand, die kruiden of specerijen en
aanverwante artikelen verkoopt, oorspronkelijk zowel voor geneeskundig als voor
keukengebruik, zodat destijds ook de apothekers onder de kruideniers gerekend
konden worden.
In 1585 bijvoorbeeld komt in Amsterdam
Hans Martens voor als cruydenier en
tevens als apotheker. Hij woonde aan de
Damsluys, was van oorsprong een koopman uit Antwerpen. In 1585 krijgt hij een
belastingaanslag van ƒ 28.--.
Geleidelijk veranderde het assortiment en
werd de kruidenier een neringdoende die in
het klein specerijen, koloniale waren en
grutterswaren verkocht. (De handel in grutterswaren werd daarvoor door grutters
uitgeoefend). Door steeds meer artikelen in
het assortiment op te nemen groeide het
bedrijf van de kleine zelfstandige uit tot de
supermarktketens van vandaag, waardoor
veel kleinere zaken zich niet langer wisten
te handhaven.
De damastwercker (-wever). Men kende
verschillende soorten damast. Oorspronkelijk is het een zijdeweefsel. Het woord is
afgeleid van Damascus, waar de kruisridders reeds fraaie zijden weefsels aantroffen.
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Later gebruikte men ook linnen, halflinnen
en katoenen garens.
In beginsel wordt damast uit één soort
garen vervaardigd in een effen kleur, maar
door de verschillen in lichtweerkaatsing
van de ketting en inslagdraden komen de
patronen toch duidelijk uit.
In het begin gebruikte men damast voor
verschillende doeleinden, zoals kleding, behangsel, gordijnen en bekledingsstof voor
meubelen, later vooral als tafellinnen. Men
kende dan ook verschillende soorten damast. Jacquarddamast werd op een jacquardweefgetouw vervaardigd. Matrasdamast (damasttijk) wordt met grote
patronen in twee kleuren met een kettingsatijn als grond en meestal een inslagsatijn voor de figuren geweven. Zogenaamd
origineel damast wordt op een speciaal
getouw vervaardigd.
In de tweede helft van de vijftiende eeuw
begon men in Vlaanderen figuraal damast
van linnen garens te vervaardigen Bij het
beelddamast overheersten in het begin bijbelse voorstellingen, later ook historische
gebeurtenissen. Opvallend zijn de damasten met "banquet op tafel", dat wil zeggen
met een patroon van borden, bestek en
opgemaakte schotels. Motieven waren
verder bijvoorbeeld druiveranken, eikebladeren, familiewapens, goden, godinnen,
jachttaferelen en patronen op bestelling.
Doordat op het eind van de zestiende eeuw
veel Vlamingen naar de noordelijke Nederlanden uitweken, ontstond ook daar een
bloeiende damastweverij.
Zo kreeg in 1595 Paschier Lamertijn, de in
die tijd beroemde damastwever, te Alkmaar
octrooi op zijn "konst om in 't linnen te
weven door trekwerk allerhande Beelden,
Historiën, Veldslagen
"
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De damastwever schoot de spoel door de
draden van de schering aan de hand van
een weerkaart, waarbij hij per dag zo'n
zestig centimeter vorderde. In de negentiende eeuw stierf het ambacht bijna uit,
maar tegenwoordig is er een hernieuwde
belangstelling.
Dansmeester. Onder "dansen verstaat men
de kunst, om met vaardigheid de beweging
der voeten, of de zoogenaamde passen,
naar eene bepaalde maat, interigten. Zij,
welke in deze kunst aan anderen onderricht
geven, worden Dansmeesters genoemd."')
Oorspronkelijk was het dansen in de Nederlanden - zij het met beperkingen - geaccepteerd: "Wordt ook scherpelijck verboden op de voornoemde dagen .... Dansscholen of Kaetsspellen te openen, daer te
spelen ofte gaen sien spelen .... voordat die
Hoogh-Misse
sal ghedaen wesen
(Place, van Brabant 1,60a van 1579).
De salondansen behoorden oorspronkelijk
bij de hogere klassen van de maatschappij:
het hof, de adel en later de gegoede burgerij. De laatste groep wilde zich spiegelen
aan het hof en nam de hofdansen als
voorbeeld, maar ontwikkelde ook eigen
dansen, waarvoor minder regels en technische vaardigheid nodig waren.
In de noordelijke Nederlanden van de zeventiende eeuw werd vanuit de kerkelijke
hoek fel op de dans gereageerd.
Zo heeft Casper Luiken wel een tekening
van een dansmeester gemaakt, niet voor een
Nederlandse publikatie maar voor de
Abbildungen
der
Gemein-Nützlichen
Haupt-Stande (Regensburg 1698).2)
En in een kijkboekje van de muziekafdeling
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OvttMatbü Cap-.XIV
verf: x. 6. 7. &c.

23p JOANNES NiERANUSj
t 6 4 J.

van het Haagse Gemeentemuseum, dat een
overzicht geeft van de ontwikkeling van de
dans vindt men alleen buitenlandse
instructieboekjes. Het enige, in de Nederlandse taaigeschreven , is de "Predikatie tegen 't Danssen", uitgegeven door Joannes
Naeranus te Rotterdam.3)
1) Korte en eenvoudige beschouwing van de voornaamste
standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de
menschelijke maatschappij, M. Smit, Groningen 1843.
2) Die Skizzen zum Standebuch der Jan Luiken, M. Wagner,
Freiburg.
3) De glorie van het dansen/ The Glory of Dancing,
Kijkboekje nr 7, D. v.d. Hut en M. Kyrova, Den Haag,
1987.
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Een eerste verkenning over de grens

Het Mosaik-Archiv in Kleve
JW. Koten
Hoewel Ons Erfgoed zich vooral richt op
de Nederlandse genealogie, kan men de
ogen niet sluiten voor het feit, dat ongeveer
80 procent van de Nederlanders Duitse
voorouders heeft. Voor een deel komt dit
omdat nogal wat bewoners van Duitse
gebieden om diverse redenen naar Nederland zijn geëmigreerd, ten dele ook omdat
gebieden die vroeger tot de Nederlandse
sociaal-culturele sfeer behoorden uiteindelijk onder Duitse hegemonie kwamen. Bovendien bestonden er tot aan de eerste
wereldoorlog nauwelijks fysieke grenzen
tussen Nederland en Duitsland. Het grensverkeer was intensief. Het is duideüjk dat
over en weer van de "grens" geen belemmeringen bestonden en dat zo ook banden
der liefde werden gesmeed die tot huwelijken hebben geleid.
Een goed voorbeeld van een gebied op het
Nederlands-Duitse grensvlak dat nog een
duidelijke Nederlandse uitstraling heeft, is
het land van Kleef (Kleve).
Centrum is de gelijknamige vestingstad van
ongeveer 40-50.000 inwoners die ongeveer
25 km van Nijmegen, net over de grens ligt.
Deze drukke grensplaats heeft een aardige
stadskern met gezellige winkelstraten en
een fraai ogend kasteel dat hoog boven de
stad uitsteekt. Vandaar dat Kleef geliefd is
bij Nederlandse dagjesmensen en zakenlieden, die vooral tijdens de zomermaanden in
groten getale de winkelstraten bevolken.
Kleef heeft een lange en eerbiedwaardige
geschiedenis. Het was de hoofdstad van een
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gelijknamig graafschap dat rond 1050 door
Rutger van Tomburg gegrondvest werd. De
macht van deze graven nam geleidelijk aan
toe zodat in 1417 Keizer Sigismund het
gebied tot een hertogdom verhief. Het
vroegere grondgebied omvatte ondermeer
gemeenten zoals Mook en Gennep die thans
in noord Limburg liggen. Daarnaast hadden de Kleefse machthebbers uitgebreide
familiebanden met de gebieders van het
Hertogdom Gelder, het Graafschap Valkenburg en de Heerlijkheid Rode.
Sedert 1979 bestaat er in het land van
Kleef een zeer actieve genealogische vereniging. Deze vereniging telt ongeveer 450
leden , waaronder ongeveer 200 Nederlanders. Het bestuur is gemengd NederlandsDuits, het sociale verkeer is volledig tweetalig. In vroeger tijden liepen de grenzen in
dit gebied zeer grillig, het was echt een
staatkundige lappendeken. Vandaar dat
men MOSAIK een goede naam voor de
vereniging vond. Deze vereniging beheert
een genealogisch centrum dat is gevestigd
in een ruime boven-etage van een school,
waar zowel een archief, een bibliotheek,
een studiezaal en dienstruimten zijn ondergebracht. Deze ruimte is gelegen aan de
Lindenallee 54 (Christus-König-Schule)
D4190 Kleve (tel.: 02821 13509; Nederlanders internationaal toegangsnummer
voor Duitsland draaien dat 0049 is). Het
archief is op dinsdag van 14-17 uur en op
zaterdag van 10-13 uur geopend. Tijdens
de openingsuren is er altijd iemand aan-
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wezig om bezoekers te helpen. Voor de
dienstverlening en ook voor de gebruikmaking van de gegevens wordt een
bescheiden bijdrage ( DM 4,00 ) gevraagd.
Enige tijd geleden werd dit centrum
officieel aangemerkt als plaatselijk archief
door de regionale archief-inspectie. Dat
geeft grote voordelen. Men heeft nu een
officiële erkenning en op basis hiervan kan
men aanspraak maken op meer subsidie en
protectie.
Wat biedt dit archief de Nederlandse onderzoeker:
1. Fotokopieën van bijna alle kerkelijke
DTB-registers van het Land van Kleef,
de Noord-Limburgse gemeenten (ruwweg overeenkomend met het gebied van
het oude Gelrese overkwartier) en
enkele aangrenzende Gelderse en NBrabantse gemeenten. Vandaar dat
nogal wat onderzoekers uit NoordLimburg het archief bezoeken. Vanuit
Noord-Limburg is Maastricht toch nog
een heel eindje.
2. Door samenwerking met het CBG (Den
Haag) beschikt men over een rijke
collectie aan microfiches met gegevens
van de plaatsen uit het wederzijdse
grensgebied. Naast DTB-gegevens en
recente burgerlijke stand gegevens betreft dit ook kadastergegevens, volkstellingslij sten, kaarten e.d.
3. Een belangrijke faciliteit is het gecomputeriseerd databestand van DTBgegevens. Om dit bestand toegankelijk
te maken heeft men een eigen indexeringsprogramma ontwikkeld, dat
zeer gebruikersvriendelijk is en een minimum aan problemen bij het invoeren
van de data kent. Door de werkOns Erfgoed nr 2, 1994

zaamheden en het enthousiasme van
diverse actieve leden is men in een paar
jaar geslaagd ruim 100.000 personen
uit deze streek in een computerbestand
in te voeren. De laatste tijd tracht men
bovendien door ruil het databestand uit
te breiden. Daardoor beschikt men
thans over ongeveer 600.000 records,
ondermeer afkomstig uit Hessen, een
deel van het Rijnland, Pruisen en het
Nederlandse Twee-Stromenland (Wychen - Huissen). Voor Nederlanders
zijn de gegevens vanuit Hessen erg
belangrijk omdat nogal wat Nederlanders afstammen van Duitse huurregimenten die in Nederland gelegerd
waren.
4. Tenslotte vindt men er een boekerij die
tot de Matenaar-collectie behoort, met
een goed geïndexeerd tijdschriften/boekenbestand. Hier kan men dus de belangrijkste documentatie over de streek
en zijn geschiedenis raadplegen.
Een overzicht van wat er aan documentatie
beschikbaar is, vindt men in het Tijdschrift
MOSAIK Doppelheft 1-2/1993 (kosten
15,- DM)
Een belangrijke activiteit van de vereniging
MOSAIK is verder de uitgave van het
kwartaalblad Mosaik, dat per nummer
ongeveer 30 pagina's heeft, (lidmaatschap
ƒ 3 0 , - per jaar te voldoen op de Nederlandse girorekening 14 00 85, ten name van
Mosaik te Kleef). Daarnaast is men betrokken bij de uitgave van monografieën.
Zo verscheen onlangs een overzicht van de
joodse begraafplaatsen in het Rijngebied en
de provincie Limburg.
MOSAIK is in Nederland ook bekend
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vanwege de vertaling van het Nederlandse ontstaan. Dit is mogelijk het geheim
programma GensData/D90 in het Duits. waarom in korte tijd zoveel in Kleef is
De vereniging heeft een actieve computer- gepresteerd. Men is als vereniging gastvrij
groep die uit acht leden bestaat, namelijk en informeel zodat iedereen zich snel thuis
zes Nederlanders en twee Duitsers. Deze voelt. Men noemt de Nederlandse NGVDuitse versie wordt met groot succes in het afdeling te Nijmegen wel eens plagend de
Duitse taalgebied afgezet. Spil in deze onderafdeling van Mosaik.
computergroep is een tweetalige germanist De voorzitter L.W.A. Berenbroek vertelde,
en computerfanaat, die op de juistheid van dat er nogal wat schriftelijke verzoeken
de vertalingen toeziet. Daarnaast ontwik- voor informatie uit Nederland binnenkelt men eigen programmatuur. Zo heeft komen. Helaas kan men deze niet altijd
Lex Idenburg een indexeringsprogramma honoreren. Men mist hiervoor ten enen
gemaakt. Daarnaast heeft Jeroen van male de mankracht. Wel is men bereid om
Rijswijk een Duitstalige utility voor Gens- uit de computerbestanden beperkte inforData/D90 geschreven (waarvan ook een matie te verstrekken. Hieraan zijn wel
Nederlandse versie bestaat). Mede door de- kosten verbonden. Er wordt bovendien van
ze Nederlandse inbreng ligt men flink voor de aanvragers minimaal verwacht dat zij
op het gemiddelde genealogische archief in antwoordporto (in Nederlandse of Duitse
Duitsland; reden waarom Duitse zuster- postzegels) insluiten, c.q. internationale
verenigingen graag met MOSAIK samen- antwoordcoupons (beschikbaar op postkantoren).
werken.
MOSAIK heeft eveneens een zeer goede
samenwerking met de Nijmeegse zustervereniging, ook op bestuurlijk niveau. Door
deze goede samenwerking zijn er over en
weer van de grens hechte vriendschappen

Samengevat: het genealogisch centrum in
Kleef is voor de Nederlandse speurder,
mits men de eisen niet te hoog stelt, een
redelijk bereikbaar genealogisch bruggehoofd in Duitsland.

Een nieuwe kijk op oude boerderijen

De expositie in Oudenhoom moet gezien worden

als voorloper voor een nieuw uit te geven boek van
Zeelenberg. Na zijn eerste uitgave, "Oudenhoorn, een
agrarisch dorp", werkt hij nu aan het boek "Boerderijen
en hun bewoners". Het gaat hier om een uniek stuk
geschiedschrijving over de vele oude boerderijen en hun
bewoners door de eeuwen heen in het gebied Voorne,
Putten, Rozenburg en De Weiplaat. De expositie wordt
gehouden in het Dorpshuis De Meent in Oudenhoorn,
Molenweg 14.De openingtijden zaterdag 7 mei van
10.00 - 18.00 uur, maandag 9 mei, dinsdag 10 mei,
woensdag 11 mei van 10.00-21.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt ƒ 5,—.
Voor meer informatie: J. Zeelenberg, Ruygendijk 12,
Oudenhoorn, tel. 01882-1489.
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De uit Oudenhoorn afkomstige Jan Zeelenberg is
momenteel druk bezig met het voorbereiden van een
expositie die onder de naam "Een nieuwe kijk op oude
boerderijen" in mei wordt gehouden. Aan de hand van
honderden oude foto's met daarbij talrijke gegevens over
bekende en minder bekende boerenfamilies, probeert
Zeelenberg een beeld te schetsen van Voorne, Putten en
Rozenburg alsmede het gebied van de Weiplaat bij
Spijkenisse in vroegere jaren. Met behulp van familiestambomen wordt tijdens de expositie uitleg gegeven
over de boerderijen en hun bewoners. In het gebied
waar de tentoonstelling zich met name op richt hebben
vele monumentale hofsteden het veld moeten ruimen.

Berbens en Teuten
P.H. Berben
Over hannekemaaiers en kiepkerels als
rondtrekkende werkkrachten uit het buitenland is reeds het een en ander gepubliceerd.
Maar er is nog een soortgelijke beroepengroep in ons eigen land geweest, die veel
minder aandacht heeft gekregen: de teuten.
Tegenwoordig kent men het woord vooral
in de zin van zeuren: sta niet zo te teuten.
Of in de zin van dronken zijn: die en die is
knap teut. Maar niet in de zin van een vorm
van beroepsuitoefening.
Misschien kan in de toekomst meer over
deze mensen worden verteld. Nu via een
stukje familiegeschiedenis van de Berbens
een eerste aanzet daartoe.
Waar komen de Berbens vandaan?
Op deze vraag is geen direct antwoord
mogelijk; de verklaring van de familienaam
stelt geen problemen. Volgens de naamkundige terminologie is het een moedersnaam
of matroniem, afgeleid van Berb(ke), de
verkorte (vleivorm) van Barbara.
En aangezien er heel wat Barbara's waren
kunnen er ook heel wat stammen Berben
zijn ontstaan.
Men kan zich het ontstaan van de familienaam als volgt voorstellen: in de vijftiende
of zestiende eeuw (of nog eerder?) werden
de afstammelingen van een zekere Berbke,
getrouwd met X, Berben genoemd; waarbij
Berben de genetief van Berb is en duidt op
de afstamming: zoon/dochter van
Dat
de afstammelingen in dit geval vernoemd
werden naar de moeder en niet naar de
vader houdt waarschijnlijk verband met de
belangrijkere sociale status van deze
Ons Erfgoed nr 2, 1994

Berbke op dat moment. Vermoedelijk was
haar echtgenoot X bij haar ingetrouwd. Een
voorbeeld hiervan treft men aan in Overpelt
waar op 14-01-1618 Jan Beckers trouwt
met Kisken Berben, dochter van Aert en
Maria Berben. Jan gaat boeren op het goed
van zijn schoonvader Aert en na enkele
jaren wordt niet meer over Jan Beckers
gesproken maar over Jan Beckers alias
Berben en al snel daarna over Jan Berben.
Hiermee is men dan in de Kempen
aangeland en dat niet geheel onverwachts
want de genealogische bronnen die ter
beschikking staan wijzen naar de noordelijke Kempen als de plek waar deze familie vandaan gekomen zou zijn.
De belangrijkste bronnen zijn in dit geval
de parochieregisters die, volgens de voorschriften van het Concilie van Trente in
1563, door de pastoors bijgehouden dienden te worden. Niet iedere pastoor begon
daar echter direct mee; die van Overpelt
vrij vroeg (in 1592) maar die van Achel
bijvoorbeeld pas in 1711.
In de oude doopregisters vindt men de
naam Berben met de volgende frequentie:
te Helchteren tussen 1625 en 1801: 193, te
Overpelt tussen 1593 en 1814:122, te
Houthalen tussen 1626 en 1793: 87, te
Eijsden tussen 1659 en 1803: 67, enzovoort.
De registers zijn lang niet altijd compleet;
die van Neerpelt bijv. ontbreken totaal; ze
zijn verbrand.
Van de wereldlijke acten zijn natuurlijk die
van de schepenbank van groot belang,
maar juist de stukken van de schepenbank
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van Pelt ontbreken voor 1500, op een paar
oorkonden na, volledig. Dat wil zeggen dat
men daar rond die tijd praktisch aan het
einde van de onderzoekmogelijkheden is
gekomen.
Duidelijk is wel dat de familienaam Berben
in de zestiende eeuw reeds een vaste
familienaam was in Overpelt en omgeving.
De naam is ook het bepalend bestanddeel
van een aantal Peltse plaatsnamen of toponiemen alle gesitueerd in de streek "op de
Hoeven", de bakermat van de Peltse
Berbens.
Daarom is het vermoeden niet ongegrond
dat de Berbens reeds in de vijftiende eeuw mogelijk ook heel wat vroeger - op de
Hoeven (een deel van het gehucht "de Riet"
bij Overpelt) woonden want anders was
deze familienaam nooit bestanddeel geworden van een reeks oude plaatsnamen zoals
Berben Hoeve, Berben Huisveld, Berben
Veld en Berben Palm.
Teuten
De eerste acht Peltse stamvaders (vanaf
circa 1560) hebben altijd "op den Hoeven"
gewoond. Het waren landbouwers maar
sommigen onder hen waren ook actiefin de
handel - meer bepaald in de teuterij - wat
voor Overpelt, een van de bekende teutendorpen in de Kempen, geen ongewoon
verschijnsel is.
Dit teuten hield in dat ze er als een soort
marskramer, vooral in het zomerseizoen,
meestal samen met familie- of dorpsgenoten, op uittrokken met hun handel of ter
reparatie van allerhande, vooral koperen,
voorwerpen op de boerderijen, waarbij ze
vaak flinke afstanden overbrugden. Ze waren soms ook afkomstig uit de armere
dorpen aan de rand van de Peel.
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Dat ze zich daarbij soms ook elders
vestigden is duidelijk. Zo wordt bijvoorbeeld opgeroepen om te getuigen bij een
grensgeschil tussen Lommei en Overpelt
Peter Berben, ketelaer (oud 35 jaar) wonende te Roosendael maar geboren "tot
Peelt". En als ketellapper treft men ook aan
Peter Berben uit Eijsden die zich omstreeks
1750 te Campen vestigde.
Een echte teuten-familie werden de Berbens
uit de Kempen echter niet. In het boek
"Kempens kramervolk in Nederlandse en
Rijnlandse gewesten in de zeventiende
eeuw" ') komt de naam Berben op 260
vermeldingen slechts twee maal voor.
Een teut bleef men meestal zolang men nog
niet getrouwd was. Eerst werd zo een
kapitaaltje bijeen gespaard om een boerderijtje te kunnen kopen; daarna stapte men in
het huwelijksbootje (vaak dan ook op iets
hogere leeftijd!) om weer als vanouds
verder in de landbouw, liefst op de boerderij van vader die dan "vrij" was gekomen,
de kost te verdienen.
Opgemerkt moet worden dat het "teutendom" zo in zijn eenvoudigste vorm wordt
omschreven.Vaak opereerde men echter in
een samenwerkingsverband, dat ondersteuning bij de lange en gevaarlijke reizen verleende, gezamenlijke inkoop verzorgde en
een "monopolie" voor een bepaald afzetgebied veroverde. De teuten waren ingedeeld in compagnieën of gilden met eigen
reglementen en een eigen (geheim)taal.
Naast handel en reparaties traden ze soms
ook op als wandelende veeartsen (snijders).
In de Kempen was een dergelijk verband
meestal binnen een familie ontwikkeld. In
Midden-Limburg binnen een of meerdere
dorpen. De situatie is dan vergelijkbaar met
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die van de textiel-tiöten (als Dreesmann en
Kloppenburg) die in de negentiende eeuw
vanuit Duitsland naar ons land kwamen.
De Kempense teuten echter repareerden en
handelden vooral in koperwerk.
Dat de Kempense teuten ook MiddenLimburg zouden bereiken en er zich zo nu
en dan ook vestigden lijkt voor de hand te
liggen, maar dat te bewijzen zal bij de
schaarste aan documentatie van die tijd niet
meevallen. Maar ook de teuten uit de Peel
zijn bewijsbaar soms zelfs zeer ver
uitgezworven. In Salzwedel, een plaats in
Duitsland niet ver van de Elbe, vindt men

een handelsgebied bij uitstek voor de teuten
uit het Land van Horn en Thorn.
Vanzelfsprekend is een aantal van hen daar
ver van huis aan de vrouw geraakt en
blijven wonen. De naam Berben is dan ook
in Duitsland zeker niet onbekend!
1) Literatuur:
"De Teuten" - Buitengaanders van de Kempen. Een
verzameling opstellen o.l.v. W. Knippenberg. (1974) (KB. S
2265 5).
"Kempens kramervolk in Nederlandse en Rijnlandse
gewesten tijdens de zeventiende eeuw" door J. Mertens.
"Aantekeningen over het dorp Stramproy" door Ch.
Creemers, Roermond 1871 (KB 591 K46).
"De Teuten in de Geschiedenis" door M. Bussels in "Het
oude Land van Loon 12 (1957) 169-183.

GENEAC,
een genealogieprogramma voor de pc.
Ir. H.L. Asser
GENEAC is ontworpen voor mensen die om. En het moet gemakkelijk gaan, ook
hun eigen en/of andere families willen on- voor de leek. Daar is GENEAC op gericht.
derzoeken en vastleggen met behulp van
een computer (pc). Ze hoeven zelf geen Voordat de invoer van gegevens en het
doorgewinterde genealogen te zijn; die heb- printen en weergeven meer in detail wordt
ben vaak hun eigen eisen die gesteld kun- omschreven, toch even iets over de technen worden aan een geautomatiseerd sys- niek. GENEAC werkt op een pc met DOS
teem (maar ook die komen met GENEAC vanaf versie 3. Menugestuurd, veel gebruik
aan hun trekken). Tevens behoeven zij geen van vensters, onder de Fl toets een handpc kenners te zijn; de installatie van leiding op scherm met uitvoerige beschrijGENEAC op een pc, en het gebruik ervan ving (afdrukbaar) en hulp. Geschreven in
vergt geen computerkennis, al zal men wel FOXPRO, dBase compatible, zodat dBase
overweg moeten kunnen met bijvoorbeeld kenners de bestanden zelf naar eigen wens
kunnen gebruiken in hun eigen programeen printer.
ma's. GENEAC is snel, op een 386 staat de
Weergeven van stambomen, lijsten of per- FOXPRO structuur garant voor zeer snelle
soonsgegevens op het beeldscherm of op verwerking, ook met zeer grote bestanden.
papier, en het opzoeken van relaties tussen
personen, daar gaat het toch voornamelijk Alle gegevens worden vastgelegd in
Ons Erfgoed nr 2, 1994
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zogenaamde bestanden op schijf, te weten
PERSOON, RELATIE en ADRES. Die
zijn onderling verbonden.
PERSOON bevat per persoonsrecord alle
vaste gegevens, naam, voornamen, naamextensies, titels, data en plaats van geboorte, doop enzovcoort en 'vrije tekst'.
Onbeperkt aantal personen, althans tot
100.000. Per persoon kan men een verhaal
schrijven met de ingebouwde tekstverwerker, die gemakkelijk werkt en weinig
beperkingen kent. Een tweede tekstveld is
aanwezig dat voor brongegevens of andere
zaken is bestemd. NB.: geen beperkingen is
een kwantitatief pluspunt, maar heeft soms
geen praktische betekenis. Het aantal
personen van 100.000 is uiteraard belachelijk groot, een normale familie zal enkele
duizenden personen nooit te boven gaan,
als u zich beperkt tot familietakken die
voor u kwalitatief van belang zijn om vast
te leggen.
RELATIE bevat records met de familiebanden tussen twee personen, huwelijk of
kind-ouder. Er zijn geen praktische beperkingen in aantallen relaties, 10 huwelijken
per persoon en 100 kinderen per huwelijk.
Per relatierecord wordt opgenomen de
verwijzing naar de beide personenrecords,
en de gegevens van deze relatie zoals data
en plaats van huwelijk, scheiding enzovoort.
ADRES tenslotte bevat adresgegevens over
geselecteerde personen.
Meerdere (onbeperkt aantal) families zijn
vast te leggen, onafhankelijk van elkaar.
Open een nieuwe familie of kies een familie
uit de lijst op het openingsmenu van
GENEAC. Daarna kan met duidelijk toege82

lichte menukeuzen naar functies gegaan
worden zoals personen toevoegen, relaties
maken, zoeken van personen, afdrukken
van lijsten of stambomen enzovoort. Kopiëren van personen naar een andere
familie is mogelijk met behoud van relaties.
Er is een kleine voorbeeldfamilie (demo)
om mee te oefenen.
Nu over de invoer van gegevens, en de
output. Gemak van invoer van gegevens is
een zeer subjectief onderwerp; ieder heeft
zijn eigen voorkeur. Onder de in Nederland
verkrijgbare genealogiesoftware bestaat absoluut geen standaard; de programma's zijn
onderling nauwelijks vergelijkbaar. Over
het gemak van invoer in GENEAC zal men
dus zelf moeten oordelen. GENEAC is
overzichtelijk; bij het zoeken en wijzigen
van de gevonden gegevens zijn de relaties
tussen personen altijd duidelijk te zien.
Meestal kiest men een persoon met de
cursor uit een lijst van de personen in een
van de te kiezen zes volgorden; bij het kiezen worden voldoende extra gegevens van
elk persoon getoond om dan toch de juiste
te kiezen. Ook kan men direct kiezen uit de
kwartierstaat op scherm; dan ziet men de
personen in hun directe relatie tot (groot)
ouders en kinderen.
Bij invoer van personen en het leggen van
relaties zijn vele controles ingebouwd; bijvoorbeeld bij dubbele invoer van personen
wordt men gewaarschuwd.
De uitvoer, dat is eigenlijk waarom het
gaat. Deze gaat naar scherm, printer of
schijfbestand. (Met dit laatste kan men met
een eigen tekstverwerker zoals WordPerfect of MS Word altijd nog aanpassingen doen. Daarmee kan ook een
compleet familieboek worden gemaakt dat
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naar de drukker kan.) In de eerste plaats
output op scherm. Alle personen worden in
lijsten getoond op volgorde van naam,
voornaam 1, voornaam 2, geboortedatum,
generatienummer of IDnummer. Men kan
dan kiezen; van de gekozen persoon wordt
een kwartierstaat getoond, die men kan
aflopen naar eerdere of latere generaties of
'opzij' naar neven en andere aanverwanten.
In dit proces kan men tevens direct
gegevens wijzigingen. Ook kan men op het
scherm personen selecteren en successievelijk tonen met een selectiecriterium,
bijvoorbeeld
het voorkomen van een
bepaald woord in een record, alle velden.
Daarmee bladert men door de familie; had
men als selectie opgegeven bijwoorbeeld
voor het woord 'Amsterdam' dan bladert
men door het personenbestand, waarbij
uitsluitend die persoonsrecords worden
getoond waarin het woord Amsterdam ergens, bijvoorbeeld in de plaats van geboorte of overlijden, of in het beschrijvende verhaal, voorkomt.
De output op papier is uiteraard van belang
voor blijvend vastleggen. Daaronder vallen:
- De genealogie en de parenteel, beide als
(tabellarische) tekst of in grafische vorm.
De genealogie laat alleen de manlijke lijn
voortgaan, terwijl de parenteel ook de
vrouwelijke lijn toont. In tekstvorm wordt
de 'vrije tekst', het verhaal, bij elk persoon
naar keuze al of niet afgedrukt. De tekstvorm geeft de meeste informatie over
personen en structuur van de familie. De
tabellen zijn op volgorde van generatie in
gezinssamenhang met voor de kinderen een
verwijzing naar hun plaats in de volgende
generatie (bijv. 'volgt: GEN 12, STAAK
31)'. De genealogie in tekstvorm kan ook
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worden afgedrukt identiek aan de vorm
waarin het Centraal Bureau voor Genealogie het weergeeft in zijn zgn 'Blauwe
Boekje'. Bij de uitvoer in tekstvorm kan
men kiezen voor afdruk met of zonder het
'verhaal' dat men bij personen heeft gemaakt met de ingebouwde tekstverwerker;
zo ja dan wordt hiermee een familieboek
met zo gewenst de meest uitgebreide
geschiedsschrijving van de familie. In grafische vorm krijgt men een 'gewone' stamboom uitgetekend, zie voorbeeld hieronder.
Bij grote stambomen (men kan naar keuze
beperken tot een aantal willekeurig gekozen
generaties, men kan kiezen tussen genealogie of parenteel) plakt men de printeroutput als A4 bladen aan elkaar, waardoor
een schitterend overzicht ontstaat.
- Kwartierstaat. Hiermee ziet men, uitgaande van een bepaalde persoon, diens ouders,
grootouders en overgrootouders in een
gete-kend grafisch schema op A4 formaat.
- Relatie tussen twee willekeurige personen
wordt weergegeven in twee takken uitgaande van de gemeenschappelijke voorouder.
- Stamreeksen, dat wil zeggen de directe afstammingslijnen.
- Gezinsoverzichten, adres/circulatielij st en
plaketiketten voor de administratie van familiereünies. Voor een familiereünie is dit
bij uitstek geschikt. De lijsten van uit te nodigen familieleden (inclusief eventuele buitenstaanders) worden overzichtelijk afgedrukt. Van de daartoe geselecteerde personen uit het personenbestand kan men
adressen en telefoonnummers vastleggen of
wijzigen/aanvullen. Ook maakt men hieruit
een set plaketiketten voor de verzending
van circulaires. Bij grote familiereünies is
dit een onontbeerlijk administratief hulpmiddel. (GENEAC is daardoor zelfs toe te
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passen op groepen personen, die men als
een fictieve familie invoert, zelfs zonder dat
familierelaties bestaan. Daarmee maakt
men dan ook lijsten en etiketten van geselecteerde personen.)
- Diverse andere lijsten, verjaardagen, enzovoort.
Onderstaand volgt een voorbeeld van een
parenteel in grafische vorm zoals die (ongeretoucheerd) naar printer of schijfbestand
wordt gestuurd:
Levering van de GENEAC software geschiedt als volgt:
a. Standaard versie: op twee 3,5 " diskettes 720 kByte (DS DD) (St)
b. Extended versie, alleen voor 80386 4
mByte: op één 3,5 " diskette 1,44 mByte

(DS HD) (Ext).
Een korte handleiding (20 blz) wordt meegeleverd, volledige handleiding is online
met de Fl toets en afdrukbaar.
GENEAC te bestellen bij: Asser Consult,
Offenbachlaan 28, 2102 ZL Heemstede,
(tel 023-293732)
Prijzen: a. Demoversie, 40 personen maximaal per familie, alle functies beschikbaar,
(St) ƒ 25,-, b. Volledige versie, (St of Ext
te vermelden) ƒ 125.—, c. Upgrade van
demoversie naar volledig ƒ 110.— (incl.
BTW en verzending)
Bestelling uitsluitend door vooruitbetaling
op bankrekening nr 563133988 van Asser
Consult te Heemstede,
met vermelding van uw naam, adres, en
gewenste versie.

STAMBOOM GESLACHT BOUWHAS

15-01-1994
PARENTEEL

Blad 1

GEN
1

Herman
Bouwman
Houthandelaar
ca. 1860 : 23-08-1930
x 01-05-1890 Amsterdam
Arnolda Diderica Niehuis
31-12-1865 : 09-09-1940

2

3

Jan
Bouwman
beeld, kunstenaar
11-11-1921
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f
Maria
Bouwman

Pieter Johannes
Bouwman
administrateur BiZa
Hr., 00N
01-03-1894 : 23-08-1977
x 03-05-1920 Loosdrecht
1. E.G.M.van den Breugelhave
2. Anna van èndel

10-10-1896
x 02-05-1919 Huizen
Frederik Lodewijk Schaafsma
15-12-1890 : 12-06-1980

Pieter Herman
Bouwman

15-07-1936

1
Herman Joris
Bouwman
Student medicijnen
1899

: 1930

Jacob
Schaafsma
Juridisch adviseur
Mr.
03-05-1920

Ons Erfgoed nr 2, 1994

Boeken en tijdschriften
van de fundamenten werd blootgelegd). Deze
heer Saffatijn is in 1288 aan de zijde van de
graaf van Gelre ten strijde getrokken en is in
de slag bij Woelingen gesneuveld. AchterIn 1990 is een belangwekkende genealogische grondinformatie over deze slag plaatst hem in
verhandeling onder bovenstaande titel ver- een goed historisch licht.
schenen, geschreven door W.H. Morel van Daarna komen de genealogische gegevens op
Mourik. In de genealogische pers is dit werk gang. Deze zijn steeds op de linkerpagina
niet inhoudelijk besproken, vandaar dat dit nu afgedrukt, terwijl rechts toelichting of illusgebeurt.
traties staan. De oudste zoon van Saffatijn had
Het is merkwaardig, dat over de elite van het alleen een dochter, die de burcht en de
Rivierengebied zo weinig gepubliceerd is. Van voornaamste bezittingen bij haar huwelijk
het aanzienlijk geslacht Van Culenborch bij- (eind dertiende eeuw) met Johan van Culenvoorbeeld, verscheen pas in 1973 (in de borch in dit geslacht inbracht. (Dit echtpaar
Nederlandsche Leeuw) een genealogie. Van behoort tot de voorouders van de koningin.)
het geslacht Van Mauderick, verwant met de Voor de jongere zoon, die zijn stamhuis naast
Van Culenborchs, zijn eerst in 1969 (eveneens de burcht had, restte niet veel anders dan de
in de Leeuw) de samenhangende gegevens van rol van voornaamste leenman van zijn aanvier generaties gepubliceerd; daarvoor kwa- getrouwde neef en diens nageslacht.
men slechts spaarzaam losse gegevens voor. Geleidelijk raakt de rol van de Van MaudeDeze lacune is te meer merkwaardig, omdat ricks uitgespeeld en zijn ze als hereboer te
riddermatige families in het Rivierengebied beschouwen, terwijl de ster van de Van
die geleidelijk tot de boerenstand geraakt zijn, Culenborchs steeds hoger rijst. Een huwelijk
groot in aantal waren; ze komen dus in veel van een Van Mauderick met een bastaard van
kwartieren van genealogische onderzoekers de Van Culenborchs illustreert de veranderde
voor (ook in rechte lijn). De nu besproken situatie op een niet mis te verstane wijze. Als
publikatie laat zien, dat de Van Maudericks dan in 1580 Hendrick van Maurick pretenzich nog net op tijd aan "declassering" hebben deert van adel te zijn, zijn de poppen in
kunnen onttrekken. Het verslag hiervan is Maurik aan het dansen en ontstaat er een
voor de liefhebber om van te smullen.
dorpsrel. Uit het familiearchief worden dan de
Aan de genealogische gegevens van Van Mau- bewijzen van de adellijke afstamming aan het
derick gaat een geschiedkundige inleiding Hof van Gelre overgelegd en de buren van
over Gelderland, de Betuwe en Maurik vooraf, Maurik worden in het ongelijk gesteld. De
van de vroege middeleeuwen tot de dertiende zoon van Hendrick (hijzelf is inmiddels overeeuw.
leden) wordt als ambtsjonker van de NederLangzamerhand naderen we dan de eerste Betuwe erkend. Diens achterkleinzoon, evenVan Mauderick, heer Saffatijn en zijn burcht, als hij jonker Adriaan geheten, overlijdt kindie hij omstreeks 1270 aan de Rijn heeft derloos in Leeuwarden als kapitein in 1695,
gebouwd (op de plaats van de huidige molen - de laatste van zijn geslacht. De schrijver houdt
een gedeelte van de slotgracht is een aantal echter wat dat betreft een slag om de arm,
jaren geleden uitgebaggerd, waarbij een deel want dat bij nader onderzoek een zijlijn te
Van Mauderick 1270-1695,
de geschiedenis van een schildboortig
geslacht
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voorschijn komt die tot in deze tijd loopt, acht
hij heel wel mogelijk. De publikatie is verkrijgbaar bij de Stichting De Maurikkroniek te
Den Haag.
De prijs is ƒ 22,80, over te maken op giro
3609667 t.n.v. deze stichting.
Zestiende-eeuwse bewonerslijsten van de
stad Groningen.
Dit boek zal als deel 4 in de serie Groninger
Bronnen en Toegangen medio 1994 verschijnen. De omvang bedraagt omstreeks 100 pagina's. Te zijner tijd zal dan nog de Bewonerslijst van 1765 het licht zien, waarmee dan alle
van belang zijnde bevolkingslijsten van deze
stad in druk zijn uitgegeven.
Voor hen, die (mogelijk) voorouders in de stad
Groningen hebben, is door de publicatie van
deze serie aantrekkelijk bronnenmateriaal ter
beschikking gekomen.
Men kan intekenen op dit deel door f 22,50
over te maken op postbankrekening 1460393
of ABN/AMRO-rekening nummer
46.43.23.541, beide ten name van W.G.
Doornbos te Groningen.
De Weesper Courant van 1916.
De heer G.L. de Boer stelde een boekje samen,
waarin hij de advertenties, dankbetuigingen,
vraag en aanbod van betrekkingen, koop- en
verkoop en andere berichten uit de Weesper
Courant uit het jaar 1916 heeft verzameld.
Van de tweede druk resteren er nog zo'n
tiental. Voor liefhebbers is de prijs f 7,50 incl.
porto. Het adres van de heer de Boer is
Ericaweg 58, 1251 WN Laren; tel. 0215315732.
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Bulthuis - Drayer Genealogie.
Deze uitgave, die geheel is verzorgd door
mevrouw J. Bulthuis-Drayer uit Roden, zal
medio 1994 verschijnen. In ongeveer driehonderd pagina's worden onder meer de volgende
personen en families in mannelijke en vrouwelijke lijn behandeld:
Harm Bulthuis en Gerhardina Everhardina
Jutting (Vlagtwedde), (beide voorgeslachten
Oost-Friesland, Duitsland) - Walthen Geerdes
Jutting en Foelkea Heikes Groeneveld (Duitsland) -Ibeling - Siccama's - Oltman - Ontjes Watsema - Jurgen van Hoen (Bentheimse
Adelgeslacht 1315).
Drayer Kolham (1620) en Grietje Blouw.
Wilts (Vlagtwedde) - Klok - Van Oosterom Tjapko Poppens (Popkens) - de Ruiter
(Beerta) -Tilikingh (Meeden) - Sybolt Reenst
(Meeden) - Van der Laan (Meeden)
Harm de Jonge en Geertruid Mulder (Wildervank) - Harms - Hoving - Meiering Hebeling (Anloo en Eext).
Molema en Bakker (Meeden) - Dreeuws Aepken - Kuen - Pathuis (Pekela) - Vincentius.
Hendrik Roberts Leemhuis en Rixte Pannenborg (Oost-Friesland, Duitsland) - Hester
Knotnerus -Johan Heinrich Knottnerus Swaantje Hillenius - Jannes de Boer - Johan
Nannes (Nannings) -Steenhuis (Vriescheloo) Eitje Jansen - Bellinga - Swalve - Onncken
(Ontjes)
Waar van toepassing zijn in het boek afbeeldingen van familiewapens, tekeningen, foto's,
kopieën van oude dokumenten en achtergrondverhalen opgenomen.
Van het boek worden tweehonderd exemplaren gedrukt, waarvan de meeste reeds zijn
besteld.
De prijs is ƒ 75,—. Belangstellenden kunnen
contact opnemen met mevrouw J. BulthuisDrayer, Albert Schweitzerplantsoen 65, 9301
HC Roden, telefoon 05908-13633.
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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 of blokletters.
Boertje (Boereken, Boertken). Gezocht de doopdatum/geboortedatum en -plaats van Pieter Hillebrants (Boerken). In de D.T.B.boeken van Fijnaart
en Heijningen (NB) is vastgesteld dat hij vijf keer
getrouwd is geweest en dat hij voor het eerst op 17
augustus 1636 te Fijnaart, samen met zijn vrouw
Maertgen Leenarts, een dochter Neeltgen laat dopen. Op 30 november 1653 trouwt hij voor de
vijfde keer, met Maeijke van Loo. Uit dat huwelijk
zijn twee kinderen geboren te weten: Ariaan (0702-1655) en Cornelis (24-12-1656).
Pieter Hillebrants is overleden voor 05-04-1659
omdat zijn weduwe op deze datum huwt met Jan
Adriaens v.d. Broek.
A.C. Boertjes, Snoodijkstraat 2, 4424 ET, Wemeldinge, tel. 01192-2197.
Commers de Diender/Walbeer. Pieter Commers de Diender en Debora Ariens Walbeer/Walbeek laten te Noordwijk vijf kinderen
dopen: Marijtie 10-05-1719; Cornelis 6-10-1721;
Madeleentie 29-7-1723; Lijsbet 22-9-1724; Jan
20-6-1726. Wellicht zijn voor 1719 elders nog
kinderen gedoopt? Hun huwelijk is niet in
Noordwijk te vinden.
Pieters Commers de Diender moet zijn overleden
tussen juni 1726 en juli 1730 (niet gevonden in
Noordwijk), want Debora hertrouwt Noordwijk 307-1730 Jan Pieterse Zuijerbaan. m 1743 wordt
zij nog als doopgetuige in Noordwijk genoemd,
daarna niets meer bekend.
Gevraagd: gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Pieter Commers de Diender en Debora Ariens
Walbeer/Walbeek.
Evers/Hoogakker. Dirk Evers en Geertruy
Hoogakker trouwen te Hien 19-06-1767
(N.G.). Zij laten tussen 1768 en 1782 te Hien
zeven kinderen dopen, waaronder Gerrit, Aaltje,
Peter, Johanna en Evert. Volgens het trouwboek
is Dirk geboren te Welij onder Hien, Geertruy in
Opheusden. Van beiden echter geen doop gevonden
Ons Erfgoed nr 2,1994

aldaar. Bij het huwelijk wordt vermeld: "zijnde
halve broeders en susters kinderen". Gevraagd
voorgeslacht van Dirk Evers en Geertruy
Hoogakker.
Vinck/Greup. Hendrik Janssen Vinck en
Catrina Greup trouwen Beuningen 17-10-1738
(N.G.). Hendrik is afkomstig uit Welij, Catrina uit
Beuningen. Zij is wellicht een dochter van Derk
Janssen Greup en Naleke Hendriks Knuijver.
Gevraagd: voorgeslacht Hendrik Janssen Vinck en
Catrina Greup.
Vinck/Van Hattem. Jan Derricksen Vinck en
Cornelisken Jansen van Hattem trouwen Hemmen
17-7-1712. Zij laten te Hien en Dodewaard zes
kinderen dopen (N.G.): Hendrick 1713; Mechtelje
1717; Hendersken 1720; Hendrick van Hattem
1723; Peter 1728; Peternella 1730. Gevraagd:
Voorgeslacht Jan Derricksen Vinck. Is zoon Hendrick (gedoopt 1713) overleden voor 1723, of had
het gezin twee zoons met dezelfde voornaam?
P.C. Kommer, Valkestein 715, 6714 BE Ede, tel.
08380-30675.
Van Gammeren. Gevraagd: gegevens omtrent het
overlijden van Adriana van Gammeren, geb.
Rijswijk (N.B.) 1-7-1833, tr. Vuren 20-1-1860 met
Hermanus Hendrikus van der Horst Tot het
overlijden van haar man (31-10-1896) woonde zij
te Alblasserdam, daarna ben ik het spoor bijster.
Van der Horst Gevraagd: gegevens en voorouders
van Willem van der Horst en Neeltje van
Maanen, die in Schoonhoven vanaf 1732 acht
kinderen kregen.
Mevr. M.J.S. van der Horst, Octant 230, 3328 SM
Dordrecht, tel. 078-173465.
He(e)ringa. gezocht gegevens over voorouders en
nakomelingen van Gerben (Pieters) He(e)ringa,
geb. 10-01-1801 te Oostemijkerk en gehuwd met
Joukje (Dirks) Swart, geb. 30-09-1801.
Huizinga. Gezocht gegevens over voorouders en
nakomelingen van Oene (JUderts) Huizinga, geb.
08-04-1815 te Metslawier, geh. met Maaike
(Haies) Zwart, geb. 30-05-1815 te Oostemijkerk.
Mevr. N. Zwart, Heermanszwet 86, 1435 NS
Rijsenhout, tel. 02977^2155.
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Jansma. Gezocht gegevens over voorouders en
nakomelingen van Klaas Jans Jansma, geboren te
Nieuweschoot, ged. 22-01-1764 en overleden te
Oudeschoot op 27-08-1854; gehuwd geweest met
Grietje Meines; zoon van Jan Klazes en Jeltje
Aates.
G.K. Jansma, Doetinchemseweg 60, 7021 BT
Zelhem, tel. 08342-1620.
Van der Kaay/Joosten. Haselina (Assellina)
Krijnsdr. v.d. Ka(a)y trouwt Westzaan mei 1775
met Willem Joosten en mei 1784 met Hendrik
Stuurman. Waar en wanneer is zij geboren en wie
waren haar ouders?
Haar tweede zoon, Krijn Willemsz. Joosten, geb.
1780, trouwt sept. 1806 te Jisp met Diewertje van
Straten. In 1808 heeft hij haar verlaten. Krijn
overl. in 1852 te Wageningen als Willem Joosten.
Hij heeft dan twee kinderen bij Hendrika van de
Water, RK gedoopt te Winssen in 1797, die steeds
als zijn huisvrouw wordt omschreven. Het eerste
kind werd geboren in 1825 te Vries (Dr.). De vader
geeft het zelf aan en noemt zich dan al Willem
Joosten, wonende te Nijmegen. Het tweede kind
wordt in 1827 te Wageningen geboren als zoon van
Willem Joosten. Wie weet waar Willem (= Krijn)
Joosten en Hendrika van de Water zijn getrouwd
en wanneer?
J.W. Joosten, v.d. Woudestraat 41, 1815 VT
Alkmaar, tel. 072-150675.
Koster. Gezocht gegevens over Anna Elisabeth
Koster, die logerende te Zwaag (N.H.) afkomstig
uit Schagen, in Zwaag op 9-12-1843 het leven
schenkt aan haar dochter Cornelia Hermina
Koster. Bij de geboorteaangifte worden totaal geen
gegevens van Anna vermeld. In de huwelijksakte
van haar dochter Comelia d.d. 21-5-1865 (met
Volkert Renooij) wordt vermeld, dat Anna in Den
Haag woont. In Schagen, Den Haag en Zwaag is
echter geen spoor van Anna gevonden.
J.E. Baalbergen, Meander 49,1619 XR Andijk, tel.
02289-2629.
Ligthart Gezocht gegevens betr. de familie
Ligthart. Zij hebben onder meer in Ridderkerk
gewoond.
H M . Klootwijk, Dadeltuin 272, 3078 LE
Rotterdam, tel. 010- 482318.
Rootlieb. Gezocht voorouders en verdere familie
van F rede rik Roothlieb, geb. rond 1758 te
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Hannover, tr. 6-5-1788 te Amsterdam met Maria
Setjen uit Deventer, begr. 5-2-1793 te Amsterdam.
Mevr. G.M. Aries-Rootliep, Want 13, 1276 HC
Huizen, tel. 02152-56231.
Van der Salm. Gezocht foto's en andere gegevens
van het echtpaar Wilhelmus Antonie van der
Salm en Anna Spohia Verhoeve. Zij tr. te 'sGravenhage 7-9-1881.
Van der Salm-van der Aa. Gezocht nakomelingen
van Hendrika Suzanna van der Salm, overleden
's-Gravenhage 1930 en Johannes van der Aa.
Van der Salm-Kindt Wie weet iets over de
herkomst van Hendrick Cornelisse van der Salm,
die bij zijn huwelijk met Engeltje van Dobbe, 'sGravenhage 1647, de achternaam Kindt gebruikte.
Tevens contact gezocht met hen die bezig zijn met
onderzoek betreffende de naam Van der Zalm/van
der Salm.
Mevr. L.M. Visser-van der Salm, John Woodruimte
39,2728 NC Zoetermeer, tel. 079-410550.
Verhoef. Gezocht foto's van het echtpaar Jan
Verhoef Azn. en Cornelia van Ewijk Hdr. Jan
werd geb. 25-10-1859 en overleed 2-2-1908, beide
te Maarsseveen. Cornelia werd geb. 14-12-1870 en
overleed 25-11-1908, beide ook te Maarsseveen
(van de ouders van Cornelia heb ik wel een foto
teruggevonden).
J E . Baalbergen, Meander 49,1619 XR Andijk, tel.
02289-2629.
Van de WaL Van 1774 tot 1784 worden in
Randwijk kinderen gedoopt van Gerrit van de
Wal en Cornelia Jager(s). Is Gerrit een zoon van
Jan Jelissen van de Wal en Jenneke Speijers?
Gaarne gegevens over het echtpaar Van de Wallager. W.J. Scholl, Nwe Kerkstraat 1, 3134 LR
Vlaardingen tel. 010-4355083.
Wink, Schmaltz, Mazzuchi,
Middelkoop,
Bennewitz. Wie kan mij behulpzaam zijn bij
verder onderzoek naar deze geslachten?
R.J.G. Wink, C. Botstraat 28, 1782 TG Den
Helder, tel. 02230-28300.

Misschien gemakkelijk bij onderzoek thuis:
Dave Gerrits, T. Brandsmastr. 28, 3762 JK Soest,
tel 02155-19609, heeft een microfiche leesapparaat
te koop. Het verkeert in goede staat en kost ƒ 150,OnsErgfoedm-2,1994
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Van de redactie
Wim J. Scholl en JanWillem Koten, onder
meer redactieleden van Gens Data en in
genealogische (computer)kringen als publicisten goede bekenden, hebben zich bereid
verklaard mederedacteur van Ons Erfgoed
te worden. Dit is voor ons blad een
welkome versterking. De redactionele inbreng is nu geografisch ook meer verspreid. Maar als steeds blijven wij graag
informatie, die voor de lezers interessant
kan zijn, uit het hele land ontvangen.
In toenemende mate zoeken lezers contact
met ons. Soms over ervaringen, die zij opdeden en die wij, als ze voor een groter
publiek interessant zijn, graag publiceren.

Soms ook met vragen en suggesties. Zo
weten we, dat Ons Erfgoed leeft. Een en
ander heeft er ook toe geleid, dat er met
ingang van dit nummer een kleine uitbreiding van mogelijkheden gaat ontstaan: de
genealogische vragenrubriek zal in het
vervolg "genealogische contacten" heten.
Daarnaast komt een rubriek met vragen,
waarop wij uit lezerskringen antwoord hopen te krijgen. De eerste daarvan vindt u in
dit nummer. Antwoorden, die voor velen
interessant zijn, worden in Ons Erfgoed
gepubliceerd, de meer persoonlijk gerichte
worden doorgezonden naar de vragensteller.

Genealogische Wegwijzer
Een beknopte handleiding voor beginnende genealogen
en het
Kwartierstatenboek van Ons Erfgoed
waarvoor, landelijk gespreid, een aantal kwartierstaten zijn ingezonden,
zijn twee publicaties, die in voorbereiding waren bij Frans van Geldorp. Door zijn
onverwachte overlijden heeft deze voorbereiding stagnatie ondergaan. De redactie beraadt
zich hoe en wanneer een en ander alsnog verwerkt en gepubliceerd zal worden, waarbij
toch aan dit jaar als verschijningsdatum wordt gedacht. Iedere inzender krijgt de
verwerkte kwartierstaat te zijner tijd alsnog ter controle ter inzage.
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Ha.

Cornelis Erasmus, ged. Groede 8-10-1617, landman in de Metteneijepolder, begr. Nieuwvliet 4-1-1669,
ondertr.(l) Groede 9-6-1640 Francijntje Bijn, geb. Nieuwvliet, ged. Cadzand 27-1-1613, overl. Nieuwvliet voor
1641, dr. van Bartholomeus Bijn, schepen van Nieuwvliet, en Catelijne Jacobs de Swaef.
Cornelis Erasmus, tr.(2) Cadzand 9-6-1642 Pieternella de Vos, geb. Zuidzande ca. 1621, begr. Nieuwvliet
2-6-1681, dr. van Pieter Jan de Vos en Neehje Pier Huygen.
Uit dit huwelijk:
1. Suzanna Erasmus, geb. ca. 1643, volgt lila.
2. Maatje (Mayke) Erasmus, ged. Cadzand 17-8-1644, volgt Illb.
3. Johannes Erasmus, ged. Cadzand 30-1-1656, volgt IIIc.

Ob.

Corneüa Erasmus, geb. verm. Groede ca. 1628, begr. Groede 11-3-1669, ondertr./tr.(l) Groede 27-8/11-9-1650
Machiel van der Burgt, geb. Groede ca. 1625, landbouwer in de Proostpolder, overl. tussen 1658 en 1669.
Uit dit huwelijk:
1. Comelia van der Burgt, ged Groede 29-12-1652, begr. Groede 9-11-1727, tr. ca. 1675 Marinus Braam,
overl. na 1727.
2. Johannes van der Burght, ged. Groede 15-8-1655, volgt Illd.
3. Suzanna van der Burgt, ged. Groede 14-9-1658.
Cornelia Erasmus, tr.(2) Jacob de Wielmaker, overl. na 1669.

Ma.

Suzanna Erasmus, geb. ca. 1643, begr. Nieuwvliet 11-5-1679, tr. Nieuwvliet 4-6-1670 Ismael Verbrugge, geb.
Hoek ca. 1628, gerechtsbode, begr. Nieuwvliet 23-3-1682.
Uit dit huwelijk:
1. Magdaleentje Verbrugge, geb. Nieuwvliet ca. 1674, begr. Groede 18-11-1710, tr.(l) Groede 18-5-1692
Jannis Tack, ged. Breskens 15-2-1654, landbouwer, begr. Groede 3-7-1707, tr.(2) Groede 14-7-1708 Daniel
Durie, ged. Breskens 26-5-1681, hoofdman, overl./begr. Groede 29-8/1-9-1757, zn. van Daniel Durij,
voerman, en Janneke Sohier.

Illb.

Maatje (Mayke) Erasmus, ged. Cadzand 17-8-1644, begr. Schoondijke 13-5-1724, tr. Cadzand 22-2-1665
Abraham Vermere, ged. Cadzand 23-8-1638, landbouwer, herbergier te Groede.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Vermeere, ged. Cadzand 6-5-1670, volgt IVa.

IIIc.

Johannes Erasmus, ged. Cadzand 30-1-1656, landbouwer, burgemeester, overl. Nieuwvliet 20-11-1709,
ondertr./tr. Nieuwvliet 20-6/13-7-1681 Francijntje Vereecke, ged. Cadzand 8-4-1663, begr. Nieuwvliet 20-2-1711,
dr. van Adriaan Vereecke en Grietje Danckaerts.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Erasmus, ged. Nieuwvliet 3-5-1682, begr. Nieuwvliet 31-10-1701.
2. Adriaan Erasmus, ged. Nieuwvliet 26-9-1688, volgt IVa.
3. Abraham Erasmus, ged. Nieuwvliet 25-3-1691.
4. Pieternella Erasmus, ged. Nieuwvliet 15-9-1693, begr. Nieuwvliet 19-2-1724, tr. Nieuwvliet 24-5-1711
Jacobus Duijk, geb. ca. 1690.
5. Abraham Erasmus, geb./ged. Nieuwvliet 10/20-7-1698, volgt IVb.
6. Maria Erasmus, geb./ged. Nieuwvliet 1/5-12-1700, begr. Nieuwvliet 24-12-1701.
7. Cornelis Erasmus, ged. Nieuwvliet 17-12-1702, begr. Nieuwvliet 27-10-1703.
8. Maria Erasmus, ged. Nieuwvliet 8-2-1705, overl. voor 1736, tr. Gideon van Melle, ged. Zuidzande 8-1-1693,
landman Antwerpenpolder, overl. Zuidzande 18-2-1756, zn. van Ferdinand van Melle en Cathalijntje Pieters.

figuur 1
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Genealogie

De parenteel en de stamreeks
H.M.Lups en W.J. Scholl
In voorgaande artikelen werden als onmogelijke eis. Een goede indruk van een
presentatievormen van familiegegevens de parenteel krijgt men bij de bestudering van
het in 1989 verschenen boek van J.J.
genealogie en de kwartierstaat behandeld.
De genealogie is een afstammingsoverzicht, Vervloet, "De parenteel van Doen Beijbeginnend met de oudste stamvader als eer- ensz.", een bewonderingswaardige uitgave
ste, waarbij alleen de mannelijke nakome- van de Zuidhollandse Vereniging "Ons
lingen verder worden uitgewerkt, gerang- Voorgeslacht". Deze publikatie is voorbereid door de in 1985 opgerichte Werkschikt in generaties
Op deze wijze van presenteren bestaat een groep Doen Beijensz. en beslaat acht
generaties, reikende tot ongeveer de eerste
tweede variatie:
helft van de achttiende eeuw. Aangezien de
stamvader leefde omstreeks 1480 worden
De parenteel.
Dit is een afstammingsoverzicht waarbij de in zo'n 270 bladzijden zo'n 270 jaren omin generaties gerangschikte wettige afstam- vat.
melingen van een bepaald ouderpaar, niet In figuur 1 wordt een klein stukje van een
alleen in mannelijke maar ook in vrouwe- parenteel weergegeven.
lijke lijn, worden verwerkt.
Deze (stam)ouders worden ook wel de Nummering parenteel
parentes genoemd en de generaties na hen Voor de nummering van de parenteel
de filiaties. De kinderen van de parentes, de bestaat eigenlijk nog geen algemeen aantweede generatie dus, vormen de eerste fil- vaard systeem. Er zijn in de praktijk vooral
iatie, de kleinkinderen, de derde generatie, de volgende mogelijkheden toegepast:
a. Men kan iedere afstammeling aanduiden
de tweede filiatie.
In ons land is het gebruikelijk (en verwar- met een Romeins generatiecijfer, gevolgd
ring voorkomend) om over generaties te door een cijfer dat de persoon aanduidt en
spreken. Naarmate de eerste generatie dat bestaat uit het getal van zijn vader/
verder terug in het verleden ligt, zal het moeder met daarachter zijn volgnummer
aantal nakomelingen sterk groeien. Het binnen het oudergezin.
maken van een werkelijk complete paren- Dit systeem heeft als voordeel dat het verteel, van een ouderpaar uit bijvoorbeeld de band tussen kinderen en ouders gemakvijftiende eeuw met nu nog levende nako- kelijker blijkt en ook dat nageslacht, dat lamelingen, is dan ook een karwei dat nauwe- ter ontdekt wordt, probleemlozer ingevoerd
lijks door een solistisch genealoog is te kan worden. Dit zou daarom een voorvolvoeren en zekerheid over het compleet keurssysteem zijn.
zijn van de parenteel is helemaal een Maar er zijn ook bezwaren aan te voeren.
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Wanneer men in staat is een parenteel
samen te stellen van bijvoorbeeld tien tot
twaalf generaties, dan vormen de nummers

10

Gener. 2
I
2
II
2
III

rv
v
VI

XII

2
2
2

4
4
4
1

11

12

5
5

of voor de laatste generatie achter elkaar
geschreven: XII21435423123, oftewel een
Romeins cijfer gevolgd door een getal van
11 cijfers, op zich niet gemakkelijk
hanteerbaar en met grote kans op fouten.
Maar er zijn nog meer complicaties. Bij
verschillende echtparen komen tien of meer
kinderen voor, zodat het kind een tweecijferig nummer in het gezin heeft. Voor de
duidelijkheid zou men de cijfers dan
moeten splitsen, bijvoorbeeld door punten,
waardoor die getallen nog meer plaats
vragen.
b. De generaties met een Romeins cijfer
nummeren en dan een doorlopende nummering per generatie, te beginnen met het
oudste kind uit het oudste gezin tot en met
het jongste kind uit het jongste gezin. Hier
loopt men het risico te moeten hernummeren als er kinderen worden gevonden
met eventueel nageslacht, die men nog niet
in het schema heeft opgenomen. Men zal
dan vanaf het oudste nieuw in te voeren
kind de nummering moeten herzien.
c. Men kan zich echter afvragen, waarom
hier niet meer algemeen het nummer94

van de laatste generatie lange getallen
reeksen. Een voorbeeld moge dit toelichten:

1
systeem van de genealogie wordt gehanteerd. Daar immers worden de generaties
met Romeinse cijfers aangegeven en de
kinderen worden in volgorde van de geboorte aangeduid met de Arabische cijfers
1, 2 en 3. Krijgen de kinderen (bij de
parenteel ook de meisjes) op hun beurt
kinderen dan wordt achter hun generatienummer een letter toegevoegd (Ha, Ilb,
enzovoort). Per gezin worden de kinderen
genummerd, steeds beginnend met 1. Zie
pagina's 5 tot en met 7 van nummer 1 van
deze jaargang.
d. De parenteel van Doen Beijensz. volgt
nog een ander nummeringssysteem. De
stamvader krijgt nummer 1, zijn kinderen
in volgorde van geboorte de nummers 11,
12, 13 enz. Zijn er meer dan negen
kinderen dan "nummert" men deze verder
met letters. Een nakomeling in de achtste
generatie is bijvoorbeeld Willem Blaau die
het nummer 163.111.31 draagt. Aan dit
nummer is te zien dat hij afstamt van het
zesde kind van Doen Beijensz. en dat
Geertruit Blaau met nummer 163.111.32
zijn zuster en de Geertruijd Blaau met
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ERASMUS

ERASMUS
Erasmus
Cornelisz
1585-1638
X
Neeltje
Boudewijnsdr
1569-1653

Cornelis
Erasmus
1617-1669
X(1)o 1640
Francijntje
Bijn
1613-1641

t
-t

X(2) 1642
Pieternella
de Vos
1621-1681

Pieter
Erasmus
1619-1666
Xo1642
Maatje
Wijte
1619-1673

Boudewijn
Erasmus
1621-1677
Xo1646
Pauline
Francois

Barbara
Erasmus
1623-1663
X(1) 1643
Gerrit
Samuelsen
-1650

X(2)o 1654
Hendrik
Janssen

Maaike
Erasmus
1625XO1645
Louis
de Dobbeiaer
1620-1661

Cornelia
Erasmus
1628-1669
X(1) 1650
Machiel
vd. Burgt
1625-1658

Cornelia
vd. Burgt
1652-1727
X1675
Marinus
Braam
-1727

Johannes
vd Burght
1655-1738
X(1) 1679
Antbonerte
Ameel
1646-1679

X(2)
Jacob
de Wielmaker
-1669

n
Suzanna
Erasmus
1643-1679
X1670
Ismael
Verbrugge
1628-1682

h
Magdaleentje
Verbrugge
1674-1710
X1708
Daniel
Durie
1681-1757

Johannes
Erasmus
1656-1709
X1681
Francijntje
Vereecke
1663-1711

Maatje
Erasmus
1644-1724
X1665
Abraham
Vermere
1638-

Suzanna
v.d. Burgt
1658X(2)1685
Agnieta
v. Spieren
1660-1723

h
Maria
Vermeere
1670-1748
X1699
Antoine
duMez
1674-1719

Cornelis
Erasmus
1682-1701

Adriaan
Erasmus
1688-1716
X 1713
Jozina
vd. Voorde
1694-1770

Abraham
Erasmus
1691-

Pieternella
Erasmus
1693-1724
X 1711
Jacobus
Duijk
1690-

Abraham
Erasmus
1698-1760
X(1) 1721
Anna
v. Peenen
-1725
l»tHz...

Maria
Cornelis
Maria
Erasmus Erasmus Erasmus
1700-1701 1702-1703 1705-1736
X(2) 1725 X(3)1744 X(4)o1754
X
Gideon
Geertuy
Maria
Elisabeth
v. Melle
de Vlieger v.d. Berg Vermeulen
1693-1756
1702-1741
-1754

Michiel
Jannis
Cornelia Josina Francoys Catharina
v.d. Burght v.d. Burght
v.d. Burgt v.d. Burgt v.d. Burgt v.d. Burgt
1667-1736
-1718 169616991703X(1)o 1712 X(2) 1722
X
Magdaleentje Neettje
Jacob
Durij
Block
Ribbens
1686-1720 1678-1738 -1722
l»blz...

Generatie I
Erasmus CORNEUSZ, geb. Hulst ca. 1585, overl. Groede 1638, tr. Neehje BOUDEWIJNSDR, geb. Wolfaartsdijk ca.
1596, begr. Groede 9-5-1653.
Generatie II
Cornelis ERASMUS, ged. Groede 8-10-1617, landman in de Metteneijepolder, begr. Nieuwvliet 4-1-1669, ondertr.(l)
Groede 9-6-1640 Francijntje BIJN, geb. Nieuwvliet, ged. Cadzand 27-1-1613, overl. Nieuwvliet voor 12-5-1641, dr. van
Bartholomeus Bijn, schepen van Nieuwvliet, en Catelijne Jacobs de Swaefi tr.(2) Cadzand 9-6-1642 Pietemella DE VOS,
geb. Zuidzande ca. 1621, begr. Nieuwvliet 2-6-1681, dr. van Pieter Jan de Vos en Neeltje Pier Huygen.
Generatie III
Johannes ERASMUS, ged. Cadzand 30-1-1656, landbouwer, burgemeester, overl. Nieuwvliet 20-11-1709, ondertr./tr.
Nieuwvliet 20-6/13-7-1681 Francijntje VEREECKE, ged. Cadzand 8-4-1663, begr. Nieuwvliet 20-2-1711, dr. van
Adriaan Vereecke en Grietje Danckaerts.
Generatie IV
Abraham ERASMUS, geb./ged. Nieuwvliet 10/20-7-1698, overlVbegr. Groede 28-6/2-7-1760, tr.(huw.contr.Xl) Groede
1-3-1721 Anna Hubrechtsd. VAN PEENEN, overl. Breskens voor 2-1725, tr.(2) verm. Breskens ca. 1725 Geertruy DE
VUEGER, geb. Middelburg ca. 1702, begr. Breskens 2-1-1741, ondertr./tr.(3) Groede 4/9-1-1744 Maria VAN DE BERG,
geb. ca. 1713, overl. voor 17-8-1754, begr. Breskens 1753, ondertr.(4) Groede 17-8-1754 Elisabeth VERMEULEN.

Figuur 3

nummer 163.111.11 zijn nicht is, alle drie
kleinkinderen van nummer 163.111 =
Geertruij Pieters Vermeulen, de vrouw van
de bekende drukker en uitgever Jan Blaau.
Ook hier kan men naast de lijstvorm een
schematische weergave vervaardigen, de
zogenaamde parenteel staat. Zie figuur 2
De stamreeks
Zoals de parenteel een genealogie omvat,
zo is omgekeerd een stamreeks een deel van
een kwartierstaat. Bij de kwartierstaat gaat
het om alle voorouders van iemand, terwijl
de stamreeks uitsluitend de voorouders in
rechte mannelijke lijn weergeeft.
In tabelvorm is de stamreeks dus steeds het
meest linkse deel van de kwartierstaat.
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De oudst bekende voorvader staat bovenaan en de persoon waarvan de stamreeks
uitgaat onderaan. De opeenvolgende generaties worden ook hier met de Romeinse
cijfers I, II, III enzovoorts genummerd.
Opgenomen worden naam, geboorte/doop-,
begraven/overlijdensdata met bijbehorende
plaatsen. Ook wordt steeds de echtgenote
met overeenkomstige gegevens opgenomen,
alsmede de gegevens van haar ouders.
Verder de gegevens die van belang zijn
zoals beroep, maatschappelijke functies en
ook de kinderen. Hetzelfde geldt voor alle
rechtstreekse voorvaders, hun echtgenotes
en gezinnen.
Zie figuur 3.
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Heraldiek

De 'gewone1 stukken in het schild
H.M. Lups
De figuren, waarmee het schild beladen is, Met deze vormgeving is de grootte nauw
kunnen verdeeld worden in heraut- en verbonden. Terwille van de herkenbaarheid
gewone stukken (Zie Ons Erfgoed nr. 1 van dient het stuk de ruimte van het schild of
1994, pagina 11)
van het veld zo veel mogelijk te vullen. Een
Summier is in het voorgaande op de ander aspect waar rekening mee gehouden
herautstukken, die ontstaan door al dan niet moet worden is de kleurstelling. In Ons
rechte verdelingen van het schild of aflei- Erfgoed nr. 5 van 1993, pagina 170 werd
reeds stilgestaan bij het kleurgebruik,
dingen daarvan ingegaan.
Even summier, om de zaken enigszins waarbij herkenbaarheid en kontrastwerking
overzichtelijk te houden, zullen de gewone voorop moeten staan.
stukken aan de orde moeten komen.
Overzicht van de gewone stukken
Niet alleen bij de herautstukken kent men
Kenmerken van de gewone stukken
De gewone stukken zijn beeltenissen uit de een grote verscheidenheid, ook zijn er
natuur of het menselijk leven. Het gaat om duizenden gewone. In Rietstaps Handboek
beelden die aan de wereld rondom de mens worden de gewone stukken gesplitst in een
zijn ontleend en daarom voor ieder begrij- viertal hoofdgroepen, die weer verder
pelijk zijn. Bij de uitbeelding van deze figu- worden onderverdeeld. In de Bibliografie
ren moet aan de periode van het ontstaan van de Nederlandse heraldiek wordt een
worden gedacht. Ze moeten in de verte indeling gevolgd, die daar iets van afwijkt,
herkenbaar zijn. Een realistische afbeelding maar die hier te lande wel eens basis zou
is daarom niet zonder meer bruikbaar of kunnen gaan worden bij heraldische prozelfs onbruikbaar. Door vereenvoudiging grammatuurontwikkeling, zodat het daaren overdrijving van de karakteristieke om aantrekkelijk lijkt deze indeling aan te
kenmerken zijn de afbeeldingen ook in de houden. Ook in Duitsland kent men een
verte goed herkenbaar en is de kans op systematiek, die ongeveer overeenstemt met
verwisseling gering. Op deze wijze hebben wat hier te lande wordt aangehouden. ')
een aantal wapenfiguren die dikwijls voor- Onderstaand volgt de hoofdindeling met
komen, vormen gekregen, die soms vrij ver enkele voorbeelden (zie pagina 98). In verafliggen van de eigenlijke vorm. Voorbeel- dere artikelen komen dan geleidelijk de
den, die in de toekomst verder aan de orde onderverdelingen aan de orde.
zullen komen, zijn dieren als leeuwen,
adelaars en planten als rozen en lelies. Ook A. Natuurlijke stukken
ging men over tot het afbeelden van delen
1. het menselijk lichaam
van allerlei voorkomende voorstellingen.
2. zoogdieren
Ons Erfgoed nr 3, 1994
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Voorbeelden van gewone stukken
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a. leeuw
b. overige
3. vogels
a. adelaar
b. overige
4. vissen en schelpen
5. insecten en kruipende dieren
6. bloemen, planten, bomen
7. elementen en edelstenen
8. hemellichamen en natuurverschijnselen
B. Kunstmatige stukken
1. kleding(-stukken)
2. huisraad, gereedschap en werktuigen
3. wapens en oorlogstuig
4. gebouwen en bouwwerken
5. scheepvaart
6. overige
C. Fantasiefiguren (als fabeldieren)
D. Huismerken
Soms wordt de vraag gesteld of, ondanks
die verscheidenheid aan veldverdelingen,
heraut- en gewone stukken, voldoende mogelijkheden bestaan om voor iedere familie
een eigen wapen te kunnen ontwerpen.
Door combinatie van een gewoon stuk in
een effen veld en rekening houdend met de
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zes gebruikelijke "kleuren", komt men
reeds tot 16 mogelijkheden. Wanneer men
op dezelfde wijze uit zou gaan van duizend
verschillende wapenfiguren, komt men
reeds tot zestienduizend verschillende wapens. Gaat men uit van twee figuren in een
effen veld, dan ontstaan er 48 mogelijkheden. Duizend wapenfiguren maken
1000 x (1000 - 1) variaties mogelijk en rekening houdend met de genoemde 48
mogelijkheden 48 x 1000 x (1000-1) =
47.952.000, oftewel bijna 48 miljoen varianten. Als men dan denkt aan de mogelijke
veldverdelingen en combinaties met drie of
meer figuren, dan komt men tot aantallen
die nauwelijks zijn voor te stellen.2)
Er kan dus rustig worden gesteld, dat er
voor iedere familie een eigen wapen valt te
ontwikkelen.
Een ander aspect van deze vraagstelling is,
dat men dus bij voorbaat niet iedere
mogelijkheid van tevoren kan blazoeneren
en dat het al een zeer pittige klus is, dit
voor de tot nu toe ontstane wapens te doen.
1) Wappenfibel, Handbuch der Heraldik, herausgegeben
vom HEROLD, Neustadt an der Aisch 1991, pagina's 5868.
2) Uitgangspunt zijn enkele berekeningen van J.P.C.
Hoogendijk in een lezing over automatisering in de heraldiek
voor de afdeling Genealogie van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
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Archiefnieuws
- Openingstijden studiezalen
Streekarchief Bommekrwaard
Bij het Streekarchief zijn aangesloten de In 1994 zijn de studiezalen van het Rijksgemeenten: Ammerzoden, Brakel, Hedel, archief geopend van dinsdag t/m vrijdag
Heerewaarden, Kerkwijk, Maasdriel, Ros- van 9.00 to 17.00 uur en op zaterdag
sum, Zaltbommel en het Polderdistrict (behalve in de maanden juni t/m augustus)
van 10.00 tot 16.00 uur. Op de zaterdagen
Groot Maas en Waal.
Dit streekarchief is momenteel aan het 21 mei, 24 december en 31 december zijn
de studiezalen gesloten.
verhuizen en is derhalve tijdelijk gesloten.
Per 1 mei 1994 is het nieuwe adres:
Van Heemstraweg West HA; postadres: - Serie Nadere Toegangen
Postbus 27, 5300 AA Zaltbommel, tele- In de serie Nadere Toegangen werden in de
afgelopen tijd de volgende bewerkingen en
foon: 04180-41105, fax: 04180-40610.
Vanaf 1 juni zijn onderzoekers welkom op indexen opgenomen: Wemeldinge, schepende nieuwe lokatie, waar de studiezaal voor akten 1596-1599 en 1600-1603 (nrs. 137
het publiek geopend zal zijn van woensdag en 138), Namen van personen voorkotot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 mende in de strafvonnissen van het archief
Hof van Assises, 1811-1838 (nr. 139), Foen van 13.30 uur tot 17.00 uur.
to's patiënten dr. Van der Harst te Koudekerke, 1885-1916 (nr. 140), Heerlijkheid
Stadsarchief Vlaar dingen
In verband met de laatste fase van de Sint Annaland, rekeningen 1598/99 en
verbouwing is de studiezaal in de periode 1599/1600 (nr. 141) en Heinkenszand, mivan 5 mei tot en met 5 juli gesloten. Op nuten van akten van de vrederechter 1811woensdag 6 juli is de studiezaal weer open. 1813 (nrs. 142-144).
Dan gelden de volgende openingstijden:
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot - Collectie Zeeuwse Genealogieën
17.00 uur. Op donderdagavond tot 22.00 hi de Collectie Zeeuwse Genealogieën weruur. De openstelling deze avond vervalt in den de afgelopen tijd de volgende genealogieën opgenomen:
de vakantiemaanden juli en augustus.
De topografisch-historische atlas is ge- Sanderse (623), de Later (624), Claus
opend van 13.30 tot 17.00 uur op dezelfde (625), Flikweert (626), Morres (110),
dagen als de studiezaal.
Koster (196), Barentsen (113), Klaassen
(120)enSinke/Sijnke(117).
Gemeentearchief Zaanstad
Het archief is maandag 23 mei, dinsdag 24 - Verzameling Genealogische Afschrifmei en in de maanden juni, juli en augustus ten
op de maandagavond gesloten.
Op 23 februari j.1. vond de presentatie
Rijksarchief in Zeeland
plaats van een nieuwe uitgave van het
100
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Rijksarchief: het overzicht van de belang- Centraal Bureau voor Genealogie
rijke Verzameling Genealogische Afschrif- - Ondertrouwregister Scherpenisse
ten. Deze verzameling is na de Tweede 1752-1810
Wereldoorlog ontstaan ter vervanging van Dankzij de medewerking van een oplettenhet op 17 mei 1940 bij het bombardement de bezoeker en van de gemeentearchivaris
van Middelburg verloren gegane (genealo- van Tholen, kon een handschrift in een van
gische) materiaal, vooral de Doop- Trouw- de verzamelingen van het CBG worden
en Begraafregisters. Samen met de nog geïdentificeerd als een vrijwel volledig
overgebleven DTB- en Lidmatenregisters afschrift van een verloren gegaan ondervormt de verzameling het belangrijkste trouwregister. Het betreft een cahier met
bestand voor genealogisch onderzoek vóór 438 ondertrouwinschrijvingen uit Scherpe1811 in het Rijksarchief in Zeeland. In het nisse in de periode 1752-1810. De gemeennieuwe overzicht is niet alleen een tearchivaris van Tholen veronderstelt op
numerieke lijst opgenomen van de 687 grond van het aantal inschrijvingen van het
inventarisnummers, maar ook een overzicht afschrift, van de hand van de vroegere
van de verschillende onderwerpen en een archivaris van Tholen, C. Hollestelle
lijst met aanvullingen en correcties op de in (overleden 1936), dat het cahier alle in1989 verschenen Gids van de Doop-, schrijvingen uit het origineel omvat. De
Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters tekst is niet letterlijk overgenomen, maar
aanwezig in het Rijksarchief in Zeeland. bevat wel alle genealogisch relevante
Met behulp van de index kan van elke informatie. Tot nu toe was slechts een
plaats in Zeeland de genealogische infor- uittreksel beschikbaar dat 27 van deze
inschrijvingen bevatte. Het register wordt
matie worden teruggevonden.
De titel van deze publikatie luidt: L.M. op microfiche in de studiezaal van het CBG
beschikbaar gesteld. Een kopie is inmiddels
Hollestelle en A.G. Menting, Verzameling
in het gemeentearchief van Tholen voorGenealogische Afschriften, Gids/Nadere
handen.
toegang nr 3. De gids is verkrijgbaar bij het
Rijksarchief en kost ƒ 15,—.
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HSN en AKON
H.M.Lups
In het verleden zijn door verschillende migratie en arbeidsmarktstruktuur.
onderzoekers bestanden aangelegd met
gegevens betreffende individuele personen Opzet van het gegevensbestand
uit de negentiende en twintigste eeuw. Er is De opzet is een steekproef te trekken uit
bijvoorbeeld een bestand met de complete alle in Nederland in de periode 1812-1922
bevolkingsregisters van de stad Leiden. Er geboren personen, waarbij men per indiviis een bestand met alle in de negentiende du een groot aantal systematisch verzameleeuw praktiserende artsen.
de gegevens wenst.
Dergelijke verzamelingen van gegevens zijn Het bestand is bedoeld om dubbel werk te
in het verleden dikwijls slechts voor één voorkomen en een basis te vormen voor
bepaald onderzoek verzameld. Dat er daar- nieuw te verzamelen gegevens.
na betrekkelijk weinig of niets mee wordt Als uitgangspunt neemt men de geboortegedaan is eigenlijk jammer.
akten. Omdat deze in duplo worden opgemaakt (één exemplaar voor de gemeente en
Historische Steekproef Nederland (HSN) één exemplaar voor de provincie) zijn er in
Op initiatief van een aantal onderzoekers beginsel geen akten verloren gegaan.
uit verschillende disciplines van de sociale Men streeft een bestand na, dat ongeveer
en historische wetenschappen is de 70.000 personen zal omvatten.
stichting Historische Steekproef Nederland- Deze keuze brengt wel enige bezwaren
se Bevolking (HSN) opgericht, onderge- mee. Zo blijven de geboorte-akten van
bracht bij het Internationale Instituut voor immigranten buiten de steekproef. En met
Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Deze onderzoekingen naar diverse aspecten van
stichting heeft als belangrijkste taak en huwelijksgedrag zal men, uitgaande van
doelstelling het opbouwen en beheren van een gemiddelde huwelijksdatum op 25-jarieen representatieve gegevensbank voor het ge leeftijd, niet eerder kunnen starten dan
negentiende en vroeg-twintigste eeuwse Ne- omstreeks 1837-1840.
derland.
Men heeft echter geen beter alternatief kunHet is de bedoeling dat dit bestand van nen vinden. De nadelen zullen misschien op
dienst kan zijn bij velerlei onderzoeken op termijn opgevangen kunnen worden door
het terrein van bijvoorbeeld de economie, specifiek aanvullend onderzoek, bijvoorepidemologie, sociologie, demografie en so- beeld via een steekproef naar immigranten
(eerste generatie).
ciale geografie.
Belangrijke onderwerpen daarbij zijn onder
meer onderzoeken en vaststelling van de Aard van de gegevens
omvang en het verklaren van veranderin- Van de geboorte-akten worden de gegevens
gen in geboorte, sterfte, sociale mobiliteit, van de geborene zelf, de namen, adressen,
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leeftijden, beroepen en het voorkomen van
eventuele handtekeningen van de vaders
overgenomen (het ontbreken duidt op
analfabetisme). Ook van de meeondertekenende getuigen worden de gegevens uit
de akten verwerkt.
Naast de geboorte-akten zullen ook de
gegevens uit huwelijks- en overlijdens-akten overgenomen moeten worden. Omdat
niet iedereen trouwt of overlijdt in de plaats
waar hij of zij wordt geboren, moeten de
personen gevolgd worden in de bevolkingsregisters. In Nederland echter werden eerst
van circa 1850 af ook de veranderingen
betreffende adres, familie-omvang en
migratie continu bijgehouden. Vanaf 1900
begon men over te stappen op gezinskaarten en in 1936 werd het persoonskaartensysteem ingevoerd, dat nog steeds
bestaat. Een deel van de informatie op deze
kaarten, die na overlijden bij het Centraal
Bureau voor Genealogie worden bewaard,
is openbaar. Zo zijn er in beginsel verschillende mogelijkheden om van personen, na
vertrek uit de gemeente van geboorte, het
spoor terug te vinden..
Mogelijkheden tot onderzoek
Binnen het kader en op basis van de steekproef kan een groot veld van onderzoekingen worden bestreken. Het is daarbij
van groot belang dat de steekproef het bijvoorbeeld mogelijk maakt naar regionale,
maatschappelijke en religieuze groepen te
differentiëren.
Er zullen vele onderzoeksmogelijkheden
ontstaan, waarvan er hier slechts enkele
aangestipt zullen worden.
Zo kan men zich verdiepen in onderzoekingen naar de maatschappelijke gelaagdheid (sociale stratificatie) in de periode
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1850-1940.
Het is mogelijk de ontwikkeling van de
beroepsbevolking nauwkeurig te volgen.
Andere onderwerpen zijn de sociale mobiliteit, sterfte en huwelijksproblemen.
Proefonderzoek
Om tot een goed inzicht te komen in de
haalbaarheid van het project met de
daaraan verbonden problemen en kosten,
heeft men een proefonderzoek gestart in de
provincie Utrecht. Een subsidie van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen maakte dit mogelijk.
In dit proefonderzoek worden in elk geval
de gegevens van de geboorte- en overlijdensakten overgenomen, terwijl ook de
huwelijksakten zoveel mogelijk worden
verwerkt.
Hierbij schenkt men ook aandacht aan de
zoekgeraakte personen.
Zo is het mogelijk niet alleen de problemen
te leren kennen, die zich voordoen maar
ook kan men de juiste methodiek om de
gegevens te verzamelen ontwikkelen en
uitproberen. Verder doet men ervaring op
met betrekking tot de contacten met het
archiefwezen en de wijze van vastlegging
van de informatie over de te gebruiken
bronnen.
Start in Zeeland
In Zeeland is de Stichting Regionale
Geschiedbeoefening Zeeland een samenwerkingsproject begonnen met de Stichting
HSN om ook in Zeeland aan deze
steekproef mee te werken. Dit alles met
steun op de achtergrond van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut te Den Haag.
Ten behoeve van dit deelproject worden in
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totaal 4500 geboorte-akten, door de computer a-select (dus willekeurig) geselecteerd, ingevoerd. Van deze 4500 Zeeuwen
worden vervolgens de huwelijks- en overlijdensakten opgespoord en ingevoerd.
Tenslotte moeten de persoonskaarten worden ingevoerd van de overledenen die
geboren zijn in de periode 1860-1922.
Hiertoe hebben beide stichtingen een
samenwerkingsovereenkomst gesloten en is
voor een periode van twee jaar een
projectmedewerker aangetrokken. Op 4
maart is op het Rijksarchief in Zeeland,
waar de invoer plaats vindt, dit project van
start gegaan.
Akon-project
Tijdens de werkzaamheden en behoeve van
dit proefonderzoek te Utrecht bleek het
opsporen van de huwelijksakten en vooral
de overlijdensakten veel tijd te kosten. Deze
akten blijken veelal buiten de gemeente van
geboorte te zijn opgemaakt. In Utrecht
zullen velen, die elders woonden bijvoorbeeld in de stad Utrecht overleden zijn, omdat daar het academisch ziekenhuis stond.
Voor het project in Utrecht moesten
daarom alle overlijdensakten worden nagekeken. Men kwam toen op het idee een
index te maken op alle overlijdensakten.
Het samenstellen van zo'n generale index,
die de namen omvat van alle overledenen
uit de periode 1812-1938 is behoorlijk
arbeidsintensief en gaat eigenlijk verder
dan het belang van het HSN-project. Zo is
een dergelijke index ook voor genealogen
van groot belang. De meesten hebben bij
hun onderzoek wel problemen met "zoek

104

zijnde overlijdens". Aansluitend aan het
persoonskaartensysteem ontstaat er één
klapper op alle overlijdens binnen ons land
voor de gehele periode 1812 tot en met
heden.
Om dit te realiseren is op 29 januari van dit
jaar het AKON-project (Algemene Klapper
Overlijdens Nederland) geïntroduceerd
tijdens een bijeenkomst van de computergenealogen van de afdeling Zeeland van de
Nederlandse Genealogische Vereniging. In
Zeeland zal dit een samenwerkingsproject
zijn tussen de stichting HSN, het Rijksarchief in Zeeland en de afdeling Zeeland
van de Nederlandse Genealogische Vereniging. In Zeeland zullen de gegevens uit de
overlijdensakten worden ingevoerd door
vrijwilligers. Het Rijksarchief biedt faciliteiten aan in de vorm van ruimte en een
computer. Voorlopig zijn in maart twee
vrijwilligers begonnen. In totaal moeten er
alleen in Zeeland al meer dan een half
miljoen akten worden ingevoerd.
Het is nog niet bekend hoe zich dit landelijk
gaat ontwikkelen. Ook niet hoe de genealogen over deze klappers zullen kunnen
beschikken. Gezien de ontwikkelingen in de
computerwereld is het niet onwaarschijnlijk
dat ze op cd-schijfjes ter beschikking
komen of althans op bereikbare plaatsen
via het beeldscherm geraadpleegd zullen
kunnen worden.
Bronnen:
Syllabus zesde landelijke genealogische computerdag 1992,
drs. C A Mandemakers, HSN Historische steekproef
Nederlandse bevolking.
Nieuwsbrief 28 Stichting Regionale Geschiedbeoefening
Zeeland,
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Oude beroepen (da - de)
Fr. van Geldorp en H.M. Lups

Darmsnarenmaker
De vervaardiger van snaren voor muziekinstrumenten, later ook voor (tennis)rackets
en voor de als "catgut" bekende soorten
chirurgisch garen. Hiervoor werden speciaal de darmen van geiten en schapen
gebruikt.
Reeds de oude Egyptenaren, Grieken en
Romeinen maakten gebruik van dergelijke
snaren. ')
leyendecker, leydecker en lejdekker genoemd)
geven "aan de leijen den vereisch1) De illustratie is ontleend aan de Encyclopedie van Diderot
ten
vorm,
zij slaan er de spijkergaten in,
en d'Alembert (1762-1777)
sorteren dezelve in twee of drie soorten
naar de dikte, en leggen dezelve steeds zoo
Dekker (dakdekker)
Het ambacht van dekker is het dekken van ver over elkander, dat de onderliggende
gebouwen, dat wil zeggen gebouwen van laag voor het minste voor 2/3 der lengte
van de leyen door de bovenliggende gedekt
een dakbedekking voorzien.
Naar de verschillende manieren van wordt." 2)
dakdekken onderscheidde men koper-, lei-, De proef om na de gezellentijd als meesterlood-, riet-, stroo- en zinkdekkers.
leidekker tot het gilde toegelaten te worden,
De koper- en looddekker, hadden tot taak vergde de nodige tijd. "Dat niemand over
"de voorseyde kappen en verder dak
het doen van een Proef langer sal mogen
door het herdecken met coper ofte loot op besig zijn of werken, als .... : Een Leyde bequaemste wijze van het inlecken te dekker de tijd van drie weeken ... 3 )
preserveren."')
De rietdekker is een ambachtsman, wiens
De leidekkers (vroeger ook wel leiendekker, werk het is huizen, boerderijen, hooibergen
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en molens met riet te dekken. Het dakspan
wordt hierbij bedekt met rieten schoven, die
vervolgens door den Rietdekker glad aangeslagen .... worden. Het riet (en ook stroo)
wordt hierbij met een twijg of teen, de
derwisch aan de dakroeden gebonden.
De stroodekker dekt huizen met stroo. Per
vierkante meter stroodak heeft men daarvan twaalf kilogram nodig.4)
1) Bontmantel, Reg. v. AmsL 1, 189, 1683
2)Pijtak319
3) Handv. v. Amst. 1387 b van 1691.
4) Handboek der Pionierk. 1, 69.

Delver
De zand- en grinddelver baggerde de
grondstoffen voor wegenaanleg, steenfabricage (en later betonbouw) uit de rivierbodem. Oorspronkelijk en beperkt gebeurde
dit eeuwenlang met behulp van de hand- of
de hijsbeugel, waarbij gebruik werd gemaakt van menselijke spierkracht.
Een beugel bestond uit een lange stok met
onderaan een ijzeren ring (de eigenlijke
beugel), waaraan een zak of net was bevestigd.
Door de stok tegen de schouders te laten
rusten kan de delver of baggeraar zijn twee
handen gebruiken om op de bodem zijn
beugel vol te trekken, die daarna op te tillen
en in een schuit of op de wal te legen.
Voor het baggeren op wat grotere diepte
moest de beugel door twee mannen bediend
worden. Al vrij gauw werd een eenvoudige
installatie geplaatst met een lier of katrol,
waarmee de beugel vol werd getrokken en
meestal ook boven water getild.
Ook werd grind onder meer op de Veluwe
gedolven, waar langs vroegere waterlopen
grindafzetting plaats had gevonden. Nadat
men een groot gat had gegraven om bij de
grindhoudende laag te komen werd de
106

Beugelaars voor de Amsterdamse
stadspoorten

grindhoudende grond uitgeschept en met
kracht tegen een soort schuinstaande zeef,
de zogenaamde horde, geworpen. Het zand
verdween door de zeef en het grind bleef
over. Dit was de droge grinddelving. ')
Een heel andere vorm van delving was het
darinkdelven, ook wel moeren genoemd, in
Zeeland.
Het was een vorm van vervening, soms
binnendijks, maar vooral buitendijks. Het
veen werd uit de grond gespit, op hopen te
drogen gezet en vervolgens verbrand. De as
ging dan naar de zoutketen, waar er met
toevoeging van zeewater wit zout uit werd
gewonnen.
Hoewel er een goede afzetmarkt bestond,
zodat ook de prijzen, die men maakte,
gunstig waren, was de landvernieling,
vooral buitendijks, dusdanig riskant voor
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de zeeweringen, dat de overheid in de eerste
helft van de zestiende eeuw aan het darinkdelven een einde heeft gemaakt.2)
1) Diepers en delvers, geschiedenis van de zand- en
grondbaggeraars, H. van Heiningen, 1991, Zutphen.
2) Het bruine goud, S. van der Hoek, 1984, Amsterdam

distilleerapparaat (van Heckmann)

Destilleerder, (ook distilleerder of
distillateur).
Iemand, die zijn beroep maakt van het
distilleren van sterke dranken. Zie ook
'Brandewijnbrander" in Ons Erfgoed nummer 5, 1993, blz. 180,181.
In 1622 werd, zoals daar reeds werd
vermeld, door Broer Jansz te Amsterdam
uitgegeven: "Een constich Distilleerboek,
inhoudende die rechte ende waerachtige
Conste, om allehande Wateren, Cruyden,
Bloemen, Wortelen, ende alle andere dingen te leeren distilleeren, op 't alderconstichst beschreven door M. Philippum
Hermanni".1) Dit was een Antwerpse apotheker. Het boek was vooral bedoeld als
handboek voor collega's, want in het begin
voltrok het distilleren zich nagenoeg uitsluitend ten behoeve van de geneeskunst.
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Wijn is daarbij lange tijd de enige basis
geweest voor alcohol. In niet-wijnproducerende landen werd er ook geëxperimenteerd met andere grondstoffen. Waar
men al had ontdekt dat bepaalde graansoorten reeds werden gebruikt voor het
brouwen van bier werd het graan (voornamelijk gerst, tarwe, rogge en boekweit)
geleidelijk eveneens in toenemende mate als
grondstof voor het distilleren van alcoholische dranken gebruikt. Het produkt heette
eigenlijk ten onrechte coornwijn., maar
vooral de naam brandewijn bleef in
gebruik.
Caspar Coolhaes, predikant en hoogleraar
in de godgeleerdheid werd op gegeven
ogenblik ten gevolge van hevige twisten
over kerkelijke zaken in zijn predikambt
geschorst. Hij koos, om de kost voor zich
en zijn gezin te verdienen, blijkens twee
resoluties van de Staten van Holland
(1590), het ambacht van stoker van
gedistilleerd zoals anijs, venkel en jenever.
(Men had op gegeven ogeblik ontdekt dat
de smaak van de uit koren gestookte
brandewijn verbeterd kon worden door bij
de bereiding jeneverbessen toe te voegen.)
In een boekje zette hij niet alleen uiteen om
welke redenen hij tot dit bedrijf zijn
toevlucht had genomen, maar ook welke
soorten dranken hij stookte en aan welke
boeken hij zijn recepten had ontleend en
voor welke kwalen zij gebruikt konden
worden. Bijvoorbeeld
"Aqua angelica, angelica water, tegen het
fenijn"
"Aqua Boraginis, Bernagie bloemen water,
drijft melancholie, sterct het hart."
"Aqua Zodoariae, Zitwarwortel water,
sterckt de memorie. Zoo men een druppelken daer van in de ooren doet, so
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Jeneveraffiche, ogenschijnlijk een sprekende
affiche: het uit-lopen van het zand in de zandloper

brenget den mensch het gehoor wederom en
doodet de worm daerin, verdrijft de luysen,
neten, schurfheyt enz."
"Aqua Cuminis, cummyn olie, bevordert de
digestie."2)
Vooral in tijden van misoogst en oorlog
zagen de overheden met lede ogen dat
zoveel graan in drank werd omgezet en
namen daar maatregelen tegen. Zo werd in
het begin van de zeventiende eeuw door de
Staten-Generaal bepaald dat het stoken van
brandewijn uit alle graansoorten verboden
was. In 1606 werd het verbod weer opgeheven. Maar ook later kwam men met
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soorgelijke bepalingen. De Magistraat van
Doesburg liet bijvoorbeeld in 1699 de helmen van alle aldaar aanwezige distilleertoestellen verwijderen. De stokers konden
deze alleen terugkrijgen als ze onder ede
verklaarden bij het branden van "genever
geen koorngoed te gebruiken."3)
Tweehonder jaar na de publikatie van het
boek van Hermanni schrijft Dr. S.F.
Hermbstadt in zijn boek: De brandewijnstokerij (= alcoholstokerij) vormt tegenwoordig een van de belangrijkste vormen
van plattelands bedrijvigheid voor alle
bewoners van de meer noordelijker gelegen
staten voor wie het genot van de wijn door
dat van de brandewijn vervangen is.
In het begin van de negentiende eeuw is
men begonnen het distilleren te vervolmaken. Als grondstof gebruikte men onder
meer granen als tarwe, rogge, gerst, haver
en boekweit, maar ook mais, erwten,
bonen, linzen en aardappelen konden als
zodanig dienst doen.4)
In ons land betekende de drankwet van
1881 voor vele bedrijven de doodsteek. Het
daarbij ingevoerde vergunningstelsel dreef
tezamen met andere beperkingen het vaak
overmatige jenevergebruik steeds verder
terug, zodat de afzetmogelijkheden aanzienlijk verslechterden.
1) De uithangteekens, Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw 2,
pag.252
2) Oude Tijden 1870, pagina's 125 - 127
3) Oude ambachten en bedrijven achter Rijn en IJssel, J. W.
Petersen en W. Zondervan, Zutphen 1972
4) Chemische Grundsatze der Kunst Branntwein zu brennen,
dr S.F. Hermbstadt, Berlijn 1823
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Paleografie

Brief Beatrix Steen (1764)
H.M. Lups
In 1764-1765 vond voor het Hof van
Holland een proces plaats tegen Jan van
Geleen, geweermaker te Den Haag in het
Gortstraatje en zijn vrouw Beatrix Steen
wegens het snoeien van geld (het afknippen
van de randen van zilveren munten.
Op 8 mei 1764 doet de heer Emants,
essayeur-generaal van de munt bij de
procureur-generaal van Holland aangifte
van het feit, dat hem gesnoeid geld is
gebracht. Op 9 mei van dat jaar horen twee
commissarissen uit het Hof van Holland
een groot aantal personen. Het spoor leidt
naar Jan van Geleen en zijn vrouw Beatrix
Steen, die sedert 1754 bij voortduring door
hun kinderen flinke hoeveelheden zilveren
munten lieten inwisselen. Dit waren
gesnoeide munten. Jan ontkende eerst maar
zijn vrouw bekent direct en bij een
huiszoeking had men een snoeischaar om
de munten af te knippen gevonden alsmede
een hoeveelheid afgeknipte randjes van

zilver. Men deed niet lang over de
rechtzaak: op 9 juni 1764 wordt Jan door
het Hof veroordeeld om op het schavot met
de strop om de hals gegeseld en gebrandmerkt te worden. Tevens krijgt hij twintig
jaar tuchthuis en daarna eeuwige verbanning (Register van criminele sententies van
het Hof van Holland, folio 138 uit het
archief Hof van Holland, inv. nr 5665).
Geldsontwaarding was tenslotte een
"alleenrecht" van vorsten en overheden.
Wegens ziekte wordt Beatrix eerst op 21
januari 1765 veroordeeld om op het
schavot met roeden gegeseld te worden.
Ook zij krijgt verder twintig jaar tuchthuis
gevolgd door eeuwige verbanning.
Het af te schrijven stuk is een deel van de
brief van Beatrix Steen, die op de
Voorpoort (Gevangenpoort) gevangen zat,
aan haar rechters met het verzoek om
clementie en een snelle berechting (Archief
Hof van Holland, inv. nr. 5484).

Aen alle medoegende genaedieghe Heeren Rechters.
Soo koome ik ootmoedelijck bidde en versoecke alsdat de
genaediege heere mijn straf die ik verdient hebbe soo wel als
mijn man nu niet langer uijt te stellen en mijn cleederen uijtgetroecken te mogen worden soo wel als hij is gedaen en aen mijne arme schaepen van cinderen is
geschiet want hoe langer dat die saeck in de wereldt
bleijft hoe bitter en hoe smerter sij valt voor mijn
en armen einders. Het') is waer het en is waer het soude
mijn wel bitterder en smertelijcker hebbe gewest dat
ik mijne sententie gehaelt hebbe met mijn man
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waer voor ik de Heeren duijsentmael danckbaer ben
geweest in mijn herte dat sulckx niet en is geschiet
op dien dagh dat ik welbedencke wat ik schrijve en
versoecke dat het geen cinderspeul is sucke straeffe
te moeten onderstaen en hebbe ik de plechtigheden van
den houwehjcken staet konnen onderstaen waerom en sou
de ik die straeffe die mijn sondigh leven hebbe verdient
niet creygen
So ') wel als mijn arme man die in eenen bitteren staet
is als ik vermist hij gebroecke is en bitter gequelt met
die bloediege aambeijen innerlijcke en uijterlijcke en som
teijdts wel in eene week een waeter emmer oft twee
met bloet quijt wort soo versouke en bidde ik voor
mijn man en versoeke aen de Heere Rechters dat sij
hem willen bermhertigh sijn willen hem bermhertigheijdt
betoonen schoon hij een grooten sondaer is, soo wel als
godt bermhertigheijdt geeft aen de groote sondaers en
wete wel dat hij het daer soo goet niet en heeft als
ik het hier hebbe van eten en drinken en slaepen en
clederen en verschoeningh soo ben ik versouckende om
aen mijn man een briefte mogen schreijven en
oock een brief van hem wederom en mijne arme
schapc van cinderen alle 14 daegen haere sondige
ouwers
mogen spreeken die als van mijn en man heel
vervreemt worden schoon wij gesondight hebben tegen
godt en de werledt wij sijn dogh haer ouders en
hebbe anders geen quaet van doen als die groote
sonde daer wij voor ons straeffbaer benne gevonde gelijck haer neijvrouwe kunnen getuijge
1) Een van de regels bij het afschrijven is, dat bij de indeling van de tekst in alinea's,
het gebruik van hoofdletters en de plaatsing van leestekens genormaliseerd wordt naar
modern gebruik. Om het eigene van deze brief niet aan te tasten zijn alleen twee
hoofdletters gebruikt
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De adel door de eeuwen heen (1)
W.H. Morel van Mourik
Het beeld dat men in het algemeen van de
adel heeft, ligt vast. "Men is het of men is
het niet", om met de Edele Heer Van
Vliesvleugel uit "Erik of het klein insectenboek" van Godfried Bomans te spreken.
Er loopt een duidelijke scheidslijn tussen
"ons soort mensen", met het daarbij behorende specifieke taalgebruik alsmede de
geaffecteerde uitspraak en het gewone
volk. "Wie het is, die is het ook", om
nogmaals de Heer Van Vliesvleugel te
citeren. Zo eenvoudig ligt het evenwel
niet. "Wie het niet is, kan het worden"
gold in de middeleeuwen en: "Wie het
was, kan het nu niet meer zijn", gold in de
16e eeuw. Met andere woorden: het statische beeld dat men van de adel heeft,
beantwoordt in genen dele aan het dynamische beeld van de werkelijkheid van
vroeger dagen. In enige artikelen zal daar
op worden ingegaan, waarbij naast de
"officiële" adel, ook aan de "verborgen"
adel de nodige aandacht besteed zal
worden, want daar krijgt u als genealogische onderzoeker veel meer mee te
maken. Deze is in feite ook veel interessanter, omdat er uit de z.g. adelsprocessen
veel op te maken valt.

In het vergaderjaar 1989/1990 is een voorstel van Wet op de adeldom bij de Tweede
Kamer ingediend, waarin het ontmoedigingsbeleid, zoals dat sinds 1953, maar in
feite al veel eerder, gevoerd is, een wettelijke grondslag moet krijgen. In 1953
heeft het tweede kabinet-Drees het besluit
genomen, dat verheffing in de adel voortaan achterwege moet blijven. Sindsdien is
dat zo gebleven.
In de Memorie van Toelichting bij de Wet
op de adeldom schrijft de Minister van
Binnenlandse Zaken ondermeer: "Het
adelsrecht moet naar mijn oordeel worden
gezien als een historisch gegroeid
instituut, dat alleen kan worden gehandhaafd als een historisch instituut, maar
dat zijn grondslag verliest als men zou
trachten het naar eigentijdse denkbeelden
te wijzigen of in te richten". Een fraaie
volzin, maar wel een doodvonnis-optermijn. Immers, vernieuwing van het systeem, zoals dat in de buurlanden Engeland
en België het geval is wordt afgewezen.
Woont daar soms een ander slag mensen?
Sinds 1813 bestaan er drie mogelijkheden
om tot de Nederlandse adel te behoren:
erkenning, inlijving en verheffing. In
bovengenoemde Wet komen ze alle drie
nog voor, maar dan wel sterk ingesnoerd
en/of geamputeerd.

Huidige toestand in Nederland
Momenteel behoren naar schatting 10.000
personen tot de Nederlandse adel. Er Erkenning en inlijving veronderstellen reeds
komen nauwelijks nog mensen bij, want de (inheemse of buitenlandse) adel; verheffing
Nederlandse overheid voert een ontmoe- is (was, moeten we nu zeggen) creatie van
digingsbeleid. Het is niet boud te beweren, nieuwe adel.
dat de adel in Nederland inmiddels gemum- 1. Erkenning
Wie kan bewijzen, dat hij of zij tot een
mificeerd is.
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geslacht behoort dat als oude inheemse adel
kan worden gekarakteriseerd, kan erkenning van adeldom aanvragen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij leden van families
waarvan andere takken al erkend zijn. In
1990 werd een lid van de familie Van Lawick erkend.
2. Inlijving
Dit is het geval bij buitenlandse adel. Bij
naturalisatie verliezen buitenlandse edellieden hun adellijke status. Inlijving in de
Nederlandse adel is dus hèt instrument om
voor adellijke buitenlanders de belemmering weg te nemen het Nederlanderschap
aan te vragen. De Hoge Raad van Adel is
er tot heden in geslaagd, alle niet-Europeescontinentale adel buiten de deur te houden:
een Engelse edelman wordt niet ingelijfd,
terwijl een titularis uit de OostenrijksHongaarse dubbelmonarchie of uit het Tsaristische Rusland, waar in beide landen met
adellijke titels gestrooid is, wel wordt toegelaten. Ook een Javaanse edelman wordt
niet toegelaten. Een beschamende vertoning
ten opzichte van een ex-onderdaan, maar
helaas niet de enige op dit gebied. Voor wie
van inconsequenties houdt, valt er op het
gebied van de adeldom veel te genieten!
3. Verheffing
Zoals hierboven al is aangegeven, behoort
het toekennen van adeldom aan "burgers"
(want dat is verheffing) sinds 1953 tot het
verleden. Toen werd dat schriftelijk vastgelegd. De laatste verheffing dateert van
1939, met de nobilitering van het regentengeslacht Van Valkenburg.
De Hoge Raad van Adel, die kennelijk niet
op de hoogte was van het besluit van het
tweede kabinet-Drees, heeft in het recente
verleden enkele voorstellen voor nieuwe
verheffingen gedaan. Dat betrof o.a. Mr.
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J.M.A.H. Luns, die van 1952-1971 minister van buitenlandse zaken was. Het toenmalige kabinet was de heer Luns evenwel
niet welgezind en het voorstel is afgewimpeld. Een pikante bijzonderheid is dat de
Hoge Raad van Adel zich ook heeft ingezet
voor Dr. W. Drees Sr, toen minister van
Staat, dezelfde die leiding gaf aan het kabinet in 1953. Het is er niet van gekomen.
Als de Wet op de adeldom wordt aangenomen, zal aan dat kabinetsbesluit een wettelijke basis worden gegeven.
Engeland, België en Spanje
In Nederland kunnen verdienstelijke burgers een "lintje" krijgen. Met enig geluk
word je dan "ridder" (in de Orde van Oranje-Nassau). Een verdienstelijke burger in
Engeland of België heeft de kans in de
adelstand te worden verheven. Woont hij in
Spanje, dan is de kans nog veel groter.
"Het historische instituut" is in die landen
"naar eigentijdse denkbeelden" gewijzigd,
maar of het daardoor "zijn grondslag" verloren heeft??
In Engeland gebeurt nobilitering min of
meer automatisch met de minister-president, maar ook kunstenaars kunnen voor
een adellijke titel in aanmerking komen. In
de meeste gevallen is dat "Sir" voor een
man en "Dame" voor een vrouw. Een
voorbeeld uit België is de schrijver Marnix
Gijsen (pseudoniem voor J.A. Goris), nu
overleden, die in de tweede helft van zijn
bestaan als Baron Goris door het leven kon
gaan. (Een opmerkelijk verschil met het
zuinige Nederland, waar met moeite het
predikaat "jonkheer" werd verstrekt, terwijl
men in België de baronnenkroon uitreikte.
Een fraai voorbeeld stamt uit het begin van
deze eeuw. In 1909 weigerde gouverneur113

generaal Van Heutz na zijn terugkeer uit
Nederlands-Indië het predikaat "jonkheer"
omdat hij deze beloning te laag vond. Hij
wilde baron worden, zoals sommige van
zijn ambtsvoorgangers. Dit werd niet toegestaan. Van Heutz bleef dus "burger".)
De koning van Spanje verleent zeer veel
adeldom. De schilder Salvador Dali werd
tot markies verheven. Carlisten en hun tegenstanders werden genobiliteerd. Op deze
wijze verzoende de koning de Spanjaarden
onderling en eerde hij de kunsten.
De praktijk in Europa laat zien (bovenstaande voorbeelden zouden met andere
kunnen worden aangevuld) dat de adel ook
heden ten dage geen afgesloten kaste is;
evenals vroeger is er de mogelijkheid van
aanwas. Het instituut kon trouwens zo lang
in stand blijven en zich aan de gewijzigde
omstandigheden aanpassen, dank zij de
inlijving van andere geslachten. Het is bij
uitstek democratisch, dat iedereen de
mogelijkheid heeft zich bij deze elite te
kunnen voegen, zoals bij Napoleon iedere
soldaat de maarschalksstaf in zijn ransel
kon hebben. In Nederland is deze zienswijze niet gangbaar.
Samenstelling van de adel
De adel in Nederland bestaat uit zo'n
driehonderd geslachten, waarvan een groot
deel tot de adel is gaan behoren omdat
leden van de desbetreffende - burgerlijke families vóór 1795 tot de regeringen van de
stemhebbende steden hebben behoord. Het
andere deel wordt gevormd door in de
adelstand verheven personen, door Napoleon, door de Oranjevorsten, vooral in de
19e eeuw, buitenlandse edelen die door
inlijving tot de Nederlandse adel zijn gaan
behoren, nakomelingen van middeleeuwse
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dienstmannen (personen van onvrije afkomst), en, last but not least, de echt oude
adel, eveneens uit de middeleeuwen stammend, die zeer gering in aantal is. Alzo een
heterogeen gezelschap.
Van adelstand naar adeldom
De in 1813 geformeerde nieuwe Nederlandse adel kreeg toen voor het eerst op
provinciaal èn op nationaal niveau politieke
macht, door middel van de provinciale
ridderschappen, die samen met de steden en
de landelijke stand de Provinciale Staten
kozen. In 1848, dus al 35 jaar later, met de
liberale grondwetswijziging van Thorbecke, werden de ridderschappen als politiek
lichaam afgeschaft; de adel als stand nam
toen een einde. Wat overbleef, was het
recht op een titel.
In 1795 was bij de komst van de Fransen
de adel ook al eens van al zijn voorrechten
vervallen verklaard. Het voeren van een
titel werd verboden en de ridderschapsgoederen zouden grotendeels publiekelijk
worden verkocht. Ook aan het leenstelsel
kwam een einde. De heerlijke rechten vervielen aanvankelijk, maar werden in 1806
ten dele hersteld, evenals de financiële
voordelen die aan het bezit van een heerlijkheid verbonden waren.
Van 1806 tot 1810, de tijd van koning Lodewijk Napoleon, werd op hoog niveau
volop gediscussieerd over het "herstel" van
de adel, waarbij evenwel ook nadrukkelijk
het patriciaat betrokken werd. Een beperkt
aantal personen ontving van hem adelsgunsten. Door de inlijving bij Frankrijk in
1810 kwam hier abrupt een einde aan. De
in het keizerrijk geldende regels voor een
nieuwe adel golden voortaan ook in
Nederland. De meeste "oude" edelen
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dikaat genoemd. De aanduiding hoort niet
tot de geslachtsnaam, in tegenstelling tot de
andere titels, die aan de achternaam
voorafgaan en die dus na de voornaam
komen. De enige uitzondering hierop is
Claus, jonkheer van Amsberg. Dat zou
volgens het Nederlandse gebruik Jonkheer
Claus van Amsberg moeten zijn. Wat de
reden van deze inconsequentie is, is onbekend.
De titels prins/prinses, hertog/hertogin en
burggraaf/burggravin komen in Nederland
niet meer als adellijke titels voor, behoudens prins en prinses bij leden van het
koninklijk huis. De "reden" is, dat de
dragers van deze titels in 1839 voor België
opteerden en "dus" zijn er in Nederland
alleen nog maar graven, baronnen, ridders
en jonkheren. Weer zo'n inconsequentie
waar het adelsbeleid bol van staat. Wie als
buitenlands edelman hoger dan graaf om
inlijving verzoekt, "kan" niet hoger dan
graaf worden. Geen buitenlandse markies,
hertog of prins die in Nederland woont, zal
dus voor het Nederlanderschap opteren.
Gezien het bovenstaande zal duidelijk zijn,
dat de op een plezierjacht in de Middellandse zee varende Prince de Lignac,
oftewel Abraham van Leeuwen, niet tot de
Nederlandse adel behoort, om meer dan één
reden zelfs nooit kan behoren. Deze
Titels
Aanvankelijk kende de Nederlandse adel de miljonair en voormalige eigenaar van het
Nederlands Talen Instituut te Rotterdam
volgende titels:
heeft zijn titel van het "koninklijk Huis der
- prins/prinses;
Prinsen van Déols" verkregen. ')
- hertog/hertogin;
In een volgend artikel zal de ontwikkeling
- markies/markiezin;
sedert de 12e eeuw worden geschetst. Aan
- graaf/gravin;
het slot van het laatste artikel volgt een
- burggraafi'burggravin;
korte literatuuropgave.
- baron/barones;
- ridder/jonkvrouw.
1) Vecht voor je geluk zoals ik, Bram van Leeuwen, prins
"Jonkheer" wordt geen titel, maar een pre- van
Lignac, Utrecht 1988
namen, na aanvankelijk te hebben geaarzeld, het besluit een nieuwe titel aan te
vragen. Tenslotte werd slechts een kleine
minderheid in januari 1813 "baron de
1'Empire". Voor anderen kwam dit te laat:
de tijd van het keizerrijk was voorbij. Maar
of zij dat spijtig vonden??
Onder koning Willem I vond om politieke
redenen een vernieuwing, uitbreiding en
verjonging van de adel plaats. Oude regentenfamilies werden veelvuldig verheven,
maar ook families die tijdens de Republiek
eveneens vooraanstaand waren, maar in
verband met hun geloofsovertuiging geen
openbare ambten konden bekleden, werden
genobiliteerd. Daarnaast was er sprake van
nobilitering wegens persoonlijke verdiensten, iets opmerkelijks, als men bedenkt dat
als kenmerk van de adel altijd een aanzienlijk voorgeslacht heeft gegolden. (Onder koning Willem III kreeg het accent op
persoonlijke verdiensten een versterking,
maar tijdens de koninginnen Emma en Wilhelmina woog het verleden zwaarder dan
het heden. De laatste verheffing als beloning van persoonlijke verdiensten vond in
1904 plaats, toen de gezant in Rome, Mr.
L.H. Ruyssenaers, tot jonkheer werd verheven.)
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Tij cl reken ku nde
Frans van Geldorp
De tijdrekenkunde of chronologie is een
wetenschap die tot doel heeft het vaststellen
van de tijd in het dagelijks leven. Als
historische hulpwetenschap gaat zij de
neerslag van de tijdberekening na in de
geschiedkundige bronnen, met name de
dateringen. In de meeste gevallen echter
maakt de historicus en ook de genealoog
een puur doelmatig gebruik van de tijdrekenkunde. De dateringen in zijn bronnen
worden getransponeerd naar de in onze hedendaagse tijdrekenkunde gangbare notatie
vanjaar, maand en dag.

die regeerperiode. Hierbij moet men echter
bedenken, dat van verschillende momenten
af kan worden geteld. Bij het overlijden
van de voorganger, bij de benoeming of
keuze, de kroning of wijding. De juiste
jaren en data van deze gebeurtenissen zijn
belangrijke hulpmiddelen. Een doorlopende
telling van de jaren in anno Domini werd al
in de middeleeuwen zeer veel gebruikt en
later vrijwel uitsluitend toegepast. Men
begon met het jaar 1. Het jaar daarvoor
was 1 voor Chr. Het jaar nul komt niet
voor.

Dateringen
Dateringen in een hedendaagse versie
bestaan uit het jaartal, uitgedrukt in jaren
voor of na Christus (anno Domini), maanden en dagen. De jaaraanduiding maakt gebruik van een doorlopende nummering. Het
burgerlijk jaar loopt van 1 januari tot en
met 31 december. In feite is dit nog steeds
het oude Romeinse burgerlijk jaar. De
herinnering daaraan is ook gedurende de
middeleeuwen nooit verloren gegaan. Want
ook de middeleeuwen kenden de telling in
anno Domini, hoewel het echter niet het
enige gebruikte systeem is geweest. Zo
werd in de middeleeuwen en zelfs iets
daarvoor, vaak gedateerd naar regeringsjaren. Men kende bijvoorbeeld de keizers-,
konings-, pontificaats- en episcopaatsjaren.
In oorkonden vindt men dikwijls dateringen
van de regeringsjaren van meerdere gezagsdragers. Voor de omrekening van data in
dit stelsel dient men te beschikken over zo
nauwkeurig mogelijke gegevens betreffende

Stijlen
Tegenwoordig wordt het jaartal vervangen
op 1 januari, maar in het verleden gebeurde
dit ook -met name in het kerkelijk jaar - op
andere tijdstippen. Het gebruik dat het wisselen van het jaartal regelt, wordt jaarstijl
(stilus) genoemd. Zo kende men de kerststijl, de nieuwjaarstijl, de boodschapstijl en
de paasstijl.
De kerststijl: de jaarwisseling op 25 december, werd ook in de Nederlanden veel
toegepast en is soms moeilijk te onderscheiden van de nieuwjaarstijl. Het verschil
bedraagt namelijk slechts enkele dagen.
De nieuwjaarstijl: de jaarwisseling per 1
januari werd in de zestiende eeuw weer
algemeen. In Nederland ingevoerd in 1575,
maar in Engeland pas in 1752. Bij de gilden was de nieuwjaarstijl steeds in gebruik
gebleven.
De boodschapstijl: de jaarwisseling op 25
maart (Maria Boodschap) waarin men twee
vormen onderscheidt. Het jaartal wisselt op
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25 maart vóór 1 januari, dus negen maanden voor kerstmis.Het jaartal wisselt op 25
maart na 1 januari. De boodschapstijl is in
de Nederlanden minder bekend.
De paasstijl: het jaartal wisselt op één van
de 35 mogelijke paasdata van 22 maart tot
en met 25 april. Vanuit Frankrijk vond de
verbreiding daarvan naar de Nederlanden
plaats via Vlaanderen en Brabant. In
Utrecht werd de paasstijl toegepast in het
midden van de dertiende eeuw, maar werd
in het begin van de veertiende eeuw
vervangen door de kerststijl. In Holland
werd de paasstijl ingevoerd tussen 1235 en
1240 (stilus curiae Hollandiae). Voor de
historicus en de genealoog levert de paasstijl nogal wat moeilijkheden op. Men moet
voor elk jaar in een paastabel de begin- en
einddatum opzoeken. De jaren zin ongelijk
van lengte. Sommige zijn langer dan 365
dagen, andere korter. In het eerste geval
komen bepaalde data twee keer voor met
hetzelfde jaartal. In het laatste ontbreken
sommige data in het betreffende paasjaar.
Kort samengevat zien we bij de jaarstijlen:
Kerst- of nieuwjaarstijlen waren in de vijftiende en zestiende eeuw in de meeste Nederlandse gewesten algemeen gebruikelijk.
Vlaanderen en Brabant: meestal paasstijl,
nieuwjaarstijl sinds 1 januari 1576. Steden
en dorpen: paasstijl of nieuwjaarstijl. Echter geen paasstijl in oostelijk Brabant, Breda en de toen tot Holland behorende streken.
Holland. Staten: paasstijl. Van 1544 tot
1563 nieuwjaarstijl. Toen weer van 1563
tot 1572 paasstijl. Sindsdien echter nieuwjaarstijl. In steden en dorpen nieuwjaarstijl.
Delft echter handhaafde de boodschapstijl
tot 1 januari 1582. Dordrecht de paasstijl met jaarwisseling op goede vrijdag - tot 1
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januari 1578. Haarlem de boodschapstijl
tot 1 januari 1576. "In den jaeren ons
Heeren 1575 isser binnen Haerlem van
Coenincx weghen met placcat gepubliceert,
dat men nu voertan observeren souden
onder alle secretarizen, notarizen, geestelicken ende waerlicken alle stilen van brieven te scriven op den eerste dach vant jaar
1576 beghinnende ende zoe voerts, wanter
groote abbuijsien ende bedroch daerdoer
zijn ghecomen".
Utrecht. In de stad kerststijl tot 1575-1580
maar in gerechtsrollen en transportregisters
nog wel gebruikt tot 1652.
Zeeland. Staten: paasstijl tot en met 1576.
In steden en dorpen nieuwjaarstijl of
paasstijl tot 1570-1580.
Kerkelijk jaar
Omdat genealogen soms te maken kunnen
krijgen met oude kerkelijke stukken, is het
van belang iets meer te weten over de
indeling van het kerkelijk jaar. Men onderscheidt hierbij de Adventskring, de Paaskring en de Pinksterkring.Het kerkelijk jaar
vangt aan met de eerste zondag van de
Advent. Deze Advent omvat de vier zondagen ter voorbereiding op de komst van
Christus, 25 december. De plaatsing van de
eerste zondag van de Advent in het burgerlijk jaar is afhankelijk van de weekdag
waarop Kerstmis valt en varieert daardoor
Valt Kerstmis

op
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Eerste zondag
van de Advent

3 december
2 december
1 december
30 november
29 november
28 november
27 november
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van 27 november tot 3 december.
In het kerkelijk jaar heeft men te maken
met vaste en variabele data. De vaste dagen
zijn: Kerstmis 25 december; Besnijdenis
des Heren 1 januari; Driekoningen 6 januari; Maria Lichtmis 2 februari; Pasen en
Pinksteren vallen altijd op een zondag;
O.L.H.Hemelvaart en Sacramentsdag altijd
op een donderdag.
De variabele data zijn: Septuagesima, derde zondag voor de vasten; Sexuagesima,
tweede zondag voor de vasten; Quinquagesima, eerste zondag voor de vasten;
Aswoensdag, begin van de veertigdaagse
vasten; Invocabit, eerste zondag van de
vasten; Reminiscere, tweede zondag van de
vasten; Oculi, derde zondag van de vasten;
Laetare, vierde zondag van de vasten;
Passiezondag, vijfde zondag van de vasten;
Palmzondag, zesde zondag van de vasten,
begin van de Goede Week; Pasen; Quasimodo of Beloken Pasen, eerste zondag na
Pasen; Miseri-cordia, tweede zondag na
Pasen; Jubilate, derde zondag na Pasen;
Cantate, vierde zondag na Pasen; Vocem
iocunditatis, vijf-de zondag na Pasen; Ons
Heren Hemel-vaart,veertig dagen na Pasen;
Exaudi Domine, zesde zondag na Pasen;
Pinksteren; Trinitatis, Drievuldigheidszondag, zondag na Pinksteren; Sacramentsdag,
donderdag na Drievuldigheidszondag. De
rest van het kerkelijk jaar bestaat uit de
tweede tot en met de zesentwintigste zondag na Pinksteren.
Juliaanse kalender, verouderde hervorming
Volgens overlevering zou Romulus de man
zijn geweest, die de indeling van het jaar
heeft gemaakt. Hij stelde het jaar op tien
maanden met 304 dagen (oud Romeinse
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kalender). Martius (maart) was de eerste
maand omdat in die maand de zon de
equator passeert. Aprilis was de tweede
maand, Majus de derde, Junius de vierde,
Quintilis de vijfde, Sextilis de zesde,
September de zevende, October de achtste,
November de negende en December de
tiende maand. Numa Pompilius bracht later
het jaar op 351 dagen door er twee maanden aan toe te voegen, Januarius en Februarius. De Juliaanse kalender, die hierop
volgde heeft haar bekendheid te danken aan
Julius Caesar. Hij regelde de loop van het
jaar naar de loop van de zon en voegde aan
het jaar - nu bekend als 46 v. Chr. - negentig dagen toe om de achterstand van de
vroegere Romeinse kalender in te lopen.
Door een ondeskundige toevoeging van de
schrikkelmaanden was er namelijk in de
loop van de eeuwen een afwijking ontstaan
tussen het Romeinse kalenderjaar en het
zonnejaar. Een verschil, dat bijna drie
maanden bedroeg. Vandaar de kalenderhervorming door Julius Caesar, die zo vrij
was de maand Quintilis om te dopen in
Julius, omdat hij in die maand was geboren. Keizer Augustus veranderde op zijn
beurt de maand Sextilis in Augustus.
Het eerste jaar van de Juliaanse kalender
begon met 45 v. Chr.. Ieder kalenderjaar
telde 365 dagen en zes uren en om de vier
jaar werd er een schrikkeljaar ingevoerd,
waarbij een extra dag werd toegevoegd aan
februari. Februarius was toen nog de laatste maand van het jaar en Martius of maart
nog steeds de eerste. De maanden telden
evenveel dagen zoals die nu gebruikelijk
zijn. Later werd Januarius of januari de
eerste maand van het jaar.
Voor de Romeinen waren de aanduidingen
van de vier laatste maanden gemakkelijk.
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Immers: septem is zeven, octo is acht,
novem is negen en decem is tien. Een
gevolg hiervan was, dat in veel oude
kerkregisters de datum werd geschreven als
6 VlIIbris of 6 8bris, 20 IXbris of 20
9bris, 11 Xbris of 11 lObris. Voor veel
beginnende genealogen levert dit nogal eens
moeilijkheden op, want 6 VlIIbris is niet 6
augustus, maar 6 oktober. Met VlIIbris
wordt namelijk de toenmalige achtste
maand October bedoeld. Zo zijn dus ook
IXbris en Xbris niet de negende en tiende
maand, maar de hedendaagse elfde en
twaalfde maand, november en december.
De Juliaanse kalender bleek in de loop van
de tijd toch een verouderd dateringssysteem. Want in 128 jaar raakte de kalender één dag achter op de zon. In de zestiende eeuw was die achterstand reeds opgelopen tot tien dagen. Herhaalde malen werd
daarom een nieuwe kalenderhervoming
overwogen. Uiteindelijk verwees het
Concilie van Trente in 1563 deze zaak naar
de paus. Dit was paus Gregorius XIII, die
nieuwe voorschriften betreffende een
kalender vastlegde in de bul "Inter gravissimas" van 24 februari 1582.
Gregoriaanse kalender
In die nieuwe kalendervoorschriften werd
een tweeledig doel nagestreefd.
1. De vereffening van het ontstane verschil
tussen kalenderjaar en zonnejaar, inmiddels opgelopen tot tien dagen. Dit werd
bereikt door in 1582 de periode van 5 tot
14 oktober over te slaan. Na 5 oktober
volgde 15 oktober. De overgeslagen data
zouden niet bestaan en konden derhalve
ook niet in dateringen voorkomen.
2. Het voorkomen van het euvel van de
Juliaanse kalender in de toekomst. Dit werd
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bereikt door drie schrikkeljaren in vierhonderd jaar te laten uitvallen, namelijk die
van de eeuwjaren waarvan het honderdtal
niet door vier deelbaar is. Op deze wijze
zou 1600 schrikkeljaar zijn, 1700, 1800 en
1900 niet, maar 2000 weer wel. Sinds
1582 bestaat het jaar nu uit 365 dagen, vijf
uren, 48 minuten en 45 seconden.
Ongunstig
Voor de algemene invoering van de nieuwe
kalender was het tijdstip echter ongunstig.
Het pauselijk gezag was door de kerkhervorming in grote delen van Europa ondermijnd. De invoering van de nieuwe kalender vond daarom alleen in Rooms Katholieke landen plaats zoals Spanje, Portugal,
het grootste deel van Polen en van de
Italiaanse staten. In de Duitse staten en
Zwitserse kantons vond de aanpassing
plaats op verschillende tijdstippen in de
zestiende eeuw.
Ook in de Nederlanden kende men verschillende data van invoering. Door een
plakkaat, door Anjou bevolen, gebeurde dit
in 1582 (14-25 december) bij de Staten
Generaal, Brabant en Zeeland. De
Zuidelijke Nederlanden volgden 20-31
december 1582, Holland 1-12 januari 1583
en de stad Groningen 28 februari-11 maart
1583. Pas veel later volgden de andere
delen van Noordelijk Nederland. Gelderland 30 juni-12 juli 1700, Overijssel en
Utrecht 30 november-12 december 1700,
Friesland en Groningen 31 december-12
januari 1701, Drenthe 30 april-12 mei
1701.
Republikeinse kalender
Onder de invloed van de revolutie van 1789
werd in Frankrijk een kalenderverandering
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ingevoerd. Die Republikeinse kalender
werd 5 oktober 1793 ingevoerd. Het begin
van de nieuwe jaartelling werd vastgesteld
op 22 september 1792 volgens de Gregoriaanse kalender. Het was een jaar van
twaalf maanden, elk van dertig dagen
benevens vijf toegevoegde dagen, de "jours
complémentaires". De maanden werden
verdeeld in drie "weken" van tien dagen. De
dagen bestonden uit tien uren van honderd
minuten, elk van honderd seconden. De
namen van de maanden werden ontleend
aan de natuur en volgens seizoen gerangschikt. Vendémiaire, Brumaire, Frimaire,
Nivöse, Pluviöse, Ventöse, Germinal,
Floréal, Prairial, Messidor, Thermidor,
Fructidor. Hoewel het invoeren van de
nieuwe kalender door een groot revolutionair elan werd gedragen, volgde al spoedig de ontnuchtering. De klokken waren
niet ingesteld op uren van honderd minuten.
In 1801 werd de "week" van tien dagen
weer vervangen door de oude week. En
tenslotte ging de Republikeinse kalender
roemloos ten onder. Op 10 Nivöse XFV (31
december 1805) volgde weer gewoon 1
januari 1806 volgens de Gregoriaanse kalender.
Voor computerbezitters bestaat een kalenderprogramma HCAL, met kalendergegevens, een verkleinde versie van het
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programma Histcal, bedoeld voor historici.
Het is een zeer eenvoudig te bedienen
programma, warmee de data van 1 januari
van het jaar 1 tot en met 31 december 2700
en de weekdagen zijn terug te vinden. Ook
de Franse tijdrekening van 22 september
1792 tot 31 december 1805 wordt automatisch aangegeven. Bovendien kan men bij
elk jaar zien op welke datum Pasen,
Hemelvaartsdag en Pinksteren viel. Door
een simpele druk op een toets kan men
overschakelen van Gregoriaanse naar
Juliaanse tijdrekening. Verder wordt het
week- en dagnummer aangegeven en kan
men het verschil van het aantal dagen
tussen twee data zien. Het programma is
verkrijgbaar bij bij de HCC-GenealogieGebruikersgroep en kost voor leden f 7,50
(niet-leden f 12,50) plus f 5,— verzendkosten, over te maken op postrekening
5199739 t.n.v. HCC Genealogie gg te
Vlaardingen.
Literatuur:
R.Fruin, Handboek der Chronologie, voornamelijk van
Nederland, Alphen a/d Rijn 1934.
E.l.Strubbe en L.Voet, De chronologie van de middeleeuwen
en de moderne tijden in de Nederlanden, Antwerpen 1960.
W.E.van Wijk, Onze kalender, Amsterdam 1955.
W.E.van Wijk, De Gregoriaanse kalender, een technischrekenkundige studie, Maastricht 1935.
H.Grotefend, Tasschenbuch der Zeitrechnung des deutschen
Miüelalters und der Neuzen, Hannover 1891-1898, (elfde
druk Hannover 1971).
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Dirk de Bie, een vondeling te Amsterdam in 1815
O.R.J. de Bie
inderdaad een proces-verbaal werd opgeDe familieoverlevering.
maakt
en de vondeling werd ingeschreven
Over de vindplaats van deze vondeling
(mijn overgrootvader) waren, toen ik onder nummer 1031.
hiervan hoorde, twee verschillende verhalen Het proces-verbaal vermeldt nog dat het
in omloop in de familie.
kind "eerstgeboren"was en geen Weertjes
1. Het kind was gevonden door de aanhad maar opgebakerd was in miertjes,
Postmaster, die tussen Amsterdam en hempjes, een musje droeg, enzovoort teveel
Utrecht heen en weer reed.
om op te noemen (ik zou zeggen kleertjes)
2. Hij was gevonden door een reizende
en dat er een briefje bij zat met het verzoek
lakenkoopman tussen Amsterdam en
"het kind te dopen met de naam Dierk de
Utrecht, welke hem in zijn gezin had
Bie".
opgenomen.
Hij wordt nog diezelfde zaterdag ondergebracht bij een min, genaamd Maria Riavi
De werkelijkheid.
(? de achternaam is slecht leesbaar) die in
De rode draad in het verhaal is de stad de Looijersstraat in de Besjesgang nummer
Utrecht waar hij onder meer ook trouwde. 1 woonde.
Er waren enkele papieren in huis zoals een Op zondag 17 september 1815 wordt hij in
uittreksel uit het geboorte- en het overlij- de Oudezijdskapel gedoopt door ds.
densregister, welke destijds nodig waren Uzendijk met nog enige andere kinderen en
voor andere zaken.
onder toeziend oog van weeshuismoeder
Toen mijn belangstelling voldoende was Alida. Een uittreksel uit het geboortegewekt ben ik eens gaan informeren of het register zegt ons dat hij op maandag 18
in die tijd ook gebruikelijk was om van september 1815 bij de Burgerlijke Stand
vondelingen een proces-verbaal op te ma- werd aangegeven.
ken.
Op 31 oktober 1822 komt hij van de min
Een bezoek aan het gemeentearchief van terug in het weeshuis. Hij is dan zeven jaar
Utrecht op 26 oktober 1963 bracht de zaak oud. Op 17 augustus 1824, acht jaar en elf
aan het rollen. Na nog enkele keren het maanden oud, wordt hij met vele anderen archief bezocht te hebben leverden deze hoofdzakelijk weeshuiskinderen - per schuit
bezoeken de volgende feiten op.
over de Zuiderzee naar Kampen verscheept
Het kind was op zaterdag 16 september vanwaar de tocht verder gaat naar Veen1815 te ongeveer 20.30 uur gevonden op huizen om daar in het project van Johannes
de Lydsegragt tussen de Prince- en (Lijn) v.d. Bosch te werk gesteld te worden onder
baans-grachten door Cornelis Piron, lood- het motto "wie niet werkt zal ook niet
klopper van beroep en dertig jaar oud, eten".
welke het kind naar het Aalmoezeniers- Over dit project verschenen artikelen in
weeshuis bracht op de Prinsengracht, waar "Het Parool" van 24 maart 1978 in het
Ons Erfgoed nr 3,1994
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"Logboek van Evert Werkman", die zijn
informatie weer haalde uit het blad "Drenthe" waarin Leon-J. Wielders, conservator
van het museum Veenhuizen, hierover een
artikel schreef. Ook in het boek 10.000 jaar
geschiedenis der Nederlanden wordt op de
bladzijden 293/294 van de ontstaansgeschiedenis van deze kolonie gewag gemaakt. Hoewel wel in het archief aanwezig,
heb ik de data waarop hij naar het weeshuis
terug gaat en waarop hij hieruit wordt
ontslagen., nog niet genoteerd.
In de familie ging ook het verhaal rond dat
er lang geleden een advertentie in een krant
had gestaan, welke aanleiding was dat zijn
kind, mijn grootvader, een trotse man heeft
gezegd: "Wie toen zijn kind niet wilde,
hoeft het ook nu niet te kennen", waarna hij
de toen nog aanwezige kleertjes van mijn
overgrootvader, die deze van het weeshuis
mee had gekregen, verbrandde.
Welke precies die bewuste advertentie is
geweest weet ik niet. Op mijn verzoek heeft
het Centraal Bureau voor Genealogie destijds via de daar aanwezige collectie familieadvertenties een poging gedaan een
mogelijke advertentie alsnog te achterhalen.
De enige die daar te voorschijn kwam
luidde als volgt: "Al die iets te pretenderen
heeft of schuldig is aan de ondergetekende,
adresseren zich, letter C. No. 606 voor den
1 November 1832. DIRK DE BIE."
Wat deze Dirk met mijn overgrootvader te
maken heeft weet ik niet. De heer Kruimel
van het C.B.G. vermoedde dat, gezien zijn
leeftijd, de oproep niet betrekking had op
mijn overgrootvader, tenzij hij de stad zijner inwoning wilde verlaten.
Heel misschien zou het zijn vader geweest
kunnen zijn, maar dat is dan pure speculatie.
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Het vervolg van de rode draad.
Nadat in 1963 mijn eerste nieuwsgierigheid
was bevredigd, heb ik zo'n dertig jaar later
de draad weer opgepakt en na eerst enorm
veel over familie en schoon-familie uitgezocht te hebben, ben ik begin van dit jaar
(1994) naar het gemeente- en het rijksarchief in Utrecht geweest om meer over
zijn aanwezigheid daar aan de weet te
komen.
Een woonadres heb ik niet gevonden. Via
de huwelijksbij lagen kwam ik er achter dat
hij in 1834 in Utrecht ingeloot was bij de
Nationale Militie om dienst te doen bij de
13e Afdeling Infanterie waaruit hij weer
ontslagen werd op 6 oktober 1850.
Hierna trouwde hij 2 mei 1855 met Aartje
Dul, die op 6 augustus 1819 te Elburg
werd geboren als dochter van Barteld Dul
en Maria Lampe.
Zij werkte als "dienstmeid" te Utrecht en
woonde op de Kromme Nieuwe gracht,
huis nummer 336.
Ook bleek uit zowel de huwelijks- als de
militieakten dat Dirks beroep kleermaker
was. Verder bleek dat hij een voogd had,
Gerrit Goudee, die van beroep brievenbesteller was.
De combinatie brievenbesteller en kleermaker is wellicht de grond geweest voor de
Postmaster en lakenkoopman uit het begin
van deze geschiedenis.
In Utrecht vond ik dat Aartje Dul op 15
maart 1856 naar Amsterdam verhuisde. Of
Dirk gelijk meeverhuisde of al eerder
vertrok, was niet te vinden. Wel werd op
28 januari 1859 hun zoon Otto Rudolph de
Bie, mijn grootvader, in Amsterdam geboren.
Dirk overleed 5 februari 1880 op 64-jarige
leeftijd en Aartje Dul 23 januari 1897,
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ruim 77 jaar oud.
Tot zover de tot nu bekende gegevens

omtrent Dirk de Bie. Of er een vervolg
komt weet ik nog niet.

Verwarring bij de Burgerlijke Stand
L.J. Suverein
Reeds verschillende jaren ben ik bezig
gegevens over de overlijdensdatum te krijgen
betreffende mijn overgrootouders van
moeders zijde, met name Josephus Philippus
Lemmens, geboren 24 mei 1853 te 'sGravenhage en zijn echtgenote Aaltje Nomes, geboren 12 augustus 1857 te Purmerend.
Er werd een Aaltje Nomes op 15 mei 1856
geboren als dochter van Jan Nomes en Pietertje de Vries. Deze Aaltje (1) komt te overlijden op 24 juni 1856 en volgens de akte als
kind van Jan en Pietertje. (Akte 103 d.d. 266-1856).
Haar moeder, Pietertje de Vries, overlijdt
spoedig daarop en wel op 11 juli 1856. De
weduwnaar Jan Nomes hertrouwt te
Purmerend op 9 november 1856. Uit dat
huwelijk wordt Aaltje (2) Nomes geboren
(akte 95 d.d. 13-8-1857), die als twintigjarige te 's-Gravenhage huwt met Josephus
Philippus Lemmens. De gegevens van haar
en van haar ouders, Jan Nomes en Elsje
Busing, staan goed in de huwelijksakte
vermeld.
Aaltje zou in 1937 te Rotterdam overleden
zijn in de Boezembarakken, een noodziekenhuis dicht bij het Kralingse Bos. Ze had
gewoond in de Rubroekstraat.
Drie keer benaderde ik de gemeente Rotterdam om een kopie van haar overlijdensakte
te krijgen, maar men kon mij deze niet
verstrekken, hoewel ik zelfs een inmiddels
verkregen rouwkaart heb toegezonden. Een
en ander bevreemdde mij en werkte frusOns Erfgoed nr 3,1994

trerend.
De oplossing van het probleem kwam toen ik
contact kreeg via de vragenrubriek van Ons
Erfgoed met de heer E. Nomes, die mij, naast
andere gegevens, een overlijdensakte van
Aaltje verschafte. Uit deze akte blijkt dat er
een persoonsverwisseling heeft plaats gevonden. Volgens akte nummer 2974 (grafhummer 1993) d.d. 20-7-1937 is Aaltje 18 juli
1937 overleden op 81-jarige leeftijd als
weduwe van Josephus Philippus Lemmens en
als dochter van Jan Nomes en Pietertje de
Vries. Dit zijn echter de persoonsgegevens
van haar halfzuster Aaltje (1), die 24 juni
1856 reeds was overleden. Hoe een
dergelijke foute akte kan ontstaan begrijp ik
niet.
Ook over haar echtgenoot, Josephus
Philippus Lemmens, kan men mij in
Rotterdam niets vertellen. Op 17 augustus
1908 is hij vanuit Veenhuizen naar
Rotterdam vertrokken en men mag toch
aannemen dat dat ook zijn woonplaats is
geweest. Een tante, een kleindochter van
hem, geboren in 1908 kan zich hem nog wel
vaag herinneren. Volgens de familie-overlevering zou hij kort na 1911 zijn verdronken, mogelijk in Delft, maar daar wordt
zijn overlijden niet vermeld.
Herinnering en overlijdensdatum liggen bij
elkaar in de buurt, dus dat kan wel. Maar ik
zou het toch wel graag precies willen weten.
Liefst met wat omlijstende documentatie.
Maar wie schaft raad?
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Computergenealogie

Wapens tekenen met de computer
W. J. Scholl
Al is een wapenbeschrijving of blazoenering nog zo duidelijk, men krijgt pas echt
een indruk van de wapenvoorstelling door
de tekening zelf. Het tekenen van wapens
aan de hand van een blazoenering is een
secuur karwei dat geduld en vakmanschap
vraagt. Toch kan ook een leek met behulp
van een computer en een tekenprogramma
heel behoorlijke resultaten verkrijgen. De
meer beroepsmatige wapentekenaar kan
eveneens veel voordelen van de computeraanpak hebben omdat het daarmee mogelijk is snel eigen denkbeelden, of suggesties van de klant, in echte beelden om te
zetten.
Wanneer men zelf met de computer wapens
wil gaan tekenen is het verstandig te bedenken dat er twee manieren zijn om plaatjes
met een computer te maken en niet elk
programma beide manieren kent.
De eerste manier betreft de zogenaamde
bit-map plaatjes. Hierbij is de complete
voorstelling opgebouwd uit blokjes die elk
een eigen kleur kunnen hebben. Het doet
sterk denken aan het een tijd lang populaire
"schilderijen" maken met ministick. Daar
brengt men elk blokje zelf aan, bij het
computerprogramma is dat niet nodig (al
kan het wel!). De blokjes worden pas zichtbaar bij sterk vergroten. Bij dit soort tekeningen is het moeilijk fraaie diagonale
lijnen te maken, deze ontaarden nogal eens
in bliksemschichten. De programmamakers
zijn erin geslaagd een optie op te nemen
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Bitmap lelie

verkleind en terugvergroot
Ons Erfgoed nr 3, 1994

waarmee het mogelijk is een tekening te
vergroten of te verkleinen. Bij het verkleinen gaan echter details verloren, dit is
vooral zichtbaar als een verkleinde tekening
wordt terug vergroot naar zijn oorspronkelijke grootte.
De tweede manier betreft de zogenaamde

klimmende leeuw

vectorièle plaatjes. Hierbij wordt elke lijn
die men tekent, door de computer omgezet
in een wiskundige formule. Dank zij die
formule is het mogelijk een dergelijke
tekening vrijwel onbeperkt te verkleinen of
te vergroten, met behoud van de
oorspronkelijke details. Ook kan een figuur
vervormd worden waardoor bijvoorbeeld
een klimmende leeuw op een gedeeld schild
geplaatst kan worden, uitgaande van
dezelfde leeuw die het ongedeelde schild
vult.
Een ander groot verschil met de bit-map
plaatjes is, dat daar een tekening ontstaat
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door een vlak in lijnen te verdelen terwijl
een vectorièle tekening opgebouwd is uit
een aantal losse onderdelen, in Corel Draw
voorwerpen genoemd, die op en/of in elkaar komen te liggen. Wanneer bijvoorbeeld twee rechthoeken elkaar gedeeltelijk
overlappen dan is bij de bitmaptekening het
vlak verdeeld in vier gebieden: het gebied
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dat tot beide rechthoeken behoort (1, de
doorsnede), het gebied dat wel tot de ene
maar niet tot de andere rechthoek behoort
(2), het gebied dat wel tot de andere maar
niet tot de ene rechthoek behoort (3) en het
gebied dat tot geen van beide rechthoeken
behoort (4). Beide rechthoeken vormen
samen één tekening. Bij de vectoriële
tekening blijven we twee rechthoeken
houden die ten opzichte van elkaar kunnen
worden verschoven en waar de ene
rechthoek voor de andere kan liggen of andersom. Het gemeenschappelijke gebied
wordt niet als een afzonderlijk gebied beschouwd. Bij het ontwerpen van tekeningen
moet voortdurend met deze essentiële
verschillen rekening gehouden worden.
Omdat bij de vectoriële tekeningen de
voorwerpen als het ware uit het vlak gehaald kunnen worden zullen we dit verschil
in dit artikel aanduiden als het dimensieverschil.
Bekende tekenprogramma's waarmee bitmap plaatjes gemaakt worden zijn Drgenius, DrHALO en Paintbrush. De eerste
twee programma's worden nogal eens
meegeleverd bij de aanschaf van een muis
voor de computer, het derde tekenprogramma zit bij het bekende programma Microsoft Windows.
Bekende tekenprogramma's waarmee vectoriële plaatjes gemaakt kunnen worden
zijn Draw Perfect en Corel Draw.
Al is het onderscheid tussen de twee
soorten tekenprogramma's hierboven nog
zo beknopt weergegeven, het zal wel
duidelijk zijn dat programma's uit de tweede groep in een hogere prijsklasse vallen
dan die uit de eerste groep. Een programma
als Corel Draw heeft overigens een optie
waarmee het mogelijk is bit-map plaatjes te
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laten overtrekken en zo om te zetten in
vectoriële plaatjes.
Algemene werkwijze
Naarmate men meer vertrouwd is met de
mogelijkheden die het tekenpakket biedt
zullen de heraldische werkstukken er fraaier uitzien. Begin dus eenvoudig!
Maak een leeg wapenschild van de gewenste vorm. Wees niet te gauw tevreden met
het resultaat, uiteindelijk zal dit lege schild
keer op keer opnieuw gebruikt worden.
Teken een aantal eenvoudige stukken die
voor plaatsing in een schild in aanmerking
komen. Bij Corel Draw wordt een grote
hoeveelheid plaatjes meegeleverd waarvan
enkele best bruikbaar zijn, eventueel na
enige aanpassingen. Door gebruik te maken
van slechts enkele stukken en de kleuren te
variëren (zie hieronder), kan men al snel
een aantal verschillende wapens op het
scherm krijgen en met elkaar vergelijken.
Iemand die zeer vlot met het tekenprogramma overweg kan, zal schildverdelingen per
keer aanbrengen. Een doorsnee gebruiker
doet er verstandig aan, uitgaande van het
lege schild, schilden met een bepaalde
verdeling te maken en als basisschild op te
slaan. Eerst wordt bijvoorbeeld een gedeeld
schild gemaakt. Bij de bitmap tekeningen
gebeurt dat simpelweg door het plaatsen
van een verticale lijn in het midden van het
schild. Door het dimensieverschil (zie boven) is deze werkwijze bij een vectoriële
tekening niet mogelijk. Men heeft dan twee
voorwerpen: het schild en een verticale lijn.
Een mogelijke werkwijze is daar het tegen
elkaar plaatsen van twee halve schilden.
Het gedeelde schild wordt gebruikt om een
gevierendeeld schild te maken, dat weer
voor een gegeerd schild, enzovoort. Op
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deze manier ontstaan twee verzamelingen is het verstandig door inzoomen eerst de
of bestanden van afbeeldingen: een verza- rand te inspecteren. Blokje voor blokje kan
meling schilden en een verzameling stuk- de rand weer dicht gemaakt worden. Het
ken. Na enige tijd kan dan worden overge- inkleuren van het stuk gaat het eenvoudigst
gaan tot het maken van nog meer ver- vóór het verkleinen, niet alleen heeft men
zamelingen: helmen, helmtekens, dekkle- dan geen last van een onverwacht nietden, enzovoort.
gesloten-rand, maar het is dan ook makkelijker het in te kleuren gebied aan te wijzen.
Het aanbrengen van kleur
Daarna wordt het stuk verkleind, de rand
Natuurlijk is een kleurenmonitor bij uitstek geïnspecteerd en in het schild of een deel
aanbevolen voor dit tekenwerk. Vrijwel alle daarvan geplaatst. Vervolgens wordt de
tekenpakketen bieden, naast de mogelijk- omgeving van het stuk, het veld, gekleurd.
heid een vlakdeel te vullen met een kleur, Het controleren van de rand is hierbij niet
de mogelijkheid een vlakdeel te vullen met nodig om te beletten dat kleuren vanuit het
een bepaalde arcering. Men kan dan dus stuk overvloeien naar het veld maar juist
ook een wapen op die manier weergeven en andersom, om te beletten dat de kleur van
het met de juiste arcering afdrukken met het veld overvloeit in het stuk.
een eenvoudige printer.
Bij vectoriële plaatjes is het mogelijk steeds
In de heraldiek worden alle stukken altijd opnieuw aan te geven hoe dik men de rand
duidelijk begrensd door een zwarte rand, wil hebben. Ook zal een gesloten rand
nooit liggen twee kleuren zonder scheiding gesloten blijven. Op den duur werkt dit dus
tegen elkaar aan. Alleen als het vlakdeel sneller. Op den duur, want juist de vele
zwart gekleurd is, is de rand niet zichtbaar. mogelijkheden van een dergelijk tekenpakDit sluit mooi aan op de tekenpraktijk met ket maken het vlot werken tot iets wat
computerprogramma's. Wil men daar een beslist enige oefentijd nodig heeft. Bij het
vlakdeel vullen met een kleur of arcering, kleuren moet weer rekening gehouden
dan moet dit vlakdeel door een gesloten worden met het dimensieverschil: er wordt
rand omgeven zijn.
gekleurd per voorwerp en men moet acht
Bij bit-map plaatjes wordt de rand bij ver- slaan op het voor of achter liggen van het
kleinen automatisch ook smaller. Hierdoor ene voorwerp ten opzichte van het andere.
is het mogelijk dat de oorspronkelijk geslo- De programma's bieden de mogelijkheid
ten rand na verkleinen op sommige plaatsen deze volgorde te wisselen. Mocht derhalve
open is. Als de lijn slechts een hokje dik is, blijken dat een bepaald onderdeel in het
is de kans groot dat er ergens een hokje schild na kleuren onzichtbaar is dan kan
ontbreekt. Gaat men nu inkleuren, dan het wisselen van volgorde, voorgrond en
vloeit de kleur via dit gaatje over na het achtergrond, de oplossing zijn. Wil men
aangrenzende vlakdeel. Het is dus zaak de plezier blijven houden in dit tekenwerk dan
oorspronkelijk rand behoorlijk dik te is voor de tekenpakketten uit deze groep
tekenen. Heeft men een tekening verkleind, een snelle computer met meer dan IMb
bijvoorbeeld om hem in een van de geheugen eigenlijk noodzakelijk.
kwartieren van een schild te plaatsen, dan
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Boeken en tijdschriften
Groninger Repertorium van familiewapens,
samengesteld door W.G. Doornbos.
Inmiddels is dit repertorium verschenen. Het
is een toegang tot ruim 3500 familiewapens,
die vermeld worden in de het Rijksarchief te
Groningen, het Gemeentearchief Groningen,
het Gemeentearchief Appingedam, de Universiteitsbibliotheek te Groningen en het archief
van de Waterschappen Hunsingo en Ommelanderzeedijk. Dit heeft geresulteerd in een
3500 plaatsbare wapens via 20.000 verwijzingen. Wapens die voorkomen op grafstenen en
wapenborden zijn niet opgenomen, tenzij ze in
tekening aanwezig zijn in de genoemde
archieven. 60 % van de wapens is afkomstig
uit Groningen. De rest komt uit Duitsland
(circa 5 %) Drenthe, Friesland en Holland
(circa 25 %) en de overige provincies (circa
10%). Het repertorium bevat geen wapenafbeeldingen. Men zal zich dus zelf ter plekke
op de hoogte moeten stellen. Een volgende
fase zou de blazoenering moeten zijn.
Dit 96 pagina tellende werkje is te bestellen
door overmaking van ƒ 35,— op postbankrekening 1460393 ten name van W.G. Doornbos te Groningen met vermelding van "Familiewapens".
Heraldische bibliografie, samengesteld door
J.C. vanderBorne.
In de loop van dit jaar zal deze Bibliografie
verschijnen. De omvang wordt circa 500
pagina's. In het boek wordt een systematisch
overzicht gegeven van de ongeveer 6500 titels
van tot het tijdstip van samenstelling verschenen artikelen en boeken over heraldische
onderwerpen. Eigenlijk een must voor iedereen die in heraldiek is geïnteresseerd. Deze
uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie kost ƒ 82,50, voor vrienden van het
C.B.G. ƒ 67,50.
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Noordbrabants Wapenrepertorium door
A.H. Hoeben.
Bij voldoende belangstelling verschijnt midden 1995 het eerste deel van dit werk, dat
ruim 3.000 Noordbrabantse wapens beschrijft
met daarbij een verwijzing naar de vindplaats
van de afbeelding of beschrijving in boeken en
tijdschriften. Bewerkt zijn onder meer de volgende tijdschriften en jaarboeken:
De Brabantse Leeuw (1952-1993), Taxandria
(1894-1943), Noordbrabantsche (Volks)Almanak (1889-1893), Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letterkunde
(1883-1885), Handelingen van het Noordbrabants Provinciaal Genootschap (1837-1947).
Verder onder meer de volgende boeken: Van
den Brandeler: Zegels leenmannen en schepenen Breda, Corpus Sigillorum Neerlandicorum, Bloys van T.P.: Genealogische en
heraldische
gedenkwaardigheden
kerken
Ncord-Brabant, Erens: Oorkonden Tongerloo,
Juten: Cartularium Begijnhof, Jolles: Schuttersgilden Noord-Brabant, Smits: Grafzerken
Sint Jan, Steenkamp: Grafzerken Grote Kerk
Breda, Verkooren: Invent. chartes et cartulaires ... de Brabant, deel 1 (8 banden)
Behalve de specifiek heraldisch geïnteresseerden, zullen ook degenen die bij genealogisch onderzoek op de vraag stuiten of in de
eigen familie, dan wel in de geslachten, die
voorkomen in de kwartierstaat, wellicht ooit
een wapen is gevoerd, met vrucht gebruik
kunnen maken van dit eerste onderzoek. Bij
de wapenbeschrijving wordt namelijk aangegeven of het blazoen bijvoorbeeld gevonden is
in een zegel (met, indien bekend, een opgave
van het jaar en de functie van de zegelaar), op
een grafzerk of rouwbord enzovoort.
Men kan deze, ongeveer 240 pagina's tellende
paperback bestellen bij de auteur, A.H.
Hoeben, Liatrislaan 12, 5582 GJ Waalre. De
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voorintekenprijs bedraagt ƒ 39,50. Na verschijnen wordt de prijs ƒ 52,50
Het geslacht Groenwold (1650-1994)
Deze publikatie begint met Pieter Harms, die
zich rond 1650 in Paterswolde vestigt. Niet
alleen de mannelijke nakomelingen maar ook
de vrouwelijke zijn zoveel mogelijk gevolgd.
Naast de familie Groenwold komen onder
meer de volgende families in het boek voor:
Tak Eelde: Hilbrants, Nijdam, Slijper, Hazewinkel, Boon, Suringa, Hubenet, van Hemmen, Veendijk.
Tak Gieten: Pepping, Feddes, van der Veen,
Bentum, Brouwer, Prins, van Klinken, Kuik,
te Velde, Brinkman, Hoiting, Siks en Eefting.
Het boek omvat circa 350 pagina's, waarin
veel foto's en illustraties.
Het boek is te bestellen bij A. Brouwer,
Regentesselaan 22, 3708 BN Zeist, tel. 0340415959, tegen de voorintekenprijs van ƒ 7 5 , (plus verzendkosten)

Transcriptie
van
het
Register
van
Vuursteden, Bakovens, Brouwketels etc in
het Kerspel van Zwolle A.D. 1682, RAO:
Zwollerkerspel Nr IV Vuurstedengeld 1682
Salland, pagina 134.a/150.b door mevr. J.
Lalkens-Aalberts.
Deze 13 pagina's tellende transcriptie verschaft een lijst van de bijna 600 gebruikers (=
huurders) en de eigenaren van de diverse woningen, boerderijen, spijkers enzovoorts in wat
vroeger het Kerspel van Zwolle heette. De
namen van de gebruiker(s), worden als eerste
gegeven, die van de eigena(a)r(en) staat/staan
daar achter. Ook hier weer een welkome aanvulling op de gebruikelijke bronnen
Bestelling is mogelijk door overmaking van
ƒ 10,— op postbankrekeningnummer
33.18.896 t.n.v. J. Lalkens-Aalberts, Tichelwerk 4, 9934 LB Delfzijl onder vermelding
van VS 1682. Vooral bij overmakingen van
bank naar giro is het noodzakelijk bij de
mededelingen ook naam en adres te
vermelden.

Westerwolders en hun woningbezit van
1568 tot 1829 door C.J. en R.M.A. Wegman.
Een geslacht Faber uit De Marne door Jan
In maart j.1. verscheen het derde deel in deze van Bolhuis. Het boek bestaat uit twee delen.
serie: "Het kerspel Vlagtwedde, deel II: De Het eerste deel begint met de nakomelingen
gehuchten".
van Hindrik Liewes Faber die in 1684 trouwt
Reeds eerder verschenen de delen "Het Ker- met Jitje of Eetje Geltes. Het is een familie die
spel Sellingen" en "Het kerspel Vlagtwedde, sterk geconcentreerd is in Noord-West Groningen.
deel I: Het dorp".
Het boek omvat 480 bladzijden. Verder zijn De oudere geslachten worden weergegeven als
los bijgevoegd (in een insteekhoek) acht trans- genealogie, de jongere als parenteel, waarbij
parante sheets met de huidige kadastrale ook het nageslacht van de dochters aandacht
toestand op dezelfde schaal als de oudste ka- krijgt. Dit deel omvat elf generaties. Zeer
dastrale kaarten, zodat nauwkeurige verge- waarschijnlijk zijn echter ook de vader en de
lijking mogelijk is. Het boek is te bestellen grootvader van Hindrik bekend, zodat men
door ƒ 140,-- + ƒ 8 , - portokosten = ƒ 148,- dan met dertien generaties teruggaat tot zo
over te maken op gironummer 997170 t.n.v. ongeveer 1550.
C.J. Wegman te Wierden.
De gegevens zijn aangevuld met veel docuIn een van de komende nummers wordt nader mentatie en vaak met aardige toelichtingen.
ingegaan op het unieke levenswerk van vader Zo vinden we bijvoorbeeld het huishoudboekje
en zoon Wegman, dat laat zien wat met uit 1900 van Hendrikje Faber-Koorn, de
zorgvuldig zoekwerk kan worden bereikt.
vrouw van een schoolmeester. Zij moest
rondkomen van zo'n 850 gulden en wist daar
nog 150 gulden van te sparen.
Ons Erfgoed nr 3,1994
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Het tweede deel omvat beknopte kwartierstaten van leden van de families Berghuis,
Bol, van Bolhuis, van der Borg, Damminga,
Grimmius, ten Have, Mellema, Mulder, Ritsema, Ronda, Schuringa, Ubbens en Wijdeveld.
Tot besluit de geschiedenis van een tweetal
boerderijen, de Olie Har en de Har, gevolgd
door een verklarende woordenlijst, de aange-

haalde literatuur en een persoonsregister.
De uitgave kan besteld worden door ƒ 75,—
over te maken op girorekening 144645 van J.
van Bolhuis, Goudsbloem 12, 2317 KZ te Leiden.
Bij betalingen van bank naar giro is het zaak
ook bij de mededelingen naam en adres te vermelden.

Vragen van lezers
Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde de gemeene Steegen tot Rumpt. Weet
problemen hebben, anders dan genealo- iemand wat in dit verband Steegen zijn?
gische vragen, kunnen hun problemen in Niet ondenkbaar is dat de naam Versteeg
ervan is afgeleid.
deze rubriek aan de orde stellen.
Eventuele antwoorden graag naar de
redac-tie. Binnenkomende antwoorden, 94303. Hoe en in hoeverre kom ik achter
die alléén voor de vragensteller van de doodsoorzaak van voorouders. Soms
belang zijn, wor-den direct doorgezonden, werd wel eens iets in begrafenisregisters en
De andere ant-woorden worden al dan familieadvertenties vermeld, maar dat is
zeer incidenteel.
niet verkort in Ons Erfgoed gepubliceerd.
94301. Wat is de verklaring/betekenis van
de achternaam Biemold(t). De gebruikelijke
namenboeken bieden geen oplossing.
94302. Eind zeventiende eeuw was Corsten
Versteegh secretaris en administrateur van

94304. Op een een persoonskaart staat
achter "Nationaliteit" vermeld:
Vr art7sub4wet92 zie 35.
Wat houdt dit in? En wat voor gegevens
staan op het gedeelte van de persoonskaart
dat men niet ter inzage krijgt?

Boekenmarkt
Er zijn nog een aantal boekjes uit de serie van Frans van Geldorp te koop:
Hun naam was
Heeres-Heres
Koek
Van der Aar
Stokman
De prijs bedraagt inclusief verzendkosten ƒ 15,— per deeltje.
J. van Geldorp, Henri Dunantlaan 55, 2286 GB Rijswijk, tel. 070 3931946.
Postbankrekening 724561.
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Genealogische contacten
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.
Busch. Mijn voorvader Johann Daniel
Busch, zoon van Caspar Christian Busch en
Catharina Mosseder, geboren 16-1-1696 te
Straatsburg, chirurgijn, kwam omstreeks 1733
naar Amsterdam en monsterde bij een
commandeur, die van het eiland Terschelling
afkomstig was. Hij trouwde 5-12-1734 te
Midsland op Terschelling met Marij
Cornelis'. Het echtpaar kreeg twee kinderen.
Johan is blijven varen op een walvisvaarder,
maar is op 47-jarige leeftijd overleden
(doodsoorzaak ?) in de Straat Davis tussen
Groenland en Baffiusland op 30-6-1743. Meer
ben ik over zijn zeemansleven nog niet te
weten gekomen. Wie heeft gegevens over de
walvisvaart in de eerste helft van de
achttiende eeuw en over de bemanning?
D. Bos, Minderwaard 421, 1824 XJ Alkmaar,
tel. 072-613078.
Van Dijk/Willems. Gezina van Dijk,
ongeveer 1768 of 1767 geboren te Groningen
(?). Op 24-4-1791 huwde zij te Jisp (NH) met
Simon Wagenaar van Jisp. Zij was een
dochter van Jan van Dijk en Elsje Harms
Wat was haar juiste geboorte/doopdatum? Wie
weet meer van haar familie?
Op 16 oktober 1698 huwde te Jisp Duyfje
Willems, geboren rond 1675 te Oudedijk (Gr.)
met Willem Jansz. Wagenaar van Jisp.
Gezocht geboorte/doopdatum, ouders en
verder gegevens van haar familie.
D. van Loon, Murillhof 34, 1816 XV
Alkmaar, tel. 072-151328 of H. de Ruyter, Jan
Glijnisweg 46 A, 1702 PD Heerhugowaard,
Ons Erfgoed nr 3,1994

tel. 02207-12268.
Van Hattem. In 1737 gaan te Valburg en
Homoet in ondertrouw Jantien van Hattem,
j . d , alhier en Caspar Losecoot, wdn. van
Bemmel. Op 10 mei 1765 gaat te Bemmel
Jantje van Hattum, wd. Caspar Losekoot, in
ondertrouw met Geurt Derksen, wdn. van
Dorris van Leijen Gevraagd: overlijden,
voorgeslacht en aanvullende gegevens van
Jantje van Hattem. W.J. Scholl, Nieuwe
Kerkstraat 1, 3134 LR Vlaardingen, tel. 0104355083.
Huizenga/Huizinga. Gezocht alle gegevens
over de families Huizenga en Huizinga.
Beginnend onderzoeker is in elke informatie
geïnteresseerd. Verder graag gegevens over
familie Wouda uit Niawier/Hantum ((Friesland). Bert Huizenga, M. Plaisierstraat 23,
3207 EE Spijkenisse.
Kingma. Gezocht gegevens over voorouders
en nakomelingen van de familie Kingma,
afkomstig uit de gemeente Oostdongeradeel
(Frl.). Wie weet waar en wanneer Lüme Ottes
geboren is? (Omstreeks 1735 te Morra?)
Tevens gezocht de overlijdensdatum van Jelle
Ypes Kingma, overleden omstreeks 1900 te
Anjum.
M. Kingma, Hanenburg 54, 8926 KW
Leeuwarden, tel. 058-675954.
den Ottevanger. Rokus den Ottevanger,
geboren
1725 te Buytensluys
onder
Numansdorp, gehuwd op 8-5-1768 te
Rotterdam met Magdalena van der Wal,
geboren te Rotterdam. Rokus overleed 8-121801 (begraven) op adres Glashaven 4 te
Rotterdam. Kinderen uit dit huwelijk waren:
1. Lijntje (ged. 12-5-1769), 2. Otto (ged.
131

18-1-1771), 3. Aagje (ged. 12-3-1773), 4.
Johannes (ged. 16-10-1774), 5. Elsje (ged. 610-1775), 6. Maayken (ged. 16-5-1777), 7.
Gerrit (ged. 30-7-1779), 8. Elizabeth (ged.
24-11-1780), 9. Pleun (ged. 23-8-1782).
Gaarne gegevens van de voorouders van
Rokus en het nageslacht van de kinderen 1, 3,
4, 5,6, 7, 8, 9. (Van nr 2 stam ik in rechte lijn
af.) W.M.J. Ottevanger, Lisztstraat 200, 2551
TK Den Haag, tel. 070-3973268.
Verva(a)te. In 1838 wordt Johanna Huberdina Vervate (64 jaar, dus geboren rond
1774) nog genoemd als echtgenote bij het
aangeven van het overlijden van haar man

Johannis Anthonij Moelaert Zij zijn
afkomstig van Sluis, waar zij in 1795 huwden.
Mogelijk is zij een dochter van Cornelis
Vervate en Anna Catharina Pullen.
Gevraagd: overlijden,
voorgeslacht
en
aanvullende gegevens van Johanna Huberdina
Vervate. W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1,
3134 LR Vlaardingen, tel. 010-4355083.
Vervoorn. Gezocht gegevens betreffende de
familie Vervoorn. Deze familie heeft onder
meer gewoond in Herwijnen, Brakel en
Kerkwijk.
A. Vervoorn, Juliana van Stolbergstraat 25,
5307 HHPoederoyen, tel. 04187-2351.

Banden Ons Erfgoed
Verzamelbanden voor Ons Erfgoed zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar:
a. Ten behoeve van de (zelfjboekbinder. Deze kosten ƒ 17,50.
b. Naaldbanden. Hierin kan men de zes nummers van eenjaargang zelf aanbrengen.
Deze kosten ƒ 21,50.
Afgehaald per band ƒ 5,— korting.

Zakenregister Groninger Volksalmanak
Dit zakenregister omvat de periode 1837 tot en met 1929 en is dus een ingang op 55
delen. De omvang is 50 pagina's.
De prijs bedraagt ƒ 11,45, voor abonnees ƒ 9,45.
Afgehaald per register ƒ 3,50 korting.
Toezending volgt na ontvangst van het verschuldigde bedrag op postbanknummer 301108
of bankrekeningnummer 31.34.11.182.
Betalingen uit het buitenland uitsluitend per eurocheque, internationale postwissel of geld
in verband met de hoge transferkosten.
Gaarne bij de mededelingen doel, naam en adres vermelden.
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JW. Koten
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Tel. 015-14 69 63
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Het Rijksarchief in Flevoland
Archiefhieuws
De adel door de eeuwen heen (2)
Registratie van de sterfte en doodsoorzaken (1)
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Paleografie, attestatie
Dagen, weken, maanden (1)
Historische Vereniging Tweestromenland (1)
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Antwoorden op vragen
Vragen van lezers/Boekenmarkt....
Genealogische contacten

Vonngeviug
Alvo-Delft
Uitgever, abonnementenadministratie, verspreiding en advertentieexploitatie:
Uitgeverij Alvo, Buitenwatersloot 142,
2613 SV Delft.
Tel. 015-14 69 63
Druk
Drukkerij Alevo, Lagosweg 11,
2622 CZ Delft.
Tel. 015-56 92 60

135
138
141
143
145
151
156
160
162
164
169
170
171
173
174
175

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever
Het tijdschrift Ons Erfgoed verschijnt zes keer per jaar. Een abonnement kan te allen tijde ingaan. Een jaarabonnement kost ƒ 25,--, te voldoen door storting of overschrijving op postbankrekening 301108 of bankrekening 31.34.11.182 ten name van uitgeverij ALVO te Derft.
Een abonnement buiten Nederland kost ƒ 30,-, te betalen per eurocheque of internationale
postwissel op naam van uitgeverij ALVO, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft, Nederland. (Bij
betaling door overschrijving op bovengenoemde postbankrekening dient het abonnementsgeld
met het geldende transferbedrag te worden verhoogd.)
Nazending van reeds in het lopende jaar verschenen nummers (voor zover voorradig) gebeurt
uitsluitend op verzoek. Een abonnement wordt dan geacht te zijn ingegaan bij het begin van het
betreffende kalenderjaar.
De prijs van losse nummers is ƒ 4,95 plus portokosten.
Op de voorzijde rouwbord van Adriaen van Maurick in de kerk te Maurik:
Anno Domini 1624 den 17 Septembris ruste in den Heere: Adriaen van Maurick, oud
62 jaren.
Zie: De adel door de eeuwen heen 2, pagina 148.

Genealogie

Het geneagram; symbolen
H.M. Lups en W.J. SchoU
In het verleden heeft men wel geprobeerd,
vooral in Duitsland, om parenteel en kwartierstaat te combineren tot een zogenaamde
affiniteitstabel. Op die manier zou men alle
bloedverwanten in beeld kunnen brengen.
Men is echter tot de conclusie gekomen dat
een dergelijke uitbeeldingsvorm niet haalbaar was.
Toch zijn er voor het principe van deze
bloedverwantschapstabel - zij het in beperkte vorm - gebruiksmogelijkheden: tabellen over bloed- en aanverwanten. Zo
kent men het geneagram en de verwantschapstabel. (Zie hiervoor het volgend
nummer)
Het geneagram
Het geneagram is een tabel, waaruit de
gemeenschappelijke afstamming blijkt van
twee of meer personen. Zo kan tot uitdrukking worden gebracht, dat twee personen
via totaal verschillende afstammingslijnen,
die op het eerste gezicht niet verwant zijn,
in het verleden afstammen van gemeenschappelijke voorouders. Een geneagram
kan men dus zien als een deel van een
genealogische tabel of parenteelstaat. Zo is
in figuur 1 te zien hoe zes regerende vorsten allen afstammen van het echtpaar Willem van Nassau x Paulina van Wurtemberg. Uit de parenteel zijn daartoe de niet
relevante afstammelingen weggelaten.
Strikt genomen is groothertog is groothertog Jan van Luxemburg in dit geneagram
"slechts" een aangetrouwde afstammeling.
Het aardige is dat hij wel degelijk een
Ons Erfgoed nr 4,1994

rechtstreekse afstammeling is van dezelfde
Willem van Nassau, maar dan uit diens
eerste huwelijk.
Symbolen en afkortingen, in gebruik bij
tabellen, staten en aantekeningen.
Bij het maken van aantekeningen en het
vervaardigen van staten en tabellen is het
gebruik geworden een aantal veelvuldig
voorkomende begrippen te vervangen door
symbolen en (bij aantekeningen) afkortingen.
Hier te lande zijn de volgende symbolen en
afkortingen algemeen aanvaard:
geboren (geb.)
onwettig geboren
dood geboren
gedoopt (d. of ged.)
ondertrouwd (otr.)
gehuwd (geh.)
gescheiden (gesch.)
overleden
begraven
man
vrouw
tak uitgestorven (geen kinderen)
bewezen verband
1
1
waarschijnlijk verband
i

*
(*)

t*
0

x of x
o/o

t
&
9

tt
1

In België en Duitsland wijken sommige
symbolen af van de hier te lande gebruikelijke:
135

ZES REGERENDE VORSTEN
Willem
v.Nassai1
1792-1839
X(2) 18:29
Paulina
v.Wurtemberg
1810-1856
Helena
v.Nassau
1831-1888
X 1853
George
v. Waldeck-Pvrmont
1831-1893

Sophia
v.Nassau
1836-1913
X 1857
kon. Oscar II
v. Zweden
1829-1907

i

Emma
v. Waldeck-Pyrmont
1858-1934
X1879
kon. Wfflemin
v. Oranje-Nassau
1817-1890

1

Helena
v. Waldeck-Pyrmont
1861-1922
X1882
Leopold
v.Saksen-Coburg
1853-1884

kon. Gustaaf V
v.Zweden
1858-1950
X 1881
Victoria
v.Baden
1862-1930

Karel
v.Zweden
1861-1951
X 1897
Ingeborg
v.Denemarken
1878-1958

_I

kon. Wilheimina
v. Oranje-Nassau
1880-1962
X1901
Hendrik
v.Mecklenburg
1876-1934
,-J
t

i

r
Karel Edward
v. Saksen-Coburg
1884-1954
X 1905
Victoria
v.Sleeswijk-H.
1885-1970
_l

i

kon. Gustaaf VI Adolf
v.Zweden
1882-1973
X ü ) 1905
Margareta
v.Groot-Brittannië
1882-1920

!

Martha
v.Zweden
1901-1954
X 1929
kon. Olaf V
v.Noowegen
1903-1991

Astrid
v.Zweden
1905-1935
X 1926
kon. Leopold III
v.Saksen-Coburg
1901-1983

i

kon. Juliana
v. Oranje-Nassau
1909-..
X 1937
Bemhard
v. Lippe-Biesterfeld
1911-..

P
Sibylla
v.Saksen-Coburg
1908-1972
X1932
Gustaaf Adolf
v. Zweden
1906-1947

kon. Beatrix
v.Nederiand
1938-..

kon. Karel XVI <justaaf
v. Zweden
1946-..

i

r

Ingrid
Gustaaf Adolf
kon. Harald V
v.Zweden
v. Zweden
v. Noorwegen
1906-1947
19101937-..
X 1932
X 1935
Sibylla
kon. Frederik fX
v. Saksen-Coburg; v.Denemarkeri
1908-1972
1899-1972

i

i

1

Josephine
kon. Albert I I
v.Saksen-Coburg v. België
1927-..
1934-..
X 1953
grthtg. Jan
v. Luxemburg
1921-..

_l

i

kon. Margaretha
v. Denemarken
1940-..

figuur 1
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België Duitsland

overerving wordt voor de man dikwijls een
vierkantje en voor de vrouw een rondje
gebruikt.
geboren
=
Door in deze figuren een codering aan te
gedoopt
00
brengen, zoals gehele of gedeeltelijke zwarondertrouwd
ting, wordt het verloop van een of meer
buitenecht, verbinding
o-o
erfelijke kenmerken binnen een familie gegesneuveld
volgd. In figuur 2 wordt weergegeven hoe
verloofd
de bloederziekte of hemofilie bij de nazaten
In publikaties betreffende erfelijkheid en van koningin Victoria doorgegeven is.
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Heraldiek

Natuurlijke stukken:het menselijk lichaam
H.M.Lups
Het menselijk figuur komt in de Nederlandse heraldiek betrekkelijk weinig voor.
In Duitse wapens daarentegen ziet men het
veelvuldig. Dit kan bekleed en onbekleed
zijn. Ook delen van het menselijk lichaam
komen voor. In figuur 1 is een aantal voorbeelden gegeven, waaruit de verscheidenheid blijkt.')
Wanneer men deze verscheidenheid bekijkt
komt men al snel tot de conclusie dat
blazoenering zeer moeilijk zal moeten zijn.
Men zal de neiging hebben, het aantal
figuren meer te standaardiseren voor
toekomstig gebruik, maar dat neemt niet
weg, dat blazoenering ook voor de reeds
bestaande figuren nodig is.
Zoals uit de illustraties blijkt is het merendeel van de figuren aanziend, dat wil zeggen dat het volle gezicht wordt getoond.
Omdat dit de meest voorkomende houding
is, wordt dit niet vermeld. Als het gezicht
naar de rechterzijde van het schild gewend
is (van achter het schild gezien) dan wordt
gesproken van "ter zijde gezien'. Kijkt het
naar de andere zijde dan spreekt men van
'omgewend'.
De figuur is geheel of gedeeltelijk naakt,
bekleed of geharnast. Het spreekt wel vanzelf dat de vorm en de kleur van de kleding
of van de wapenrusting nauwkeurig beschreven moeten worden. Hetzelfde geldt
voor een eventueel aanwezig hoofddeksel.
Houdt de figuur iets in de hand of de
handen dan moet ook dat worden beschreven.
Geharnaste figuren komen vrij veel voor.
Ons Erfgoed nr 4,1994

Dit kunnen ridders te paard of te voet zijn.
Vermeld moet worden of ze geheel of
gedeeltelijk zijn geharnast, of hun hoofd
bedekt is met een helm, of deze al dan niet
met veren versierd is en welke wapens zij
eventueel dragen en hoe. Als de ridder op
een paard zit vermeldt men ook daar de
bijzonderheden van: bijvoorbeeld of het
paard gezadeld en/of getoomd is.
Andere figuren die men tegenkomt zijn de
wildemannen (sporadisch wildevrouwen)
Een wildeman is een naakte man met een
grote baard en een krans van groen loof om
de lendenen.. Bovendien heeft hij een knots
(meestal over de schouder) en een groene
krans in het haar. Ook hier is de nodige
verscheidenheid denkbaar, zodat alles
nauwkeurig omschreven moet worden.
Een aantal figuren beeldt een bepaald
beroep uit. Het spreekt wel vanzelf dat ook
dit zo nauwkeurig mogelijk omschreven
moet worden.
Bij monniken wordt vermeld, tot welke
orde zij behoren. In de heraldiek komen
vooral Benedictijnen (in het wit gekleed),
Kapucijners (in het bruin) en Franciskanen
(in het zwart) voor.
Uiteraard ontbreken de heiligen niet. Ook
hier moeten de verschillende attributen
nauwkeurig worden omschreven.
Dat blazoenering van menselijke figuren
geen eenvoudige /aak is blijkt wel uit de
navolgende voorbeelden. Beide zijn ontleend aan het boek 'Nederlandsche familiewapens.' 2)
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KORNDORFFER.

figuur 2

figuur 3

In figuur 2 is het wapen van de familie
Coovels weergegeven.
De blazoenering is als volgt:
Wapen: Gevierendeeld: I-IV, in zilver (?)
een wildeman van natuurlijke kleur,
omgord en gekroond van groen, houdende
in I rechts en in IV links een knots; II,
gevierendeeld: 1-4, een duif of meeuw,
schuin links geplaatst, kop omlaag; 2-3
effen; III, in rood een zilveren(?) dolfijn,
omgewend. Helmteeken: de wildeman van
het schild, uitkomend, met knots over den
rechter schouder.
Figuur 3 toont het wapen van de familie
Korndörffer.
Als blazoenering laat Kits Nieuwenkamp

het bij de volgende omschrijving: Wapen:
In blauw een cherubijn, houdende 4 korenaren boven een altaar, alles van goud op
grasgrond.
Wanneer men alleen met deze blazoenering
moet volstaan zijn er vele mogelijkheden.
Hieruit blijkt dat ook autoriteiten op dit
gebied wel eens problemen hebben. Was
hier in plaats van altaar bijvoorbeeld links
geplaatst altaar gezegd, dan was het reeds
veel duidelijker geweest.
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1) Groszes Wappen-Bilderlexikon, der Bürgerlichen
Geschlecbter Deutslands, Oesterreichs und der Schweiz,
Ottfried Neubecker, Augsburg 1993.
2) Nederlandsche Familiewapens, H.W.M.J. Kits
Nieuwenkamp, Arnhem 1975.
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Bronnen

Het Rijksarchief in Flevoland
J. Wieland

Flevoland naar een kaart, oorspronkelijk
ontworpen door Schotanus a Sterringa

Het Rijksarchief in Flevoland te Lelystad is
het jongste rijksarchief in Nederland. Op
14 mei 1992 werd het officieel geopend
door minister d'Ancona van WVC. In de
periode van 1 januari 1986, de datum van
de instelling van de provincie Flevoland, tot
aan bovenvermelde opening in 1992 fungeerde het Rijksarchief in Overijssel tevens
als Rijksarchief voor Flevoland.
De geschiedenis van Flevoland is kort,
wanneer men afziet van Urk en Schokland,
en wanneer men afgaat op de geschreven
bronnen, de archiefstukken, die zijn ontstaan binnen de begrenzingen van de
huidige provincie Flevoland. Belangwekkende archeologische vondsten van oudere
datum zijn er echter zeker, bijvoorbeeld de
relicten van de Swifterbantcultuur en de
Ons Erfgoed nr 4,1994

scheepsresten. En wanneer men de grens
ruimer trekt en spreekt van het Zuiderzeegebied/IJsselmeergebied, is er ook een
aanzienlijke hoeveelheid geschreven bronnen. Deze worden in een tweetal bronnenoverzichten opgesomd, beide van de hand
van W.H.J. van der Most, Bronnenoverzicht Zuiderzee/IJsselmeergebied na
1850, archieven, beeld en geluid, kaarten/atlassen, kranten/kranteartikelen, overige documentatie.Lelystad, 1992 en Bronnenoverzicht Zuiderzee/IJsselmeergebied
voor 1850-, archieven, beeld, kaarten/
atlassen, kranten, overige documentatie,
Lelystad, 1994.
Het Rijksarchief in Flevoland heeft echter
niet primair tot taak al dat materiaal te
beheren, al zal het wel gericht moeten
kunnen doorverwijzen naar de betrokken
instellingen, waar het bewaard wordt.
De archiefbronnen die het Rijksarchief in
Flevoland beheert zijn, mutatis mutandis,
in principe dezelfde als die in de andere
rijksarchieven, te weten: archief van het
provinciaal bestuur en voorgangers, archieven van de rijksinstellingen in de provincie,
en particuliere archieven en collecties. De
belangrijkste zijn op dit moment:
-Registers van de burgerlijke stand, Urk en
Schokland, 1811-1942
-Retroacta van de burgerlijke stand, Urk en
Schokland, 1688 -1855
-Registers van de burgerlijke stand,
Noordoostpolder, 1942
-Dienst der Zuiderzeewerken, 1915-1982
-Directie van het Openbaar Lichaam
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Wieringermeer (IJsselmeerpolders), 1918
-1963
-Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet, 1926 - 1976
-Minuutplans van Urk en Schokland, met
registers van driehoeksmeting en boeken
van berekening, 1822 -1832
-Rijkstuinbouwconsulentschap voor de
IJsselmeerpolders te Emmeloord, 1958 1967
-Commissie Bejaardenoorden Flevoland,
1980 -1984
-N.V. Eerste Urker Stoombootmaatschappij "Urks Belang", 1920 -1961
-Stichting Proefboerderijen IJsselmeerpolders, 1952 -1976
-Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in
de IJsselmeerpolders, 1948 -1979
-Landbouwmaatschappij
IJsselmeerpolders, afdeling Kraggenburg, 1957 - 1990
-Nederlandse Hervormde Gemeente te Urk,
1711-1952
Nederlandse Hervormde Gemeente te
Kraggenburg 1994
-Het Nieuwe Land (krant), 1954 - 1982
-Handbibliotheek
Gedetailleerde informatie over deze archieven en collecties is aanwezig bij het rijksarchief.
Een groot deel van deze archieven kan op
een bepaald moment een rol spelen bij
genealogisch onderzoek en familiegeschiedenis.
De aanwezige primaire genealogische bronnen betreffen echter vooral Urk en
Schokland. Bloeiende verenigingen houden
zich met de geschiedenis, inclusief de
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genealogie, van deze voormalige eilanden
bezig. Maar ook van "het nieuwe" land
berust een aantal registers van de
burgerlijke stand in het rijksarchief in
Flevoland. Curieus is een register van de
gemeente Noordoostpolder (toen nog
openbaar lichaam Noordoostelijke polder)
uit 1942, toen juist drooggevallen. Het
huwelijksregister voor dat jaar is wel
aangelegd, maar leeg gebleven. Het overlijdens- en het geboorteregister bevatten
over dat jaar wel enkele namen.
Het merendeel van de bewoners van
Flevoland is elders geboren. Het rijksarchief in Flevoland probeert op twee
manieren op deze situatie in te spelen. Ten
eerste door gericht door te verwijzen op
basis van informatie over elders berustende
gegevens. Daarvoor worden inventarissen
en andere toegangen op elders berustende
archieven verzameld. Nu gebeurt dit nog
handmatig, in de toekomst zal dit
ongetwijfeld via geautomatiseerde weg
gebeuren, in samenwerking met andere
instellingen. Ten tweede heeft de afdeling
Flevoland van de Nederlandse Genealogische Vereniging sinds kort haar genealogische documentatie gedeponeerd bij het
Rijksarchief in Flevoland, waar deze voor
een ieder ter inzage is.
De studiezaal is geopend:
maandag van 13.00 tot 17.00 uur
dinsdag - vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
Het adres is: Visarenddreef 1, Lelystad
Postbus 55, 8200 AB Lelystad
Tel. 03200 - 72780
Fax 03200 - 72782
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Bronnen

Archiefnieuws
H.M. Lups
Archievenoverzicht Rijksarchief ZuidHolland
Dit overzicht vervangt het in 1982 gepubliceerde overzicht "De archieven in het
Algemeen Rijksarchief', voorzover het de
archieven in het Rijksarchief Zuid-Holland
betreft. In dit overzichtelijke boekje wordt
de situatie per 1 september 1993 weergegeven, verdeeld in twee hoofdafdelingen:
1. De overheidsarchieven (waaronder naast
de Burgerlijke Stand en de Doop-, Trouwen Begraafboeken) ook de notariële archieven en de archieven van de provinciale
overheidsdiensten behoren.
2. De archieven van kerkgenootschappen,
personen, families en bedrijven.
Belangrijk is, dat de toegangsnummers van
de inventarissen vermeld zijn. Ook is getracht recente literatuur, bronnenpublikaties en informatie over bestaande nadere
toegangen te verwerken, zodat men zich
thuis beter kan voorbereiden en gemakkelijker tot raadplegen komt.
Het werkje is zowel voorzien van duidelijke
inleiding als een index op plaatsnamen,
familienamen en zaken. Bij de uitgiftebalie
is het te koop voor ƒ 30,—. Ook kan men
het bestellen door ƒ 35,— over te maken op
postbankrekening 61.81.780 ten name van
Historische Uitgeverij Rotterdam, onder
vermelding van "Archievenoverzicht". Het
ISBNnummer is: 90-73714-10-9. Bij betaling van een bank- naar de postbankrekening ook bij de omschrijving uw adres
vermelden!.
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Rijksarchief Utrecht
Vanaf april j.1. wordt dit archief ingrijpend
verbouwd. De archieven zijn tijdelijk overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief in
Den Haag en zijn daar raadpleegbaar.
De van vele genealogische bronnen gemaakte foto's en microfilms blijven aanwezig in Utrecht. Informatie in verband
met raadpleging bij het Rijksarchief te
Utrecht: Mevr. S.A.L. de Graaff, tel. 030710044.
Stadsarchief Vlaardingen
Van 6 juli j.1. af is de studiezaal weer
geopend na een zeer ingrijpende uitbreiding
en verbouwing.
Vanaf deze datum gelden de volgende
openingstijden en regels:
1. Studiezaal 1 (archieven en bibliotheek)
is geopend van dinsdag t/m vrijdag van
19.00-17.00 uur. Tussen 12.30 en 13.30
uur kan geen informatie worden verstrekt.
2. Studiezaal 1 zal op donderdagavonden
weer tot 22.00 uur geopend zijn, maar de
stukken moeten voor 16.00 uur zijn
aangevraagd. Dit kan mondeling of
telefonisch (doorkiesnummer 248 4995). In
juli en augustus vervalt deze donderdagavondopenstelling.
3. Studiezaal 2 (topografisch-historische
atlas) is uitsluitend geopend van dinsdag
t/m vrijdag van 13.30-17.00 uur. Alleen
gedurende deze openingstijd kan gebruik
worden gemaakt van de collectie foto's,
tekeningen, prenten en kaarten.
4. Iedere bezoeker - ook die voor studie143

/aal 2 - wordt geacht zich te melden in Zoetermeer en Zegwaard.
De archiefbescheiden zijn dit voorjaar
studiezaal 1.
5. In de nieuwe kantine kunt u tegen overgedragen aan de archivaris van de
betaling van een luttel bedrag koffie en thee gemeente Zoetermeer. Het archief is
verkrijgen. Ook kunt u daar eventueel uw gevestigd in het stadhuis op de tweede
verdieping, kamer 275. De openingstijden
meegebrachte lunch gebruiken.
6. Op de eerste verdieping is ruimte zijn van maandag tot/met vrijdag van 9.00
geschapen om videofilms uit de collectie tot 17.00 uur. Wel is het wenselijk eerst
van het Stadsarchief te bekijken. U dient contact op te nemen met de gemeentezich daartoe te vervoegen bij de studiezaal- archivaris, de heer J. Rijnsburger, bij wie
ook nadere inlichtingen zijn te vragen. Het
beheerder.
telefoonnummer is 079-440577.
Voor onderzoek in de DTB-, begraaf- en
Streekarchiefdienst Hollands Midden
In verband met uitbreiding van het gaardersboeken moet men nog wel in het
archiefgebouw zal, vermoedelijk tot eind Algemeen Rijksarchief zijn (studiezaal
1994, af en toe een archief of collectie niet zelfbediening).
raadpleegbaar zijn. De (microfiches/ fotokopieën) DTB-boeken, registers burgerlijke
stand en de bevolkingsregisters van de De persoonskaart gaat verdwijnen!!!
deelnemende gemeenten blijven wel Mevr. A.R. Vogel-deWaal deelde mee dat
doorlopend beschikbaar in de studiezaal. de persoonskaart per 1 september 1994
Voor de overige archieven/collecties kan gaat verdwijnen omdat de bevolkingsadmimen misschien beter telefonisch informeren nistratie dan verder per computer wordt
(01820-16135).
gevoerd.
Juist voor het ter perse gaan van dit
nummer deelde mevrouw Vogel ons mee
Studiegroep Genealogie Westland
Deze studiegroep brengt de "index op het dat de computer van het Centraal Bureau
bevolkingsregister 1828 tot 1936 van voor Genealogie aan het netwerk van de
Naaldwijk" uit op floppy. (HD of DD 3.5") gemeenten zal worden gekoppeld, waarDe index is gemaakt met WP 5.1 (MS door dit bureau toch over de persoonsgeDos) en met Macintosh. De index is te gevens zal kunnen beschikken.
bestellen door f 40,— over te maken op De uiteindelijke gang van zaken zou eind
postbankrekening 44.88.235 ten name van september/begin oktober bekend worden,
B.S.G.W. (Boekenfonds studiegroep gene- nadat onder meer geregeld is, over welke
alogie Westland) onder vermelding van gegevens het C.B.G. zal mogen beschikken,
BRNA, HD of DD en WP of Mac. althans ter beschikking van derden mag
Eventuele nadere informatie bij GJ.M. de stellen.
Vreede, Plataan 22, 2671 PZ Naaldwijk, Zodra meer informatie bekend is wordt op
telefoon 01740-27678 (na 15.30 uur).
dit bericht verder ingegaan.
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De adel door de eeuwen heen(2)
W.H.Morel van Mourik

Strijdtafereel omstreeks 1330. Duidelijk zijn de basisvormen van de helm te zien: de stormhoed en de
gesloten helm, •waaronder het erg warm werd.

In een vorig artikel hebben we gezien hoe
de Nederlandse adel in de negentiende
eeuw op basis van de gewestelijke adel
gestalte heeft gekregen en sinds het begin
van de twintigste eeuw geleidelijk aan is
ingesnoerd. In dit artikel zal ingegaan
worden op de adel van de late middeleeuwen en de zestiende eeuw.
Ridderschap
In de twaalfde eeuw zien we de ridders
opkomen, een benaming waar de waas van
romantiek om hangt. Aanvankelijk waren
het gewone krijgslieden, ruwe kerels, ongeletterde vechtjassen, die alles dankten aan
de kracht van hun armen, een beroepsgroep
van strijders te paard. Deze werden door
hun heer gerecruteerd uit de stand der
dienstlieden, oftewel ministerialen. Ze
waren lieden van onvrije geboorte (waarOns Erfgoed nr 4,1994

van er trouwens vele soorten waren, bijvoorbeeld de horigen - personen die bij het
land hoorden waar ze op werkten). Deze
vechters te paard kregen een groeiend
aanzien, niet alleen door hun successen op
het slagveld, maar ook door de culturele
sleutelposities die in een volgende periode
door leden van de stand van de dienstlieden
ingenomen werden: troubadours, dichters
en voordragers van verhalen behoorden tot
de ministerialen en wisten de idealen van
hun stand te 'promoten'. Eén van de belangrijkste idealen (eigen aan de stand van de
dienstlieden) was de dienstbaarheid, niet
alleen aan de heer, maar ook aan een ideaal
of aan de kerk. Het zal duidelijk zijn, dat de
kerk maar al te graag dit aangreep om bijvoorbeeld de kruistochten een basis te geven.
Zozeer groeide het aanzien van de ridders,
dat ook edelen (de nobiles - de echte adel
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zou je kunnen zeggen) en die andere groep, te voet) beroemde overwinningen, onder
de vrijen, (de liberi), er een eer in stelden andere bij Poitiers. Daar komt nog bij dat
samen met de (onvrije) ministerialen in de vorsten aan huurlegers de voorkeur gingen
ridderschap te worden opgenomen. Er ont- geven, omdat die efficiënter werkten dan de
stond op die manier in de dertiende eeuw tot bijstand van de landsheer gehouden
een nieuwe elite van ridders en knapen (nog edelen met hun onderhorigen.
niet tot ridder geordende strijders), die uit
de drie hierboven cursief vermelde standen Van boer tot knape
afkomstig waren. Aanvankelijk werden Uit de akten valt nog iets anders op te
deze drie "bloedgroepen" nog in acht geno- maken. Een voorbeeld is de Landvrede van
men, maar alras zien we vermenging optre- 1377 tussen Jan van Blois en Mechteld van
den, het eerste tussen de vrijen met in Gelre enerzijds, en de ridders, knapen en
aanzien gestegen ministerialen, zeker zij die steden van de Betuwe, Tieler- en Bomin dienst waren van belangrijke vorsten.
melerwaard en de Veluwe anderzijds.
Onder de 283 ridders en knapen treffen we
Ridders en knapen
naast illustere namen, ook bepaald niet edel
Ridders en knapen zien we veelvuldig in klinkende namen aan, bijvoorbeeld de knaakten uit de veertiende eeuw als getuigen pen Arnt Janssoon en Gbijsbert Ghijsbertsoptreden. Eerst worden de ridders ge- soon. Dit illustreert fraai de weg die men
noemd, waarbij opvalt dat de ridders van van onderen naar boven kon gaan. In de
edele afkomst het eerst vermeld worden, veertiende en vijftiende eeuw kon een vrije
daarna komt de grote groep van de knapen. boer zich laten opnemen in de stand van de
Edele knapen eerst, de knapen uit de stand vrije dienstlieden. Na enige generaties was
van de vrijen en de ministerialen daarna.
het dan voor een geboren dienstman moEen van de redenen van het grote aantal gelijk, mits men een voldoende peil van
knapen ten opzichte van de ridders is, dat welstand bereikt had, knape te worden,
een groeiend aantal knapen het lands- waardoor men in de ridderschap was opgebestuur (dat een elite nodig had voor de nomen. Acceptatie als zodanig door de
diverse overheidstaken) boven het strijd- omgeving was hierbij evenwel een voorperk verkozen - ridders werden nu eenmaal waarde. Zoals we hierna zullen zien, lag
als zodanig geordend met het oog op het hier een bron van conflicten.
vechten te paard. Dat werd bovendien Een dergelijke stijging op de maatschaponaantrekkelijk door de veranderde strijd- pelijke ladder was tot voor vijftig jaar
methoden. In 1066 kon de Normandièr gebruikelijk: de zoon van een boer werd
Willem de Veroveraar Engeland in zijn onderwijzer en diens zoon werd leraar.
macht krijgen door een overmacht van Tegenwoordig gaat dat wat sneller.
ruiters, die het konden opnemen tegen de
Britten, die te voet vochten, maar in de Zestiende eeuw
veertiende eeuw was het tij al gekeerd: Dat woord "ridderschap" dat ook tegentijdens de 100-jarige oorlog (1340-1453) woordig met een aureool wordt omringd
behaalden Engelse boogschutters (soldaten (zie de ridders die onlangs hun intrede in
146
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Legoland hebben gedaan), had ook al in de
zestiende eeuw een magische klank. In de
processtukken uit die tijd wordt het woord
"ridder" met ontzag genoemd, waarbij men
dient te bedenken dat het ordenen tot ridder
al in de vijftiende eeuw tot de zeldzaamheden behoorde.
Niettemin werd de graaf van Culemborg,
Floris I van Pallant, in 1555 door keizer
Karel V tot ridder geslagen. De ambtman
van de Neder-Betuwe van 1575-1600,
Claas Vijgh, had "Ritter" achter zijn naam
en hij werd ook zo genoemd. Het register
van edelen die in de zestiende eeuw voor de
landdag opgeroepen werden, heette
"Ritterbouck". "Die ridderschappen" was
de aanduiding voor de gezamenlijke edelen
in Gelre. Uit wat eerder betoogd is, zal
duidelijk zijn geworden dat dit samenvallen
van "ridder" met edele niet juist is, toen niet
en nu niet.
En boer èn edelman - sustinierende van
adel toe syn...
Wie met de auto in de Betuwe in de omgeving van Maurik en Rijswijk rondrijdt, kan
- als hij daar oog voor heeft - de restanten
zien van grachten om boerderijen. Hebben
daar soms "versterkte huizen" gestaan,
waar riddermatigen woonden? Een feit is,
dat het archiefmateriaal voor deze omgeving een niet gering aantal schildboortige
families laat zien.
Omstreeks het midden van de zestiende
eeuw zien we in Maurik, Rijswijk en Lienden inwoners zich van adel noemen, waartegen hun dorpsgenoten zich heftig verweren. Eigenlijk merkwaardig, juist toen.
Hadden zij niets anders te doen? De
Betuwe zuchtte onder de Spanjaarden,
weliswaar niet voor lange tijd, maar de
Ons Erfgoed nr 4,1994

dreiging bleef daarna nog aanwezig. Het
gewest moest opgebouwd worden en de
Hervorming moest geconsolideerd worden.
En dan die boeren die edelmannetje wilden
gaan spelen. Hoe zit dat eigenlijk? Het
blijft vreemd dat aan het eind van het
feodale tijdperk een aantal als landbouwer
levende personen zich van hun adellijke
status bewust worden en proberen erkenning daarvan te krijgen. Of is er sprake van
een vage herinnering aan een grootse tijd,
waarin voorouders als ridder of knape ten
strijde trokken en de familienaam iets voorstelde? Vaak, zoals in het geval van de
familie Van Mauderick, had men ook nog
schriftelijke bewijsstukken, een stamreeks,
een missaalboek waar voorouders in
stonden; de herinnering was daar in ieder
geval niet vaag. Misschien voelde men op
grond van het verleden, dat men in een
leidinggevende positie aan het bestuur
moest gaan meewerken, dus in de ridderschap. Als conclusie valt uit het bovenstaande te trekken, dat de grens tussen
huislieden en weigeborenen, tussen adel en
onedel, niet duidelijk lag.
Op 20 maart 1583 diende voor het Hof van
Gelderland de zaak tussen de inwoners van
Maurik contra Henrick van Maurick,
"sustinierende van adel toe syn en voer sulx
willende gekent ende gehanthaevet syn" .In
het proces-verbaal geeft hij toe, dat zijn
vader, Adriaan, rentmeester van de graaf
van Culemborg, evenals hij "mitten hueslueden (boeren dus) hebben gehalden en
gegolden, duckwüs apentlick en somtyden
heymelick" (dikwijls openlijk en soms
heimelijk). Hij liet zijn knechts het boerenwerk doen, maar soms heeft hij ook achter
de ploeg gelopen en ook koren gezaaid.
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In dezelfde tijd diende de zaak van de
inwoners van Rijswijk (eveneens een dorp
in de Betuwe) contra Johan van Wijck
Gheverts. Laatstgenoemde geeft toe, dat
zijn vader "eenige contributie" met de
naburen gedaan heeft, maar zegt dat deze
niet kunnen aantonen "dat sulcx voor
dertich jaeren sonder interruptie gecontinueert is geweest". Hij vindt dat hij voldoende bewijsstukken heeft overlegd "dat
hij ende zijne vooralderen voir rittermatige
personen in desen furstendomb Gelder altijt
geacht ende gehalden sijn geweest".
Bovengenoemde Henrick van Maurick
kreeg (posthuum) gelijk. Zijn zoon Adriaan
(van wie een afbeelding van zijn rouwbord
op de voorzijde van dit tijdschrift is
afgedrukt) werd als ambtsjonker van de
Neder-Betuwe erkend. Over Johan van
Wijck wordt dat niet met zoveel woorden
gezegd, maar uit de gegevens valt de
conclusie te trekken dat hij zijn erkenning
eveneens gekregen heeft - hij kon nog een
huis met versterkte toren aanwijzen dat in
het bezit van de familie geweest was.
Al een eeuw eerder waren er problemen
betreffende welgeborenschap geweest. Uit
de gevallen die ruim voorhanden zijn, is
soms wel, soms niet te begrijpen waarom
de één nul op het rekest krijgt en de ander
in het gelijk gesteld wordt. Het maakt in
ieder geval verschil of het een welgeborene
uit Gelre betreft of uit Holland, ja zelfs in
Holland komen regionale verschillen voor.
Interessant is de erkenning van de procureur-generaal van de graaf van Holland bij
een proces uit 1468, dat er in Holland drie
standen zijn: 1. de ridderschap, dit zijn weigeborenen van edele afkomst, die ridderlijk
leven en geen ambacht of landnering uit148

oefenen; 2. de weigeborenen, ze zijn van
edele afkomst, maar ze oefenen een ambacht of landnering uit; 3. de huislieden,
deze oefenen een ambacht of landnering uit
en stammen niet van weigeborenen af, zij
betalen jaarlijks aan de grafelijkheid schot
en moeten zekere hofdiensten verrichten en
andere dienstbaarheden, waarvan de andere
standen zijn vrijgesteld. Hieruit valt af te
leiden -en het is uit de archivalia ook aan te
tonen - dat uit éénzelfde geslacht leden van
de ridderschap en boeren afkomstig waren.
Alleen hun leefwijze was anders. De "ridderlijke" tak kon beginnen aan het beklimmen van de sociale ladder; de agrariërs
waren na generaties in niets meer te
onderscheiden van hun buren, ja, konden
zelfs het peil van landlozen, landarbeiders
dus, bereiken.
Op 17 december 1468 procedeert de procureur-generaal van de graaf van Holland
voor het Hof van Holland tegen 28 inwoners van het Westland, met heel gewone
namen als Jan Jansz., die zich aan het
betalen van schot (een soort belasting) en
hofdiensten hebben onttrokken, omdat zij
zich als weigeborenen beschouwen, hoewel
zij het agrarisch bedrijf uitoefenen. Daar zij
zich met succes op hun afkomst uit
adellijke geslachten kunnen beroepen en
ook in de vierschaar hebben gezeten,
worden zij in het gelijk gesteld en als
weigeborenen erkend. (Ons Voorgeslacht,
mei 1991, p. 215/6.)
I.A.Gosses schrijft in "Weigeborenen en
dienstlieden", dat in bepaalde dorpen in
Zuid-Holland soms boerderij aan boerderij
weigeborenen woonden. Ook in de NederBetuwe komen vrij veel riddermatigen
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voor, die als (here)boer leefden. Veel
namen die in bijvoorbeeld Maurik
voorkomen in de doop- en trouwregisters
(vanaf 1637) komen eveneens voor in de
inventaris van het archief van de heren en
graven van Culemborg, en wel in de
riddermatige sfeer. Soms kunnen ze in
getallen worden uitgedrukt. In Gens Nostra
van 1986 (p. 474/6) staat een artikel van de
hand van W.F.M.Ahoud "Een inwonerlijst
van Rijswijk (Betuwe) uit ca. 1570",
waarschijnlijk opgemaakt naar aanleiding
van processen die met riddermatigheid
verband houden. In totaal worden 96
inwoners vermeld, waarvan 14 tot de adel
gerekend werden. Deze droegen de namen
Van Eek, Van Heteren, Van Leeuwen, Van
Wely en Van Wijck. Als we de adel in
procenten uitdrukken komen we op het niet
geringe getal van 14 lh. Tellen we daar de
namen bij van de keuterboeren die de
adellijke namen Van Wijck, Van Leeuwen
en Van Eek dragen (en waarschijnlijk al
eerder sociaal gedeclasseerd waren), dan
komen we aan 25 procent van adellijke
stam!
De combinatie landbouwer en riddermatige
wordt in Gelre (anders dan in Holland, zoals we hierboven zagen) in de zestiende
eeuw herhaaldelijk gezien als onverenigbaar. (Ook een 20e-eeuwse publicist als
N.Plomp, in het Jaarboek van 1993 van het
Centraal Bureau voor Genealogie, huldigt
dit standpunt en heeft te weinig oog voor de
oorsprong van de behandelde groep). Wie
landbouwer is is niet van adel. Een edelman kan niet achter de ploeg lopen, maar
hoort zich met hogere zaken onledig te
houden. Het maken van vuile handen
declasseert. Alsof een krijgsman géén vuile
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handen maakt!
Deze visie is een latere ontwikkeling, in
gang gezet in de dertiende eeuw, toen nobili
en liberi in de in aanzien gestegen ridderstand werden opgenomen. Tegenwoordig
zien we de leden van de adel uiteenlopende
beroepen uitoefenen, onafhankelijk van de
titel, die door erfelijkheid gewaarborgd is.
Er is dus - omgekeerd - geen zinnig argument aan te voeren, waarom een arbeidende, die aantoonbaar in rechte ononderbroken lijn zijn afstamming van een riddermatige uit de middeleeuwen kan bewijzen,
zich niet als adellijk kan beschouwen.
Het meewerken op het land vloeit gewoonweg voort uit de herkomst van deze lagere
adel: die van koningsvrije, (over dit begrip
in een volgend nummer) met grondbezit en
harnas. Had men voldoende land dan kon
men voor zich laten werken; was dat niet
het geval, dan moest men meewerken.
Huislieden deden dat ook, maar hun afkomst was nu eenmaal anders. Niet iedereen is immers gelijk!
Geleidelijk is een 'afglijden' te bespeuren de gegevens bewijzen dat. Weigeborenen
lieten zich overhalen of pressen, toch maar
eens aan de belastingen mee te betalen of
aan diensten mee te doen, bijvoorbeeld als
familiebanden met huislieden knelden. Een
tweede keer was het al moeilijker om te
weigeren en daarna werkte de wet van het
hellende vlak. Als dan in de zestiende eeuw
tegenweer geboden wordt, komt er ruzie in
het kippenhok. Sommige weigeborenen
hebben zulke goede papieren, dan hun
riddermatigheid erkend wordt, zoals uit de
gevallen Van Maurick en Van Wijck is
gebleken. Anderen, zoals sommige Van
Grootfelts, verklaarden nadrukkelijk, dat ze
huislieden waren, terwijl naamgenoten/fa149

milieleden omstreeks dezelfde tijd terecht
(want ook in de veertiende en vijftiende
eeuw was dat al zo) zich riddermatig noemden. Zouden die anderen tot een verarmde
tak hebben behoord?
Weer anderen, die volgens de archiefgegevens van ridderlijke stam waren, heten
geen rechten gelden, hadden er althans geen
proces voor over. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de zestiende-eeuwse leden van het
geslacht Van der Eem, die toch oude papieren hadden. Dirc van de Eem wordt in
1397 als knape genoemd. Roeland van der
Eem was in 1435 richter te Eek en Maurik.
De gerichtsman Alert Reyners (dus alleen
met patroniem) uit 1450 is blijkens zijn
zegel (drie lelies) eveneens een Van der
Eem. Het is niet duidelijk waarom dit
geslacht (en niet alleen dit) het statusverhogend bezig zijn aan anderen hebben
overgelaten.
We mogen er gerust van uitgaan, dat die
adelspretendenten zich op goede gronden
op hun afkomst beriepen. Als we na zoveel
eeuwen de argumenten nagaan, dan is daar
weinig op af te dingen, hooguit dat er niet
genoeg schriftelijke bewijzen waren, of
getuigen die familiebetrekkingen konden
staven. De families waaruit de huwelijkspartners kwamen, moeten we bij de vraag
naar schildboortige afkomst zeker ook in
ogenschouw nemen, omdat die eveneens
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een rol speelden: aan gelijke stand werd
grote waarde gehecht. Als er ook nog een
schriftelijk huwelijkscontract is, met getuigen, dan weten we dat we in ieder geval
met de elite te maken hebben. Ook de
functies die de leden van die families in de
dorpsgemeenschap vervulden, dienen in de
overwegingen te worden betrokken.
De standgenoten zagen er nauwlettend op
toe, dat er geen indringers kwamen. Zo
mocht Bartolt van Heteren uit Rijswijk in
1561 geen zitting nemen in de Bank van
Kesteren, hoewel hij (aanvankelijk in 1546
afgewezen) in 1555 door de vertegenwoordigers van ridderschap en steden van
het kwartier van Nijmegen als edel was
erkend. Onder de zes leden van de ridderschap die in 1561 Bartolt zijn plaats ontzegden, waren Herman van Delft en Herman van Eek, die zelf - met veel moeite op het kussen gekomen waren. Bartolts
zoon komt op de eerder genoemde inwonerslij st van Rijswijk van 1570 bij de adel
voor; hij zelfwas toen al dood. Het zal wel
niet gebrek aan stand, maar gebrek aan
land zijn geweest dat ten nadele van Bartolt
van Heteren heeft gewerkt: de Van Heterens namen in de 16e eeuw in Rijswijk geen
bevoorrechte positie in; alleen een aantal
huwelijken met Van Wije, Van Eek en Van
Leeuwen gaven aan dat ze "van stand"
waren.
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Registratie van de sterfte en doodsoorzaken (1)
JW. Koten
In het vorige nummer van dit tijdschrift
vroeg een lezer of het mogelijk is om de
doodsoorzaak bij het genealogische speurwerk te achterhalen. Dit is een veel complexere vraag dan de vraagsteller mogelijk
vermoed heeft. Uit een publikatie over de
geschiedenis van de overhjdensregistratie in
Nederland afkomstig van Frans van Poppel
en Jitste van Dijk blijkt wel hoe ingewikkeld deze zaak in feite is. De auteurs beschrijven hierin dat de sterfte- en doodsoorzaken registratie in Nederland maar met
grote moeite tot stand kwam. Frans van
Poppel is werkzaam aan het Nederlandse
Interdisciplinaire Demografische Instituut
en bij uitstek deskundig op dit gebied. Uit
deze belangwekkende publikatie worden
enkele passages die mogelijk voor de
serieuze genealoog van belang zijn,
vereenvoudigd weergegeven. Wij richten
onze aandacht vooral op tijdvak voor circa
1865. Daarna kwam de wetgeving tot stand
die deze zaak definitief en landelijk regelde.
Situatie 1500 -1750
Sterftecijfers voor 1800 worden voornamelijk ontleend aan kerkelijke en fiscale
bronnen en worden incidenteel ook verkregen door wetenschappelijk onderzoek.
De eerste begraafboeken in Holland dateren
van rond 1575. Zij werden in hoofdzaak
door functionarissen van de protestantse of
katholieke kerk bijgehouden. Veel van deze
registraties hadden meer een financiële dan
een demografische (=beschrijving van de
bevolkingsopbouw) doelstelling. Dood en
begrafenis waren destijds, het moge vreemd
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klinken, "big business". Geen wonder dat
kerk en staat daarvan graag een graantje
(zeg maar liever een flinke zak graan) mee
wilden pikken. Sterfte- en begrafenis gegevens werden daarom nauwkeurig in de
kerkelijke boekhouding bijgehouden, zodat
men tevens een verantwoording kon
afleggen over de uitbetaling aan de grafdelvers. Het aanleggen van goede verhoogde
begraafplaatsen, die ook tijdens de
wintermaanden watervrij bleven, was
bovendien een kostbare aangelegenheid.
Vandaar dat de kostenbewaking van het begraven met extra veel zorgen was omgeven.
Buiten Holland waren de omstandigheden
gunstiger zodat aan deze registratie minder
hoge eisen werden gesteld.
Rond 1695 werd de wet op de trouw- en
begrafenisheffing van kracht, een nieuwe
belasting dus, waaruit de oorlogsinspanning moesten worden betaald. Het was
vanzelfsprekend dat deze onsympatiek
ervaren heffing met veel vindingrijkheid
werd ontdoken. Vandaar dat van ambtswege allerlei maatregelen werden getroffen
om deze ontduiking tegen te gaan. Zo
moesten alle begrafenissen bij de kosterij of
de grafdelvers worden aangemeld. Hier zal
wel eens wat mis zijn gelopen. Vandaar dat
later ook aangifte door de familie bij de
stadsklerk (we zeggen nu de gemeentesecretarie) verplicht werd. Na de aangifte
werd een overlijdenscertificaat opgesteld,
een soort permissie om iemand te mogen
begraven. Om niettemin clandestien begraven op te sporen, moesten grafdelvers en
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Doodsoorzaken in begraafregister
G. Zomer
In het begraafregister van de N.G. gemeente Koekange in Drenthe
zijn door de predikant C(onstantinus) Hartman over de periode
1762-1781 achter de namen van de overledenen de oorzaken van
het overlijden medegedeeld, onder anderen:
phtysis
tering, meer bepaald longtering,
thans longtuberculose
juvenis febri
jeugdkoorts (brede term voor
acute infectie ziekte die bij de
kindertijd hoort)
senex paralysi
ouderdomsverlamming
(waarschijnlijk beroerte)
aktate apoplexia
(aanval van) beroerte
tussi (pertussis ?)
hoesten (kinkhoest ?)
convuls
stuip (thans epileptische aanval)
hernia
breuk van buikwand (meestal
liesbreuk)
ulceration stomachi
maagzweer
hydrope
oedeem, waterzucht
astma
aanvalsgewijs optreden van kortademigheid
varioles
pokken (de echte pokkenziekte)
deliquis animalis
ongeval of verwonding door dier
fistula
pijpzweer
ictero
geelzucht
embryo
vrucht, jonger dan drie maanden,
daarna foetus genoemd
rheumatic
alle door rheuma veroorzaakte
ziekten, die met trekkende pijnen,
meestal van spieren en gewrichten gepaard gaan
febir bilos
galkoorts
gangraan (nu gangreen)
acuut versterf van weefsels,
destijds gebezigd om het
afsterven van lichaamsdelen aan
te duiden, dat met ontsteking
(hitte en pijn) gepaard ging
angina
verwant aan het woord engte
(vernauwing, beklemming) of
angst, vooral gebezigd bij acute
keelontsteking
morbo violento
gewelddadige dood
conruptie stomachi
barsting van de maag, o.a. het door breken (perforatie) van maagzweer
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kosters bovendien wekelijks de stadsklerk
op de hoogte stellen hoeveel mensen de
voorgaande week ter aarde waren besteld.
Controle op de naleving werd uitgeoefend
door de plaatselijke magistratuur. De ene
bestuurder was strenger dan de ander,
zodat de gegevens in de ambtelijke begraafboeken plaatselijk nogal verschillen.

kleurrijke bijzonderheden aantreffen.
Nieuwe inzichten aan het einde van de
18de eeuw
Tegen het einde van de 18de eeuw ontstond
er meer belangstelling voor nauwkeurige
sterftecijfers vooral ten behoeve van
levensverzekeringen. Schatting van het
overlijdens-risico was belangrijk voor de
bepaling van de hoogte van de lijfrente, een
nieuwigheid in die dagen. Deze levensverzekering-industrie en de actuariële (=
verzekerings) wiskunde hadden dringend
behoefte aan nauwkeuriger cijfermateriaal
dan waarover men gewoonlijk beschikte.
Om het risico en de premies te berekenen
zijn nauwkeurige en wetenschappelijk
verantwoorde sterftecijfers essentieel. Er
ontstond dus een sterke commerciële
impuls om zich met demografische gegevens bezig te gaan houden.

Door de leiding van de Gereformeerde kerk
werd herhaaldelijk aangedrongen op het
opstellen door het centrale overheid van
richtlijnen voor de registratie van sterftegegevens. Doch dit bestuur had in de
republiek onvoldoende bevoegdheid om
zo'n richtlijn in de verschillende provincies
ingevoerd te krijgen. Voeg daarbij de
tegenstellingen in veel steden en dorpen
tussen de kerkelijke groeperingen, en het
wordt duidelijk dat de invoering van een
algemene, systematische en goed georganiseerde registratie ten tijde van de
republiek een illusie was.
Daarnaast bestond er ook van medische
zijde vanaf het midden van de 18de eeuw
Meer centrale sturing bestond er in de geleidelijk aan steeds meer belangstelling
katholieke kerk. Een van de bepalingen van voor nauwkeurige sterftegegevens. Het
het concilie van Trente (1564) was dat de besef brak door dat ziekte en dood sterk
pastoors de dopelingen moesten registreren. van sociale omstandigheden afhankelijk
Daarna volgden geleidelijk aan ook de waren. Bedenk, dat voor de Franse revoandere registraties, zoals die van huwelijk lutie de medische beroepsuitoefening sterk
en begrafenis. Vanaf globaal 1700 kan men op persoonlijke service verlening was
constateren dat de begrafenisregistratie in ingesteld. Artsen waren - zoals de meeste
de meeste parochies was ingevoerd. Vaak ambachtelijke beroepen - in gilden vervindt men in deze begraafboeken opmerkin- enigd. Zij heten zich sterk leiden door
gen over het type begrafenis, de toediening lokale belangen en zij misten daarom het
van de laatste sacramenten, de oorzaak van brede perspectief dat de sociale geneesde sterfte of bijzondere omstandigheden kunde nu eenmaal vergt. Door de belangtijdens het overlijden. Een systematische stelling voor wetenschappelijke benadering
registratie van doodsoorzaken was natuur- van natuurverschijnselen tijdens de Verlijk niet de opzet, niettemin kan de genea- lichting is het begrijpelijk dat ook in de
loog in sommige begraafboeken soms geneeskunde belangstelling voor wetenOns Erfgoed nr 4, 1994
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schappelijke benadering van het verschijnsel ziekte toeneemt. Met name als het om
de etiologie (ziekte oorzaak) gaat. Tot dan
toe werd de ziekte gezien als iets dat de
mens overkwam, vergelijkbaar met regen
en wind in de natuur. Dat ziekten een
natuurlijke oorzaak konden hebben was een
besef dat pas geleidelijk in de 17de en 18de
eeuw post vatte. Tegen het einde van de
18de eeuw bleek steeds duidelijker dat voor
het ontstaan van veel ziekten woonomgeving, welvaart en klimaat belangrijke factoren zijn. Rond deze tijd ontstonden ook
begrippen als "staat en samenleving". Deze
begrippen hebben het denken over volksgezondheid sterk benvloed. Verbetering van
de sturing van de samenleving werd als een
belangrijke factor gezien om ziekten te
voorkomen. Hiervoor had men nauwkeurig
feitenmateriaal nodig.
Een belangrijk motief voor een betrouwbare doodsoorzaken registratie was dus dat
betrouwbare sterfte gegevens inzicht zouden kunnen geven waar (stad of platteland)
en in welk seizoen bepaalde ziekten
optraden. Anders gesteld een goed bijgehouden sterfteregister kon helpen om
bepaalde ziekten te identificeren die bij bepaalde omstandigheden voorkwamen. Het
was dan mogelijk om door tijdige voorzorgsmaatregelen deze ziekten te ontlopen.
Omdat de behandeling van de ziekte weinig
effectief was en de ingrepen vaak erger
waren dan de kwaal, was de aandacht dus
sterk op het voorkomen (preventie) gericht.

doodsoorzaak te registreren kwam van de
sociaal en wetenschappelijk sterk bewogen
Dr Thomas Schwenke (1755) te Den Haag.
Hij ijverde voor een goede sterfteregistratie. Zodoende ontstonden in de residentie
"naamlijsten van overledenen met omschrijving der ziekte, kwalen ouderdommen
en woonplaatsen, zoals derzelve ter secretarij zijn aangegeven". Van medisch
beroepsgeheim was in deze periode natuurlijk geen sprake. De problemen rond de
medische geheimhouding gingen pas veel
later in de geneeskunde een belangrijke rol
spelen. Vanaf 1755 bestaan er dus in Den
Haag doodsoorzakenlijsten ingedeeld in 71
verschillende tamelijk willekeurig geordende diagnoses, met data, leeftijden en overige statistische gegevens. Dit voorbeeld
werd gevolgd in Rotterdam (1769) Alkmaar (1771) en Amsterdam (1773). Een
zeer ambitieus plan was een systematische
registratie van geboorte, huwelijk en dood
(Ontwerp ter nauwkeuriger en uydvoeriger
dagtekeningen der huwelijken, geboomen
en overledenen) werd door Dr. J. Wijngaard in 1778 voor Deventer gelanceerd.
Hier en daar genoot dit voorstel belangstelling maar van een landelijke systematische invoering is het om diverse redenen
niet gekomen. De politieke wil daartoe ontbrak. Dit veranderde door de Franse bezetting.

De invloed van de Franse bezetting
De inval van de Fransen in Nederland
leidde er toe dat een krachtiger centraal
Nu de centrale overheid bij de voorkoming bestuur tot stand kwam en de gewestelijke
van ziekten zo te kort schoot was het be- soevereiniteit werd afgeschaft. Door het
grijpelijk, dat men plaatselijk het voortouw invoeren van een nieuwe constitutie (rond
nam, vooral als dit economische aspecten 1795) kon men vanuit het centrum
had. Een belangrijk initiatief om sterfte en bepaalde maatregelen verordenen, die
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dwingend aan de lokale overheden konden overlijden moesten komen. Deze lijsten
worden opgelegd. Hiervoor was een amb- zouden de basis moeten vormen voor een
telijk apparaat nodig. Tijdens het begin van verplichte jaarlijkse sterfte rapportage naar
de Franse bezettingsperiode werd de leeftijd, geslacht en zo ver dat mogelijk was
grondslag gelegd voor het departementale moest ook de doodsoorzaak hierbij worden
ambtelijke apparaat, dat momenteel dan betrokken. In Amsterdam werd voor dit
ook zijn tweede eeuwfeest viert. Overigens doel een commissaris van toezicht bemoet men van de omvang van dit nieuwe noemd. Dit leidde ondermeer tot vaste forcentrale ambtelijke apparaat in deze begin- mulieren, waarbij naast de overlijdensfase geen te grootse voorstelling maken. datum, de naam, de huwelijkse staat, het
Met enkele tientallen ambtenaren was het adres, de leeftijd en het beroep van de
al gauw bekeken.
overledene werden ingevuld. Om de
doodsoorzaak in te vullen moest door de
Het nieuw opgerichte Departement van medicus een briefje worden afgegeven
Nationale Opvoeding (éducation) en Volks- waarop de diagnose was aangegeven. Dit
gezondheid (santé publique) kreeg vergaan- gegeven werd dan in het standaardformude bevoegdheden om de nationale gezond- lier door de ambtenaar op het stadhuis
heid te bevorderen. Men liet zich vooral verwerkt. Een nationale invoering van het
leiden door de ideeën van de Oostenrijkse Amsterdamse model stuitte echter op veel
geneesheer Frank, die het begrip "Medische plaatselijke bezwaren. Men schrok immers
politie" invoerde, een begrip dat we nu terug voor de kosten die een medische
globaal met het woord "inspectie volks- doodsoorzaak verklaring met zich meegezondheid" zouden aanduiden. Hij pleitte bracht. Verder waren er ook organier voor dat de overheid actief aan de satorische problemen. Tenslotte werd de
verbetering van de volksgezondheid moest Amsterdamse regeling als te bevoogdend
bijdragen. Dit idee had ver strekkende ervaren. Kortom er werden allerlei belemgevolgen voor de sturing van volks- meringen opgeworpen die de invoering van
gezondheidsprojecten in heel wat Europese deze goede plannen frustreerden.
landen. Maatregelen van preventieve aard Dit alles veranderde toen de republiek als
zoals quarantaine, koepokken vaccinatie en een gewone Franse provincie werd geanandere sanitaire voorzieningen werden met nexeerd en onder het centrale Parijse gezag
kracht door het nieuwe Nederlandse be- werd geplaatst. De Code Napoleon (het
stuur bevorderd.
nieuwe Burgerlijke wetboek, naar Frans
model) werd 19 april 1811 per decreet inEen belangrijk instrument, om inzicht in de gevoerd. Dit regelde ook een goede overlijgezondheidstoestand van de bevolking te densregistratie inclusief daar waar mogelijk
krijgen was een nauwkeurige sterfte en een documentatie van de doodsoorzaak.
doodsoorzaken registratie. Overeenkomstig Het duurde toch nog tot 1815 alvorens deze
de artikelen 37 en 39 van de instructie van wetgeving landelijk volledig was geïmplede onderminister van volksgezondheid werd menteerd en er van een nationale registratie
bepaald dat er lijsten van geboorten en sprake was.
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Beroepen van toen (di)
H.M. Lups

Diamantbewerkers (ook diamantwerkers)
In India werden diamanten een paar
eeuwen voor het begin van onze jaartelling
reeds voor verschillende doeleinden gebruikt. In de middeleeuwen waren het voornamelijk de Spanjaarden, de Portugezen en
de Venetianen, die het handwerk van diamantslijpen beoefenden en over Europa
verspreidden. Toen de Spanjaarden een
vierhonderd jaar geleden de havenstad
Antwerpen veroverden, weken onder meer
ook diverse diamantbewerkers uit naar
Amsterdam. Vanaf het eind van de zestiende eeuw kwamen de diamanthandelaars en
-bewerkers dus voor in de Noordelijke Nederlanden, speciaal in Amsterdam. Naast
de sierdiamant nam (en neemt) ook het
gebruik van industriële diamant hand over
hand toe. Tot rond 1820 was het diamant156

bewerken vooral thuiswerk. In 1822 werd
de eerste 'paardenfabriek' in werking gesteld, waarbij paardekrachten de vroegere
'molendraaisters' vervingen. In 1840 kwam
de eerste stoomslijperij in bedrijf.
Van 1750 tot 1790 liep het aantal diamantbewerkers terug van zo'n 600 tot nauwelijks 200. In de tijd van malaise kon de
niet-Joodse handwerksman niet op tegen
zijn Joodse collega's, die met een lager loon
genoegen namen en bij het thuiswerk vaak
hun hele familie inschakelden. Om ze daarom uit de branche te weren stelden ze dat
de niet-Joden de Joden een examen zouden
afnemen. Deze poging tot discriminatie
vond geen genade bij het stadsbestuur daar
'de Jooden de negotie van de diamante hier
ter stede hebben opgerecht'.
Bij het diamantbewerken onderscheidt men
verschillende funkties:
diamantzager, die achtkantige ruwe diamanten in de gewenste vorm zaagde;
diamantklover(kloofster), die de diamant de
vorm van een zuiver kristal geeft en de onzuivere gedeelten verwijdert;
diamantsnijder(snijdster), die de gekloofde
diamant door schuren en wrijven de grondvorm geeft;
diamantslijper, die de diamant de uiteindelijke vorm geeft, waarbij de diamantversteller de te slijpen diamant telkens zo in
de dop vastzet, dat het te slijpen vlak boven
ligt.
De illustratie van Jan Luiken laat zien, dat
de beweegkracht van de slijpsteen inderdaad door een vrouw, de molendraaister,
werd geleverd. Dit werk werd ook door
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kinderen verricht.
Literatuur:
Woordenboek der Nederlandsche Taal, Sdu, Den Haag 1993
Grote Winkler Prins Encyclopedie, Elsevier, Amsterdam
Amsterdam, City of Diamonds, N. van der Zwet
Slotenmaker, Diamond Foundation Amsterdam 1986.
Vier eeuwen diamant, Roelie Meijer en Peter Engelsman,
Uniepers, Amsterdam 1986.

Diefhenker, ontleend aan dieb(s)hencker.
Persoon die dieven ophangt, beul.
Diefleider. Dienaar van de schout, belast
met het aanhouden en ter terechtstelling
voeren van dieven, andere misdadigers en
wetsovertreders. (Diefleiderschap is het
ambt van diefleider).
Dienstbode. Thans vooral vrouwelijk persoon, die bij een ander in loondienst is om
huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. Vroeger was dit begrip uitgebreider:
'Dat onder sodanige domestique dienstboden begrepen te zyn alle staatjuffrouwen,
gouvernants van mesnage ofte kinderen,
inwonende naeysters, minnens, opsienders,
secretarissen, pedagogen, pages, kamerdienaars, hof- ende stalmeesters, comtoir-,
winkel- ende kelder-knegts, winckeldochters of meysjens, koetsiers, hoveniers, ende
generalyk alle andere knechts, jongens ende
maagden, hoedanig die ook mochten werden genaamt, soo wanneer deselve maar in
dienst en kost van ymand zyn, ofte dat andersints het kostgeld apart, ofte met ende
beneffens 't loon in eene massa bedongen of
begrepen is, 1 ')
'Om te beletten de desorders ende confüsien
voort-comende uyt causen dat de Knaepen,
Maerten ende andere Dienstboden hun
dickmaels verhueren aen twee of dry
diversche Meesters,'2)
1) Utr. Placaatb. 2, 890a, 1692.
2. VI. Placcaertb. 4,407,1703.
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Dienstman, ook dienestman.
Dit was geen beroep maar een funktie.
Deze hield in dat de betreffende persoon
jegens een persoon of lichaam, dat wil zeggen jegens de bezitter van zekere goederen
of rechten, meestal krachtens een leenband,
verplichtingen had, in het bijzonder tot het
verrichten van gewapende dienst. Dit was
vooral van toepassing op de een aanzienlijke stand vormende, maar aanvakelijk
onvrije vorstelijke en bisschoppelijke beambten of de uit deze beambten voortkomende stand')
1) Zie ook: 'De adel door de eeuwen heen' (II), W.H. Morel
van Mourik, Ons Erfgoed 1994 nummer 4, pag. 156.

Dieper. Aannemer van rivier- en baggerwerken.
Afgeleid van diepen, het dieper maken,
uitdiepen: Die keuren, op die waeteren en
het diepen ende onderhoudt van dien gemaekt1).
Een van de methoden was het gebruik
maken van de stroom door water op te
stuwen en dat dan te spuien. Soms maakte
men daarbij gebruik van "krabbelaars' of
'mollen'. Reeds in de stadsrekening van
1435 (Middelburg) zijn kosten opgevoerd
om een mol van nieuwe ijzeren tanden te
voorzien. Deze mollen of krabbelaars
waren scheepjes, waarbij uit de bodem
ijzeren eggen werden neergelaten. Deze
dienden om de grond los te woelen, zodat
deze gemakkelijk kon worden weggespoeld.
Als bij de delvers is ook bij de diepers
waarschijnlijk de beugel het oudste werktuig geweest.
In de zestiende eeuw begon men gebruik te
maken van moddermolens, waarbij de modder met behulp van tredmolens, door mankracht aangedreven, werd opgebaggerd. De
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Moddermolen, zeventiende eeuw

modder werd in een schuin liggende goot
omhooggeschoven door een daarboven
draaiende eindeloze ketting waaraan plankjes zaten. Die goot (of ladder) liet men met
één eind naar de bodem zakken en als de
schoepenketting dan draaide kon men de
modder over het boveneind van de goot in
een schuitje laten lopen. Dit systeem werkte
goed in niet te diepe en modderige wateren
zoals het IJ en de Amsterdamse grachten.
Naast de door menskracht aangedreven
moddermolens ontstond er ook een constructie, waarbij de tredwielen vervangen
werden door een rosmolen, aangedreven
door paardekracht.2)
1) Bijdragen Hist. Genootschap 24,120, anno 1S64.
2) Diepers en delvers, H. van Heiningen, Walburg Pers
Zutphen 1991.

DijkLang was de regel van kracht: Wie 't water
deert, die 't water keert. Met andere woorden: de eigenaars, waarvan de landerijen
158

aan water lagen (zee of rivier, of andere
waterloop) moesten voor de bedijking en
het in stand houden van die bedijking zorgdragen. Soms stond daar het recht van
landaanwas tegenover. Die eigenaren waren echter niet steeds in staat hun stuk dijk
goed te onderhouden. Ze konden dan een
mestvork of spa in de dijk steken, waarmee
ze afstand van hun land en plichten deden.
Het land werd dan verkocht aan iemand of
organisatie, die dat onderhoud wel op zich
kon nemen. Zo heet in Schiedam een wijk
Spaland, welk woord nog aan dit gebruik
herinnert.
Geleidelijk aan groeide het besef dat ook
anderen van die dijken profiteerden en
eigenlijk medeverantwoordelijk waren. Zo
zijn er naast voorschriften betreffende het
aanleggen en het onderhoud van dijken
organisaties ontstaan, die zich bezighielden
met het waterbeheer, waaronder ook het
beheer van dijken viel: de waterschappen
Ons Erfgoed nr 4, 1994

(in Groningen zijlvesten genoemd). Grotere
waterschappen worden ook wel hoogheemraadschappen genoemd. In Holland en Zeeland, waar al vroeg een sterk gezag was,
hebben de graven reeds sedert de dertiende
eeuw de zorg voor de waterstaatsbelangen
met kracht ter hand genomen. Door het
groeien van deze organisaties ontstonden
verschillende functies en beroepen, hetzij
als volledige-, hetzij als neventaak. In verschillende oude stukken kan men allerlei
regelingen en voorschriften tegenkomen die
inzicht in de gang van zaken verschaffen.
Enkele voorbeelden zijn: 'In der Schouwe
(sullen) wesen eenen Dyckgreef, seven
Dyckheemraden (het dagelijks bestuur),
gekozen door de ingelanden (de stemgerechtigden), eenen Dyckschrijver, ende
eenen Dyckbode". ') 'Een Polder .... , die
onder 't oppzigt staat van eenen Dykgraaf,
drie Dijksgezworens, eenen Penningmeester
en eenen Boekhouder".2)
Zo kent men onder meer in alfabetische
volgorde de volgende beroepen en functies:
-Dijkbaas, opzichter over een dijk.
-Dijkbode, de beambte die onder meer aanzeggingen doet en gelden ophaalt voor een
dijkbestuur; 'Den Boode van yder Dorp
(sal) het Boodeampt, als Dyksbode, gedurende den tyd van twee jaren waarnemen.' 3)
-Dijkgraaf. Deze is voorzitter van het dagelijks bestuur van het waterschap. Tegenwoordig wordt hij telkens voor zes jaar
benoemd door de Kroon. In het oosten en
zuiden van het land wordt hij watergraaf,
in Groningen dijkschepper genoemd.
-Dijkmeester, ambtenaar belast met het
toezicht op de werkzaamheden aan een
dijk. Tot Dyckmeesters te stellen goede,
getrouwe, experte persoonen, hun dies
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verstaande, omtrent den dyck woonende
ende redelyck gegoet.'4)
-Dijkmeter, ambtenaar belast met metingen
op de dijk. 'Den Dykboode, die mede is
Dykmeter,1 5) 'Item, sal als Dykmeter voor
het doen van de tienjarige metinge, genieten
de somme van hondert guldens,'6)
-dijkrechter (-richter), overheidspersoon
belast met toezicht over dijken (dijkgraaf).
'Dijkrichter en heemraden van Oostzaan
erlangden die machtiging, 19 Augustus
1802, van het Departementaal bestuur.'
-dijkschepen, lid van een dijksbestuur, dijkheemraad.
-dijkschrijver, secretaris van een dijks-bestuur. 'In geval sy sich daer over in der
vrundtschap niet en konden verghelijcken,
sulle sy .... ten beyden zijden aan handen
des Dijck-schrijvers overleveren memorie.7)
-dijkwerker (dijker), de arbeider, die het
werk aan de dijken verricht(te). (Eten als
een dijker.)
1) Geref. Dyckr. van Tielre ende Bommelrewaert
2) Tegenw. Staat der Ver. Nederlanden, 2, pag. 187
3) Handv. van Assendelfl, pag. 299,1719.
4) Utr. Placaatb. 2,68b, 1553.
5) Utr. Placaatb. 2,84a, 1650.
6) Utr. Placaatb. 2, 84b, 1650.
7) Geref. Dyckr. van t Rijck van Nijmegen V,3.
Zie ook: Het waterschap wat doet dat, J. Groen, 'sGravenhage, 1981.

Dischmeester komt in twee betekenissen
voor: Tafelmeester en armmeester. 'Datmen
gheen Kercke, Heyligh Gheest, Disch, ofte
Arm-meester voor die Jaerschaere nemen
zal, die....')
1) VI. Placcaerdtboek 3,32, van 1646.

Dobbelmeester
Ambtenaar belast met het toezicht op
dobbel- en hazardspelen.
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Paleografie
H.M. Lups
Soetje Putmans was een jongedochter uit tot Delft.')
de familie Putmans. Haar broer, Gerard Soetje huwde 6 januari 1682 in de (Neder(Jansz) Putmans, heeft onder meer de lands Gereformeerde) kerk te Nootdorp met
funkties bekleed van schepen,schout en Dominicus Roosmalen, toen burgemeester
burgemeester van Delft. In 1691 was hij van Rotterdam.
namens Delft gecommiteerde in de Verga- Ten bewijze daarvan werd door de
dering van de Staten Generaal van de toenmalige predikant S. van West een
Verenigde Nederlanden met als omschrij- verklaring afgegeven, die (tot 70 % verving: Bailieu en Dijkgraaf van Delfland, kleind) hiernaast is weergegeven.
Bewintvoerder der Oostindische te Kamer Het afschrift luidt als volgt:
Attestere ik ondergesch(revene) dat D'Heer Dominicus
Roosmale wed(uw)n(aar) Burgermeester) der Stadt Rotterdam
met juff(rouw) Soetje Putmans, j.d. van Delff
nadat zij haere drie Huwelijcxs Proclamatie(n)
onverhinderlijck hadden gehadt volgens Arte
statie mij geexhibeert, vervolgens alhier
in onse kerck tot Nootdorp zijn getrout
op den 6(den) Janna (= januari) 1682.
T(e )oorconden geteickent,
S. van West
In dit stuk wordt de letter e op twee quent. Zo zien we na de i steeds de oude
manieren geschreven. Dit illustreert dat schrijfwijze - drie en proclamatie - evenals
naast de nieuwere ook oudere lettervormen na de g bij de deelwoorden - gehadt en
zich handhaven. Zie Heer en alhier. getrout -.
Vergelijk ook hadden en gehadt. In de
volgende regel komen beide schrijfwijzen (ongepagineerd) hoofdstuk.
zelfs naast elkaar voor in het woord
geexhibeert. Toch is de keus vaak conse-
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Dagen, weken, maanden (1)
F. van Geldorp f
Dagen, weken en maanden komen in oude
akten in velerlei variaties voor. Soms werd
een bepaalde dag in het Latijn geschreven,
zoals "dies Jovis" of "dies Iovis", waarmee
dan de donderdag bedoeld wordt. Maar het
kan echter ook voorkomen, dat donderdag
werd geschreven als "feria Quinta". Dat
met "Goedesdach" de woensdag aangeduid
A
ad
AD
Adar
Adarll
Ao
April
Augustus
Aw
Bloeimaand
Brumaire
Caput
Chisjwan
Coppermaandag
Dag
December
Dies
Dinsdag
Dintzedage
Dinxdaghe
Dinxedaghe
Dinxsedaghe
Dominicus, dies
Dominica
Donderdag
Donredach
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werd, was toen voor iedereen die in de
zestiende eeuw leefde, heel duidelijk. En
de kalender die in de Franse tijd werd
ingevoerd, maakte de zaak nog ingewikkelder. Vandaar een lijst met de meest
gebruikte termen voor dagen, weken,
maanden.

anno, in het jaar
vóór
Anno Domini, in het jaar onzes Heren
februari-maart, Joodse kalender
schrikkelmaand, Joodse kalender
in het jaar
ook mensis Aprilis, Aprile, grasmaand
ook mensis Augustus, Augusti, Augusto, Oogstmaand
juli-augustus, Joodse kalender
mei
plm. 22 oktober-20 november, Franse tijd
begin
oktober-november, Joodse kalender
maandag na Drie Koningen, na 6 januari
ook dies, dach, dagh
ook mensis December, Decembris, Decembre, wintermaand, Xbre,
Xbris
dag
ook Dintzedage, Dinxdaghe,Dinxedaghe, Dinxsedaghe, dies Marris,
feria Tertia
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
zondag
zondag
ook Donredach, dies Jovis, feria Duinta
donderdag
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Elloel
Eodem
Februari
Floréal
Freydag
Fridage
Frimmaire
Fructidor
Genninal
Goedesdach
Grasmaand
Hebdomada
Herfstmaand
Hooimaand
lanuanus
Ijar
Iulius
Iunius
Jaar
Januari
Jours
complémentaires
Jovis, dies
Juli
Juni
Kislev
Koppermaendach
Lentemaand
Louwmaand
Lunae, dies
ookLune
Maand
Maandag
Maart
Maenendach
Maius
Maivs
Manendages
Mannendach
Martis, dies
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augustus-september, Joodse kalender
op dezelfde dag
ook mensis Februarius, Februarii, Februario, Sprokkelmaand
plm. 20 april-19 mei, Franse tijd
vrijdag
vrijdag
plm. 21 november-20 december, Franse tijd
plm. 18 augustus-16 september, Franse tijd
plm. 21 maart-19 april, Franse tijd
woensdag
april
week
september
juli
januari
april-mei, Joodse kalender
juli
juni
ookjaer
ook mensis Ianuarius, Januarij, Januario, Louwmaand
aanvullende dagen, plm. 17 september-21 september,
donderdag
ook mensis Iulius, lulio, Iulii, hooimaand
ook mensis Iunius, lunio, Iunii, Wiedemaand, zomermaand
november-december, Joodse kalender
maandag na Drie Koningen, na 6 januari

maart
januari
maandag
ook mensis, maent
ook Maenendach, Manendages, Mannendach, dies Lunae, Lune, feria
Secunda
ook mensis Martis, Martii, Martio, Merthe, lentemaand
maandag
mei
mei
maandag
maandag
dinsdag
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Verenigingen

Historische Vereniging Tweestromenland
Sjef Daverveld, secretaris
I.
II.
III.

De Historische Vereniging
Tweestromenland
Werkgroep Maas en Waalse
geslachten
Gezinnen te Dreumel (1603)
1685-1810(1840)

I. De Historische Vereniging Tweestromenland
Het doel van de vereniging
Op 15 mei 1964 werd de Historische Vereniging Tweestromenland opgericht. Na
ruim vijfentwintig jaar zijn er momenteel
ongeveer 800 leden.
Het doel van de vereniging is belangstelling
wekken voor de geschiedenis van het Land
van Maas en Waal en het westelijk deel
van het Rijk van Nijmegen.
Dit gebeurt ondermeer door lezingen, tentoonstellingen, excursies, publicaties en
contactdagen. De activiteiten worden aangekondigd in de "Nieuwsbrief van ons
tijdschrift. Deze activiteiten worden georganiseerd door de volgende werkgroepen,
die binnen de vereniging actief zijn: streekdocumentatiecentrum, streekdracht & mode, Maas en Waalse geslachten, boekentafel, bidprentjes, bibliografie & literatuur,
redactie tijdschrift, evenementencommissie.
Daarnaast verleent de vereniging haar diensten aan de werkgroep Topografische
Historische Atlas en is de vereniging vertegenwoordigd in de gemeentelijke monumentencommissies. Studies van enige omvang en van bijzondere betekenis verschij164

nen in de uitgavenserie "Tweestromenlandreeks".
Maas en Waals streekdocumentatiecentrum
In het souterrain van het gemeentekantoor
van Wijchen, Kasteellaan 24 (uitsluitend
bezoekadres; postadres zie onder), tel.
08894-13012, is het Streekdocumentatiecentrum van de vereniging gevestigd. Er
zijn verzamelingen boeken, foto's, dia's,
prentbriefkaarten, bidprentjes, kranteknipsels, tijdschriften en naslagwerken. Daarnaast is er een uitgebreid genealogisch
fichesbestand.
Een team van documentatiemedewerk(st)ers zorgt er voor dat de verzamelingen
worden geïnventariseerd en zo mogelijk
aangevuld.
Het is bovendien de bedoeling Maas en
Waalse zaken, die elders in musea,
archieven, documentatiecentra en bibliotheken aanwezig zijn, in enigerlei vorm te
verwerven.
Openstellingstijden
Elke woensdagmiddag van 14.00 - 17.00
uur. Elke eerste zaterdag van de maand
van 9.30 -12.30 uur en op de vrijdagavond
voorafgaande aan de eerste zaterdag van de
maand van 18.30 - 21.00 uur. De ingang
bevindt zich links van het gemeentekantoor
(via de afrit naar beneden en daarna door
de fietsenstalling naar het documentatiecentrum).
In juli en augustus is het centrum gesloten.
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U kunt zich als lid van de vereniging
Maas en Waals tijdschrift "Tweestromen- aanmelden door een brief(kaart) te schrijland"
ven naar de ledenadministratie van onze
Vier maal per jaar verschijnt dit rijk geïl- vereniging: de Heer M.v.d.Putten, Begonialustreerde tijdschrift voor Maas en Waalse straat 22, 6658 EB Beneden-Leeuwen.
streekgeschiedenis. De artikelen gaan over Daarna ontvangt u van hem een acceptuiteenlopende historische en genealogische girokaart. Hierop minimaal ƒ 35,— overmaonderwerpen. Het tijdschrift, dat ook open ken. Een hoger bedrag is natuurlijk zeer
staat voor het publiceren van de resultaten welkom.
van uw onderzoek, bevat tevens de
Nieuwsbrief waarin de aktiviteiten van de II.
Werkgroep Maas en Waalse
vereniging en het museum worden aange- geslachten
kondigd.
Leden ontvangen het tijdschrift gratis.
Deze werkgroep is een van de hierboven
gemelde werkgroepen van de Historische
Vereniging. Zij heeft alle trouwboeken van
Tweestromenlandreeks
In deze reeks zijn de volgende boeken uit- het werkgebied in de computer ingevoerd.
gegeven:
Dit feit markeerde het bereiken van een
1. Maas en Waals Woordenboek
uitverkocht
unieke mijlpaal in het 12/4-jarig bestaan
2. Aan het volk van Nederland
ƒ 9,75
van de Werkgroep. Immers vanaf dat
3. Leeuwen en Elisabeth
ƒ 25,—
moment is ieder in het werkgebied gesloten
4. Boldershof
ƒ 25,huwelijk in de periode van de DTB5. Ewijks klooster en verpleeghuis ƒ15,—
6. Stoomtram Nijmegen-Wamel, dl. 1 uitverkocht
registers op meerdere wijzen toegankelijk.
7. Schoolstrijd in Appeltem
ƒ9,75
Het werkgebied omvat de tegenwoordige
8. Wee den Vergetenen
uitverkocht
gemeenten West Maas en Waal, Druten,
9. Geschiedenis gemeente Horssen uitverkocht
Beuningen, Wychen en Heumen, met
10. Stoomtram Nijmegen-Wamel, dl.2 ƒ 3 5 , daarin de voormalige zelfstandige dorpen
11. Kwartierstatenboek
uitverkocht
12. DorpAfferden
ƒ35,Afferden, Alphen, Altforst, Appeltern,
Balgoij, Batenburg, Bergharen, Beuningen,
Porti + verzendkosten ƒ 8,50.
Deest, Dreumel, Druten, Ewijk, Hernen,
Heumen,
Horssen, Leeuwen, Leur, MaasDe boeken zijn ook verkrijgbaar aan de
bommel,
Malden, Nederasselt, Niftrik,
balie van het documentatiecentrum.
Overasselt, Puiflijk, Wamel, Weurt, Winssen en Wychen.
Bestellingen boeken en losse tijdschriften:
Het principe van genoemd programma is
Penningmeester Tweestromenland
het
zoeken op tekststring, dat wil zeggen
Aalsburg 17-60, 6602 VG WUCHEN.
zoeken
naar een bepaalde opeenvolging van
Giro 2622012.
letters in vooraf in de computer ingebrachte
tekstregels. Het voordeel van een dergelijke zoekwijze is evident: zonder bijzonAanmelding lidmaatschap
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dere aanpassingen kan gezocht worden
naar naam, patroniem of voornaam van
zowel bruid als bruidegom. Daarbij is het
niet eens noodzakelijk de volledige combinatie van letters die tezamen een naam
vormen in te geven. De zoektijd is verbluffend kort, zelfs op een eenvoudige PC. Nu
staat er in het Streekdocumentatiecentrum
Tweestromenland een echte 386'er, een
zeer snelle machine dus, waardoor de
zoektijd te verwaarlozen is. Een willekeurig
ingebrachte reeks letters vraagt op 10.000
namen een zoektijd van niet meer dan
twaalf (12 !) seconden.
Het zoekprogramma biedt de mogelijkheid
de bestanden die doorzocht moeten worden
zonder onderbreking door te werken. Er
wordt alleen af en toe een druk op een toets
verwacht. De gevonden gegevens verschijnen op scherm, maar kunnen ook worden
uitgeprint of op een floppy-disc worden
gezet. Zo wordt in één keer een overzicht
verkregen hoeveel mensen met een bepaalde naam trouwden en in welke plaats dat
gebeurde. Genealogisch onderzoek kan
daardoor veel efficiënter plaats vinden: zo
kan de effectieve zoektijd aanmerkelijk
meer resultaat opleveren door vooraf thuis
te noteren welke gegevens op welke data in
welke registers voorkomen. Duidelijk zal
zijn dat huwelijken buiten de bekende
woonplaats gesloten zonder probleem
zullen worden opgespoord. De kans de 2e
huwelijksinschrijving (voor dominee of
priester) te vinden is zeer vergroot, hetgeen
veelal ook zal leiden tot een toename van
gegevens (patroniemen, getuigen e.d.) en
een grotere kans op "verder terug gaan in
de tijd".
Dankzij een door alle medewerkers
gebruikt invoerprogramma is de lay-out
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van alle ingebrachte bestanden uniform.
Ingevoerd werden achtereenvolgens: datum
van huwelijk (ondertrouw, Katholiek of
Nederduits Gereformeerd) - voornaam en
familienaam van bruidegom (eventueel met
patroniem) voornaam en familienaam van
bruid (eventueel met patroniem) het Maas
en Waal nummer. Dat laatste gegeven is
nodig om de inschrijving te controleren in
de kopieën van de originele Trouwregisters
(een must) en om aanvullende gegevens te
kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld getuigen
en vermeldingen als "j.m. van
" en "j.d.
van
". Aan de hand van een uitgebreide
inventaris zijn in het Documentatiecentrum
snel de inschrijvingen te vinden in het
optimaal gecompleteerde DTBregister-bestand van de Werkgroep. Ook kunnen,
indien gewenst, de originele inschrijvingen
gekopieerd worden.
Als basis van de ingebrachte gegevens
hebben de geficheerde bestanden uit de
Trouwregisters gediend. Ze staan, evenals
alle doop- en begraaf/overlijdensinschrijvingen op kaart in zo'n 130 kaartenbakken. Voor wie liever gebruik maakt
van tastbaar materiaal staan deze kaartenbakken op de openingstijden van het Documentatiecentrum tot ieders beschikking.
De ingebrachte bestanden zijn ter beschikking in de vorm van per tegenwoordige
gemeenten gebundelde geprinte uitgaven.
Op die manier zijn er vijf boekwerkjes
ontstaan waarin de huwelijken in chronologische volgorde per dorp staan vermeld.
Voor de chronologische vorm is gekozen
uit praktisch oogpunt: een computer zet
probleemloos zaken op volgorde, maar kent
niet de overeenkomst tussen bijvoorbeeld
Hendriks, Handrickse en Handrixse, zodat
alfabetisering maar zeer ten dele effectief
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zou zijn. De vijf boekwerkjes zijn:
*
West Maas en Waal, met de
dorpen Alphen, Altforst,
Appeltern, Dreumel, Leeuwen,
Maasbommel en Wamel
*
Wychen, met de dorpen Balgoij,
Batenburg, Bergharen,
Hernen, Leur, Niftrik en Wychen
*
Beuningen, met de dorpen Beuningen, Ewijk, Weurt en
Winssen
*
Druten, met de dorpen Afferden,
Deest, Druten, Horssen en
Puiflijk
*
Heumen, met de dorpen Heumen,
Malden, Nederasselt en Overasselt.
In de toekomst denkt de Werkgroep de
computerwerkzaamheden voort te zetten
door successievelijk de begraaf- en overlijdensregisters en de doopregisters in te
brengen. Een en ander zal een kwestie van
lange adem zijn, omdat vooral de doopgegevens een substantiële hoeveelheid gegevens vormen. Tegelijk met de completering
van de huwelijksbestanden in de computer
verscheen een nieuwe inventaris van in het
Documentatiecentrum aanwezige DTBboeken, registers en computerlijsten. Ten
opzichte van de vorige uitgave (april 1992)
heeft de inventaris een aanzienlijke uitbreiding ondergaan: zo kwam het totale aantal
pagina's op ruim 100. Naast de al aanwezige vermeldingen zijn nu ook opgenomen
de registers, gezinslijsten e.d. uit het aangrenzende Noordbrabantse gebied van
Ravenstein tot Lithoijen (in kopievorm
aanwezig in het Documentatiecentrum).
Ook is een globale inventaris toegevoegd
van de in de kelder van de afdeling Burgerzaken van de gemeente Wychen aanwezige
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boeken van Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister, ingekomen en afgevoerde personen
e.d. Het betreft hier de B.S.-gegevens van
Wychen, Niftrik, Batenburg, Bergharen,
Hernen en Leur. Buiten alle hier genoemde
zaken is een bezoek aan het Documentatiecentrum alleszins de moeite waard
vanwege de zeer ruime collectie lokale en
regionale historische beschrijvingen, tijdschriften en op de streek gerichte genealogische documentatie.
III.

Gezinnen te Dreumel
1685 -1810 (1840)

(1603)

Zoals hierboven beschreven zijn alle huwelijken gesloten in de periode van de DTBregisters op snelle wijze op te zoeken met
het DTB zoekprogramma. Tijdens het
inbrengen van de trouwgegevens van
Dreumel was het opvallend hoeveel
huwelijken met dispensatie gesloten werden. Een aantal keren vermeldde de pastoor
een schema. Meestal volstond hij met het
vermelden van de graad van bloed- of
aanverwantschap. Daarnaast zijn er dispensatieschema's te vinden in het boek
"Zoeklicht Kwartier van Nijmegen"
Om de dispensaties zo zorgvuldig en
compleet mogelijk in kaart te brengen, dus
niet alleen het schema, bleek al snel dat het
noodzakelijk was om aan de hand van alle
doopgegevens de gezinnen samen te stellen.
Dit leidde er weer toe dat de meest
praktische manier was om het gehele dorp
in kaart te brengen. Dit is gedaan. Hierbij
is gebruik gemaakt van de doopfiches, zoals deze in het documentatiecentrum aanwezig zijn. De gekopieerde doopboeken,
die ook aanwezig zijn, zijn een aantal keren
geraadpleegd om de juistheid van de
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gegevens te controleren. Doch het uitgangspunt bleef het fichesbestand.
Nadat alle doopgegevens in gezinnen waren
ondergebracht, werd besloten om de Burgerlijke Stand ook te raadplegen. Om de
gegevens aan elkaar te koppelen is het
noodzakelijk om over zoveel mogelijk gegevens te beschikken. Daarom zijn de
huweljken, gesloten te Dreumel tot 1840,
volledig geficheerd en in het boek verwerkt.
Twee redenen lagen hieraan ten grondslag:
1. Uitbreiding met huwelijkgegevens van
geborenen van vóór 1811. 2. Aan de hand
van huwelijkse bijlagen kunnen we meer te
weten komen over de grootouders van de
gehuwden. De grootouders van de gehuwden worden vermeld, indien de ouders van
de gehuwden allen overleden waren. Dit
was vaak het geval. Tot aan de leeftijd van
dertig jaar was er namelijk toestemming
nodig van de ouders alvorens te kunnen
huwen.
De overlijdens zijn om het geheel compleet
te maken ook verwerkt. De niet onder te
brengen overlijdens zijn in een afzonderlijk
hoofdstuk ondergebracht.
Gebruik van de gegevens
De gezinnen zijn alfabetisch gerubriceerd
op voornaam van de vader. Dit is gedaan
om aan het gezinsboek een toegevoegde
waarde te geven voor de onderzoeker.
Chronologisch zijn de gegevens immers
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beschikbaar dank zij de gekopieerde DTBboeken. Op achternaam of tweede patroniem zijn de gegevens beschikbaar dank zij
het fichesbestand. Tot slot is er een index
aanwezig.
Conclusies
Wanneer de gegevens van een dorp onder
elkaar zijn gezet, komen er ook een aantal
opvallende gegevens naar voren, waar in
eerste instantie niet naar gezocht is. Het
wel en wee van toen, meestal kommer en
kwel, komt naar voren. Met andere woorden het dorp gaat weer leven. Wanneer nu
ook nog andere bronnen geraadpleegd
worden, gaat het nog meer leven. Te denken valt aan de archieven van het polderdistrict, de oudrechtelijke archieven en het
archief van het Vredegerecht. Mogelijk dat
dit artikel ertoe bijdraagt dat iemand de
draad wil oppakken.
Om een indruk te geven wat er uit de
gegevens van een dorp, in dit geval
Dreumel, naar voren kan komen zijn in het
volgend nummer een aantal voorbeelden ter
illustratie onder elkaar gezet.
Postadres:
Historische Vereniging Tweestromenland
Postbus 343, 6600 AH Wijchen
1) Wil van Rossum: "Met trots geven wij kennis in
Tijdschrift Tweestromenland nummer 75, pag. 26-27.
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Boeken en Tijdschriften
In deze rubriek worden publikaties, die mogelijk
voor genealogen van belang kunnen zijn aangekondigd en, voorzover ter recensie gezonden, besproken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een advertentie te plaatsen, waarbij abonnees een korting
van 10% op de geldende tarieven ontvangen.

Bouwbureau J.E. Baalbergen & A.
Volkers
J.E. Baalbergen
Dit relaas van een bouwbureau in de jaren
twintig en dertig is niet bedoeld als genealogisch werkje. Het geeft een overzicht van
het reilen en zeilen van deze firma. Zo geeft
het inzicht in allerlei kosten en dus in de
hoogte van bepaalde kosten in die tijd. Ook
worden de toeleveraars genoemd met hun
adressen en de door hen geleverde produkten
en diensten (circa 350). Verder is er een lijst
van eerste kopers van de door het bedrijf
gebouwde huizen (meer dan 170), waarvan
de meeste in Heemstede, maar ook enkele in
Bentveld, Schoten, Haarlem en Oegstgeest
liggen. Zelfs is er een opgave welke architecten bij welke panden betrokken waren.
Belangstellenden kunnen het boek nog bestellen door ƒ 25,-- over te maken op postgiro
3418843 ten name van J.E. Baalbergen te
Andijk. Hierbij zijn de verzendkosten
inbegrepen. Voor eventuele inlichtingen
telefoon 02289-2629.
Transcripties Zwollerkerspel.
Bij het verder zoeken in het verleden stuit
men vroeg of laat op moeilijkheden. Zo zijn
DTB-boeken niet altijd volledig of duidelijk.
Soms beginnen ze pas vrij laat. Vaak is het
daarom gewenst de DTB-gegevens te controleren en verder aan te vullen met behulp
van secundaire bronnen, die ook nog dikwijls
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aanvullende bijzonderheden vermelden zoals
de maatschappelijke status en het beroep.
Voor Zwollerkerspel kan men een deel van
dit onderzoek thuis verrichten aan de hand
van een aantal verschenen en verschijnende
transcripties. Dit wil zeggen dat dergelijke
stukken worden overgezet in leesbare letters,
geordend en voorzien van een uitgebreide
index.
Naast de in het vorig nummer aangekondigde
transcriptie betreffende Schoorsteen- of
Vuurstedengeld van 1682 zijn thans nog enkele transcripties verkrijgbaar:
-Hoofdgeld 1675 alsmede 500e penning van
1675 en 1000e penning van 1686 inclusief
index. De prijs is ƒ 13.00. (Bestelcode HG
1675)
-De transcriptie op het register van de
Verponding & Contributie van 1737/1738
met index. De prijs is ƒ 29,75. (Bestelcode
VP 1737)
Tevens is er een vergelijkingslijst vervaardigd, die een overzicht geeft van de namen
zoals deze voorkomen in de verschillende
transcripties. Dit is de
- Vergelijkingslijst Hoofdgeld en 500e
penning van 1675, 1000e penning van 1686
en Vuurstedengeld 1682. Dit is in feite een
gecombineerde index. Namen zijn niet "veralgemeniseerd" omwille van de authenticiteit.
De prijs is ƒ 8,25. (Bestelcode LST 003)
De genoemde prijzen zijn inclusief de verzendkosten. Bij bestellingen van meerdere
transcripties wordt korting gegeven.
Inlichtingen en bestellingen:
mevr. J. Lalkens-Aalberts, Tichelwerk 4,
9934 LB Delfzijl (postbankrekening
3318896)
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Computergenealogie

Programmanieuws
H.M. Lups
HaZa-Data
In juni is de nieuwe versie 7.0 gereed
gekomen. Om een indruk van de uitbreidingen
te geven: de handleiding is gegroeid van 144
naar 208 pagina's. Het programma is geschikt
voor alle pc's van XT tot Pentium. Wel
worden de mogelijkheden van het ruimere
geheugen van de nieuwere pc's volledig benut.
Het vergt hier te veel plaatsruimte om alle
uitbreidingen op te sommen, maar enkele
zullen beknopt worden aangetipt om althans
enige indruk te geven:
. De capaciteit is vergroot tot 30.000 personen per bestand.
Nieuwe rubrieken bij personen en relaties.
Veel nieuwe selectie-criteria en nieuwe
funktie's.
Uitbreiding kwartierbladen; door
koppeling naar W.P. 5.1 is een fraaie afdruk mogelijk met naar keuze 15 of 31
personen per blad.
. Meer bedieningsgemak, verbeterde printerbesturing.
Bij persoonsscherm doodsoorzaken nu via
een menu.
Nedere inlichtingen bij Telepas Software,
M.K. Gandhiplein 6, 9728 TD Groningen.
Tel. na 19.00 uur: 050-277360.
HCC-Genealogie-Gebruikersgroep.
In mei van dit jaar is de laatste versie
verschenen van het programma "familiegeschiedenis". Ook deze versie bevat een aantal
vernieuwingen als onder meer:
Vanuit een personenvenster kunnen direct
de persoons- en relatiegegevens worden
ingevoerd.
In het zoekscherm kan nu ook op leeftijd
worden gezocht.
In de overzichten meer mogelijkheden.
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Dit zal de laatste versie van dit programma
zijn. Deze versie kost voor leden van de
gebruikersgroep ƒ 25,— (niet leden ƒ 30.—).
In het vorige nummer van Ons Erfgoed werd
op pagina 120 aangekondigd, dat het programma Hiscal, te bestellen was bij de HCCGenealogie-Gebruikersgroep met voor leden
als prijs ƒ 7,50 en voor niet-leden ƒ 12,50. Dit
laatste was fout. Ook niet-leden betalen slechts
ƒ 7,50. Verder bevat deze schijf niet alleen de
christelijke en republikeinse, maar ook de
hebreeuwse kalendergegevens.
Per bestelling wordt ƒ 5 , - verzendkosten in
rekening gebracht. Bestellingen door het
verschuldige bedrag over te maken naar postrekening 5199739 t.n.v. HCC Genealogie gg
te Vlaardingen.
Verdere inlichtingen betreffende aangeboden
software schriftelijk (antwoordpostzegel insluiten) dan wel telefonisch (0174813610) bij
ir. B. Korff, Prins Clausstraat 11, 2691 CR 'sGravenzande.
NGV afdeling Computergenealogie.
Bij deze afdeling is nieuw het programma
Gens Indexer, een verzameling WordPerfect
5.1 makro's voor het indexeren van teksten. Er
zijn verschillende mogelijkheden in het
programma verwerkt:
1. Het bewerken van bronnen of een genealogische publikatie.
2. GensData/GD90 uitvoer bewerken
3. Bewerken van kleine publikaties, waaronder Gedcombestanden en boeken of tijdschriften zonder index.
Voor leden van de NGV afdeling Computergenealogie bedraagt de prijs ƒ 20,-, voor
anderen ƒ 25,-. Bestellingen zijn op te geven
bij de Dienst Bestellingen NGV, Adriaan
Dortsmanplein 3a, 1411 RC Naarden.
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Nummering ten behoeve van stamboom en
parenteel
J.M. den Dekker
De uitgangspunten zijn als volgt:- De nummers moeten "sorteerbaar" zijn ten
behoeve van komputergenealogie.
- De nummers moeten overzichtelijk zijn;
dit kan met behulp van leestekens gerealiseerd worden, bijv. 7" en "-". 124/121023/10 leest namelijk gemakkelijker dan
12412102310.
- De nummers moeten zo min mogelijk veranderd behoeven te worden.
- De nummers moeten inzicht geven in:
a) tot welke stamboom ze behoren,
b) de generatierangorde,
c) wie zijn broers, zussen, aanverwanten,
d) wie zijn de ouders en
e) wie zijn de eventuele kinderen.
- Posities binnen een nummer kunnen ingenomen worden zowel door cijfers als door
letters.
De uitwerking is als volgt beredeneerd en
opgezet:
1. Over welke stamboom praten we?
De meeste genealogen hebben of krijgen te
maken met meer dan één stamboom. In het
'alfanummer' wordt hiervoor de eerste positie
gereserveerd. Keuze 1 t/m 9 en A(=10) t/m
Z(=35). Voor de hand ligt de eigen stamboom
minier 1 te geven.
2. Over welke generatie praten we?
Hiervoor worden de twee volgende posities
gereserveerd. Uitgangspunt vormt bijvoorbeeld het jaar 1000. Per eeuw kalkuleren we
vier generaties. Begint de stamboom bijv.in
1610, dan heeft de oudste generatie het rangordenummer 25 (= 6 eeuwen x 4 generaties +
1 generatie) Wordt van die generatie de ouOns Erfgoed nr 4,1994

der(s) gevonden, dan heeft hij/zij automatisch
24. Alle overige bestaande stamboomnummers kunnen verder ongemoeid gelaten worden. Stel, dat er vijftien generaties bekend
zijn, dan is men aangekomen bij rangordenummer 40. De nazaten kunnen voorlopig
doorgaan tot 99, desgewenst voortgezet door
letters. Ten behoeve van de overzichtelijkheid worden de eerste drie posities gevolgd
door een "/". In het voorbeeld begint het
nummer nu met 125/. Het nummer van de
ouders begint dan met 124/ en die van de
kinderen met 126/.
3. Wie zijn de broers, zusters, schoonzusters en zwagers?
Ook hiervoor worden twee posities gereserveerd. Per generatie kumen nu voldoende
familiegroepen geformeerd worden: van 00
t/m 9Z, gevolgd door AO t/m ZZ. De grote
hoeveelheid aan beschikbare groepen staat
makkelijk toe, dat personen behorend tot de
stamreeks de 00 t/m 9Z krijgen toegewezen,
terwijl de anderen behorend tot de parenteel
AO t/m ZZ als alfanumer kunnen hebben. Verdere verdeling is mogelijk door bijvoorbeeld Jansen AO t/m AZ, de Vries BO
t/m BZ, enzovoort mee te geven. Bij het
sorteren op nummer komen dan personen met
gelijke achternaam per generatie onder elkaar
te staan.
Alle personen met een alfanummer beginnend
met bijvijvoorbeeld 125/00 of 125/AA zijn
dus broers, zusters, schoonzusters en/of
zwagers van elkaar.
4. Over welk familielid wordt nu specifiek
gesproken?
Per persoon of per (echt)paar wordt één
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positie gereserveerd. Cijfers of letters van 1
t/m 9, vervolgens A(=10) t/m Z(=35). Het
alfanummer van een familielid of (echt)paar
luidt dan bijv. 125/001 of 125/OOB (=
nummer 11, het 11 e kind).
Deze eerste zes posities bepalen reeds welk
persoon of (echt)paar met het alfanumer
bedoeld wordt. Deze zes posities vormen
als het ware het basisnummer, een uniek
nummer per persoon of (echt)paar.
De keuze, waar de komputergenealoog
voor staat.
De keuze, waar we na het basisnummer voor
staan, is: beperken we het stamboomnummer
tot het basisnummer en plaatsen we de
alfanumerieke generatieverwijzingen in een
aparte kolom van de spreadsheet, of voegen
we de alfanumerieke generatieverwijzingen
toe aan het basisnumer. Het basisnummer
wordt dan al dan niet gevolgd door het
leesteken "-". De eerste mogelijkheid is overzichtelijker, de tweede kompleten In beide
gevallen blijft echter de opbouw van de
alfanumerieke generatieverwijzing eender.
5. Wie zijn de ouders?
Voor dit gegeven worden drie posities na de
"-" gereserveerd.
De alfanummering hierbij is idem als het
besprokene onder punten 3 en 4, maar dan
opgebouwd ten behoeve van de voorafgaande generatie. Grofweg dus van 001 t/m 777.
Dit alfanummer komt nu bij het (gehuwde)
kind na diensbasisnummer, bijvoorbeeld
126/003-22A.
In omgekeerde richting zijn nu direkt de
ouders te traceren, want zij hebben dan als
basisnummer 125/22A.
Is er geen oudere voorvader voorhanden, dan
vullen we de drie posities door NNN.
Zwagers en schoonzusters worden aangeduid
met XXX. Is 126/003-22A gehuwd, dan is
het alfanummer van de partner 126/003XXX. Een tweede leesteken 7" sluit de rij
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van negen cijfers of letters.
ó.Tenslotte: wie zijn de kinderen?
Voor dit gegeven worden twee posities na de
tweede "/" gereserveerd. De alfanummering
hierbij is idem als het besprokene onder punt
3, maar dan bedoeld ten behoeve van de
volgende generatie, dus 00 t/m ZZ. Het
(echt)paar 126/003 wordt bij het hebben van
kinderen bijv. genoteerd als 126/003-22A/03
en 126/003-XXX/03. De kinderen krijgen
dan de basisnummers van 127/031 t/m
127/03Z toebedeeld. Deze alfanummers luiden, aangevuld met de verwijzing naar de
ouders als volgt 127/031-003 t/m 127/03Z003. Hebben deze kinderen ook weer kinderen, dan herhaalt het voorgaande zich.
Zijn er geen kinderen, dan wordt het nummer
afgesloten met een X: 127/031-003/X.
7.Voorbeeld van een mogelijke nummerreeks?
124/001-NNN/00 (Stamboom begint tussen
1575 en 1600)
124/001-XXX/00
125/000
(alle gebezigde kolommen
ernaast ook "
")
125/001-001/00 (vader-moeder zijn 124/001
kinderen 126/00)
125/001-XXX/00
125/002-001/01
125/002-XXX/01
125/003-001/X
126/000
(personen tussen "—" zijn
broers, zussen, e.d.)
126/001-001100
126/001-XXX/OO
126/002-001/X
126/010
126/011-002/X
126/012-002/01 (vader-moeder zijn 125/002;
kinderen 127/01)
126/012-XXX/01
127/000
(enzovoort)
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Antwoorden op vragen van lezers
94301. Johan Winkler schrijft in zijn boek
'De Nederlandsche Geslachtsnamen, pag.
253:
'Bymholt
is eene samentrekking van Bi
'm Holt, Bi dem Holte, by het hout, anders
gezeid: by het bosch. Nog meer samengetrokken en versleten, als Bimolt, is het ook
de naam van een gehucht aan onze twentsche
grenzen, by het bentheimse dorp Veldhuizen.'
94302. In de Bommeler- en de Tielerwaard
komt het woord 'steeg' veelvuldig voor.
Voorbeelden zijn: Breede Steeg, Achterste
Steeg en Smalsteeg. Deze benaming steeg/
stegen geldt voor stukken aangelegde weg om
bij bepaalde percelen of nieuwe landerijen in
de dorpspolders te komen. Het waren met
gras begroeide 'wegen', waarvan hooi werd
gewonnen of die ook wel als weiland werden
gebruikt. Zelfs bestaat er een stichting
'Stegen en Wegen', waarvan de oorsprong
niet bekend is; uit de opbrengst van de
verhuurde percelen land en de stegen kreeg
iedere inwoner jaarlijks f 1,—. Plaatsen als
Beesd, Rumpt en Asperen zijn bekend om de
namen Versteeg en Verstegen. Versteeg zal
dus zeker zijn afgeleid van 'steegen'. (Over
de steeg > Oversteeg, Van de Steeg > Versteeg enz.)
Beknopte weergave antwoord van de heerA.
Vervoorn, Poederoyen.
94303. Op deze vraag wordt uitgebreid
ingegaan in het artikel van de heer JW.
Koten. (pag. 152) Mevr. A.R. Vogel bericht
verder dat op persoonskaarten van personen
overleden rond 1941 bij de datum van overlijden de doodsoorzaak werd vermeld. Het is
niet bekend of dat door het C.B.G.wordt meegekopiëerd, maar in de laatste woonplaats is
een kopie van de persoonskaart aanwezig.
94304. Op deze vraag werden reacties
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ontvangen van mevr. J.M. Landman, SintPancras, mevr. A.R. Vogel, Oostzaan en de
heren O.R.J. de Bie, Amsterdam en P.H.
Schippers, Zeist..
Op een aantal persoonskaarten staat 5) nat.
Ned. vr. art.7sub4wet92 zie 35. Op een
persoonskaart, in het bezit van een van de
inzenders volgt het antwoord op de vraag
door de invulling van vak 7), beroep, waar
staat: bouwvakker, grondarb. Duitsche weermacht, steenbakker.
De betrokkene was eerst Nederlander, maar
dat is doorgehaald omdat het Nederlanderschap verloren is gegaan ingevolge art. 7
onder 4 van de Wet van 12 december 1892,
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap. Deze wet, laatstelijk gewijzigd bij
de wet van 1976, zegt: Het Nederlanderschap
wordt verloren: door zonder Ons verlof zich
te begeven in vreemde krijgs-of staatsdienst.
Bij circulaire van de Minister van Justitie
d.d. 2-2-1948 zijn richtlijnen gegeven voor
toepassing van art. 7, sub 4, waarin wordt
aangegeven wanneer het Nederlanderschap
wel en wanneer niet verloren wordt.
Zo stond bij een persoon die in 1901 in
Duitsland werd geboren in vak 5: nat. Ned.
art. la wet s268/92. Zijn vader en verder
voorgeslacht waren Nederlanders. Zijn kinderen krijgen de bemerking: 5) nat. Ned. art.
1 a wet s268/92 zie 35. In vak 35 wordt vermeld:
verv. v.5) Grootvader
geboren ..-..1870 te Groningen.
Bij verstrekking door het Centraal Bureau
voor Genealogie van afschriften van de
persoonskaart worden op last van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de volgende
vakken afgeplakt:
vak 6 kerkelijk gezindte;
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vak 21 aangevende: dag, maand en jaar
van opneming in of afvoering van
het persoonsregister (....) danwei de
datum van adreswijziging binnen de
gemeente;
vak 22 gemeente van opneming in het persoonsregister en adres in die gemeente, dan wel, ingeval van opneming in het centrale persoonsregister, de aanduiding "CPR";
vak 23 verplichte aant(ekeningen): door onze Minister van Binnenlandse Zaken
te bepalen gegevens;
vak 24 Onverpl(ichte) aant(ekeingen):
door de Min. v. BiZa. te bepalen
gegevens;
door het gemeente bestuur wenselijk
geoordeelde gegevens;
t.a.v. een vreemdeling de (vermoedelijke) nationaliteit, dan wel, indien

hij zonder of van onbekende
nationaliteit is, de aanduiding "zonder nationaliteit" of "nationaliteit onbekend".
vak 33 aantekeningen betreffende de kindeen 34 ren genoteerd in de vakken 27-32
vak 35 aantekeningen betreffende o.a. erkenning, adoptie, wijziging van
voor- en geslachtsnaam, enz., en
verder elke aantekening (....)
waarvoor in het aangegeven vak of
in de daartoe bestemde rubriek geen
ruimte meer beschikbaar is, dan wel
elke aantekening, welke ter
verklaring van gegevens in andere
vakken wenselijk of noodzakelijk
wordt geacht. In de desbetreffende
vakken wordt alsdan duidelijk naar
elkander verwezen.
Onze informanten gaarne hartelijk dank.

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

94401. Omdat de geschiedenis van mijn
familie zich voornamelijk in Drenthe afspeelt
moet ik wel vaak de Nieuwe Drentse
Volksalmanak raadplegen. Weet iemand of er

ook een persoons- en/of zakenregister voor
deze almanak bestaat?
94402. Over mijn oudste bekende voorvader
wordt in het trouwboek van de gemeente
Zalk/Vecaten, Overijssel (1648) vermeld:
"Albert Gerrissen, soon van Gerrit Albers tot
Coessen en Maria Engbers, dochter van
Engbert Jansen tot Veecaeten". Kan iemand
mij vertellen waar Coessen lag of ligt?

Boekenmarkt
Te koop tegen elk aannemelijk bod:
- Gens Nostra, Maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, vanaf febr. 1983
tot en met dec. 1993;
- Jaarboeken van het Centraal Bureau voor Genealogie 1983 tot en met 1992.
Er is sporadisch een aantekening in geplaatst.
J.G.H. v. Schaik, Kievitstraat 26, 8172 ET Vaassen, tel. 05788-75814.
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Genealogische contacten
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen in volgorde
van binnenkomst en voor zover de plaatsruimte dit toelaat.
Plaatsing is gratis voor abonnees. Vragen graag in
machineschrift ofblokletters.

king tot deze namen, gaarne contact.
J.J.A. Bartelsman, Opaal 9, 3641XH Mijdrecht, tel. 02979-41360.

Baars. De familie van mijn moeder Baars
heeft vanaf circa 1750 in Amsterdam (vooral
in de Jordaan) gewoond. In die begin-tijd
traceer ik dan drie broers: Barent, Adrianus,
en Harmanus, die blijkens hun huwelijksacten alle drie uit Leer in Oost-Friesland
afkomstig zijn, waar ze omstreeks 1730 geboren moeten zijn. Hun ouders waren Rijke
Baars en Pietje Oorehoest.
In Den Haag (C.B.G.) heb ik alleen wat geboorte-gegevens uit die tijd in Leerorte
(vlakbij Leer gelegen) kunnen vinden. Daar
heeft gedurende lange tijd een Staats (Nederlands-) garnizoen gelegen dat voorkomende
dopen bij de Nederlands-hervormde gemeente
onderbracht. De naam Baars kan ik in die
doopboeken echter niet vinden.
Wie kan mij helpen aan gegevens over de
mogelijke herkomst en het wel en wee van de
familie Baars in het Oostfriese Leer?
P.H. Berben, Merellaan 13, 2261 BM Leidschendam, tel. 0070-3275346.

Van Doorn/van Dooren.
1. Albertus Dirk van Doorn; geb. 28 september 1855 te Den Helder als zoon van Johannes van Doorn; geb. 28 september 1855 te
Den Helder als zoon van Johannes van
Doorn en Johanna Olthoff. Is vanuit Den
Helder vertrokken naar Amsterdam op 3 febr.
1871. Hier geen verdere gegevens gevonden.
2. Andries Hendrik van Doorn; geb. 4 nov.
1879 te Haarlem als zoon van Andries Hendrik van Doorn; geb. 4 nov. 1879 te Haarlem
als zoon van Andries Hendrik van Doorn en
Magdalena Jacoba Helena Jurrie. Laatst bekend: verblijfsregister A'dam 12 april 1917 en
vertrokken 12 juli 1917. Opgegeven woonplaats: Engeland.
3. Adrianus of Ariën van Doorn, welke op 2
maart 1755 huwt met Hendrina Theunissen
en de vader is van Wouter van Doorn. Deze
werd geboren op 17 november 1756 te Nijmegen. Aanvullende gegevens over deze familie
Van Doorn van harte welkom.
C.J. van Doorn, Violenstraat 27, 1782 KA
Den Helder, tel.: 02230-23607.

Bartelsman/Bertelsmann. Voor zover ik
thans heb kunnen nagaan is de familie Bartelsman omstreeks 1700 vanuit Duitsland afkomstig. Uiteindelijk bleek dat onze familienaam Bartelsman de Nederlandse vertaling is
van Bertelsmann. Johannes Bertelsmann (±
1640) was de erfgenaam van de boerderij in
Eppendorf bij Borgloh. Onder anderen via de
linnenhandel kwamen vele Bertelmannen naar
Nederland. De nazaten hier te lande dragen de
namen Bertelsmann en Bartelsman. Ook tref
ik Bertelman (zonder 's') aan. Is bij de namen
Bartelmans de 's' naar achteren verschoven?
Naamgenoten als bovenvermeld en zij die
meer gegevens hebben of weten met betrekOns Erfgoed nr 4,1994

Van Etten, van Willigen, Cools (Kools) en
van Wijk (van Wijck). Gezocht alles over
deze families. Wij zijn geïnteresseerd in elke
informatie. Bij voorbaat onze dank.
Rien en Corrie van Etten-Cools, Plevierstraat
32,1742 AN Schagen, tel. 02240-15175.
Klyberg, Cleyberch, Cleyenberch. Gezocht
gegevens over deze families. Tevens contact
gezocht met medeonderzoekers naar de naam
Klyberg, afkomstig uit het land van Althena,
van circa 1600 en vroeger. Mogelijk bestaat er
verwantschap tussen deze families.
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T. Kleybergen, Jaersveltstraat 17 a, 3082 SB
Rotterdam.
Mans. Gezocht gegevens over Hendrik Maris, geboren 19 december 1841 te Roden, zoon
van Niklaas Mans en Annechien Tjebbes
van der Velde en van eventuele nakomelingen.
W. Maris, Slingerbeek 13, 8033 DJ Zwolle.
Theunis Willems van Oostrum, gehuwd met
Geertruijd Willems Bosch. In 1699 huurden
zij als echtpaar een boerenhoeve met land van
de weduwe van Coenraad Borre van Amerongen te Cothen (U.) Geertruijd werd in
1699 als lidmaat toegelaten, met attestatie van
Houten (?). Zij kregen te Cothen de volgende
kinderen: Willemijntje (ged. 6-5-1703), Willem (ged. 8-2-1705), Jannigje (ged. 26-61707), Harmannus (ged. 9-5-1709), Willem
(ged. 8-11-1709) en Jan (ged. 17-12-1713).
Gevraagd: Gegevens betreffende het echtpaar
Theunis en Geertruijd, zoals geboorte, huwelijk, plaats van herkomst, ouders enz..
H. van Oosteroom, Mussenveld 92, 7827 AG
Emmen, tel. 05910-31348.
Van der Salm. Wie kan mij helpen aan
informatie over Pieter Floris van der Salm,

in 1635 aangesteld als "gezworen landmeter"
bij Delfland. Zoon van Floris Jacobs van der
Salm. Andere gegevens over het geslacht van
der Salm zijn uiteraard ook welkom.
L.M. Visser-van der Salm, John Woodruimte
39, 2723 NC Zoetermeer, tel. 079-410550.
Van Sc(h)oonderwoert Margie Dirckz van
Sc(h)oonderwoert trouwt in Utrecht rond
1685 Govert van Vloten. Wie heeft meer gegevens?
Van Balen. Machtelt Hermanse van Balen
trouwt ook in Utrecht Govert van Vloten. Zij
overleed 2 dec. 1690. Wie heeft gegevens over
dit echtpaar en eventuele kinderen?
Pin(c)ken/Pinckeni. Timotheus Dircksz Pinckeni, adelborst onder kapt. Fagel, trouwt
Utrecht 11 januari 1676 Geertruid van (Jans)
Hofland! Hun dochter Gerrichje Pinkene
trouwt Utrecht 21 maart 1713 Govert van
Vloten. De ouders van Timotheus waren
Dirck Pinckeni en Eva ....? Waar kwamen
Dirck Pinckeni en zijn vrouw Eva vandaan?
In archief Utrecht is niets te vinden.
Elke informatie over bovenstaande families is
van harte welkom bij A.J. van Vloten,
Lubeckstraat 66, 2517 SR Den Haag, tel.
0070-3644752.

Banden Ons Erfgoed
Verzamelbanden voor Ons Erfgoed zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar:
a. Ten behoeve van de (zelQboekbinder. Deze kosten / 17,50.
b. Naaldbanden. Hierin kan men de zes nummers van eenjaargang zelf aanbrengen.
Deze kosten ƒ 21,50.
Afgehaald per band ƒ 5,- korting.
Jaargang 1993
Gezien de vele aanvragen is deze jaargang herdrukt De prijs bedraagt / 2 5 , - incl. verzendkosten.
Zakenregister Groninger Volksalmanak
Dit zakenregister omvat de periode 1837 tot en met 1929 en is dus een ingang op 55 delea De omvang is 50 pagina's.
De prijs bedraagt ƒ 11,45, voor abonnees / 9,45.
Afgehaald per register / 3,50 korting.
Toezending volgt na ontvangst van het verschuldigde bedrag op postbanknummer 301108 of bankrekeningnummer
31.34.11.182.
Betalingen uit het buitenland uitsluitend per eurocheque, internationale postwissel of geld in verband met de hoge
transferkosten.

Gaarne bij de mededelingen doel, naam en adres vermelden.
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De verwantschapstabel en een blik vooruit
H.M. Lups en W. J. Scholl
interessant na te gaan dat bijvoorbeeld
De verwantschapstabel.
Er rest nog één overzichtsvorm te noemen: kunstenaars van naam, die ogenschijnlijk
de verwantschapstabel. Dit is een over- geen familie van elkaar zijn, toch bloedverzichtstabel waaruit de onderlinge verwant- wanten blijken te zijn, zoals in Nederland
schap blijkt van twee of meer personen, die Vincent van Goch en Pieter Cornelis Mondriaan.
niet tot dezelfde familie behoren.
Een dergelijke tabel kan men om verschil- Een uitgewerkt voorbeeld waarin de relatie
lende redenen uitwerken. Voor de hand ligt tussen de bekende componisten Mozart en
het opstellen van een dergelijke tabel bij Weber is af te lezen is hieronder weergeonderzoek naar bloedverwanten van een geven.
erflater. Maar ook is het bijvoorbeeld soms

Fridolin Weber
1691-1754
Fridolin Weber
1733-1779
X
Marie Cacilie Stamm
rJ
Konstanze Weber
1763-1842
X1782

Franz Anton von Weber
1734-1812
X(2)
Genofeva Bremer
r

Carl Maria von Weber
1786-1826

Wolfgang Amadeus Mozart
1756-1791

Verwantschapstabel W.A. Mozart en C.M. von Weber
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Een blik vooruit; inleiding.
Met het voorgaande is de basistheorie voor
het beoefenen van genealogie afgerond.
Er zijn echter nog een aantal problemen,
waarmee nagenoeg iedereen, die deze liefhebberij beoefent, te maken krijgt:
1. Bij het vergaren van de gegevens komt
men in het bezit van allerlei stukken. Dit
kunnen bijvoorbeeld fotokopieën zijn, foto's
van familieleden en allerlei andere documenten zoals persoonsbewijzen, persoonskaarten, (afschriften van) akten en kranteknipsels of andere publikaties die op de
familie betrekking hebben.
Het is niet de bedoeling dat dit alles onoverzichtelijk ergens in een doos op zolder
staat met het risico van beschadiging.
Het opzetten van een familiearchief, zodat
dit overzichtelijk en toegankelijk blijft, is
een van de onderwerpen, die in de nabije
toekomst aan de orde zullen komen.

Zwitserland leverde de nodige militairen.
De grootste immigratiegolf is echter uit
Duitsland gekomen, vanwaar honderdduizenden zich hier tijdelijk of duurzaam hebben gevestigd. Zo was in Amsterdam in het
eerste kwart van de achttiende eeuw 51
procent van de bruidegoms van Duitse origine. ')
Gaat men op verkenning in de vroegere
woongebieden om ook van die voorouders
meer aan de weet te komen, dan blijkt dat
het onderzoek meestal anders verricht moet
worden dan hier te lande.
Ook gebeurt het meer dan eens dat
voorouders deel uitgemaakt hebben van een
bijzondere groepering, die ook hier te lande
complicaties oplevert bij het onderzoek.
Als voorbeeld mogen genoemd worden:
doopsgezinden, Indiëgangers, Joodse families en soms Rooms-katholieke families. In
dergelijke gevallen is aanvullende informatie dikwijls gewenst.

2. Het verschijnsel gastarbeider en immigrant is niet iets dat na de tweede wereld- In het volgend nummer wordt een begin
oorlog een grotere rol is gaan spelen. Ook gemaakt met deze genealogische 'specialisvroeger hebben wij in dusdanige mate met men'.
immigratie te maken gehad, dat bijna iedere Het eerste artikel is van drs J.F. van
Nederlander voorouders heeft die van bui- Gemund en handelt over de Duitse immiten onze hedendaagse landsgrenzen komen. gratie in Nederland en de Werkgroep
Zo zijn er tussen 1572 en 1630 zo'n Genealogisch Onderzoek Duitsland
150.000 immigranten uit de Zuidelijke Ne- (W.G.O.D.).
derlanden naar de Republiek getrokken en
uit Frankrijk kwamen ongeveer 75.000 1) Literatuur:
Hannekemaaiers en Kiepkerels, Kom. Mulder, Haren (Gr.)
Hugenoten.
1973.
Groot-Brittannië leverde vooral militairen Naar de kusten van de Noordzee, Jan Lucassen, Gouda
1984.
uit Engeland, Ierland en Schotland. Ook
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Nederlandse archieven

Het Rijksarchief in Noord-Brabant
JW. Koten

Ligging van het Rijksarchief

Plattegrond

Wie het Rijksarchief Noord-Brabant be- van 's-Hertogenbosch rond 1629 nog verzoekt zal blij en verrast zijn. Zonder twijfel der werd versterkt. Officieel kreeg dit fort
is dit een van de fraaiste archieven van de naam Willem-Marie naar de zoon en de
Nederland, sfeervol gesitueerd en door bre- gemalin van de stede-dwinger. In de volksde kanalen en wateren omgeven. Het mond werd het echter de "papenbril" geRijksarchief maakt deel uit van de citadel noemd, omdat naast de verdediging van de
van 's-Hertogenbosch, een voormalige stad tegen vijanden van buiten, de prins
vesting die strategisch gelegen is op het ook een oogje wilde houden op de overpunt waar Dommel en Aa in de Dieze wegend katholieke bevolking van de stad
samenvloeien.
zelf. Het hoofdgebouw is jarenlang een
militaire gevangenis geweest annex krijgsEr is een ruime parkeergelegenheid raad. In de 19de en 20ste eeuw heeft de
beschikbaar. Vanaf de parkeerplaats wan- citadel als kazerne dienst gedaan.
delt men door een oude toegangspoort en
komt men in een grote binnenplaats waar Restauratie
fraaie bomen zijn geplaatst en waar men In het begin van de tachtiger jaren heeft
zich enkele honderden jaren terug in het men de restauratie kundig en met veel
verleden waant. Deze citadel is een belang- smaak ter hand genomen. Ongeveer tien
rijke fortificatie geweest, die door onder jaar geleden is er het Rijksarchief onderanderen Frederik Hendrik na de verovering gebracht. De restauratie mag men als zeer
Ons Erfgoed nr 5, 1994
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geslaagd betitelen. Oorspronkelijk was het
een vierkant gebouw met een grote open
binnenplaats. Deze binnenplaats heeft men
op een technisch knappe en zeer smaakvolle manier overkapt. In deze grote ruimte
staan tijdelijk honderden kaartenbakken
opgesteld, met een op plaats geordende
index van vrijwel alle DTB-boeken, met
uitzondering van de grotere plaatsen die
een eigen archief hebben. In de oorspronkelijke zijvleugels zijn de bibliotheek, de
kaartenafdelingen en de studiezalen gesitueerd. Ook is er een gezellige ruimte waar
een cafetaria is gevestigd. Het gebouw
straalt rust en goede smaak uit en inspireert
de onderzoeker, het is bijna een ideale
plaats voor genealogisch speurwerk. Doch
deze uitstraling van rust is meer schijn dan
werkelijkheid, achter de schermen wordt
druk gewerkt en is men druk met de automatisering en ontsluiting van de bestanden
bezig. In veel opzichten heeft het Rijksarchief in Noord-Brabant hier een voortrekkersrol.

Genealogische faciliteiten
Wat kan de genealoog in het archief
verwachten? Allereerst de gebruikelijke
burgerlijke stand gegevens en DTB-gegevens van de meeste gemeenten, op microfiche of fotokopie. Momenteel zijn de tienjaren-overzichten op microfiche gebracht.
Op microfilm staan de geboorte-, trouw en
overlijdensacten die men a / 0,50 per band
op de bekende leesapparaten kan consulteren. Verder zijn er ruime kasten met
kopieën van de doop en trouwboeken van
de meeste kerkelijke instellingen binnen de
provincie. Voor de genealoog is het van
groot voordeel dat de meeste gegevens van
de kerkeüjke registraties op fiche-kaarten
zijn gebracht en opgeborgen in de kasten
met kaartenbakken opgesteld in de centrale
hal van het archief. Het verblijf van de
grote kaartenbakken in deze centrale hal
heeft echter zijn langste tijd gehad. Met
behulp van vrijwilligers worden de gegevens momenteel in geautomatiseerde data
bestanden gebracht, zodat vanaf 1995 men
deze gegevens via een terminal kan opvragen.
Het is de bedoeling dat de fraaie
Collecties
centrale hal dan opnieuw wordt ingericht,
Vanaf de middeleeuwen, maakt het huidige
met een vast aanspreekpunt dat nu eigenlijk
provinciale gebied deel uit van het hertogontbreekt. In de centrale hal is een soort
dom Brabant. Het werd vanuit Brussel
informatiebalie geprojecteerd en langs de
geregeerd, vandaar dat veel documenten uit
wanden computers en leesapparaten waar
deze periode in Brussel zijn te vinden. Na
men de gegevens kan raadplegen. Dit is een
de 80-jarige oorlog tot 1795 behoorde het
gigantisch project dat overigens goed vorhuidige Noordbrabantse gebied tot de
dert.
generaliteitslanden (met een soort koloniale
status dus) en de meeste stukken uit die
periode berusten in het Algemeen Rijks- Een bekend en groot project is ook de
archief te Den Haag. De kern van het ontsluiting van de memories van successie,
huidige bestand zijn de provinciale over- waarmee twee en een halfjaar geleden is
heidsarchieven na 1811. Naast het provin- begonnen en dat nu zijn voltooiing nadert.
ciale archief beheert het Rijksarchief ook Recentelijk zijn de memories van successie
nog enkele privé-collecties.
toegankelijk gemaakt tot 1856 en door
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middel van een computersysteem op te
sporen. In 1995 zal dit project tot 1894 zijn
afgerond. Binnen korte tijd zijn dus alle
verfilmde successie memories ter inzage.
Veel van de originele stukken zijn in deplorabele toestand. Niettemin zal een deel van
deze in slechte staat verkerende gegevens
na verfilming door de bezoeker kunnen
worden bestudeerd.

vraag Systeem" staat. Dit project heeft
twee poten namelijk dat primair op de
"documentatie-bronnen" en op de "persoonsnamen" is gericht.

Het Rijksarchief Friesland heeft zich vooral
op de bronnen gestort. Eenvoudig gesteld:
de vertaalslag BREIN-BRON (die nu nog
bij aanvraag door de inlichtingenambtenaren wordt gemaakt) kan met behulp
Verder beschikt men over een uitgebreide van de computer door de bezoeker zelf
boekerij die ontsloten is via een alfabe- worden gerealiseerd. Het is de bedoeling
tische en onderwerpscatalogus. Met behulp dat men met het intikken van een woord in
van het geautomatiseerde databestand kan de computer, de inventarisatie, de schrijver
men titels, artikel en auteurs zoeken. De en de instelling betrokken bij de archiefbibliotheek bevat veel op het gebied van de vorming, gepresenteerd krijgt. Is deze bron
regionale geschiedenis, vrijwel alle gedruk- plaatselijk beschikbaar, dan wordt het
te inventarissen van Zuid- en Noordbra- nummer verstrekt waarop men deze bron
bantse archieven en uiteraard heel wat kan aanvragen.
genealogieën van Brabantse families.
Verder beheert het archief een kaarten- Het Rijksarchief Noord-Brabant heeft zijn
verzameling: ongeveer 13.000 kaarten, activiteiten vooral gericht op de persoonsplaten en prenten en de kadastrale minuut- namen. Veel van de burgerlijke stand- en
plans uit 1832.
DTB-persoonsgegevens zijn binnen de
Brabantse gebieden reeds in geautomaAutomatiseringsprojecten
tiseerde databestanden opgeslagen. HetzelfEvenals de andere rijksarchieven is ook de geldt binnenkort ook voor de memories
deze instelling gekoppeld aan het archief- van successie. Verder is er in Breda een
beheersysteem ARCHEIOK Geautoma- project in gang gezet, om een alfabetische
tiseerde bestanden zijn slechts te raadple- index te maken van de namen van personen
gen als men het volgnummer op het be- die in het verleden bij een civiele of
kende pasje intikt. Maar men wil verder strafrechtelijke procedure betrokken zijn
gaan.
geweest. Kortom, in de niet zo verre
toekomst, vermoedelijk in 1995/6, zal men
Binnen de archiefdienst wordt momenteel door het intikken van een naam persoonsdruk gewerkt om dit archeion-systeem uit gegevens via het computerscherm boven
te breiden. Hiertoe is een projectgroep water krijgen en voor zover beschikbaar
gestart waarin de Rijksarchieven Noord- ook inzage in de bron kunnen aanvragen.
Brabant en Friesland samenwerken. Dit Over dit zeer ingrijpende project zal
project heeft de fraaie naam LIAS gekregen binnenkort in Gens Data een uitvoerige
dat voor "Leeszaal Inlichtingen en Aan- beschrijving worden gepubliceerd.
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Openingstijden zijn maandag 13.30-17.00 dinsdagavond en wel van 9.00-21.30
uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.00 en op geopend zijn.
zaterdag is er een beperkte dienstverlening Het adres is:
tussen 9.00-12.30. Bibliotheek en kaarten- Zuid-Willemsvaart 2
afdeling zijn open op maandag van 13.20- 5211 NW 's-Hertogenbosch
16.00, dinsdag en woensdag van 10.15- tel 073-120733, fax 073-146439
12.15 en donderdag en vrijdag van 10.1516.00. Waarschijnlijk zal met ingang van De redactie is de heer A.P. van Vliet erkentelijk
10 oktober a.s. het Rijksarchief ook op voor de verstrekte gegevens.
Archiefnieuws
Streekarchief Bommelerwaard
a/d IJssel, Waddinxveen, en ZevenhuizenHet streekarchivariaat Bommelerwaard, waar- Moerkapelle) blijven wel beschikbaar in de
bij zijn aangesloten de gemeenten Ammer- studiezaal.
zoden, Brakel, Hedel, Heerewaarden, Kerkwijk, Maasdriel, Rossum en Zaltbommel en Stadsarchivariaat Rijnstreek
het Polderdistrict Groot Maas en Waal, is ver- Het Stadsarchief Woerden is verhuisd. Het
anderd in een Streekarchief. Het nieuwe adres adres is thans: De Bleek 2, 3447 GV Woeris: Van Heemstraweg l l a , Zaltbommel. Het den, telefoon 03480-28911. De openingstijden
postadres is: Postbus 27, 5300 AA Zaltbom- zijn maandag t/m van vrijdag 9.00-16.30 uur
mel, telefoon 04180-41105, fax 04180-40610. en dinsdagavond van 19.30 t/m 22.00 uur
De studiezaal is geopend woensdag t/m vrij- (m.u.v. juni t/m augustus)
dag van 9.00-12.30 en van 13.30-17.00 uur.
Van de burgerlijke stand van de deelnemende Rijksarchief in Zuid-Holland
gemeenten zijn onder meer aanwezig de ge- Nieuwe inventarissen zijn onder meer:
boorteregisters tot en met 1902, de huwe- nr 5, de inventaris van de archieven van De
lijksregisters tot en met 1922 en de over- Ambachtsheerlijkheid Grijsoord (1410-1984),
lijdensregisters tot en met 1950.
de Hoge heerlijkheid Klinkerland (1505-1809)
Het Streekarchief beschikt niet over {kopieën en het Oude Vrouwenhuisje te Oude Tonge
van) de oud-rechterlijke archieven uit de (1616-1981).De2£ archieven zijn van bijzonstreek, de notariële archieven en de kerkelijke der belang voor de geschiedenis van Oude
doop-, trouw- en begraafboeken. Deze bevin- Tonge en geheel Overflakkee.
dea zich in het R.A. Arnhem.
De inventaris van de Strafinstellingen te
Dordrecht (1814-1973) van Jan v.d. Meer is
beschikbaar op de studiezaal (toegang
Streekarchiefdienst Hollands Midden
In verband met uitbreiding zal - vermoedelijk 3.05.01). In de serie Nadere toegangen werden
tot eind 1994 - af en toe een archief of collec- onder meer geplaatst:
tie korte tijd niet raadpleegbaar zijn. Telef. C.C.J. Lans, Transcripties van diverse (inwoinformatie: 01820-16135. De (microfiches/ ners-lijsten en indices op archieven betreffotokopieën van de) doop-, trouw- en be- fende: Asperen, Oud-Beyerland, Nieuw Bongraafboeken, registers burgerlijke stand en aventura, Heukelum, Nieuwerkerk a/d IJssel,
bevolkingsregisters van de deelnemende ge- Nieuwveen, Noorden, Rijnsburg, Vianen,
meenten (Gouda, Moordrecht, Nieuwerkerk Wilsveen en IJsselmonde (nr. 99)
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Nuttige bronnen

Dienst microfiches N.G.V.,
een aantrekkelijke mogelijkheid voor onderzoek
J.J. van Dort en H.M. Lups
In de Centra voor Familiegeschiedenis van
de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste dagen, kortweg de Mormonen
genoemd, onder meer in Amsterdam en
Apeldoorn gevestigd, heeft men de beschikking over een bijna onvoorstelbare
hoeveelheid genealogische gegevens, die
men desgewenst kan raadplegen. Deze
Centra trekken veel belangstelling waarbij
vooral Apeldoorn met een beperkte openstelling een vrij lange wachtlijst schijnt te
hebben.
Inmiddels heeft de Nederlandes Genealogische Vereniging eveneens, naast Algemene Bronnen van migratie-gemeentes in
Nederland, vrijwel dezelfde mogelijkheden
als de Centra van de Mormonen ter beschikking gekregen, zodat men tijdens de
openingsuren van het Verenigingscentrum
ook in Naarden terecht kan.
Eind 1992 werd de heer J.J. Kaldenbach
benoemd tot Hoofd van de Dienst Microfiches van de Nederlandse Genealogische
Vereniging. Deze dienst is de jongste aanwinst van het Verenigingscentrum te Naarden.

men zijn fonetisch-alfabetisch gerangschikt. Gegeven worden geboorte-, doopen huwelijksdatum en de naam van de
persoon, de namen van de ouders of de
partner, religie, plaats en eventueel de kerk.
Met een code wordt de bron aangegeven,
zodat men kan weten waar verder eventueel
zelf te zoeken.
Men vindt er namen uit de hele wereld, met
alleen uit Nederland zo'n kleine drie
miljoen, alfabetisch-lexicografisch gerangschikt. Verder zo'n half miljoen uit België
en ongeveer dertig miljoen uit Duitsland,
dat wil zeggen het gebied dat het vroegere
Groot-Duitsland omvat, dus inclusief onder
meer stukken van Polen en het voormalige
Tsjecho-Slowakije. Ook vindt men een
overzicht van de hele wereld welke bronnen
van een bepaalde plaats zijn verfilmd. Dit
kunnen doop-, trouw- en begraafboeken of
gegevens van de burgerlijke stand zijn,
maar ook notariële gegevens, gegevens
over militairen, weesboeken, gaardersarchieven en wat dies meer zij. Dit bestand
verwijst naar zo'n 600.000 films en
225.000 boeken.

Het gaat hier niet om de bronnen zelf maar
om een index. Het is evenals bij de Centra
Wat vindt men nu precies in Naarden?
In de eerste plaats de International van de Mormonen ook mogelijk deze
Genealogical Index (IGI), waarin men van bronnen op film aan te vragen. (Wel is het
de gehele wereld zo ongeveer tweehonderd zaak dan in voorkomende gevallen niet
miljoen namen tegenkomt. Het betreft hier alleen de naam van de stad of het dorp op
losse gegevens zoals namen uit kwartier- te geven, maar ook de provincie of graafstaten, parochiegegevens en andere bronnen schap of ander gebied waarin de betrefvan personen over de gehele wereld. De na- fende plaats ligt.)
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Een prettige bijkomstigheid is dat bij de genoemde gegevens meestal ook vermeld is
waar ze gefilmd zijn. Dit houdt in dat men,
als men om een of andere reden, bijvoorbeeld een onduidelijk stuk film, het origineel wil zien, weet waar dat zich bevindt.
Voorgaande twee verzamelingen zijn voor
de meeste onderzoekers het belangrijkst,
zodat daar de meeste belangstelling voor
bestaat.
Ook is er onder meer een groot aantal
fiches met namen van auteurs en titels uit
de hele wereld in één alfabet, die voor een
genealoog van belang kunnen zijn. Verder
bijvoorbeeld ook een onderwerpencatalogus, waarin talloze onderwerpen worden
genoemd.
Van gegevens op een microfiche die van
belang zijn, kan voor f 1,— per pagina A4
een kopie worden gemaakt.
Daarnaast is het mogelijk soms films op te
vragen. Bij het Centrum van de N.G.V.
kost dit ƒ 28,55, dus meer dan bij de Familiegeschiedenis Centra, waar de prijs
ƒ 15,80 is. In het laatste geval blijft de film
drie of zes maanden ter beschikking, bij het
Centrum duurzaam, zodat ook verder
onderzoek zonder verdere kosten plaats kan
vinden, bijvoorbeeld als men ontdekt dat
men het oude schrift (nog) niet lezen kan of
dat er meer gegevens in die plaats zijn
waarover men wenst te beschikken. Zo kan
het zijn dat een voorouder eerder getrouwd
blijkt te zijn, waarvan men ten tijde van het
eerste onderzoek geen weet had.
Wanneer blijkt de (sommige) voorouders
uit het buitenland komen, kan men op het
Centrum zekerheidshalve nagaan of er
films uit de betreffende tijd van de betreffende plaats aanwezig zijn.Vaak zal het
goedkoper zijn, deze dan in het Centrum te
186

bestellen en ze daar te raadplegen, dan
naar de plaats in kwestie toe te reizen. Het
kan zelfs meer dan eens voorkomen, dat
door ooriogs-handelingen of andere oorzaken de oorspronkelijke bronnen verloren
zijn gegaan, maar omdat ze volgens de
index al voor de oorlog door de Mormonen
gefilmd waren, op film nog wel geraadpleegd kunnen worden. Ook in Nederland
heeft zich dit voorgedaan, onder meer door
oorlog en watersnood.
Het is dus zinvol om, voor men naar het
buitenland reist, eerst na te gaan of de
gegevens in Naarden raadpleegbaar zijn.
Zo ja, dan is men in bijna alle gevallen
goedkoper uit en blijft er meer tijd beschikbaar voor verder onderzoek.
Het correspondentieadres van de Nederlandse Genealogische Vereniging is: Postbus 976,1000 AZ Amsterdam.
Voor inlichtingen kan men ook terecht bij
de Dienst Informatie en Promotie (DIP) p/a
Wipmolen 10, 1823 GB Alkmaar, tel. 072154716 (na 17.00 uur). Het adres van het
Verenigingscentrum (alleen toegankelijk
voor leden) is: Adriaan Dortsmanplein 3a,
1411 RC Naarden. Openingstijden: donderdag van 19.30 tot 22.00 uur en zaterdag
van 11.00 tot 16.00 uur.
N.B. Vooral voor leden van de N.G.V. is deze mogelijkheid
tot raadplegen een prettig alternatief. Anderen zullen zich
tot de Familiegeschiedenis Centra moeten wenden. Deze
Centra zijn gratis toegankelijk, maar er moet wel een
afspraak worden gemaakt Het Amsterdamse Centrum is
gevestigd aan de Zaaiersweg 17, 1097 SM Amsterdam, tel.
020-694.49.90. Het is geopend van dinsdag tot en met
vrijdag van 12.30-17.00 uur en op verzoek ook
woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Op Christelijke
feestdagen is het gesloten.
Een artikel uit het afdelingsblad Amersfoort van de N.G.V.
nr 1, 1994 van de heer J.J. van Dort is basis geweest van dit
artikel.
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Nuttige bronnen

Westerwolders en hun woningbezit
H.M. Lups
Daverveld in Ons Erfgoed 4, 1994 pag.
164) als door particulieren. Zo zijn met
betrekking tot de vroegere Heerlijkheid
Westerwolde (Oost Groningen) vader en
zoon Wegman al jaren actief.
In de eerste plaats maakten zij transcripties
van een aantal bronnen:
Register van Hoenderbelasting des Gerichtes Westerwolde (1568-1575 en 15891593,
Ontfanck van Breucken des Gerichtes
Westerwolde, 1568-1593.
Idem 1609-1667.
Idem 1666-1807.
Protocol van civiele zaken voor de Richter
van Westerwolde 1628-1634.
Daarnaast zijn zij sedert vele jaren bezig
met het reconstrueren van de eigendommen
in Westerwolde, Deze streek telde ten tijde
van de invoering van het kadaster in 1829
ongeveer 630 boerderijen, keuterijen en
andere woonhuizen. Deze kadastrale gegeveas namen zij tot uitgangspunt. Enerzijds
is dank zij de invoering van de burgerlijke
stand aansluiting met het nu in het
algemeen betrekkelijk eenvoudig te vinden.
Anderzijds wordt naar het verleden toe enkele uitzonderingen buiten beschouwing
gelaten - op deze wijze van dit gebied een
vrij compleet beeld van de tijd daarvoor
In dergelijke gevallen - en meestal ook om gegeven. In een reeks van negen forse delen
de familiegeschiedenis aan te kleden - is het is en wordt alle van belang zijnde docugebruik van secundaire bronnen nodig. mentatie chronologisch samengevat. Men
Gelukkig worden ook deze steeds meer vindt onder meer van elk kadastraal
ontsloten- en bewerkt, zowel door vereni- nummer de opeenvolgende eigenaren (met
gingen (zie bijvoorbeeld het artikel van S. hun gezinnen), met voorzover mogelijk,
Het begin van het zoeken naar voorouders
is meestal vrij gemakkelijk. Zo kan men in
een aantal gevallen reeds inhaken op publikaties van onderzoeken door anderen verricht.
Het zelf zoeken gaat soms tijden van een
leien dakje, soms ook levert een dag onderzoek nauwelijks iets op.
Burgerlijke stand-, doop-, trouw-, en begraafboeken zijn daarbij primaire bronnen
voor het vinden van gegevens. Het zoeken
wordt vergemakkelijkt doordat steeds meer
van deze bronnen op naam worden geklapperd. Soms echter loopt men reeds bij
de burgerlijke stand vast door .allerlei oorzaken, bijvoorbeeld vondeling, plaats van
herkomst niet juist of door verschrijvingen.
Zo komt men bijvoorbeeld in aeten zowel
Menje Pieters Mars als Menje Pieters van
der Schuur tegen, waarbij het toch om
dezelfde wouw blijkt te gaan.
Ook wanneer men verder in de tijd terug
komt, zijn er problemen te over. Onder
meer werden de kerkeregisters door allerlei
oorzaken niet altijd even goed bijgehouden.
Ook is er nogal wat materiaal verloren
gegaan, vernietigd of beschadigd. Wanneer
men bijvoorbeeld doopsgezinde voorouders
heeft mist men zelfs de gebruikelijke
doopinschrijvingen.
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ERVE VLAGTWEDDER VELTHUIS H
VLAGTWEDDE, HUISNUMMER 86
01-01-1829 kadastrale nummers:
1784 huis en erf
7,60 are
1782 tuin
4,30 are
1783 boomgaard
25,70 are
1785 heem als bouwland 31.80 are
1786 tuin
6,00 are
1777 bouwland
33.30 are
1779 bouwland
67.00 are
Eigenaar no. 351:
Jan Lanirflcrts Velthuis
landbouwer te Vlagtwedde

Grietje Geerts Meijer
Jan Lammerts Velthuis
huwt
ged. 26-12-1793 Vlagtwedde
ged. 04-04-1783 Vlagtwedde
Vlagtwedde
geb. Jipsinghuizen
geb. Vlagtwedder Velthuis
18-06-1813
d.v. Geert Harms Meijer
z.v. Lammert Jans ten Velthuis
en Geertje Geerts Boelems
en Swaantje Bruins Trenning
kinderen: geboren Vlagtwedder Veldhuis (86)
01-07-1814 Geertje
huwt Vlagtwedde 06-06-1834 Willem Harms Niemeijer
• - - • • - Swaantie
huwt Vlagtwedde 17-05-1856 RoelfTwiest
12-10-1816
31-01-1821 Beerendina
overleden 02-06-1821 Vlagtwedder Veldhuis
overleden 19-11-1822 Vlagtwedde (86)
23-10-1822 Lammert
huwt Vlagtwedde 22-04-1848 Janna Berends Tammes
09-06-1824 Lammert
huwt
Swaantje Bruins Trenning
Jans ten Velthuis
Vlagtwedde
ged. 29-08-1756 Sellingen
28-04-1748 Vlagtwedde
09-04-1775
geb. Laude
Vlagtwedder Veldhuis
05-06-1816 Vlagtwedde (86) h.c. 04-03-1775 ovl. 21-08-1818 Vlagtwedde (86)
d.v. Bruine Berents Trenning
Jan Lammerts ten Velthuis
en Trientien Jacobs ter Borgh
Geertruid Reints Bruining
kinderen: gedoopt Vlagtwedde (geboren Vlagtwedder Veldhuis)
"
"
overleden vóór 04-04-1783
13-10-1776
Jan
10-04-1778 Trientien
huwt Vlagtwedde 11-05-1804 Homme Berents Hommes
28-01-1781 Geertruid
huwt Vlagtwedde 01-05-1813 Geert Wilts Buirs
>
opvolger
04-04-1783 Jan
huwt Vlagtwedde 07-05-1816 Ernestus Aikes Nannings
04-09-1785 Elisabeth
huwt Vlagtwedde 19-03-1817 Geertien Hindriks Stroeding
05-08-1787 Bruine
huwt Groningen 21-06-1820 Jantje Berends Bossien
25-01-1789 Berend
huwt Groningen 12-03-1820 Hillina Steringa
15-05-1791 Albert
huwt Vlagtwedde 19-05-1819 Hindrik Hindriks Stroeding
09-03-1794 Alke
overleden 17-05-1798 Vlagtwedde
13-11-1796 Reint ()
(11)
13-08-1799 Reindina (14) huwt Vlagtwedde 18-05-1824 Jan Klaassens Gelling

ged.
geb.
ovl.
z.v.

02-03-1775 Gecompareerd: Lammert Jans ten Velthuis te Velthuis, als oudste zoon ter
ene en: Harm Geerts Sterenborg, gemachtigd door zijn vrouw Aaltje Jans,
Wilke Jans voor zijn vrouw Dedde Jans, Remke Wubbes Wiebeling voor zijn
vrouw Reindina Jans alsmede Reint Jans ten Velthuis, des Ie comparants
56
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data van geboorte, huwelijk(en) en overlijden, huwelijkscontracten, boedelscheidingen, betaalde belastingen en voogdijstellingen.
Terwille van de plaatsruimte zijn de bewijzen van de gegevens over de periode 17501829 summier gehouden omdat het mogelijk is met weinig moeite zelf veel meer
over de bewoners uit die tijd uit de archieven te halen.
Met betrekking tot de daaraan vooraf
gaande periode, waarin de bewijzen veel
moeilijker of nauwelijks te achterhalen zijn,
worden alle passages aangehaald, aan de
hand waarvan de samenstellers de weergegeven relaties en data hebben vastgesteld.
Hoewel er soms (nog) van waarschijnlijke
relaties sprake is en niet alles tot op de
bodem is uitgespit, moest er op gegeven
ogenblik wel een punt achter het onderzoek
gezet worden, opdat de gegevens niet
ongepubliceerd in de kast zouden verdwijnen.
In het algemeen kan gezegd worden dat de
boerenerven veel gemakkelijker en verder
terug in de tijd konden worden gereconstrueerd dan de woningen van ambachtslieden
en keuters. Dit komt omdat de familienamen gebonden waren aan de erfplaatsen
en omdat van de eigenerfde boeren veel
meer is opgetekend. Bij de ambachtslieden
was soms de naam maar vaker het feit dat
het beroep van vader op zoon overging, het
enige teken van familierelatie. Bij de keuters was vaak slechts herkenning van die
familierelaties mogelijk door het patronymicum.
Voor Westerwolde is een prettige bijkomstigheid dat in vroeger tijd het vernoemen
volgens vaste regels gebruikelijk was.
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Daardoor was het voor de auteurs een
bruikbaar hulpmiddel. Dit vernoemen gebeurde als volgt:
De eerste zoon werd vernoemd naar zijn
grootvader van vaderszijde;
de tweede zoon naar zijn grootvader van
moederszijde;
de eerste dochter naar haar grootmoeder
van moederszijde;
de tweede dochter waar naar haar grootmoeder van vaderszijde.
Was een grootouder echter overleden, dan
ging de overlevende voor. Waren alle
grootouders vernoemd, dan kwamen, voor
zover in leven de overgrootouders aan de
beurt. Vervolgens werden vroeg overleden
ooms en tantes vernoemd. Vaak ook werd
na een hertrouwen de eerste (overleden)
echtgenoot/note nog vernoemd. Zo waren
er nog meer vernoemingsregels.
Een ander waardevol hulpmiddel bij het
reconstrueren van familierelaties is de aanzwering van voogden. Omdat in die tijd het
overlijden van een van de ouders, terwijl er
nog minderjarige kinderen waren, vrij regelmatig voorkwam, moesten in die gevallen drie voogden (voorstanderen of mombers) worden aangesteld: een principale
voormond, die de familie van de overledene
vertegenwoordigde en daarvan familie
moest zijn, een sibbevoogd, die de nog
levende ouder vertegenwoordigde en daarvan familie moest zijn en een vreemde
voogd, die geen familie was, in de praktijk
vaak een buurman.
Voor het chronologisch reconstrueren is
onder meer gebruik gemaakt van de navolgende verschillende bronnen:
Uit het Rijksarchief Groningen:
-Verzegelingen voor de richter van Wester189

wolde 1654-1810;
-Verzegelingen voor den drost 1693-1803;
-Protocol van civiele zaken voor de richter
van Westerwolde 1628-1634 en 16581803.
-Huwelijkscontracten opgemaakt door de
pastores van de verschillende dorpen;
-Kerkelijke doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters;
-Akten uit de burgerlijke stand.
Uit het Gemeentearchief Groningen:
-Heerlijkheid Wedde; rekeningen van de
drost 1567-1807 (Breukregister en Hoenderbelastingregister).

Vlagtwedder familienamen en gegevens
over het geldende landrecht, terwijl in een
twintigtal bijlagen de gebruikte bronnen
beknopt getranscribeerd zijn weergegeven.
Aan de boeken zijn een aantal transparanten toegevoegd die de situatie van nu
weergeven en die het mogelijk maken de
situatie van 1829 in het nu te plaatsen. ')

De resultaten zijn vaak verrassend.
Wanneer men een boek als "Het kerspel
Vlagtwedde, deel 1, het dorp Vlagtwedde1
doorbladert, ziet men bijvoorbeeld bij Erve
Hoytingh I, Vlagtwedde huisnummer 15,
de geschiedenis (op zes pagina's) van 1829
teruggaan tot de oudst bekende eigenaar
Alverig Hoijckinck, die omstreeks 1480/
1490 geboren moet zijn en die 17-10-1538
bij de Gemachtigden van Vlachtwedde
werd genoemd. Hoewel men natuurlijk lang
niet altijd zo ver terug kan komen in de tijd,
wordt hier toch wel duidelijk geïllustreerd,
dat ook secundaire bronnen van zeer veel
belang zijn.

0 In deze serie zijn reeds verschenen:
1. Het kerspel Selhngen
2. Het Kerspel Vlagtwedde, deel 1 Het
dorp Vlagtwedde
3. Het Kerspel Vlagtwedde, deel 2 De
gehuchten
Het is de bedoeling van de auteurs dat nog
zullen verschijnen:
4. Het Kerspel Onstwedde, deel 1 Het
dorp Onstwedde (in 1995)
5. Het Kerspel Onstwedde, deel 2 De
gehuchten (in 1996)
6. Het fort Bourtange (in 1997)
7. Het kerspel Wedde
8. Het dorp Vriescheloo
9. Het klooster Ter Apel

De auteurs hebben niet alleen met het
voorgaande volstaan. Naast de beschrijving
van de eigenaren van de verschillende erven
vindt men onder meer een korte geschiedenis van Vlagtwedde, de betekenis van
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Het is jammer, dat er geen instanties of
bedrijven zijn, die dit particuliere initiatief
gesponsord hebben, zodat ook mensen met
een wat smallere beurs zich deze uitgaven
zouden kunnen veroorloven.

Inlichtingen en bestellingen bij
de heer C.J. Wegman, Acacialaan 27,
7642 TW Wierden, tel. 05496-72437.
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Het gebruik van het doopboek
A.A. Arkenbout
Het doopboek is wel een van de meest Wijntie Leenders.
gebruikte boeken bij het onderzoek naar Uit het bovenstaande blijkt dus, dat juist
onze voorouders, maar hoe belangrijk het tussen de jaren 1658 en 1678 de oplossing
is, dit boek zorgvuldig door nemen en van het geval ligt, zodat de methode om
daarbij ook het Rechterlijke Archief in te van een trouwdatum een twintigtal jaren af
schakelen, kan blijken uit de volgende twee te trekken en dan verder te zoeken in het
gevallen:
doopboek onvoldoende is. Van elk jaar
moet men de doopinschrijvingen precies
Bij het onderzoek naar mijn voorouders, nagaan, waarbij elke inschrijving, waarin
was ik in staat de lijn te volgen tot Job de familienaam voorkomt met de getuigen
Jacobsz. Arckenbout "J. M. uyt Oost- genoteerd moet worden, want juist deze
voorne", gehuwd in 1678. Om zijn geboor- getuigen geven dikwijls een aanwijzing
tejaar te vinden, trok ik van dit getal een naar inschrijvingen waar de familienaam
twintigtal jaren af en begon naar de doop niet gebruikt is.
van een Job Jacobsz. Arckenbout in 1658 Wat het afwisselende gebruik van de naam
en voorafgaande jaren te zoeken, echter Duynmeyer-Arckenbout betreft, hebben wij
zonder resultaat. Wel trok de volgende hier waarschijnlijk met de naam van het
beroep te doen, aangezien in een acte van
doopinschrijving mijn aandacht:
"1654 November Item den 19 dito deses is 23 Januari 1654 te Brielle sprake is van
gedoopt het kind van Jacob Pietersz. Leenaert Pietersz. Arckenbout duynmeyer
Duynmeyer de naem was Job ende wert van een gedeelte van des Graeffelijckheyts
gepresenteert van de meyt van .... de vader duynen omtrent Oostvoome (zie H. de
Jager Navorscher 1884 blz. 494), zodat dit
present."
Met belangstelling zocht ik naar andere ambt blijkbaar door meerdere leden dezer
kinderen van deze man en vond gedoopt in familie uitgeoefend werd.
1658 Crijniertie, dochter van Jacob Pietersz. Duymeyer; in 1664 Leendert., zoon Het tweede geval betrof de naam Noorvan Jacob Pietersz. Arckenbout, getuige degraaf. De oudste doopinschrijving van
Wijntie Leenders. Dat deze Jacob Pzn. die naam te Oud Alblas luidde:
Arckenbout dezelfde persoon was als Jacob "15 Sept. 1712 is gedoopt Cornelis, soon
Pzn. Duy(n)meyer bleek uit de doopin- van Leendert Aariens (Noordegraaf) en
schrijving van 1665, waar staat: "1 Meert Marigje Pieters, de getuygenen waeren
1665 gedoopt het kint van Jacob Pieterse Aarien Cornelisse en Annigje Aariens."
Duymeyer of Arkenbout de naem was In het trouwboek van Oud Alblas is te
Leendert en wert gepresenteert van Wijntie vinden:
Leenders." In het jaar 1666 staat weer "1671 Trouw Arien Comelisz. J. M. v. AlDuymeyer, maar de doopgetuige blijft blas met Annighje Ariens J. D. v. PapenOns Erfgoed nr 5,1994
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drecht zijn op de 21 Juny'aldaar getrouwt."
Terwijl nog vroeger in het doopboek gemeld staat van Arien, zoon van Comelis
Ariens v. Slydrecht.
Het is zeer verleidelijk om uit bovenstaande
gegevens een opstelling te maken, beginnende met Comelis Ariens, wiens zoon
Arien in 1671 huwde met Annigje Ariens
enz. In dit geval zou het resultaat totaal
foutief geweest zijn, want in een acte d.d.
19 December 1743 (Rechterlijk Archief v.
Oud Alblas) is sprake van: "Comelis,
Leendert en Merrigje Noordergraaff, kinderen en Erffgenamen van wijlen Ary
Cornelisz. Noordergraaff en Sijgje Spriet",
met verwijzing naar een schuldbrief d.d. 14
Februari 1711. Deze schuldbrief was aanwezig, maar tot mijn groote verwondering
was hier sprake van Ary Comelisse
Lighaem. Een nieuwe speurtocht in het
doopboek bracht spoedig de volgende
doopinschrijving aan het licht:
"1685 op 11 Nov. Leendert, soontje van
Ary Comelisse Lighaem en Sijtje Bastianen, get. enz.", terwijl het trouwboek
tenslotte vermeldde:

"1683 Ary. Cornelissen Lighaam J. M. van
Bleskensgraaf met Sijgje Bastiaans Spriet
J. D. v. Alblas den 1 Nov. getrouwt tot
Bleskensgrave."
We hebben hier dus te doen met iemand,
die een andere naam aannam, waarbij de
naam Graafstroom van een riviertje bij
Oud Alblas wel van invloed geweest zal
zijn.
Zonder raadpleging van het Rechterlijke
Archief zou het bovenstaande resultaat niet
verkregen zijn. Het doorworstelen van de
dikke boeken met giften, schuldbrieven enz.
is een buitengewoon langdradig werk en
men kan uren bezig zijn zonder een enkel
resultaat, maar meestal schuilt er ergens
wel een acte tussen, die al dit zoeken
ruimschoots vergoedt.
Dit artikeltje is met aangepaste spelling ontleend aan het tijdschrift Sibbe, 2e jaargang
1942. Het is nog steeds aktueel want de
praktijk leert dat ook nu nog geregeld kinderen aan verkeerde ouders gekoppeld worden,
waardoor verkeerde kwartieren ontstaan.

In de bakermat, 1624 (W. v.d. Passé)
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De adel door de eeuwen heen (3)
W.H. Morel van Mourik
In het vorige artikel werden de weder- maat/dichter/musicus Constantijn Huygens
waardigheden van de adel in de middel- ontving in 1622 de ridderslag van de
eeuwen en de zestiende eeuw behandeld, Engelse koning en werd in 1633 ridder in
die gekenmerkt werden door een grote de Franse Orde van Sint-Michael. Hij
diversiteit in de diverse gewesten van de kocht de ambachtsheerlijkheid Zuilichem,
Nederlanden. In onderstaand artikel wordt zodat hij zich ook nog heer van Zuilichem
ingegaan op de handel en wandel van de mocht noemen, waar hij graag mee pronkadel in de zeventiende en de achttiende te.
eeuw, waarin de verschillen tussen de gewesten minder worden.
Een titel uit het buitenland
Tal van regenten uit de Republiek hebben
in de zeventiende en achttiende eeuw buiHeren en ambachtsheren
De lijnen die in de zestiende eeuw zijn tenlandse adelsdiploma's verworven. Hun
getrokken, blijken in de zeventiende eeuw belangstelling voor adeldom wordt meestal
scheidslijnen te zijn. In de Republiek der afgedaan als ijdelheid. Dat zou best kunZeven Verenigde Nederlanden werd geen nen. Echter, bij diplomaten en andere patriadeldom verleend: dat was immers voorbe- ciërs die de Republiek in het buitenland
houden aan een vorst en die hadden we in moesten vertegenwoordigen, kan een ande1584 juist afgezworen. Het was ook niet re verklaring een betere zijn. De meeste
meer mogelijk, op te klimmen tot de adel- Europese vorsten verleenden gescheiden
stand zoals in voorgaande eeuwen mogelijk audiënties en salons voor de onderscheiden
was. Het enige wat voor verdienstelijke standen. Het was in die landen bovendien
personen overbleef, was adelsverlening niet goed mogelijk, een positie van enige
door een buitenlandse vorst of - als surro- betekenis te bekleden zonder van adel te
gaat - het kopen van een ambachts-heer- zijn. Wilden de regenten uit de Republiek
lijkheid, waardoor men zich "heer van ..." in het buitenland met gelijken kunnen verkeren, dan was het noodzakelijk adeldom te
mocht noemen.
Een adellijke afkomst had een status die verwerven.
veel regenten ook graag gehad zouden
hebben, maar het ontbreken van een Ambachtsheer
adellijke titel bezorgde de meesten van hen Als het niet mogelijk was, zich door een
geen gevoel van minderwaardigheid. Het buitenlandse vorst te laten nobiliteren, dan
enige belangrijke privilege van de adel, was het altijd nog mogelijk een ambachtsvertegenwoordiging in de ridderschap, was heerlijkheid te kopen. Had men voldoende
geld, dan hoefde men het bij één niet te
voor stadsbestuurders niet interessant.
Toch was de belangstelling voor adel onder laten...
de patriciërs zeker niet afwezig. De diplo- Zo'n "pauwestaart" leverde financieel niet
Ons Erfgoed nr 5, 1994

193

veel op. Uit het oogpunt van geldbelegging
deed men het dus niet. Integendeel, de
ambachtsheer had de morele plicht, de kerk
en de armen te gedenken. Hij had een eigen
bank in de kerk. Daarnaast bestonden
oorspronkelijk nog een groot aantal voorrechten. De ambachtsheer mocht openbare
functionarissen aanstellen: de schout, de
secretaris, de gerechtsbode, de schoolmeester, de predikant en soms ook de schepenen. Voorts waren er bepaalde andere
rechten: visrecht, op- en aanwas, windrecht, duifrecht, zwaansdrift.
De titel van ambachtsheer bestaat tegenwoordig nog. In vrijwel alle gevallen gaat
het om een voormalige of lege heerlijkheid,
waaraan nauwelijks meer rechten of inkomsten verbonden zijn. Toch zijn er nog
mensen die er geld voor over hebben om
zich "heer van.... " te mogen noemen. De
titel (met bijbehorend wapen en archief) is
handelswaar, maar de vraagprijs is niet
gering. U moet wel aan zo'n / 25.000
denken. Statusverhoging is ook nu nog
kostbaar....
Worden Nederlandse ambachtsheerlijkheden spaarzaam te koop aangeboden, in
Londen worden vijf keer per jaar soortgelijke titels geveild. Het gaat om de titel
"Lord of the Manor of..." (volgt de naam
van een landgoed), niet te verwarren met de
hoge adellijke titel Lord. Sommige titels
dateren nog uit de tijd van Willem de
Veroveraar (1 Ie eeuw). De prijzen variëren
(opgave uit 1987) van 2000 tot 20.000
pond. Een Manor is een buiten- of jachtverblijf, waarvan er in Engeland ruim
14.000 zijn. De titel wordt echter los van
het landgoed verhandeld. Net als in Nederland zijn er nauwelijks privileges aan
verbonden.
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Andere mogelijkheden
Er was in de zeventiende eeuw nog een
andere mogelijkheid om zich als adellijk
voor te doen. Een aantal welgestelde burgers liet een namaak-ridderhofstad bouwen, compleet met torens, slotgracht en
ophaalbrug en dat terwijl in die eeuw een
aanpassing in classicistische stijl van de
adellijke behuizingen plaats vond, waarbij
de bewoonbaarheid vooropstond. Het idee
dat het huis tegen aanvallers verdedigd
moest worden, was immers al lang achterhaald. Torens, slotgracht en ophaalbrug
hadden geen enkele functie meer. Een voorbeeld hiervan laat de burgerfamilie Strick
(van Linschoten) zien, die in het midden
van de 17e eeuw in deze Utrechtse plaats
een deftig uit een gracht oprijzend
edelmanshuis liet bouwen, met op de hoeken van de voorgevel sierlijke torentjes.
Overigens vertoont ook de ridderhofstad
Renswoude, waar "echte" adel resideerde,
een dergelijke archaïsche opzet. Bij de
herbouw in 1654 gaf Gerard van Reede opdracht, het gebouw door zijn torens een
kasteelachtig uiterlijk te geven. Uiteraard
speelde hier een ander motief een rol:
continuïteit met een heldhaftig voorgeslacht.
Die welgestelde burger, die voor edelman
speelde, kon een verarmde telg uit een
adellijk geslacht huwen, waardoor hij adellijke verwanten kreeg. Als hij dan ook nog
door zijn omgeving als voornaam werd
gezien en de titel van baron aannam, was er
voor zijn nageslacht voldoende legitimatie
om in de negentiende eeuw de koning te
verzoeken de "overoude adeldom" van het
geslacht te erkennen. In die eeuw zijn
ettelijke families bekend, die op deze wijze
hun officiële adeldom wisten te bemachOns Erfgoed nr 5,1994

tigen. Overigens was er op dit punt niets
nieuws onder de zon. Zoals in het tweede
artikel in deze serie is betoogd, is al van
oudsher een voorname levenswijze en
acceptatie door de omgeving van groot
belang bij erkenning als edelman.
Tenslotte nog een mogelijkheid, om in de
19e eeuw tot de adel te worden toegelaten,
kortweg te omschrijven als "gedurig
drammen". Onlangs stonden in het tijdschrift "Virtus", Ie jaargang nr. 2
(1993/4), Bulletin van de Werkgroep
Adelsgeschiedenis, onder de titel "Op valsche voorspiegeling" hiervan twee duidelijke gevallen beschreven. De eerste betrof
de familie Engelhart (zich later noemende
Van Bevervoorden), die in 1837 ten onrechte in de adelstand werd verheven en de
tweede de familie Van Binkhorst (later Van
Binckhorst tot Binckhorst genaamd), die in
1842 geadeld werd. Het is vermakelijk te
lezen op welke manier de jacht naar adel
plaats vond. Tegenwoordig is het niet meer
mogelijk, op deze wijze adeldom te verwerven.
Achttiende eeuw
Deze eeuw wordt voor de adel gekenmerkt
door "standsverbetering", die al in de voorliggende eeuwen werd voorbereid. Aanvankelijk droegen de edelen geen titel. In de
loop van de zestiende eeuw lieten ze aan
hun doop- en familienaam het predikaat
jonker voorafgaan. Sommige edelen verwierven in het buitenland de uitheemse titel
van baron. Dat verwekte jaloezie, die nog
werd vermeerderd door de standsverhogingen die verworven werden door diverse
geslachten vlak over de grens. Van de
tweede helft van de zeventiende eeuw af
gaan Gelderse en Overijsselse edelen er toe
Ons Erfgoed nr 5,1994

over, de titel van baron aan te nemen,
zonder dat ze daadwerkelijk een baronie
bezaten. In andere delen van de Republiek
werd dit voorbeeld in ruime mate gevolgd.
Als gevolg van het streven naar "baas
boven baas" verwierven een aantal
riddermatigen de titel van Graaf van het
Heilige Roomse Rijk eveneens zonder dat
ze een graafschap hadden. Dat kostte
overigens een voor die tijd lieve duit (circa
ƒ 8.000). Zo telde het ridderschapscollege
van het Kwartier van Nijmegen in 1733 vijf
graven!
Bovenstaand snorkerige gedoe viel bij de
overige standgenoten niet in goede aarde.
De uitspraak: "'t Is beter een wesentlijk
edelman als een gemaakte graaf' spreekt in
dit opzicht boekdelen.
Als apen hoger {dimmen willen...
Evenals in de zeventiende eeuw, probeerden rijke burgers in de achttiende eeuw de
titel van baron te kopen, via opneming in
de adelstand van het Heilige Roomse Rijk,
waarvan de Oostenrijkse keizer het hoofd
was. Al kon men hieraan geen enkel
adellijk recht in de Nederlanden ontlenen,
men kon er wèl mee pronken. Dat men ook
ongehinderd door enig adelsdiploma, dus
met valse veren kon pronken, blijkt uit het
vermelde in de omkaderde tekst op de
volgende pagina.
Welke bizarre vormen het verbeteren van
stand door immens rijken kon aannemen,
toont het voorbeeld van Daniel de Milan uit
Utrecht, alias baron Daniel de Milan
Visconti. Dat laatste klinkt toch veel beter,
nietwaar?
De vader van Daniel, Jan de Milan, was
afkomstig uit een familie van geldhandelaren, die op het eind van de zestiende
195

ertoe te brengen, deze afstamming te erkennen, waarna baron Daniel de Milan VisOp zaterdagavond 27 februari 1773 tussen 9 conti het volledige wapen van de Visconti's,
en 10 uur waren in de Kloosterkerk in Den hertogen van Milaan, voerde.
Haag een aantal hoge officieren aanwezig Het verhaal is hiermee nog niet uit. Meer
yoor de plechtigheid zoals die in het testa- nog dan zijn vader kocht hij tal van heerment van Leonard Stephan Baron van. Kreuz- lijke titels en goederen. Hij werd lid van de
nach, Luitenant-generaal der Infanterie stond Utrechtse vroedschap en had daardoor
voorgeschreven. Daar Mj de laatste van zijn zitting in tal van belangrijke commissies.
adellijk geslacht was, werd een schild met Lid van de Utrechtse ridderschap was hij
zijn familiewapen gebroken in zija graf ge- evenwel niet. Dat kon men alleen door gelegd. In het Notarieel Archief van Den Haag boorte worden. Niettemin ondernam Mj een
(inventnr. 4376 fol. 52) verklaren deze offipoging om zijn zooa Gijsbert Franco, die
cierea hierbij aanwezig te zijn geweest
Blijkens de Nederlandse!» Leeuw vaa 1958 sinds 1720 heer van. de ridderhofstad Hinkolom 24 en 1959 kolom 91 betrof hel Mer derstek was, in de ridderschap opgenomen
echter een nep-baron, wiens ware, burgerlij- te krijgen. Maar daarvoor moest hij wel
ke, naam Creuznacher was en die uit Oosten- met de billen bloot oftewel alle stukken
rijk afkomstig was.
over zijn afkomst overleggen,. De ex-burgeOngewild hebben de officieren in 1773 aaa meester van de Domstad, aan wie Daniel
een schertsvertoning meegewerkt.,..
had gevraagd de toelating voor zijn zoon te
regelen, bracht aan zijn eigea vriendenkring
geregeld verslag uit. Hij "lekte" dus, zoueeuw vanuit Rijssel in Noord-Frankrijk
den wij tegenwoordig zeggen. Het gevolg
naar de Noordelijke Nederlanden was gekowas, dat baron Daniei de Milan Visconti
men. Na drie generaties was men. schatrijk.
niet alleen in de kring van zija patricische
Jan de Milan verwierf de functie van
soortgenoten, maar ook in de krkig van de
kanunnik van Sint-Marie sn in 1696, drie Utrechtse ridderschap volkomen belachelijk
jaar voor zijn dood, kocht hij de verheffing werd. De dichter Jacob Cats zei al een
tof baron vaa het Heilige Roomse lijk met eeuw eerder: "Als apen hoger klimmen wilrecht van opvolging. Zo waren de Milaos len, ziet men dra hunne kale billen".
dan in de Rijksadelstand opgenomen.
Zoon Daniel de Milan liet in 1710 Jacob
Willem Imfaoff, in diens boek "De twintig Het einde
illustre families van Italië", verkondigen, Aan het einde van de 18e eeuw staat het
dat de Milans zouden afstammen van het jaartal 1795, het jaar van "Vrijheid,
geslacht Visconti, dat gedurende een eeuw gelijkheid en broederschap". Rangen en
over Milaan geregeerd had. Het was op standen bestonden niet meer. Als gevolg
zichzelf een grootse prestatie, dat gedaan te van dat gelijkheidsstreven werden alle
krijgen, want de hertogelijke tak van de adellijke titels verboden, werden de wapens
Visconti's was reeds in 1448 in mannelijke (ook van burgers) uit de grafzerken gehakt
lijn uitgestorven. Daniel wist niettemin in en werden de rouwborden (waarop immers
1722 de wapenheraut van Keizer Karel VI ook wapens voorkwamen) uit de kerken
We! wat erg Iaat met de billen bloot...
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Een Frans uitziende soldaat loopt weg met twee pruiken, die hij van het hoofd van twee aristocraten heeft getrokken (een derde pruik ligt op de grond en een hondje snuffelt er aan). Hij
zegt: "Weg er mee, daar kanjijluy wel buyten". De eerste aristocraat vraagt: "Waar zulle wij
nu heen?", de tweede zegt: Nu is onse agtbaarheyd ontnoomen" en de derde zegt: "'t Is nog
nits, als wij maar geen afrekening moette doen van het geit".

verwijderd. Hoe het daarna verder ging,
hebt u in het eerste artikel kunnen lezen.
In het laatste artikel over dit onderwerp zal
ingegaan worden op het ontstaan van het
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verschijnsel adel. Daarover zijn namelijk
interessante zaken te melden. Aan het eind
van dat artikel zal wat literatuur worden
genoemd.
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Registratie van de sterfte en doodsoorzaken (2)
JW. Koten
13 DECEMBER

DECEMBER
„"57. Eene ingevulde Afte volgens hteHoven opr
gegeven Modef, flWr'Wn erkend en to*gelaateq.
Medicina; DoiSor, Apothecar, Chirtin;yn, Vrocdmeester of Vroedvrouw, beneven* den gecneit, di<p
anders de aatipifje zoudemoetendoen,ondertekend,
en a!zn aan den Secrctiri», di» liet Replstor houdt ,
ttr band gelleld of toegezonden , zal tendeczen
opzichte mede voor voldoende gehouden worden. ,
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,, 3.S. De opgave bevat den voornnam en tocraam
van den Overleden , als mede die van zyne of
haare Moeder rn Moeders Man, des Oerlcdons
ouderdom, woorp'aat.i, berofp of kostwinnini; ,
gehuwden, of ongehuwden of Weduwelyfcen Haar,
zo veel mogelyk , de ziekte, waar aan dezelve <j
giflorven , de Plaats, waar hrt fferfgeval is gei
beurd, en den tyd, wanneer dat is voorgevallen.

„
„
„
s,
„

„ 39. Ten opzichte tot den ouderdom van Kinderen beneden de veertien dagen oud , 2al dezeh-3
moeten worden opgegeven by de d.igen; van Kindo"n beneden de twee jaaren oud, by de maanden,
of by het jaar en de maanden; en van oudere Kinderen of Volwasfchen by de jaaren.

1, 40 De oppave vnn de ziehfc, ongemakfcenenz.,
zal, zo vee! mooglvfc, naauwkeurig moeten gefchïeden, weshnlvea alle ec Medicina; Doifloren en
andere Lieden van de Kunst, welke den Overleden
in zyne ziekie moeten hebben geadfiftcerd, tot beM voordcrirg der geneeskunde , by dcezen worden
„ gelast, om de nomen der ziekten of zelfs intevullcn,
; j of aan hot Sterfhuis fchriftclyk optcgeven.
,,
„
„
„

Woonplaats.
l)c naam vandes Overledenen Moeder , en Mue
licrs Man, waar uit hy of
zy geboren is.
Beroep uf Kostwinning van
den Overledenen.
Gehuwd of Ongehuwj.
Weduwe of Weduwe.
Aan welke zicktt overlcitcn.
In welke Wyfc, Straat of
Buurt.
Wanneer overleden.
Indien de Overledene een
Vrouw of Weduwe is, de
Kostwinning of Beroep
van haaren Man. •
Indien een Kind, de Kost
winning of Beroep van
Vader of Moeder.

Pagina's 298 en 307 van het wetsontwerp van A.J. Verbeek c.s. uit 1800, ontleend aan
Besluiten Tweede Kamer, december 1800 (ARA)

Ontwikkelingen na de Franse bezetting regelmatige publikatie van nationale jaartijdens het begin van de 19de eeuw
lijkse sterftecijfers op gang kwam.
Na het herstel van de Nederlandse monarchie werden de Franse maatregelen tot op Pas in 1838 kwam het eerste Nederlandse
grote hoogte bestendigd, doch de praktische Burgerlijk Wetboek tot stand. Overeennaleving liet vaak te wensen over. Geleide- komstig de bepalingen in de code Napoleon
lijk aan echter kwam verbetering zodat in (het burgerlijke wetboek ingevoerd tijdens
de twintiger jaren van de vorige eeuw de de Napoleontische periode) werd de overlij198
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densregistratie niet alleen dwingend voorgeschreven maar ook nauwkeuriger gehandhaafd. Iedere gemeente werd verplicht
een overlijdensregister bij te houden. Daarmee werd de overlijdensaangifte (gewoonlijk door de begrafenisondernemer) verplicht. Het overlijdenscertificaat, dat noodzakelijk was om iemand te kunnen begraven werd pas door de ambtenaar van de
burgerlijke stand afgegeven als aan deze
wettelijke aangifteplicht was voldaan. Deze
registratie hield dus in dat van iedere
persoon de namen (voor- en achternaam),
leeftijd, beroep, datum en uur van sterven
en de woonplaats werden gedocumenteerd.
Voor doodgeborenen werd een speciale
regeling getroffen en een aparte registratie
bijgehouden. Bij de aangifte was het verstrekken van de doodsoorzaak echter niet
verplicht. Niettemin werden deze gegevens
bij een aantal gemeenten wel bijgehouden.
De ambtenaar van de burgerlijke stand
deed dit op basis van de informatie verkregen van de begrafenisondememer of van
een van de familieleden. Van diverse gemeenten zijn vanaf 1830 de doodsoorzaken
gegevens in de gemeentelijke kalenderverslagen gedocumenteerd. Een goede verwerking van de statistische gegevens van
de stedelijke demografie bestond onder
meer te Utrecht. In een jaarboek van rond
1832 worden de sterfte gegevens met de
doodsoorzaken op een wel haast moderne
wijze gepresenteerd.

vatbaar voor besmettelijke ziekten. Tussen
1815 en 1824 waren er niet minder dan
drie zeer ernstige roodvonk-epidemieën,
verder was er een hoge sterfte aan malaria
(!), pokken en darminfecties zoals tyfus.
Omdat de weerstand tegen deze ziekten
ontbrak eiste een epidemie veel slachtoffers, zoals menige genealoog door familieonderzoek zelfwaarschijnlijk al heeft opgemerkt. Dit verergerde zelfs toen handel en
scheepvaart op gang kwam. Weliswaar
steeg de welvaart, het nadeel was wel dat
door deze intensieve scheepvaart nieuwe
ziekten onze kusten bereikten. Berucht zijn
de cholera-epidemieën rond 1830-50 geweest, die zeer veel slachtoffers vergden.
De bestrijding en de preventie van deze
ernstige besmettelijke ziekten en de noodzaak van een goede hygiëne werd in een
dicht bevolkt land als Nederland een steeds
dwingender noodzaak. Economische motieven speelden hierbij een belangrijke rol.

Voor een goede analyse van de bevolkingsgegevens waren nieuwe statistische
technieken noodzakelijk. De wiskunde was
nog onvoldoende gevorderd. Een zeer
belangrijke rol heeft de Brusselse wiskundige Quetelet hier gespeeld. Hij heeft de
wiskunde ontwikkeld om bevolkingsgevens
te kunnen verwerken en hij is de grondlegger geworden van de sociale statistiek.
Deze wiskundige heeft daarmee een
belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid geleverd. Belangrijke motor was
Een belangrijke impuls tot een betere tevens de Duitse patholoog anatoom
doodsoorzaken registratie was dat in het Virchow die de vader van het vakgebied is
begin van de vorige eeuw zich enkele geworden dat men later "sociale geneesuitzonderlijke ernstige epidemieën voorde- kunde" is gaan noemen. Ook Max von
den. Na het vertrek van de Franse bezetting Pettenkofer moet hier worden genoemd, die
was de bevolking zeer verpauperd en dus een der grondleggers is van de moderne
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epidemiologie. Bij de sociale geneeskunde
is de bestrijding van besmettelijke ziekten
gebaseerd op statistische gegevens van
doodsoorzaken een dwingende voorwaarde.
Bewogen door de grote armoede in de grote
steden en geïnspireerd van uit het buitenland (met name Duitsland) ontstond in het
begin van de 19de eeuw in Nederland een
beweging van Nederlandse medici die men
later de "hygiënisten" is gaan noemen. Zij
ijverden voor een goede registratie van
doodsoorzaken omdat zij dit een belangrijk
instrument achten om hun doelstelling, de
verbetering van de volksgezondheid door
overheidsmaatregelen, te verwezenlijken.
Toestand rond 1850: de totstandkoming
van de definitieve regeling
In 1849 werd het welbekende bevolkingsregister ingevoerd. Vanaf dat jaar kregen
de gemeenten de verplichting om dagelijks
de bevolkingsregistratie bij te houden. De
principiële vraag werd nu urgent of voordat
een overlijdenscertificaat kon worden afgegeven niet een medische verklaring noodzakelijk was. In hetzelfde jaar werd voor de
beantwoording van deze vraag door de
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunde (thans de KNMG) niet
minder dan drie commissies ingesteld die
dit probleem moesten bestuderen. Vooral
de afdeling van de maatschappij te Amsterdam (met beroemdheden als Zeeman en Israëls) was hierbij actief. Het klinkt merkwaardig dat zelfs binnen de artsenwereld er
nog heel wat weerstanden moeten worden
overwonnen om een goede doodsoorzakenregistratie ingevoerd te krijgen. Vanzelfsprekend bestond er ook bij de gemeentelijke autoriteiten veel weerstand vooral
200

vanwege de kosten.
De publieke opinie sloeg echter om toen het
probleem van de schijndood actueel werd
en de vrees bij het grote publiek postvatte
dat men schijndood kon worden begraven.
De schrik was zeer groot. Er ontstond een
politieke druk om dit door wettelijke maatregelen te verhinderen. Verder bestond er
de vrees dat als men door geweld om het
leven was gebracht, de kans bestond dat
men werd begraven zonder dat de politie
wist dat geweld in het spel was geweest. In
Amsterdam leidde dit er toe dat de bevolkingsambtenaar zich ervan moest hebben overtuigd dat de persoon die als dood
was aangegeven ook werkelijk dood was.
Alvorens te worden begraven moest dus de
dood en de doodsoorzaak vast staan. Het
begrip natuurlijke en niet-natuurlijke
doodsoorzaak werd ingevoerd. Niet de hygiëne stond dus primair, maar de vrees om
schijndood of vermoord te worden begraven hebben voor een goede doodsoorzakenregistratie de doorslag gegeven.
In de beginperiode ontbrak bij de plaatselijke overheden het besef dat sterfte- en
doodsoorzakencijfers voor de handhaving
van een goed lokaal volksgezondheidsbeleid belangrijk waren. Doch al doende
kwam geleidelijk aan een voortschrijdend
inzicht. De gemeente Leiden was in dit
opzicht zeer vooruitstrevend. Deze gemeente was een van de eerste die de dokters
verplichtte een in het latijn gestelde
doodsoorzaak aan de bevolkingsambtenaar
door te geven. Dit voorbeeld werd door
anderen gemeenten spoedig gevolgd. Het
volksgezondheidsaspect ging geleidelijk
steeds zwaarder wegen. Problemen deden
Ons Erfgoed nr 5,1994

zich echter voor op het platteland, waar tijdgeest. De impact die de sterfteregistratie
weinig dokters waren. Voor de genealoog is op den duur had is veel groter geweest dan
het interessant te vernemen dat bij een klein men oppervlakkig bezien zou vermoeden.
aantal gemeenten deze medische overlij- Voor het eerst kon in het parlementaire
densverklaringen zijn gearchiveerd. Bij de debat de aanwezigheid van ernstige sociale
meeste gemeenten zijn deze gegevens he- misstanden met cijfers worden onderlaas vernietigd. Mede geïnspireerd door het bouwd. In de politiek van de late 19de
lezen van de hier geciteerde publikatie was eeuw heeft dit enorme invloed gehad op het
het de auteur van dit artikel niettemin sociale besef en de invoering van hymogelijk de doodsoorzaken van nog enkele giënische maatregelen. Een goede overlijfamilieleden te achterhalen, al moet mea densstatistiek is dus een zeer belangrijk
over de kwaliteit van de diagnoses niet al te politiek instrument voor de bevordering van
de volksgezondheid geworden.
hoge verwachtingen hebben.
Na een heftige pesnestrijd en veel getouwtrek (vanwege de financiële consequenties)
kwam uiteindelijk in 1865 een goede wetgeving tot stand die gemeentelijke doodsoorzakearegistratie regelde. De verplichting
werd opgelegd dal een arts of gemeentelijke
lijkschouwer de dood vaststelt, het doodsoorzaak-formulier invult «ai daarbij vermeldt of er van eea natuurlijk of nietnatuurlijke dood sprake is. Hiermee werd
de zaak definitief geregeld. Zodoende
beschikt men vanaf die tijd over betrouwbare statistische gegevens zowel wat
sterfte-deniografie (leeftijd^ geslacht woonplaats enzovoort) als de doodsoorzaak
betreft.

Nabeschouwing
De lezer van dit artikel zal na beëindiging
vermoedelijk een onbevredigd gevoel hebben, omdat geen pasklare raadgevingen
werden voor~esteld. Al lijkt de vraag eenvoudig, de beantwoording stuit op de weerbarstige werkelijkheid die geea eenvoudige
beantwoording toestaat. Het is immers duidelijk dat de tot standkoming van de sterfte- en, doodsoorzakenregistratie een moeizaam proces is geweest, gekenmerkt door
sterke plaatselijke verschillen. Naast gebrek aan inzicht bij de bestuurders zijn er
vanuit de medische beroepsgroep geen
sterke impulsen tot verbetering uitgegaan, Tenslotte moet men beseffen dat hier en
daar zelfs van tegenwerking sprake is
geweest. Doodsoorzakencijfers hebben een
sterke politieke lading, voor veel bestuurders moet dit een bedreiging zijn geweest.
"Zand er over" had, naast de letterlijke, ook
een belangrijke figuurlijke betekenis.

De historische achtergrond van de sterfteregistratïe is dus veel complexer dan men
zou vermoeden. Dat wat in onze moderne
ogea een vanzelfsprekende zaak lijkt is
slechts met veel horten en stoten tot stand
gekomen. Het is dus zoals veel historische
ontwikkelingeB een combinatie van econo- De conclusie moet dan ook zijn dat er over
mische motieven, zelfbehoud, een groeiend de periode voor 1800 weinig gegevens over
sociaal besef, plotseling opkomende poli- de doodsoorzaken beschikbaar zijn. Slechts
tieke druk, wetenschappelijk inzicht en de toevallig kan men hier en daar iets vinden.
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Na 1800 hangt het min of meer van de
individuele gemeente af. In veel gemeenten
zijn gegevens niet meer te achterhalen omdat veel documenten zijn vernietigd. In
sommige gemeenten zijn doodsoorzaken
gegevens nog wel beschikbaar. Als men er
niet op let, kijkt men gemakkelijk over deze
belangrijke bronnen heen. Zo is het mij persoonlijk vergaan. Bij sommige archieven
moet men echter expliciet naar doodsoorzakengegevens vragen. Soms zijn deze
beschikbaar, vaker echter niet. Van de
kwaliteit van de doodsoorzakengegevens
uit de negentiende eeuw mag men geen al te
grote verwachtingen hebben. De medische
kennis was nog op zo een laag peil, dat veel

diagnoses in het licht van de huidige ontwikkeling, onbetrouwbaar zijn.
De redactie hoopt met dit artikel enigermate de vraag van de lezer te hebben
beantwoord. Dat het antwoord niet volledig
zal bevredigen beseffen wij, maar het is
niet anders.
literatuur: T h e development of the Cause of Death
Registration in the Nethertands 1865-1953" door Frans van
Poppel en Jiste P van Dijk (voordracht voor conferentie: "the
history of registration of causes of death". 11-14 Nov. 1993,
Indiana Univershy, Bloomington, Indiaas. USA
Enkele gegevens zijn tevens ontleend aan: ES Homvaart, De
Hygiënisten (artsen staat volksgezondheid in Nederland
1840-1890) Historische Uitgeverij Groningen 1991

In Alphen (N.Br.) heerste in 1636 de pest. De
toenmalige pastoor heeft in zijn overlijdensregister
nauwkeurig bijgehouden wie aan deze ziekte gestorven
zijn door de vermelding van 'peste' achter de sterfdatum. In de periode van 14 juli 1636 tot en met 18 maart
1637 stierven 52 volwassenen met pest als oorzaak tegen drie door andere oorzaken.
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Beroepen van toen (do-dr)
H.M. Lups

dokter en chirurgijn die ader laat (naar ets van Mulheuser)

Dokter (Medicus)
In de zestiende en zeventiende eeuw waren
er nog weinig dokters en die weinigen
oefenden hun praktijk vooral in de grote
steden uit. Zo telde Gouda, toch een stad
met zo'n twaalfduizend inwoners, geen
enkele medicus, zodat de vroedschap de
burgemeester verzocht tot elke prijs een
stadsdoctor aan te trekken.
Eerst in 1575 begon de opleiding tot
medisch doctor in ons land. Voordien
moesten zij hun wijsheid elders op doen,
hoewel ook daarna wel elders werd gestudeerd. In de eerste plaats was de dokter
vooral in de beginperiode een theoreticus,
die zijn kennis ontleende aan de boeken van
Hippocratus en Galenus. De laatste heeft in
Ons Erfgoed nr 5,1994

de tweede eeuw veel geschreven. Aan het
reeds bekende voegde bij veel toe en hij
vatte het samen in een systeem, dat tot in
de zestiende eeuw de medische wetenschap
beheerst heeft, hoewel het bijna zeker is,
dat bij zelf nooit een menselijk lichaam
ontleed en bestudeerd heeft. Eerst Andreas
Vesalius (Andries van Wesel), een Vlaams
anatoom die leefde van 1515-1564, bracht
daar verandering in. Hij studeerde te Leuven, daarna anatomie in Parijs. Van 1536
afwas hij terug in Leuven, waar hij lessen
in anatomie gaf. Eind 1537 promoveerde
hij te Padua, waar hij ook anatomie doceerde. Zijn op eigen bevindingen steunend
hoofdwerk is 'De humani corporis fabrica
libri septem', met houtsneden van Jan
203

Steven van Kalkar, dat in 1543 verscheen. alvorens geëxamineerd zal zyn by de DocDit boek, waarvan ook spoedig in verschil- tores of medicynen hier ter stede praktilende talen een verkorte versie verscheen seerende, daertoe by den Gerechte dezer
(Epitome), geldt als het eerste moderne stad geordoneerd zynde, en by de voorzegde Medicyns proeve van zyne scientie
boek over de anatomie van de mens.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw en versochtheid gedaan sal hebben, en dat
werd de medicus eigenlijk voor het eerst op boete van zes Caroliguldens zoo dikgeconfronteerd met de zieke mens in de wyls hy ter contrarie". Ook in andere steden waren overeenkomstige bepalingen van
kliniek.
Geen arts zou zich in die begintijd veroor- kracht.
loven de geneeskunde praktisch uit te oefenen. Op zijn voorschrift werd het handwerk Literatuur onder meer:
Medicyns, vroedwyfs en chirurgijns, dr. H.L. Houtzager,
uitgevoerd door de chirurgijn en de vroed- 1979, Amsterdam.
vrouw. Bij bevallingen, waarbij instrumen- Oude- en Nieuwe Gasthuis, 1252-1977, G.G. Kunz, 1977,
Delft
taal ; ingrijpen nodig was geschiedde dat Chirurgijns,
Vrije Meesters, Beunhazen en Kwakzalvers, dr.
door een gespecialiseerd chirurgijn, de M.A. van Andel, 1981, 's-Gravenhage.
vroedmeester. (In Delft en waarschijnlijk Vroedmeester Bodenstaff (1737-1811) en zijn familie, J. van
Os, Tweestromenland 79,1994.
ook elders was ook de verzorging van de
patiënten in het pesthuis taak van een Doodgraver
chirurgijn).
Persoon wiens ambt het is doden te begraven. 'De Kosters ofte Doodgravers, die geWas men onder meer onbekend met ziek- woon zijn het recht of onkosten van het
teverwekkers en het overbrengen door on- Begraven van de Dooden te ontvangen.." ')
gedierte als ratten, muizen en vlooien, ook Het schijnt dat in de regententijd ook doodde verdere medische kennis was in de graver een ambt was dat een aanzienlijke
begintijd nog zeer gering. Ziekten, waar- jaarwedde opleverde, althans in Amstermee men destijds te maken had, waren dam. Het eigenlijke werk gebeurde dan
onder meer pest, cholera, sifylis en malaria. door anderen.2)
Hoewel een universitaire opleiding in de
Noordelijke Nederlanden eerst in 1575 Vroeger werd ook in kerken begraven, wat
begon, werd reeds op 28 januari 1461 in alleen de meer gegoeden zich konden
Amsterdam een keur uitgevaardigd, waar- veroorloven. Napoleon verbood dit reeds en
van het eerste artikel als volgt luidt: "..dat na 1825 zou het niet meer voorkomen. Dit
van nu voortaan niemand binnen deze stad, verbod werd in de hand gewerkt door de
wie hy zy, eenige medicynen laxatieven, lucht die deze graven verbreidden (Vandaar
vomitieven, alteratieven, of eenige andere de term rijke stinkerds).3)
middelen of dranken, van wat natuur die
wesen mogen, ordineeren mogen of die 1) Groot Placaatboek 4,900 b, 1693
2) De Nederlanden, pagina's 30,31, 's-Gravenhage 1841
ingeven zal mogen, of praktiseeren, tenzy 3) T.V.uitzending van Gewest tot Gewest: Grafistenen die tot
dat hy Doctor of Licentiaat gepromoveerd de verbeedling spreken dd. 16-8-1994.
zy in eenige fameuse Universiteit, of dat hy
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Draayer (draaier)
'De kunst, om onderscheidene ruwe stoffen,
door een daartoe geschikt werktuig, rond te
bewegen en er dan, met beitels, eenen
bepaalden vorm aan te geven, noemt men
draaijen en de uitoefenaars dezer werking
heeten draaijers.
Het kunstwerk, waarmede de rondbeweging
geschiedt, noemt men draaibank, en is almede uitgevonden door Dedalus, welke nagenoeg 300 jaren voor J.C. in het voormalig Griekenland leefde. De werktuigen
der draaijers bestaan hoofdzakelijk uit
eenen langen, veerkrachtigen staak aan
eene koord verbonden, welke koord om het
voorwerp der draaijing heen loopt, hetwelk
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dan door treden met den voet rondgeslingerd wordt en dan door eenen stilrustenden beitel in de handen des werkmans
zijnen vorm moet erlangen, - of uit een
groot rad, over hetwelk eene snaar loopt,
die ook tevens het voorwerp rond beweegt,
- en welk rad, of met den voet des
werkmans, of door eenen afzonderlijken
draaijer moet rondbewogen worden. Deze
laatste soort noemt men kunstdraaistellen,
en werken veel gemakkelijker, sneller, en
zekerder, dan de eerste, eenvoudiger soort.
Het voorwerp, dat men draait, loopt in twee
ijzeren puntjes, terwijl de werkmeester den
beitel moet besturen, om zijn voorgestelde
doel te bereiken.
De ruwe stoffen, waarin de draaijer werkt,
zijn: hout, been, ivoor, notenschalen, ijzer,
koper, tin, lood, enz. Hiervan vervaardigt
hij: stoelen, knoppen, nappen, koppen,
vaatjes, messenhechten, vorkenhechten,
beitelhechten, hamerstelen, knoopen, de inwendige deelen van uurwerken, koffijpotten, ketels; zelfs de zware moienassen,
de ankers der schippers en de nog zwaardere luidklokken worden gedraaid. Door
middel van de draatstellen bewerkt men
allerlei voorwerpen schoon, glad, effen en
smaakvol, hetgeen door andere werktuigen
niet mogelijk is. ...'')
Draaaier is ook iemand, die rond aardewerk draait met behulp van een pottenbakkersschijf. Wanneer de stoffen ... alle
vereischte bewerkingen ondergaan hebben
komen ze tot den Draaier en Vormer, om ze
verder de begeerde gedaanten te geeven...'
1) Korte en eenvoudige beschrijving van de voornaamste
standen, beroepen, bedrijven en bezigheden in de menschelijke maatschappij, pag.'s 72,73, uitgegeven door M.
Smh 1843.
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Paleografie

Deel koopakte Disselwerff/Roosmalen
H.M. Lups
Het af te schrijven stuk is het eerste deel ï
\\A
van een koopacte, waarbij Lijsbeth Dis- m
selwerffin 1687 enkele erven verkoopt aan r
Dominicus Roosmalen, toen burgemeester s
van Rotterdam, (zie Ons Erfgoed nr 4, t
1994, pag. 161)
V
Het gebruikte origineel is een afschrift van w
X
de oorspronkelijke acte.
xl
Om het afschrijven te vergemakkelijken
volgens eerst enkele letters, zoals deze hier Aangezien het gebruikelijk is de hoofdletters bij het afschrijven te normaliseren
zijn gebruikt:
naar wat tegenwoordig gebruikelijk is,
wordt deze gewoonte ook door ons ged
volgd. Hetzelfde geldt voor het gebruik van
de i en de j .
De Minute staet op een Zegel van 12 Stuvers.
In manieren ende op de conditien
bier naer verclaert, zoo heeft Lijsbeth Heyndricx
Disselwerff, bejaerde ongehoude dochter wonende inde
Boomptjes binnen deser stadt Rotterdam vercoft ende
de heer Dominicus Roosmaelen regerend burgermeester ende raed en vroedschap alhier, mitsgaders
gewesene gecommitteerde raad van de Ed. grootmog. heeren, de heeren Staeten van Hollandt ende
Westvrieslandt, in cope aengenomen bij desen, haer
vercoopsters drie aen eengelegen erven genommereert
met d' Nos 5,6 en 7 met de huysinge daer op staende
leggende aen het westeijnde vande Boomtjes alhier
streckende deselve erven van voren vande voorschrevene
Boomtjes aff, tot inde Scheepmakers haven toe, belent ten oosten aen den heere coper zelffs, ende ten westen
Gillis Kalff; met sodanige vrijdommen conditien
recht ende gerechtigheden, soowel voordelige, als nadelig
als deselve erven hebbende, ende lijdende sijn, ende sodaOns Erfgoed nr 5,1994
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nigh als de coopster deselve tot desen dage toe gebruijkt,
gepossideert, ende beseten heeft volgens de oude giftebrieven contracten, ende andere bescheyden, daer van
sijnde, die ten dage vande gifte aen den heere coper
sullen moeten worden overgelevert, omme hem
daer naer te kunnen reguleren, sijnde de voorschrevene
erven, vrij ende onbelast, niets anders daerop staende dan de heer sijn recht; ende dat voor, ende om de
zomrne van acht dusent vijff hondert car. guldens
van 40 grooten Vlaams het stucq vrij zuver geit,
te betaelen alle deselve cooppenningen, gereet bij
het overgaen van de gifte, dewelcke toecomende meij
1687 sal moeten werden gegeven, ende aengenomen,
den heere coper sal moeten betaelen, alle de oncosten
dewelcke over dese coop sullen komen te vallen, als

Dagen, weken, maanden (2)
F. van Geldorp f
Martis

Mei
Mensis
Mercurii, dies
Merthe
Messidor
Meye
Nisan
Nivóse
November
Oktober
Oogstmaand
Pluviöse
Prairial
Pridie
Prima, feria
Quarta, feria
Quinta, feria
Sabbati, dies
Sabbatum, dies
Sabbatum
Saterdaghe
Saturdagh
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maart
ook mensis Maius, Maivs, Meye, Man, Maio, bloeimaand
maand
woensdag
maart
plm. 19juni-18juli, Franse tijd

mei
maart-april, Joodse kalender
plm. 21 december-19 januari, Franse tijd
ook mensis November, Novembris, Novembre, slachtmaand
ook mensis Octobris, Octobris, Octobre, wijnmaand, 8bre
augustus
plm. 20 januari-19 februari, Franse tijd
plm. 20 mei-18 juni, Franse tijd
op de dag vóór, de vorige dag
zondag
woensdag
donderdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
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Saturni, dies
Secunda, feria
September
Septima, feria
Septimana
Sexta, feria
Siwan
Sjewat
Slachtmaand
Sprokkelmaand
Tammoez
Tertia, feria
Teweth
Thermidor
Tisjri
tsanderendaegs
tsavonts
tsmergens
Vastenavond
Veadar
Vendémiaire
Veneris, dies
Ventöse
Vigilia
Vridaghe
Vriedaghe
Vrijdag
Wiedemaand
Wijnmaand
Wintermaand
Woensdag
Wondesdage
Wonesdaghe
Wonsdaghes
Wynter
Zaaimaand
Zaterdaeg
Zaterdag
Zomermaand
Zondag
Zonendage
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zaterdag
maandag
ook mensis September, Septembris, Septembre, 7bre
zaterdag
week
vrijdag
mei-juni, Joodse kalender
januari-februari, Joodse kalender
november
februari
juni-juli, Joodse klender
dinsdag
december-januari, Joodse kalender
plm. 19 juli-17 augustus, Franse tijd
september-oktober, Joodse kalender
op de dag na, de volgende dag
die avond
die morgen
dinsdag voor Aswoendag
schrikkelmaand, Joodse kalender
plm. 22 september-21 oktober, Franse tijd
vrijdag
plm. 19 februari-20 maart, Franse tijd
dag voor een feestdag
vrijdag
vrijdag
ook Vridaghe, Vriedaghe, Freydage, Fridage, dies
Veneris, feria Sexta
juni
oktober
december
ook Wondesdage, Wonesdaghe, Wonsdaghes, Goedesdach
dies Mercurii, feria Quarta
woensdag
woensdag
woensdag
winter
oktober
zaterdag
ook Zaterdaeg, Saterdaghe, Saturdagh, dies Sabbati,
dies Sabbatum, dies Saturni, feria Septima
juni
ook Zonendag, Zonnendaghe, dies Dominicus, Dominica,
feria Prima, dies Solis
zondag
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Historische Vereniging Tweestromenland (2)
Sjef Daverveld
Uit de gegevens van een dorp kunaen allerlei interessante gegevens worden gehaald,
die een beeld geven over het leven van toen.
Ter illustratie volgen hierna enkele voorbeelden.

Een hiiwelijksketting
Een huwelijksketting begint bij een tweede
huwelijk van een weduwnaar of weduwe
met een ongehuwde. Daarna overlijdt de
eerdere weduwnaar of weduwe en er vindt
weer een huwelijk plaats. Schematisch
weergegeven komt dat op het volgende
neer: A huwt met B, B met C, C met D
enzovoort.
Door de armoede was het voor ds weduwe
of weduwnaar pure noodzaak om te hertrouwen. Zeker wanneer er nog kleine kinderen waren. Overleed de vrouw, dan
nitiest de man wel hertrouwen, omdat er
voor de kinderen gezorgd moest worden.
Overleed de man, dan moest de vrouw wel
hertrouwen om in het onderhoud van haar
en haar kinderen te voorzien. Meestal werd
er binnen het jaar hertrouwd. Scans zelfs
binnen enkele maanden.
Een uitzonderlijk geval komt voor ia Dreumel, waar sprake is van zes huwelijken en
zeven personen. Dat we dan een flinke
sprong in de tijd maken zal duidelijk zijn
uit onderstaand geval.
1.
Antonius Gerardi van Roosmalen huwt te
Dreumel 22-09-1710 met
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Theodora Joannis (Cooijmans).
Uit dit huwelijk wordt minstens een kind
geboren (niet te Dreumel gedoopt), genaamd: Gerardus.
2.
Theodora Janssea (Cooijmans) hertrouwt
met öuiriiius Luijpen te Dreumel op 11044728
Uit dit huwelijk zijn te Dreumel geen kinderen geboren.
3.
Ouirinus Luïjpea op zijn beurt hertrouwt
te Dreumel op 04-05-1749 met Anna
(Janssens) Monsieurs, dr. v. Joannes Hendricks en Maria Jansse (Aertse) Smits.
Uit dit huwelijk wordt een kind geboren,
genaamd: Quirinus, gedoopt 17-10-1750

Anna Janssen Monseurs hertrouwt met
Petri Aertse Coijmans te Wamel op 1305-1751.
Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren, namelijk:
Arnoldus geboren 17-02-1753 en Henricus
geboren 30-04-1755
5.
Petrus Aertse Coijmans hertrouwt vervolgens op 27-04-1760 met Alarda Geritsvan
der Eijck, dr. van Gerardus Nicolai en
Gosena (Helena) Alardi (Coijmans). Voor
dit huwelijk was een dispensatie nodig. Uit
dit huwelijk worden zeven kinderen geboOns Erfgoed nr 5,1994
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De huwelijken van onderstaande twee
ren. En wel:
l.Gerardus 08-02-1761, 2. Anna 16-05- zussen geven zoveel gegevens, dat die
1763, 3. Huberta 02-01-1765, 4. Gerardus voorzichtige conclusie te trekken valt. De
05-04-1767, 5. Gerarda 13-11-1768, 6. data van geboorte en overlijden vermelden
Gerardus 18-12-1769 en 7. Petrus zulke verschillende plaatsen dat er sprake
van moet zijn dat de scharenslijper rondQuirinus 21-03-1772.
trok. Zelfs de route is na te trekken. AlPetrus Aertse Coijmans overüjdt in maart thans er ontstaat een beeld.
1772. Zijn vrouw was hoogzwanger. Het Het gaat om de gezusters Ernst (ook
zevende kind heeft de naam Petrus genaamd: Ermens), en wel Elisabeth en
gekregen. Hij werd dus naar zijn vader Barbara. Dit zijn hun gegevens:
vernoemd.
Elisabeth en Barbara waren dochters van
6.
Miehaelis Ernst en Henrica Barbara van
Tenslotte hertrouwt Alarda Geritse van de Weerd.
de Eijck te Dreumel op 06-02-1773 met Michaelis was een reizende scharenslijper,
Wilhelmus Geritse van Sas, geboren in geboren te Groningen. Hij overleed te Nu1750, zn. v. Gerardus (Claassens) en Elisa- land op 20-05-1810, oud 63 jaar. Twee
beth (Willemse) van Hees.
jaar eerder werd zijn dochter Barbara te
Wilhelmus overlijdt op 27-09-1808 en Helden geboren, terwijl zijn dochter EliAlar-da overlijdt op 30-12-1812. Uit dit sabeth eenjaar daarvoor te Middelbeers het
huwelijk wordt een kind geboren, genaamd: levenslicht zag. Hij liet na vrouw en vijf
Gerardus 12-01-1774.
kinderen. Henrica Barbara van de Weerd,
geboren te Dreumel 1778, was scharenZoals we kunnen zien ligt er een tijdsruimte slijpster te Dreumel. Zij overleed te Geffen
van 63 jaar tussen het eerste en het laatste op 08-05-1831. De overlijdensakte verhuwelijk. In Dreumel zijn uit deze zes meldt dat zij te Dreumel woonachtig was.
huwelijken twaalf kinderen geboren, waarvan er zes te Dreumel huwen.')
Carolus Soiunagne, scharenslijper, geboren Turnhout 14-04-1806, zn. v. Carolus
Paschalis en Catharina Perard (overleden te
De sefaarenslijper
Battice (België, bij Luik) 12-03-1823, oud
Tijdens het ficheren van de huwelijken van 60 j . , dr. v. Pascal Pirard en Elisabeth
de periode na 1811 (de burgerlijke stand) Closset) huwt te Dreumel 02-06-1828
was er ook een opvallend gegeven te Elisabeth Ernst, kraamster, geboren
ontdekken. Namelijk de scharenslijper. Middelbeers, 1807, dr. v. Michaelis en
Nader onderzoek zal het moeten beves- Henrica Barbara v.d. Weerd.
tigen, doch uit de gegevens van geboorte,
huweüjk en overlijden valt te concluderen Johannes van WANROIJ, zwavelkramer,
dat de scharenslijper een rondtrekkend be- geboren Wamel 14-08-1798, zn. v. Gijsroep had om in zijn onderhoud te voorzien. bertus (geboren te Loon op Zand 1768,

L
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overleden te Dreumel 28-04-1823, zwavel- Zijn zoon Lambertus huwde drie keer. Dit
maker) en Agnetis Gerrritse (geboren gebeurde niet vaak, maar uitzonderlijk is
Wamel 1759, overleden te Dreumel 28-12- het niet.
1829) huwt te Dreumel 13-02-1836
Barbara Ernst, kraamster, geboren De dochter van Lambertus, Maria van de
Helden (L) 03-08-1808, dr. v. Michael en Hurck, uit zijn eerste huwelijk, huwde met
Henriette van de Werd.
haar oom. Namelijk, Johanna van de
Zoals we in de geboortakte van Barbara Hurck, zus van Lambertus, gehuwd met
kunnen lezen is haar vader Michiel dan 60 Petrus Salet, overleed op 11-03-1836. Peter
jaar. Twee jaar later is hij overleden. In de op zijn beurt hertrouwde met Maria van de
geboorteakte van Barbara lezen we: Mi- Hurck, een dochter van Lambertus van de
chiel Ernst, émouleur, soisante ans, gebo- Hurck, broer van Johanna.
ren te Groningen en Henriette (32j) geboren
te Dreumel, zij zijn "sans domicile fixe" (= Allereerst de gezinssamenstelling:
zonder vaste woonplaats). Barbara is gebo- Cornelius van den Hurck geboren te Deil
ren in het huis van Frans Engels, dagloner 1759, overleden te Dreumel 31-08-1831,
te Helden.
zn. v. Cornelis en Maria Elisabeth v Gemert, huwt (waar?) met Maria van
En bijkomstige bijzonderheid van Johannes Bisselick, geboren te Dreumel 28-12-1762,
van Wanroij is het feit, dat zijn vader, overleden te Dreumel 26-08-1833, dr. v.
geboren te Loon op Zand, zwavelmaker Caspar en Helena Maria Kebbel
was. Er waren meer personen die om- Kinderen uit dit huwelijk, allen geboren te
streeks 1785 uit Loon op Zand kwamen en Dreumel:
het beroep van zwavelmaker hadden.
1. Henricus Caspar 19-08-1787, 2. Caspar
Henricus 13-01-1789, 3. Lambertus 23-08Maria van de Hurk trouwt met 1790, 4. Maria 27-02-1792, 5. Antonius
11-09-1794, 6. Antonia 10-06-1797, 7.
haar oom.
Theodora 01-10-1798, 8. Joanna 20-04Het gezin van Cornelus van de Hurck bevat 1800, 9. Matthias 09-01-1804, 10. Henrica
zoveel gegevens tegelijkertijd, dat dit gezin 02-06-1806, overlijdt op 11-02-1808.
als voorbeeld is genomen van wat de Er overlijden tevens kinderen op 25-10inwoners mee konden maken. Nu is dit ge- 1792 en 14-09-1799
zin wel een uitzondering. Maar toch. Het
belang van het raadplegen van diverse Nadere gegevens van bovenstaande persoarchieven bhjkt hierbij voor het maken van nen:
een familiegeschiedenis noodzakelijk.
Cornelus en Maria:
Zo weten we uit het rechterlijk archief van Zij bezaten een herberg. Op 2-2-1803 werhet Ambt tussen Maas en Waal 2) dat den er bij een controle/huiszoeking naar de
Cornelus een herberg bezat. Hij werd be- voorraad alcoholica in hun herberg, enige
trapt op het verborgen houden van alco- flessen daarvan, in een opkamertje verborholica.
gen, gevonden.
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Lambertus (kind 3):
Arbeider (1820) en schipper (1825).
Lambertus overlijdt 29-10-1829. Op de
rivier de Waal varende, in de nabijheid der
gemeente Vuuren, overboord geslagen,
verdronken, het lijk is nimmer gevonden.
Lambertus huwde voor de eerste keer te
Dreumel op 18-08-1813 met Maria
Kooijmans, geboren te Dreumel 21-031780 en overlijdt te Dreumel 25-05-1819,
dr. v. Aegidius Geurde en Maria Hendriks
v. Someren.
Kinderen uit dit eerste huwelijk: 1. Maria
geboren te Dreumel 05-09-1814; zij huwt
te Dreumel op 15-07-1837 met Petrus
Salet (wed. v. Joanna van de Hurck, zie
hieronder kind 8) en 2. Cornelia 30-111815.
Lambertus huwde voor de tweede keer te
Dreumel op 28-03-1820 met Geertrui]
van de Lee, dienstmeid, geboren te Wamel
06-05-1795 en zij overlijdt te Dreumel op
15-07-1824, dr. v. Jan (overl. Wamel 1307-1808) en Hendrina Hol
Tenslotte huwde Lambertus voor de derde
keer te Dreumel op 18-08-1825 met
Petronelia Henssen, geboren te Dreumel
03-02-1795, dr. v. Arnoldus en Maria
Schütmans.
Maria (kiad 4):
huwt te Dreumel op 20-11-1813 met
Theodorus Sas (wed. v. Maria van
Someren).

Joanna (kind 8):
winkelierster, overlijdt te Dreumel 11-031836, huwde te Dreumel op 20-03-1827
met Peter Salet, schipper, geboren Dreumel
10-01-1795, zn. v. Joannes en Maria v.
Hussen. Peter hertrouwde met zijn nicht
(zie hierboven bij kind 2).

Vier keer gehuwd
Als laatste voorbeeld Wilhelma van der
Eijck. Zij huwde liefst viermaal.
Wilhelma van der Eijck, geboren te Dreumel 06-07-1745, dr. v. Theodorus Janse
van der Eijck en Sibilla Peters (Hops of
Haks), huwde voor de eerste keer met Joannes Hak te Dreumel op 20-06-1779. Uit
dit huwelijk werden te Dreumel twee
kinderen geboren: 1. Theodorus, geboren
25-05-1780 en 2. Sijbilla, geboren 24-081781.
Joannes Hak overleed te Dreumel op 1412-1781.
Wilhelma huwde voor de tweede keer te
Dreumel op 05-11-1782 met Gerardus
Ards Koijmans, geboren te Dreumel 2805-1745, zn. v. Arnoldus Geritse en
Comelia Geritse van Maeren. Uit dit
huwelijk worden te Dreumel twee kinderen
geboren: 1. Comelia, geboren 01-08-1783
en 2. Gerarda, 05-12-1784.
Gerardus overleed te Dreumel op 22-071784.

Antonia (kind 6):
kraamster, huwt te Dreumel op 30-11-1827 Wilhelma huwde voor de derde keer te
met Peter Kooijmans. geboren te Dreumel Dreumel op 12-01-1785 met Wilhelmus
01-09-1799, voerman, zn. v. Hendrik Pe- van den Berg, geboren te Dreumel 25-04ters en Geertruij Kooijmans.
1743, zn. v. Paulus Willemse en CathaOns Erfgoed nr 5, 1994
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rina Willemse (Gerritse). Ook uit dit huwe- geboren: Petrus, geboren 11-10-1788.
lijk werden twee kinderen geboren: 1. Hij huwde voor de tweede keer te Dreumel
Catharina, geboren 18-03-1786 en 2. Pau- op 25-10-1791 met Adriana van den Bosch
lus Hubertus, geboren 3-11-1787.
(de Haas?), geboren te Leeuwen.
Tenslotte huwde Wilhelma voor de vierde
keer te Dreumel op 01-10-1805 met
Henricus van de Goor, geboren te Oss.
Voor Henricus evenwel was dit zijn derde
huwelijk. Hij huwde voor het eerst (waar?)
met Anna Gertrudis de Haas, die te
Dreumel overleed op 28-09-1790. Uit dit
huwelijk werd te Dreumel een kind

1) Geïnteresseerden in het verschijnsel "kettinghuwelijken"
wordt gewezen op De Nederl. Leeuw, 1951, kolommen 111113, waar een ketting beschreven wordt die zelfs 114 jaar
omspant
2) Lijst van Procesdossiers van het rechterlijk archief van het
Ambt tussen Maas en Waal 1622 - 1810. Rijksarchief
Gelderland, inv.nr. 182b. Kopie in documentatiecentrum
onder M&W-nr. 230.

Computergenealogie

Besteldiensten
De redactie van Ons Erfgoed beschikt over
overzichten van de aangeboden software en
publicaties van zowel de HCC Genealogie-gebruikersgroep als de NGV, afdeling computergenealogie, terwijl zij in
een aantal gevallen ook over de activiteiten
van anderen ingelicht wordt. Op gezette tijden wordt in ons tijdschrift een computeractiviteit, die interessant voor de lezers
zou kunnen zijn uit dit aanbod gelicht en
behandeld. Ook computergenealogie is een
activiteit, die voortdurend in beweging is.
De overzichten van beide groepen veranderen eveneens geregeld omdat gewijzigdeof nieuwe programma's en andere software

214

ter beschikking komen. Deze overzichten
geregeld volledig te publiceren zou te veel
plaatsruimte vergen. Toch wil de redactie
de service die Ons Erfgoed ook in deze
richting kan verlenen graag optimaal houden en stelt bij wijze van proef de volgende
mogelijkheid open:
Abonnees, die zich willen willen oriënteren
kunnen Ons Erfgoed een aan zichzelf gerichte gefrankeerde enveloppe toezenden
met vermelding van het gewenste overzicht,
dat hen dan zonder verdere kosten wordt
toegezonden. Voor die zaken, die hen
interesseren kunnen zij dan contact met de
betrokkenen opnemen.
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Familieverenigingen
H.M. Lups
In ons land bestaan talrijke familieverenigingen, sommigen groot, anderen klein.
Deze keer een (beperkte) aandacht voor enkele, waarvan lezers deel uit maken.

familiereünie in de Ned. Hervormde kerk te
Maasland met een bezoekersaantal van
rond de zeshonderd deelnemers, waarin een
boek, een eigen uitgave, wordt gepresenteerd over genealogie of familiegeschiedenis.
De stichting is juridisch te Delft gevestigd
en houdt kantoor te Vlaardingen. (Postbus
245, 3130 AE, Vlaardingen, waar men ook
verdere inlichtingen kan vragen)

Familievereniging Biesbroek.
De familievereniging Biesbroek is 7 september 1993 opgericht. Van de "Kroniek"
is het eerste nummer verschenen. De initiatiefnemers zoeken zowel contact met
naamgenoten als met verwanten, terwijl
ook medewerkers voor bestuurs- als com- Familievereniging van het Geslacht
missiefuncties worden gezocht.
Smakman.
Secretaris is de heer J.M. Biesbroek,
Van de contactuitgave "Toen en Nu" is van
Zwaluw 140, 2986 BJ te Ridderkerk, tel. de zevende jaargang het tweede nummer
01804-31561.
verschenen.
Deze familiegroep omvat nu zo'n goede
honderd leden, maar alle naamgenoten en
Stichting Familie Van der Kooij.
Een eerdere familievereniging Van der verwanten hebben zich nog niet aangemeld.
Kooij had van 1942 tot 1952 een aanvang In 1995 hoopt men te Lisse een familiegemaakt met afstammingsonderzoek maar reünie te houden.
was bij gebrek aan voldoende medewerking Vanuit Friesland is Riemer Meijnertszoon
in het slop geraakt.
als schipper op een smak (een platbodem,
In 1973 werd te Maasland een vergadering zowel geschikt voor de zee- als de
gehouden van een paar mensen van die binnenvaart) mest vervoerend in Lisse tevroegere familievereniging, aangevuld met recht gekomen, waar hij op 14 juni 1795
een aantal naamgenoten, gevist uit de trouwde met Catharina Jacobsdochter
telefoongidsen. Deze vergadering had tot Kroon. Hierbij nam hij de familienaam
resultaat dat in november 1973 de Stichting Smakman aan.
Familie Van der Kooij tot stand kwam. De Van het familieboek "Van Heeg tot Hestichting is uitgegroeid tot een krachtige den", de geschiedenis van de familie Smakorganisatie met honderden begunstigers dat man van 1650 tot heden, is nog een zeer
elk kwartaal het huisorgaan "De Eenden- beperkte hoeveelheid aanwezig.
kooi" laat verschijnen, een blad dat nu aan Secretaris/penningmeester is H.J. Smakzijn 21e jaargang is begonnen. Voorts man, De Ganzenpoel 3, 6932 LA Westerorganiseert de stichting elk lustrum een voort. Telefoon: 08303-18168.
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Boeken en tijdschriften
In deze rubriek worden publikaties, die mogelijk voor
genealogen van belang kunnen zijn aangekondigd en,
voorzover ter recensie gezonden, besproken. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid een advertentie te plaatsen, waarbij
abonnees een korting van 10% op de geldende tarieven
ontvangen.

In de serie Groninger Bronnen en Toegangen zal eind 1994 verschijnen als deel 6:
Voogdij aanstellingen in de stad Groningen Deel 1: 1639-1673 door H.J.E. Hartog
De aanzweringen van voogden in de stad
Groningen zijn vanaf 1639 opgetekend. Tot
1700 ontbreekt echter elke indicering en is
men aangewezen op de vaak moeilijk leesbare oorspronkelijke tekst. Via deze publikatie wordt nu ook het oudste gedeelte
ontsloten.
Voor het leggen van familievebanden is dit
een handige bron, omdat de voormonders en
voogden in de meeste gevallen verwant waren aan de kinderen, waarover zij werden
aangesteld. Bovendien wordt het zoeken in
andere rechterlijke archieven en het archief
van de weeskamer hierdoor zeer vergemakkelijkt.
Het boek gaat ongeveer 225 pagina's tellen
en is voorzien van een index op patroniem en
achternaam, die circa 11.500 verwijzingen
bevat.
Bij voorintekening is de prijs ƒ 32,50, na
ver-schijnen ƒ 40.-Als deel 7 in deze serie zal eind 1994 verschijnen:
Zestiende-eeuwse bewonerslij sten van de
stad Groningen 1580-1594,
samengesteld door W.G. Doornbos.
Dit deel van de reeks bewonerslij sten bevat
drie overzichten uit 1580, 1593 en 1594,
waarmee een groot deel van de laat-zestiende
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eeuwse bevolking uit de stad Groningen valt
te traceren. Hiermee wordt de periode overbrugd tussen circa 1540 (de lijsten gepubliceerd in deel 4 ) en de reeds verschenen
Burgervaandelen uit 1659 (deel 1).
Bij voorintekening is de prijs ƒ 24,95, na
verschijnen ƒ 35,--.
Intekening is mogelijk door de bedragen over
te maken op postbankrekening 2446726 of
ABN/AMRO-rekening 57.07.93.971, beide
ten name van H.J.E. Hartog, Mudaheerd 24
a, 9737 SW Groningen.
Archievenoverzicht Rijksarchief ZuidHolland.
Naar aanleiding van de aankondiging in Ons
Erfgoed nummer 4, juli 1994, pagina 143,
zijn er lezers geweest, die dit werkje bestelden, maar in eerste instantie niets ontvingen.
Ook waren het adres en telefoonnummer van
de Historische Uitgeverij Rotterdam niet te
vinden.
Informatie bij het Rijksarchief Zuid-Holland
leerde dat het telefoonnummer van deze uitgeverij 010-4332902 en het adres J. v.
Loonsingel 18/c, 3031 PL Rotterdam is.
De eerste oplage was snel uitverkocht. Voor
een aanvullende druk werd door het Rijksarchief echter geen toestemming gegeven,
omdat het Rijksarchief Zuid-Holland niet
meer zelfstandig blijft voortbestaan, maar
een afdeling van het Algemeen Rijksarchief
wordt. Deze afwijzing vond de tweede week
van september plaats tot spijt van de uitgever.
Met informatie naar de bestellers wilde men
de beslissing van het Rijksarchief afwachten,
maar dit is helaas uitgelopen. De gedane
betalingen zouden nu zo spoedig mogelijk
teruggestort worden.
Ons Erfgoed nr 5, 1994

Boekbespreking
Genealogie Bulthuis-Drayer
W.J. SchoU

voor meer systematisch ingestelde genealogen een wat rommelig geheel. Na nummer
19 wordt vervolgd met de kwartieren vanaf
32-35, dus de grootouders van nummer 8.
Zestig pagina's verder volgen dan de nummers 24-27 met hun kwartieren, dus de
grootouders van nummer 6 terwijl de grootouders met kwartieren van nummer 10 zo'n
80 pagina's verder pas volgen. Niet alleen is
de volgorde 8 - 6 - 1 0 wat vreemd, nummer 6
is van een jongere generatie dan de nummers
8 en 10. Het maakt het zoeken naar een
bepaald kwartier er niet gemakkelijker op.
Daar staat tegenover dat achterin een register
is opgenomen van alle kwartieren, alfabetisch
op achternaam en daarbinnen op voornaam,
voorzien van zowel kwartiernummer als
paginanummer.

Onlangs verscheen, in een eigen uitgave, de
in dit blad aangekondigde Genealogie Bulthuis-Drayer. Het boek, samengesteld door
mevrouw J. Bulthuis-Drayer, "vloeit voort uit
een acht jaar lang durend onderzoek in
samenwerking met de Heer C.J. Lutter uit
Groningen".
Het is een bijzonder fraai boekwerk geworden met veel illustraties en vaak uitgebreide
beschrijvingen in een onderhoudende stijl
waaruit blijkt met hoeveel plezier de samenstelster haar onderzoek heeft verricht. Slechts
zij die zelf soortgelijk onderzoek verrichten
zullen onderkennen hoeveel tijd en inzet voor
zo'n resultaat zijn vereist.
Volgens het afkortingenlijstje staat Ged. voor
Velen met voorouders in onze drie noor- gedoopt en Geb. voor geboren. Het zal niet
delijke provincies zullen hierin iets van hun meevallen het gebruik van de eerst genoemde
gading vinden. Uiteraard is klakkeloos over- afkorting aan te wijzen, waarschijnlijk zal in
nemen uit den boze, in zo'n omvangrijk werk de meeste gevallen van voor de invoering van
zijn foutjes onvermijdelijk en de schrijfster de burgerlijke stand voor Geb. eigenlijk
houdt zich dan ook voor aanvullingen en cor- gedoopt gelezen moeten worden. Opvallend
recties aanbevolen.
is dat nogal eens een exacte datum wordt
genoemd
zonder een plaats, bijvoorbeeld
Waar wij nu wat kritische opmerkingen
huwt:
5-5-1758
(pag. 35), overl. 29-1-1829
plaatsen is dat vooral bedoeld als wenk voor
(pag.
80),
Geb.
22-12-1826
(pag. 114).
anderen die aan een dergelijk project denken.
De weergave van de strikt genealogische
De titel van dit, en laat dat nog eens gezegd gegevens hadden wij wat consequenter willen
zijn, fraaie boekwerk is misleidend. De in- zien. Meestal wordt eerst de plaatsnaam gehoud is geen genealogie maar betreft de noemd en dan de datum maar een enkele keer
kwartierstaat van de kinderen van de schrijf- is de volgorde precies andersom. Na plaats en
ster. Halverwege de vijfde generatie wordt de datum van het huwelijk staat vaak Met, maar
kwartierstaat gesplitst, "zo krijgt iedere dat wordt ook wel eens weggelaten.
familie meer zijn eigen identiteit". In de vervolgkwartierstaten wordt de gebruikelijke
nummering gewoon voortgezet zodat ook bij
het opslaan van zomaar een pagina de
nummers via de gewone wijze zijn terug te
rekenen naar de kwartierdragers. Hoewel de
splitsing op zich een aardig idee is wordt het
Ons Erfgoed nr 5,1994

Al deze opmerkingen nemen niet weg dat het
een plezier is om dit boek door te bladeren en
dat menigeen jaloers kan zijn op wat mevrouw Bulthuis-Drayer in slechts acht jaar
heeft weten te bereiken.
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Antwoorden en vragen van lezers
Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde problemen
hebben, anders dan genealogische contacten, kunnen ze in
deze rubriek aan de orde stellen. Eventuele antwoorden
graag naar de redactie. Antwoorden die alleen voor de
vragensteller van belang zijn, worden direct doorgezonden. De andere worden, al dan niet verkort of samengevoegd in Ons Erfgoed gepubliceerd.

Misschien door de vakanties, maar op de
vragen uit het vorig nummer kwamen geen
antwoorden binnen. Kijkt u nog even?
Vragen vaa lezers
94501. Op 10 augustus 1845 overleed te
Delft Karl Wilhelm Naundorff, van beroep
horlogemaker. In 1810 maakte hij zich in
Berlijn bekend als de zoon van Lodewijk
XVI en Marie Antoinette, die uit de "Temple" zou zijn ontvlucht. Van 1833 tot 1836
woonde hij in Frankrijk, waarna hij werd
uitgewezen nadat hij zijn "zuster" de hertogin
van Angoulême een proces aandeed. Na een
verblijf in Engeland kwam hij in Nederland,
waar hij naar aanleiding van een militairtechnische uitvinding met de regering een
contract afsloot. Toen hij in augustus
overleed, werd hij in de overlijdensakte Charles Louis de Bourbon genoemd. In een geheim K.B. noemde Willem II NaundorfTs
zoon Charles Eduard de Bourbon. Door langdurige processen hebben nakomelingen hun
aanspraken trachten te bewijzen, echter zonder succes. Anders dan bij anderen, die
dezelfde afstamming claimden, deden zich bij
de Naundorffs enkele treffende gelijkenissen
voor met Lodewijk XVI.
In 1950 werd het graf van Naundorff
geopend, maar het enige dat vast kwam te
staan was dat de man ongeveer zestig jaar
geworden was, zodat hij evenals de "echte"
Lodewijk in 1785 geboren zou kunnen zijn.
218

Een aantal jaren geleden heeft in een courant
gestaan, dat bij een archiefonderzoek in Rusland was komen vast te staan, dat Naundorff
een onecht kind zou zijn van Lodewijk de
XVI, verwekt bij een keukenmeid. Dit bericht, al dan niet waar, bleef zonder gevolgen. De vraag, die mij bezig houdt is de
volgende: kan men door het tegenwoordig
veel genoemde DNA-onderzoek vandaag de
dag, los van verder archiefonderzoek, nagaan
of Karl Wilhelm nu inderdaad al dan niet een
nazaat is van Lodewijk. Zo ja, dan is nog de
vraag niet opgelost of hij al dan niet Lodewijk XVII is geweest, tenzij er ook DNAmateriaal van Marie Antoinette te achterhalen is. Anders komen daar dan toch papieren aan te pas. Ditzelfde DNA-onderzoek
zou ook kunnen bevestigen of de in Amerika
overleden mevrouw Tejaikovska of de andere
pretendente Anna Anderson inderdaad de
dochter van de Russische tsaar is geweest, te
meer omdat haar botten ontbraken bij de
resten van het tsarengezin. DNA-onderzoek
is er niet alleen om vaderschap aan te tonen,
het wordt ook gebruikt om na te gaan of
bepaalde erfelijke eigenschappen of afwijkingen zich in bepaalde gevallen zouden
voordoen. Dit alles brengt mij bij de uiteindelijke vraag: Wat houdt het DNA-onderzoek precies in? In principe zou men tegenwoordig superrassen of bepaalde klonen,
groepen van mensen met dezelfde eigenschappen, kunnen produceren en ik stel mij
voor dat de toepassing van DNA-onderzoek
wel zeer behoedzaam plaats moet vinden.
Krijgt het in de toekomst een rol bij
genealogische onderzoeken en wat voor rol?
Een bijkomende vraag is: in hoeverre is, buiten de medische toepassingen erfelijkheidsonderzoek bij genealogiebeoefening mogeOns Erfgoed nr 5,1994

lijk? Welke eigenschappen van
zijn herkenbaar?

voorouders

94502. Op een kopie van een bewijs van
inschrijving bij de Nationale Militie wordt
vermeld dat de persoon in kwestie 'eenen
plaatsvervanger heeft gesteld'. De vraag is:
hoe ging dat in zijn werk, kwam iedereen
daarvoor in aanmerking en kon je bijvoorbeeld ook met geld afkopen.
Rechts bovenaan het betreffende staat
gedrukt: (Zesde geval.) Wat is hiervan de
betekenis?
94503. In het bevolkingsregister van
Barradeel, 1900-1920, werd in de kolom

'Opmerkingen' onderstaande tekst bijgeschreven:
'Bekeurd ter zake van overtreding van art. 49
2de alinea van het prov. blad nr. 32 van 1905
van Friesland'.
Om welke overtreding gaat het hier of waar
zou de verklaring te vinden zijn?
94504. Graag zou ik meer willen weten over
de walvisvaart in de achttiende eeuw door
Nederland. Hoe kom ik aan deze informatie
en waar? Zijn er ook verenigingen of
instanties die zich met de (wat uitgebreidere)
geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart
bezighouden?

Boekenmarkt
Destijds is door boekhandel de Slegte een
herdruk van het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden uitverkocht.
Gaarne zou ik een set overnemen ter uitbreiding van mijn documentatiemogelijkheden. Ook zoek ik jaargangen van de Navor-

scher, waarvan ik de derde jaargang (1853)
heb. Van het Jaarboek van het C.B.G. zoek ik
de jaargangen voor 1968; verder 1971 en
1973.
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV
Delft, tel. 015-146963.

Nagekomen berichten.
Vierde Limburgse genealogische contactdag

Verhuizing Rijksarchief Limburg

De beide Limburgse afdelingen van de
Nederlandse Genealogische Vereniging en
de Sectie Genealogie van het Limburgse
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
organiseren op zaterdag 29-10-1994 van 10 16.00 uur in de Maaspoort te Venlo
bovengenoemde contactdag.
Inl. A.J.M.G. Plesier, Ridd. Thibaldstr. 28,
6444 EC Brunssum, tel. 045-250226 (na
18.00 uur)

Dit rijksarchief is van 5 september t/m 17 oktober gesloten.
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Na deze datum is het weer voor het publiek
toegankelijk.
Het nieuwe adres wordt:
Sint Pieterstraat 7 te Maastricht.
Het telefoonnummer blijft 043-217051.
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Genealogische contacten
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen in
volgorde van binnenkomst en voor zover de plaatsruimte
dit toelaat Plaatsing is gratis voor abonnees. Vragen
graag in machineschrift ofblokletters.

Van Dun. Over deze familie(s?) is elke informatie welkom.
Fr. van Dun, Abdij van Egmondstraat 36,
5037 CS, Tilburg.
De M a a t Iedere informatie over deze familie
is van harte welkom bij H. de Maat, Axelsestraat 157, 4537 AH Terneuzen.
Snater(s). Gezocht de ouders van Jan Jans
Snater (s), j.m. van Kamerik, ondertrVtr.
Woerden 20-1-1719/7-2-1719 met Neeltje
Aarts Rietveld j.d. van Woerden.
Ze laten te Woerden de volgende kinderen
dopen: Elisabeth (6-4-1719), Jan (19-7-1720),
Huibertje (10-8-1721), Huibertje (22-111722), Johannis (9-2-1724) en Thijs (2-11-

1732). Vermoedelijk heeft dit echtpaar nog
meer kinderen gehad, maar die zijn tot nu toe
niet achterhaald. Ook andere gegevens over
het geslacht Snater(s)(se) zijn welkom.
J.C. Snaterse, Bockenbergstraat 73, 2802 JT
Gouda.
Verburgt Op 20 juni 1669 gaan Jan Verburht, zoon van wijlen Steven Verburght, en
Lijsbeth van de Berge, dochter van Teunus
van de Berge, te Eist in ondertrouw. Zij krijgen attest om te Ressen te trouwen. Uit dit
huwelijk zijn mij bekend, allen te Eist gedoopt: WUlemke 7-3-1672, Aernout 21-31675, Evert 21-1-1677 en Huibert 23-21679. Vermoedelijk is er ook op 26-6-1670
een kind van hun gedoopt. Gevraagd nadere
gegevens en voorgeslacht van dit echtpaar.
W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR
Vlaardingen, tel. 010-4355083.

Banden Ons Erfgoed
Verzamelbanden voor Ons Erfgoed zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar:
a. Ten behoeve van de (zelf)boekbinder. Deze kosten ƒ 17,50.
b. Naaldbanden. Hierin kan men de zes nummers van een jaargang zelf aanbrengen.
Deze kosten/21,50.
Afgehaald per band ƒ 5,— korting.

Jaargang 1993
Gezien de vele aanvragen is deze jaargang herdrukt. De prijs bedraagt ƒ 25,— incl. verzendkosten.

Zakenregister Groninger Volksalmanak
Dit zakenregister omvat de periode 1837 tot en met 1929 en is dus een ingang op 55 delen. De omvang
is 50 pagina's.
De prijs bedraagt ƒ 11,45, voor abonnees ƒ 9,45.
Afgehaald per register ƒ 3,50 korting.
Toezending volgt na ontvangst van het verschuldigde bedrag op postbanknummer 301108 of
bankrekeningnummer 31.34.11.182 ten name van uitgeverij Alvo, Delft.
Betalingen uit het buitenland uitsluitend per eurocheque, internationale postwissel of geld in verband
met de hoge transferkosten.
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Op de omslag:
Deel schilderij J.B. Madou (1796-1877), gebaseerd op zeventiende eeuwse genreschilders.

Genealogie

De Duitse immigratie in Nederland en de
Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland
(W.G.O.D.)
drs. J.F. van Gemund
- althans in de tijd dat vaderlandse geschiedenis van belang werd geacht - mee vertrouwd werden gemaakt was de komst van
de vele tienduizenden Zuidnederlandse en
Franse geloofsvluchtelingen in de zestiende
en zeventiende eeuw. Zij hebben ons voor
een flink deel aan onze Gouden Eeuw
geholpen.
Veel minder bekend is de veel constantere,
- en economisch ook zeer belangrijke jaarlijks terugkerende en eeuwen voortgaande migratie uit het Duitse achterland.
De Duitse immigratie.

IUmaai met mijn fcherp geweer Bij de migratie uit Duitsland moeten we
(2egc hans van Wettfalen ,)
een onderscheid maken tussen de seizoenWeelig Gras opveld eer neer,
arbeiders
en degenen die naar Nederland
Eer •niea Boer kan h*len.
Hannekemaaier naar een kinderprent
(eind achttiende eeuw)

De beginnende genealoog in Nederland
merkt vaak vrij spoedig dat genealogie
bedrijven in dit land dikwijls een internationale aangelegenheid is. Hoewel we nu
dagelijks kunnen lezen en horen dat Europa
op weg is naar zijn eenwording en dat de
grenzen voor de Europese burger open zijn,
blijkt uit veler genealogische ervaringen dat
in de afgelopen eeuwen de grenzen aanzienlijk meer open waren en de stromen immigranten veel groter. Het grote voorbeeld
van massale immigratie waar we op school
Ons Erfgoed nr 6, 1994

kwamen om er zich permanent te vestigen.
De eerste categorie blijkt echter voor de
genealoog toch zeer interessant omdat
velen van hen in de loop der jaren in
Nederland zijn gebleven.
De seizoengebonden trekarbeid is pas de
laatste decennia in Nederland onderwerp
van systematische studie geworden. Pionierswerk is op dit gebied verricht door
mevrouw G.F. van Asselt. Reeds in 1977
publiceerde zij haar eerste onderzoekresultaten. In hetzelfde jaar hield ze een
lezing voor de W.G.O.D.: "De Hollandgangerei of Hollandtrek."
In het spoor van mevrouw Van Asselt is
J.M.W.G. Lucassen verder gegaan. Zijn
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werk resulteerde in een gedegen proefschrift: "Naar de kusten van de Noordzee,
Trekarbeid in Europees perspectief, 16001900." Ook hij vertelde voor de WGOD
over zijn werk.
Basis van de Hollandgangerei waren de
"trek"- en "duw"-factoren die bij omvangrijke migratiestromen steeds een rol vervullen: een relatief welvarend Nederlands
kustgebied met in bepaalde tijden van het
jaar een tekort aan arbeidskrachten en een
arm Westfaals achterland met een tekort
aan werk.
Aan de hand van cijfers die over het jaar
1811 beschikbaar zijn - en die hij ook indicatief acht voor andere perioden - laat
Lucassen zien voor welke soorten werk en
in welke aantallen de Duitsers naar Nederland kwamen. De geef een korte opsomming: maaien en hooien op veeteeltbedrijven in Holland en Friesland (circa
12000 man), de graanoogst in Friesland/
Groningen en in Zeeland (6000), de meekrapoogst op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden (1000), veenarbeid: hoogveen in Groningen, Drente en Friesland;
laagveen in Overijssel, Utrecht, Holland en
een deel van Friesland (9000).
Naast de hier genoemde typische seizoenarbeid, was er ook de niet seizoengebonden
trekarbeid. De belangrijkste vormen waren
de marskramerij, dienstneming in het Staatse leger en aanmonstering op Nederlandse
schepen. Het lijkt me aannemelijk dat bij
deze categorieën een relatief groot aantal
"blijvers" zal zijn geweest. Helaas beschikken we hier niet over getallen.
Voor de genealoog zeer belangrijk is de
categorie Duitse migranten die in de loop
der eeuwen naar Nederland trokken met het
doel zich hier definitief te vestigen. We
224

weten weinig over ze. Waar kwamen ze
vandaan? Naar welke plaatsen trokken ze?
Hoeveel in welke periode? Welke beroepen
brachten ze in?
Een begin van beantwoording van deze
vragen vinden we in een reeks korte
publicaties van A.E. van Puffelen ')• Hij
heeft zijn informatie veelal geput uit vreemdelingenregisters in verschillende steden,
bijvoorbeeld het "Register van vreemdelingen 1742-1798" (G.A.-Den Haag),
"Register officiële admissies" (Archief der
Commissie over de Godshuizen 16771818, in het G.A. te Delft), inschrijvingen
in de kerkelijke registers (Amsterdam
1749-1752). Ik moet hier volstaan met
enkele losse grepen uit de resultaten.
In Den Haag werden in de onderzochte
periode circa 1700 immigranten geregistreerd, op enkele Zwitsers na allemaal
Duitsers. De plaats van herkomst wordt
lang niet altijd genoemd; in 766 gevallen
werd volstaan met de aanduiding "Duitsland". Grote "leveranciers" waren onder
andere Kleef (66), Gulik (25), Wesel (18),
"Munsterland" (25), "Hessen" (25), "Hessen-Kassei" (22), "Hessen-Darmstadt"
(21), "Nassau" (21), "Nassau-Dietz (28),
"Nassau-Dillenburg" (24), "Nassau-Weilburg" (21). Over beroepen van immigranten is weinig informatie. Van Puffelen
vermeldt wel dat vele kleine Hessische en
Nassause vorstendommen adellijke officieren voor het Staatste leger hebben geleverd
(Den Haag was immers regerings-, hof- en
garnizoensstad).
Duitse immigratie in Delft werd voor de
tweede helft van de achttiende eeuw onderzocht. De stad was in die periode, in tegenstelling tot bij voorbeeld Leiden dat in
bevolkingsaantal achteruit ging, nog relaOns Erfgoed nr 6, 1994

tief welvarend. Delft profiteerde van de De organisatie van het Duitse archiefwezen
economische bedrijvigheid van Rotterdam is echter anders dan in Nederland; de stuk(droogleggingen in de omringende polders) ken zijn veelal in een ander schrift geschreven, de taal wijkt af. Kortom door al de
en trok daarnaast als garnizoensstad.
praktische
problemen die zich voordoen,
Gebieden van herkomst van de immigranhebben
vele
genealogen een genealogisch
ten komen overeen met die van Den Haag.
In Amsterdam zijn in de vier onderzochte onderzoek in Duitsland niet aangedurfd,
jaren, 1749-1752, 1600 immigranten in de terwijl anderen zijn vastgelopen.
Lutherse en Nederlands-Hervormde kerk- Een aantal van deze onderzoekers is in
gemeenten ingeschreven. De belangrijkste 1967 bij elkaar gekomen. Zij hebben
streken van herkomst zijn hier: Bentheim destijds besloten hun kennis en hun erva(96), Berg (86), Bremen-Vorden (79), ring, opgedaan bij het onderzoek in de
Kleef (84), Lippe (91), Oldenburg (69), Duitse genealogische literatuur, in de DuitOost-Friesland (116), Osnabrück (67), se archieven en bij het contact met DuitsRavensberg (72), Saksen (61) en Slees- talige verenigingen, onderling uit te wissewijk-Holstein (66). Hessen heeft in deze len en zo te trachten elkaar te helpen bij een
periode weinig immigranten geleverd. Van mogelijke oplossing van moeilijkheden. Zo
Puffelen zoekt de verklaring hiervoor in het werd de W.G.O.D. opgericht. Deze Werkfeit dat Amsterdam geen garnizoensstad is. groep heeft thans meer dan 500 leden. Het
doel van de werkgroep is: "Het vergemakkelijken
van de oriëntering ten behoeve van
Seizoenarbeid, niet-seizoengebonden "tijdehet
genealogisch
onderzoek in Duitsland."
lijk" werk in Nederland en bewuste emigratie naar Nederland zijn drie migratiebewegingen die in de loop der eeuwen vele
duizenden Duitsers er toe "bewogen" hebben zich in Nederland te vestigen. Daarom
is het niet verrassend dat genealogen in
Nederland met Duitse voorouders zich verenigd hebben om ervaringen uit te wisselen
en elkaar te helpen bij de onderzoekingen
naar die voorouders, te meer omdat blijkt,
bij een voorzichtig aftasten van de mogelijkheden, dat het onderzoek in Duitsland
niet altijd even eenvoudig is en soms ook
speciale spelregels kent.

De vereniging kent de volgende activiteiten:
-het samenstellen van een "Gids" van de
Duitstalige genealogische literatuur, die in
Nederland aanwezig is;
-de uitgave van een jubileumbundel "Familieforschung im deutschen Grenzraum zu
den Niederlanden". De prijs bedraagt ƒ 25,- voor leden en ƒ 30,-- voor niet leden plus
de verzendkosten);
-het vier maal per jaar uitgeven van een
mededelingenblad;
-het toezenden van het Duitse genealogische contactblad "Familienkundliche
De Werkgroep Genealogisch Onderzoek Nachrichten";
Duitsland (W.G.O.D.)
-het beleggen van twee bijeenkomsten per
De Nederlandse genealoog weet in eigen jaar, telkens op een zaterdag, in de regel in
land meestal de weg naar de genealogische Utrecht;
bronnen wel te vinden.
-het verschaffen van adressen van vereniOns Erfgoed nr 6,1994
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gingen en archieven in het Duitse taalgebied;
-het bijhouden van een cartotheek betreffende families naar wie door leden onderzoek wordt/werd verricht;
-het aan de hand van bij onze Inlichtingendienst aanwezige handboeken verschaffen van adviezen.

secretariaat:
P.C. Hooftlaan 9, 3818 HG Amersfoort.
De jaarlijkse contributie bedraagt f35,—.
1) Drs. A.E. van Puffelen heeft een reeks korte artikelen over
Duitse immigranten in verschillende Nederlandse steden
uitgegeven, meestal in eigen beheer. Drie daarvan zijn hier
als voorbeeld aangehaald.

Een

nuttige

eerste

oriëntatie

over

Ter voorkoming van misverstanden: de genealogisch onderzoek in Duitsland is de
W.G.O.D. neemt als vereniging geen publikatie van het Centraal Bureau voor
opdrachten tot genealogisch onderzoek aan. Genealogie: Genealogisch onderzoek in
Nieuwe leden zijn uiteraard van harte Duitsland door J.G.J. van Booma. (CB-reeks
welkom. Zij kunnen zich opgeven bij het nr9)

Natuurlijke stukken; zoogdieren. Enkele voorbeelden zijn leeuw, vos, beer,
ever, hert, paard en stier.
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Heraldiek

Natuurlijke stukken: zoogdieren
H.M. Lups
De leeuw
Als wapenfiguren komen onder meer
allerlei dieren voor. In een vroeger nummer
van Ons Erfgoed werden daarbij de zoogdieren gesplitst in leeuwen en overige zoogdieren ')• Dit is gedaan omdat in de Nederlanden de leeuw van ouds het wapendier bij
uitstek is, dat in velerlei variaties voorkomt. Zelfs in de cartografie heeft deze
voorkeur doorgewerkt. Liefhebbers van
oude kaarten weten dat ook kaarten van de
Nederlanden wel in de vorm van een leeuw
werden vervaardigd. Over de oorzaak van
deze voorkeur kan men slechts gissen. In de
tijd dat de wapens en wapenfiguren ontstonden, was het gebruikelijk allerlei abstracte begrippen door bepaalde tekens
weer te geven. Wij weten dat in de schilderkunst bijvoorbeeld veelvuldig van symbolen gebruik werd gemaakt. Het hondje
aan de voeten van een echtpaar symboliseerde bijvoorbeeld de huwelijkstrouw.
Liefhebbers van de vroege schilderkunst
hebben zich daarom met deze symboliek
bezig gehouden. In de middeleeuwen ontstond ook het verhaal van Reinaard de Vos,
waarvan een gekuiste versie in mijn jonge
jaren tot de verplichte literatuur op de middelbare scholen hoorde. In deze fabel is de
leeuw de koning van de dieren. De leeuw
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was dus in ieder geval in die tijd het
symbool voor macht. Zo mogelijk zal in
een toekomstig artikel eens nader over de
symboliek in de heraldiek worden ingegaan.
In deze inleidende artikelen gaat het om het
globale overzicht.
Overige zoogdieren
Naast de leeuw werden de overige zoogdieren als hoofdgroep genoemd. Deze overige zoogdieren worden weer verder onderverdeeld in een drietal subgroepen:
a. Overige roofdieren als beren, vossen,
wolven en hermelijnen.
b. Andere wilde dieren als apen, bevers,
dassen en zwijnen (evers).
c. Huisdieren als paarden, koeien (stieren),
honden en katten.
Fabeldieren behoren tot de groep fantasiefiguren 2)
In de voorgaande illustratie zijn een aantal
voorbeelden opgenomen, waarvan de meeste wel voor zichzelf spreken.
In het komend nummer zal de leeuw in zijn
verschillende variaties als natuurlijk figuur
als eerste worden behandeld.
1) Ons Erfgoed, 2e jaargang, nummer 3, blz. 97
2) Ons Erfgoed, 2e jaargang, nummer 3, blz. 99
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Archiefnieuws
Gemeente-archief Goes
Vanaf oktober tot en met maart is dit
archief op vrijdag weer opengesteld van
09.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.

en Biervliet, collaterale subjecten, 17311796.
(Bron: Nieuwsbrief 30, St. Reg. Geschiedbeoefening Zeeland)

Rijksarchief in Zeeland
Thans is het supplement op de Generale
Index op de studiezaal beschikbaar, zodat
in totaal 350 inventarissen en plaatsingslijsten zijn opgenomen. De generale index
bestaat uit vier delen: persoonsnamen, geografische namen, namen van instellingen,
bedrijven en scheepsnamen.
Een recente aanwinst is het archief van de
Zeeuwse tak van de familie Van Lynden.
Tevens kwam onder meer de volgende
toegangen gereed:
-F. van der Doe, L.R. Priester, E.P. Wigard, Inventaris Rekenkamer D. Rekeningen en bijbehorende stukken ingebracht ter
Rekenkamer van Zeeland door de ontvangers van het haardstede-, dienstbode- en
karos-, wagen- en paardegeld, (1601)
1680-1805.
Van de Persoonsnamenindex notulen Staten
van Zeeland kwam de index over de
periode 1665-1669 gereed. Hiermee is
thans de index over de jaren 1574-1610 en
1665-1684 beschikbaar. In de index wordt
verwezen naar de pagina van de gedrukte
notulen waarop de naam voorkomt. Is
eenmaal een naam gevonden dan zijn er
vaak in het archief van de Staten van
Zeeland meer gegevens over deze persoon
te vinden.
In de verzameling Genealogische Afschriften zijn de laatste maanden opgenomen:
Stavenisse, verpachting tienden, 1624-1663

Streekarchiefdienst Hollands Midden
Met ingang van 5 september j.1. is het
adres:
Groeneweg 30, 2801 ZC Gouda
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Streekarchieven Nassau-Brabant en De
Markkant.
Deze beide archieven zijn samengegaan.
Vrijwel alle bestanden van plattelandsgemeenten in West-Brabant zijn nu op eén
plaats bijeengebracht. Het adres is PrinsHendrikstraat 4, 4761 AH te Zevenbergen.
Openingstijden: 9.00 -16.30 uur (vrijdag
9.00-12.15), woensdagavonds van 16.3021.00 uur.
Dode-Zeerollen verder ontcijferd met
infraroodcamera.
In het Amerikaanse Jet Propulsion Laboratorium is onder leiding van Gregory Bearman een techniek ontwikkeld om onbekende fragmenten van de Dode-Zeerollen in
kaart te brengen. De rollen zijn onderzocht
met een digitale infraroodcamera van eigen
makelij. Het menselijk oog neemt lichtprikkels waar binnen een golflengte van vier tot
zevenhonderd nanometer. De camera uit
Pasadena kan een golflengte van drieduizend nanometer bereiken. Door de opnamen te projecteren, gelukte het onleesbare
zinnen te ontcijferen. Zou deze techniek
ook nog eens voor beschadigde archiefstukken beschikbaar komen? (n. PT 48/49)
Ons Erfgoed nr 6,1994

De adel door de eeuwen heen (4)
W.H.Morel van Mourik

U.B. Leiden - Tweekamp te paard (1402)
Hugo van Trimberg - Der Renner

nederzetting in voorhistorische tijden alle
kolonisten gelijkberechtigd waren. BepaalToen Adam spitte
de gegevens wijzen in die richting. Het valt
en Eva spon,
evenwel niet te ontkennen dat kolonisaties
waar was toen de baron?
door grotere groepen, van grote gebieden,
georganiseerd moesten worden. Dat daarbij
een leider optrad, is welhaast een natuurBovenstaand rijmpje gaat uit van de gelijk- wet. Wordt dat leiderschap erfelijk, dan
heid van alle mensen, van den beginne af. komen we aardig in de richting van adel.
Een mooie theorie, maar of die klopt? Als Het gelijkheidsideaal is typisch voor het
we naar de meer ontwikkelde dieren kijken, tijdperk van de Verlichting, de achttiende
zien we dat daar sprake is van een rang- eeuw, die in 1789 uitmondde in de Franse
orde, die bevochten moet worden. Dat geldt Revolutie met de bekende trits "Vrijheid,
niet alleen voor een kudde met dominante gelijkheid en broederschap". Daarvóór was
mannetjes, maar dat geldt óók voor een de maatschappij zeer ongelijk, al was er
groep van uitsluitend vrouwelijke dieren!
sprake van grote sociale mobiliteit. De adel
Het is heel goed mogelijk, dat bij een kleine speelde in de middeleeuwen een zeer
Ons Erfgoed nr 6, 1994
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belangrijke rol. Hieronder zal de ontwikkeling van deze stand worden weergegeven,
zoals de wetenschap die momenteel ziet.
Hypothesen over de oorsprong van de
adel
De oorsprong van de adel is onbekend. Er
zijn twee hypothesen. De eerste is, dat de
adel in voorhistorische tijden is ontstaan uit
de groep van vrije eigenerfde boeren, waarvan sommigen kans zagen hun medeboeren
te gaan domineren. Het prestige dat daarvan het gevolg was, ging over op het nageslacht.
Meer aanhang heeft de volgende hypothese,
omdat daar in de bronnen bepaalde aanwijzingen voor zijn. Deze hypothese gaat er
van uit, dat er van meet af aan ongelijkheid
tussen mensen heeft bestaan. Stamhoofden
waren dan met een macht bekleed, die van
bovennatuurlijke herkomst werd geacht
(vergelijk heden ten dage de Japanse keizers en hun "goddelijke afkomst") en die afstraalde op hun familieleden en hun nageslacht. Het recht werd door hen als vertegenwoordiger van de goddelijke macht
uitgeoefend; zelf waren ze er niet aan onderworpen. Dat kan de reden zijn dat in de
wet van de Frankische Saliërs (vijfdezevende eeuw), die te situeren zijn in het
huidige Brabant, geen melding van edelen
wordt gemaakt. (Er zijn ook onderzoekers
die hieruit opmaken, dat er blijkbaar geen
adel bestond.) Bij andere germaanse stammen (Friezen en Saksen) wordt overigens
wèl melding van edelen gemaakt.
Hoe het ook zij, uit het feit dat de Frank
Karel de Grote (742-814) en zijn opvolgers
in hun gevolg mannen hadden die door hun
afkomst reeds tot de toplaag hoorden, kunnen we concluderen dat er reeds eerder
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"adelvorming" moet hebben plaatsgevonden. Deze mannen streefden er naar, zich
door huwelijken met het koningsgeslacht te
verbinden zodat hun kinderen het koningsbloed en het daaraan gekoppelde prestige
verder konden dragen. We zien dan ook in
latere eeuwen uit de toplaag van deze
rijksaristocratie weer nieuwe koningsfamilies naar voren komen. Ook onderling
waren deze nazaten van Karel de Grote op
vele manieren met elkaar verwant.
In de Nederlanden komen in de tiende en
elfde eeuw dergelijke geslachten als heersers over een bepaald gebied eveneens
voor. Deze regionale vorsten werden de
stamvaders van de hertogen van Brabant en
de graven van Vlaanderen en Henegouwen
en vermoedelijk ook van Gelre. Bij de
graven van Holland lag het aanvankelijk
wat anders. Aan hun wieg stond een
oorspronkelijk Fries gravengeslacht, dat
mogelijk van koning Radbod afstamde en
dat wellicht bloedbanden had met nazaten
van de Saksische hertog Widukind. In een
later stadium trouwden zij met vrouwen
met Karolingisch bloed, zodat we kunnen
stellen, dat in de elfde eeuw en de volgende
eeuwen alle graven en hertogen in de
Nederlanden met elkaar verwant waren èn
met hun soortgenoten in de rest van
Europa. Zij behoorden tot de toplaag van
de adel. De rest van deze z.g. oeradel werd
gevormd door verwijderde verwanten.
Een andere groep vraagt nu de aandacht.
Van omstreeks 900 dateren rechtsregels
voor mensen die bij de Amer wonen (het
huidige gebied langs de grote rivieren). Er
blijken daar boven de inheemse bevolking
machtigen en grootgrondbezitters te zijn,
die zich onderscheiden door een hoger
weergeld (een boete die betaald moest
Ons Erfgoed nr 6,1994

worden bij ernstige verwonding of dood
van het slachtoffer). Kennelijk zijn dat
vrienden en agenten van de Merovingische
en Karolingische machthebbers. Deze
homines franci, zetbazen van het Frankische rijksgezag, vormden een vrij selecte
groep van vrijen, die land van de koning
hadden gekregen en als tegenprestatie een
tijns (belasting) moesten betalen en krijgsdienst moesten verrichten. Op kwetsbare
punten van het rijk, dus vooral aan de
grenzen, werden dergelijke krijgslieden
geplaatst. Onder andere de Betuwe en het
Land van Maas en Waal blijken dergelijke
grensmarken geweest te zijn. Het grondgebied van deze z.g. koningsvrijen mocht
op hun zoons vererven.
Tanend gezag van de koning in deze voor
hem afgelegen streken betekende geleidelijk
verlies van functie voor de koningsvrijen,
die niet meer als militaire grensmacht
hoefden op te treden sinds de Noormanneninvallen voorbij waren en ook de inheemse bevolking geen steeds terugkerende
bron van gevaar meer vormde. Ze leefden
tamelijk teruggetrokken op hun goederen
van minstens drie of vier hofsteden en
speelden geen bijzondere rol meer. Alleen
als er gevochten moest worden, werd een
beroep op hen gedaan en moesten ze hulp
verlenen, in de elfde eeuw aan de bisschop
van Utrecht, die toen als rijksvorst de
koning in deze streken vertegenwoordigde.
Hoe zij geleefd hebben van de elfde eeuw
af tot het moment dat zij in de ridderschap
een rol gingen spelen, is bij gebrek aan
bronnen niet meer na te gaan. Zij woonden
afgezonderd, te ver van de bisschop om als
getuigen bij het opstellen van oorkonden
voor te komen. Wellicht boden zij bij
voorkomende gelegenheden aan deze of
Ons Erfgoed nr 6,1994

gene oorlogszuchtige heer hun gewapende
arm aan.
In het tweede artikel in deze serie (tweede
jaargang, nr. 4) is op pagina 147 t/m 149
Een aardige illustratie hierbij vormt de
middeleeuwse ridderroman Ferguut
(veertiende eeuw), door literatuurhistorici kort maar verkeerd omschreven
als de geschiedenis van een boerenzoon die onder invloed van de liefde
een volmaakte ridder wordt. Pas de
laatste jaren daagt het besef, dat
Ferguut, als zoon van een (onbehouwen) grootgrondbezitter, die nog in
de kelder een oud harnas had liggen,
juist tot deze categorie van koningsvrijen moet worden gerekend. De
overstap naar de nieuwe klasse van de
ridderschap was voor hem dus gemakkelijk te maken. De component "landbezit" kreeg minder nadruk, de component "geharnast strijder te paard"
werd hoofdzaak.
deze groep al aan de orde geweest. Vooral
in het rivierengebied komen in leenregisters
en andere akten grote aantallen ridders en
knapen voor, die niet tot de adel, en ook
niet tot de ministerialiteit te rekenen zijn.
Het betreft hier een tussenstand, die door
jonkvr. dr. J.M.van Winter de "vrije ridderschap" genoemd wordt. Dit veelvuldig
voorkomen in de Betuwe en in het Land
van Maas en Waal is alleen te verklaren
als men in hen de afstammelingen van de
vroegere koningsvrijen ziet.
Eveneens in dit tweede artikel is gewezen
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op de ontwikkelingen sinds de twaalfde
eeuw, toen de "ridderschap" opkwam, al
vrij snel een gemêleerd gezelschap van
edelen, vrije ridderschap en ministerialen.
De ironie van de geschiedenis is, dat de
adel vrijwel uitgestorven is en de vrije
ridderschap of tot de boerenstand is afgezakt óf uit het zicht is verdwenen door
huwelijken met ministerialen, waardoor
deze laatste groep van oorspronkelijk onvrijen thans de kern van de huidige adel
vormt. De ontwikkeling in het graafschap
Holland, waar de boerencomponent van
geslachten van adellijke afkomst in bepaalde dorpen rijk is vertegenwoordigd, is een
dergelijke knipoog van het lot.
Het vorenstaande betekent voor de
genealogische onderzoeker, dat men bij
onderzoek in het Gelderse rivierengebied,
in Holland en in Zeeland steeds bedacht
moet zijn op voorouders die het onderzoek
in opwaartse richting kunnen stuwen. De
genealogische literatuur heeft hierover
nauwelijks iets te melden: adellijke en
aanzienlijke geslachten zijn duidelijk omlijnd, althans dat denkt men. De nevel van
de historie verbergt de boeren die óók
edelman zijn. De versregel "Een boer is
geen edelman" uit een kinderliedje mag dan
waar zijn voor het gros van de landlieden,
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de categorie van de weigeborenen in het
rivierengebied en in Holland en de kleine
ambachtsheren in Zeeland geeft aan, dat
een genuanceerde benadering ook op dit
gebied van belang is.
Enige literatuur:
* Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 11(1982),
p. 123-147 en p. 508-510.
* H.P.H. Jansen - Middeleeuwse geschiedenis der
Nederlanden (tweede dr. 1971),p. 39.
* JM. van Winter - Ministerialiteit en ridderschap in
Gelre en Zutphen (1962).
* HJ^.K. van Nierop - Van ridders tot regenten. De
Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de
zeventiende eeuw (1984).
* De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke
Nederlanden.onder redactie van J. Aalbers en M. Prak
(1987).
* W.H. Morel van Mourik - Van Mauderick 1270-1695.
De geschiedenis van een schildboortig geslacht (1990).
* De Nederlandsche Leeuw, juli 1992. Symposiumnummer
onder redactie van Peter Hofman Kolk. Ontwikkelingen in
het Nederlandse adelrecht.
* N. Plomp - Een boer is geen edelman. Zestiende-eeuwse
conflicten over riddermatigheid in de Neder-Betuwe.
Jaarboek deel 47 (1993) van het Centraal Bureau voor
Genealogie, p. 87-132.
* In genealogische bladen kan men soms iets vinden:
W.C. Braat - Weigeborenen en huislieden, Gens Nostra
1953, p. 53-55. (Dit artikel steunt op de gelijknamige
studie van LH. Gosses (1926), die over de afkomst van
weigeborenen een standpunt inneemt dat tegenwoordig
door de wetenschap niet meer wordt aangehangen)
A.F. de Graaff - Ontmoetingen met weigeborenen, Gens
Nostra 1953. p. 55-57.
* Losse vermeldingen van weigeborenen in Ons
Voorgeslacht, mei 1991, p.215-216 en september
1991, p. 380-381.
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DNA-onderzoek en genealogie (1)
JW. Koten
het accent op de genealogie. Voordat op het
DNA gedeelte van de vraag wordt ingegaan
moet eerst de bouw van de cel worden uiteengezet.

"Streepjescode" van eeneiïge tweelingen (li.
en re.) en tweeëiïge tweeling (midden)

In het vorige nummer van Ons Erfgoed
stelde een lezer een tweetal vragen: Wat
houdt DNA-onderzoek precies in? Krijgt
het DNA-onderzoek in de toekomst een rol
bij het genealogische onderzoek?
Deze veel omvattende vragen kunnen hier
slechts summier en vereenvoudigd worden
beantwoord. De technische toepassingen
van de DNA-technologie zijn momenteel
legio. Vanwege de vraagstelling leggen wij
Ons Erfgoed nr 6, 1994

Zoals bekend is de cel de kleinste levenseenheid. Alle levende wezens, of het nu
planten, bacteriën, wormen of vissen betreft, hebben de cel als grondstructuur. De
mens is uit een groot aantal verschillende
cellen opgebouwd, ieder orgaan heeft zo
zijn eigen celtype. De gemiddelde cel bij de
mens is ongeveer 0,01 mm groot, met
andere wooorden er gaan 1000 cellen in
een cm (= 1.000.000.000 in een cm3).
Cellen kun je dus niet met het blote oog
zien maar uitsluitend met de microscoop.
Hoewel cellen duidelijke verschillen tonen
hebben zij toch allemaal een zelfde grondpatroon. In het centrum van alle levende
cellen zit een kern, die ongeveer 0,001 mm
doorsnee heeft. De vorm van de cel is te
vergelijken met een kers, waarbij de pit de
kern voorstelt, alleen alles globaal 1000
keer kleiner. In de kern worden alle levensprocessen gestuurd: de regie van de cel
is in de kern geconcentreerd. Voor deze
regie is primair het DNA verantwoordelijk.
De chemische structuur van DNA is te
complex om hier in technische termen te
worden beschreven. Voor de lezer is het
voldoende te weten dat DNA's de chemische bouwstenen voor de zogenaamde
genen zijn. Daar genen de dragers van de
erfelijke eigenschappen zijn, kan men ook
zeggen dat DNA het bouwmateriaal is van
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de erfelijkheid. Er zijn vier verschillende
DNA's. Gewoonlijk worden deze vier
verschillende DNA's met de letters C, T, A,
G aangeduid. Het aardige van deze DNAletters is dat iedere letter een (chemisch)
haakje en oogje heeft. Daardoor kunnen
lange ketens worden gevormd (nauwkeuriger eindeloze spiralen). Deze aaneenschakeling van DNA-letters in een keten
noemen we een DNA-streng. De combinatie van letters in zo'n DNA-streng
vormt de code voor een erfelijke eigenschap, die je dus als een genetische1) volzin
zou kunnen typeren. Zo'n zin ziet er dus zo
ongeveer uit als volgt uit: caattggatcgctaggatc....enz. Hij is dus geschreven in een
code van slechts vier verschillende letters.
De mens heeft ongeveer 2 - 3 miljard van
deze letters. Als men alle strengen achter
elkaar legt, ontstaat een snoer van ongeveer
twee meter. Deze streng vormt het menselijke genoom d.w.z. de totaliteit van
menselijke erfelijke eigenschappen. Er is
momenteel een gigantisch project gaande
om de DNA-volgorde (sequentie) van de
totale menselijke DNA-streng vast te
stellen. Dit "Human Genome Project" (=
menselijk genoom project) vordert goed.
Zoals het zich nu laat aanzien zal het
project zelfs enkele jaren eerder zijn
afgerond dan werd voorzien. Een goede
kans bestaat dat voor het jaar 2000 de
DNA-volgorde van het totale menselijke
genoom in kaart (mapping) is gebracht.
Allerlei patent-problemen doen zich nu
voor en remmen soms het project, doch het
zou te ver voeren om hierop nader in te
gaan. Ook worden van allerlei dieren
momenteel DNA-kaarten samengesteld.
Het klinkt misschien vreemd, maar hele
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stukken van de menselijke DNA-kaart
komen sterk met die van heel wat dieren
overeen. Dit dieronderzoek, dat vaak technisch wat eenvoudiger is, heeft dan ook
grote betekenis voor de ontrafeling van het
menselijke genoom.
De enorme hoeveelheid informatie van het
genoom is opgeslagen in de zeer kleine kern
van één duizendste millimeter doorsnede,
gelukkig goed geordend. Het is een ordening die een beetje aan de opbouw van een
boek doet denken. Het doorlopende snoer
van DNA letters is zodanig dat de letters
worden neergeschreven in kolommen. Deze
kolommen vormen pagina's en de pagina's
zijn weer onderdeel van katernen. De
katernen worden gestapeld tot boeken die
men in het jargon chromosomen noemt.
Een chromosoom is dus een stapel katernen. In totaal zijn er 46 chromosomen,
waarvan 22 paren onderling vrijwel gelijk
zijn. Bij de vrouw is ook het 23 ste paar
gelijk, maar bij de man ontbreekt een stukje
van één van de chromosomen. Deze chromosomen zijn met de microscoop goed te
bestuderen. De chromosomen zien er een
beetje uit als balkjes met een streepjes
code. Dat komt omdat, in tegenstelling tot
bij een gewoon boek, de bladspiegel en
dikte van de verschillende katernen onderling sterk verschillen. Daardoor tekent zich
er op de snede van het genenboek een reliëf
af, dat schematisch als een streepjescode
wordt weergegeven. Ieder chromosoom van
de 23 chromosoomparen blijkt nu zijn
eigen streepjescode te hebben. Daarom kan
men aan de streepjescode herkennen welk
chromosoom het betreft. Bovendien is ook
binnen het chromosoom oriëntatie enigermate mogelijk. Als in het DNA een
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erfelijke afwijking is ontdekt kan men tracks) letter voor letter te lezen. Deze
aangeven in welk katern de afwijking zich methode is nu zover geautomatiseerd dat
bevindt. Sommige ernstige ziekten gaan men op korte termijn lange ketens kan idenmet structurele afwijkingen van de chromo- tificeren. Wanneer de overeenkomstige
somen gepaard, zo is er bij de ziekte die als strengen van verschillende mensen ver"mongooltjes" bekend staat één chromo- geleken worden, dan blijken deze strengen
weliswaar heel veel overeenkomsten te
soom te veel.
hebben, maar ze tonen toch ook talrijke
Hoe kan men nu het DNA aflezen en hoe kleine verschillen. In principe bestaan er
weet men op welke paginaregel men is van geen twee mensen waarvan de DNA-code
dit ontzettend dikke codeboek: een boek helemaal gelijk is. Dit laatste is niet heleimmers dat geen regelteller of paginanum- maal waar, want eeneiige tweelingen hebmers kent? Bovendien is de kern ook nog ben een identieke DNA-code, zeker als ze
vreselijk klein (een duizendste millimeter jong zijn. Er komen echter op den duur
doorsnede) en de hoeveelheid DNA derhal- toch verschillen in de DNA-structuur, zoals
ve minimaal. Dit soort problemen is de nu wordt uitgelegd.
laatste jaren door biochemici opgelost.
Door gebruik te maken van een biologische Iedere cel heeft maar een beperkt leven,
verbinding kan men het DNA van een cel gemiddeld zo'n twee jaar. Gemiddeld eens
honderdduizend maal vermeerderen. Op die in de twee jaar moet de cel zich vermanier verkrijgt men toch voldoende DNA nieuwen. Dit geschiedt door celdeling. Dit
om deze complexe spiraal met chemische kan in het totale leven in totaal ongeveer 55
technieken te kunnen analyseren. Deze - 60 keer, zodat de theoretische levensduur
methode noemt men in het technische bij de mens zo ongeveer 110-120 jaren
jargon gen-amplificatie. Verder is het mo- bedraagt. Bij deze deling treden nogal wat
gelijk om de DNA-streng op heel precieze foutjes op, die bij iedere nieuwe kerndeling,
wijze in duizenden stukjes van verschil- waarbij weer nieuwe foutjes ontstaan,
lende lengte te knippen. Al die stukjes zijn worden doorgegeven. Geleidelijk aan staop lengte te sorteren met behulp van een pelen zich steeds meer DNA-fouten op: het
elektrische sorteermachine, genaamd elek- genoom bederft. Dit proces van bederf
troforese. Zodoende ontstaat toch een noemen we in het dagelijkse leven verouhandzame ordening van verschillende DNA dering. Veroudering is dus het geleidelijk
strengen. Op zo'n streng met een bepaalde toenemen van foutjes (mutaties) in de
lengte kan dan selectief naar een bepaalde DNA-code. Op den duur komen er zoveel
DNA-code gezocht worden. Dat betekent foutjes in de DNA strengen dat de kern
dat maar een klein deel van het DNA zich niet meer kan delen. Het kern DNA
bestudeerd hoeft te worden en men niet kan niet meer worden afgelezen. De cel
genoodzaakt is het hele DNA na te pluizen. vernieuwt zich dus niet meer, anders
gezegd de mens heeft het einde van het
Het is tegenwoordig mogelijk de DNA- leven bereikt en/of de soort sterft uit.
strengen (in computertermen de DNA- Om het uitsterven van de soort tegen te
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gaan heeft de natuur iets bijzonder aardigs van een bepaalde kinderlijke DNA-streng
bedacht, namelijk de geslachtelijke voort- kent, is vast te stellen of een bepaalde man
planting. Bij de geslachtelijke versmelting of vrouw de ouder is. Er moeten dus altijd
worden de goede delen van de DNA stukjes van de DNA-streng die bij het kind
strengen van de man en de vrouw tegen de aanwezig zijn bij één van de ouders worden
slechte uitgewisseld. Met andere woorden teruggevonden. Bovendien moeten die spede kinderlijke DNA streng krijgt van de cifieke DNA-strengetjes zich op ruwweg
beide ouders de beste stukjes. Hierdoor dezelfde pagina c.q. hetzelfde katern van
wordt het meeste kwaad dat bij de het grote genenboek bevinden.
veroudering is opgetreden gecompenseerd.
Men kan dus zeggen dat de DNA-strengen >) genetisch is afgeleid van genetica = de
van een kind uit goede (helaas niet altijd leer der erfelijkheid; vandaar uitdrukkingen
perfecte) DNA-strengen van vader en als gen = erfelijkheidsdrager en genoom =
moeder is opgebouwd. Als men de letters het totaal van erfelijke eigenschappen.

In computertermen...
Hoeveel informatie bevat zo'n genenboek (chromosoom) globaal? Ruwweg
heeft ieder van de 46 chromosomen gemiddeld 50 - 100 Mb (50-100
miljoen) aan DNA-tekens. Men kan dus zeggen dat het totale genoom
ongeveer 46 flinke harde schijven beslaat. Ieder katern (streepje van een
chromosoom) heeft gemiddeld 100-200 Kb (100-200 duizend) tekens aan
DNA-informatie. Om in computer termen te spreken iedere streepje van de
streepjescode (katern) is een floppy waarop 100-200 Kb aan informatie
staat. Als men ongeveer 50 - 100 van deze floppy's stapelt ontstaat een
indruk hoeveel informatie een chromosoom bevat. Iedere "genetische
diskette" (of katern) bestaat dus uit een doorlopende DNA-streng, bestaande
uit de letters C, T, A en G, en die zijn ondergebracht in gemiddeld 30 - 50
bestanden (files). Deze bestanden kan men vergelijken met de genen, de
dragers van specifieke erfelijke eigenschappen zoals oogkleur, kleurenzien
e.d.. In totaal zijn er zo ongeveer 130.000 genen. Het probleem is echter dat
de genetische diskette geen verdeling in hoofdstukken of paginering kent.
Om met computertermen te spreken de FAT op de genetische diskette
ontbreekt en de files hebben ook geen duidelijke namen, waardoor de file
niet makkelijk te vinden is. Dat maakt de oriëntatie in het genoom met zijn
duizelingwekkende hoeveelheid informatie buitengewoon moeilijk.
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Antwoorden en vragen van lezers
Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde problemen hebben, anders dan genealogische contacten, kunnen ze in deze rubriek aan de orde stellen.
Eventuele antwoorden graag naar de redactie.
Antwoorden, die alleen voor de vragensteller van
belang zijn, worden direct doorgezonden. De andere worden, al dan niet verkort of samengevoegd
opgenomen in Ons Erfgoed.

Antwoord op vraag 94502.
In D.W. Hellema, Kroniek van een Friese
Boer, (1979) pag. 339 e.v. staat beschreven hoe het met de loting voor de Nationale
Militie van de zoon van de schrijver verliep:
(p.339) 3-3-1845. Mijn op één na jongste
zoon Klaas moet morgen loten tot de militie, het lot wordt in de schoot geworpen;
maar het beleid is van den Heere!
(p.339) 5-3-1845. Mijn zoon Klaas is
gisteren aangelot. Er waren te Wirdum en
onder desselfs behoor zoo ik meen 16 lotelingen, waarvan verscheidene aangelot zijn,
mijn zoon met Nummer 24.
Niet alleen de Kosten maar ook de moeite
om een goede remplaicent of nummermilder te koopen, veroorzaakt mij zorgen.
Om dezelve in kroegen op te sporen is mijn
zaak geheel niet, en zal mij daarom tot een
ronselaar moeten wenden. Mijn jongste
zoon Sijtze, thans zijnde 15 jaar, zal door
het koopen van een remplaicent indien hij
leefde en gezond ware, op zijne aanlooting
mede vrijstelling bekomen, maar het is wat
zekerder een nummerruilder te bekomen
dan een remplaicent. (Noot: De remplacant
blééf vervanger van de aangelote dienstplichtige en kon zich dus niet opnieuw
verhuren; een remplacant was daardoor
veel duurder dan een nummerverwisselaar.
Ons Erfgoed nr 6,1994

Daar stonden ook weer voordelen tegenover: als in ons geval voor Klaas een
remplacant zou worden gevonden, was
Sytze vrij wegens broederdienst, omdat
geacht werd, dat Klaas zijn dienstplicht had
vervuld. Als de nummerverwisselaar de
diensttijd had uitgediend, kon hij zich opnieuw verhuren, om weer voor een ander
dienst te nemen.)
(p. 341) 29-3-1845. Een geschikt persoon
te Wijtgaard, daartoe gepatenteerd, heeft
gisteren een Nummerruilder uit de ligting
van 1842 volgens de wet bestaanbaar, voor
de som van 325 Gld. in de plaats van mijn
zoon Klaas aangekogt; als deze nu voor de
militieraad gekeurd en aangenomen wordt,
dan zijn wij klaar; omdat deze door de
nummerverwisseling alle militaire diensten
in plaats van mijn zoon 5 jaren zullen moeten waarnemen.
(p. 341) 15-4-1845. Morgen heeft de
Militie Raad volgens advertentie zitting om
de Remplacenten en Nummerwisselaars,
welke aangeboden zullen worden ter goedof afkeuring. Wij moeten dus met onze
Nummerwisselaar aldaar ook tot dat einde
laten vinden, de stukken daartoe vereischt
volgens de wet daarbij overleggende.
Rondema bevorens gemeld zorgt voor alles,
zoodat ik weinig bemoeijinge heb.
(p. 342) 21-4-1845. Ingevolge onze vorige
aanteekening is onze Nummerwisselaar
door den Raad goedgekeurd, benevens
verscheidene andere, welke toen, tot dat
einde ook aangeboden werden. Na de goedkeuring betaalde ik aan onze Nummerwisselaar Sibe Siebes Bijlsma te Stiens
woonachtig, behorende tot de ligting van
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1842, met No. 60, volgens contract 50 Gld.
waarna elk zijn wegen ging. 275 Gld heeft
dezelve Mei over eenjaar tegen 4 pr.Ct nog
te vorderen.
Op p. 256 had Hellema al eerder iets
geschreven over het systeem van remplacanten:
Deze vrij loting ontheft mij van een groot
bezwaar, kosten en moeijelijkheden; want
om een goed remplaicent of nummerruilder
te kopen heeft doorgaans veel moeite en
omzigtigheid noodig. Vele lediggangers of
ongeschikte tot den dienst bieden zich wel
aan om te verkoopen, onder beding van een
goed handgeld, en als zij dat verkregen
hebben, hebben zij hun oogmerk bereikt,
dewijl zij wel verzekerd zijn, dat zij bij de
keuring zullen afgekeurd worden! Of bij
eene goedkeuring eene somme gelds
volgens akkoort ontvangen hebbende,
ontstaan er zoo veele zwarigheden en
moeite tussen den kooper en verkooper, dat
de loteling eindelijk in de noodzakelijkheid
geraakt, om zijn gekogte remplaicent of
nummerruilder te moeten met zijn geld te
laten varen en doorstrijken, en opnieuw
naar een tweeden of ook wel een derden,
zooals veelmalen gebeurd, zal moeten
omzien, om eindelijk zelf zal moeten
uittrekken, en boven dit alles gaat hier
mede nog vergezeld, dat men dag op dag en
nacht op nacht in kroegen en zuiphuizen
moet doorbrengen, om met zoodanigen te
onderhandelen.
Van alle deze onaangenaamheden, moeite
en kosten, teleurstellingen, vloeken, razen,
verwenschingen en tieren, ben ik door de
goede hand Gods thans ontheft en bevrijd,
en heeft mij, mijne vrouw en wijdere huis-
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gezin en betrekkingen een grote gerustheid
aangebragt.
(Met dank aan drs. R.A. Brongers)
Antwoord op vraag 94504. De oudere
Nederlandse walvisvaart wordt beschreven
in het boek 'De Walvisvaart', geschreven
door G. Lutke Meijer, in 1985 uitgegeven
door De Bataafsche Leeuw, Amsterdam/Dieren. ISBN 90.6707.070.X. In dit
boek, dat vermoedelijk nog in verschillende
bibliotheken aanwezig is, wordt onder meer
verwezen naar het Gemeentearchief van
Rotterdam. Gezien de activiteiten van Amsterdammers lijkt het zeer waarschijnlijk
dat ook in dat Gemeentearchief wel het een
en ander valt te ontdekken. (H.M. Lups)
Vragen van lezers.
94601. Volgens militaire stamboeken is
Anton (Pi(e)gel, later geschreven als
Biegel) omstreeks 1737 geboren in
Bermich in het Stift Volz. Wie weet waar
Bermich, ook geschreven als Berwijch of
Berwijck ligt of heeft gelegen?
94602. In een testament uit 1773 kom ik in
de kantlijn de opmerking tegen: "De
comparanten verklaarden aan de notaris:
tot ƒ 2000,- gis niet tegoed, nog in 't
ampgeld bekend te zijn. Zijnde in dit
testament geen Fidei commis geïnsereert."
Wat betekent dit?
94603. In een DTB trouwregister uit 1805
vind ik de latijnse aantekening: "Coram
Sonvibus Sponsae, alüsque plüvimis"
Wat wordt hiermee bedoeld? Meestal staat
er "in facie Ecclesiae" (voor de kerk).
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Genealogische contacten
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen
in volgorde van binnenkomst en voorzover de
plaatsruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis voor
abonnees. Vragen graag in machineschrift ofblokletters.
Bo(u)daan. Gezocht het huwelijk en de voorouders
van Anthonij Budaen en Neeltje Jans, die in Den
Haag in de periode 1690-1705 een aantal kinderen
lieten dopen (o.a. Jurriaan, Elisabeth, Pieter).
Genoemde Pieter trouwt te Den Haag in 1719
Lijsbeth van der Steen en vertrok als soldaat naar
hidië. Hij liet zijn twee en een halfjaar oud zoontje
Antonie achter in het weeshuis. Doopdatum (circa
1720) van de kleine Antonie en sterfdatum van zijn
moeder zijn mij onbekend. Alle families Bodaan
stammen van Antonie af.
Ir. J.D. Jager, Wamberg 48, 5653 KV Eindhoven,
tel. 040-521056.
Gans. Gevraagd gegevens en voorgeslacht van
Frans Tobias Gans, geb. Hessen-Darmstadt ca.
1736, overl. 's-Hertogenbosch 5-3-1806. Hij trouwt
(als j.m.) te 's-Hertogenbosch op 2-5-1762 met
Agnita van Aelst, geb. Kerkdriel 30^-1730,
overleden 's-Hertogenbosch 25-8-1796.
Voerde dit geslacht een familiewapen?
Eltingh. Gevraagd gegevens en voorgeslacht van
Hendrik Eltingh. Hij trouwt als j.m. van Odoorn)
te Groningen 11-12-1749 Janna Jans Mulder.
Heeft dit geslacht een familiewapen?
P.M. van Hemert, De Karre 5, 6971 HT Brammen,
tel. 05756-4693.
Harland/Harlig.
Gezocht
de
ouders
en
geboorte/doopgegevens van Joost Harmensz.
Harland (bij ondertrouw genaamd Harlig) , geh.
Ie te Leimuiden en Vriezekoop 18-3-1753 met
Marijtje Pieters Lelyveld en 2e te Thamen op 113-1759 met Marijtje Luder Simons. Uit dit
tweede huwelijk zes kinderen, die allen de naam
Harland dragen.
Gezocht de ouders en doopgegevens van Willem
Jurriens Hariand, aanget. te Groningen 20-101728 met Gritje Cornelis. Uit dit huwelijk 2
zoons: Cornelis, ged. Groningen 22-3-1733 en
Ons Erfgoed nr 6,1994

Johannes, ged. Groningen 5-5-1736.
CL. Schenkel, K. Doormanweg 25, 3621 JV
Breukelen, tel. 03462-62456.
Kap tein/Kap te ij n/Kap teyn. Iedere informatie
over deze familie is van harte welkom bij J. Kapteyn, van Effendreef 22, 2353 BN, Leiderdorp, tel.
071-892315.
Christerus/Christerius. De naam is aangenomen
door Brugt Hendriks (geb. 1786?), misschien te
Smilde of in Ooststellingwerf. Wie weet waar en
wanneer precies? Ook alle verder gegevens over
deze familie zijn van harte welkom.
Antje Egberts Keimpema, geb. 23-04-1851 te
Heerenveen (Aengw.), waar zij tot 1870 woonde.
Daarna is zij voor mij spoorloos. (Een broer en
zuster woonden rond 1900 te Breda.
Maria Christina Post, geb. 30-06-1858 te 'sGravenhage, huwt daar 1885 Hans Egberts
Keimpema, geb. 19-01-1858 te Heerenveen
(Aengw.), dochter van David Post en Frederika
Harteloh. Gevraagd: de geb. data en plaatsen van
haar ouders.
Maria Barbara Beij, geb. 28-05-1896 te Leiden,
huwt 1917 te 's-Gravenhage Egberts Johannes
Keimpema, geb. 11-05-1893 te 's-Gravenhage.
Gevraagd: Namen, geb. data en plaatsen van haar
ouders.
H. Keimpema, Gersteveld 35, 3902 EM Veenendaal, tel. 08385-28686.
Pegel. Wie is de naam Pegel in zijn kwartierstaat,
genealogie of stamboom tegen gekomen? Met deze
mensen zou ik graag in contact willen komen om
gegevens uit te wisselen. De naam Pegel is een in
Nederland zeer weinig voorkomende naam. De
oudste gegevens van mij komen uit Salzzuflen
Lippe in Duitsland.
C.J. Pegel, Coba Ritsemastraat 33, 6717 VL Ede.
Ringers (Rengers). Gezocht ouders en geboorteplaats van Jan Ringers, overleden te Alkmaar 812-1801 op 71 jarige leeftijd. Hij tr. 1. Johanna
Hooghordel, Elburg 25-5-1758, overl. 17-2-1767.
Tr. 2. Grietje van Veen, Alkmaar 7-6-1767.
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Alle nabestaanden uit deze huwelijken die zich
afwisselend Ringen of Rengers noemden zijn
bekend.
J.N. Ringers, Else Mauhslaan 201, 2597 HE Den
Haag.
Scheurwater. Graag zou ik in contact komen met
alle personen met deze naam. Tevens zoek ik
(kopieën van) geboorte- huwelijks- overlijdens- en
andere berichten over de "Scheurwaters".
P.J. de Penning, Jul. van Stolbergstraat 16, 3331
BJ Zwijndrecht, tel. 078-121723.

Talma. Gezocht gegevens over: 1. Gerben Talma,
ged. 6-5-1764 te Rinsumageest (Dantumadeel, Fr.),
zoon van Meindert Gerbens en Romkjen Pieten.
2. Gerben Klazes Talma, geboren 16 januari
1863, overl. 1 juli 1899, gehuwd met Iijsbert
Eetzes Oostenbrug (gegevens over eventuele
nakomelingen), 3. Meindert Heines Talma, geb.
3-3-1891 te Kooten (Fr.), zoon van Heine
Meinderts Talma en Jantje Kloosterman.
Verdere gegevens over het geslacht Talma zijn
eveneens van harte welkom.
S. Talma, Hofstraat 27, 8861 EP Harlingen.
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Geurde 213
Ghijsbertssoon 146
Gijsen 113
Goch, van 179
Gonzalo 137
Goor, van de 214
Goris 113
Gosses 148, 232
Goudee 122
Gouw, ter 72, 108
Graaff, de 143, 232
Gregorius XIII, paus 119
Greup 87
Grimmius 130
Grise, de 42
Groen, 159
Groeneveld 86
Groenwold 129
Grootfelts 149
Groot-Brittanië, van 136
Grotefend 120
Gubbels 9, 10
Haas, de 214
Hager48
Hak(s) 213
Hamelin(c)k 41, 52
Hamelinck-Maertens 52
Hamzink68
Harderwyk 27
Harland 238
Harlig 238
Harms86, 129, 131
Harst, van der 100
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Harst 42
Harteloh 238
Hartman 152
Hartog216
Hattem, van 87, 131
Have, ten 130
Hazewinkel 129
He(e)res 39, 130
He(e)ringa 87
Heckmann 107
Heereman van Zuydwijck 41
Hees, van 211
Heijden, van der 43
Heiningen, van 107, 158
Heinrich, prins 137
Helena 137
Hellema 236
Hemert, van 238
Hemmen, van 129
Hendri(c)ks 18, 33, 210, 238
Hendrik de Vreedzame52
Henssen213
Hermanni 107, 108
Hermbstadt 108
Hermens 44
Hessen, van 137
Heteren, van 149, 150
Heutz, van 114
Heuvel, van den 43
Hilbrants 129
Hillebrand 27
Hillenius 86
Hilten, van 20
Hippocratus 203
Hoeben, 128
Hoek, van der 107
Hoen, van 86
Hoflandt, van 176
Hofman Kolk 232
Hogervorst 43, 44
Hoijckinck 190
Hoiting 129
Holland, van 52
Holla40, 41
Hollestelle 101
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Holtkamp 6
Hol 213
Hommes 188
Hooft 74
Hoogakker 87
Hoogendijk 55, 99
Hooghordel 238
Hops 213
Horst, van der 87
Houten, van 30
Houtzager 204
Houwaart 202
Hove, ten 18
Hoving 86
Hubenet 129
Hubers 69
Huijssen51
Huisman 33
Huizenga 131
Huizinga87, 131
Hur(c)k,vande(n)212
Hurck, vande(n)213
Hussen, van 213
Hut, v.d. 75
Huygens 193
Huygen 92, 96
Ibeling 86
Idenburg 78
IJzendijk 121
Imhoff 196
Inniger 41, 52
Irene 137
Israëls 200
Jager, de 191
Jager(s) 88, 238
Jansen 86, 87, 174, 232
Jansma88
Janssen 95
Janssoon 146
Jans(z.) 20, 33, 42, 107, 148, 188, 238
Jolles 128
Jonge, de 86
Jongeneel 27
Jong Hbrz., de 25
Joosten 88
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Jordaan 43
Juan Carlos 137
Jurrie 175
Juten 128
Jutjes 33
Jutte 43
Jutting 86
Ka(a)y, v.d. 88
Kaldenbach 185
Kalff207
Kalkar, van 204
Kamp, van der 39
Kaptei(ij/y)n 238
Karel de Grote 50, 230
Karel de Stoute 52
Karel VI, keizer 196
Karel V 147
Karel XVI, Gustaaf 136
Kebbel, van 212
Keimpema 238
Kekulé 48
Kerstes 44
Kest, van der 27
Keur 43
Kindt88
Kingmal31
Kirkels 9
Kits Nieuwenkamp 140
Klaassen 100
Klazes 88
Kleybergen 175
Klinken, van 129
Klok 86
Kloosterman 239
Klootwijk 88
Kloppenburg 81
Klyberg 175
Knippenberg 81
Knottnerus 86
Knuijver 87
Koek 130
Koene 6
Koijmans 213
Kok 9, 10, 41, 56, 62
Kommer 87
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Koning 24, 25
Kooij, vander 215
Kooijmans 213
Kools 175
Koops 33
Koot 7
Korff 170
Korndörffer 140
Koster 30, 88, 100
Koten 76, 91, 151, 173, 181, 198, 233
Kraker, de 52
Kramer 6, 7
Kranen 59
Kreuznach, van 196
Kroesen 67
Kroes 41
Kroon 215
Kruimel 122
Kryger, de 25
Kuen 86
Kuiken 42
Kuikl29
Kunz204
Kyrova 75
Laan, van der 86
Lalkens-Aalberts 129, 169
Lamertijn 74
Lampe 122
Landman 173
Lans 184
Lat(e)r(e), de 28, 100
Lawick, van 113
Lee, van de 213
Leemhuis 86
Leenarts87
Leenders 191
Leentjes 44
Leeuwen, van 43, 115, 149, 150
Lefevere 64
Leijen, van 131
Lelyveld 238
Lemmens 123
Lennep, van 72, 108
Leopold, hertog 137
Leopold 137
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Letaille 70
Lighaa(/e)m 192
Lignac, prince de 115
Ligthart88
Lippe-Biesterveld, van 136
Lodewijk, koning 21
Lodewijk de Vrome 52
Lodewijk Napoleon, koning 114
Lodewijk XTV 73
Lodewijk XVI218
Loo, van 87
Loon, van 131
Loopuyt108
Losecoot 131
Loup28
Lub26
Lucassen 180, 223, 224
Ludwig II, groothertog
Luijpen210
Luiken 75, 156
Luns 113
Lups 44, 48, 53, 55, 56, 72, 93, 97, 102, 105,
109, 135, 139, 143, 156, 161, 170, 179,
185, 187, 203, 207, 215, 219, 227, 237
Lutke Meijer 237
Lutter217
Luxemburg, van 135, 136
Lynden, van 228
Maanen, van 87
Maat, de 220
Madou 222
Maeren, van 213
Manche 36
Mandemakers 104
Mappa 25
Margaretha van Henegouwen 52
Margaret 137
Marie Antoinette 218
Maris 176
Mars 187
Martens 74
Martioli 74
Matenaar 77
Mattemaker 44
Mauderick, van 85, 147, 232
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Maurick, van 85, 134, 147, 148, 149
Maurits de Geleerde52
Mazzuchi 88
Mecklenburg, van 136
Meer, Jan van der 184
Meer, van der 40
Meerkamp 25
Meiering Hebeling 86
Meijer 157, 188
Meijnertszoon 215
Meines 88
Melkert 7
Melle, van 92, 95
Mellema 130
Mennes 26
Mensema 18
Menting 101
Mertens 81
Meulencamp 6
Meyer 6
Mez, du 95
Michel 67
Middelkoop 88
Mikkers40
Milan, de 195, 196
Moelaert 132
Molema 86
Mo(o)lenkamp 5, 6 , 7
Mollenkamp 6
Möllenkamp 6
Mollyns 19
Mondriaan 179
Mons(i)eurs 210
Moor, de 64
Moraal 44
Morel van Mourik 85, 112, 145, 157, 193,
229, 232
Moritz 137
Morres 100
Mosseder 131
Most, van der 141
Mountbatten of Burma, lord 137
Mozart 179
Mulder 86, 130, 180, 238
Mulheuser 203
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Naeranus 75
Nannes86
Nannings 86, 188
Napoleon 114,204
Nassau, van 135, 136
Naundorff218
Nicolaas II, tsaar 137
Nicolai 210
Niehuis 84
Niemeijer 188
Nierop, van 232
Nijdam 129
Nijhoff30,46, 56, 57
Nijs, de 9,10
Nobelen, van 43
Nomes 123
Noorde(r)graaf(f) 191, 192
Noorden, van 29
Noordermeer 43
Noorwegen, van 136
Oldenbarnevelt, van 20
Olij 63, 65
Olthoffl75
Oltman86
Onncken 86
Ontjes 86
Oomkens 39
Oorehoest 175
Oort, van 44
Oostenbrug 239
Oostero(o)m, van 86, 176
Oostrum, van 176
Oranje-Nassau, van 136
Os, van 204
Ottes 131
Ottevanger 131, 132
Paardekooper 7
Pallant 146 .
Pama 14, 55
Pannenborg 86
Paschalis211
Pathuis 86
Pauw van Wieldrecht 41
Peenen, van 95, 96
Pegel 238
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Pels 40
Penning, de 239
Pepping 129
Perard211
Peters, 213
Petersen, 108
Pettenkofer, von 199
Philip, prins 137
Philips de Grootmoedige 52
Pi(e)gel 237
Piet 66
Pieters92, 191,239
Pin(c)ken(e) 176
Pinckeni, 176
Pirard211
Piron 121
Pius IX, paus 41
Plesier219
Pleumers 43
Plomp 41, 149,232
Pluymers 43
Pluym 43
Poetsma 33
Pompilius 118
Poorter, de 64
Popkens 86
Poppel, van 151,202
Poppens 86
Post 238
Prak 232
Priester 228
Prins 129
Pruisen, van 137
Puffelen, van 224, 225, 226
Pullen 132
Putmans 161
Putten, v.d. 165
Quetelet 199
Raat, de 18
Radbod230
Randen, van 33
Reede, Gerard van 194
Reenst86
Regt, de 52
Rengers 238, 239
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Renooij 88
Rensen 18
Reppel 43
Reyners 150
Rhede, van 27
Rhijn, van 9
Riavi 121
Ribbens 95
Rietstapll, 55, 97
Rietveld 220
Rijnsburger 144
Rijswijk, van 78
Ringers 238, 239
Ritsema 130
Roelfsema 39
Roest67
Roller 48
Romulus 118
Ronda 130
Rooman 19
Roonhuyse 29
Roosmalen 161, 207, 210
Root(h)lieb 88
Rossum, van 168
Ruigrok 7
Ruiter, de 86
Rupert, viscount 137
Ruyssenaers 115
Ruyter, de 131
Saagmans 44
Saffatijn 85
Saksen-Coburg, van 136
Saksen-Coburg-Gotha 137
Salet 212, 213
Salm, van der 88, 176
Samson9
Samuelsen 95
Sanderse 100
Sannes 44
Sas, 213
Sas, van 211
Saurij 178
Sc(h)oonderwoert, van 176
Schaafsma 84
Schaap 26
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Schaik, van 174
Scheele, de 52
Scheele 51, 52
Scheelings 9
Schenek 66
Schenkel 238
Scheurwater 239
Schiltmans 213
Schippers 173
Schmaltz 88
Schneider 74
Scholl 27, 88, 91, 93, 124, 131, 132, 135, 179,
217, 220
Schoonhoven 29
Schuringa 130
Schuur, van der 187
Schwenke 154
Senefelder 70
Sennema 26
Setjen 88
Siccama 86
Sigismund, keizer 76
Siksl29
Simons 7, 238
Si(j)nke, 100
Sleeswijk-Holstein 136
Slegte,de219
Slijkerman 10
Slijper 129
Slosse 64
Slot 44
Sluiter 42
Smit 30, 73, 75, 205
Smakman7, 215
Smith, lady 137
Smits 64, 71, 128, 210
Snater(s)(e) 220
Sohier 92
Someren, van 213
Sophie 137
Sosa, de 48
Soumagne211
Speijers 88
Spieren, van 95
Spilbeeck, van 67
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Spliet 9
Spook 44
Spriet 192
Spukk44
Stamml79
Steen, 109
Steen, van der 238
Steenhuis 86
Steenkamp 128
Sterenborg 188
Steringa 188
Stokman 130
Straten, van 88
Strick (van Linschoten) 194
Stroeding 188
Strubbel20
Stuurman 88
Suringa 129
Suverein 123
Swaanenbeek 43
Swaef, de 92, 96
Swalve 86
Swart87
Tack 92
Talma 239
Tammes 188
Tejaikovska 218
Tellie 42
Theising 6
Theissen 6
Theunissen 175
Thorbecke 114
Thyssen 6
Tiedeman 27
Tiemes 43
Tilikingh 86
Timmers 44
Tobé36
Tollenaers 28
Tomburg, van 76
Trenning 188
Trimberg, van 229
Twiest 188
Ubbens 42, 130

•
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Valk 6
Valkenburg, van 113
Vandaele 64
Veen, van 238
Veen, van der 129
Veendijk 129
Velde, te 129
Velde, van der 176
Veldhuis 188
Veldman 40
Velthuis, (ten) 188
Verbeek 198
Verbrugge 27, 92, 95
Verburg(h)t 220
Vereecke 92, 95, 96
Verhoef Azn., 88
Verhoeve 88
Verhoeven 20
Verkooren 128
Verme(e)re 92, 95
Vermeulen 44, 95, 96
Verreyt63, 71
Versteegh 130
Verva(a)te 132
Vervloet 93
Vervoorn 132, 173
Vesalius 203
Veseler 20
Vessem, van 9
Vessum, van 9, 10
Victoria 137
Victoria Eugenia 137
Vijgh 147
Vincentius 86
Vinck 87
Vink 43
Virchow 199
Visconti 195, 196
Visser-van der Salm 88, 176
Vlemmix68
Vlieger, de 95, 96
Vliet, van 184
Vloten, van 176
Voet 120
Vogel 173
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Vogel-de Waal 144
Volkers 169
Voorde, v.d. 95
Vos, de 92, 95, 96
Vossen, van der 10
Vreede, de 144
Vries, de 44, 62, 123
Wagenaar26, 131
Wagner 75
Wal, van de(r) 88, 131
Walbeek 87
Walbeer 87
Waldeck-Pyrmont, van 136
Waldemar 137
Wanroij211
Wassenburg 44
Water, van de 88
Watsema 86
We(e)rd,vande211, 212
Weber, (von) 179
Wegman 129, 187, 190
Weide, van der 44
Wely, van 149
Werff, van der 9
Werkman 122
Wesel, van 203
West, van 161
Westdorpe, van 52
Westpalm 25
Wever 44
Widukind 230
Wiebeling 188
Wieland 141
Wielders 122
Wielmaker, de 92, 95
Wieme 34
Wiercx 70
Wigard 228
Wigger 18
Wij(c)k, van 120, 149, 175
Wijck (Gheverts), van 148
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Wijdeveld 130
Wije,vanl50
Wijngaarden 44
Wijngaard 154
Wijte 95
Wilhelmina, koningin 115
Wilhelm II, keizer 137
Willems(e) 33, 131,211,213
Willem de Veroveraar 146, 194
Willem I, koning 90, 115
Willem IH, koning 115
Willem III, prins 28
Willem IV de Wijze 52
Willigen, van 175
Wilts 86
Wink88
Winkler40, 173
Winsen, van 9, 10
Winter, van 231, 232
Wolf 40
Wolleswinkel 41
Woortman,68
Wouda 131
Wurtemberg, van 135, 136
Ximenes 25
Zalm, van der 40, 88
Zanden, van der 34
Zeeland, van 52
Zeelenberg 78
Zeeman 200
Zomer 152
Zondervan 108
Zonneveld 7
Zuijerbaan 87
Zwanenburg 44
Zwart 87
Zwart-Geene, de 52
Zweden, van 136
Zwet Slotemaker, van der 157
Zwieten, van 36
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Aalmoezeniersweeshuis 121
Aan het volk van Nederland 165
Aap 227
Abonnementsgeld 38
Adel door de eeuwen heen (1), de 112
Adel door de eeuwen heen (2), de 145
Adel door de eeuwen heen (3), de 193
Adel door de eeuwen heen (4), de 229
Adel, Nederlandse 112
Adel, Samenstelling van de 114
Adelaar 99
Adeldom 114, 193
Adeldom, Wet op de 112
Adelsbeleid 115
Adelsdiploma 193, 195
Adelsgunsten 114
Adelspretendenten 150
Adelstand 114, 193
Adelsverlening 193
Adventskring 117
Advertentie 19
Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging 104
Afferden, dorp 165
Affiniteitstabel 135
Afkortingen 135
Afschrijven 207
Afstammingslijnen 135
Afstammingsoverzicht 93
Akon (-projekt) 102, 104
Alcohol 107
Algemeen Rijksarchief 182
Algemene Bronnen van migratiegemeentes
185
Allemaal familie 71
Almanak van het Archiefwezen 35
Altaar 140
Ambachtsheer 193, 194
Ambachtsheerlijkheid Grijsoord, de 184
Ambachtslieden 189
Ambtman 147
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Amsberg, Jonkheer van 115
Amstelland, Landdrost van 21
Amsterdam 66, 67
Amsterdamche Courant 26, 30
Analfabetisme 103
Anatomie 204
Anno Domini 116
Antwerpen 156
Antwoorden en vragen van lezers 173, 218,
237
Apotheker 74, 107
Appelationsgerichten 62
Aprilisll8
Aqua angelica, angelica water 107
Aqua Boraginis, Bernagie bloemen water 107
Aqua Zodoariae, Zitwarwortel water 107
Aqua Cuminis, cummyn olie 108
Arbeidsmarktstruktuur 102
Arcering 127
Archeion 17, 183
Archief van de Ambtenaren belast met invordering van de belasting op het recht van
successie 60
Archiefnieuws 62, 100, 143, 228
Archivalia 56
Archivarissen 56
Armmeester 159
Asser Consult 84
Aswoensdag 118
Augustus 118, 119
Automatiseringsprojecten 183
Axelse voorouders, familieonderzoek 51
Baertscheerder 28
Baertscheeren 29
Balk 13, 53
Banden Ons Erfgoed 38, 132, 176, 220
Banquet op tafel 74
Baron de ffimpire 115
Baron(es)113, 115, 194
Baronnenkroon 113
Beelddamast 74
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Beer 226, 227
Begijnen 66
Begraafboeken 151, 153
Begrafenisregistratie 153
Beloken Pasen 118
Benedictijnen 63, 65, 139
Berbens en Teuten 79
Berg, Huis te 16
Beroepen van toen (ca-ci) 28
Beroepen van toen (co-da) 72
Beroepen van toen (da-de) 105
Beroepen van toen (di) 156
Beroepen van toen (do-dr) 202
Beroepsbevolking 103
Besluiten van het provinciaal bestuur 15
Besnijdenis des Heren 118
Besteldiensten 214
Bethlehem, Klooster 56
Beugel 106
Beunhazen 30
Bever 227
Bevolkingsgegevens 199
Bezetting 155
Bibliografie van de Nederlandse heraldiek 97
Bidprentje(s) 36, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71
Bidprentjes als secundaire bron 63
Bier 107
Biervliet, collaterale subjecten 228
Bijdragen Hist. Genootschap 158
Bijfiguren 11
Bimolt 173
Binnenzoom 14
Bisschop 231
Bitmap-plaatjes 124, 125, 127
Blazoeneren 99
Blazoenering 124, 139, 140
Bloedverwantschapstabel 135
Bloemen, planten, bomen 99
Boeken en tijdschriften 40, 85, 128, 169, 216
Boekenmarkt 130, 174,219
Boerderijen en hun bewoners 78
Boerderijen, oude 78
Boerenerven 189
Boldershof 165
Bommelerwaard, Streekarchief 100
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Boodschapstijl 116, 117
Borger vaandelen 42
Bourgondische Kreits 53
Bouwbureau J.E. Baalbergen en A. Volkers
169
Brabantse Leeuw, De 128
Brabantse families 183
Brandewijn 107
Brandewijnbrander 107
Brandewijnstokerij 108
Braziliënhout 30
Breda 31
Brein-bron 183
Brief Beatrix Steen (1764) 109
Brievenbesteller 122
Brumaire 120
Buckhorst, Kasteel 16
Buitenechtelijke geboorten 41
Bulthuis-Drayer Genealogie 86
Burgemeester 161
Burgerlijke stand, Verwarring bij de 123
Burgervaandelen. Een bevolkingslijst uit 1659
42
BurggraafTburggravin 115
Caffa28
Caffawerker 28
Cantate 118
Cartularium Begijnhof 128
Cementmaker 28
Cementmolen 28
Centraal Bureau voor Genealogie 8, 55, 62,
77, 83, 101, 103, 122, 128, 144, 173,
Centraal Testamentenregister 62
Centrum van de NGV 186
Cherubijn 140
Chirurgie 29
Chirurgijn 28, 30, 131,204
Chirurgijnsgilden 30
Chocoladewerker 30
Chromosomen 234, 235, 236
Chronologie 116
Cipier 30
Code Napoleon 155
Coffyschenker 72
Componist 179
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Computer 165, 166, 167, 183
Computer en genealogie 34
Computerbezitters 120
Computergenealogie 55, 170, 214
Constitutie 154
Contentieuze en voluntaire rechtspraak 59
Coomenyhouder 72
Coornwijn 107
Copie van eenige Nieumaren 19
Copiëerder 72
Copiïst 72
Corel Draw 125, 126
Courante uyt Italien, Duytslant ende Nederlant, Tot Delff, 20
Courantier 73
Criminele rechtspraak 59
Cruydenier 74
Dagen, weken, maanden 162, 208
Dakdekker 105
Dakroeden 106
Damasttijk 74
Damastwercker 74
Damastwever 74
Dame 113
Dansmeester 75
Dansscholen 75
Darinkdelven 106
Darmsnarenmaker 105
Das 227
Dateringen 116
dBase 81
De weg naar een familiewapen 40
December 118, 119
Deel koopakte DisselwerflTRoosmalen 207
Dekker 105
Delen 11
Delft, Gemeentearchief 224
Delver(s) 106, 157
Demografie 102
Den Haag, Gemeentearchief 224
Den Haag 109
Den Haag, Algemeen Rijksarchief in 143
Departement van Nationale Opvoeding en
Volksgezondheid 155
Derwisch 106
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Destilleerder 107
Devotieprentje 65
Diamantbewerker(s) 156
Diamanthandelaars 156
Diamantklover(kloofster) 156
Diamantslijper 156
Diamantsnijder(ster) 156
Diamantwerkers 156
Diamantzager 156
Dichters 145
Diefhenker 157
Diefleider 157
Dien(e)stman 157
Dienst Bestellingen van de NGV 36
Dienst microfiches NGV 185
Dienst Computergenealogie NGV 34
Dienstbode 157
Dienstlieden 145
Dienstmannen 114
Dienstmeid 122
Dieper 157
Diepers en Delvers 158
Dierfiguren 14
Dijk 158
Dijkbaas 159
Dijkbode 159
Dijkgraaf 159
Dijkmeester 159
Dijkmeter 159
Dijkrechter (richter) 159
Dijkschepen 159
Dijkschrijver 159
Dijkwerker (dijker) 159
Diptychon 65
Dirk de Bie, een vondeling te Amsterdam in
1815 121
Dischmeester 159
Dispensatie 167
Distillateur 107
Distilleerboek 107
Distilleerder 107
DNA-onderzoek en genealogie 233
DNA-onderzoek218
DNA-streng 234, 235, 236
Dobbelmeester 159
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Doctor in het kerkelijk en burgerlijk recht 33
Documentatie van de doodsoorzaak 155
Dode-Zeerollen 228
Dodenlijsten 65
Doesburg, Magistraat van 108
Dokter 203
Dolfijn 140
Doodgeboren kinderen 7
Doodgeboren(en) 199
Doodgraver 204
Doodsoorza(a)k(en) 151, 199, 201
Doodsoorzaken in begraafregister 152
Doodsoorzaken registratie 199, 201
Doodsoorzakencijfers 201
Doodsoorzakengegevens 202
Doopsgezinden 180
Draaier 205
Drankwet van 1881 108
Draw Perfect 126
Drgenius 126
DrHALO 126
Driekoningen 118
Drievuldigheidszondag 118
Droge grinddelving 106
DTB-registers van het Land van Kleef 77
Duif 140
Duitse immigratie 180
Duitse immigratie in Nederland en de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland
(W.G.O.D.) 223
Duitsland, Werkgroep Genealogisch
Onderzoek 180
Duitstalige genealogische literatuur in
Nederland, Gids 225
Economie 102
Edelen 145
Eeuwjaren 119
Eigendomsbewijzen 56
Elementen en edelstenen 99
Emigratie 225
Engelanderholt 62
Epidemie(ë) 199
Epidemologie 102
Episcopaatsjaren 116
Erfelijkheidsonderzoek 218
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Erik of het klein insectenboek 112
Erkenning 112
Essayeur-generaal 109
Ever 226, 227
Ewijks klooster en verpleeghuis 165
Exaudi Domine 118
Faas 13
Fabeldieren 99, 227
Faber uit De Marne, een geslacht 129
Familie Vereniging Biesbroek 38
Familieadvertenties 19
Familiearchief 180
Familieboek 8
Familieforschung im deutschen Grenzraum zu
den Niederlanden 225
Fanüliegegevens 93
Familiegeschiedenis 7, 63, 71, 170
Familiegeschiedenis, Centra voor 185
Familiegids, De 41, 52
Familienkundliche Nachrichten 225
Familievereniging v.h. Geslacht Smakman
215
Familievereniging Biesbroeck 215
Familieverenigingen 215
Familiewapen 55
Fantasiefiguren 99, 227
Februarius 118
Figuren 8
Filiatie 93
Financiële stukken 56
Flevoland, 1980-1984, Commissie Bejaardenoorden 142
Flevoland 141, 142
Floréal 120
Folklore 63
Foxpro 81
Franciskanen 139
Franse bezetting 154, 198
Friesland, Rijksarchief 183
Frimaire 120
Fructidor 120
Furstendomb Gelder 148
Gaardersarchieven 185
Gaffel 14
Gebouwen en bouwwerken 99
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Gebrandschilderde glazen te Hoogwoud 41
Gebruik van het doopboek, het 191
Gedenkwaardigheden 56
Gedeputeerde Staten 56
Geestelijcke Dogters 63
Geld, Gesnoeid 109
Geldbelegging 193
Gelder, hertogdom 76
Gelderse leenkamer 57
Geldhandelaren 195
Geldsontwaarding 109
Geloofsvluchtelingen 223
Gemeentearchief Zaanstad 62
Gemeentearchief van Utrecht 121
Gemeentearchieven 17
Gemeentesecretarie 151
Gen(en) 233, 236
Geneac 81, 82, 83, 85
Geneagram 135
Geneagram; symbolen, het 135
Genealogie 5, 71, 93, 217
Genealogie op TV 71
Genealogie Bulthuis-Drayer 217
Genealogieprogramma 81
Genealogisch onderzoek in Duitsland 226
Genealogische Afschriften, Verzameling 100
Genealogische vragen 43,87
Genealogische contacten 91, 131, 175,220,
239
Genealogische wegwijzer 47, 91
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden kerken Noord-Brabant 128
Genealogische afschriften 228
Generale index 104
Generatie 93
Generatiecijfer 93
Generatienummer 8
Generatieoverzicht 48
Genetica 236
Genoom 234, 235, 236
Gens Nostra 52, 174
GensData34, 91, 183
Gens Indexer 170
GensData/D90 37,78
GensData/VRW 35
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Gerechtsbode 194
Gereformeerde kerk 153
Gerichtsman 150
Germinal 120
Geslachtsnaam 115
Gevangenbewaarders 30
Gevangenisarchieven 16
Gevangenissen 30
Gevangenpoort 109
Geweermaker 109
Gewone stukken 97, 99
Gezellentijd 105
Gezinskaarten 103
Gezinsoverzichten 83
Gilde 105
Goch66
Godsdienstige symbolen 53
Godshuizen 1677-11818, Archief der
Commissie over de 224
Goede Week 118
Goes, Gemeente-archief 228
GraaCgravin 115
Graanoogst 224
Grafzerken Sint Jan 128
Grafzerken Grote Kerk Breda 128
Grafzerken 196
Grasgrond 14
Gregoriaanse kalender 119, 120
Grensgeschil 80
Grensmarken 231
Grindafzetting 106
Groenwold, het geslacht 129
Groningen, Gemeentearchief 190
Groningen, Rijksarchief 189
Groninger Repertorium van familiewapens 42,
128
Groninger Bronnen en Toegangen 42, 86, 216
Groninger Volksalmanak 39
Grootgrondbezitter 231
Haarlemse Courant 73
Haegse Mercur 73
Handbibliotheek 142
Handelingen van het Noordbrabants
Provinciaal Genootschap 128
Hannekemaaier(s) 79, 223
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Hartschild 14
Hayrsnyden 29
HaZa Nieuws 34
Haza-Data 34, 170
HCAL 120
HCC Genealogie-gebruikersgroep 120, 170,
214
Heeg tot Heden", "Van 215
Heemraden 159
Heerlijkheid 114
Heerlijkheid Wedde; rekeningen van de drost
190
Heilige Roomse Rijk, Graaf van het 195, 196
Helmteken 140
Hemellichamen en natuurverschijnselen 99
Hemelvaart 118
Hemelvaartsdag 120
Hemofilie 137
Heraldiek 127, 128, 139, 227
Heraldiek, Afdeling 55
Heraldische bibliografie 128
Heraldische programmatuurontwikkeling 97
Herautstukken 8, 53, 97, 99
Heren en ambachtsheren 193
Hermelijn 227
Hert 226
Hertog(in) 115
Hertogdom Brabant 182
Het Nieuwe Land (krant), 1954-1982
142
Het Parool 121
Hijsbeugel 106
Hinderstein 196
Histcal 120, 170
Historische Steekproef Nederland 102, 104
Hof van Holland, Register van criminele
sententies van het 109
Hof van Holland 109, 148
Hof van Gelderland 147
Hofarchief57
Hoge heerlijkheid 59
Hoge Raad van Adel 113
Hoge Heerlijkheid Klinkerland, de 184
Holland, Provintiaal bestuur van 22
Hollandgangerei of Hollandtrek 223

266

Hollands Midden, Streekarchiefdienst 144,
228
Hoofd 11
Hoofdfiguren 11
Hoofdgeld 1675 alsmede 500e penning van
1675 en 1000e penning van 1686 169
Horssen, Geschiedenis gemeente 165
HSN 102, 104
Hugenoten 180
Huislieden 148
Huismerken 55, 99
Huisraad, gereedschap en werktuigen 99
Hulpwetenschap 116
Human Genome Project 234
Huwelijksbijlagen 122
Huwelijkscontracten 190
Huwelijksgedrag 102
Huwelijksketting 210
Huwelijkspenning 178
Huwelijksproblemen 103
Hygiënisten 200
IJsselmeerpolders te Emmeloord, 1958-1967,
Rijkstuinbouwconsulentschap voor de 142
IJsselmeerpolders 1952-1976, Stichting
Proefboerderijen 142
IJsselmeerpolders, 1948-1979, Vereniging
voor Bedrijfsvoorlichting in de 142
Immigranten 180, 224, 225
Immigratie 180, 223, 224
In memoriam 3
Index op het bevolkingsregister 1828-1936
van Naaldwijk 144
Index Generale 228
Indexeringsprogramma 77
Indiëgangers 180
Industriële diamant 156
Infanterie, 13e Afdeling 122
Infraroodcamera 228
Inlijving 112, 113, 115
Insecten en kruipende dieren 99
Instituut, Nederlands Talen 115
Inter gravissimas 119
Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis 102
International Genealogical Index (IGI) 185
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Invent. chartes et cartulaires... de Brabant 128
Inventaris Notariële Archieven 1811-1905 61
Invocabit 118
Jaaraanduiding 116
Jaarboek 1993 Centraal Bureau voor
Genealogie en het Iconographisch Bureau,
deel 47 41
Jaarboeken Centraal Bureau voor Genealogie
174
Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en
Letterkunde der Provincie Groningen 39
Jaarstijl 116
Jacquarddamast 74
Jacquarddamastweefgetouw 74
Januarius 118
Jet Propulsion Laboratorium 228
Joden 156
Jonker 195
Jonkheer 113, 114, 115
Jonkvrouw 115
Joodse begraafplaatsen 77
Joodse families 180
Jours complémentaires 120
JubilalellS
Juliaanse kalender 118,119
Juliusll8
Junius 118
Kaartbeheer, Wegwijzer 58
Kadaster 187
Kadastergegevens 77
Kaetsspellen 75
Kaffawerker 28
Kalender Duitse staten 119
Kalenderhervorming 118, 119
Kalenderjaar 118, 119
Kalenderverandering 119
Kalendervoorschriften 119
Kapucijners 139
Katholieke kerk 153
Keizer, Japanse 230
Keizerrijk 114
Keizersjaren 116
Keper 13, 14
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der
Laatste dagen 185
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Kerkelijk jaar 116, 117
Kerkregisters 119
Kerststijl 116, 117
Ketellapper 80
Keuterboeren 149
Keuters 189
Kiepkerels 79
Klaarbanken 62
Kleding(-stukken) 99
Kleermaker 122
KLEM-gemeenten, Streekarchivariaat 18
Kleur 127
Kleuren 99
Kleurenmonitor 127
Kleurstelling 97
Klimmende leeuw 125
Kloosterlingen 65
Klopjes 66
Knaap 146, 147
Knots 139, 140
Koetsier 29
Komeyhouder 72
Koning van Spanje 114
Koningsfamilies 230
Koningsjaren 116
Koningsvrije(n) 149, 231, 232
Koninklijk Huis 115
Koninklijk Huis der Prinsen van Déols 115
Koninklijke Nederlandsche Vereniging van
Archivarissen 35
Kooij, Stichting Familie van der 215
Koopakte 207
Koperwerk 81
Kopieerder 72
Kopiist 72
Korenaren 140
Korte berichten 38
Krabbelaars 157
Kraggenburg, 1994 , Nederlands Hervormde
Gemeente te 142
Kraggenburg, 1957-1990, Landbouwmaatschappij IJsselmeerpolders, afdeling 142
Kroniek 215
Kruidenier 74
Kruis 8, 13, 53, 54
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Kruis als herautstuk, Het 53
Kruistochten 53, 145
Kunstmatige stukken 99
Kwakzalvers 30
Kwartier(en) 48,127
Kwartier van Nijmegen, Zoeklicht 167
Kwartierdrager 8, 48
Kwartierhoofd 11
Kwartiernummer 48
Kwartiersta(a)t(en) 5, 8, 83, 93, 96, 135, 217
Kwartierstaat, iets meer over de 48
Kwartierstatenboek 47, 165
Kwartierstatenboek van Ons Erfgoed 91
Kwartierstatenboeken Prometheus 50
Kwartierverlies 50
Laetare 118
Lakenkoopman 118, 121
Landaanwas 158
Landbouwer 149
Landrentmeesters 15
Leenstelsel 114
Leeuw 99, 226, 227
Leeuwen en Elisabeth 165
Legitimatie 194
Leidekker 105
LIAS (Leeszaal Inlichtingen en Aanvraag
Systeem) 183
Liberi 146, 149
Lignac, Princedell5
Lijfrenten 153
Lijstvorm 8, 10, 96
Linschoten 194
Logboek van Evert Werkman 122
Loodklopper 121
Lutherse kerkgemeenten 225
Maas en Waal, Rechterlijk archief van 212
Maas en Waals Woordenboek 165
Maas en Waalse Genealogische dag 38
Maas en Waalse geslachten, Werkgroep 164,
165
Maas en Waals streekdocumentatiecentrum
164
Maegden van den Hoeck, de 63
Majus 118
Manor, Lord of the 194
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Maria Lichtmis 118
Maria Boodschap 116
Markies(/zin)114, 115
Markkant, Streekarchief De 228
Marskramer 80
Martius (maart) 118
Matenaar-collectie 77
Matrasdamast 74
Medicus 203, 204
Medische geheimhouding 154
Meekrapoogst 224
Meesterleidekker 105
Meeuw 140
Memorie van Toelichting 112
Memories van successie 182, 183
Memories van Successie, Wegwijzer 58
Menselijk lichaam, het 97
Messidor 120
Microsoft Windows 126
Middeleeuwen 116
Migranten 224
Migratie 102, 223, 224
Militairen 180, 185
Ministerialen 145, 146, 232
Ministerialiteit231
Ministerie van Binnenlandse Zaken 173
Ministick 124
Miseri-cordia 118
Moddermolen 158
Mollen 157
Monniken 139
Mormonen 185
Mosaik 76, 78
Mosaik-Archiv 76
Naamregister Ons Erfgoed 1994 240
Naamsaanneming in Groningen 1811-1826 42
Naar de kusten van de Noordzee, Terkarbeid
in Europees oerspectief, 1600-1900 224
Nadere Toegangen, Serie 100
Nagekomen berichten 219
Nassau-Brabant, Streek archief 228
Nationale Militie 122, 219, 237
Natuurlijke stukken: het menselijk lichaam
139
Natuurlijke stukken 97, 226, 227
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Navorscher, De 20, 27, 191
Nederlanderschap 173
Nederlands Interuniversitair Demografisch
Instituut 103
Nederlands-Hervormde kerkgemeenten 225
Nederlandsche Geslachtsnamen, De 173
Nederlandsche familiewapens 139
Nederlandsche Genealogische Vereniging 55
Nederlandsche geslachtsnamen 40
Nederlandsche Leeuw 196
Nederlandsche Leeuw, de 85
Nederlandse Burgerlijk Wetboek 198
Nederlandse adel 115
Nederlandse Genealogische Vereniging 8, 52,
186
Nederlandse Interdisciplinaire Demografische
Instituut 151
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunde 200
NGV afdeling Computergenealogie 170, 214
Nieuwe Drentse Volksalmanak 174
Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen
Handelsblad 27
Nieuwjaarsstijl 116, 117
Nijmegen, Kwartier van 195
Nivöse 120
Nobiles 145, 149
Noord-Brabant, het Rijksarchief in 181,183
Noordbrabants Wapenrepertorium 128
Noordbrabantse (Volks)Almanak 128
Noordhollandsche Courant 24
Noordoostpolder, Registers van de burgerlijke
stand 1942 141
Noormanneninvallen 231
Notariële akten 18
Notariële archieven 16
Notariële gegevens 185
Notariële archieven, Wegwijzer 58
November 118, 119
NRC Handelsblad 24
Nummering parenteel 93
Nummerruilder 237, 238
Nummersysteem 5
Obituria 65
October 118, 119
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Oculill8
Oeradel 230
Omboordsel 14
Omgewend 139
Onderzoekruildienst 35
Ons Voorgeslacht 93
Ons Amsterdam 30
Ons Erfgoed 8, 227
Ons Heren Hemelvaart 118
Ons Voorgeslacht 30
Oorkonden Tongerloo 128
Oprechte Haerlemsche Courant 20
Opzichter van het provinciaal archief 56
Opzieners 56
Oud rechterlijke archieven, Wegwijzer 58
Oude Vrouwenhuisje te Oude Tonge, het 184
Oude Tijd, De 27, 30, 31
Overdracht van een huis 33
Overijssel, Staten van 15
Overijssel, Het Rijksarchief in 15,16,17, 20
Overlijdens-risico 153
Overlijdensakten 104
Overlijdenscertificaat 151, 199
Overlijdensregister 199
Overzicht Archieven en Verenigingen van het
Centraal Bureau voor de Genealogie 35
Paal 11, 53
Paard 226, 227
Paardenfabriek 156
Paaskring 117
Paasstijllló, 117
Paintbrush 126
Paleografie 109, 161
Palmzondag 118
Parentaties 48
Parenteel en stamreeks, de 93
Parenteel 93, 96, 135
Parentes 93
Parochieregisters 79
Parool, Het 121
Particuliere archieven 16
Pasen 118, 120
Passiezondag 118
Patria-reeks 30
Patriciërs 193
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Patroniem 50
Paus 119
Persoonsbladen 51
Persoonskaart(en) 144, 173
Persoonskaartensysteem 103, 104
Persoonsverwisseling 123
Pinksteren 118, 120
Pinksterkring 117
Plaatsvervanger 219
Plantfiguren 14
Pluviöse 120
Pontificaatsjaren 116
Postmaker 118
Postmaster 121
Pottenbakkersschijf 205
Prairial 120
Predikant 194
Predikatie tegen 't Danssen 75
Presentatievormen 93
Priesters 65
Prins(es) 115
Privilege van de adel 193
Probandus 8, 48, 50
Procureur-generaal 109, 148
Proefonderzoek 103
Programmanieuws 170
Project van Johannes v.d. Bosch 121
Provinciale administratie 56
Provinciale Besturen 15
Provinciale Groninger Courant 26
Provinciale Staten 114
Provincie Gelderland 56
Punt 14
Quarantaine 155
Quasimodo 118
Quinquagesima 118
Quintilis 118
Rasp-, spin- en tuchthuizen 30
Rechtbanken van Eerste Aanleg 61
Rechteren, Kasteel 16
Rechterlijk Archief 33
Rechterlijke archieven 15, 57
Rechterlijke instellingen in Gelderland 62
Redactie, van de 4, 47, 91
Regenten 193
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Regio Boek 40
Regionale Geschiedbeoefening Zeeland,
Stichting 103, 104
Register officiële admissies 224
Register van vreemdelingen 1742-1798 224
Registratie van de sterfte en doodsoorzaken
151, 198
Rekenkamer 56
Rekenkamer D. Inventaris 228
Reminiscere 118
Renswoude 194
Republiek 195
Republikeinse kalender 119, 120
Republikeinse kalender 119
Revolutie van 1789 119
Ridder(s)115, 139,146, 147
Ridderhofstad 194, 196
Riddermatigen 149
Riddermatigheid 41
Riddermatigheid in de Neder-Betuwe 41
Ridderroman 231
Ridderschap 145, 146, 147, 148. 231, 232
Ridderschap, Vrije 231, 232
Ridderschapsgoederen 114
Ridderslag 193
Rietdekker 105
Rietstaps Handboek der (Heraldiek) 55, 97
Rijksadelstand 196
Rijksarchief in Flevoland, het 141
Rijksarchief Friesland 183
Rijksarchief in Gelderland, het 56
Rijksarchief te Groningen 128
Rijksarchief in Zeeland 104
Rijksarchief in Zuid-Holland 184
Rijksarchivaris 15
Rijksdienst ter uitvoering van de
Zuiderzeesteunwet, 1926-1976 142
Rode, heerlijkheid 76
Romeinse kalender 118
Rooms Katholieke kerken 63
Rooms-katholieke families 180
Rotterdam, Historische Uitgeverij 143,216
Rotterdamsche Courant 25
Rouwbord(en) 134, 148, 196
Rouwgedachtenissen 65
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Sacramenten 153
Sacramentsdag 118
Saliërs 230
Samenwerkingsproject 103
Scharenslijper 211
Scheepvaart 99
Schepen 161
Schepenbank 79
Schepenen 16, 194
Scherpenisse 1752-1810, Ondertrouwregister
101
Schijndood 200
Schild(en) 126, 127, 196
Schildboortig geslacht 85
Schildhoek 14
Schildhoofdll
Schildrand 14
Schoolmeester 194
Schoolstrijd in Appeltern 165
Schoorsteen- of Vuurstedengeld van 1682
169
Schout 16, 161, 194
Schrijfformaat 20
Schrikkeljaar 118
Schrikkeljaren 119
Schrikkelmaanden 118
Schuttersgilden Noord Brabant 128
Secundaire bron 19, 63, 187
September 118, 119
Septuagesima 118
Sextilis 118
Sexuagesima 118
Sibbe 192
Sierdiamant 156
Sir 113
Sociale geneeskunde 199, 153
Sociale geografie 102
Sociale mobiliteit 102, 103
Sociale stratificatie 103
Sociologie 102
Spaland 158
Staak 13, 83
Stadsarchivariaat Rijnstreek 184
Stadsklerk 151
Stamboom 5, 71
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Stamboom en parenteel, Nummering ten
behoeve van 171
Stamhoofden 230
Stamouderpaar 5
Stamreeks(en) 83, 96
Stamvader 5, 93
Stamvaders, Peltse 80
Standgenoten 150
Standsverbetering 195
Staten Generaal 108, 119, 161
Staten van Holland 107
Staten van Holland en Westvriesland 207
Staten van Zeeland, Persoonsnamenindex
notulen 228
Stavenisse, verpachting tienden 228
Steekproef 102
Steenwijk, Schoutambt 33
Stegen en Wegen, Stichting 173
Sterfte 103
Sterftecijfers 151, 153
Stiep, Stichting 42
Stier 226
Stijlen 116
Stiluslló
Stilus curiae Hollandiae 117
Stoker van gedistilleerd 107
Stoombootmaatschappij "Urks Belang", 19291961, N.V. Eerste Urker 142
Stoomtram Nijmegen-Wamel 165
Strafinrichtingen 16
Strafinstellingen te Dordrecht (1814-1973), de
184
Streekarchief Bommelerwaard 184
Streekarchiefdienst Holands Midden 184
Streekarchivariaat Het Kwartier van
Oisterwijk 36
Streekdocumentatiecentrum 166
Streep 13
Stroodekker 106
Stukken 8, 127
Stukken in het schild, de 11
Swifterbandcultuur 14
Symbolen 135
Tabelvorm 96
Tafelmeester 159
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Taxandria 128
Tekstveld51
Tekstverwerker 83
Telapas Software 34, 170
Teleac Cursus genealogie 38
Ter zijde gezien 139
Teutendom 80
Teuterij 80
Textiel tiöten 81
Thermidor 120
Tholen, Gemeentearchivaris van 101
Thuiswerk 156
Tijdrekenkunde 116
Tijdschrift voor Noordbrabantse geschiedenis,
taal- en letterkunde 128
Titels 115
Toen en Nu 215
Topografisch-Historische Atlas, afdeling 62
Topografische Historische Atlas 164
Toponiemen 80
Transcripties Zwollerkerspel 169
Transcripties van diverse (inwoners-)lijsten en
indices op archieven 184
Tras 28
Trasmolen 28
Tredmolen(s) 157
Trente, Concilie van 79, 119, 153
Trijp 28
Trinitatis 118
Troubadours 145
Tuchthuis 109
Turfgraver41
Turfgraversfamilies, groepsemigratie van 41
Twederley Nieuwe tijdingen 19
Tweeling 233, 235
Tweestromenland, Historische Vereniging
164, 168, 210
Tweestromenland, tijdschrift 165
Tweestromenlandreeks 165
Tydinghen uyt verscheyde Quartieren 20
Urk, 1711 -1952, Nederlands Hervormde
Gemeente te 142
Urk en Schokland, met registers van driehoeksmeting en boeken van berekening,
1822-1832, Minuutplans van 142
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Urk en Schokland 1688-1855, Retroacta van
de burgerlijke stand 141
Urk en Schokland, 1811-1942, Registers van
de burgerlijke stand 141
Utrecht, Rijksarchief 143
Vaassen 174
Vaccinatie 155
Valkenburg, graafschap 76
Vasten 118
Vectoriële tekeningen 126
Vectoriële plaatjes 125, 127
Veenarbeid 224
Veld 127
Veldverdelingen 99
Vendémiaire 120
Ventóse 120
Verenigde Nederlanden 161
Vergelijkingslijst Hoofdgeld en 500e penning
van 1675, 1000e penning 1686 en Vuur
stedengeld 1682 169
Verheffing 112, 113
Verhuizing Rijksarchief Limburg 219
Verlichting, De 154, 229
Vernoemen 189
Verponding & Contributie van 1737/1738, de
transcriptie op het 169
Verwantschapstabel 135, 179
Verwantschapstabel en een blik vooruit 179
Verwijsprogramma 35
Verzegelingen voor den drost 190
Vierde Limburgse genealogische contactdag
219
Virtus 195
Virtus, Bulletin van de Werkgroep Adelgeschiedenis 195
Vissen en schelpen 99
Vlaardingen, Stadsarchief 100, 143
Vlaggenkunde 55
Vlagtwedder familienamen 190
Vlagtwedder Vel(d)thuis 188
Vocum iocunditatis 118
Voet 14
Vogels 99
Volksgezondheid 154
Volkstellinglijsten 77
Ons Erfgoed nr 6, 1994

Voluntaire (vrijwillige rechtspraak) 58
Vondeling 121
Voogd 122
Voogdijaanstellingen in de stad Groningen,
deel 1 216
Voorpoort 109
Vos 226, 227
Vraag en aanbod van literatuur 47
Vragen van lezers 130, 174
Vrije Meesters 30
Vrijen 146
Vrijkwartier 8, 14
Vroedvrouw 204
Vuursteden, Bakovens, Brouwketels etc. in het
Kerspel van Zwolle A.D. 1682, Transcriptie van het Register van 129
W.G.O.D. 225, 226
Walvisvaart 131, 219
Wapen(s) 196
Wapenbeschrijving 124
Wapendier 227
Wapenfiguren 97,227
Wapenheraut 196
Wapenregistratie 40
Wapenrusting 139
Wapens 128
Wapens en oorlogstuig 99
Wapens tekenen met de computer 124
Wapenschild 48
Waterschappen 158
Waterstaatsarchieven 16
Wee den Vergetenen 165
Weeckelijke Courante van Europa 20
Weeckelyke Tydinghe 20
Weesboeken 185
Weeshuis 121, 122
Weeshuismoeder 121
Weesper Courant van 1916 86
Weigeborenen en dienstlieden 148
Weigeborenen 148,149
Werkgroep Genealogisch Onderzoek
Duitsland 225
Westerwolde, Heerlijkheid 187
Westerwolde, Ontfanck van Breucken des
Gerichtes 187
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Westerwolde, Protocol van civiele zaken voor
de richter van 190
Westerwolde, Register van Hoenderbelasting
des Gerichtes 187
Westerwolde, Verzegelingen voor de richter
van 189,190
Westerwolders en hun woningbezit van 1568
tot 1829 129
Westerwolders en hun woningbezit 187
Westland, Studiegroep Genealogie 144
Wet op de trouw- en begrafenisheffing 151
Wetgeving, Franse 16
Wieringermeer (IJsselmeerpolders), 19181963, Dienst der 141,142
Wildeman(nen) 139, 140
Wildevrouw(en) 139
Wolf 227
Zaanstad, Gemeentearchief 100
Zaanstreek-Waterland, afdeling van de NGV
62
Zakenregister Groninger Volksalmanak 39,
132, 176, 220
Zakenregister Ons Erfgoed 1994 251
Zeeland, Rijksarchief in 100, 228
Zeeland, Stichting Regionale
Geschiedbeoefening 104, 228
Zeeuwse Genealogieën, Collectie 100
Zeeuwse families met adellijke voorouders 51
Zegelkunde 55
Zegels leenmannen en schepenen Breda,
Corpus Sigillorum Neerlandicorum 128
Zestiende-eeuwse bewonerslijsten van de stad
Groningen 1580-1594 216
Zestiende-eeuwse bewonerslijsten van de stad
Groningen 86
Zijlvesten 159
Zonnejaar 119
Zoogdieren 97, 226, 227
Zoom 14
Zouaven tussen Vecht en Eem 41
Zuid-Holland, Archievenoverzicht Rijksarchief 143, 216
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Zuiderzee/IJsselmeergebied na 1850, archieven, beeld en geluid, kaarten/atlassen,
kranten, kranteartikelen, overige
documentatie, Bronnenoverzicht 141
Zuiderzee/IJsselmeergebied 141
Zuiderzee/IJsselmeergebied voor 1850,
archieven, beeld, kaarten/atlassen, kranten,
overige documentatie, Bronnenoverzicht
141

Zuiderzeewerken, 1915-1982, Dienst der 141
Zuilichem, Ambachtsheerlijkheid 193
Zwavelmaker212
Zwijn 227
Zwitsers kantons 119

Redactie en administratie wensen u en de uwen een goed en
gezond 1995 en veel succes bij uw genealogisch onderzoek.
Wij hopen u ook het komend jaar daartoe weer veel wetenswaardigs te brengen. Door de
indexen moest een deel van de kopij blijven liggen. Ook raakten we er door achter op
het schema. Daarvoor onze excuses. In januari zijn we in principe weer bij.
Ondanks een aantal prijsstijgingen, die zich voordoen, hebben we door de voorspoedige
groei van ons blad het abonnementsgeld op ƒ 25, — (binnenland), resp. ƒ 30,— (buitenland) kunnen handhaven.

Banden Ons Erfgoed
Verzamelbanden voor Ons Erfgoed zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar:
a: Ten behoeve van de (zelf)boekbinder. Deze kosten ƒ 17,50 inclusief verzendkosten.
b: Naaldbanden. Hierin kan men de zes nummers van eenjaargang zelf aanbrengen.
Deze kosten / 21,50 inclusief verzendkosten.
Afgehaald per band ƒ 5,— korting.
Jaargang 1993
Gezien de vele aanvragen is deze jaargang herdrukt. De prijs bedraagt ƒ 25,— inclusief verzendkosten.
Zakenregister Groninger Volksalmanak
Dit zakenregister omvat de periode 1837 tot en met 1929 en is dus een ingang op 55 delen. De omvang
is vijftig pagina's.
De prijs bedraagt ƒ 11,45, voor abonnees ƒ 9,45.
Afgehaald per register ƒ 3,50 korting.
Toezending volgt na ontvangst van het verschuldigde bedrag op postbanknummer 3001108 of bankrekeningnummer 31.34.11.182 ten name van uitgeverij Alvo te Delft. Gaarne bij de mededeling ook uw
adres vermelden.
Betalingen uit het buitenland uitsluitend per eurocheque, internationale postwissel of geld in verband
met de hoge transferkosten.
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