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Het gildewezen (3)
JW. Koten

arr^ J^n

W ELS» GOVBK^E P" '
DER EÏfe ÏJICK ÏÖ27

^$l • AN HO

ANDW* W I A

Zilversmeden en hun merken (Delft)
Koperen plaat, bewaard in het Prinsenhof

Het gildenbestuur
Het gilde werd bestuurd door de gilden-
dekens en keurmeesters, ook wel overlie-
den genoemd. Er waren ook typische vrou-
welijke gilden (o.a.: linnen-naaistersgilde,
wolle(n)-naaistersgilde) waarvan de supe-
rieuren overvrouwen werden genoemd. De
nieuwe leden van het bestuur werden gese-
lecteerd via coöptatie: d.w.z. de zittende
leden kozen iemand naar eigen goeddun-
ken. Toch had de vroedschap vaak ook een
vinger in de pap, en werden de meesters
ook wel „opperste versorgers of opsien-
ders" genoemd een semi-ambtelijke status.
De coöptatie leidde natuurlijk tot corruptie
op grote schaal, waartegen van vele kanten
verzet is geweest. Remonstranten, joden
en katholieken werden zelden in een ho-
gere functie benoemd, als ze al lid van het
gilde mochten zijn. Aan de benoeming tot
deken zat een feestje vast, waar goed gege-
ten en veel wijn gedronken werd, dat was
voor betrokkene dan een behoorlijke uit-
gave.

Het gildenbestuur vergaderde meestal in
een ruimte van het stadhuis, dat speciaal
als gildenkamer was ingericht. Op den
duur verkoos men de vrijheid, zonder
potten-kijkende gemeentelijke autoritei-
ten. Vandaar dat verschillende gilden een
pand gezamenlijk (het gildehuis) inricht-
ten, waar ieder een apart vertrek betrok.
Zeer rijke gilden bezaten zelfs een eigen
gebouw (o.a. lakenhal) waar men ook pro-
ducten kon kopen. De wanden van de gil-
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denkamer toonden statige portretten van
vroegere gildenbesturen. Een gildenknecht
verleende assistentie en mag als een soort
bode worden gezien. Tijdens de zitting van
het gildenbestuur kwamen allerlei zaken
aan de orde zoals kwaliteitscontrole, arbi-
trage bij conflicten tussen gildenbroeders,
de eisen voor de toelatingsproef, het instel-
len van boetes bij overtreding van de keu-
ren e.d. De kwaliteitscontrole was natuur-
lijk een belangrijke taak van het gildenbe-
stuur. Meestal delegeerde men deze con-
trole aan keur- of staalmeesters.

Verplichtingen
Een belangrijke verplichting van de gil-
denbroeders was natuurlijk de bijdrage aan
de collectieve voorzieningen, zoals het on-
derhoud van het gildengebouw, de ge-
meenschappelijke werktuigen of hulpmid-
delen (hortus botanicus, een hijskraan, stu-
dieboeken e.d.) en uiteraard ook de zieken-
bos. De toekenning van een uitkering was
vanzelfsprekend een belangrijk item bij
vergaderingen. Weduwen van meesters
konden op een soort pensioen rekenen1).
Dat ging echter niet van harte, omdat men
vreesde dat een te hoge uitkering een be-
lemmering zou opleveren dat de weduwe
hertrouwde.
Een dure verplichting van het gilde was
van ouds her de regeling van de begrafe-
nis. De kist werd met het gildenkleed be-
legd. De broeders waren op straffe van een
fikse boete verplicht aan de begrafenis-
plechtigheden deel te nemen. Hetzelfde
golt voor het deelnemen aan de jaarszan-
gen. Deze boetes waren hoog en een be-
langrijke bron voor financiering van het
gilde.
Het voorgaande verklaart dat bepaalde be-

roepen lang in bepaalde families bleven
hangen. Het beroep betekende het familie-
kapitaal, dat als een vermogen van vader
op zoon werd vererfd. Men had bovendien
voorrechten als men een vader had die
meester was in een of ander ambacht. De
opleiding kon dan wat soepeler worden
geregeld en men had een kleinere bijdrage
te betalen bij het afleggen van de meester-
proef.

Het chirurgijnsgilde van Cosmas en Da-
mianus als voorbeeld
Zoals bij de inleiding vermeld, wordt nu
stil gestaan bij de gebruiken van een ge-
specialiseerd gilde om het hierboven be-
sprokene nog verder te verduidelijken. Als
voorbeeld hebben we genomen het chi-
rurgijnsgilde meestal naar Cosmas en Da-
mianus genoemd.

De heiligen Cosmas en Damianus (C&D)
waren twee Syrische artsen die tijdens de
Romeinse bezetting omwille van hun ge-
loof zouden zijn omgebracht. Zij waren
populaire volksheiligen die door Paus
Felix IV (526-530) met een kerkwijding
werden vereerd. Om deze reden zijn zij
met de medicus en apostel Lucas de be-
langrijkste schutsheiligen (patroon) van de
medici. Hun beider feestdag is de 27ste
september. Tijdens deze feestelijke dag
werd er een gemeenschappelijke maaltijd
gehouden waarbij ook de „vrouwtjes" (sic)
aanwezig mochten zijn. Deze gildendag
had niet alleen een sociale dimensie
(gezelligheid, verbroedering), maar tevens
koos men het nieuwe bestuur en bezon
men zich op de situatie van het volgende
jaar. Met name werd de kalender opge-
steld, wanneer men aderlatingen mocht
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doen, gezien de stand der sterren of andere
cosmo-tellurische invloeden.

De eerste gegevens omtrent het barbiers-
en chirurgijnsgilde te Amsterdam dateren
van rond 1465 en in Rotterdam van sep-
tember 1467. Aanvankelijk behoorden tot
het Amsterdamse C&D-gilde ook de
stillegang-, leesten-, klompen- en schaat-
senmakers. Het eigen keur dateert van
1497. Het gilde floreerde goed en men
verwierf in de Nieuwe Kerk een eigen
altaar gewijd aan de genoemde heiligen.
Rond 1552 hadden de andere beroepsgroe-
pen zich van het C&D-gilde losgemaakt,
zodat alleen de barbiers en chirurgijns
overbleven. In latere tijd werden bij het
gilde nog de pruikenmakers opgenomen
een beroep dat in het midden van de ze-
ventiende eeuw furore maakte en vrij wat
prestige had. De pruikenmakers hadden
nogal wat bezwaren hiertegen omdat zij
als gildencontributie ook bijdroegen aan
de instandhouding van de (voor hen onnut-
tige) hortus botanicus. Tenslotte hadden de
,specialisten' zoals de breuksnijders,
blaassteensnijders, de staarstekers, de
breukmeesters en de kopsters (koppen zet-
ten werd vaak door vrouwen gedaan) bin-
nen het gilde een bijzonder statuut. Zij
moesten wel de gilden-contributie betalen,
maar mochten niet deelnemen aan geza-
menlijke maaltijden. In feite waren zij
tweederangsleden: wel betalen, weinig be-
voegdheden.

De positie van de chirurgijns of heel-
meesters
Om de functie van de chirurgijns2) in een
kader te zetten, wordt hier een korte toe-
lichting gegeven. De geneeskunde tot het
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midden van de vorige eeuw was in handen
van de geneesheren (doctoren), die een
academische opleiding genoten waarbij zij
zich meer theoretisch dan praktisch be-
kwaamden. Naar huidige maatstaven zou
men deze dokters nu kruidendokters noe-
men. Men bestudeerde Galenus en men
richtte zich vooral op de inwendige kwalen
die men met kruiden behandelde. Vandaar
dat in vele steden een ,hortus botanicus' is
te vinden, waar deze geneeskrachtige krui-
den werden gekweekt. Uit hoofde van hun
vak waren artsen goede kenners van de
plantenwereld. Veel van de systematiek
van planten is dan ook door artsen tot
stand gekomen. Het onderzoek dat de ge-
neesheer uitvoerde, als het al plaats vond,
was uiterst summier, waarbij vooral de
pols en de lichaamstemperatuur werd ge-
voeld. Veel aandacht werd ook geschon-
ken aan de inspectie van de urine. In de
meeste schilderijen die artsen afbeelden
ziet men de urinaal als het belangrijkste
attribuut (zie bijvoorbeeld het schilderij
van Rogier van de Weyden 1450, Ma-
donna met Cosmas en Damianus). De ge-
neesheer had niet hetzelfde prestige als de
artsen van thans. In de pikorde kwamen ze
achter de theologen (dominees) en de ju-
risten. Gelet op de algemene armoede was
er niet veel bij de patiënten te halen, zodat
men als dokter zelden rijk stierf. Sommi-
gen hadden een betrekking als stadsdokter,
doch ook de steden waren vaak geen goede
betalers. In feite had men als dokter ook
niet veel te bieden. Apothekers daarente-
gen brachten het vaak tot grotere welstand.

Voor de uitwendige kwalen (zweren en
abcessen), de breuken en de fracturen was
men op de hulp van chirurgijns, breuk-



meesters en beenzetters aangewezen. Een
deel van de behandeling van de chirurgijns
bestond uit het aderlaten, het steensnijden,
het openen van abcessen e.d. De reden
waarom barbiers dit deden was dat ze de
kunst van het slijpen van messen verston-
den. In de rangorde stonden de chirurgijns
achter bij de doctores medicinae. Deze
scheiding van beide terreinen (genees-
kunde en het chirurgijnsvak) had vele
voetangels en klemmen, het leidde nogal
eens tot conflicten. Toch is het onjuist te
denken dat chirurgijns minderwaardig wa-
ren en geen goede training hadden geno-
ten. In feite was het gilde van chirurgijns
een van de toonaangevende naast dat van
de boekdrukkers en de makelaars. Het toe-
treden tot het gilde was slechts een klein
select gezelschap toegestaan, de eisen wa-
ren dan ook zeer hoog.

Vooral door Napoleon, die meer op had
met de meester-chirurgijns dan met de
doctoren in de geneeskunde (aan het front
voldeden de chirurgijns dikwijls beter)
werden beide beroepsgroepen doctoren
(geneeskunde ook wel medecine interne)
en chirurgijns (heelkunde ook wel mede-
cine externe) gelijk gesteld3). De opleiding
ging plaats vinden aan zogenaamde medi-
sche scholen.
Dit systeem werd ook in Nederland over-
genomen. Later werden de klinische scho-
len binnen de academische wereld opgeno-
men. Na het doctoraal als afsluiting van de
academische opleiding moest men echter
wel nog een derde praktijk (staats)examen
doorstaan. Daarna pas was men bevoegd
tot het uitoefenen van de geneeskunst, de
heelkunde en de verloskunde. Dit dus in
tegenstelling tot wat gangbaar was aan

andere faculteiten waar het doctoraalexa-
men reeds de beroepsbevoegdheid gaf.
Binnen de hospitaal (klinische-) genees-
kunde zou het aantal disciplines zich gaan
uitbreiden, de medecine interne leverde
later de internisten, de heelkundigen (chi-
rurgijns) werden onze chirurgen. In Enge-
land waar Napoleon geen invloed had
duurde de scheiding tussen heel- en ge-
neeskunde veel langer. In Engeland blijven
de chirurgen tot op heden de meestertitel
voeren, een titel die teruggrijpt op de tijd
dat men zich nog meesterchirurgijn noem-
de.

De bevoegdheden van de chirurgijns.
De barbiers was bij keur verboden om
medische ingrepen te doen, met uitzonde-
ring van het aderlaten. Wie meer wilde
moest het chirurgijnsexamen afleggen, een
examen dat voor moeilijk doorging omdat
het naast praktische aspecten (het vervaar-
digen en slijpen van lancetten) ook een
theoretisch deel had (zie later). De oplei-
dingstijd om te worden toegelaten was vijf
geregistreerde leerjaren, de eerste twee a
drie jaren als leerknecht en de laatst twee
of drie als gezel. In sommige plaatsen was
men nog kieskeuriger. Het was niet zo
gemakkelijk om een leerplaats te krijgen,
vaak moest er veel voor worden betaald.
Vandaar dat nogal wat van deze leercon-
tracten door een notaris contractueel wer-
den vastgelegd. De bedragen die men
vroeg waren fiks, gewoonlijk enkele hon-
derden guldens (in die tijd een klein ver-
mogen). Men begon gewoonlijk op 14 a 15
jarige leeftijd en men mocht verwachten
dat men het meester examen zou kunnen
afleggen tussen de 20 en 40 jaar. Bij de
eerste inschrijving als leerknecht kon men
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tegen betaling de anatomische demonstra-
ties bijwonen. Dit, het voorsnijden, was
aan de geneesheren voorbehouden, die
daarvoor een flink honorarium eisten. Ver-
der kon men eveneens tegen betaling naar
de Hortus om planten te bestuderen. Ver-
der volgde men aanvullende cursussen in
de heelkunde die door de doctor van de
faculteit maar ook door de oudere meesters
werden gegeven.

De meesterproef geen sinecure
Naast deze theoretische examens moest
men zich ook de kunst eigen maken van
het gewone barbiersvak, d.w.z. leren sche-
ren en de haren poederen. Zelfs een goede
chirurgijn moest het hoofddeel van zijn
inkomen toch zien te verwerven uit het
kappersvak. Het eigenlijke werk van de
chirurgijn bestond uit de behandeling van
wonden en abcessen, het zetten van breu-
ken en het verrichten van eenvoudige chi-
rurgische ingrepen waarvan men de ge-
heime methode bij zijn vroegere meester
had geleerd.
De meesterproef was het sluitstuk van de

opleiding. Hierbij waren naast de examen-
eisen vooral de hoge toelatingskosten een
belangrijke belemmering. Het tarief voor
het examen bedroeg al gauw enkele hon-
derden gulden, wanneer men daarbij nog
een zaak moest openen kwam daarbij nog
nog eens zo'n duizend gulden zodat men
werkelijk vermogend moest zijn om zich
dit alles te kunnen permitteren

Van de chirurgijnsproeven is nogal wat
documentatie bewaard gebleven. Zij geven
ons een goed zicht op de stand van de
medische wetenschap, maar ook van het
kennisniveau dat van de kandidaat werd
gevergd. Dit is niet zo hoog, maar toch
meer dan gewoonlijk wordt aangenomen.

Noten:
1. Men noemde dit wel de vrouwenbus, gezien „elendige
en droevige toestand waarin dikwijls de vrouwen van
officianten na de dood van hare mans komen te geraken"
2. het woord chirurg is afgeleid van handwerker, het
woord Chir is het Griekse woord voor hand)
3. Zie Akkerknecht E.H. (1967) Medicine at the Paris
Hospital 1794-1848. Baltimore, J. Hopkins press. Bij het
gelijk trekken van deze opleiding heeft de beroemde dr.
Guillotin een belangrijke rol gespeeld

Zilveren gildenschild van het
schippersgilde van Delft, 1664
(Historisch Scheepvaartmuseum, Amsterdam)
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Archieven en archiefnieuws.

Gemeentearchief Delft
Mogelijk gemaakt door het aankoopfonds
van de Gemeentelijke Archiefdienst kon
een zeldzaam wapenboek worden verwor-
ven: Het Adelyk en aanzienelyk wapen-
boek van de Zeven Provinciën van Abra-
ham Ferwerda, uitgegeven tussen 1760 en
1762 te Leeuwarden. Het bestaat uit drie
delen en bevat 495 met de hand inge-
kleurde wapens, waaronder ook Delftse
families. Het werk is opgenomen in de
bibliotheek en kan dus worden geraad-
pleegd, (di. t/m vr. v. 9.00-16.15, do. tot
21.00 u.)
Aan de Digitale Stamboom wordt nog
steeds hard gewerkt. Momenteel zijn de
volgende registers op te roepen: Onder-
trouwregisters van 1575 tot 1811; doopre-
gisters 1616-1811; begraafregisters van
1593-1811. Vanaf april zullen de overlij-
densregisters van Delft en Pijnacker van
1811-1940 te raadplegen zijn; in juli de
geboortenregisters van Delft en Pijnacker
van 1811 tot 1898 en de doopregisters van
Pijnacker van 1616-1811; vanaf december
zijn de huwelijksregisters van 1811-1923
beschikbaar. Het e-mailadres van het GA
Delft is: www.archief.delft.nl. Zij die niet
over (een relatie met) een computer met
internet beschikken kunnen tijdens de ope-
ningsuren gratis gebruik maken van de
twee computers van de Gemeentelijke Ar-
chiefdienst om de Digitale Stamboom te
raadplegen.

GA Vlissingen
Op de studiezaal is een proefopstelling

gemaakt, waarbij een aantal toegangen
geautomatiseerd is op te vragen. Voorbeel-
den zijn: bevolkingsregisters Vlissingen,
1860-1890 en 1890-1900, gezinskaarten
Vlissingen, 1921-1938; huwelijken Vlis-
singen 1808 en 1810-1912; adresboeken
Vlissingen, 1879-1912; echtscheidingen
Vlissingen, 1810-1912; transporten en
plechten West-Souburg, 1732-1811. Nog
in bewerking zijn o.a. de catalogus van de
bibliotheek, de historisch topografische at-
las en de index op de Provinciale Zeeuwse
Courant met haar voorlopers.

RA in Zeeland
Op 1 januari 1998 zijn de huwelijksakten
van de Burgerlijke Stand over de periode
1913-1922 openbaar en op microfilm ter
inzage. De namen van alle huwelijkspart-
ners uit alle Zeeuwse gemeenten over die
periode zijn in één index toegankelijk ge-
maakt. Deze generale tienjaarlijkse tafel
huwelijken Zeeland 1913-1922 is opgeno-
men in de serie tienjaarlijkse tafels in stu-
diezaal 2 onder nummer 232a.
Binnen het kader van het AKON-project
Zeeland zijn het afgelopen jaar de overlij-
densakten ingevoerd en beschikbaar van:
Kats (1811-1940), Lillo en Liefkenshoek
(1835-1839), Middelburg (1899-1918),
Nieuwerkerk (1811-1942), Nieuwvliet
(1796-1940), Nisse (1811-1940), Noord-
gouwe (1811-1945), Noordwelle (1811-
1940), Oostkapelle (1811-1940), Ouwer-
kerk (1811-1940), Renesse (1811-1942),
Serooskerke (Schouwen) 1811-1944, Sint
Laurens (1811-1940), Sirjansland (1811-
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1815), Terneuzen (1883-1940), Tholen
(1860-1940), Yerseke (1811-1940).
Vrijwilligers gevraagd (aanmelden bij de
heer L.M. Hollestelle) om mee te helpen
alle Zeeuwse huwelijksakten over de pe-
riode 1811-1922 met behulp van een com-
puterprogramma in te voeren.
St. Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg,
tel. 0118-638920, fax 0118-628094.

Archieven Waterschap Zeeuwse eilan-
den
Per 1 januari 1996 zijn de waterschappen
Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-
Duiveland, Tholen en Walcheren alsmede
het wegschap Walcheren gefuseerd tot het
waterschap Zeeuwse Eilanden. Het hoofd-
kantoor is gevestigd te Goes, Piet Hein-
straat 77. In dit gebouw bevindt zich de
archiefbewaarplaats, waarin de archieven
van de genoemde instellingen en hun
rechtsvoorgangers zijn ondergebracht. Een
uitzondering hierop zijn de archieven van
de waterschappen en polders op Schou-
wen-Duiveland. Deze bevinden zich in het

voormalige gemeentehuis te Nieuwerkerk
en worden beheerd door de archivaris van
de gemeente Schouwen-Duiveland. Ze zijn
toegankelijk door middel van inventa-
rissen. Aan de ordening van de archieven
van de gefuseerde instellingen wordt nog
hard gewerkt.
Openingstijden Goes: ma. t/m vr. v. 9.00 -
16.00, bij voorkeur na afspraak (tel. 0113-
241324)
De archiefbewaarplaats te Nieuwerkerk is
alleen na telefonische afspraak toe-
gankelijk (tel. 0111-452000).
De archieven bestaan vooral uit stukken
die betrekking hebben op de uitvoering
van de taken van de polders en water-
schappen ten aanzien van waterkering, wa-
terbeheer en wegenbeheer. Zij geven een
goed beeld van de waterstaatkundige ge-
schiedenis van Zeeland. Verder kunnen
overlopers (registratie van landeigenaren
voor de geschotsheffing) en kadastrale
stukken veel informatie geven voor onder
meer genealogisch onderzoek.

Historisch bewoningsonderzoek
H.M. Lups

Soms is men in bewoningsonderzoek geïn-
teresseerd omdat men in een oud pand
woont, waarvan men de geschiedenis wel
eens zou willen weten. Maar ook vele
genealogen willen bij de invulling van hun
familiegeschiedenis graag weten waar en
hoe hun voorouders leefden en woonden.
En als men weet waar ze woonden wil men
doorgaans meer weten. Het is dan zoeken

naar aanvullende informatie.
Bij een bezoek aan het Gemeentearchief te
Kampen, toen ik enkele gegevens voor een
artikel wilde controleren, heb ik in samen-
spel met (en vooral door) de dienstdoende
ambtenaar het pand kunnen lokaliseren,
waar begin 1600 een van mijn voorvade-
ren woonde (Kalsbeek-familie). Het
spreekt wel vanzelf dat ik naar het bewuste
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pand ben gaan kijken. Helaas bestond het
niet meer in de oorspronkelijke staat. An-
ders dan diverse andere panden uit die tijd
was het opnieuw opgetrokken. Nu is het
benedendeel een bloemenzaak (Oudestraat
112).
Onlangs was ik in de gelegenheid het boer-
derij enboek van de gemeente 't Zandt
(prov. Groningen) in te zien. Hierin werd
de bewoningsgeschiedenis van de boerde-
rijen uit die gemeente weergegeven. Niet
alleen vond ik veel familie van mijn
schoonmoeder, maar ik kreeg ook een in-
druk van de maatschappelijke ontwikke-
ling van de bewoners. Er was een ant-
woord op verschillende vragen. Er stonden
veel genealogische gegevens in. Men kon
zien hoe lang een familie een boerderij
bewoonde. Men zag bijvoorbeeld aan- en
verkopen, zowel van de boerderijen als
van land.
Dergelijke onderzoeken zijn ook elders
verricht en gepubliceerd, maar heel veel
terrein ligt nog braak.
Uit het voorgaande blijkt al dat er altijd
reeksen van vragen zijn te stellen:
Wanneer was wie de eigenaar? Waarom
bezat hij of zij het pand of bedrijf? Is aan
de gegevens gezins- of familieinformatie
te ontlenen? Hoe leefden zij? Hoe waren
zij bij hun gemeenschap betrokken?
Onroerend goed-registratie heeft om ver-
schillende redenen plaats gevonden. Een
factor van belang is, dat overheid, heren en
kerken het bezit van onroerend goed
nauwkeurig controleerden, vooral om er
zeker van te zijn dat ze geen belastingin-
komsten misten. Men kende onder meer
verpondingsboeken, transportregisters,
huizenprotocollen, registers van impost,
haard- of vuurstedengeld en overlopers.

10

Daarnaast zijn er natuurlijk de boedel-
scheidingen. Wel is het zo, dat men zich in
de regio waar men onderzoekingen doet
dient te oriënteren over de daar aanwezige
potentiële bronnen. Zowel namen van- als
de bronnen zelf kunnen van regio tot regio
verschillen.
In een aantal gevallen kan zo informatie
verkregen worden als bijvoorbeeld doop-,
trouw- en begraafboeken ontbreken. In
zijn boek Het Erfgooiersgeslacht Krijnen
') laat de auteur Ben Krijnen zien hoe hij
met informatie tot rond 1430 weet terug te
gaan via het koptienden-register. 'Kop-
tienden' was een typisch Gooise belasting
op bouwland. De doop-, trouw- en be-
graafboeken van Blaricum, beginnen
1670, de oudste rechterlijke archieven zijn
van 1651, de gaarderboeken van de kop-
tienden zijn voor het merendeel bewaard
gebleven vanaf 1502.
In Westerwolde, onder meer in het kerspel
Vlagtwedde betaalde men hoenderbelas-
ting. Een van mijn voorvaderen was Johan
Johans Hoijkinck, geboren rond 1539,
zoon van Johan Hoijkinck, geboren rond
1505 en overleden na 1575. Mei 1599 zijn
er getuigenverklaringen over een heksen-
proces van 1597:
"Johan Hoeijkingh toe Flachtwedde, om-
trent 60 jaer oldt, unde wall kranck, dan
nochtans seer goeden verstandes unde fer-
digen spraecke wesende. Betuigede sinen
olden vader (ok Johan Hoeijkingh ge-
nompt) bij dessolvigen tijde substituerde
Landtrechter gewesen, unde heth gerichte
Soewoll in Criminael als Civil sachen, ahn
den Landrichter unde den 12 gesworenen
gestande sij..." De oudst gevonden genera-
tie is dan Alverig Hoijckinck, geboren
circa 1480, op 17-10-1538 genoemd bij de
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gemachtigden van Vlagtwedde 2).
Een combinatie van de vermeldingen in
het register van de hoenderparkbelasting
en de oude rechterlijke archieven maakte
dergelijke vondsten mogelijk. Een en an-
der moge illustreren, dat men met behulp
van een flinke dosis geluk, want de gege-
vens moeten toch nog wel op de een of
andere manier aanwezig zijn, met behulp
van een of andere wijze van registratie van
het onroerend goed, soms tamelijk ver in
de (familie)geschiedenis terug kan gaan.
Soms ziet men groei: er wordt grond bijge-
kocht, soms gaat het minder goed: er
wordt grond verkocht. Soms komt men een
voorouder tegen als pachter of eigenaar
van een bedrijfsgebouw, bijvoorbeeld een
molen of van een huis. De vragen zijn dan
bij voorbeeld weer: waar komt die persoon
vandaan en wat had/ bewoonde of ge-
bruikte hij toen? Er kan allerlei informatie
aan het licht komen, zowel over zijn bezit,
zijn gezin en zijn beroep.
Soms blijken familierelaties uit de bewo-

ningsregistratie, soms heeft men daarvoor
(ook) andere (aanvullende) bronnen nodig.
In sommige streken nam men de naam van
de boerderij aan waar men zich vestigde.
En dan heeft men te maken met verschil-
lende gelijknamige families, die elkaar op-
volgden, vaak zonder enige bloedverwant-
schap. Of de man trouwde in bij de vrouw
en nam dan haar naam aan, zodat de man-
nelijke lijn een andere is dan de naam doet
vermoeden. Meestal kan men dus niet vol-
staan met eigendoms- of gebruiksregistra-
ties, maar in vele gevallen is het een be-
langrijke, soms de enige schakel om ver-
der terug te kunnen gaan.
Een belangrijk uitgangspunt voor bewo-
ningsgeschiedenis is het Kadaster, waar-
over enkele artikelen van de heer JW. Ko-
ten, te beginnen in dit nummer.

Noten:
1) Zie Ons Erfgoed jrg. 5, pag. 179-181
2) Wegman, C.J. en R.M.A., Westerwolders en hun
woningbezit van 1568 tot 1829. Het Kerspel Vlagt-
wedde, deel 1, Het dorp Vlagtwedde.

Archieven gezocht
Wist u dat er sinds 1793 in Nederland niet
minder dan 740 zendingsorganisaties zijn
opgericht?
De Werkgroep voor de geschiedenis van
de Nederlandse zending en overzeese
kerken is momenteel, ten behoeve van het
project zendingsarchieven, bezig met een
inventarisatie. Zij heeft inmiddels gege-
vens over deze 740 organisaties verza-
meld. Daarvan bestaan er nu nog 378 en
zijn er 362 opgeheven.
Vooral deze eeuw nam de groei van het
aantal organisaties een grote vlucht, zo

blijkt verder uit de cijfers van deze werk-
groep. Werden ertussen 1793 en 1900 164
opgericht, tussen 1900 en 1945 waren dat
er 205 en sinds de oorlog zelfs 371.
Van zo'n 75 organisaties zoekt de werk-
groep nog de bewaarplaats van de archie-
ven. Mocht u zo'n archief in uw beheer
hebben of weten wie dergelijke archieven
onder beheer heeft: de werkgroep houdt
zich aanbevolen.
U kunt voor nadere informatie contact op-
nemen met mevrouw drs. Margaretha H.
Dirkzwager, tel. 071-521 33 62.
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De vroege jaren van het kadaster,
een waardevolle genealogische bron (1)
JW. Koten

Aalden naar kadastraal plan
van ca. 1870

Ieder weet dat het Kadaster, dat ook de
Openbare Registers beheert en tevens de
Landmeetkundige dienst huisvest, de spil
is van onze vastgoed-registratie. Doel is
rechtszekerheid. Het maakt bedrog met
onroerend goed vrijwel onmogelijk en
voorkomt ,grenstwisten' tussen naburige
landeigenaren. Ons kadaster bestaat nu
165 jaar. Het Openbare Register, beter
bekend als het hypotheekregister, is van
oudere datum. Deze instantie viert binnen-
kort in Limburg zelfs zijn dubbele eeuw-
feest.

In dit artikel wordt geprobeerd een over-
zicht te geven van de ingewikkelde histori-
sche ontwikkeling van de onroerend-goed-

registratie en alles wat er mee samenhangt.
Men zal zien dat dit een complexe zaak is,
omdat er in de loop der jaren nogal wat
verandering van de onroerend-goed wetge-
ving is geweest. Bovendien zijn de bezits-
verhoudingen veel ingewikkelder gewor-
den en dat weerspiegelt zich in de
registratie-systemen. Vandaar dat men in
een wirwar van leggers, boeken, staten,
akten enzovoort terecht komt als men het
Kadaster bezoekt, al is het de laatste jaren
door de automatisering weer eenvoudiger
geworden. Het ontwarren van deze admi-
nistratieve kluwen is niet eenvoudig. Het
vraagt meer studie en geduld.
Bij dit overzicht over de totstandkoming
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van de landregistratie kan een korte be-
schrijving van de ontwikkeling van de Ne-
derlandse landmeetkunde niet ontbreken,
omdat deze ontwikkeling grote invloed
heeft gehad op de landregistratie en omge-
keerd. Alhoewel kadastrale registratie en
landmeting in de beginfase een verschil-
lend uitgangspunt hadden, krijgt de kadas-
trale registratie na 1860 een landmeetkun-
dige basis. Vandaar dat ook een korte pa-
ragraaf ,geschiedenis van de landmeetkun-
de' in dit artikel werd verwerkt. Dit maakt
meteen duidelijk waarom de huidige ka-
dasters tevens de geodetische dienst
(geo=aarde, land; desie=verdelen ')) c.q.
de cartografie (kaart-tekenkunde) huisves-
ten.

Enkele begrippen
Landmeetkunde en landregistratie zijn ou-
der dan de weg naar Rome. Het woord
kadaster is zelfs van Griekse oorsprong.
Het woord kada, betekent van boven naar
beneden (=lijst), denk maar aan het woord
katheder. De uitgang 'ster' is afkomstig
van het woord stichos 2) in rijen zetten (bij
militairen in het gelid staan). Letterlijk dus
het van boven naar beneden op rijen zet-
ten. Het woord werd in het Latijn cata-
strum, en vervolgens het Franse woord
cadastre waarvan weer ons woord kadaster
is afgeleid. Dit komt omdat ons kadaster
tijdens de Franse bezetting werd inge-
voerd.

Over de oorsprong van het woord register
bestaat enig meningsverschil. Mijns in-
ziens is dit afgeleid van het Latijnse woord
re(s)(i)gesta waarvan res = zaak en gesta =
verricht, eenvoudiger: ,verrichte daden' of
gebeurtenissen'. In Rome was het gebrui-
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kelijk dat van alle officiële zaken een op
papyrus (= charta) geschreven kopie werd
gehouden. In de kerk werd dit gebruik
overgenomen en langs deze weg bij het
openbare bestuur bij de koninklijke kanse-
larijen 3) ingevoerd 4). Aanvankelijk was
het gebruik dat de bestuurszaken op een
(papyrus) rol5) werden bijgeschreven. Res
gesta verbasterde in de Middeleeuwen tot
regesta en register. Men bedoelde daarmee
een opgetekende reeks van officiële zaken
(beslissingen, wetten, koopmanshandelin-
gen e.d.) ook toen deze zaken niet meer op
een rol maar in boekvorm werden opgete-
kend.

Oude vormen van landregistratie
De landregistratie stamt reeds uit zeer
oude tijden. Het bekendste voorbeeld van
een vroege landregistratie is in Egypte ten
tijde van de Farao's te vinden. Na iedere
jaarlijkse overstroming van de Nijl, ver-
vaagden de grenzen van het grondbezit.
Ieder jaar moesten daarom opnieuw de
perceelgrenzen worden uitgezet. Deze
noodzaak van landmetingen heeft veel aan
de Egyptische cultuur bijgedragen. Ver-
moedelijk is dit de kern geweest waardoor
de Egyptische samenleving zo vroeg zo'n
hoge graad van beschaving verwierf. Tij-
dens de Romeinse periode was landbouw-
grond de basis van de belastingheffing.
Sporen van een Romeins kadaster zijn in
Limburg aangetroffen. Karel de Vijfde (ca
1500) voerde het begrip kohieren (verwant
aan ons woord cahier = schrift) in. Dit was
een lijst van personen die grondbelasting
verschuldigd waren. Verder bepaalde Kei-
zer Karel V dat bij koop en verkoop van
land een notaris moest worden ingescha-
keld. Deze kohieren werden als basis voor
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belastingheffing op vele plaatsen doorge-
voerd. De kohieren uit de tijd van Karel V
waren tamelijk onnauwkeurig vandaar dat
in 1673 deze registratie in Holland werd
gemoderniseerd. Men beschikte toen, dank
zij prof. Snellius (1580-1624) 6) over be-
tere landmeetkundige methoden. Voor de
,rigtige heffing' hingen grondregistratie,
belasting en grondmeting dus nauw met
elkaar samen.
Landmeting en landregistratie was verder
belangrijk in gebieden waar bedijking
noodzakelijk was. Zo moesten de boeren,
naar de grootte van hun bezit in sommige
streken de batten-rechten betalen. In de
vrije heerlijkheid Obbicht en Papenhoven,
gelegen langs de Maas met veel overstro-
mingen, zijn deze vanaf 1670 vrij nauw-
keurig bijgehouden. Men kan daar dus ta-
melijk snel nagaan wie land bezat en wat
de grootte daarvan was. In het Limburgse
vormden de landmeters een belangrijke
beroepsgroep (kaste zou je bijna kunnen
zeggen)7). Ook voor de bepaling van de
polderlasten was het landbezit belangrijk.
De bemeting van de eilanden Voorne en
Putten is een goed voorbeeld hiervan. An-
dere voorbeelden zijn de opmetingen door
Kruikius (Cruquius) van Delfland 8), de
bemeting van het Rijnland door Sluyter en
later door Dou. Ook sommige steden
(Leiden) hadden een eigen stadskadaster.
Doch van een nationale en systematische
wijze van registratie was nauwelijks
sprake. Mogelijk moet hier een uitzonde-
ring gemaakt worden voor het gebied van
de Meijerij (Midden Brabant, ten zuiden
van 's-Hertogenbosch), waarvoor de
Staten-Generaal (de bezettingsmacht) in
1791 de opdracht tot kadastratie gaven.
Men kan deze Brabantse oefening als een
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soort voorkadastrale registratie beschou-
wen. Deze registratie is echter nooit ge-
bruikt. Het tijdstip dat de registratie gereed
was (1795) viel samen met de inval van de
Fransen, de komst van een nieuwe bezet-
tingsmacht, die andere wetten stelde. Men
kan deze vroege kadastrale registratie vin-
den in het RA-NB.
De doelstelling van de landregistratie was
dus in eerste instantie niet een verlening
van een publieke service (bijvoorbeeld het
bieden van rechtszekerheid aangaande het
bezit van een stuk grond) maar louter een
fiscale reden: het heffen van belastingen.
Grond kan je niet meenemen, de grondei-
genaar is niet onvermogend, zie daar een
goede reden om hem fiscaal aan te pakken.
Reeds in de zestiende eeuw waren er ver-
pondingskaarten, d.w.z. schetsen van lan-
derijen voor de belastingen. Op deze wijze
probeerde men een juiste heffing van de
grondbelasting te bereiken, de belangrijk-
ste bron van inkomsten voor de overheid
in die dagen. Doch dit kadaster was verre
van volmaakt, zodat veel slimmeriken de
belastingdruk konden ontwijken. Dit ver-
anderde bij de Franse overheersing9).

De invloed van de Franse bezetting op
de land- en hypotheek registratie
Een meer landelijk opgezette systemati-
sche registratie van onroerend goed werd
pas doorgevoerd na de instelling van het
,kadaster' en het ,openbare register'. Het
zijn dus instellingen die tijdens de Ba-
taafse republiek en de Napoleontische pe-
riode hun oorsprong hebben.

Het eerste openbare register
Tijdens de Bataafse Republiek (1795-
1806) werd gepoogd een openbaar register
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(hypotheek-register l0)) op te zetten, waar-
in alle overdrachten van onroerend goed
werden bijgehouden. Daarvoor werd de
grondoverdracht (gezien de bepaling van
Karel de Vijfde) uitsluitend notarieel gere-
geld, al ziet men ook wel dat bij schepen-
banken de landoverdracht wordt geregi-
streerd. Aangetekend wordt dat in het be-
gin van de Franse periode veel landerijen
van eigenaar verwisselden (denk maar aan
de onteigening van de kerkelijke goederen
en bezittingen van de adel). Er bestond dus
veel rechtsonzekerheid omtrent het onroe-
rend goed en de daarop vallende lasten.
Vooral dit oude openbare register is een
waardevolle bron voor genealogisch on-
derzoek n ) .

Na 1811 toen Nederland bij Frankrijk
werd getrokken, ziet men ook bij de hypo-
theekregistratie de introductie van het
Franse model. Aangezien de Franse bezet-
ting, inclusief inlijving bij Frankrijk, voor
Limburg reeds in 1794 plaats vond, is de
Franse wetgeving in Limburg wat eerder
ingevoerd. Het hypotheekregister start
daar 11 maart 1799 (21 ventose VII). De
wetgevende grondslagen werden enkele
maanden (1798) te voren gegeven. Het
eerste openbare register uit de vroege
Franse tijd kan men op het RA-L te
Maastricht raadplegen. In het Noorden is
de aanvangsdatum dus later (1 jan 1811).

In grote trekken kwam de wet ,openbare
registers' er op neer dat per kanton (glo-
baal een provincie) een hypotheekbewaar-
der met een ondersteunende staf werd aan-
gesteld. De hypotheekbewaarder kreeg als
taak het bijhouden van de openbare regis-
ters, die daarom vaak ten onrechte als het
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hypotheekregister worden betiteld. Naast
de inschrijving van de hypotheken hield de
hypotheekhouder ook de registratie bij van
een verandering van de rechten op onroe-
rende eigendommen en hij was natuurlijk
ook betrokken bij de inning van de
overdracht- en hypotheekbelasting. De bij-
gehouden registers omvatten dus:

1. een register van inschrijving van hy-
potheekakten (overschrijving uittreksel
van de hypotheekakte). De akten worden
in opvolgende delen doorlopend per deel
genummerd.
2. een register van overschrijving van
akten van eigendomsovergang van de
onroerende goederen. Dit register centrali-
seert de vroegere eigendomsmutaties van
eerdere lokale notariële-, schepen- en
stadsregisters. In dit register worden de
notariële akten volledig overgeschreven,
met vermelding van naam van koper en
verkoper, de omschrijving van het onroe-
rend goed, de verkrijgingstitel (o.a. bij
vererving) en verwijzingen naar andere
registers. Omdat nog geen verwijzing naar
het kadaster mogelijk was zijn de aandui-
dingen van de ligging van het perceel na-
tuurlijk onnauwkeurig.
3. een naam-register, met alfabetische
lijsten van naam en adres van personen
vermeld in het eigendomsregister of het
hypothecaire register.

Globaal ziet men hier dus de kern van ons
huidige ,openbare register'. Het is goed te
vermelden dat dit hypotheekregister dus
los stond van het kadaster dat nog in wor-
ding was. Het was dus een aparte dienst,
die pas later bij het kadaster werd betrok-
ken. Na de grote fusie beheerde het kadas-
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ter deze registers.
Met de wet van 1959 zijn al deze registers
thans in het bezit van de Rijksarchieven

Schema van bewerking:
Naam O inschrijving in alfabetische
(naam) tafel of index <=$ registratie in ver-
korte vorm repertorium op datum en ver-
der de keuze:
•=!> registratieoverschrijving (omschrij-
ving goed, naam van koper en verkoper,
verkrij gingstitel)
=> registratie van inschrijving (om-
schrijving goed, naam schuldenaar)

Het opzetten van de kadastrale registra-
tie, eerste pogingen
Een nauwkeurige registratie van landei-
gendom hield verder in dat een betrouw-
bare kadastrale cartografie moest worden
opgezet. Tot dan toe werd bij landover-
dracht het perceel benoemd naar de ligging
(bijvoorbeeld een straat) en verder door de
namen van de landeigenaren met de perce-
len pal naast dat van de koper. Problemen
met de landgrenzen tussen boeren waren
aan de orde van de dag. Er moesten
daarom kaarten komen van landerijen,
waarvan de afmetingen redelijk nauwkeu-
rig werden vastgesteld, met tevens aante-
keningen omtrent de ligging en de gren-
zen. Dit was een zeer grote klus die veel
tijd zou vergen. Al eerder had men gepro-
beerd een kadaster van de grond te krijgen
(1791), veel zaken liepen vast in het be-
stuurlijke moeras, behalve in Brabant
waar, zoals vermeld, een vroege kadastrale
registratie tot stand kwam. Het is mogelijk
dat bij deze Franse overheersing van be-
wuste vertragingstechnieken sprake is ge-
weest 12). Dit alles veranderde bij de Napo-
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leontische inlijving bij Frankrijk (1811)
toen zonder veel omhaal de kadastrale op-
meting naar Frans model werd ingevoerd
(Receuil de Méthodique I3)), een systeem
dat na vertrek van de Fransen gehandhaafd
bleef. Dit hield in dat voor iedere ge-
meente afzonderlijk de landerijen en an-
dere onroerende zaken moesten worden
opgemeten 14).

De instelling van het kadaster onder
Napoleon
De organisatie van deze klus werd als een
militaire operatie opgezet onder leiding
van een departementale (bedoeld wordt de
Franse provincie) Ingenieur verificateur,
die 5 - 10 landmeters der eerste klasse tot
zijn beschikking kreeg. Deze eerste klas-
sers huurden landmeters in die als land-
meter-verificateur aan het hoofd stond van
een brigade van een man of tien. Alle
gegevens werden dan via de hiërarchieke
weg beoordeeld en in verzamelkaarten ge-
bracht. Tenslotte moest alles door de pre-
fect (het hoofd van een kanton of departe-
ment 15)), de directeur (van de belastin-
gen), maire I6) (burgemeester), ingenieur-
verificateur en landmeter worden afgete-
kend. De gehele procedure was zeer nauw-
keurig omschreven, men werkte met zeer
goed ontworpen uniforme formulieren en
alles liep volgens een strakke organisatie,
zo kenmerkend voor het Napoleontische
bewind.

Veldprocedure
Het begin van de klus was de kartering van
de gemeenten. Dit ging in het veld. In een
volgorde, bepaald door de prefect, werden
de burgemeesters (vaak vergezeld van ad-
viseurs) gevraagd de grenzen van de ge-
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meente aan te geven. Meestal was dit een
onderhandelingsproces tussen de functio-
narissen van de belendende gemeenten.
Was men het eens dat werd dit te velde
opgetekend en de contouren van de ge-
meente schetsmatig in kaart gebracht.
Vaak koos men natuurlijke en kunstmatige
terreinkenmerken (rivieren, bomen, wegen
e.d.) als uitgangslijnen voor de grensbepa-
ling. Deze procedure was tamelijk om-
slachtig en tijdrovend. De werkzaamheden
stagneerden regelmatig, ook tijdens de eer-
ste jaren na het vertrek van de Fransen,
behalve in de zuidelijke provincies. In
Limburg was immers het kadaster reeds
per 27-1-1808 ingesteld.

Tijdelijk gemeentelijk ,kadaster'
Het is duidelijk dat men met de heffing
van de grondbelasting niet wilde afwach-
ten totdat deze taken klaar waren. Vandaar
dat in 1812 de maires werd opgedragen
plaatselijk het bezit goed te inventariseren.
In iedere gemeente werden een aantal
ambtenaren (,zetters') aangesteld, die een
lijst maakten van bebouwde en onbe-
bouwde percelen. Bij de bebouwde perce-
len werd de toestand van het huis beschre-
ven, met name de ,welstandskenmerken'
(aantal deuren ramen e.d.) Verder werd er
een naamlijst op alfabet opgesteld van be-
lastingbetalers met naam, beroep en woon-
plaats 17).

Al deze gegevens werden naar de regio-
nale inspecteur van belasting gezonden die
op basis van deze gegevens een legger
samenstelde met daarin de gegevens voor
de belastingaanslag. Latere mutaties in de
eigendom (koop, erfenis enz.) werden in
andere leggers (livres de mutation) vastge-
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legd, met gegevens omtrent koper, verko-
per, de notaris die de akte opstelde, de
datum van bezitsoverdracht, en uiteraard
om welk perceel of huis het ging.

Toen in 1832 het kadaster formeel was
ingevoerd, verviel deze gemeentelijke
taak. Deze vroege gemeentelijke eigen-
domsregistraties zijn tenslotte aan rijksar-
chieven in beheer gegeven. Zij zijn te vin-
den onder de naam ,register van eigen-
domsovergang'.

Koning Willem I: de drijvende kracht
achter de totstandkoming van het ka-
daster
Koning Willem I, zakenman als hij was,
zag de trage gang van zaken bij de kadas-
trale registratie, met lede ogen aan, van-
daar dat hij (21 dec 1825) de kadastrale
registratie persoonlijk aanmoedigde 18). Er
was vooral in de zuidelijke Nederlanden
(nu België) nogal wat ongenoegen omtrent
de trage vorderingen 19). Een sterk punt bij
de nieuwe opzet was dat het kadaster los
werd gekoppeld van de belastingen en een
eigen bestuur kreeg met als hoofd een
staatsraad. In 1831 kwam kadastrale carto-
grafie gereed en per 1 oktober 1832 werd
de kadastrale registratie formeel bij wet
ingevoerd. Parallel daaraan kwam 2 ja-
nuari 1832 de wet op de grondbelasting tot
stand. Daarmee was het hele Nederlandse
grondgebied met uitzondering van Lim-
burg20) in kaart gebracht en de eigendom
van ieder perceel land formeel vastgelegd
en kadastraal beschreven. Verder kon naar
de kwaliteit, grootte en bebouwing de pas-
sende belasting worden geheven. Deze
grondbelasting werkte ten nadele van de
,provincies' maar ten voordele van Hol-
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land, daar de rijke Hollandse kooplieden
nauwelijks belasting betaalden.

Noten:
1. Desie is verwant aan ons woord demon, de
(kwade) geest die verdeeldheid zaait.
2. Verwant aan ons woord stijgen (Engels stairs),
steeg, vermoedelijk zelfs steiger.
3. De klerken op deze kanselarijen waren lagere
geestelijken = clerus (denk aan het woord klerikaal
of antiklerikaal)
4. In kloosters werkte men echter meestal met losse
papyrus (= charta) briefjes: kleine charta,= kartula.
De gebonden losse papyrus briefjes, noemde men
,cartularium'. Van dit woord charta is ons woord
kaart en ons woord kaars (een in vet gedoopt rolletje
papyrus) afgeleid en uiteraard ook het woord charter
(officieel document).
5. In de juridische wereld is men deze uitdrukking
blijven gebruiken. In Engeland heeft het gebruik van
de rol langer stand gehouden en is het in veel meer
uitdrukkingen gehandhaafd. Een arts die wordt gere-
gistreerd wordt daar ,op de rol' gezet, als men ,van
de rol wordt geschrapt' is het niet best. In Nederland
is het woord ,rol' uit de toneelwereld het bekendste
geworden, het wordt vaak overdrachtelijk gebruikt
als ,een rol spelen'.
6. De grondlegger voor de driehoeksmeting. Snel-
lius was te Leiden de opvolger van Simon Stevin.
Zijn gewone naam was Willebrord Snel van Royen.
Hij paste deze methode het eerste toe voor de opme-
ting van Alkmaar en Bergen op Zoom.
7. In de bekende Publications de la society histori-
que en archeologique dans Ie Limbourg beschrijft
Th. Harmsen (1958) pag 353-469 de landmeters in
het huidige Nederlands Limburg: een waardevolle
genealogische bron.
8. Kruikius gebruikte als eerste bij de kartering
hoogte/dieptelijnen om het niveau van het grondge-
bied aan te geven.
9. In Frankrijk was in 1790 een wet aangenomen op
de grondbelasting, een uitvloeisel was een decreet
van 1791 waarin een nationaal kadaster werd inge-
steld.
10. Het woord hypotheek is hier verwarrend, omdat
dit register niet alleen hypotheken registreert maar
daarnaast is er ook nog een register voor overdracht
van onroerend goed.
Hypotheek is afgeleid van het woord hypo (onder)
theek (plaats, pand, ruimte) dus onderpand, theek

ziet men ook in bibliotheek (biblos = boeken, ver-
want: bijbel) en apotheek (apo = boven/opslag) dus
letterlijk opslagruimte. Verwante woorden van apo-
theek zijn: bodega (Spaans, wijnhuis), bottega
(Italiaans: werkplaats, winkel), boutique (Frans),
boot (Engels) boetiek (Ned), en Bude (Duits).
11. Vooral E. Muller heeft veel over deze materie
gepubliceerd (kadastergids 1979, archievenblad (82)
1978 en Geodesia 1979)
12. Rond 1810 was een behoorlijk deel van Neder-
land gecarteerd, doch het werk werd door het
Franse bewind afgekeurd, zodat alles opnieuw
moest worden gedaan.
13. Deze wet was van 1808, zij werd hier in 1810
ingevoerd.
14. Volgens beschikkingen in 1802 en 1803.
15. Te vergelijken met onze provinciale commissa-
ris.
16. Afgeleid van major = meerdere, onze woorden
meier en majoor.
17. De hoogte van de belasting bedroeg de 100ste en
200ste penning van de waarde van de grondeigen-
dom.
18. Een belangrijk punt is bovendien dat de landei-
genaren ook deze belastingen konden opbrengen,
omdat er in de conjunctuur wat betreft de landbouw
geleidelijk aan een verbetering kwam. Deze omslag
was in de laatste jaren voor de Franse revolutie reeds
een feit, maar zette zich ook in het begin van de
negentiende eeuw door. Een dieptepunt was echter
de aardappel-crisis, (in Ierland leidde deze tot hon-
gersnood) die vooral de arbeidende bevolking trof.
Zeer belangrijk voor de landbouw was de mechani-
satie en met name de invoering van de zaaimachine.
De rechte zaailijnen maakte mogelijk tussen de ge-
wassen te schoffelen, zonder dat de gewassen wer-
den beschadigd, dit leidde tot een drastisch hogere
opbrengst.
19. Bedenk dat Nederland en België toen nog beide
onder Willem I vielen. Dit ongenoegen was zo groot
dat het naast de religieuze kwestie een van de drijf-
veren voor de Belgische opstand is geworden. Wie
genealogie in België doet, kan veel gegevens over
het vroege archiefwezen vinden. Zeer instructief.
20. Het Limburgse gebied was in Belgische handen,
veel archieven waren naar Brussel verplaatst. Met de
Vrede van Londen (1839), kreeg de Hollandse ko-
ning de soevereiniteit weer terug. Hierbij werd Zuid-
Limburg tegen Luxemburg geruild, maar Limburg
bleef wel als hertogdom tot de Duitse Bond behoren.
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Een nieuwe rubriek: Agenda
Geregeld wordt ons gevraagd of we geen
agenda kunnen afdrukken van genealogi-
sche bijeenkomsten.
Met ingang van dit nummer zullen we
zoveel mogelijk aan deze wens gevolg
geven. Wel hopen we, dat opgaven ons

voldoende tijdig bereiken, rekening hou-
dend met ons verschijnen om de twee
maanden.
Het is de bedoeling dat deze agenda een
vast plaatsje vindt op de pagina voor de
achteromslag

Agenda
13-12-97 In het museum van de Cultuur Hist. Vereniging Ter Aar start van expositie over
genealogie, waarbij diverse stambomen van families uit de streek (o.a. families van Eijk,
Hoogervorst, Koeleman, Uijttewaal, Verkerk en Wildenburg), foto's, een dia-presentatie, video,
boeken, PRO-GEN op de verenigings-PC en informatiemateriaal van o.a. CBG en NGV te zien
zijn. De tentoonstelling is iedere zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 tot 16.00 geopend tot
en met 13-04-98. Het adres is Kanaalweg 118, Ter Aar (bij sporthal 'De Vlinder'); toegangsprijs
volwassenen: ƒ 3,—.
28-02-98 33ste landelijke bijeenkomst HCC Genealogie Gebruikersgroep (ledenvergadering en
gebruikersdag). Opening zaal: 10.00 u., 11.00 aanvang ledenverg. 13.00 Verrassingsprogramma.
Van 10.00 tot 11.00 en na de middagvoordracht kan men genealogische software kopen. In deze
tijd en tijdens de middagpauze is er gelegenheid voor demonstraties van computerprogramma's.
Het adres is: Gebouw ,De Baten', Dukatenburg 1, Nieuwegein.
28-02-98 Genealogische Contactdag over genealogie in de regio Horst, georganiseerd door de
sectie Genealogie van het Limb. Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Genealogen, latinis-
ten, paleografen en archivarissen werken mee. Openingstijden van 10.00 tot 17.00 uur. Het adres
is Oudheidkamer, Steenstraat 2 te Horst. De kosten bedragen ƒ 5,~ p.pers.
21-03-98 Genealogische Contactdag Midden-Nederland in Laren (NH), georganiseerd door de
NGV-afdelingen Amersfoort e.o., Gooi- en Eemland en Utrecht. Het adres is: Scholengemeen-
schap Laar & Berg, Langsakker 4, Laren. Openingstijd 10 tot 16 uur. Entree ƒ 6,— incl.
programmablad.

28-29-03-98 Genealogisch weekend te Uden, georganiseerd door de NGV-afdeling Land van
Cuijk en Ravenstein. Adres: Zaal Marketplace, Markt 26 te Uden. Openingstijd 10 tot 17.00 uur.
25-04-98 Tweejaarlijkse genealogische contactdag, georganiseerd door de werkgroep ,Maas- en
Waalse Geslachten' van de Historische Vereniging Tweestromenland. Openingstijd: 10.00 tot
16.00 uur. Het adres is: Streekdocumentatiecentrum, souterrain Gemeentekantoor v.d. Gem.
Wijchen, Kasteellaan 24 te Wijchen. De kosten bedragen ƒ 2,50 p.p. *)
05-09-98 Vooroudermarkt Meppel, georg. door N.G.V. afd. Drenthe Openingstijden 10.00 tot 16.00 uur.
Het adres is Schouwburg ,Ogterop', Zuideinde 70, Meppel. Toegang gratis. Het gebied waarop
gericht wordt omvat vooral de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. *)
19-09-98 Genealogische Dag Brabant. Deze dag is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar
gegevens over voorouders van Brabantse afkomst. Georganisserd in het RA in Noord-Brabant. *)

*) Op deze dagen is Ons Erfgoed aanwezig.
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Paleografie, erfpachtakte
J. Ligterink

Archief Leiden

Wi rechter ghemene Scepene ende raed van Leyden/ maken cond ende kenlike allen luden/ dat
die gasthuysmeesters van Leyden bi onsen rade ende wille virhuyrt hebben tote enen erfpacht/
Enghebrecht Lammekiaens sone neghen ghaerden breet veens/ die gheleghen sien in den
ambochte van Benthuysen ende beleghen hevet Enghebrecht selve optie noerdside ende Clays
Vike optie suydside/ 't Oestende gaende an die Wilke/ Ende 't Westende op gaende an die
Hemlane/ ende van desen voirseiden lande/ soe sel Enghebrecht voirseyt gheven elx sjaers
achtien scellinghe Hollants den gasthuysse van Leyden/ te betalen die ene helfte van desen
voirghenoemden renten tote Voirscoten market/ ende die ander helfte tote Valkenburgher market
ende van desen neghen ghaerden voirseyd soe en sel Enghebrecht voirghenoemd noch sine
nacomelinghe nie meer delven te rurve dan terdendeel/ ende die tuiedeel te houden te goeden
lande/ ende na Enghebrecht doet soe selt hebben in huerwaer sijn oudste kint dat hie wittelike
ghewonnen hadde/ tsie manhoeft of wijfhoeft/ ende liet hi ghien kint/ soe soudt hebben in huer-
wair die oudste ende die naeste die recht erfharae waire/ tsie manhoeft of wijfhoeft/ ende alsoe te
erven altoes alse voirscreven is/ Ende na Enghebrechts doet voirsyd/ die dan dit voirghenoemde
lant in pachte hebben sel/ die sel gheven den gasthuysse voirseyd/ binnen den eersten Jare na
Enghebrechts doet/ vijf tale goeds turfs/ in teken dat hi vam den lande huervolgher is/ ende des
ghelike soe wier huervolgher of werden sel/ In oirkonde desen brieve beseghelt mid onser
ghemene poerte seghele/ Ghegheven int jaer ons Heren dusend driehondert seven ende twintich
des dinxdaghes na Sinte Agheten daghe/ (Sint Agatha = 5 februari)

Bovenstaande akte is een vroeg Nederlands stuk. Veel aktes uit de veertiende eeuw zijn in het
Latijn gesteld. Nederlandse stukken uit de veertiende en vijftiende eeuw zijn qua lettertype vaak
gemakkelijker te lezen dan die uit de zestiende en zeventiende eeuw.
Het woordgebruik is nog wel eens een struikelblok.
Enkele voorbeelden:
optie = op die, op de
terdendeel = het derde deel
tuiedeel = tu-iedeel = het tweede deel
huurwaer = goed dat men in pacht heeft
wittelike = wettelijk
De e of i na een a of o geschreven werkt niet als een 'umlaut'("), maar verlengt de voorgaande
klinker.
Bijvoorbeeld:
waer of wair = waar
voerseyd of voirseijt = voorzegd, voorgenoemd
hoeft = hoofd
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Beroepen van toen (Keu-Klo)
H.M. Lups

Keurslijfmaker (ook korsettenmaker)
Een keurslijf was oorspronkelijk de bena-
ming van een nauw aangesloten lijf of
lijfje, gedragen als bovenkledingstuk. La-
ter werd dit tot korset, ook rijg- of keurslijf
genoemd. In de Keuren van Haerlem 2,
154 a van 1749 wordt onder meer bepaald
"Dat een Lap-Naayster geen Mans-
Klederen zal mogen maaken , mede
geen Keurslyven, Korsjetten of Balyne
Rokken."

Kiemzetter
Het telen van meekrap kon zowel door
zaaien als door planten gebeuren. In ons
land was het laatste het meest gebruikelijk.
Als het land gemest en geploegd is, werd
het opgedeeld in bedden. Omstreeks mei
werden de jonge spruiten van de twee jaar
oude planten geplukt. De kiemzetter is
degeen die deze met zetspaden in lange
rijen aanplantte. Meekrap werd op grote
schaal in ons land vooral rond Reimers-
waal en Zierikzee, later ook op Tholen, in
de Westhoek van Noord-Brabant en op de
Zuidhollandse eilanden verbouwd.

Lit. J. de Kanter, Beschrijving van De Meekrapteler
en Bereidex, Dordrecht 1802.

Kiepenkerel
a. Een kiep of kiepe was een gevlochten
draagkorf, die venters op hun rug mee-
droegen met houten voorwerpen en aarde-
werk. Een kiepenkerel zou identiek aan
kiepkeerl kunnen zijn en zou dan derhalve
een marskramer zijn, die met houtwaren of
aardewerk (pottegoed) langs de boerde-

rijen en huizen trok om zijn waar aan de
man te brengen.
b. Kiep was ook dialect voor kip. Waar-
schijnlijker heeft men vooral deze hande-
laar in kippen plaatselijk of regionaal kie-
penkerel genoemd.

Kistenmaker zie kassemaker

Klandermolenaar
(ook kalandermolenaar)
Een kalanderij of een k(a)landermolen was
een bedrijf, waar men met behulp van
kalanders geweven stoffen, papier en leer
glad maakte en glansde. De kalander was
een machine die bestond uit twee of meer
boven elkaar liggende cilinders, welke
door kniehefbomen en gewichten tegen
elkaar elkaar geklemd konden worden.
Hoe zwaarder de druk, hoe gladder de stof
werd.
In de Beschrijving van Leyden zegt Van
Mieris op pagina 466b "De Regeerders
deezer Stad (huurden) de Kalandermolen
van den beroemden Pieter Adriaanszoon
van der Werf, op dat de Kooplieden hunne
Greinen en andere stoffen niet meer buiten
de Stad te Kalanderen zouden zenden."

Kleederlapper
was degeen, die versleten kleren herstelde,
o.a. door het in- of opzetten van lappen.

Kleedermaakster
Dit is de beroepsnaam voor een vrouw, die
dameskleren vervaardigde.
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Kleermaker (Jan van Vliet 1635)
Kleedermaker (kleermaker), ook snij-
der
vervaardigt bovenkleren voor de man en
ook wel voor de vrouw; vroeger als mees-
ter, baas, ambachts- of gildenknecht. Een
variatie is de Kleedermaker en -snijder: de
vakman, die zowel het snijden als het
naaien beheerste.
In een keur uit 1566 van Reimerswaal
wordt bepaald „Dat sy (de melaatsen of
leprozen) oick geensins haer ambacht van
cleermaecker, lapper ofte anders, daer die
ghemeynte mede soude mogen besmet
werden, hantieren".
In het Spreekwoordenboek der Nederland-
sche Taal, samengesteld door P.J. Harre-
bomée, 1858-1870, wordt als wapen voor
de kleermakers vermeld: drie luizen op een
rood lapje.
In 1459 hernieuwde graaf Arnoud van
Gelre de brieven van voorrechten van het
Snijdersambt (Grave). Enkele bepalingen
daaruit waren: Niemand kan lid van 't gild
worden, tenzij hij burger der stad zij. Hij
moet als gildebroeder zijn harnas en wape-
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nen steeds gereed houden, op straffe van 1
pond. Bij zijn intrede in het gilde geeft hij
WA pond was, waarvan 1/3 aan de heer,
1/3 aan de stad en 1/3 aan het gilde voor
kaarsen ter ere van onze Lieve Vrouwe te
branden. De zoons van meesters hebben
alleen voor harnas en wapenen te zorgen.
„De leerlingen zullen als ze in de leer gaan
ten behoefe der keersen omde L. Vrouwe
daer mede te eeren eerst 2 pont" was ge-
ven. Die meester wil worden, moet snijden
als proefstukken voor de gezworenen:
1. Een Manstabbert.
2. Een Vrouwetabbert.
3. Een Vrouw-lange Huyck of Santé.
„Die dat alles doen kan en dat werk tot
verbair ende proffyt dergeener gemaakt en
gesneden heeft, die dat hebben doen snij-
den en maken, zoo mag die in mate voorsz.
Dan Mr. In de Ampte voorsz. Werden";
maar „die dat voorsz. Werk in mate
voorsz. bij den voorsz. Gezworen niet te
regt gesneeden of gemaakt, soo sal die aan
elk stuk werk één pont was gebreukt (als
boete) hebben, en nog een vierendeel jaers
daernae syn Ambt waal leeren en laten
hem dan weer voor den geswooren proe-
ven als voorsz. is."

Kleerble(e)ker, met als variatie bleekers-
baas, bleekersknecht of -meid.
Men onderscheidde verschillende bleke-
rijen, o.a. linnen-, garen- en kleerblekers.
De handeling van het bleken werd be-
drijfsmatig uitgevoerd. De kleerbleker
(kleederbleeker) was eigenaarof onderne-
mer van een kleederbleek, d.w.z. een be-
drijf waar men (gewassen) lijfgoederen
bleekte. In de Keuren van Haerlem 2, fol.
58 a van 1723 wordt gesproken van „De
kleederen- of kleyne Bleekers". Hieruit
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kan men afleiden, dat het geen grote be-
drijven zijn geweest.

Klepperman
Nachtwaker, die met een klepper of klep,
eventueel een ratel, zijn rondes loopt.

Klerk
Oorspronkelijk een geestelijke, vooral de-
gene die alleen de lagere geestelijke wij-
dingen heeft ontvangen („men geeft hen
crune, so sijn si clerken": alleen de kruin-
schering). Zij, die, zonder priester te wor-
den, soms zelfs gehuwd zijnde, verschil-
lende betrekkingen, vooral lagere in de
geestelijke hiërarchie, bekleedden. Moge-
lijk door de ontwikkeling van de boek-
drukkunst, waardoor het afschrijven van
boeken verviel gingen ze van schrijven,
lezen en de kennis van het Latijn hun
beroep maken. Door hun ervaring waren
ze geschikt om allerlei formulieren te ont-
werpen, bijvoorbeeld bladen van boek-
houdboeken en voorraadstaten. De andere
klerken konden dan de kolommen invul-
len. Cornelis Jansz. was in 1560 clerc-
schrijver van het Hieronymushuis te
Utrecht. Zo kwam men ze tegen in diverse
variaties. Destijds was het onder meer de
titel van voorname ambtsbekleders, onder
meer geheimschrijvers, secretarissen van
een bestuursambtenaar, van een college of
van (de regering van) een stad, klerk van
de financiën, klerk van de weezen enz.
Nog later waren het vooral schrijvers
d.w.z. lagere ambtenaren of onderge-
schikte beambten bij de gerechten of an-
dere overheidsdiensten: klerken en schrij-
vers op jaarloon. Na de val van Antwerpen
zagen de Hollandse kooplieden hun kan-
sen. De koophuizen bloeiden en groeiden.

24

Een bijkomstigheid was dat relatief velen
in de Republiek konden schrijven. Alles
moest geadministreerd worden en daar wa-
ren veel mensen voor nodig. Het werken
op zo'n zeventiende eeuws kantoor was in
het algemeen geen pretje. In het algemeen
waren de heren er op uit zich zelf zo veel
mogelijk te bevoordelen. Ieder die maar
een mogelijkheid zag zich te bevoordelen,
greep die kans. De klerken moesten ook
dat „gerommel" verwerken. De werktijden
waren lang. Men werkte van vroeg tot laat
voor een slecht loon. Dikwijls hadden de
vrouwen er een baantje bij als bijvoorbeeld
dienstmaagd of wasvrouw, soms was zij
kleine zelfstandige met een nerinkje. Col-
legialiteit bestond er niet, de strijd om
hoger op te komen was hard.

Klokkengieter
Lange tijd zijn er klokken gegoten, soms
duizenden, soms enkele kilo's zwaar. Een
monnik, Theophilus, die waarschijnlijk in
de tiende eeuw leefde, beschreef in Sche-
dula diversarium artium het procédé van
het gieten van klokken nauwkeurig. In de
dertiende eeuw kregen ze voor het eerst de
huidige vorm. Pas in de zeventiende eeuw
was men de stemkunst voldoende meester
om goede beiaardklokken te maken. In de
Republiek wisten de gebroeders Hemony
in samenwerking met de Utrechtse beiaar-
dier jonkheer Jacob van Eyck kort na 1640
voor het eerst toonzuivere klokken te ma-
ken. Ze ontdekten, dat het model zo pre-
cies moest zijn, dat dat met vormen en
gieten niet viel te bereiken. Zij goten de
klokken enkele millimeters dikker dan
noodzakelijk om daarna het teveel op een
draaibank weg te nemen. Ze hielden hun
kennis, waar en hoeveel er weggenomen
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moest worden om tot een zuivere toon te
komen echter geheim. Er was maar één
leerling van hen, die deze kunst ook volle-
dig beheerste, de Amsterdammer Claes
Noorden. Ook diens latere compagnon,
Jan Albert de Grave, leerde het stemmen,
althans tot op zekere hoogte. Met zijn
dood in 1733/34 ging de kunst van het
stemmen van klokken in de Noordelijke
Nederlanden verloren. Francois vertrok in
1657 naar Amsterdam waar hem een giete-
rij met woning gratis ter beschikking werd
gesteld. (Stedelijke stad- en geschutsgiete-
rij op de Keizersgracht bij de Leidse-
gracht. De Hemony's waren naast klok-
kengieters ook geschutsgieters. Zowel de
kanonnen en klokken waren van brons. Na
het gieten was een uitgebreide nabewer-
king noodzakelijk. In een tweede Amster-
dams complex beschikte men zowel over
een boorbank voor de kanonnen als een
voor de klokken (met een diameter van

7,36 meter). Als aandrijfkracht voor de
draaibanken diende een rosmolen, aange-
dreven door meerdere paarden. Broer Pie-
ter vertrok in eerste instantie naar het zui-
den (o.a. Gent), maar ging in 1664 ook
naar Amsterdam. In de Zuidelijke Neder-
landen stierf de laatste klokkengieter, die
het stemmen beheerste in 1790. Eerst in de
twintigste eeuw werd het een herontdek-
king in de Nederlandse en Belgische giete-
rijen.
Uit verschillende plaatsen zijn klokkengie-
ters bekend onder meer te Deventer, Enk-
huizen, Groningen, Haarlem, Heiligerlee,
Hoorn, Kampen, Leeuwarden, Middelburg
en Utrecht '). Naast de patroons waren er
verschillende hulpkrachten nodig zoals
vormmakers, gieters en draaiers.

Literatuur:
A. Lehr, Van paardebel tot speelklok, de geschiede-
nis van de klokgietkunst in de Lage Landen, 1971
1) De Navorscher, 1858, pag. 200.

Termen van vroeger (derii - desti)
H.M. Lups
describeeren beschrijven
descriptie beschrijving, uitschrijving
desereeren verlaten
desert verlaten; desert verklaren van een
appel = verklaren, dat tegen een uitspraak
van het gerecht geen hoger beroep mag
worden ingesteld
deserteeren zich op ongeoorloofde wijze
verwijderen, weglopen
desertie de handeling van deserteren; ver-
lating (bijv. na een trouwbelofte)
desidereeren vereisen, begeren
designatie beduiding, aanwijzing
designeeren aanduiden, voor een ambt be-
stemmen
desisteren afstand doen ophouden, aflaten

desolaat verlaten, mistroostig, troosteloos,
verwoest
desordre wanorde, buitensporigheid
despect vertraging, smaad
despensier schaftmeester, hofmeester
desperaat zonder hoop, twijfelmoedig-
heid; reddeloos, hopeloos
desperatie wanhoop, twijfelmoedigheid
despereeren wanhopen, twijfelen
despicieren afzien, versmaden, verachten
desplaisir onvermaak, ongenoegen
despointement belemmering, misser
desponsare verloven, uithuwen
dessem opzet, voornemen
destinatie schikking, bestelling, bestem-
ming
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Het Verenigingscentrum van de NGV
H.M. Lups

• r , -<**.*•_

* • •

Het verenigingscentrum (VC) van de Ne-
derlandse Genealogische Vereniging is
(nog steeds) gevestigd in de Promers-
kazerne te Naarden. Gemakkelijk te berei-
ken met de auto, want men kan als regel
bij wijze van spreken voor de deur parke-
ren. Naarden ligt niet aan een spoorlijn,
dus dan is het een combinatie van trein en
bus om het VC te bereiken ').
De NGV is een particuliere vereniging,
geen gesubsidieerde instelling. In Naarden
vindt men de neerslag van inmiddels meer
dan vijftig jaar vrijwilligerswerk. Wat men
ziet in het VC is mogelijk geworden door
de activiteiten van honderden (in de loop
van die ruim vijftig jaar misschien wel
duizenden) leden, die vrije tijd, kennis en
kunde ten dienste van de vereniging en dus
van de leden hebben gesteld en stellen.
Het VC is zo een bergplaats geworden van
veel en ten dele uniek informatiemateriaal,
dat voortdurend uitgebreid wordt en waar

Entree van het Centrum
(foto mevr. S. Ham)

door velen onderzoek wordt gedaan. Tij-
dens de openingsuren zijn er medewerkers,
herkenbaar aan een badge, die u wegwijs
maken en desgewenst enige begeleiding
geven, op zich al een service die men vaak
in bibliotheken en archieven moet ontbe-
ren (al komt men zo hier en daar ook in
archieven al NGV-leden tegen die als vrij-
williger op studiezalen dienst doen).

Wat vindt men in het VC.
Het VC bevat verschillende voor genealo-
gen waardevolle collecties. Bij binnen-
komst kan men tas of koffer in een kluisje
deponeren en zijn of haar jas ophangen,
waarna men zich bij de receptie meldt.
Men vult naam, adres en lidmaatschaps-
nummer in. Het VC is alleen toegankelijk
voor leden. Alleen in geval van invaliditeit
kan men na overleg vooraf met het VC een
begeleider meenemen. Zoekt men graag
met z'n tweeën, dan is dat realiseerbaar via
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Stukje van het VC (dossiers
en bidprentjes)
(foto mevr. S. Ham)

een gezinslidmaatschap, waarbij voor bij-
komende gezinsleden maar een beperkte
contributie van ƒ 12,- per jaar wordt be-
taald. Deze regeling wijkt dus af van die
van het Centraal Bureau voor Genealogie.
Dit wordt echter gesubsidieerd met geld,
dat door de gemeenschap opgebracht
wordt en waarbij niet-,vrienden' tegen be-
taling ook terecht (moeten?) kunnen. Op
zich is de beslotenheid van de NGV niet
onredelijk. Hier geldt: door en voor de
leden. Als men de vruchten wil plukken
zal men de boomgaard moeten onderhou-
den. Het lijkt me tevens dat de ruimten niet
voldoende zijn om grotere aantallen be-
zoekers te verwerken. Ook zouden er meer
vrijwilligers aanwezig moeten zijn voor
begeleiding en toezicht. Het ziet er niet
naar uit, dat de bestaande regeling daarom
wijziging zal ondergaan.
De ruimte, waar de receptie zich bevindt,
is ook de ruimte waar men het Centraal
Naamregister en werktafels voor bezoe-
kers vindt.
Er zijn verschillende mogelijkheden tot

onderzoek.
Uniek is waarschijnlijk het Centraal
Naamregister (CNR), waaraan bijna per-
manent wordt gewerkt. Het CNR is een op
familienaam gesorteerd fiche-systeem, dat
ruim twee miljoen kaartjes met meer dan
vier miljoen verwijzingen bevat. Het is in
de eerste plaats een toegang op alle dos-
siers en handschriftencollecties van de
Biografische Documentatiedienst. Ook
zijn alle belangrijke Nederlandse genealo-
gische tijdschriften en jaarboeken gefï-
cheerd. Dit houdt in, dat men deze uitga-
ven niet zelf behoeft door te spitten op
mogelijke informatie. Het is mogelijk
dank zij dit systeem vele bronnen in een
keer door te nemen. Wanneer er geen fiche
is met verwijzing naar deze publicaties
behoeft men ze ook niet na te zien. Is de
bron op het VC aanwezig dan is de code-
ring voorzien van een ster. In de andere
gevallen zal men elders zijn licht op moe-
ten steken. Op zich is dit CNR een reus-
achtige tijdsbesparing.
Een verder extra punt is de collectie kran-
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tenknipsels van het VC, die miljoenen ge-
gevens omvat. Het zijn niet alleen familie-
advertenties maar ook andere advertenties
en artikelen, die op een persoon betrekking
hebben, dat alles gesorteerd op familie-
naam. Bij een familienaam wordt niet al-
leen verwezen naar de geboren, gehuwde
of overleden persoon, maar ook naar de
(mede)ondertekenaars van dergelijke ad-
vertenties. Zo komt men bij de adverten-
ties van de familie Schanstra ook de
overlijdensadvertentie tegen van Hendrika
Pietertje Zijderveld (gehuwd geweest met
J. Rijnsent, waarvan een dochter L.C.
Rijnsent gehuwd is/was met F.W. Schan-
stra). In de praktijk is dat onder meer een
hulpmiddel gebleken om vermiste of onbe-
kende familieleden op te sporen.
Verder beschikt het VC onder meer over
een grote collectie bidprentjes (ruim
450.000)
Het Centrum beschikt over een uitgebreide
bibliotheek, waarvan een afdeling boeken.
Er is een catalogus, die men kan raadple-
gen op naam (genealogieën en kwartiersta-
ten), plaatsnaam (men beschikt over veel
doop-, trouw- en begraafgegevens) en be-
roep. Uiteraard is ook het Repertorium van
Van Beresteyn aanwezig, uitgegeven door
het CBG, een register van bronnen, met
ten minste drie generaties. Men vindt hier
ook het Nederl. Repertorium van Familie-
namen van 1947, nuttig om naamgenoten
van toen te lokaliseren. Men haalt bij de
dienstdoende vrijwilliger een (plastic) in-
steekkaart en men kan zijn gang gaan.
Boek er in kaart er uit en omgekeerd.
Een tweede is de afdeling tijdschriften die
zowel binnen- en buitenlandse tijdschrif-
ten omvat als vele familiebladen. Dit is de
grootste collectie in Nederland.
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Verder is er een collectie familiedrukwerk.
Deze omvat drukwerken van allerlei aard,
voornamelijk geboortekaartjes, verlo-
vings- en huwelijksaankondigingen en
rouwcirculaires.
Dan is er nog een collectie dossiers die
materiaal van uiteenlopende aard omvat
zoals niet uitgegeven genealogische over-
zichten, collecties familiepapieren en een
archief van een begrafenisonderneming .
Ook heeft men de beschikking over een
aantal microfiches en -films. (Leden kun-
nen ook via het VC de films van de Kerk
van de Heiligen der laatste dagen, de Mor-
monen, opvragen en in het Centrum bestu-
deren).
De Dienst Heraldisch Archief heeft een
uitgebreide verzameling familiewapens. In
de eerste plaats is er een uitgebreid kaart-
systeem met meer dan 60.000 vermeldin-
gen van hoofdzakelijk Nederlandse ge-
slachtswapens, gepubliceerd in de in het
VC aanwezige boeken en periodieken.
Door de verwijzingen op kaartjes naar
bronnen is er een extra kans op het vinden
van genealogische gegevens in publicaties,
die wel in het VC aanwezig zijn, maar nog
niet voor het CNR konden worden be-
werkt. Het Heraldisch Archief beschikt ui-
teraard over de nodige naslagwerken en
verdere heraldische literatuur.
Naast deze landelijk gerichte verzamelin-
gen beschikt het VC over enkele meer
regionaal gerichte collecties. Voorbeelden
zijn de Noord-Hollandse huwelijken van
voor 1811, een klapper op de huwelijken
van 1811-1842 van de provincie Gronin-
gen, een collectie doop- trouw- en be-
graafregisters van de provincie Zeeland.
Men kan in het VC ook het bestand van de
Contactdienst raadplegen In dit bestand is
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een groot aantal families opgenomen
(naam, plaats en periode) en het lidnum-
mer van degene, die over deze gegevens
beschikt (en waarvan men via de ledenlijst
het adres aan de weet kan komen).

Al bij al vindt men in het VC zo veel, dat
een bezoek en vermoedelijk meerdere be-
zoeken dubbel en dwars gerechtvaardigd
zijn. Dit geldt zowel voor een beginnend
genealoog voor een eerste oriëntatie als
voor een meer gevorderde, die kan contro-
leren of er bij het vergaren van gegevens
nog iets over het hoofd is gezien. De me-
dewerkers en als regel ook de andere be-
zoekers geven graag advies als men met
vragen of problemen worstelt. Speciaal
kunnen daarbij de medewerkers van de
afdeling Informatie worden genoemd, die
in vele ordners verwijzingen hebben ver-
zameld naar bijdragen in boeken en tijd-
schriften over speciale onderwerpen als
militairen. Maar ook van speciale archie-
ven en musea, zoals bijvoorbeeld de in-
ventarus van het RIOD (Rijksdienst voor
Oorlogsdocumentatie). Kortom vele mo-

gelijkheden en suggesties om een vastge-
lopen onderzoek weer vlot te trekken. Men
legt u graag en desnoods meerdere malen
het hoe, wat en waar uit. Het eigenlijke
zoeken moet men wel zelf doen. Er is een
kopieerapparaat aanwezig, zoat men ad-
vertenties en verder van belang zijnde ge-
gevens (betaalbaar) kan kopiëren om rus-
tig thuis uit te werken. Eigenlijk mocht er
nog wel zo'n apparaat staan, want toen wij
er waren was de belangstelling groot.

Het verdient aanbeveling, liefst voor een
bezoek, eventueel bij het begin van een
bezoek, de Wegwijzer voor het Vereni-
gingscentrum en Het Centraal Naamregis-
ter: De codes aan te schaffen. Weliswaar
kan men ze ter plekke inzien, maar enige
oriëntatie en voorbereiding van te voren
maakt het mogelijk optimaal gebruik kan
maken van de bezoekdag. Het VC is op de
zaterdagen van 11.00-16.00 uur en op de
donderdagavonden van 19.30-22.00 uur
geopend, op bepaalde donderdagen ook
overdag.

1) Volledigheidshalve een kort overzichtje van de
reismogelijkheden met openbaar vervoer:

PER OPENBAAR VEKWBb (Bus MWNet, dienstregeling 1997/ '98)
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Centra voor Familiegeschiedenis
H.M. Lups

Een van de mogelijkheden om zich te
oriënteren over reeds gevonden genealogi-
sche gegevens met betrekking tot de fami-
lies waarna men onderzoek doet vinden we
in de Centra voor Familiegeschiedenis van
de Kerk van Jezus Christus van de Heili-
gen der Laatste Dagen, afgekort LDS of in
het dagelijks spraakgebruik kortheidshalve
de Mormonen. In de nummers 1 en 2 van
jaargang 1995 is uitvoerig ingegaan op de
zeer uitgebreide verzamelingen gegevens
waarover deze centra beschikken of die ze
ter beschikking kunnen krijgen. Sommi-
gen laten zich weerhouden om van deze
mogelijkheid gebruik te maken omdat ze
bang zijn dat men hen tevens direct na-
drukkelijk met hun geloofsopvattingen zal
confronteren. Uiteraard zal men iemand,
die belangstelling toont, gaarne informe-
ren, maar verder gaat men niet. Wel stelt
men op prijs, al wordt daar ook zeer zeker
niet nadrukkelijk om gevraagd, de gege-
vens die u heeft gevonden ook aan de
centra ter beschikking te stellen, waarna ze
uiteindelijk in Salt Lake City terecht ko-
men en toegankelijk worden gemaakt voor
andere genealogische onderzoekers, waar
ook ter wereld.
Wel is het noodzakelijk de via de centra
gevonden gegevens te controleren (en
wenselijk de eventueel gevonden correc-
ties door te geven). Ten dele zijn ze inge-
zameld door mensen, die genealogisch
minder geschoold zijn, zodat het bijvoor-
beeld mogelijk is dat personen met hun
roepnaam ingevoerd zijn in plaats van met
hun werkelijke voorna(a)men. Kosten aan

dit onderzoek zijn er in wezen niet. Als er
een uitdraai van de gegevens moet worden
vervaardigd, kost dat een kleinigheidje.
Als u een uitdraai op een diskette wenst en
u er geen bij u heeft, kost het u een dis-
kette. Alleen als u verfilmde gegevens ter
inzage vraagt, bijvoorbeeld van doop-,
trouw- of begraafbroeken van een plaats
elders, bijvoorbeeld in Duitsland, betaalt u
voor de verzendkosten.
In het destijds gegeven overzicht van cen-
tra in Nederland staan nog de oude tele-
foonnummers, zodat het ons dienstig leek
een bijgewerkt overzicht te verstrekken, te
meer omdat er enkele centra bijgekomen
zijn. Daar men er niet op is ingericht onbe-
perkt mensen te ontvangen is het noodza-
kelijk altijd van te voren een telefonische
afspraak te maken.
De centra kennen twee niveau's. Neder-
land is namelijk kerkelijk (LDS) in drie
ringen verdeeld en elk centrum heeft een
ringcentrum (hoofdcentrum). De andere
zijn centra op wijk- of gemeenteniveau.

De drie ringcentra zijn:
Apeldoorn, Boerhavestraat 62, 7314 NG
Apeldoorn, tel. 0555211179.
Openingstijden: dinsdag en vrijdag van
13.00- 17.00.
Amsterdam, Zaaiersweg 17, 1097 SM
Amsterdam, tel. 0206944990.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 12.30
- 17.00 en woensdag 19.00 - 22.00.
Rotterdam, Jacques Perkstraat 16, 3061
CP Rotterdam, tel. 0104149883.
Openingstijden: maandag t/m woensdag
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09.00- 15.00.
De overige centra zijn:
Breda, Mgr. De Witstraat 112, 4817 JP
Breda, tel. 0765713071.
Openingstijden: maandag tot en met zater-
dag (geen tijden vermeld).
Den Helder, Texelstroomstraat 4, 1784
EA Den Helder, tel. 0223623074 en
0223634702.
Openingstijden: geen openingstijden ver-
meld.
Dordrecht, Singel 312, 3311 HL Dord-
recht, tel. 0786135537.
Openingstijden: dinsdag 13.00 - 17.00 en
zaterdag 10.00 - 13.00.
Eindhoven, De Koppele 1 A, 5632 LE
Eindhoven, tel. 040423526 en
0499872227.
Openingstijden: maandag t/m zaterdag
(geen tijden vermeld).
's-Gravenhage, Leersumstraat 11, 2546
TE 's-Gravenhage, tel. 0703211156 en
0703293531.
Openingstijden: maandag, woensdag en
vrijdag 10.00 - 14.00, dinsdag 16.00 -
21.00.

Groningen, Paterswoldseweg 531, 9728
AR Groningen, tel. 0505257608.
Openingstijden: dinsdag 15.00 - 17.00,
woensdag 09.30 - 11.30, vrijdag 19.00 -
21.00.
Heerlen, Burg. D. Hesselplein 26 A, 6411
CH Heerlen, tel. 0455717863,
0455411621 en 0455741584.
Openingstijden: maandag 10.00 - 17.00,
dinsdag t/m donderdag 13.00 - 21.00 en
zaterdag 10.00- 17.00.
Leeuwarden, Sophialaan 3, 8911 AE
Leeuwarden, tel. 0582135361.
Openingstijden: geen openingstijden ver-
meld.
Utrecht, Prinses Irenelaan 51 A, 3454 HB
Utrecht. Afspraken per Voice Mail
(003020444218)
Men wordt teruggebeld voor een afspraak.
Vlissingen, Badhuisstraat 161, 4382 AL
Vlissingen, tel. 0118418592.
Openingstijden: geen openingstijden ver-
meld.

Met dank aan de heer Storm, die deze
opgave verstrekte.

Kerkhoven
H.M. Lups
De afgelopen tijd bezocht ik verschillende
kerkhoven (met een fototoestel). Als regel za-
gen de graven er goed verzorgd uit, maar soms
ook was de toestand van vooral de oudere
graven abominabel.
Het is ondenkbaar alle graven in stand te hou-
den, maar de oude graven die er nog zijn
vormen slechts een zeer gering deel van het
totale aantal. Hier en daar worden ze geruimd.
Zo miste een van mijn verwanten opeens het
graf van zijn betovergrootmoeder. Weg is weg.
Waar men zich tegenwoordig druk maakt over
onze culturele en industriële monumenten,

vraag ik me af waarom die oudere graven
daartoe niet worden gerekend. Zijn die oude
graven geen cultuurgoederen.. Het is een be-
labberd gezicht zo'n oud graf te zien met een
ingezakte gebroken steen en met ingestorte
muurtjes. Zijn zij het niet waard ook te behou-
den waar dat nog redelijk mogelijk is? Wat
lokaal mee beeldbepalend is moet toch be-
waard blijven!
Moet alle geld gebruikt worden voor het vooral
zichtbare als gebouwen? Of spelen commer-
ciële aspecten een rol mee, zoals geld in het
laatje brengend tourisme?
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De kerkelijke dispensaties
JW. Koten

Het feit dat enkele maanden geleden een
diskette met een index op de kerkelijke
dispensaties van het oude bisdom Roer-
mond verscheen, brengt mij er toe, het
begrip dispensatie in het kort toe te lichten.
Dit woord dat vroeger algemeen bekend
was, roept nu voor velen vragen op. Niet-
temin is bij het genealogisch onderzoek,
dit begrip zeer belangrijk. In heel wat hu-
welij ksregistraties staat vermeld, dat er
voor het betreffende huwelijk dispensatie
werd aangevraagd of verleend. In kleine
gemeenschappen was iedereen familie van
elkaar door het ontbreken van contacten
buiten het onmiddellijke woongebied. Dit
is een belangrijke reden dat familie-
huwelijken erg veel voorkwamen. Naar
schatting was bij circa 10% van huwelij-
ken een dispensatie vereist.
Allereerst het woord dispensatie. Dit
woord is afgeleid van het Latijnse woord
dispensare hetgeen letterlijk ,uitwegen'
betekent, later kreeg het de bijbetekenis
van verstrekken. In Engeland is een dis-
pensing chemist een apotheker. Ons woord
pond voor een gewichtseenheid is er ook
van pendere afgeleid. Dispensatio moest
worden gegeven indien er huwelijksbelet-
selen waren, impedimenten noemde men
dat (impedimentia, afgeleid van pedis
voet: letterlijk niet begaanbaar, hinder-
paal).
In de burgerlijke huwelijkspraktijk heeft
men ') de dispensatie procedure overgeno-
men (zie oude burgerlijke wetboek 86 2),
87 en 88. Bij een huwelijk tussen neef en
nicht moest vroeger speciale dispensatie
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worden aangevraagd door een rekest aan
de koningin. Ook aanverwantschap
(huwelijk met schoonbroer of schoonzus-
ter) was tot voor kort nog een belemme-
ring. Nu om medisch hygiënische redenen
en ook om demografische feitelijkheden
tegen het huwelijk tussen neef en nicht
anders wordt aangekeken (het komt stellig
veel minder voor dan vroeger in kleine
gesloten gemeenschappen gewoon was)
tilt men aan een (incidenteel) neef-nicht
huwelijk niet meer zo zwaar. Momenteel
is van rechtswege uitsluitend nog voor
,gedwongen huwelijken', van personen
beneden de wettelijke leeftijdsgrens, ko-
ninklijke toestemming nodig. Een huwe-
lijk tussen broer en zuster of tussen oom
en nicht is ook nu nog uit den boze.

Kerkelijke dispensaties voor het aangaan
van huwelijk waren, voordat de burgerlijke
regelingen kwamen, een typisch katho-
lieke instelling. Het aanvragen van een
dispensatie ging gepaard met nogal wat
correspondentie waarin de redenen voor de
aanvrage goed omkleed moesten worden
aangegeven. Deze dispensaties zijn daar-
mee een belangrijke en betrouwbare ge-
nealogische bron. In de regel werd deze
aanvraag door de pastoor in het Latijn
opgesteld. Bij zo'n dispensatie-aanvrage
werd zonodig een korte stamreeks of
schema consanguinatis bijgevoegd als er
bloed- of aanverwantschap in het spel was.
Hierin wordt de familierelatie toegelicht.
Deze dispensatie aanvraag werd dan geleid
naar het bisdom, waar de kerkelijke recht-
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bank (offïcialaat) de aanvraag beoor-
deelde. Geen pastoor wilde bij de aanvraag
een buil vallen, vandaar de grote nauwkeu-
righeid. Dispensaties zijn daarom bij ge-
nealogisch onderzoek zeker de moeite
waard om te raadplegen.

In vroegere tijd waren er veel huwelijksbe-
letselen zoals schaking (het stelen van een
vrouw), huwelijksafpersing, misdaad,
bloedverwantschap (consanguitatis), gees-
telijke wijdingen, gemengde huwelijken
(huwelijk tussen protestant en katholiek),
aanverwantschap, te jeugdige leeftijd en
dan nog de geestelijke verwantschap. Een
absolute reden om dispensatie te weigeren
waren (1) een wijding tot bisschop, (2)
moord op de overleden echtgenoot van een
van de partijen, (3) broer-zus huwelijk, (4)
een nog bestaand huwelijk, (5) schaking en
(6) priesterwijding. Ernstige bezwaren be-
stonden bij (1) onderjarigheid, (2) een dia-
kenwijding, (3) huwelijk neef-nicht, (4)
huwelijk met een niet gedoopte huwelijks-
candidaat en een geheim gebleven mis-
daad. Minder restrictief was men bij gees-
telijke verwantschap, verre bloedverwant-
schap (achterneef-achternicht) en aanver-
wantschap en huwelijk tussen gedoopten
van verschillende religie.
Voor de genealoog, zijn bloedverwant-
schap, aanverwantschap en geestelijke
verwantschap het belangrijkste.

Het is goed er op te wijzen dat niet iedere
dispensatie-aanvrage om bloed-, of aan-
verwantschap ging. Soms had de dispensa-
tie slechts betrekking op een ontheffing
van de ,drie roepen', die op de zondagen
voor het huwelijk tijdens de preek werden
afgekondigd. Men noemde dit ,in ban-
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nis'3). Verder betrof het soms een huwelijk
tijdens de vasten ( 6 weken periode voor
Pasen) of de advent (4 weken voor kerst-
mis). In feit kon de pastoor dispensatie
geven, maar als regel moest dit toch ge-
meld worden bij het bisdom4). Een korte
toelichting nog: vanwege de voorbereiding
op het Kerst- en Paasfeest was het niet
passend dat men gedurende de advent resp.
de vasten trouwde. Vanwege de sobere
(stille) tijd waren dit de perioden waar bij
voorkeur geen huwelijken werden geslo-
ten5). Soms kon men echter niet wachten
zoals bij een naderende bevalling, maar
ook bijvoorbeeld bij militairen, die plotse-
ling naar het front moesten of naar een
andere legerplaats werden overgeplaatst.
In het laatste geval was een huwelijk nood-
zakelijk wilde men zijn geliefde kunnen
laten meereizen6).
Was het bisdom (om politieke of andere
redenen) niet bereikbaar, dan kon men dis-
pensatie vragen bij de aartsdiaken, een
soort functionaris als nu de ,vicaris' is,
met zekere bisschoppelijke bevoegdheden.
Dat betekende dat hij kerkrechtelijk ge-
bonden was aan een belangrijke kerk en
niet zonder meer verplaatst kon worden.
Wanneer de aartsdiaken dispensatie gaf
sprak men van dispensatie vigore rubri
sigili (krachtens het rode zegel). In de
Noordelijke Nederlanden was het instituut
van de Aartsdiaken niet onbekend.

De aangekondigde diskette betreft een in-
dex op de huwelijksdispensaties van het
voormalige Bisdom Roermond. Dit gebied
omvatte ruwweg het oude Oppergelre7) en
sommige delen van Zuid-Limburg8) gedu-
rende de periode 1650-1800. Deze index
verwijst naar het jaar en nummer van de
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dispensatie aanvraag. De dispensaties zelf
moeten worden ingezien in het RAL te
Maastricht, maar microfiches zijn merk-
waardig genoeg ook in het gemeente ar-
chief te Nijmegen aanwezig. De Nijme-
genaar L.W.A. Berenbroek heeft een index
op deze dispensaties gemaakt. Dispensa-
ties van het Bisdom Luik, die vooral op
Zuid-Limburg betrekking hebben, zijn
grotendeels door brand verloren gegaan.
Er is nog een bescheiden rest die o.a. door
Verbois is beschreven. Daarnaast zijn er
ook nog Limburgse gegevens bij het bis-
dom Keulen te vinden, o.a. beschreven
door Deitmer.
Uiteraard was deze dispensatieregeling
voor heel katholiek Nederland van kracht.
Misschien heeft het zin ook stil te staan bij
de ontwikkelingen in de kerk(en) na de
Hervorming.

Literatuur:
Over kerkelijke dispensaties is veel gepu-
bliceerd, o.a. door Nico Hamers (Gens
Nostra (1991) 46: 204. Ook kan men zeer
goed terecht bij Regis de la Haye: Lim-
burgse voorouders. RAL 1994.
Verdere literatuur is:
Bender L. (1948) De huwelijksbeletselen
en hun dispensatie. Bussum: Brand (sum-
miere inleiding)
Deuitmer H. (1984) Die Kölner Generalvi-
karatiatsprotocolle als Personenge-
schichtliche Quelle. Keulen
Knecht A. (1928) Handbuch des Katholi-
schen Eherechts. Freiburg: Herder (Duits
al omvattend standaardwerk)
Verbois L.P. (1990) Inventaire des dossier
concernant les affaires matrimoniales sou-
mises au vicaire general au XVIII-siecle.
Liege (de spaarzame overgeleven dispen-
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saties voor het bisdom Luik)
Welie F.A.M, van (1962) Canoniek huwe-
lijksrecht. Nijmegen: Dekker & van de
Vegt (het Nederlandse standaardwerk)

Noten:
1. Lees Napoleon, met de invoering van de burger-
lijke stand.
2. Het oude BW-artikel 86 luidde: Een jongeman
den vollen ouderdom van achttien jaar, en eene
jonge dochter den vollen ouderdom van zestien jaar
niet bereikt hebbende mogen geen huwelijk aan-
gaan. De koning kan echter, om gewigtige redenen
dit verbod door het verleenen van dispensatie ophef-
fen.
3. Proclamatio, publicatio matrimonii.
4. Het is nuttig op te wijzen, dat de bekende huwe-
lijksrituelen, bij het concilie van Trente zeer nauw-
keurig werden omschreven. Het duurde nog geruime
tijd aleer dit alles ook ingevoerd was. Via een de-
creet tamitore werd bepaald dat 3 achtereenvolgende
weken door de pastoor die het huwelijk zou toedie-
nen, het huwelijksvoornemen bekend moest worden
gemaakt. De huwelijksverklaring moest voor de pas-
toor worden afgelegd waarbij 2 of 3 getuigen aan-
wezig moesten zijn. Dit decreet waarschuwde verder
dat de pastoor zeer voorzichtig moest zijn bij huwe-
lijken tussen niet parochianen (dus wanneer een van
de partners van elders kwam). In het bijzonder
moest men hierbij zeer nauwkeurig aan de roepen
houden, en wel in de parochie van de bruid en de
bruidegom. Kon men niet aan de eis van de drie
roepen voldoen dan moest men dit bij het bisdom
melden.
5. Om onduidelijke redenen was de maand mei als
huwelijksmaand niet erg populair, wel juni. In juli
en augustus werd vanwege de oogst ook minder
getrouwd. In de middeleeuwen was zondag een
goede trouwdag, maandag en vrijdag werden als niet
passend gezien.
6. De auteur van dit verhaal is ook tijdens de advent
getrouwd, omdat vanwege uitzending naar de tropen
als tropenarts hij graag zijn geliefde mede vanwege
diplomatieke redenen, als echtgenote mee wilde ne-
men. Het was toen geen enkel probleem.
7. Dus inclusief de huidige Duitse plaats Gelre.
8. Het gebied rond Beek-Geleen.
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Genealogisch onderzoek in België
H. van Brussel-Spook

In een vorige uitgave van Ons Erfgoed, jg.
5, nr. 3, pag. blz. 100, 101, was een artikel
opgenomen 'Speuren in Het Algemeen
Rijksarchief te Brussel'. De inhoud geeft
een goede samenvatting van hetgeen in dit
archief te vinden is, maar er zijn inmiddels
enkele wijzigingen. In juli en augustus is
het archief op zaterdag gesloten. De toe-
gangsprijs is verhoogd van 500 naar 600
Bef. voor een jaarkaart. Verder kan door
een personeelstekort niet geantwoord wor-
den op schriftelijke verzoeken om inlich-
tingen. In de genealogiezaal (waar u de
microfiches kunt raadplegen) is meestal
geen Nederlandstalig personeel aanwezig,
maar u kunt er doorgaans rekenen op hulp
van een bereidwillige Vlaamse vorser. In
Brussel is tevens de 'Bibliotheek van de
Mormonen', waar een centrum voor fami-
liekunde is ondergebracht. Hier kunt u mi-
crofilms uit de hele wereld opvragen. Na
drie tot vijf weken heeft u dan de opge-
vraagde films drie maanden ter beschik-
king. Het opvragen kost 200 Bef. per mi-
crofilm. Het centrum in Brussel ligt aan de
Henri Jasparlaan 108 in 1060 Brussel. Het
is geopend op dinsdag, donderdag en za-
terdag van 9.30-17.00 uur en op woensdag
van 18.00-21.00 uur. Het tel. nr. is 02/
539.21.37. Uiteraard kan men de films ook
bij de diverse Centra in Nederland en bij
de NGV (leden) opvragen ').
Misschien is het dienstig een overzicht toe
te voegen van de andere rijksarchieven in
België. Deze zijn het hele jaar 's maandags
gesloten en in juli en augustus ook op
zaterdag.
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Vlaanderen
Centraal Dossier en Automatisering

Hoofd: H. Coppens
Departement IV: Oost en W.-Vlaanderen

Hoofd: J. Mertens

Rijksarchief te Gent
Gerard de Duivelstraat 1
9000 GENT
Tel. 09/225.133.38

Afd. 8: Rijksarchief te Brugge
Academiestraat 14-18
8000 BRUGGE
Tel. 050/33.72.88
Hoofd: M. Nuyttens

Afd. 9: Rijksarchief te Kortrijk
Guido Gezellestraat
8500 KORTRIJK
Tel. 056/21.32.68
Hoofd: E. Warlop

Rijksarchief te Ronse
Van Hovestraat 45
9600 RONSE
Tel. 055/21/19.83
Hoofd: H. van Isterdeal

Departement VI: Antwerpen, Limburg en
het arr. Dendermonde

Hoofd:

Rijksarchief te Antwerpen
Door Verstraeteplaats 5
2018 ANTWERPEN
Tel. 03/236.73.00
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Afd. 12 Rijksarchief te Hasselt
B. Bampslaan 4
3500 HASSELT
Tel. 011/22.17.66
Hoofd: M. van der Eycken

Afd. 13 Rijksarchief te Beveren
Kruibekesteenweg 39
9120 BEVEREN-WAAS
Tel. 03/775.38.39
Hoofd: W. Rombauts

Wallonië
Centraal Dossier en Automatisering

Hoofd: J. Pieyens

Departement V: Namen-Henegouwen
Hoofd: D. van Overstraeten
Archives de 1'État a Namur
rue d'Arquet 45
NAMUR
Tel. 081/22.34.98

Afd. 10 Archives de 1'État a Tournai
place Paul-Emile Janson 3
7500 TOURNAI
Tel. 069/22.53.76
Hoofd: J. Nazet

Afd. 11 Archives de 1'État a Mons
place du Pare 23
7000 MONS
Tel. 065/34.45.06
Hoofd: J. de Keyzer

Departement VII: Luik-Luxemburg
Hoofd: P. Pieyns-Rigo
Archives de 1'État a Liège
rue du Chéra 79
4000 LIEGE

Tel. 041/52.03.93
Afd. 14: Archives de 1'État a Saint-Hubert

Ancienne Abbaye
6870 SAINT-HUBERT
Tel. 061/61.14.55
Hoofd: J. Charneux

Afd. 15: Archives de 1'État a Arlon
Pare des Expositions
6700 ARLON
Tel. 063/22.06.13
Hoofd: P. Hannick

Archives de 1'État a Huy
Ancien Couvent des Frères Mineurs
rue Vankeerberghen 20
4500 HUY
Tel. 085/21.53.95
Hoofd: P. Bauwens

Ook in België bestaan enkele nuttige orga-
nisaties. Voor het Franstalige gebied zijn
dat:
Service de Centralisation des Études
Généalogiques et Démographique de Bel-
gique (S.C.G.D.), Haachtsesteenweg 147,
1030 Brussel
Office Généalogique et Héraldique de Bel-
gique, Charles Thielemans 93, 1150 Brus-
sel. Hun tijdschrift is Le Parchemin. Deze
laatste organisatie schijnt meer op heral-
diek en adel gericht te zijn.
Voor het Nederlandstalige gebied:
De Vlaamse vereniging voor familiekunde
(WF) . Contact adres: Van Heybeeckstraat
3, 2170 Merksem-Antwerpen, tel. 03/
646.99.88, fax 03/644.46.20. Hun tijd-
schrift is Vlaamse Stam.
Een sub-afdeling is V.V.F.-GENEA-
LOGIE & COMPUTER, met als tijdschrift
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Genealogie & Computer. Secretaris van G.
& C. is R. Bryssinck, Grote Steenweg 245,
2600 Berchem.

N.B. Bij telefoneren vanuit Nederland
moet de 0 uit het netnummer vervangen

worden door het landnummer 32. (zie tele-
foonboek)

Noot:
1. Zie dit nummer van Ons Erfgoed, pag. 30-31.

Op zoek naar de herkomst en betekenis van een
achternaam
C. Speek

Velen willen graag de betekenis van hun
achternaam weten. Vaak gaat dat gemak-
kelijk, vooral als die achternaam afgeleid
is van een patroniem, een beroep of een
plaats van herkomst. Maar niet altijd gaat
het even gemakkelijk. Het navolgende
moge daarvan een voorbeeld zijn.

Tijdens een vakantie in Engeland in 1992
kwam Astrid Speek bij een stand met ge-
nealogische gegevens een stuk tegen dat
een verklaring zou bevatten van de her-
komst en de betekenis van de achternaam
Speek. Het stuk onder de titel „The An-
cient History of the Distinguished Sur-
name Speek" bevatte beknopt weergege-
ven de navolgende verklaring: „zorgvuldig
onderzoek door professionele analysten,
die gebruik maakten van zulke oude manu-
scripten als het Domesday Book (in 1086
samengesteld in opdracht van Willem de
Veroveraar), de Ragman Rolls, het Wace-
gedicht, de Erelijst van Battel Abbey, de
Curia Regis, Pipe Rolls, de Falaise Roll, de
belastingdocumenten, doopregisters, fami-
liestambomen en plaatselijke parochie- en
kerkregisters, toont aan dat de eerste ver-
melding van de naam Speek werd gevon-

den in Lancashire, waar ze sinds heel
vroege tijden gezeteld waren en landerijen
toegewezen hadden gekregen van de her-
tog Willem van Normandië, hun leenheer,
voor de voortreffelijke hulp in de Slag bij
Hastings in 1066 na Christus en waar een
Normandische edelman Le Espec een on-
derhuurder was van Roger de Poitou en de
landerijen van Speke buiten Liverpool toe-
gewezen had gekregen..." „Er zijn ver-
schillende spellingen van de naam gevon-
den, zoals Speak, Speeck, Speake, Spe-
ke..." „Er wordt verondersteld dat de ach-
ternaam Speek oorspronkelijk van het
Normandische ras afstamt. Ze wordt alge-
meen verondersteld van Franse origine te
zijn, maar was, om accurater te zijn, van
Viking oorsprong."
De inhoud van bovenvermeld stuk werd de
aanleiding tot het instellen van een genea-
logisch onderzoek. Nadat we de familiele-
den hadden geïnterviewd, bleek het dat de
grootouders uit Woensdrecht afkomstig
waren. Archiefonderzoek te Zevenbergen
wees uit dat de familie oorspronkelijk uit
Ekeren (B) afkomstig was. Uiteindelijk
kon de familie tot ongeveer 1600 worden
gereconstrueerd.
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Al spoedig bleek dat de achternaam Speek
in Nederland meer voorkwam, zonder dat
er evenwel sprake was van een aantoon-
bare familierelatie. Zo is er een familie
Speek, die in Haarlem de naam Speek
krijgt. Een Hendriek Coenraetsz, jonge-
man van Munster, trouwt op 31-10-1683
met Anneke Pieters. Uit dit huwelijk zijn
acht kinderen bekend. Michiel Coenraetsz,
het laatste kind uit dit huwelijk, waarvan
de geboortedatum niet bekend is, trouwt
op 23-10-1717 te Haarlem met Anna Weij-
land. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen
bekend. Het eerste kind uit dit huwelijk
wordt op 17-06-1719 gedoopt en krijgt dan
de achternaam Speek mee. Anna Weijland
is in 1722 overleden en Michiel hertrouwt
op 31-10-1723 met Willemijntje Jacobsz.
Voogel. Op dat moment draagt Michiel
ook de achternaam Speek. (Bron: Genealo-
gie van de familie Speek door Gerrit
Speek. Zevenaar 1996.) Ook komt de ach-
ternaam Spee(c)k medio 1650 voor te
Sprundel: Antonia Adrianus, geboren in
1654 en Godefricus Adriaens, geboren in
1659. Vanuit Sprundel waaiert deze fami-
lie uit naar plaatsen als Rucphen, Ouden-
bosch, Oud- en Nieuw-Gastel, Etten en
Leur, Eindhoven, Breda en Bergen op
Zoom. De familie Speek die oorspronke-
lijk afkomstig is uit Haarlem, is zeer waar-
schijnlijk geen familie van de andere fami-
lies, een relatie tussen de families uit
Sprundel, Rucphen enz. en Ekeren,
Woensdrecht is niet geheel uitgesloten,
maar er zijn nog geen bewijzen voor het
bestaan van zo'n relatie gevonden.

Al spoedig in het onderzoek bleek dat de
familie Speek waarop het onderzoek zich
in eerste instantie richtte, afkomstig was
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uit België en wel uit Ekeren, Kapellen,
Berendrecht en Stabroek. Daar bleek de
achternaam als Speeck te worden geschre-
ven. De vraag naar de herkomst van de
achternaam Spee(c)k werd aan het Rijksar-
chief te Antwerpen voorgelegd. Het ant-
woord was als volgt: De naam Spaak,
Speecke(e), Speque is een beroepsbijnaam
van de rademaker, wielmaker, wagenma-
ker, die spaken in de wielen steekt. 1362
Joce Speke; 1405 Jacop Speeke; 1423
Hans Spake, allen te Brugge. (Uit brief:
Rijksarchief te Antwerpen, d.d. 07-03-
1994. Bron: Dr. F. Debrabandere, Verkla-
rend woordenboek van de familienamen in
België en Noord-Brabant. )

Deze verklaring van de herkomst van de
achternaam Speek wekte enige verbazing,
want tijdens het genealogisch onderzoek
tot ongeveer 1600, maar ook daarvoor,
bleek de familie voornamelijk uit land-
bouwers te bestaan. De navolgende schrijf-
wijzen werden gevonden: Speeck, Speek,
Speek, Speecq, Speick, Speecks, Speickx
en Speckx. De verklaring van de verschil-
lende schrijfwijzen van een en dezelfde
naam is niet zo heel moeilijk te geven. Er
werd vooral uitgegaan van de gesproken
taal en onduidelijk spreken of dialect spre-
ken had een directe invloed op de schrijf-
wijze van de namen. Daarbij zal de veelal
gebrekkige schrijfkunst, van meestal de
pastoor, ook hebben bijgedragen aan het
totstandkomen van de verschillende
schrijfwijzen. Dat in Nederland de c uit de
oorspronkelijke achternaam Speeck is
weggevallen, is relatief eenvoudig te ver-
klaren. Op 29-09-1754 blijkt Michael
Speeck, geboren te Kapellen (B) op 10-03-
1726, te Woendrecht doopouder te zijn.
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Het tweede huwelijk van Michael met
Joanna Catharina Jacobs uit Woensdrecht
op 22-09-1759 werd, onder invloed van
het Protestantisme, in de N.H. kerk te Os-
sendrecht op 15-07-1759 gesloten. Te
Woensdrecht werd het huwelijk in de R.K.
kerk op 22-09-1759, dus ruim twee maan-
den later, voor hen pas echt gesloten. In
het trouwregister van de N.H. kerk te Os-
sendrecht werd de achternaam als Speek
geschreven. Of er sprake was van een spel-
lingsvereenvoudiging of dat een naam met
ck te zuidelijk, dus te katholiek leek, is
niet geheel duidelijk.

Bij het genealogisch onderzoek leek het
waarschijnlijk dat de familie ,ouder' was
dan eerst gedacht. Aanvankelijk was de
vroegste aanwijzing medio 1600. Een Jan
Speeck heeft vier kinderen, t.w. Joannes,
Elisabeth, Jacomijne en Adriaen, zo blijkt
uit Rekeninge Bewijs ende Reliquia van 4
maart 1665 (Weeskamer Ekeren). Daaren-
boven is uit het huwelijk van Joannes met
Anna Philip(p)en een viertal kinderen ge-
boren, waarvan de eerste, Anna, in Ekeren
op 2 mei 1654 is gedoopt. Er bestond een
mogelijkheid dat de familie afkomstig was
uit het graafschap Hoogstraten. Tot op he-
den is het verband tussen de familiegege-
vens uit Hoogstraten en Ekeren nog niet
definitief aangetoond, maar dat maakt na-
speuringen naar de herkomst van de ach-
ternaam niet onmogelijk.

Op 16 juni 1569 blijkt te Hoogstraten Aert
van Malsen, zijn vrouw Anna Speecx was
overleden, „een stede huys en hoff metter
toebehoerten ende alle parceelen van erf-
ven ende toebehoeren groot omtrent onder
lant sant hey en wey seven buynderen
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gestaen en gelegen te poel te Wortel terf-
vve begeven heeft." Op 28 mei 1576 blijkt
te Hoogstraten een Cornelis Jacob Speeck
een „stede huys en hoff met allen den
parceelen van erven daertoe behooren ge-
staen en gelegen te poel tot Wortel int
acker..." te hebben verkocht. In 1524 ont-
ving de rentmeester „3 gld 15 st van E.H.
Wiele vanwege E.H. Frand De Backer toe-
comende van de cessen die hij ende
Adriaen Speecx tsamen gehadt hadden."
Van 22 september 1502 is een „Scheiding
en Deling der goederen van Gijsbrecht
Smeets, die men hiet Speecx" bekend. Dit
stuk is gepubliceerd in Hoogstraten 's oude
huizen en families IV van B.W. van Schijn-
del. Gijsbrecht Smeets, die men hiet
Speecx, was in 1469 procureur te Vorssel
(B).
In 1502 wordt in een verantwoording van
de schepenen van Hoogstraten vermeld:
„gegeven Jan Speecks des scepenen en
gesworenen v(er)droncken: 62 stuiver" en
„verteert bij scepenen en gesworenen tot
Jan Speeckx: 92 stuivers." Hier wordt de
achternaam van een en dezelfde persoon
op twee verschillende wijzen geschreven.
Uit een schepenbrief van 27 maart 1498
blijkt dat „Anthonissen Ghijsel Speecx,
priester," een stuk bouwland heeft ge-
kocht. In 1496 verkoopt Anthonis Peeter
Speecx aan Peter van den Langenberge
een jaarrente van 1 sester rogge op zijn
hofstede te Wortel. Uit een schepenbrief
van 25 oktober 1491 blijkt dat Ghijsbrecht
Smeets schepen te Rijkevorsel was. In de
schepenbrief van 1471 24 dagen in sep-
tember (zie H.O.K. 1937 blz. 110) is
sprake van Ghijsbrecht Smeets die men
heet Speecx en van Nycasius Smeets die
men heet Van der Sant. Hier doet zich een
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merkwaardig feit voor: Smeets die men
heet Speecx en Smeets die men heet Van
der Sant. De reden van deze naamsaan-
passing door het geven van een toenaam is
niet geheel duidelijk. 1479 „Jan Tsmidt,
Wouter Tsmeedssone is schuldig aan zijn
dochter Kathelijke Smeeds..." Hier wordt
voor een en dezelfde familie de achter-
naam tot drie keer toe anders geschreven,
Tsmidt, Tsmeeds en Smeeds. Uit een akte
van 10 februari 1478 blijkt dat Berbelen
Nout Smeets met haar man, Henric Wijns,
en Henric Arnouts Smeets en Jan Jan
Smeets een stuk land aan Gijsbert Nouts
Smeets verkopen. Hier blijkt de naam
Smeets toch algemener voor te komen. De
zinsnede „die men hiet Speecx" wordt hier
niet gebruikt. 1467, 4 juni, schepenbrieven
Antwerpen. Gijsbrecht Smeets geheten
Gijsbrecht Speecx koopt een stede geheten
Quanten block. (Zie notities Pastoor Lau-
werijs.) Hier lijkt de ,toenaam' Speecx
voor het eerst gebruikt. De achternaam
Smeets en Speecx zijn gedurende ruim 30
jaar door en naast elkaar gebruikt.

Alle volgende aanhalingen zijn afkomstig
uit Hoogstraten's Historische Kring, een
jaarboek van de Koninklijke Hoogstraten
Oudheidkundige Kring v.z.w.

Uit een akte van 8 juni 1440 blijkt dat er
een Rombout Noutsmeets schepen van
Hoogstraten is. Tevens blijkt dat een
Geerdde Jan Smeets, sone van Vorsele, op
huwelijkse voorwaarden is getrouwd met
Lysbetten dochter van Diederic Haet van
den Eynde. Dit laatste blijkt uit een akte
van 15 april 1415. Ook hier blijkt Rum-
bout Nout Smeets schepen van Hoogstra-
ten.
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Op 14 juni 1355 verkoopt „Heer Wynric
tSmeeds aan Jan Jacobs een veertel rogge
jaarlijkst te heffen uit 3 zesteren jaarlijks,
die zijn zuster Heilwich tSmeeds hem
schuldig is op de goederen haar verstorven
van haar ouders." Op 25 januari 1392
wordt door „Lysbet heren Weenmaers van
Kuyc ridders ende vrou Lysbetken Smeeds
witteghe dochter was en alse een wittighe
erfghename heren Weenmaers van Kuyc...
ende met Wouteren den smit haren oem als
mombore..." Hier wordt vermeld dat de
oom de smid is. Tevens valt op dat de
achternaam tSmeeds nu als Smeeds wordt
geschreven. Op 24-02-1344 regelt Heer
Wenmare van Kuyc, ridder, „een rente van
15 oude conincx groote, welke deze geeft
aan Lysbetten Wouter tSmeds dochter haar
leven lang en na haar dood Wenmare en
Lysbetken tSmeds kinderen." Lysbetten
Wouten tSmeds was de dochter van Wou-
ter de smid.

Uit het voorgaande is maar één conclusie
te trekken: de achternaam Spee(c)k was
oorspronkelijk Tsmidt, kennelijk de be-
roepsnaam voor de smid. Via tSmeds,
tSmeeds, Smeeds en Smeets wordt de ach-
ternaam Speecx en uiteindelijk Spee(c)k.
De laatste verandering in de achternaam is
minder logisch, maar wellicht is het nood-
zakelijk geweest vanwege een veelheid
aan Smeetsen aan sommigen de ,toenaam'
Speecx te geven.

Alhoewel niet eenduidig bewezen, is het
onwaarschijnlijk dat de verklaring dat de
naam Spee(c)k afkomstig is het beroep van
rademaker, wielmaker, wagemaker, die de
spaken in het wiel stak, de juiste is. Nu kan
een smid best rademaker of wagenmaker
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zijn, dat was immers het vervoermiddel bij
uitstek, maar een smid deed meer. De ach-
ternaam Spee(c)k via Speecx verklaren af-
komstig te zijn van het beroep van radema-
ker, gaat dan ook te kort door de bocht.
Getracht is meer duidelijkheid te krijgen
met betrekking tot de achternaam Speecx-
Spee(c)k. Hiertoe is contact opgenomen
met de heer Dr. F. Debrabandere te
Brugge, lid van de Koninklijke Academie
van België en van de Koninklijke Com-
missie voor Toponymie en Dialectologie.
Zijn antwoord was als volgt:

„De Engelse familienaam Speak(e),
Speaks, Speek, Speek(s), Speke gaat inder-
daad terug op espec, Ie Spec, d.i. Oudfrans
espech(e), espek, en dat woord betekent
,specht'. De familienaam De Specht, de
Spicht bestaat trouwens ook bij ons. Maar
uw familienaam is geen Engelse familie-
naam, maar een Nederlandse, tenzij u ge-
nealogisch zou kunnen bewijzen dat uw
familie uit Engeland stamt. Maar ik zou
dat spoor maar vlug vergeten, want spoe-
dig zal blijken dat dat een dood spoor is.
Bespaar u dus nutteloze moeite en hou u
bij een Nederlandse verklaring van uw
Nederlandse naam.

Ik zie ook geen enkele aanleiding om af te
zien van de verklaring die ik gegeven heb
in mijn Verklarend woordenboek van de
familienamen in België en Noord-Frank-
rijk en die u door het Rijksarchief in Ant-
werpen gesignaleerd werd.

Verder is het niet juist te spreken van een
naam wijziging Smeets- Speecx. 1504 Gijs-
brecht Smeets die met hiet Speecx of 1630
Heuvelmans alias Speeck betekent dat ze
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een dubbele toenaam hadden. Op een be-
paald ogenblik kregen sommigen naast
hun al bestaande en geërfde familienaam
een nieuwe toenaam, n.a.v. een of andere
eigenaardigheid of eigenschap. Sommige
families behielden generaties lang deze
dubbele achternaam. Maar op een bepaald
ogenblik viel een van de twee namen weg
en hielden ze alleen nog één van de twee
namen over.

Niet allen die Speek(e) heten, hoeven trou-
wens met elkaar verwant te zijn. Er kun-
nen op verschillende plaatsen spakenma-
kers of wielmakers deze beroepsbijnaam
gekregen hebben."

Bovenstaande voegt weinig toe aan het-
geen reeds bekend is en bevat zeker geen
nadere toelichting of verklaring. Een
tweede brief aan de heer Debrabandere
werd door hem helaas niet beantwoord.

En zo is de herkomst en de betekenis van
de achternaam nog niet opgelost. De grote
vraag daarbij is wat de oorzaak is dat de
,toenaam' Speecx aan de oorspronkelijke
achternaam is toegevoegd. Een van de oor-
zaken kan zijn dat te veel inwoners van het
Land van Hoogstraten de achternaam
Smeets hadden, waardoor er onduidelijk-
heid kon ontstaan wie er op een bepaald
moment werd bedoeld. Er is ook nog een
andere oorzaak mogelijk. In een leenboek
wordt in 1555 vermeld dat Anthonia Wou-
ters alias Speecx een stuk bouwland in
leen had. Een Peter Speecx was gehuwd
met een Anthonia Wouter Jennekens van
de Broek. Na het overlijden van Peter
Speecx krijgt Anthonia Wouter Jennekens
van de Broek alias Speecx het land als
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leen. Hier duidt het ,alias Speecx' dus aan
dat Anthonia Wouters gehuwd geweest
was of weduwe was van Peter Speecx. In
1631 is er sprake van Marie Wouters alias
Peeter Speecx dochter. Marie was een
dochter van Peeter Speecx en Antonia
Wouter Jennekens van de Broek. Peeter
Speecx was overleden. Ook hier verwijst
het alias naar wat eerder was en betekent
derhalve zoveel als ,was gehuwd met' of
,de vader was'. Er is nog iets merkwaar-
digs. In 1560 stelde een Anthonia Tay-
mans oft Speecx haar testament op. Antho-
nia Taymans was de dochter van Jan Tay-
mans en Elisabeth Speecx. Hier doet zich
kennelijk het feit voor dat de familienaam
Speecx een zekere toegevoegde waarde
had ten opzichte van de feitelijke achter-
naam. In een aantal stukken wordt deze
Anthonia weergegeven als Anthonia
Speecx.

Op zichzelf bestaat er derhalve nog een
andere mogelijkheid, namelijk: de familie
Speecx uit Hoogstraten was een relatief
belangrijke familie en een verwantschap
met die familie gaf een zekere status, die

uitging boven de eigen status. Het is niet
onmogelijk dat dit ook bij de verandering
van de familienaam Smeets in Speecx een
rol heeft gespeeld. Bij dit alles dient be-
dacht te worden dat het vroegste gegeven
van Smeets, die men hiet Speecx, uit 1467
stamt. Bij de verklaring van Debrabandere
wordt teruggegaan tot 1362. Daarbij moet
opgemerkt worden dat de spelling Speeck
daar niet vermeld wordt, maar doordat de
namen via de gesproken en gehoorde taal
werden opgeschreven is het niet uitgeslo-
ten dat uit Spe(e)ke, Spake uiteindelijk
Speeck is ontstaan. Dat uit de familienaam
Smeets op deze wijze Speecx is ontstaan,
lijkt niet aannemelijk.

Blijft ook nog de verklaring dat de oor-
spronkelijke familienaam Le Espec (= de
specht) was. Het stuk The Ancient History
of the Distinguished Surname Speek mag
dan een commercieel en geen wetenschap-
pelijk stuk zijn, maar de gegeven verkla-
ring zal niet geheel en al onzin zijn.
Kortom: het probleem van de herkomst en
de betekenis van de achternaam Speecx is
nog niet opgelost.

Verenigingsnieuws
H.M. Lups

HCC Genealogie Gebruikersgroep.
Als men verwanten in de U.S.A. heeft, kan
de vereniging met ingang van dit jaar zijn
leden van dienst zijn en wel door op cd-
rom beschikbare gegevens - voorlopig als
proef - als service beschikbaar te stellen
met ingang van dit jaar.
De 'Family finder index', ook op Internet
te raadplegen bevat ruim 115 millioen na-

men van (vroegere inwoners van de V.S.
en hun voorouders, met bij iedere naam
een verwijzing naar een van de Archive
cd-rom's.
De Archive cd-rom's vormen een verza-
meling van zo'n vijftig exemplaren, met
gegevens afkomstig van diverse bronnen
(o.a. volkstellingen uit de negentiende
eeuw, geboorte- huwelijks- en overlij-
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densregisters, social security gegevens en
een groot aantal genealogieën). Elk hier-
van bevat enkele honderdduizenden tot en-
kele miljoenen namen met additionele ge-
gevens (plaats, tijd, enz.) en verdere ver-
wijzing naar een specifiek archief of regis-
ter waar de originele gegevens te vinden
zijn.
Bij de keuze van de cd-roms heeft de
gebruikersgroep gezocht naar gegevens
vanaf circa medio de vorige eeuw, toen de
grootschalige emigratie vanuit Nederland
op gang kwam. In eerste instantie werd de
'top-twaalf aangeschaft, waarmee onge-
veer 80 % van de verwijzingen uit de
Family Finder Index opgevangen kan wor-
den. Ook is het 'telefoonboek' van de V.S.
op cd-rom aangeschaft, waarbij men ervan
uitgegaan is dat hiermee bijvoorbeeld een
overlijdensplaats uit de 'Social Security
Records' met enig geluk het adres van
nabestaanden kan opleveren.
Aangeschaft werden onder meer:
• Census Index, 1850, 1860, 1870. Deze
cd's zijn uitkomsten van volkstellingen uit
die jaren, gehouden in de V.S. Zij bevat-
ten, naam, leeftijd, woonplaats en een
(wisselend) aantal additionele gegevens
van de betrokkenen;
• Social Security Records 1937-1996.
Deze dubbel-cd bevat in essentie de

geboorte- en overlijdensplaats/datum van
inwoners van de V.S. die in bovenge-
noemde periode overleden zijn.
• World Family Tree 1600 - heden (vol.
1-7). Deze cd's bevatten ruim 30.000
'family trees' (parentelen, kwartierstaten
en mengvormen) uit uiteenlopende bron-
nen.

De genoemde 115 millioen namen verte-
genwoordigen ongeveer 20 % van alle
mensen die ooit in de V.S. gewoond heb-
ben. Succes is dus niet verzekerd. De ge-
gevens uit de officiële bronnen zijn, naar
men mag aannemen juist. Of dit ook geldt
voor de overige bronnen is uiteraard min-
der zeker.

Leden van deze Gebruikersgroep kunnen
op twee manieren vragen stellen:
a. Komen er personen met een bepaalde
familienaam voor op de FFI;
b. Men heeft belangstelling voor de gege-
vens van enkele personen voorkomend op
de FFI.
Voor degenen die nog geen lid is, maar
dergelijke gegevens voldoende interessant
vindt om lid te worden, volgt het contact-
adres:
D. van Maren,
Trasmolen 9, 2406 JJ Alphen a/d Rijn.

Genealogische Kaartenbak
H.M. Lups

Er is een nieuwe versie verschenen van dit
programma, waarin de heer Tobé nieuwtjes en
aapassingen heeft verwerkt. Er is o.a. een mo-
dule toegevoegd waarbij de ,huidige' gegevens
rechtstreeks naar een onder Windows geïnstal-
leerde printer kunnen worden afgedrukt (inclu-
sief (als deze aanwezig is) een afbeelding.

In verband met klachten door door inzenders
alleen in enveloppes verpakte diskettes, is de
nieuwe versie alleen verkrijgbaar door ƒ 10,—
over te maken op gironummer 229 35 88 t.n.v.
E.A.F.H. Tobé, Hezeweg 35, 7335 BM Apel-
doorn. Bij de mededelingen steeds naam en
woonplaats vernielden!
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Corel Family Tree Suite
W.J. Scholl

Corel Family Tree is een schitterend ge-
nealogieprogramma dat uitsluitend draait
onder Windows 95 of Windows NT 4.0.
Het verlangt minimaal 8 MB Ram-
geheugen, een 486 DX66 processor en een
256 kleuren VGA videokaart, zodat de
eveneens noodzakelijke cd-rom drive en
kleurenmonitor waarschijnlijk standaard
ook aanwezig zullen zijn. Voor een opti-
maal gebruik is een aansluiting op Internet
zeer gewenst. Het pakket bestaat uit vier
cd-roms, een 162 pagina's tellende uitste-
kende handleiding en een registratiekaart.
Voor de meeste nieuwe gebruikers zal die
registratiekaart overbodig zijn aangezien
het programma aan het eind van de instal-
latie de mogelijkheid biedt de registratie
via Internet te laten verlopen. Als het mo-
dem is ingeschakeld is dit de meest een-
voudige manier. Blijkbaar wordt bij die
registratie een voor de correcte werking
van het programma ontbrekend deel terug-
gezonden zodat u daarna pas/meteen aan
de slag kunt. Netjes van de firma Corel is
dat zij meegaan, zoal niet vooroplopen, in

de nieuwe trend bij software, door de mo-
gelijkheid te bieden het programma na
installatie te de-installeren. Door te klik-
ken op Uninstall wordt een programma
gestart, een wizard wordt dat hier ge-
noemd, die de schijf afzoekt naar software
van Corel en u vervolgens vraagt wat u
van het gevondene wilt wissen.
De toevoeging 'suite' duidt al aan dat dit
pakket meer bevat dan alleen een genealo-
gieprogramma. Naast Corel Family Tree
wordt meegeleverd: Corel Photo House,
Corel Family Publisher, Netscape Naviga-
tor 2.01 en Ancestry Genealogy Library.
In deze bespreking wordt de nadruk gelegd
op het eigenlijke genealogieprogramma
Corel Family Tree. Aan het slot zal kort
iets van de toegevoegde programma's
worden vermeld.

Zoals uit de namen van de programma's al
is op te maken hebben we hier te maken
met een Amerikaans programma met alle
voor- en nadelen van dien. Alle teksten en
de handleiding zijn in het Engels dus voor
een prettige omgang is enige kennis van
deze taal vereist. De pagina's 23 t/m 45
vormen een verplicht nummer voor iedere
beginner met dit programma. In drie lessen
wordt men wegwijs gemaakt in wat anders
wellicht een doolhof zou worden. Hiermee
wil niet gezegd zijn dat alles er onover-
zichtelijk uitziet, integendeel, er is grote
zorg besteed aan een overzichtelijke inde-
ling van het scherm. Bovenaan vinden we
de voor de meeste Windows gebruikers
vertrouwde titelbalk, menubalk (File, Edit,
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View, ..) en gereedschappen(knoppen-)
balk. Onderaan is een statusbalk waar o.a.
informatie in verschijnt over het com-
mando waar de cursor opstaat. Het eigen-
lijke scherm bevat drie vensters. Links
twee verschillend gekleurde kolommen
met keuzemogelijkheden in de vorm van
knoppen (buttons) en in het midden een
persoonskaart. De persoonskaart is een van
de zeven verschillende kaarten waar u in-
formatie over een persoon kunt invoeren.
Deze zeven kaartsoorten zijn te kiezen uit
het bovenste van de reeds genoemde me-
nu's links op het scherm. Onder elkaar
staan daar: Individual (persoon), Spouse
(relatie), Children (kinderen), Events
(gebeurtenissen), Medical (medische ge-
gevens), Address (adressen) en Album
(fotoalbum). De tekst op de knoppen is
alleen goed zichtbaar als het zinnig is zo'n
knop te gebruiken. Staat er bijvoorbeeld
een niet ingevulde persoonskaart op het
scherm dan is het niet mogelijk, immers
onzinnig, om naar de partner te gaan of
medische gegevens in te vullen. Minstens
moet van de persoonskaart het veld Name:
ingevuld zijn willen de zeven knoppen
bruikbaar worden. Hetzelfde geldt voor de
vijf knoppen van het Quick Link Palette
onder het kaartenmenu. De knoppen van
dit verbindingspaneel heten: Mother, Fa-
ther, Spouse, Siblings en Children. Door
gebruik te maken van deze knoppen kunt u
snel de persoonskaart van de naaste fami-
lieleden van degene die op het scherm
staat, de actieve persoon, benaderen.
Heeft de actieve persoon meer dan een
kind dan is de tekst op de knop Children
helder en door erop te klikken wordt een
venster geopend met een lijst van de na-
men van deze kinderen. Door op de ge-
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wenste naam te klikken wordt de bijbeho-
rende persoonskaart getoond.
Behalve door gebruik te maken van dit
verbindingspaneel is hetzelfde ook te be-
reiken door te klikken op de tabs die uit de
rand van de persoonskaart steken.
Uit de rand van een persoonskaart kunnen
de volgende tabs steken: aan de bovenrand
twee voor de ouders, aan de onderkant een
tab voor elk kind en aan de zijkant een tab
voor elke partner. Een lege persoonskaart
heeft echter geen tabs, die verschijnen al
naar gelang gegevens worden toegevoegd.
Het invoeren van gegevens gaat uiterst
eenvoudig. Zodra op een lege kaart een
naam wordt ingevuld verschijnen boven
aan de kaart twee tabs met het etiket Mo-
ther resp. Father. Door op de tab Father te
klikken verschijnt een lege persoonskaart
waar zijn gegevens ingevuld kunnen wor-
den. Onder aan deze kaart bevindt zich
reeds de tab van het kind 'waar u net
vandaan komt'. Wanneer de gegevens van
de vader zijn ingevuld en op de tab van het
kind wordt geklikt zien we dat op diens
kaart het etiket Father nu vervangen is
door zijn naam.
Bij het invoeren van data gaat het pro-
gramma standaard uit van de Amerikaanse
wijze. Als u daar geen rekening mee houdt
wordt 6 april (6-4) uitgelegd als 4 juni
(4-6). Het is mogelijk deze instelling te
wijzigen in de bij ons gebruikelijke. De
relatiekaart gaat standaard uit van een hu-
welijk maar andere relatiemogelijkheden
kunnen ook worden aangegeven. De vol-
gende negen (!) mogelijkheden worden
geboden: Divorced, Estranged, Friend,
Married, Other, Partner, Private, Separated
en Unknown. Ook voor de relatie van het
kind tot een ouder biedt het programma
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maar liefst negen mogelijkheden, name-
lijk: Adopted, Family Member, Foster,
GodChild, Legal Guardian, Natural, Pri-
vate?, Step en Unknown. Nu er in deze
gevallen zoveel keuzemogelijkheden be-
staan, valt des te meer op dat wij node
missen een veld voor doop en een veld
voor begraven, precies de twee gegevens
die bij ons in het verleden beter bekend
zijn dan de geboorte- en de sterfdatum.
Vanzelfsprekend biedt dit programma ged-
comfaciliteiten zodat overstap van of naar
een ander programma mogelijk is. Voert u
echter een gedcombestand in met bijvoor-
beeld 17-eeuwse gegevens die geen ge-
boortedatum en wel een doopdatum bevat-
ten, dan vindt u die data dus niet op de
persoonskaart terug.
Wat uitvoer betreft, zowel naar printer als
naar scherm, biedt Corel Family Tree weer
vele mogelijkheden (report genoemd), zo-
wel op het gebied van de vormgeving als
wat betreft de gegevens die moeten wor-
den weergegeven. Vrijwel steeds gaat het
dan om het op een af ander manier grafisch
weergeven van voorouders c.q. nakome-
lingen. Het meest uitgebreid is het zoge-
naamde Register Report dat een genealo-
gie of parenteel in tekstvorm opmaakt en
wegschrijft naar een bestand bestemd voor
een tekstverwerker. Wat ik mis is de uit-
voermogelijkheid voor een kwartierstaat in
tekstvorm zoals die in veel kwartierstaten-
boeken voorkomt. Aardig, maar voor ons
niet meteen bruikbaar, is dat er een soort
bibliotheek is van achternamen en hun
oorsprong c.q. voorkomen. Dit geschied-
kundig overzicht, verlevendigd met een
wapenafbeelding, kan worden gedrukt.
Zoals was te verwachten gaat het dan om
Engelse namen. Het is wel leuk om eens te
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kijken wat voor informatie aanwezig is op
een naam als Churchill maar daar blijft het
dan ook bij. Zij tot slot vermeld dat ook
afbeeldingen in het bestand opgenomen
kunnen worden. Hierbij kan een afbeel-
ding, bijvoorbeeld een trouwfoto, aan
meer dan een persoon worden gekoppeld.
De handleiding waarschuwt terecht dat een
al te enthousiast toevoegen van afbeeldin-
gen aan een bestand de harde schijf weldra
zal doen vollopen. De afbeeldingen kun-
nen worden bewerkt met het meegeleverde
programma Corel Photo House.
Zoals bij Corel gebruikelijk worden veel
afbeeldingen meegeleverd. Bijzonder pret-
tig is dat in de handleiding, na het register
nog ruim 80 pagina's volgen waarop alle
afbeelding en meegeleverde fonts zijn af-
gebeeld. De kleurenafbeeldingen staan
daarin ook in kleur zodat men een uitste-
kende indruk krijgt van wat er beschikbaar
is. Een groot aandeel in dit geheel nemen
de heraldische plaatjes in. Corel Family
Publisher maakt uw gegevens geschikt
voor publicatie op het Internet. Ancestry
Genealogy Library bestaat o.a. uit de So-
cial Security Death Index, bevattend meer
dan 52 miljoen namen met overlijdens-
datum. Deze Index staat op twee van de
vier cd-roms die het pakket bevat.
Het is ondoenlijk in het bestek van dit
artikel alle mogelijkheden, hoe summier
ook, te noemen. Duidelijk is dat de bezitter
menige weken verder zal zijn eer hij een
redelijk overzicht heeft van wat dit pakket
te bieden heeft. Een pakket om jaloers op
te zijn zowel wat betreft kwaliteit als
volledigheid. Jammer alleen van het voor
ons toch wel noodzakelijke veld voor do-
pen.
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Boeken en tijdschriften
Als nummer 3 in de serie Cahiers oud
schrift, uitgegeven door het Centraal Bureau
voor Genealogie is het najaar verschenen
Oude Schrift 1400-1600, samengesteld door
mev. C.C. de Glopper-Zuijderland. De eerste
twee delen behandelden de perioden 1700-
1825 en 1600-1700. Door eerst kennis te
nemen van deze cahiers kan de overgang
naar het laat-middeleeuwse en zestiende-
eeuwse schrift worden vergemakkelijkt.
Het cahier begint met een beknopte uiteen-
zetting van de ontwikkeling van het geschre-
ven schrift. De karolingische minuskel werd
in de loop van de dertiende tot vijftiende
eeuw de meest gebruikte letter. De gotische
cursief vormde de basis voor het Neder-
landse schrift in de zestiende eeuw. In het
westen bleef het schrift - onder Franse in-
vloed - staand, rond en krullerig, maar vanaf
het midden van de vijftiende eeuw overheer-
ste in het oosten van het land een Duits
lopend schrift met spitse hoekige letterte-
kens, de zogenaamde Kurrente. Vanaf onge-
veer 1600 drong het ,humanistische cursief
ook wel ,Latijn-cursief, in Italië opnieuw
ontwikkeld uit de oorspronkelijke karolingi-
sche minuskel, naar het noorden op, aanvan-
kelijk gebruikt in Franse of Latijnse teksten
of in Latijnse woorden in Nederlandse
teksten en werd vanaf circa 1700 steeds meer
de heersende letter en vormde zij de basis
voor onze handgeschreven lettertekens.
Het lezen van oude handschriften was in de
dertiende en veertiende eeuw een vaardig-
heid die lang niet iedereen beheerste. Het
diende voornamelijk om de inhoud van oude
handschriften te analyseren. De paleografie,

met als hoofddoel het op juiste wijze lezen
en afschrijven ervan en het vervolgens bepa-
len van datering, herkomst en het indentifice-
ren van vervalsingen is eerst in de zeven-
tiende eeuw tot stand gekomen.
In dit cahier zijn teksten uit de vijftiende en
zestiende eeuw behandeld. Daarbij is ge-
tracht zowel gemakkelijk als moeilijker lees-
bare teksten tot hun recht te doen komen.
Omdat er weinig voor genealogen interes-
sante doop-, (onder)trouw-, doop en begraaf-
boeken uit deze tijd voorhanden zijn, heeft
de samenstelster gekozen voor andere, mis-
schien minder voor de hand liggende maar
wel interessante archiefbescheiden. De afge-
beelde archiefstukken hebben betrekking op
het gehele land.
Vooraf worden enkele algemene aspecten
aan de orde gesteld. Enkele grondvormen
van zestiende-eeuwse letters, het gebruik van
afkortingen, Romeinse cijfers, datering van
stukken, bij de transcriptie gevolgde regels,
een selectie uit de literatuur en een overzicht
van de gebruikte archivistische termen gaan
aan de eigenlijke stukken met hun transcrip-
ties vooraf.
Bij ieder stuk een korte inleiding over de
aard van het stuk en de bewaarplaats. Ieder
stuk wordt gevolgd door de verklaring van
een aantal termen, zodat men zich niet alleen
de geschreven tekens maar ook het taal- en
woordgebruik eigen kan maken.
De prijs voor dit van vier boorgaten voor-
ziene en keurig uitgevoerde Cahier bedraagt
ƒ 22,50, voor ,vrienden' ƒ 18,50, te bestellen
bij het CBG, Postbus 11755, 2502 AT Den
Haag, tel. 070-3150510.
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Vragen
9801. Bij het transcriberen van een boedelscheiding,
opgemaakt op 30 december 1856 door notaris Pen-
nink, ontstonden een aantal vragen, waarop ik graag
een antwoord zou willen hebben:
a. De geldbedragen worden in deze acte aanéén
geschreven. Bijv. Zesgulden Achtenveertig en een
halvecent. Moet ik dat zo overnemen of wordt het
zes gulden, acht en veertig en een halve cent?
b. In de winkel staat o.a. de toonbank met slang; wat
moet ik me met deze slang voorstellen?
c. Wat zijn/betekenen navolgende bakkerstoebeho-
ren?

Vijf stuks ledige halve ankenfuiten,
builzolder, builkist,
een partij zemels en grinde,
drie gorselijzers,
een lantaarn en een trakmes
Verder kom ik nog enkele termen tegen:
Een paar gouden oorbelletjes, wegende een wigtje,
acht korrels
Voordeelige Inschulden en Pretentien
Dubieuze inschulden
Titels en Papieren van Aanbelang
Graag zou ik de betekenis van deze termen willen
weten. Antwoorden graag naar de redactie.

Genealogische contactzoekers
Contactzoekers worden opgenomen in volgorde van
binnenkomst en voor zover de plaatsruimte dit toe-
laat. Plaatsing is gratis voor abonnees (Max. 720
letters/'spaties). Tekst graag in machineschrift of
blokletters.

Hellemans. In 1966/67 heeft het CBG te Den Haag
een onderzoek gedaan naar het geslacht Hellemans.
Uit dit onderzoek is gebleken dat Willem Hellemans
trouwt met Catharina Verwijn. Uit dit huwelijk:
Wilhelmus Hellemans, geb. Alen 1757/61, kleerma-
ker, burger van Utrecht 16 juni 1788, overl. aldaar 5
april, trouwt omstr. 1780 Wilhelmina van Dijk, geb.
Utrecht 1745/47, overl. aldaar 4 oktober 1815. Hun
nageslacht is voldoende bekend. Gevraagd wordt
voorgeslacht en aanvullende gegevens van Willem
Hellemans en Catharina Verwijn.
W. Aldershof, De Lijnbaan 32, 9971 AM Ulrum
(Gr.), tel. 0595-401213.

Kok, Meertens, Ponse, de Koster, Huijbrechtsen.
R.A. Middelburg deels verbrand in de Tweede
Wereldoorlog, GA Vlissingen in 1809. Daarom
langs deze weg gaarne de ouders van: Johannes
Kok, geb. ca. 1739, beeldhouwer, ovl. Middelburg
23-12-1794; zijn echtgenote Adriana Jacoba
Meertens, geb. Middelburg ca. 1740, ovl. Middel-
burg 13-01-1812; Tannetje Ponse, geb.
Middelburg-Noord-Monster ca. 1774, ovl. Middel-
burg 16-01-1809, cv. Willem Kok; Willem de
Koster, geb. verm. Middelburg, ovl. Vlissingen 12-
02-1802 (1804), e.v. Tanna Hendrica Dorias; Sara
Huijbrechtsen , geb. ca. 1771, ovl. Vlissingen,
7-7-1811, e.v. Jacobus Goeree.
A.A. Bouwens, Waterlooze Werve 20, 4363 BL

Aagtekerke, tel. 0118-584632.

Van Pelt (vaderskant), Van der Hoek
(moederskant), Smit (echtgenote), aangetrouwde fa-
milies: Van Leeuwen, Engelsma en Boetje. Gaarne
gegevens over bovenstaande families. Gaarne con-
tact met andere amateur-genealogen door heel Ne-
derland en België voor het uitwisselen van gege-
vens. In mijn bestanden die meer dan 105.000 perso-
nen bevatten (excl. naslagwerken op mijn boeken-
plank) bevinden zich natuurlijk meer namen. Over
de manier waarop ik met mijn reeds bestaande kring
van contacten gegevens uitwissel kan men mij bel-
len.
W.L. van Pelt, Jacob Jordaensstr. 15, 2923 CK
Krimpen a/d Ijssel, tel. 0180-519881.

Thoonen, Jan, overl. 29-5-1833 te Nijmegen, oud
76 jaar, geb. 1756/1757 te Malden tr.'3-5-1795 te
Heesch Hendrika Bouwmans, overl. 21-3-1850 te
Nijmegen, oud 86 jaar, geb. 1763/1764 te Mook.
Van hen zoek ik de doopplaatsen en zo mogelijk de
(voor)ouders.
C. Toonen, Doornakkers 21, 9467 PS Anloo, tel.
0592-272754.

Willems, Cornelis en Philips, Grietje gaan op 15-
05-1656 te Monster in ondertrouw en tr. Monster
6-6-1656. Zij zijn de oudst bekende voorouders van
mijn moeders kant, familienaam Looije. Bij de doop
van enkele van hun kinderen in Ter Heijde wordt de
vader genoemd als Cornelis Willems Hoofden-
troost gesyt Loy. Weet iemand de betekenis van
Hoofden-troost? Weet iemand meer van deze fami-
lie?
N.C. Scheffer, Dr. V. Voorthuysenstraat 11, 8162
BD Epe, tel. 0578-614330, e-mail: schffr@pi.net
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Het gildewezen (slot)
JW. Koten

E X T R A C T
Vyt dcCjerierale ^cure en Ordonnantie der

Stad fytttrdm.

Hondeode

ORDONNANTIE
Op de

Chirurgie, Pligt van de Vroti-tmwtn,
ende Saken tot de Chirurgie behoorende

Tot R O T T E R D A M,
2&> Pieter ran W

Titelpagina van de ordonnantie op het Rotter-
dams Chirurgijns gilde uit 1717

Een voorbeeld van een meesterproef
Het meesterexamen bestond uit een theo-
retisch en een praktisch deel.
Dit praktische deel hield in dat men uit
ruw ijzer twee Jansetten' (oude schrijf-
wijze, in het gewone taalgebruik sprak
men van vlijmen) wist te maken. Deze
werd op een stukje leer uitgeprobeerd om :
"te weten datse daer door passeren zonder
te craeken offe te horen". Vervolgens
moest de kandidaat "de aderen laeten, dat
sij springen". Dit was een belangrijk facet
van het examen. Daarnaast moest men la-
ten zien dat men de verbandleer in zijn

vingers had:" Nae dat het aderlaten gedaen
en goet gevonden is, sullen hem de de-
kenen, alts haer belieft, bij enige patiënten
brengen en het verbant laten doen en over
de accidenten hooren spreken, om te hoo-
ren, off hij de practyeke verstaet".

Het theoretische deel omvatte de kennis
van de aderlating, kennis van de anatomie,
vervolgens kennis van de elementaire chi-
rurgie, waarbij de behandeling van ge-
zwellen (apostematien) een heel belangrijk
deel vormde. Dit laatste hield onder meer
in een ondervraging over gezwellen, won-
den en open zweren met hun verwik-
kelingen en behandeling. Verder werd on-
dervraagd over de beenbreuken, zowel de
enkele als de gemengde met hunne ver-
wikkelingen als "wonden aan 't hoofd tot-
tet uyterst toe van voeten". Hierna volgden
de ontwrichtingen en werden de kandidaat
verschillende gevallen voorgesteld waarbij
hij over de diagnose en behandeling werd
ondervraagd. Tenslotte kwam de instru-
mentleer aan de beurt en werden de mate-
ries medica (geneesmiddelen) van de chi-
rurgijn geëxamineerd.

Als voorbeeld is hier de ondervraging over
de aderlating (Phlebotomia), het plechtan-
ker van de heelkunde tot het begin van
onze eeuw:

V: Wat is Phlebotomie ?
A: Het is den incisie (insnijding JWK) der
Aderen leydende dat bloet ende andere
Humoren (sappen) ende wordt gedaen in

Ons Erfgoed nr 2, 1998 51



de intensie der gesontheyt.
V: Om hoeveel oorsaeken geschieden de
aderlatingen.
A: De Phlebotomia geschiedt om 6princi-
pale oorsaeken:
Ten eersten om te evacueren van eenige
passiën ofte vanwegen eenige inflammatie
(ontsteking JWK) gelyck in vollyvige luyde
Ten tweeden om te diverteren, ofte vertrec-
ken, gelyck alsser eenig overvloedig bloe-
den is uit het lincker neusgadt, dat men
dan aen de regtersyde den ader moet ope-
nen.
Ten derden om te attraheeren, gelyck als
men der vrouwen maenstonden trecken
wil, so opene men de saphena.
Ten vierden om te alterneren gelyck als
men in eenige scherpe kortsen bloet laet
om het heete, sledende bloet uyt te laeten
en recht te vercoelen.
Ten vijfde om te preserveren als in de
voorsomer ofte September gelaeten tegen
toecomende accidenten.
Ten sesden om te verlichten.
V: Wat aderen mach men laeten om der
gesontheyts wille?
A: Alle aderen mach men laten om der
gesontheyts willen, naer het uytwysen der
sieckten.
V: Mach men oock arteriën laeten of niet?
A: So Galenus getuicht so mach men ope-
nen die arteriën des tempus ende achter de
oren.
V: In welcke wordt die Phlebotomie verbo-
den?
A: In alle dinge die de er acht verbreucken,
gelyck in den loop des buyekes, ende in
alle purgatie, in te veel sweetens, in coli-
compas, in de cramp, in bevinge des her-
ten, in langdurende sieckten, in be-
nautheyt, in sorgvolddichtheyt, in waec-
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kinge, in groote aerbeyt ende diergelycke.
V: Waer voor moet men hem wachten int
aderlaeten?
A: Int aderlaten moet men hem wachten
dat men die ader niet doorsteecke, om der
arteriën oft senuwen wille, die daer onder
leggen.
V: Wat is een ader voor een arterie ende
wat onderscheyt isser tusschen een ader en
arterie ende waer toe dienense?
A: de ader is een vadt des voedende bloets
ende een arterie des geestelycken bloets,
een ader heeft haeren oorspronck van de
lever, een arterie vander herten. Haer offi-
cie is, dat die aderen het lichaem syn
voedsel geven, die arteriën, dat sy het
lichaam die levende geesten ende natuer-
lycke hitte geven.

Merk op dat ten tijde van dit examen
(1635) de bloedsomloop zoals wij die
thans kennen nog niet aanvaard was. Dat
zou nog enkele tientallen jaren duren.
Het examen werd onderbroken voor een
vismaaltijd die door de kandidaat moest
worden aangeboden. Verder moest men
ook de examinatoren een behoorlijk dou-
ceurtje betalen. Als men slaagde moest
men de commissie een maaltijd aanbieden,
maar men kon dit ook afkopen voor de
som van dertig gulden, destijds een flink
bedrag.1)

Wat was nu het slagingspercentage bij de
meesterproef? Als regel was de kans op
slagen gering. Ook hier gold, beperking
van de concurrentie. Het was niet onge-
bruikelijk dat men drie of vier maal moest
opgaan (het lijkt wel een rij-examen nu!)
alvorens men zich meester mocht noemen
en het fel begeerde uithangbord met de
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meestertitel aan zijn huis kon ophangen.

De gilden tijdens de Republiek
Na het instellen van de Republiek veran-
derde de kerkelijke basis vanzelfsprekend
drastisch. Het eertijds zo belangrijke ker-
kelijke element kwam op de achtergrond al
verdween het niet geheel. De kerkelijke
plechtigheden waren uiteraard taboe en de
feestelijkheden die bij de feestdag behoor-
den werden in uitbundigheid behoorlijk
teruggeschroefd. De gilden kregen na de
reformatie steeds meer het karakter van
beroepsbelangen verenigingen, die de za-
kelijke belaagen van de leden moesten
beheren en door een gildendwang een
soort monopoliepositie verwierven, waar-
mee beunhazen konden worden geweerd.
Ook de positie van de gildenbesturen t.a.v.
de vroedschap werd sterker. Werden eerst
de gildenkeuren door de vroedschap gefor-
muleerd, later werd deze bevoegdheid ge-
delegeerd aan de besturen der gilden zelf.
Op den duur gingen een paar rijke families
de gilden beheren. Zij zaten ook in de
vroedschap en konden daar door politiek-
economisch handig te manoeuvreren de
eigen belangen bewaken.

Tijdens de Republiek nam het aantal gil-
den snel toe, vooral in Amsterdam. Rond
1750 telde men aldaar ongeveer 51 gilden.
Deze vermeerdering kwam door splitsing
van vroegere gilden in meer gespeciali-
seerde beroepsgroepen, maar ook door een
nieuw type bedrijvigheid. Toch werden
niet alle nieuwe activiteiten onder een
(nieuw) gilde gebracht. De groothandel en
de meer industrieel gerichte productie2)
zoals de brouwers maar ook armelui-
beroepen als de speldenmakers, de veter-
Ons Erfgoed nr 2, 1998

makers en de pijpenbranders kregen geen
gildestatus. De horlogerie was en bleef een
vrij beroep, hoewel men veel pogingen
heeft gedaan om dit beroep bij de sloten-
makers te krijgen. Dit zou immers toene-
mende concurrentie voor de horlogiers be-
tekenen. Bij het vrije beroep van de dia-
mantslijpers lag de zaak nog gevoeliger.
Hier was een verzoek om als gilde te wor-
den geregistreerd afgewezen om de joden3)
die dit beroep vooral uitoefenden niet te
veel te schaden. Het is er goed op te wijzen
dat deze regelingen niet universeel voor de
Republiek golden. Er waren grote verschil-
len tussen de steden onderling. Wat een
vrij beroep was in de ene stad was gildege-
bonden in een andere plaats en omgekeerd.

Misstanden alom
Het monopolistische karakter van de gil-
den en de gildenbestuurders die nogal eens
op zelfverrijking uit waren, leidde onver-
mijdelijk tot vergaande corruptie. Hoewel
in de zeventiende eeuw enige aanpassin-
gen van de keuren door de vroedschappen
werden afgedwongen4), ziet men toch
vooral tijdens de economische crisis rond
1748 (het kloveniersoproer) een veelheid
van klachten naar bovenkomen. Dit nood-
zaakte de vroedschap te Amsterdam een
generaal gildenreglement uit te vaardigen
dat (de ergste) malversaties tegen moest
gaan. Twee overlieden van het gilde moes-
ten eenmaal per jaar de boekhouding van
de leden controleren. Verder werd aan de
gildenbroeders gevraagd voorstellen tot
verbetering aan te reiken. Rond 1759
leidde dit tot betere keuren. Ook werden
de keuren gepubliceerd zodat niemand
zich meer achter onwetendheid kon ver-
schuilen. De naderende ontbinding was
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echter ingezet, hetgeen werd bespoedigd
omdat de gilden ook voortdurend onder-
linge conflicten over competentiekwesties
hadden. Zo werd er bijvoorbeeld een he-
vige strijd geleverd over de vraag tot welk
gilde de beeldhouwers zouden moeten be-
horen. Veel strijd werd gevoerd tussen het
Lucasgilde (schilders) en het gilde van de
metselaars.

De beunhazen
Een belangrijke bron van ergernis waren
de beunhazen5), zoals vakbekwame gezel-
len die, omdat zij onvoldoende middelen
hadden, geen lid van het gilde konden
worden. Ook passanten deden nogal eens
illegale klussen. Moest aanvankelijk de
schout voor de opsporing van beunhazerij
zorg dragen, deze taak kwam steeds meer
te liggen bij de overlieden en later bij de
gildenbroeders zelf. De beunhazen bere-
kenden natuurlijk lagere tarieven wat po-
pulair was bij het publiek, maar zelfs ook
bij sommige gildenmeesters die beunhazen
clandestien voor zich lieten werken.

De concurrentie door het platteland
Dan was er de concurrentiedruk vanuit het
platteland. In de kleinere plaatsen waren
geen gilden. Het lijfgoed daar vervaardigd
was weliswaar vaak van slechtere kwaliteit
maar beduidend goedkoper. Door het inhu-
ren van soldaten, probeerden de gilden de
concurrentie te breken. Men stuurde bij-
voorbeeld eenvoudig benden naar het plat-
teland die weefgetouwen moesten vernie-
len. Extra problemen gaf vooral het bier.
Op het platteland werd veel eenvoudig bier
gebrouwen, dat minder van kwaliteit was
dan het stevig gecontroleerde bier in de
stad, maar dat wel aanzienlijk goedkoper
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was. De reden van het prijsverschil was
dat men op het platteland geen heffingen
kende. Men heeft natuurlijk geprobeerd
een stedelijk invoerverbod te verordenen,
doch ook hier ging nogal eens iets mis
(sluikhandel). Verder hadden de plattelan-
ders het recht om enkele malen per jaar
vrijmarkt te houden, waar stedelingen goe-
deren buiten het gildensysteem konden ko-
pen. Het was bovendien een slimme me-
thode van het stadsbestuur om druk op de
gildenprijzen te houden en er voor te zor-
gen dat de minder draagkrachtige bevol-
kingsgroepen niet te ontevreden werden.
Bij de jaarmarkten werden zij immers in
de gelegenheid gesteld de noodzakelijke
gebruiksgoederen tegen aanzienlijk lagere
prijzen te kopen, zaken dus die normaal
gesproken voor hen buiten bereik lagen.
Dat de kwaliteit van deze goederen welis-
waar pover was, was een ander aspect.

Het naderende einde van de gilden
Het is duidelijk dat het gildensysteem
steeds verder vast liep. Gebrek aan mede-
dinging had als gevolg dat de geleverde
producten steeds duurder werden terwijl
de kwaliteit van het werk afnam. Een prik-
kel tot verbetering was er eigenlijk niet en
zelfs als er broeders waren die de sleur
wilde doorbreken en nieuwe diensten en
zaken wilden produceren, werd hen dit zo
veel mogelijk bemoeilijkt of zelfs onmo-
gelijk gemaakt. Zodoende versteende het
systeem en leidde tot conservatisme en
benepenheid. De buitenwereld zag het als
een zich zelf bevoordelende kliek en een
naar binnen toe onderdrukkend werkende
instelling, waarin vernieuwingen werd af-
geremd. Tegen het vasthouden aan rituelen
bij de meesterproef, ook al was het ver-
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vaardigde object onverkoopbaar, werd
weliswaar geprotesteerd. Doch dit leidde
niet tot modernisering, zodat alles bij het
oude bleef. Van enige actualisering van
het vakgebied bij de examinering moest
men niets hebben.
Doch er waren nog enkele andere funda-
mentele redenen die tot het einde van het
gildenwezen dwongen 6).

Meesters worden afhankelijk van groot-
handelaren
De zwakke schakel bij de gilden was de
afhankelijkheid van grondstoffen en de af-
zet. Zolang deze grondstoffen plaatselijk
of in de naaste omgeving gemakkelijk be-
schikbaar waren, had men weinig proble-
men. Doch kapitaalkrachtige kooplieden
wisten een monopolie-positie bij de aan-
voer te creëren, zodat de vrije meesters
steeds meer afhankelijk van de macht der
kooplieden werden. Vaak hadden mees-
ters een verplichte levering tegen scherpe
prijzen, in ruil voor de grondstoffen. Op
den duur werden heel wat meesters afhan-
kelijk van enkele grote kooplieden. In
sommige gevallen was daardoor het vrije
meesterschap meer een wassen neus dan
werkelijkheid. De betekenis van het gilde
berustend op dit zelfstandigheidsprincipe
werd daarmee uitgehold. Slechts de kwali-
teitscontrole en het beheer van de bussen
werd nog aan het gildenbestuur overgela-
ten.

Onvermogen tot aanpassing aan indus-
triële revolutie
De gilden waren door de aard van hun
inrichting niet meer dan een groep van
kleine middenstanders. Men kreeg reeds
problemen met het gildenbestuur als men
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Journaal van de uitgaven aan oudemannen- en
ziekengeld door het Groot-Schippersgilde

van Rotterdam, 1705 - 1738

meer dan twee of drie leerknechten had.
Industriële expansie werd zodoende ge-
blokkeerd. In de tijd dat de grootindustrie
opkwam, door de ontwikkeling van de
stoommachine en complexere productie-
technieken, kon het gildensysteem geen
weerwoord bieden. Opgemerkt wordt dat
deze nieuwe industriëlen als regel patriot-
gezind waren. Het was vooral deze nieuwe
burgerklasse die zich door de repressie van
het gildensysteem gefrustreerd voelde.
Toen de uitgeweken patriotten na de
Franse inval veel invloed kregen was het
natuurlijk snel met de gilden gedaan.
Het merkwaardige is nu dat vooral op het
katholieke platteland (Brabant en Twente)
deze industriële vernieuwing zich het eer-
ste manifesteerde. Dit waren gebieden
waar het gildensysteem nauwelijks invloed
had. Ook al zou er geen Napoleon zijn
geweest, dan nog wankelde het systeem.
Een natuurlijke dood was op korte termijn
te verwachten.

Opheffing van gilden
Een van de eerste zaken die na de Franse
Revolutie door het nationale comité (het
Franse revolutionaire parlement) omver
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werd geworpen was het gildensysteem.
Reeds eerder had de Franse minister van
Financiën Turgot dit onder Lodewijk XVI
ook al geprobeerd. Doch veel van zijn
pogingen werden op lokaal niveau gefrus-
treerd. Van de noodzakelijke hervormin-
gen kwam nagenoeg niets terecht.

De situatie na de Franse inval
Toen in Nederland de Nationale Vergade-
ring in 1798 een feit was werden ook hier,
naar Frans voorbeeld, de gilden opgeheven
(oktober van dat jaar). De uitvoering van
de wet heeft door getraineer nog wel een
jaar of vijftien geduurd. Bovendien kon
een systeem dat eeuwen had gefunctio-
neerd niet zonder slag of stoot omver wor-
den gegooid7). Men had voor de beroeps-
uitoefening, zeker voor gespecialiseerde
beroepen, toch voldoende bekwaamheid
nodig. Het vormen van goede vaklieden
die zich binnen de nieuwe maatschappe-
lijke context kunnen handhaven vraagt na-
tuurlijk een behoorlijke tijd. Ook het open-
bare belang vroeg dat sommige elemen-
taire functies als chirurgijns8), loodsen,
kompasmakers e.d. op deskundige wijze
vervuld werden9). Men kon het dus niet
helemaal aan de vrije krachten van de
markt overlaten. Aanvankelijk waren de
nieuwe grondwettelijke bepalingen die het
gildensysteem zouden doen verdwijnen,
een mislukking. Doch de tegenstand was
meer een achterhoede gevecht. De defini-
tieve bijl viel in 1812 toen de inlijving bij
Frankrijk een feit werd en Napoleon een
streep onder de gilden zette. Wel bleven de
ziekenbossen nog bestaan omdat men
mensen die hun hele leven premies hadden
betaald niet plotseling kon ontrechten.
Doch het fundament was onder de bossen
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verdwenen en op den duur kwamen hier-
voor "particuliere sociëteiten"10) in de
plaats. Veel van onze huidige ziekenfond-
sen zijn uit deze particuliere sociëteiten
voortgekomen. Ook de onlangs opge-
doekte bedrijfsverenigingen zijn nog een
vage herinnering aan het oude gildensys-
teem.

De situatie na herstel van de monarchie
Na de Franse periode werden nog inciden-
tele pogingen ondernomen om het gilden-
systeem te laten herleven, doch het sys-
teem had zijn tijd overleefd. Bij Konink-
lijk Besluit werd geregeld, dat de gilden-
kapitalen zouden worden beheerd door ad-
ministrateurs. Deze administrateurs namen
de ledenlijst over van de gildenmeesters
die de bossen hadden beheerd. De overige
administratieve gegevens werden pas later
gevorderd. Helaas was toen al veel ver-
dwenen. Dit is de reden waarom de archie-
ven van de meeste gilden onvolledig be-
waard zijn gebleven. Er zijn uitzonderin-
gen zoals dat van de chirurgijns, de zil-
versmeden, de boekverkopers en vooral
van de makelaars") waarvan nog veel ge-
gevens voorhanden zijn. Onlangs werden
de bescheiden van het Amsterdamse boek-
verkopersgilde op microfiche beschikbaar
gesteld.

Samenvatting
Het gildensysteem is een van de belang-
rijkste instellingen geweest in de Neder-
landen die het dagelijkse leven op allerlei
vlakken raakte. Dit betrof niet alleen het
beroepsmatige functioneren. Ook het so-
ciale gebeuren rond de gilden is zeer boei-
end. Het geeft een aardig beeld hoe men
vroeger dacht en leefde en wat vreugde in
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het leven schiep. Door de aard van het
gildensysteem werd veel gedocumenteerd.
Helaas is bij de afschaffing van de gilden
een deel van deze documentatie verloren
gegaan. In sommige steden is veel, in an-
dere slechts weinig bewaard gebleven. Bij
het aankleden van een genealogische stu-
die kan het dus zin hebben om de docu-
mentatie rond de gilden in uw plaats van
interesse te bestuderen. Ons Erfgoed hoopt
dat dit artikel een aantal lezers op een goed
spoor heeft gezet. Al is hier en daar veel
verloren gegaan, vaak is voor de goede
zoeker nog het een en ander te vinden, zij
het soms langs omwegen. Een goed voor-
beeld is de bij de literatuur genoemde stu-
die van mevr. Louise E. van den Bergh-
Hoogterp over Utrechtse goud- en zil-
versmeden.

Literatuur
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ziekenbussen, zeer goed).
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Ned..Genealogische Vereniging (zeer gedegen losse
opstellen over diverse beroepsgilden).
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eeuwen. Bussum, Fibula- van Dishoeck (instructief
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ven van de Maastrichtse Ambachten en Ambachts-
beurzen. Maastricht RAL (geeft goed overzicht van
de vroege gildenverhoudingen).
Wiskerke C. (1938) De afschaffing van de gilden in
Nederland. Bijdragen economische Geschiedenis.
Academisch proefschrift, Rotterdam (zeer belang-
wekkend en indrukwekkend werk, geeft ook goed
beeld van de gilden in de 18de eeuw).

Noten:
1. Prof. Fock beschrijft zo'n meesterdiner aardig:
"naast de onvermijdelijke kalfsborst zijn er nu ge-
braden hoenders, konijnen, frikadellen, gestoofde
poelet en ragout, zwezeriken, schotels bloemkool en
spinazie met saucijzen, selderij en kropsla, augur-
ken, kappertjes en sneppelus. Verder als zoetigheden
twee amandeltaarten, gestoofde peren, druiven, no-
ten, rozijnen, banket en domineeskompjes. Dit alles
wordt overgoten met 42 stoop wijn (92 liter), verder
koffie, thee en pijpen tabak".
2. een van de eerste industrieel georganiseerde pro-
ducten was de fabricage van vingerhoeden te Am-
sterdam.
3. de positie van de joden binnen de beroepswereld
werd beperkt tot enkele beroepsgroepen.

4. gildenverzet o.a. te Groningen in 1662.
5. het woord beun slaat op een kleine kruipzolder,
die boven de balken was te vinden.
6. Deze tendens zien wij niet alleen in Nederland
maar ook in Frankrijk en later ook in Engeland.
7. Dit laatste geldt vooral voor de Hollandse provin-
cies. In Maastricht dat veel eerder onder het Franse
regime kwam werden de bezittingen van de gilden
gewoonweg geconfisceerd.
8. Het chirurgijnsgilde ging op in het collegium
medico-chirugicum, op 20 maart 1804 kwam de
definitieve staatsregeling tot stand.
9. In Frankrijk had het vroegtijdig loslaten van
sommige gilden tot dolle toestanden geleid. Met
name de opheffing van de chirurgijnsgilden gaf
wantoestanden omdat allerlei onbevoegden zich met
geneeskundige ingrepen gingen uitvoeren.
10. Veel van deze Sociëteiten hadden schilderach-
tige zinspreuken zoals "Een lijder hulp te bien, in
ziekte smart of pijn, Zal deez Sociëteit het enigst
doelwit zijn" of "Voor ziekte smert en pijn gezond-
heid te hergeven, Dit blijft het edel doel, waarna wij
zullen streven".
11. die een eigen comptoir hadden op de hoek van
de Nieuwezij ds Voorburgwal en de Nieuwstraat.

Archiefnieuws
Algemeen Rijksarchief te 's-Graven-
hage
Beperkte toegankelijkheid
In de loop van april wordt begonnen met
een ingrijpende verbouwing van de studie-
zaal. De werkzaamheden zullen ongeveer
drie maanden in beslag nemen. Van 14
april tot eind juli worden tijdelijke bezoe-
kersruimten ingericht:
- de bibliotheekruimte met max. 60 zit-
plaatsen voor de raadpleging van originele
bestanden (m.u.v. originele kaarten) en
van de volgende informatiebestanden: toe-
gangen, fiches Kaarten & Tekeningen, de
handbibliotheek ARA en het kaartsysteem
Centraal Register Particuliere Archieven

(CRPA). Voor deze bibliotheekruimte
geldt tot eind juli een reserveringssysteem.
Men kan voor maximaal drie achtereen-
volgende dagen per week telefonisch re-
serveren bij de medewerkers van de regi-
stratiebalie (tel. 070-3315564). Reserveren
is mogelijk vanaf de eerste dag van de
desbetreffende maand. Verval reservering
zitplaats: vrijgave dagelijks na 11.00 uur.
- de hal met max. 32 zitplaatsen. Facili-
teiten: raadpleging van genealogische be-
standen: reproducties van de D.T.B.-
boeken, alsook van de registers van de
Burgerlijke Stand en de daarbij behorende
nadere toegangen. Er zijn 12 readers voor
de 16 mm films, 2 microfilm-readers, ko-
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pieerapparatuur en 3 readerprinters be-
schikbaar. Voor de hal kan niet worden
gereserveerd.
De dinsdagavond- en zaterdagochtend-
openstelling geldt tijdens deze verbou-
wingsperiode alleen voor de hal. Voor ver-
dere informatie: Projectleider Front Of-
fice: Mw. S. De Graaff, tel. 070-3315507.
De archiefwinkel van het A.R.A. is van
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-16.30 u.
geopend. Zij is van 10 - 14 u. bemand met
een archiefmedewerker.

GA Schouwen-Duiveland
In 1998 zal het GA op de volgende dagen
gesloten zijn i.v.m. verplichte arbeidsduur-
verkorting: vrijdag 22 mei en donderdag
31 december. Voor de overige dagen blijft
de regeling van kracht om een telefonische
of mondelinge afspraak te maken voor het
bezoeken van de studiezaal te Zierikzee.
De openingstijden blijven: alle werkdagen
van 9.00-12.30 en 13.15-17.00 en op don-
derdagavond van 19.00-21.00 uur. De ar-
chieven en verzamelingen in de bewaar-
plaatsen te Brouwershaven, Bruinisse,
Haamstede en Nieuwerkerk zijn eveneens
na afspraak te raadplegen op wisselende
tijdstippen.

GA Weert
In de studiezaal is een computer geplaatst.
Hierin zijn de volgende indexen op fami-
lienaam in kaartenbakken opgenomen:
Notarissen ter standplaats Weert, 1801-
1915.
Rechtspraak schepenbank Weert, goede-
nisboeken, 1514-1796.
Bevolkingstelling, 1823.
Overlijdensakten Weert, 1934-1947 en
Bibliotheek. Toegang: index op trefwoor-
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den.

GA Zaanstad
Bij dit archief is van alles te vinden over
de historie van de Zaanstreek. Om een
handig en duidelijk overzicht te verschaf-
fen van alle collecties, is voor het eerst een
Gids voor het Gemeentearchief versche-
nen met als subtitel: Waar en hoe onder-
zoek te doen in de Zaanse geschiedenis
van 1395-1974. Daarin wordt toegelicht
wat een archief is en wat er bij het GA
Zaanstad allemaal te vinden is op het ge-
bied van archieven, bibliotheek, atlasmate-
riaal (kaarten, prenten, foto's) film- en
geluidsmateriaal. Tevens wordt een korte
bestuursgeschiedenis van de Zaanstreek
alsmede enige hulp bij veel voorkomend
archiefonderzoek gegeven. Bovendien be-
vat deze 90 pagina's tellende gids een
uitgebreid overzicht van alle archieven die
bij het GA te vinden zijn. De prijs bedraagt
afgehaald ƒ 5,—. Bij verzending per post
(Nederland) ƒ 10,--. Na bestelling wordt
een acceptgirokaart toegezonden. Na ont-
vangst van het verschuldigde bedrag wordt
de gids toegezonden.
Hoogstraat 34, 1541 KZ Koog a/d Zaan,
tel. 075-6552233, fax 075-6553205.

RA in Zeeland
3 maart is de eerste paal voor het Zeeuws
Archief i.o. geslagen. Tegelijk met de
bouwwerkzaamheden zijn het Rijksarchief
en de Gemeentearchieven van Middelburg
en Veere bezig met de vormgeving van
een gefuseerde dienst. Men verwacht dat
de gefuseerde dienst in 1999 in het nieuwe
gebouw zijn intrek zal nemen.
Tot voor kort waren alleen de bewaard
gebleven memories van successie vanaf
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1818 (Zeeuws-Vlaanderen 1795) tot en
met 1900 in het RA beschikbaar voor on-
derzoek. Hierop is ook een index op mi-
crofilm aanwezig. Sinds februari zijn ook
de memories uit de periode 1901-1923 op
microfilm aanwezig. Het betreft memories
opgemaakt door de Ontvangers van Suc-
cessierechten in de kantoren te Goes,
Hulst, Middelburg, Oostburg, Tholen en
Zierikzee. De namen van alle overledenen
van wie in de periode 1901-1927 een me-
morie van successie is opgemaakt zijn ver-
werkt tot één generale index, beschikbaar
in studiezaal 2. Wegens de openbaarheids-
beperking zijn alleen die tot en met 1923
ter inzage.
Kerkarchieven zijn een veel gebruikte
bron. Het RA beheert de archieven van
vele hervormde gemeenten, gereformeerde
kerken, doopsgezinde gemeenten en israë-
litische gemeenten. Het bestand aan her-
vormde archieven is het grootst. Was een
persoon lidmaat van een hervormde ge-
meente, dan zijn er in de archieven van die
gemeente over hem of haar gegevens te

Uit het doopboek van Oude-Tonge

Den XI december 1680 de kinderen van Jacob
Moijert en Dingena Gelidos. Dese kinderen
(gemerck sij sieck waren en de vrinden paaps,
die deselvige van den priester wilde gedoopt
hebben), zijn in haer huijs gedoopt met belie-
ven van den vader, welcke gereformeert ende
met toestaen van de moeder, welcke paeps was,
ende welcke (wanneer wij, dat is ick ende den
ouderlingh daer eerst inquamen) seijde desel-
vige gedoopt te zijn, waar op wij seijden dan
deselvige niet te sullen doopen maar daar na

vinden. De archieven van de hervormde
gemeenten zijn meestal geordend naar de
drie organen: de kerkenraad, de diaconie
en de kerkvoogdij. De kerkenraad hield
zich bezig met het toezicht op de lidmaten
en de kerkelijke tucht. De armenzorg was
opgedragen aan de diaconie terwijl de
kerkvoogdij het beheer voerde over het
kerkgebouw en de overige kerkelijke be-
zittingen. Een overzicht van de archieven
van de herv. gemeenten die het RA beheert
vindt men in het archievenoverzicht dat in
beide studiezalen beschikbaar is. De mees-
te archieven zijn via een inventaris of
plaatsingslijst beschreven.
De volgende archieven zijn in de afgelo-
pen tijd geïnventariseerd:
Borssele, 1618-1990, toegangsnr. 168.1
Breskens, 1611-1981, „ 584.1
Colijnsplaat, 1599-1979 „ 204.1
Hontenisse, 1647-1984 „ 591.1
Hoofdplaat, 1783-1993 „ 592.1
Retranchement, 1749-1991 „ 141.1
Schoondijke, 1679-1984 „ 602.1

hebbende mijne reden gehoort, soo heeft sij
ende de minne selver geseght, niet gedoopt te
zijn, dat sij moghte lijden, dat ik se doopte ende
soo sijn wij met den doop voortgevaren, le-
vende beijde kinderen een dagh of twee na
haren doop.

Deze kleine oefening in taalgebruik werd ont-
leend aan Sibbe, pag. 88, 1942 en destijds
ingezonden door Mr. G.A. v. Schouwen
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De vroege jaren van het kadaster,
een waardevolle genealogische bron (2)
JW. Koten

Voorbeeld legger van het kadaster (Delft)

De meting voor 1832 de basis van het
kadaster tot in onze tijd
Op basis van deze eerste gemeentelijke
contour-kaarten (gemaakt rond 1811) werd
een driehoeksnetwerk binnen de gemeente
opgezet dat als basis voor de verdere
meetactiviteiten zou kunnen dienen. Het
gemeentelijke gebied werd afhankelijk van
de grootte verdeeld in 6-10 secties. Daarna
werden van iedere sectie kaarten gemaakt
die de aanduiding sectie A, B, C, D enz.
kregen. De groottebepaling van de secties
werd zo gekozen dat de afbeelding van het
grondgebied binnen de gebruikelijke pa-
Ons Erfgoed nr 2, 1998

piermaten1) vielen. Ten behoeve van het
publiek werden de secties ook nog met een
naam (toponiem) aangeduid. Bij de
indeling in secties werd zo veel mogelijk
rekening gehouden met de plaatselijke
gebruiken en gewoonten. Bij de duiding
van de secties hanteerde men bepaalde
spelregels. Sectie A ligt het meest noor-
delijk, daarna gaat men kloksgewijs, het
centrum als middelpunt, naar de secties B,
C enz. Daarna volgde een procedure die in
drie fasen verliep die hier worden
aangeduid met 'minuutplans', 'OAT' en
'belastbare opbrengst'.
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1. Minuutplan
Op de deelkaarten (minuutplans2)) werden
in het veld schetsmatig de landerijen,
wegen, enz. getekend, vaak met geogra-
fische gegevens als markeringspunten.
Bedenk dat de opzet niet was een goede
geografische-topografische kaart 3) te te-
kenen, maar schetsmatig het landopper-
vlak en de grenzen vast te leggen met
terreinkenmerken als markering van de
begrenzing. Vaak werden deze schetsen
met een uiteenlopende schaal getekend 4)
zodat de kaarten niet goed op elkaar aan-
sloten. Doordat de landmeters in akkoord
werkten werd vaak haastig gewerkt
hetgeen niet altijd de nauwkeurigheid ten
goede kwam. Vandaar dat sommige oude-
re kaarten van voor 1810, ondanks de
afkeuring, toch een verzorgdere indruk
maken. Al de gegevens van de minuut-
plans werden gebracht in een kaart die
men het kadastrale plan 5) noemde. Voor
gesloten bebouwing gebruikte men in deze
kadastrale plans de schaal 1:1250, voor
agrarische bebouwing 1:2500 en voor
woeste gronden 1:5000. De deelkaarten
(minuutplans) vormden dus de basis voor
de sectiekaarten. Ieder perceel kreeg een
eigen nummer, een nummering die tot op
de huidige dag zoveel mogelijk wordt
gehandhaafd6). Wil men dus een stuk land
administratief terugvinden, dan is het dus
zaak dat men de gemeente aangeeft,
vervolgens de sectie en daarna het num-
mer, bijv. Grevenbicht: sectie A no....7).

2. Oorspronkelijke aanwijzende tafels
(OAT)
Een tweede fase van de landregistratie was
de samenstelling van de aanwijzende ta-

fels, d.w.z. het zakelijke recht van ieder
stuk getekend perceel moest worden
vastgesteld. Hiertoe werden de eigenaren
opgeroepen en zonodig moesten deze met
bewijsmateriaal staven wat hun rechten op
de grond waren. Ook dit liep niet altijd
even soepel, omdat geschillen over lands-
grenzen in vroegere tijden aan de orde van
de dag waren. Via overreding, onderhan-
deling en soms een juridische procedure
kon tenslotte de ten naamstelling van de
kadastrale gegevens worden bewerk-
stelligd en zakelijke rechten als overpad,
klauwengang, beklemrecht, opstal, vrucht-
gebruik, erfpacht e.d. vastgelegd. Van
ieder stuk land wordt dus de naam en
overige personalia van de eigenaar vast-
gelegd, het beroep, de soort eigendom, de
inhoud van de percelen, de eigendom van
de opstal, de aanwezigheid van zakelijk
rechten, de polder- en dijklasten enz. Een
belangrijk punt was ook de classificatie en
de belastbare opbrengst (zie verder). Deze
aanwijzende tafel bevat in volgorde van de
secties en de nummering voor ieder
perceel de eigenaar of de zakelijk recht-
hebbende, de soort bebouwing, enz. Deze
tafel wordt meestal als OAT afgekort:
oorspronkelijk aanwijzende tafel.

Afgeleid van de OAT werd tevens nog een
legger op persoon samengesteld, een
soortgelijke lijst als de OAT maar dan
gesorteerd op naam der eigenaren en niet
op perceelnummer zoals bij de OAT het
geval was.

3. Belastbare opbrengst
De derde fase was de vaststelling van de
belastbare opbrengst. De grondbelasting
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had als belangrijkste maatstaf de te
verwachten landbouw/veeteelt-opbrengst.
Na ontvangst van de kaarten en registers
werd door het bestuur van de belastingen
overgegaan tot dit schattingswerk. Basis
van dit schattingswerk was een classi-
ficatie, die naar de kwaliteit van de grond
in 5 klassen was verdeeld. Deze classifi-
catie werd door een expertise in bijzijn van
de landeigenaar verricht waarna deze
gegevens in de boeken van berekening
werden opgenomen. Voor bebouwde
percelen, had men speciale regelingen om
de belasting te berekenen, de huurwaarde
was een maatstaf.

Samenvatting
Op deze wijze was dus van ieder perceel,
de grootte en ligging nauwkeurig gegeven,
voorts de eigenaar en eventuele zakelijke
rechten en tenslotte de geschatte opbrengst
ten behoeven van de grondbelasting. Dit
alles was zo rond 1832 gerealiseerd. Uit de
OAT werd de kadastrale legger samen-
gesteld. Dit register is verdeeld in arti-
kelen, ieder artikel betreft alle percelen
waar één eigenaar rechten op uitoefende.
In het hoofd van elk artikel werden de
zakelijk rechthebbenden8) (naam, adres,
beroep enz.) vermeld, daarnaast de belast-
bare opbrengst van de diverse percelen
afzonderlijk en tezamen, (zie afb. pag. 61)

In overzicht gebracht omvatte de eerste kadastrale registratie de volgende stappen:

contourkaart gemeente —> sectie kaarten <--> minuutplan
*
*
l

oorspronkelijke aanwijzende tafels --> persoonsgewijze legger
*
*
1

schatting van de belastbare opbrengst <-- classificatie --> boek van berekening

*
I

kadastrale legger

De belangrijkste kadastrale documenten zijn dus de

• Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels
Deze bevatten per perceelnummer de
naam van de eigenaar, incl. woonplaats
beroep, zakelijke verplichtingen, soort
bebouwing, oppervlakte, klasse en
belastbare opbrengst

• minuutplans:
dit zijn de oorspronkelijke schetsen tussen
1812-1831

Supplementaire aanwijzende tafels
Bovengenoemde gegevens vormen de
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grondslag van het kadaster en moesten
ongewijzigd bewaard blijven. Omdat de
OAT niet meer mocht worden gewijzigd,
moesten de veranderingen ingebracht wor-
den in een gekoppeld register, dat men de
SAP noemde, hetgeen de afkorting is van
supplementaire aanwijzende tafels. In deze
tafel werden de 'mutaties' (wijzigingen
van grondeigendom) opgenomen met de
naam van de nieuwe eigenaar. Vanaf 1844
is de SAP niet meer bijgehouden, omdat
de nieuwe gegevens in de kadastrale
legger werden opgetekend in samenhang
met de legger 71. In 1863 is de SAP
opgeheven.

De grote vernieuwingen van 1838
Een belangrijke tijdstip voor de landre-
gistratie is verder 8 augustus 1838, omdat
dan als uitvloeisel van het nieuwe bur-
gerlijke wetboek9) de overdracht van
goederen en hypotheken zodanig veran-
derde dat van het Napoleontische systeem
moest worden afgestapt. De hypotheek-
registratie werd bovendien gekoppeld aan
de kadastrale gegevens zodat land- en
hypotheekregistratie onder één regime
kwamen. De uitvoering van dit besluit
duurde natuurlijk enige jaren, omdat nog
aanvullende wetgeving over de organisatie
van de hypotheekregistratie nodig was.
Alles was afgerond met de wet van 4 juli
1842, behalve voor het hertogdom Lim-
burg waar als laatste datum augustus 1845
wordt genoemd. Enkele jaren wordt ook de
salariëring van de hypotheekbewaarder ge-
noemd. Voor ieder getuigschrift van een
bebouwd perceel wordt ƒ 0.10 gevorderd
en voor ieder getuigschrift van een
onbebouwd ƒ 0,05, voor een schip of
vaartuig het vermogen van 50 cent.
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Het openbare register ook wel hypo-
theekregister na 1 oktober 1838
Wat voor ons tamelijk voor de hand ligt:
het hypotheekregister aan de kadastrale
gegevens te koppelen, was destijds een
betrekkelijk grote gedachtensprong. Het
zij nogmaals gesteld, het kadaster was niet
bestemd om de rechtszekerheid van land
naar de burgers te garanderen maar als een
instrument voor de heffing van de grond-
belasting. Pas later kreeg het kadaster de
functie om rechtszekerheid over onroerend
eigendom te bieden. Het werd daarmee de
officiële aanwijzer van de bezitstitel (=
recht op eigendom). De koppeling van
kadaster en openbaar of hypotheekregister
was dus een eerste stap in die richting.

Vanaf ca. 1840 zijn het kadaster en de
openbare registers in één dienst gebracht.
Deze nieuwe structuur bevorderde de
samenwerking Kadaster en Openbaar
Register. Bij de openbare registers gaat
men naar de kadastrale registratie ver-
wijzen en omgekeerd. Het object van koop
en belening werd daarmee nauwkeurig en
onomstotelijk vastgelegd. Gegevens die
bij het openbare register moesten worden
aangemeld werden daarbij ook kadastraal
verwerkt.

De volgende openbare registers werden
aanvankelijk aangehouden:
dagregister
hulpregister 3: inschrijving borderel
hulpregister 4: eigendomsovergang
algemeen register
algemeen register 2bis: voor tienden en
grondrenten
register no 69 (aanwijzing van kadastrale
percelen)
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register no 6 (alfabetische naamwijzer op
algemeen register)
register van salarissen
het memoriaal van onvoldoend aangewe-
zen posten
het memoriaal van orders en instructies.

Een deel van deze registers is later opgehe-
ven, sommige zijn opgenomen in andere
registers. Een wat vereenvoudigd over-
zicht volgt hierna.

Bij de openbare registers kent men twee
hoofdregisters:

Het register van overschrijvingen
In het hulpregister nummer 4 wordt de
inhoud van de notariële akten opgenomen.
Vroeger werd het notariële stuk gewoon-
weg in deze legger overgeschreven, tegen-
woordig stuurt de notaris een gewaarborgd
afschrift van de notariële akte. Iedere
muta-tie (wijziging van grondeigendom)
wordt hierin dus nauwkeurig bijgehouden,
dit kunnen dus koop, belening, vererving
enz. zijn. Het kan zijn dat de eigendom
niet altijd helder is (vergeten over te
schrijven), verjaring e.d. Ook hiervan
wordt een speciale legger bijgehouden.
Het register van overschrijving is
doorlopend genum-merd en de mutaties
krijgen per deel een volgnummer.

Het register van inschrijving
In het hulpregister 3, worden uittreksels
van hypotheken en inbeslagnemingen ge-
documenteerd. De nummering geschiedt
op dezelfde wijze als bij hulpregister 4.
Jammer genoeg zijn de hypotheekregisters
van 1832-1878 in 1949 vernietigd, een
korte inhoud is nog te vinden in het
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dagregister, dat wel bij de rijksarchieven is
te vinden.

Daarnaast zijn er nog enkele aanvullende
registers, sommige daarvan zijn verdwe-
nen, nieuwe zijn bijgekomen. De belang-
rijkste wijzigingen zijn die van 1879 en
1929.
• dagregister registratie van alle
binnenkomende stukken op volgorde van
binnenkomst (chronologische registratie)
• algemeen register (1929 afgeschaft)
een op naam gesteld register met een
overzicht van onroerende goederen en
zakelijke rechten
• alfabetische naamwijzer op het alge-

mene register (eveneens afgeschaft
1929)
het perceelregister (no. 69) heeft

betrekking op de individuele percelen. Dit
register verwees naar het algemeen regis-
ter en werd na een reorganisatie in 1929
gemodificeerd. In plaats daarvan heeft
men nu het register 69a. In het perceel-
register wordt uitsluitend verwezen naar
de gegevens in het overschrijvingsregister
(bij beslag) en naar het inschrijvings-
register (aankoop). Omdat daarin niet de
andere lasten werden genoteerd heeft men
per 1948 een nieuw register 69a ingesteld,
waar perceelsgewijs alle rechten en lasten
daarvan staan genoteerd.

De werkwijze is op hiernavolgende pagina
schematisch weergegeven:
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Schema van bewerkingen

Naam — > naamwijzer — > algemeen register
algemeen register (korte samenvatting transactie) -

—====>»

kadastraal-nummer

1

—> perceelregister

register van inschrijving

register van overschrijving

{zie hiervoor)

Om de verdere ontwikkelingen te kunnen
volgen is nu een korte beschrijving van de
ontwikkelingen van de Nederlandse land-
meetkunde (geodesie) noodzakelijk.

Noten
1. om en nabij de grootte van een uitgeslagen
krant.
2. minuutplan is een verbastering van het Fran-
se woord. Minute betekent eerste gerechtelijke
verslag, een korte kladschets (het kladje) of het
niet uitgewerkte verslag van een vergadering.
Oorspronkelijk sprak men van een plan als het
gebied van zo'n geringe omvang was dat men
normaal kon overzien (plan = kaartje). Dus
minuutplan is het oorspronkelijke plan, opge-
tekend bij het kadastreren van het land.
Vroeger werden hiervan twee kopieën be-
waard. Op een nauwkeurige kopie daarvan
wordt de bijhouding verricht. Dit noemt men
het bij-blad met het nette-plan. Het tegen-
gestelde van minuut is dus net.
3. topografische kaarten (topos=plaats), mees-
tal landkaarten genoemd, zijn gericht op het in
tekening vastleggen van de plaatselijke gege-
vens, zoals grondsoort, rivieren, heuvels,
huizen e.d. en niet gericht op het aangeven van
de maten van de landerijen en van hun eige-
naar.

4. de meeste minuutplans zijn eilandkaarten,
d.w.z. zijn hebben geen getekende randen.
Alleen de positie van de betreffende landerijen
is ingetekend. Meestal is een zonneroos met
pijl ingetekend die het noorden aangeeft. Dus
de kaartbovenkant valt niet altijd samen met de
noordrichting.
5. plan heeft hier de betekenis van kaart, en niet
de betekenis van voornemen.
6. een perceel was een stuk grond dat aan één
eigenaar behoorde en eenzelfde soort bebou-
wing had.
7. de kadastrale indeling is gemaakt op de
vroegere gemeenten, bij samenvoeging van
gemeenten volgt het kadaster niet altijd direct
de nieuwe bestuurlijke indeling.
8. in principe is dit de eigenaar, maar ook de
erfpachters.
9. voordien gold het burgerlijk wetboek uit de
tijd van Napoleon, gewoonlijk als code Napo-
leon aangeduid.
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Zo maar een bron

Westlandse bronnen
H.M. Lups

Een dezer dagen werd ik opgebeld door
een lezer met Westlandse voorouders, hij
kon in het betreffende gemeentehuis niet
voor augustus terecht. Vandaag krijg ik het
Mededelingenblad van de NGV-afdeling
Delfland onder ogen, met daarin onder
meer een opsomming van een aantal dis-
kettes met DTB-gegevens betreffende het
Westland, die momenteel beschikbaar zijn.
Het leek me nuttig deze opsomming ook in
Ons Erfgoed op te nemen. Zoals blijkt zijn
er bestanden bij, waar men normaliter niet
gauw bij stil staat. De Westlanders doen
wel hun best.

Ook niet-computeraars kunnen van deze
diskettes gebruik maken, want tegenwoor-
dig heeft nagenoeg iedereen wel één of
meer computeraars in haar of zijn omge-
ving, die bereid zullen zijn voor een uit-
draai zorg te dragen tegen kostenvergoe-
ding. Vooral als men verder af woont vor-
men deze diskettes een aantrekkelijke
mogelijkheid.

Reeds eerder kwamen de diskettes be-
schikbaar met de trouwregisters van Maas-
land, De Lier en Naaldwijk. Kostprijs res-
pectievelijk ƒ 25,00, ƒ 15,00 en ƒ 15,00.
Nu zijn er opnieuw een aantal diskettes
met betrekking tot de DTB-boeken van
een aantal Westlandse gemeenten beschik-
baar gekomen. Het betreft deze keer:

's-Gravenzande & Sandambacht:
De trouwboeken van de Ned. Ger. kerk

van 1653-1747 en van 1748-1811 (G 4 &
G5)
Ondertrouw- en trouwboek Gerecht 1685-
1700,1701-1753 en 1756-1807(G 10,G 11
&G12)
Ondertrouw- en trouwboek Gerecht bijla-
gen 1685-1811(G 13)
Ondertrouw- en trouwboek Gerecht 1807-
1811 en 1792-1811(G 14 & G 15)
Ondertrouw- en trouwboek Gerecht 1778-
1811enl793-1811(G16&G 17)
Gaarderregister 1734-1752 en 1753-1805
(G18&G 19)
Gaarderregister 1805 en 1753-1761 (G 20
&G21)

Monster, Poeldijk, Terheijde:
De trouwboeken der Ned. Ger. kerk Mon-
ster 1647-1686, 1687-1767 en 1767-1811
(M l , M 2 e n M 4 )
Trouwboek Rooms-Katholieke kerk Poel-
dijk 1708-1713, 1713-1739, 1740-1774 en
1775-1811 (M 6a, M 6b, M 7 & M 8)
Trouwboek Rooms-Katholieke kerk Mon-
ster 1803-1812 (M 9)
Trouwboek van het Gerecht Monster 1642-
1657, 1658-1672, 1681-1809, 1809-1811
(M 10,M 11,M 12&M 13).
Huwelijksbijlagen 1642-1677, 1681-1699,
1700, 1714-1730, 1730-1747, 1747-1772,
1773-1796, 1796-1807 en 1808-1811 (M
14, M 15, M 16, M 17, M 18, M 19, M 20
&M21)
Trouwboek der Ned. Ger. kerk van Ter-
heijde 1684-1688,1689-1755 en 1755-
1811 (M 25, M 26, M 27)
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Schipluiden met 't Woud:
Voor pagina 300 Trouwboek Ned. Ger.
Kerk 1658-1806 en pagina 301 t/m 316
Trouwboek R.K. kerk 1789-1812 (S 1)
Trouwboek R.K. kerk 1699-1804 (S 3 a)
Ondertrouw en trouwboek v.h. Gerecht
van Groeneveld en Woudharnasch 1774-
1801 (S 6)
Ondertrouw en trouwboek v.h. Gerecht
van't Woud 1804-1810 en 1792-1811 (S 9
& S 10)
Gaarderregister Schipluiden, Hodenpijl,
Dorp en St. Maartensrecht (S 11)
Gaarderregister Groeneveld, Hoog- en
Woudharnasch 1772-1797 en 1803-1806
(S 12&S 14)
Trouwboek der Ned. Ger. kerk van 't
Woud 1588-1596 en 1662-1682 en 1683-
1840 (S 15 & S 16)

Wateringen:
Trouwboek Ned. Ger. kerk 1691-1811 (W
4) Trouwboek R.K. kerk 1792-1811 (W 7)
Trouwinschrijvingen voor het Gerecht
1778-1795 en 1806-1811 (W 8 & W 9)
Trouwinschrijvingen aan de hand van een
afschrift gemaakt door dhr. F. Buijs van
een origineel register berustende in het
archief van de Ned. provincie der Jezuïe-
ten te Nijmegen van 1694-1721 en aange-
vuld met familienamen door pater H. Jans-
sen S.V.D.
Het betreft een index op de huwelijken uit
de DTB-registers van de gemeenten, ge-
sorteerd op mannen en vrouwen met part-
ners met uittreksels van de inschrijvingen
vermeldende plaats van herkomst, eerder
huwelijk, betaalde impost enz.

De prijzen van de diskettes zijn:
's-Gravenzande: ƒ 15,00,
Schipluiden: ƒ 15,00, Wateringen: ƒ 15,00
en Monster ƒ 25,00.

Klappers op de doopinschrijvingen uit de
DTB-registers der zeven Westlandse ge-
meenten, n.1. 's-Gravenzande (G), De Lier
(L), Monster (M), Maasland (ML), Naald-
wijk (N), Schipluiden (S), Wateringen
(W).
Van de Nederduits Gereformeerde kerk
betreft het de registers G 1, G 2, G 3, L 1,
L 2, L 10, ML 1, ML 2, N 1 t/m N7, M 1,
M2, M 3, M 25, M 26, M 27, SI blz.
1-108, S2, S7, S15, S 16,W 1, W 2, W 3
Van de Rooms Katholieke kerk de regis-
ters ML 5, ML 7, M 6a, M 6b, M 7, M 8,
M9,N 14, SI blz. 109-171, S4,W7, WIL
De prijs voor deze vier diskettes be-
draagt ƒ 60,00.
De nummers verwijzen naar de fotoko-
pieën van de gelijk genummerde DTB-
registers. Alle kopieboeken van deze re-
gisters zijn ter inzage op de studiezaal van
het Gemeenteachief Naaldwijk, Stokdijk-
kade 2, 2671 GW Naaldwijk, tel. 0174-
37557.
De makers adviseren de registers aanvul-
lend te raadplegen, soms konden vermelde
interessante bijzonderheden niet op de dis-
kettes worden opgenomen.

IJ kunt de diskettes bestellen bij de pen-
ningmeester van de Studiegroep Genealo-
gie Westland: Mw. C.A.M. Vollebregt-van
der Valk, Fazantlaan 23, 2675 XS Honse-
lersdijk, tel. 0174-631160.
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Archieven en bestanden in particuliere handen.
Inschrijvingen 'Stefanus Glorieux' te Delft
H.M. Lups

In 1973 werd in Delft het katholieke Oude
Mannen- en jongensweeshuis 'Stefanus
Glorieux' met het RK Oude Vrouwenhuis
samengevoegd tot het huidige Woon-
centrum Stefanna. Door een toeval kreeg
ik de kopieën in handen van een inschrijf-
boek, dat een gedeelte van de vorige eeuw
en het begin van deze eeuw omvatte. De
oudste ingeschrevenen waren geboren het
laatst van de achttiende eeuw. Van iedere
persoon was plaats en datum van geboorte
vermeld, alsmede de datum van overlijden
of vertrek. Was de man getrouwd geweest,
dan noteerde men de naam van de vrouw
en de plaats van haar overlijden. Ook
waren de ouders vermeld, zo mogelijk met
de plaats waar deze waren overleden. Ook
de wezen werden ingeschreven met de
gegevens van hun ouders. Jongens
afkomstig van een niet gehuwde moeder
zouden apart staan. Uiteindelijk staan ook
de broeders vermeld, zowel met de naam,
die ze in hun orde droegen als hun
doopnaam. Verder o.a. nog de plaats van
hun herkomst. Het zal uiteraard maar een
gering deel van het totale bestand aan
opgenomen personen zijn geweest.
De heer J. v.d. Berg, heeft zich in eerste
instantie over dit kopie-boek ontfermd en
is druk bezig de gegevens in de computer
in te voeren. 100 % zekerheid van een
juiste schrijfwijze kan niet worden
gegeven, omdat de inschrijvingen helaas
niet altijd even goed leesbaar zijn, terwijl

de persoon in kwestie bij overlijden of
uittreden werd doorgestreept.
Interessant is, dat er soms meer dan een
generatie aan bod komt.
Het is de bedoeling dit bestand uiteraard
aan enkele geïnteresseerde instanties
beschikbaar te stellen, terwijl ook genealo-
gische onderzoekers tegen kostprijs een
diskette of een uitdraai zullen kunnen be-
stellen. Zodra een en ander verwerkelijkt
is, zullen wij u het u laten weten.

Iedere keer komen er zo toch nog op
allerlei plaatsen bestanden boven water.
Meegenomen, want het vergroot wellicht
de kansen op vondsten, zodat er weer een
aantal geneaiogen een stukje wit van hun
genealogische kaart in kan vullen.
Wanneer er onder u zijn, die van die
verborgen bestanden weten, probeer ze ter
inzage te krijgen. Originelen zijn mooi en
kunnen voor een aantal personen
emotionele waarde hebben, maar wij ge-
neaiogen zijn al zeer blij met een kopie.
Ieder onbekend bestand kan een antwoord
op vragen zijn. Wanneer u een bestand
tegenkomt, dat u ter inzage mag hebben en
mag kopiëren, terwijl dat voor u te
bewerkelijk is, of voor uw portemonnee te
kostbaar, kunt u contact met Ons Erfgoed
opnemen om een oplossing te vinden. Het
spreekt wel vanzelf dat er niets gebeurt
zonder toestemming van de eigenaar.
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Paleografie
Verzoek Pieter Florisse van der Sallem

Noch hebbe ick Pieter Florisse van der Sallem lantmeter
door ordre van de Edele Heeren Burghemeesters van
t Sgravenhaegen in Februewarius 1622 beginnen te
betreeden ende te ontwerpen de gelegentheijt van t
scheijt comende rontsomme Haechambacht met alle
de wegen, wateringhe, vaerten, caeden, huijssen ofte woninghe
comende binnen de voorszegde jurisdijctije met alle de
polders oock het derp van Schevelijnck ende de
duijnen streckende totte Noortzee toe ende van 't selve
een groote caerte gemaeckt ende de belentens van de
omleggende ambachten daerbij gestelt volgens de
aenwijsinghe van verscheijden persoonen die mijn oock op
verscheijden manijeren aenwijsinghe hebben gedaen welcke
voorszegde betredinghe ende caerteeringhe ick gedaen
hebbe door ordre als vooren verhaelt staet op
sulcke condijtije dat de Edele Heeren Burghe-
meesters voornoemd mij souden contenteeren ofte betaelen naer
de gelegentheijt vant werk dat in deselve caerte soude
vereijsschen gedaen te werden soo dat ick groote moeijten ghe-
hadt hebbe eer ick het rechte gescheijt hebbe connen
becomen daeromme versoucken ick aen de Edele Heeren
Burghemeesters voornoemd datsse eens gelieven naer te
zijen wat ick voor mijn groote moeijten wel verdijend souden
hebben al soo ick t voor desen ende alsnoch aen haer
goede gratije verbleven hebben.

Is ter saecke voorszegd LXXII £ (72 pond)
hyerop ordonnantie verleent den Hen October 1626.

Ontleend aan De Paleograaf, nr 10, januari 1902.

Index kerkelijke dispensaties bisdom Roermond
De diskette met deze Index kan worden besteld bij de Dienst Bestellingen N.G.V., Adriaan
Dortsmanplein 3a, 1411 RC Naarden. Bestelnummer 97-17 (hudi Roermond. RK, naamlijst huw.
disp. 1677-1805). Prijs voor leden ƒ 15,—, voor overigen ƒ 17,50, excl. verzendkosten.
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Termen van vroeger (desti-dies)
H.M. Lups
destineeren toeschikken, bestemmen
destitueeren opzetten, verlaten, afzetten,
ontslaan
destitutus sensibus van zijn zinnen be-
roofd
destorbeeren in de war, in opstand bren-
gen
destourneeren afwenden
destrueeren verdelgen, vernielen, ver-
woesten
desunt cetera de rest ontbreekt
detectie ontdekking
detentersche houdster bezitster
detentie (detentio) hechtenis, bewaring,
houderschap
deterioratie beschadiging, verergering
deterioreeren bederven, beschadigen,
verergeren
determinatie afpaling, besluit, bepaling,
afsteeksel
determineeren afpalen, besluiten
deterreeren opgraven, opsporen
detestatie afschrik, verfoeiing, afzwering
detesteeren afzweeren, verfoeien, veraf-
schuwen
detineeren ophouden, vasthouden, gevan-
gen houden
detractie aftrekking, ontrekking, korting
detraheeren aftrekken
deturbatie beroering, verwarring
deturbeeren beroeren, verwarren
devaliseeren te niet maken, uitschudden
devastatie verwoesting
devys zinspreuk
devoir plicht, taak,; (ver)schuldig(d) zijn
devolveeren afkomen, afwentelen, afrol-
len

devolutie overgang van het ene lichaam
of de ene persoon op de andere; eerste
recht van opvolgen (van kinderen uit een
eerste huwelijk)
devoot aandachtig, vroom
devotie aandachtigheid; verknochtheid
dexteriteit behendigheid
diaconus diaken
diaken armbezorger, kerkdienaar
dialect uitspraak, spreekwijs, taaibuiging,
tongval
dialogie tweespraak, samenspraak
dicteeren bewoorden, voorzeggen, inge-
ven
dicto loco op de gezegde plaats
dictum spreuk, rechterlijke uitspraak,
korte inhoud van een vonnis
dictus bijgenaamd, gezegd, geheten, ge-
noemd, voornoemd
die op de dag
die precedente de voorgaande dag
die subsequente de volgende dag
dies feriatus feest- of marktdag
dies Jovis donderdag
dies Lunae maandag
dies Martis dinsdag
dies Mercuris woensdag
dies natalis geboorte- of stichtingsdag
dies Saturni zaterdag
dies Solis zondag
dies Veneris vrijdag

N.B. Deze woordenlijst is in voortdurende be-
werking. Er komen nog steeds termen bij. Het
is de bedoeling t.z.t., zo mogelijk komend jaar,
een woordenboek voor genealogen uit te bren-
gen met oud-Nederlandse, Latijnse en genealo-
gische termen.

72 Ons Erfgoed nr 2, 1998



Beroepen van toen (kleingarenindustrie)
H.M. Lups

Kleingarenindustrie
In het algemeen wordt bij de beroepen van
toen in de eerste plaats zo mogelijk
nagegaan wat ze qua functie inhouden, zo
mogelijk met vermelding van bronnen. Er
wordt echter nauwelijks stil gestaan bij de
maatschappelijke context. Wie werkten in
die beroepen? Is er iets bekend over de
omstandigheden waarin deze mensen hun
dagelijks brood moesten zien te verdie-
nen?
In het algemeen is men goed geïnformeerd
over de toplaag, maar de gewone man, die
toch de overgrote meerderheid van de
bevolking vormde, heeft veel minder aan-
dacht gekregen al begint ook daar een
kentering in te komen. Over de toplaag
bestaat nu eenmaal veel meer informatie.
Van hun deelhebben aan het dagelijks
leven is veel meer bewaard gebleven.
Maar hoe waren de levens- en arbeids-
omstandigheden van de gewone man?
Als voorbeeld is misschien het werken in
de kleingarenindustrie uit de omgeving
van Gouda dienstig.

De garenspinnerijen en vlashekelrijen daar
verschaften in de bloeitijd van de Repu-
bliek aan duizenden mensen werk. De
algemene achteruitgang van handel en
visserij, die begon in de eerste helft van de
achttiende eeuw, had echter ook ernstige
gevolgen voor deze bedrijfstak. In 1811
vonden nauwelijks 100 gezinnen er hun
bestaan in. Daarnaast telde Gouda in dat
zelfde jaar 66 lijnbanen, waar zowel hen-
nep als vlas werd versponnen. Het streven

van Napoleon om Frankrijk een oorlogs-
vloot te bezorgen, veroorzaakte althans
hier een heropbloei, die zich ook na de val
van Napoleon handhaafde. In 1816 ver-
klaarde de toenmalige minister van Bin-
nenlandse Zaken Roëll in een verslag aan
de Staten-Generaal over armoede en de
opvoeding van de arme kinderen dat men
in Gouda de oprichting van Ateliers de
Travail "ter vermindering der armoede en
verbetering der armen" minder noodza-
kelijk schijnt te achten, "door de aldaar
bestaande Fabryken, en bijzonder bij den
tegenwoordigen bloei der kleingaren-
spinderijen, waarin reeds kinderen van
jongen levenstijd tot werk werden op-
genomen".
In een provinciaal verslag van Zuid-
Holland van 1866 blijkt dat in 105
inrichtingen (d.w.z. garenspinnerijen en
lijndraaierijen) een kleine 1600 personen
werkten, waarvan 45,5% mannen, 13%
vrouwen, 26,5% jongens jonger dan 16
jaar en 15% meisjes jonger dan 16 jaar
werkten. Een meerderheid van deze
inrichtingen bestond uit huisindustriële
werkplaatsen.
Een in 1863 ingestelde Staatscommissie
voor een onderzoek naar de toestand van
de kinderen, die in fabrieken werkten vond
in Moordrecht 23 lijnbanen met 106 paden
en 330 arbeiders, waarvan 43 jongens en
45 meisjes jonger dan 12 jaar waren.
(26,7%). Eerst de Arbeidswet van 1889
maakte een einde aan deze kinderarbeid.
Maar ook ouderen deden nog mee. Van 96
arbeiders te Gouderak en Moordrecht
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Verwerking van hennep omstreeks 1600. Naast aanvoer en opslag worden links verschillende
stadia van bewerking getoond: het kloppen omfinere vezels te krijgen en het spinnen, terwijl op
de achtergrond de activiteiten van d'Oude Lijnbaan worden uitgebeeld (Naar een gravure van

Nicolaes Visscher)

waren 13 ouder dan 60 jaar. Van die
ouderen 6 tussen de 65 en 70 jaar en 3
tussen de 70 en 75 jaar.

Toen de kinderarbeid ongelimiteerd was,
was de toestand van de arbeiders dusdanig
slecht, dat hij bezwaarlijk slechter kon
worden. In 1855 bestond volgens Lalle-
man voor velen het middag- en avondmaal
uit niet meer dan wat rijst zonder enig
toevoegsel, of een snee droog roggebrood,
of een pap van de minste meelsoort. Na de
afschaffing van de kinderarbeid verbeterde
de financiële toestand van de arbeider
merkwaardigerwijze in zekere mate. Wel
ging de kleingarenfabricage aanzienlijk

achteruit. De hennep, die tot vissersgaren
werd verwerkt, eertijds de grondstof voor
vissersnetten, werd in belangrijke mate
verdrongen door katoen, dat men als
grondstof voor de netten van de haring-
visserij ging gebruiken.
Deze verandering van grondstoffen teza-
men met de concurrentie van het op gang
komende machinale bedrijf hebben deze
oude fabricagemethode geleidelijk uit la-
ten sterven. Dit werd in de hand gewerkt
doordat men bijna niet meer aan jonge
arbeidskrachten wist te komen, die een
grote, waarschijnlijk historisch geworden,
afkeer hadden van dit werk.
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De eigenlijke techniek van het bedrijf valt
in enkele fasen uiteen.

A. Het spinnen.
De spinner ontvangt in de werkplaats van
zijn werkgever gehekelde, d.w.z. gekam-
de, hennep, waarvan hij een hoeveelheid
aan zijn lijf bindt (het goed) en bevestigt
enkele van de lange vezels aan het oog van
een klosje dat met behulp van een groot
wiel door draadoverbrenging snel kan
worden rondgedraaid. Terwijl dat wiel
wordt gedraaid, hetzij door een draaier
(jongen, meisje, oudere of invalide man),
hetzij door hem zelf met behulp van een
koord zonder einde, dat langs de gehele
baan gespannen is, loopt de draaier
langzaam achteruit en geeft hij uit 'het
goed' voor zijn buik, langzamerhand,
steeds evenveel hennep af, welke in elkaar
wordt gedraaid. Werkt hij met een draaier,
dan loopt deze naar het eind van de baan,
pakt het uiteinde van de draad en 'volgt
in', d.w.z. loopt daarmee langzaam naar de
spinner toe, die in het hokje, waarin het
touwslagerswiel staat, de gesponnen draad
op een haspel windt.

B. Het klossen
Het elders (machinaal) gesponnen garen
wordt in strengen aan de huisarbeider
afgegeven. Deze strengen worden op een
haspel gezet, de draad eerst door een
natgemaakte en met een vrij grote keisteen
verzwaarde wollen doek (stukken van
oude kousen) geleid en vervolgens ge-
slagen in de windingen van een dubbel-
geslagen en in elkaar gedraaid dik touw
van varkenshaar (strijker) en uit de hand
opgewonden op een andere haspel. Dit
werk (verbinden) is het werk van de
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draaier.
De uiteinden van twee, drie soms vier van
de aldus behandelde draden, die door de
voorgaande behandeling een gelijkmatig
glad oppervlak hebben gekregen, worden
door de touwslager vastgepakt. Daarmee
loopt hij zijn baan af, telkens elke draad
leggend tussen twee houten pennen op van
afstand tot afstand aangebrachte dwars-
armen (krikken) bevestigd. Aan het eind
van de baan snijdt de draaier de draden af
en bevestigt elke draad aan een af-
zonderlijk klosje (aan- of overzetten),
waarna hij met behulp van het wiel door
draadoverbrenging deze klosjes snel laat
ronddraaien, waardoor de draden elk voor
zich meer in elkaar worden gedraaid.
Ondertussen verbindt de touwslager de
andere draadeinden aan elkaar en bevestigt
ze aan een haakje (lamerventje), dat in een
oogje gemakkelijk kan ronddraaien. Ver-
volgens neemt hij de verschillende
draaiende draden op zijn vingers en houdt
ze daarmee uit elkaar, loopt de baan weer
terug en licht daarbij telkens de draaiende
draden van de krikken af. Door het ineen
draaien van de draden draaien deze bij
elkaar gebracht in tegengestelde zin in
elkaar en vormen zo een koord. Ook dit
draaiende koord wordt met een natte lap
bewerkt om het gladder te maken. Het
vervaardigde koord wordt aan het uiteinde
van het voorlaatste gesplitst, door een
natte, met een steen verzwaarde lap en een
strijker gevoerd en op een haspel
gewonden.
Valide thuiswerkende baanspinners ver-
dienen gemiddeld 9 gulden per week.
Hiervan moet hij aan de draaier ongeveer
ƒ 2,50 betalen. Verder betaalt hij als huur
voor het pad 20 tot 25 cent, waarbij de
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onderhoudskosten komen voor de
rietmatten en de paden van de banen.
Verder het onderhoud van de uitrusting en
's winters de kosten van verlichting van de
baan. Een wiel kostte destijds circa ƒ 18,--.
Een specialisme was destijds het breien

Valkuilen
W.H. Morel van Mourik

van leidsels.
Bron voor het voorgaande is vooral
hoofdstuk 56, dat ik als fotokopie heb van
een boek, waarvan de titel noch verdere
informatie mij helaas niet bekend zijn.
Hierover zo mogelijk gaarne informatie.

Wie genealogie beoefent, vindt vele val-
kuilen op zijn weg. Alleen met de aller-
grootste nauwkeurigheid kan men de
meeste ontwijken, maar één moment van
onoplettendheid of we draaien cijfers om
(1717 wordt 1771), of leggen een ver-
keerde familieverbinding, of zien twee ne-
ven voor één persoon aan, of... vult u zelf
maar in. Hieronder wordt op een aantal
valkuilen ingegaan. Het mag een klein
wonder heten, dat er nog zo vele genealo-
gieën verschijnen met op z'n hoogst wat
onbeduidende fouten, want aan alle kanten
loert het gevaar.
Meer nog dan vroeger zijn er heden ten
dage heel wat valkuilen waar de genealo-
gische onderzoekers in terecht kunnen ko-
men. Toen de genealogie nog in de kinder-
schoenen stond, waren er geen klappers op
dopen en trouwen. Men moest de registers
bladzijde voor bladzijde doornemen. Het
was dan ook niet zo vreemd dat anderen
die spaarzame gegevens ongecontroleerd
overnamen. J.B. Rietstap en A.A. Vorster-
man van Oyen (twee negentiende-eeuwse
genealogen) werd wel eens verweten, dat
zij in hun verzamelwerken alles wat hen
werd aangeboden, zonder kritiek publi-
ceerden. Men mag evenwel niet vergeten,

dat de mogelijkheden tot controle uiterst
beperkt waren. Een ander punt was, dat in
de gedachtengang van de genealogen in de
tweede helft van de negentiende eeuw con-
trole vrijwel onbekend was. Wie dus uit de
lijvige boekwerken van deze negentiende-
eeuwers iets overneemt, moet terug naar
de bronnen en de originele inschrijvingen
raadplegen. Door de inventarissen die ons
heden ten dage ter beschikking staan, is
dat eenvoudig.

Onachtzaamheid kan ons echter een loer
draaien. Een ieder maakt dankbaar gebruik
van de klappers op dopen en trouwen (en
als die er zijn ook van die op begraven).
Vooral wie met zijn kwartierstaat bezig is,
laat het vaak daarbij. Ook hier is echter
haastige spoed niet altijd goed. Hoewel de
klappers met zorg worden samengesteld,
kent iedere onderzoeker wel gevallen van
missers. Heeft de transcribent b.v. gezien
dat er niet Jan Everts, maar Jan Geurts
staat? Het nazien van de oorspronkelijke
inschrijving mag daarom niet achterwege
gelaten worden.

Datzelfde geldt ook voor regesten (korte
vermelding van de inhoud van akten). Het
notarieel archief van de gemeente Utrecht
wordt door middel van regesten (en een
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index daarop) toegankelijk gemaakt. Het is
verleidelijk, alleen daarvan uit te gaan en
niet de achterliggende akte te bekijken. Bij
gelijkluidende namen is het vrij eenvou-
dig, handtekeningen of handmerken te ver-
gelijken om te zien of het wel om dezelfde
persoon gaat, en niet om bijvoorbeeld een
neef.
Daarmee samenhangend: tegenwoordig
worden er transcripties uit notariële en
rechterlijke archieven bij de vleet uitgege-
ven, soms ondergebracht in publicatie-
reeksen of anderszins in boekvorm, maar
ook op diskette. Het raadplegen van bron-
nenpublicaties door middel van Internet
gaat ook al tot de mogelijkheden behoren.
De vraag moet gesteld worden: wie zijn de
samenstellers? Zijn dat ervaren genealo-
gen of is (een deel van) het materiaal tot
stand gekomen als resultaat van een cursus
oud schrift, waarbij de cursisten hun aan-
deel hebben geleverd? Als b.v. in een
transcriptie de naam 'van den Bergh' in
een bepaald familieverband wordt ver-
meld, terwijl de onderzoeker 'van Ossen-
berch' verwacht, ontstaat er argwaan.
Voor wie bezig is met een wat breder
overzicht van de te onderzoeken familiere-
laties en wie al een inzicht in die familie
heeft, geeft dat weinig problemen, maar
toch... Erger is, dat via de moderne com-
municatiemiddelen (waaronder Internet)
door profiteurs genealogische gegevens,
die door onderzoekers ter uitwisseling met
anderen zijn geplaatst, worden verzameld
en aan derden worden verkocht. Afgezien
van het moreel laakbare van deze handel-
wijze, is de volstrekt oncontroleerbare
achtergrond van deze gegevens aanleiding
om de rode vlag te hijsen.

Wie met de computer werkt, dient te weten
dat bepaalde genealogische programma's
automatisch een geboortejaar inschatten,
voor het geval er geen doopinschrijving
voorhanden is. In diverse publicaties is dat
verschijnsel al waar te nemen. Wie arge-
loos en zonder meer dergelijke gegevens
overneemt, gaat in de fout. Geschatte ge-
boortejaren zijn een uitstekend hulpmiddel
om hypothesen op te zetten, meer niet.
Het volgen van een cursus oud schrift
(beginners èn gevorderden) is voor een
genealogische onderzoeker zonder meer
noodzakelijk, niet alleen omdat controle
anders niet kan plaatsvinden, maar ook om
typische leesfouten te voorkomen: 9bris is
niet september, maar november. Daar het
schrift in Oostelijk Nederland vaak afwijkt
van dat in West-Nederland, is een zich
daarin bekwamen meer dan gewenst in-
dien het onderzoek naar de oostelijke pro-
vinciën voert. De praktijk leert dat niet
iedere genealogische onderzoeker dit doet.
Temeer klemt dan het vermelden van de
bron waaruit men de gegevens heeft geput.
In de tweede alinea kwam de kwartierstaat
ter sprake. Een belangrijk hulpmiddel voor
het samenstellen hiervan zijn de kwartier-
statenboeken, die met elkaar nu al een
flinke stapel vormen. Uiteraard is het voor
de redactie van deze boeken ondoenlijk
om te controleren of de samensteller van
de kwartierstaat niet gestruikeld is. Uit
besprekingen in genealogische bladen
blijkt evenwel, dat er van tijd tot tijd ver-
keerde verbindingen tussen generaties
voorkomen of dat men een familieverhou-
ding maar heeft aangenomen, zonder
plaatsing van een aantekening waaruit de
onzekerheid blijkt. Ook hier is controle
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door degene die de gegevens wil gebrui-
ken, noodzakelijk, temeer omdat een ver-
keerde aansluiting in een kwartierstaat
naar boven toe steeds met de factor twee
wordt vermenigvuldigd. Bovendien kun-
nen genealogische fouten een hardnekkig
leven gaan leiden, ja, door almaar overne-
men een virusachtig karakter krijgen.
Het bestuderen van de topografie van de
streek, aan de hand van oude kaarten of
beschrijvingen, kan voor veel dwalingen
behoeden. Bij de aanduiding "Oppen
Swol" zou lichtvaardig gedacht kunnen
worden aan een verwijzing naar de stad
Zwolle, die immers oudtijds "Swol" werd
genoemd. In Zwolle is betrokkene evenwel
niet te vinden. Loopt het spoor dus dood?
Nee, want "Oppen Swol" ligt bij Vollen-
hove en is het tegenwoordige St. Jans-
klooster, vroeger Sint-Jans Kamp. Daar-
naast is een bezoek aan streek, stad of dorp
aanbevelenswaardig, als is het alleen maar
om zich een voorstelling te maken van de
situatie ter plaatse. Bij gesprekken met
streek- en dorpsbewoners kan men boven-
dien op het spoor komen van kenners van
het gebied, die vaak goed zijn voor gouden
tips.
Een andere valkuil is het in de eigen ge-
nealogie of kwartierstaat weglaten van de
onzekerheid die in de overgenomen publi-
catie wèl vermeld was. Een afstammeling
van het echtpaar Hubrecht van Maurik
(geb. ca. 1610), cornet, later luitenant te
paard in de compagnie van de Prins van
Portugal, en Aletta van Hattem, die in het
Jaarboek van 1957 van het Centraal Bu-
reau voor Genealogie als vermoedelijke
vader Willem van Maurik, cornet, heeft
gelezen en gemakshalve dat 'vermoedelij-

ke' weglaat, zit op het verkeerde spoor:
zeer onlangs is gebleken dat de vader van
Hubrecht niet Willem is, maar Cornelis
(Recht.Archief Neder-Betuwe, invent.nr.
204, fol. 1184), waardoor hij met zijn na-
geslacht ingepast kon worden in een ge-
nealogie uit Wijk bij Duurstede. In het-
zelfde artikel van H.L. Kruimel wordt de
veronderstelling van de negentiende-
eeuwse Betuwse predikant en genealoog
Joh. Anspach vermeld, als zou er een rela-
tie zijn met de riddermatige Van Maude-
ricks. Kruimel zelf trekt dat in twijfel en
Anspach noemt geen aanwijzingen. Wie
over die onzekerheden heenstapt en zich
op de riddermatige borst denkt te kunnen
kloppen, klopt gezien het bovenstaande op
de verkeerde boezem. Bovendien geeft de
in 1990 verschenen, hieronder vermelde
publicatie over de adellijke Van Maude-
ricks geen aansluiting. Waarschijnlijk
heeft Anspach hardop gedacht: een officier
uit die tijd moet wel van adellijke afkomst
zijn.
Een variant is een andere valkuil: het over-
nemen van gegevens en daar een eigen
interpretatie of aanvulling aan geven. Er
zijn in ons land een aantal instellingen en
personen die gespecialiseerd zijn in een
bepaalde familie, een bepaalde streek of
een bepaald dorp. Het ligt voor de hand dat
men deze raadpleegt als men gegevens uit
die hoek in een eigen publicatie wil opne-
men. Immers, de deskundigheid, het in-
zicht, is bij die specialisten aanwezig en
wat is er eenvoudiger (en ook juister) om
een nieuw verworven inzicht daar op tafel
te leggen en een reactie te vragen? Genea-
logie is toch óók: uitwisselen van gedach-
ten over de geraadpleegde bronnen? Het
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vergt nauwkeurigheid, overleg en kennis
van zaken om, naarmate het onderzoek
vordert, de juiste stappen te nemen en de
juiste gevolgtrekkingen te maken. Essen-
tieel is nu eenmaal de identiteit van de
gezochte personen vast te stellen, liefst
onomstotelijk vast te stellen.
De eigen interpretatie van gegevens uit
over te nemen literatuur is een riskante
aangelegenheid - men begeeft zich op glib-
berige bodem. De oorspronkelijke auteur
zal er wel een bedoeling mee hebben ge-
had, die 'aanvulling' niet op te nemen, b.v.
omdat die niet relevant is, of zelfs onjuist.
Dat hij die niet kende, is wel de laatste
optie. Zo heeft de auteur van het artikel
'Een boer is geen edelman' in het Jaar-
boek van het Centraal Bureau voor Ge-
nealogie 1993 in het genealogische over-
zicht over Van Maurick bij twee leden van
dit riddermatige geslacht de kwalificatie
'land-bouwer' vermeld, met een onjuiste
knipoog naar de titel van zijn artikel, met
voorbijgaan aan de strekking van de geci-
teerde gegevens, die afkomstig zijn uit de
publicatie Van Mauderick 1270-1695, de
geschiedenis van een schildboortig ge-
slacht van W.H. Morel van Mourik. Uit
deze publicatie blijkt dat 'grootgrondbezit-
ter' of zelfs 'agrarisch ondernemer', hoe
modern ook, dichter bij de zestiende-
eeuwse werkelijkheid ligt dan 'land-
bouwer'.
Een andere valkuil, pal gelegen naast de
bovenstaande, is het combineren van gege-
vens van twee personen met dezelfde
naam, misidentificatie dus. Een persoon is
dan b.v. tweemaal getrouwd, terwijl uit de
inschrijving van het tweede huwelijk (en
ook anderszins) niet blijkt dat hij weduw-
naar was. Dit is eveneens in Een boer is
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geen edelman het geval, bij Adriaen van
Maurick, geboren 1562, die in 1603 als
luitenant in garnizoen in Den Bosch gele-
gen zou hebben, waar hij in de Grote Kerk
een kind zou hebben laten dopen. Echter,
de gereformeerde doopboeken van die stad
beginnen eerst in 1629, zoals het Reperto-
rium DTB ons leert. De desbetreffende
doopinschrijving stamt echter uit 1643...
De wens om te combineren is ook hier de
vader van de genealogische gedachte ge-
weest. Een reden te meer om bij een derge-
lijke aanvulling de oorspronkelijke auteur
te raadplegen.

Een goed uitgangspunt is, een gevonden
gegeven door een ander gegeven te laten
ondersteunen. Van ongeveer 1700 tot he-
den is dit vrijwel altijd wel mogelijk, al
zullen we er soms moeite voor moeten
doen. Gaan we terug, naar de zeventiende
eeuw, of nog verder, dan wordt het moei-
lijker, want dan vinden we in toenemende
mate valkuilen op ons pad. Het is juist dan
van belang het hoofd koel te houden en
ons niet te laten verleiden, onze veronder-
stellingen tot feiten te verheffen.
De zeer toegenomen publicatiemogelijk-
heden van onze tijd mogen enerzijds de
gevaren van het overnemen van ongecon-
troleerde gegevens vergroten, aan de an-
dere kant schept juist de grote openheid de
mogelijkheid aan velen, om wat er gepu-
bliceerd wordt, te toetsen en missers te
melden. Helaas is een genealogische on-
derzoeker al lang blij als hij iets van zijn
gading heeft gevonden; dat er mogelijk
ook corrigenda zijn, (vaak verderop in het
desbetreffende genealogische tijdschrift)
ontsnapt meestal aan zijn aandacht. Dat
ontslaat een genealoog echter niet van de
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plicht, de valkuilen te signaleren waar een valt hij zelf in de volgende.... Of, om Jo-
andere onderzoeker in gevallen is, ove- han van Oldebarnevelt te citeren toen hij
rigens zonder leedvermaak, want mogelijk op het schavot stond: "Wie staat, ziet toe

Samenstelling van de kerkenraad van Heukelum
H.M. Lups

In het februarinummer van Ons Voorge-
slacht wordt de bewerking van een bron
weergegeven, die mogelijk voor anderen
interessant kan zijn:
De samenstelling van de kerkenraad van
Heukelum tussen (1651) 1662-1867
(1869). Auteur R.H.C. van Maanen.
Het oude stadje Heukelum is nu deel van
de Gelderse gemeente Lingewaal maar
was voorheen een Hollands stadje in het
Hollands-Gelderse grensgebied.
De kerkenraad bestond uit de predikant,
twee ouderlingen en twee diakenen. De
predikant werd door de heer van de heer-
lijkheid gekozen, de overige leden kwa-
men voort uit de lidmaten.
Voor de samenstelling van het overzicht is

voornamelijk gebruik gemaakt van notulen
van de vergaderingen van de kerkenraad.
Helaas zijn er hiaten, met name in de
periode dat de plaats van de predikant
vacant was, terwijl het kerkarchief ook
niet ongeschonden te voorschijn is geko-
men.
Bronnen voor dit overzicht waren het ar-
chiefvan de N.H. Gemeente te Heukelum,
inv. nrs 1-5 en K. Bakker Als een lelie
tussen de distels: duizend jaar kerk in de
heerlijkheid Heukelum, Heukelum 1996.

Ons Voorgeslacht is een uitgave van de Zuidhol-
landse Vereniging voor Genealogie. Verenigings-
adres: Postbus 404, 3000 AK Rotterdam

Centra voor Familiegeschiedenis
Er moeten in de opgave in het vorig num-
mer van Ons Erfgoed (jg. 6 nr. 1, pag.
30-31) twee wijzigingen worden aange-
bracht:
Het kantoor te Breda heeft als tijdelijk

adres: Paulusstraat 10, waar men alleen na
telefonische afspraak terecht kan.
Het telefoonnummer blijft 076-5713071.
Het telefoonnummer van het Centrum te
Utrecht moet zijn: 030-2444218.

Moderne naamgeving:
G e b o r e n
BOMMEL SPORKEN
Haarlem,
16 april 1997

JAAP & AN SCHUIT
Ontl. a.d. Telegraaf v. 19-4-1997
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Genealogisch onderzoek gericht op Indië
H.M. Lups

1 ^

, Naar tekening van
G. Venant(1629)

Indonesië en Nederland.
Mensen met althans ten dele Nederlandse
wortels vindt men op allerlei plaatsen in de
wereld. Men kan zich gemakkelijker af-
vragen: waar niet dan waar wel.
Sommige plaatsen of streken zijn minder
bekend, met andere hadden we nadrukke-
lijker en op grote schaal te maken. De
'topper' is toch wel het tegenwoordige
Indonesië. Op school leerden de ouderen
onder ons bij aardrijkskundeles bijna even-
veel over Indië als over ons eigen land. En
daar wisten ze je precies te vertellen hoe
het met 'Hoogezand - Sappemeer - Zuid-
broek' enz. zat. Inmiddels zijn de opvat-
tingen met betrekking tot een koloniaal
bestel wel ingrijpend veranderd. Ons Erf-
goed is er echter niet om politieke uitspra-
ken te doen. Wel worden we als genealo-
gen geconfronteerd met de gevolgen van
het koloniale bestel. Om een aantal zaken,
waarmee we te maken krijgen, te kunnen

begrijpen is een kennis van het verleden-
noodzakelijk. Hierbij zijn een aantal as-
pecten die aandacht vragen. Daar zijn na-
tuurlijk in de eerste plaats de archieven,
die ver van ons verwijderd zijn en bij
bezoek misschien minder toegankelijk.
Heel wat documenten zijn trouwens ook in
ons land te raadplegen, hetzij als origineel,
hetzij als kopie.
Daarnaast is er de lokale ontwikkelingen
daar, op gang gebracht door de Verenigde
Oostindische Compagnie (VOC). Deze
ontstond in 1602 uit een fusie van een
aantal voorcompagnieën. De leiding werd
opgedragen aan de Heren XVII. Deze stel-
den voor Indië een centrale leiding aan:
een Gouverneur-Generaal en een Raad van
Indië. Op zich is de VOC op zich ook een
belangrijk object voor genealogen. Tijdens
haar bestaan is er een kleine miljoen men-
sen in haar dienst geweest en dat niet
alleen in Indië.

Ons Erfgoed nr 2, 1998 81



De toenmalige gouverneur-generaal Jan
Pietersz. Coen veroverde in 1619 Jacatra
en stichtte op de ruïnes een stad naar
Hollands model: Batavia. Coen wilde
naast vreemden ook veel gezinnen uit Hol-
land laten overkomen, maar de Heren
XVII waren het daarmee niet eens. Dit
standpunt werd onderschreven door een
van Coen's opvol-gers, Hendrik Brouwer.
In een brief van 1 december 1632 schreef
hij onder meer, dat de Nederlanders het
verkeerd deden. Ze wilden zo spoedig mo-
gelijk rijk worden en dan terugkeren naar
Nederland. Vooral de vrouwen zouden
daaraan schuldig zijn. Daarnaast waren er
goede huisgezinnen van Hollandse man-
nen met 'Indiaanse' vrouwen. Hun kinde-
ren groeiden beter op, de mannen hebben
minder te doen en de soldaten hadden er
betere huwelijken mee.
Ook goeverneur-generaal Antonio van
Diemen schreef in 1640/1641 dat er met
Nederlandse families niets stabiels was te
bereiken. Als men iets permanents wilde
bereiken moest dat met de vrouwen van
het land teweeg worden gebracht. Wel was
er behoefte aan schoolmeesters en predi-
kanten, afkomstig uit de 'halfslachtigen'
om de andere kinderen op te voeden, te-
meer omdat de Nederlandse predikanten te
veel naar Nederland neigden. Zozeer zelfs
dat sommigen niet eens probeerden andere
talen te leren.

Op 7 november 1647 vroegen de Heren
XVII advies aan de Raad van Indië over de
vraag of er al dan niet een volksplanting
moest komen. Een van de raadslieden, Ge-
rard Demmers, was er ook van overtuigd
dat de Nederlanders, zodra ze welvarend
waren, naar Nederland terug wilden. Bo-
vendien liet hij zich laatdunkend uit over
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het zenden van allerhande arme onbemid-
delde huisgezinnen, die door hun ergerlijk
leven aanstoot zouden geven. Het enige
middel was ook bij hem: het huwen van
Nederlandse mannen met inlandse vrou-
wen. Hij was echter niet te spreken over
die inlandse moeders. Hij ontraadde
daarom het stichten van koloniën.
Op 13 april 1652 namen de Heren XVII
het besluit geen Nederlandse families meer
naar Indië te sturen om als vrije lieden,
buiten de dienst van de Compagnie in
Batavia te wonen. Uitzonderingen daarge-
laten mochten alleen onderkooplieden,
predikanten en sergeanten in dienst van de
VOC hun vrouwen meenemen. Vrije lie-
den, die hun contract uitgediend hadden,
mochten op hun verzoek vrije burgers
worden, maar bleven onder gezag van de
goeverneur-generaal. Dit hield in dat Bata-
via moest groeien door de komst van sla-
ven en mannen uit Nederland, die dan
relaties onderhielden met gemengd-
bloedige of inlandse vrouwen.
Op deze wijze ontstond een multiraciale
samenleving met een samensmelting van
verschillende culturen. De mannen, die in
de Oost kwamen hadden te maken met
allerlei nieuwe waarden en gewoonten, zo-
als het houden van slaven en de omgang
met slavinnen en inlandse vrouwen. Ook
werd meer geaccepteerd dan in het vader-
land zou zijn toegelaten. Men leefde ruim-
hartiger.

In de loop van de zeventiende en acht-
tiende eeuw werd het systeem verfijnd.
Van de vrouwen, die voortkwamen uit de
relaties van VOC-beambten en oosterse
vrouwen is weinig uit de eerste hand be-
kend. De vrouwen waren meestal analfa-
beet en groeiden op in een mengeling van
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Europese en Aziatische culturen.
De Nederlandse dominee Valentijn, die
verschillende reizen naar Indië heeft ge-
maakt, schreef een vijfdelig boek Oud- en
Nieuw Oost-Indiën. Ook de scheeps-
chirurgijn Nicolaas de Graaff maakte een
groot aantal reizen naar Azië. Hij legde
zijn herinneringen vast in zijn Oost-Indise
Spiegel: Reisen van Nicolaus de Graaff
gedaan naar alle gewesten des werelds,
beginnende 1639 tot 1687 incluis.
Zij schetsen de pracht en praal, die in
Batavia ten toon wordt gespreid, maar la-
ten zich laatdunkend over de vrouwen en
kinderen uit. Deze vrouwen laten zich be-
geleiden door slavinnen, die haast vanzelf
moeten weten wat de juffrouw belieft. Als
er kinderen komen worden ze aan een
'zwarte min of slavenhoer' gegeven, zodat
ze alle zeden en gewoonten van jongs af
aan van hun voedsters hebben geleerd.
De Amerikaanse onderzoekster Gelman
Taylor uit zich iets genuanceerder. Zij zei
onder meer dat veel leden van de elite
analfabeet waren. Men sprak vooral Portu-
gees en Maleis. Die koloniale elite was
ook niet patriarchaal. Vaders zonden hun
zonen bij voorkeur naar Nederland. Daar
werden ze leden van de Hollandse samen-
leving. De heersende groep vernieuwde
zich door de vrouwen. Er ontstonden zo
clans, die de mannen opnamen die zonder
vrouwen kwamen. Ze zorgden er voor dat
de immigranten met de gemengdbloedige
of Aziatische vrouwen trouwden. Van die
vrouwen leerden de mannen hoe ze daar
moesten leven. Die vrouwen ook leverden
de connecties op om belangrijke banen bij
de VOC te krijgen. De VOC bepaalde het
economisch leven. Hoewel er ook in con-
cubinaat werd geleverd (met daaruit voort-
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komende kinderen) was het huwelijk een
belangrijke schakel in de continuïteit van
het Indische leven.
In de Franse tijd werden de bezittingen van
de VOC genationaliseerd, zodat Java en de
buitengewesten onder het Bestuur van de
Bataafse Republiek kwamen. De Engelse
East India Company wist Java echter in
1811 te veroveren. Indië werd toen een
Engelse kolonie met aan het hoofd Raffles.
Na de val van Napoleon werd Java weer
overgedragen aan het nieuwe Koninkrijk
der Nederlanden. Dit hield in dat de be-
stuurders niet meer kooplieden van de
VOC waren, maar Nederlandse ambtena-
ren. Degenen, die in de belangrijkste func-
ties werden aangesteld, waren leden van
aanzienlijke Nederlandse families, vaak
van adel. Deze ambtenaren kwamen met
hun vrouwen. Ze waren niet afhankelijk
van de steun van de oude Hollands-
Indische gemeenschap. Maar verder bleef
in eerste instantie een relatie met die ge-
meenschap vaak wel profijtelijk om for-
tuin te maken. Ook toen bleef de opvoe-
ding van de kinderen in handen van in-
lands personeel of van slaven. Zodoende
kwam van hun opvoeding vaak niet al te
veel terecht. De meisjes werden opgevoed
voor het huwelijk, de jongens kregen of
een postje als klerk of zochten hun toe-
komst als stuurmansleerling bij de kolo-
niale marine of soortgelijk baantje.
Gouverneur-generaal J.C. Baud (1833-
1836 werd later minister van Koloniën
(1840-1848) en zette zich in voor een
verdere Europeanisering van het Indische
bestuursapparaat. Er ontstond een beper-
king van de mogelijkheden voor de in
Indië geborenen. In Delft werd de Acade-
mie opgericht, waar een speciaal lespro-
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gramma werd gegeven voor bestuursamb-
tenaren. Wie dat diploma (het radicaal)
niet had, kon geen promotie in de be-
stuursdienst van Indië. Er waren maar wei-
nig Indische gezinnen, die een dergelijke
studie in Nederland konden betalen.
Zo werd onder meer bepaald dat "voortaan
geen personen die niet door Ons benoemd
zijn, tot een hoger ambt dan dat van com-
mies benoemd kunnen worden" en "Op
voordracht van de Gouverneur-Generaal
van Nederlands-Indië kunnen personen
van bijzondere verdiensten die in Indië in
of beneden de rang van commies dienen
promotie maken. Dit geldt alleen indien de
belanghebbenden in Nederland hebben ge-
woond."
Aan het hoger- en middelbaar onderwijs in
Indië werd weinig aandacht besteed. Er
waren nauwelijks mogelijkheden tot ont-
wikkeling.
De positie van de Indo-Europeanen is de
hele negentiende eeuw slecht geweest.
Eerst na afschaffing van het radicaal in
1864 trad er enige verbetering op. Wat een
rol meespeelde was het oude wanbegrip
dat voor de Indo-Europeaan velerlei arbeid
niet paste.
Ook in het burgerleven kwam hij in onder-
geschikte posities terecht. Op de plantages
bijvoorbeeld hadden Europese administra-
teurs de leiding.
Pas in de twintigste eeuw kwam de kente-
ring, gesteund door de opgaande conjunc-
tuurgolf in het begin van de twintigste
eeuw. Door de groeiende economie breid-
den zowel het overheidsapparaat als het
particuliere bedrijfsleven zich uit, terwijl
ook het onderwijs aanzienlijk verbeterde.
Het aantal Indo-Europeanen in hogere
overheidsbanen en bij het leger steeg aan-
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zienlijk. In 1919 werd het Indo-Europees
Verbond (I.E.V.) opgericht als initiatief
om de krachten van de in Indië geborenen
te bundelen. Het I.E.V. zette zich onder
meer in om Indo-Europeanen een beroeps-
opleiding in de tuinbouw, de handel of het
onderwijs te laten volgen. Zo werd de
I.E.V. - kweekschool te Bandoeng een suc-
ces.

Een aspect, dat ons genealogen raakt is het
huwelijksverbod dat in de negentiende
eeuw van kracht werd voor bepaalde amb-
tenaren en de lagere militairen. In de eerste
helft van deze eeuw was bijvoorbeeld voor
officieren een vrij grote welstand vereist
om te mogen huwen. Het vereiste van een
eigen vermogen werd voor kapiteins inge-
trokken in 1853 en voor luitenants in 1871,
maar ze mochten nooit met een inheemse
concubine trouwen. En vanaf 1872 moch-
ten Europese onderofficieren slechts in
zeer bijzondere gevallen trouwen met een
inlandse vrouw, maar hij kon dan verdere
promotie wel vergeten. Voor de minderen
was een huwelijk zonder meer verboden.
Voor het verblijf in de kazerne (tangsi)
werd door de compagniescommandant een
vergunning verstrekt en mochten de con-
cubines in de slaapzaal slapen met hun
militair. Soms waren de bedden geschei-
den door een zeildoek, maar lang niet al-
tijd. Er was dus heel weinig privacy. Deze
vrouwen hadden geen enkel recht. Als een
militair sneuvelde werd de vrouw met haar
eventuele kinderen zonder enige uitkering
de kazerne uitgezet. De kinderen uit deze
verhoudingen voortgekomen kregen uiter-
aard ook geen al te best onderwijs. Veel
van de jongens werden uiteindelijk ook
soldaat, vele meisjes werden op hun beurt
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weer concubine, of kwamen in de prostitu-
tie terecht.
Toch verging het niet al die kinderen
slecht. Een van mijn familieleden vertrok
in de jaren '80 van de vorige eeuw naar
Indië als koloniaal. Hij werd daar op gege-
ven ogenblik afgekeurd en met een pensi-
oen van ƒ 300,— 's jaars bleef hij daar. Hij
had twee kinderen, een zoon, geboren in
1896 en een dochter. Van het meisje is
zelfs de naam niet bekend. De zoon kreeg
gezien de omstandigheden een behoorlijke
opvoeding. Hij werd landmeter en ein-
digde zijn Indisch verblijf als officier bij
het KNIL.
Was men niet vriendelijk voor de vrou-
wen, ook de lagere militairen hadden het
niet best getroffen. In de Europese samen-

leving hadden de militairen onder de rang
van officier een zeer laag sociaal aanzien.
Ze werden uit de burger maatschappij ge-
weerd.
In het laatste kwart van de negentiende
eeuw ontstond er tweestrijd over het al dan
niet handhaven van het concubinaat. In
Nederland was er nog al wat tegenstand,
maar het Indische leger was er voor.
Omstreeks 1900 werden de huwelijksbe-
perkingen voor werknemers in het be-
drijfsleven opgeheven, in 1928 kwam er
een eind aan het kazerneconcubinaat.
Het voorgaande zal illustreren, dat er op
veel oudere persoonskaarten van Indische
Nederlanders wel een moeder wordt ge-
noemd, maar dat er, dank zij het gevoerde
beleid, geen huwelijksdatum is te vinden.

De eerste Nassaus in Nederland
Identificatie van de Nassaus begraven in de Grote Kerk te Breda
JW. Koten

Naar aanleiding van de restauratie van de
grafkelder van het Nassau-monument in de
Grote of Onze Lieve vrouwe Kerk te
Breda, werd een uitgebreid medisch-
archeologisch onderzoek verricht naar de
resten die in deze grafkelder werden aan-
getroffen. In het Nederlands Tijdschrift v.
Geneeskunde werd hiervan in het Kerst-
nummer van afgelopen jaar een uitgebreid
bericht gepubliceerd, waarvan wij hier de
hoofdzaken samenvatten.

De bedoelde grafkelder werd voor 1475
aangelegd, het jaar waarin Jan IV stierf. In
het graf werden zeven bijzettingen aange-
troffen, drie in loden kisten (met partieel
vergane houten bekisting), twee in houten

kisten en twee als stapeltjes schudresten
achterin de keldernis.

Bij de identificatie werden alle geavan-
ceerde technische hulpmiddelen toegepast
zoals: houtdateringen van de kist (jaarrin-
genpatroon), het koolstof-ouderdomson-
derzoek van de botten, het anatomisch en
röntgenologische onderzoek van de botten
(leeftijd-skelet, man of vrouw, lichaams-
lengte, schedelkenmerken) en studie kle-
dingresten. Wij menen dat de lezers van
Ons Erfgoed hierin geïnteresseerd zullen
zijn, temeer omdat deze bevindingen pas
goed kunnen worden gewaardeerd in het
licht van de genealogie van deze familie.
De meeste genealogen zijn vertrouwd met
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de genealogie van de familie Nassau. Van-
daar dat ik hier met een kort overzicht
volsta.

Oorsprong van de familie Nassau
Nassau ligt in het land Hessen ter hoogte
van Koblenz (ca 250 km vanuit Nijmegen
stroomopwaarts aan de Rijn) ten oosten
van de Rijn. Het gebied wordt doorsneden
door een zijrivier van de Rijn: de Lahn. De
voorvaders van de Nassaus (de graven van
Laurenburg) bouwden een burcht aan deze
rivier: het slot Nassau. De eerste Lauren-
burg die zich Nassau gaat noemen is Wal-
ram (ca 1146-1198), hij kreeg een zoon
Hendrik II (de Rijke) die het kasteel Dil-
lenburg bouwde en die op zijn beurt twee
zonen had: Otto I en Walram II, die het
erfgoed verdeelden waardoor een Ottoonse
tak en een Walramse tak ontstonden ').

De afstammelingen van Otto I 2) waren
achtereenvolgens Hendrik I, daarna Otto
II die trouwde met Adelheid van Vianden
en Johan I (1339-1416) die graaf van
Nassau-Dillenburg werd.

In overzicht:
Walram
1
Hendrik II (de Rijke)
i
Ottol
I
Hendrik I
i
Otto II x Adelheid van Vianden3)
l
Johan I
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De Bredase Nassaus
Johan I had vier zonen waarvan de derde,
Engelbert I, met Johanna van Polanen
trouwde waardoor de familie Nassau in
bezit kwam van het rijke land van Nassau
(ruwweg Breda en een gebied daarboven).
Zijn broers Johan II en Johan III hadden
geen nageslacht evenals zijn derde broer
Adolf. Zodoende kreeg Engelbert ook nog
Nassau Dillenburg. De zoon van Engelbert
I werd daarom Jan IV (1410-1475) ge-
noemd, de Bredase heerser die het praal-
graf in de kerk zou oprichten. Door zijn
bezittingen in Breda en Duitsland was hij
zeer rijk. Jan IV trouwde met Maria van
Loon, waardoor de familie het grondge-
bied in Brabant nog verder kon uitbreiden.
Jan IV had twee zonen: Engelbert II die
Breda erfde en Johan V die Nassau-
Dillenburg kreeg. Engelbert II bleef kin-
derloos en vermaakte Breda aan de oudste
zoon van zijn broer Johan: Hendrik III die
zich baron van Breda noemde. Deze Hen-
drik III trouwde eerst de oerlelijke Fran-
coise van Savoye en later Claudia v. Cha-
lon (die het prinsdom Oranje bezat). Zij
kreeg van hem een zoon die van zijn moe-
ders broeder Calon erfde en dus René van-
Chalon wordt genoemd. In feite zou hij
René van Nassau hebben moeten heten.
Deze René stierf zonder wettige nakome-
lingen zodat Breda en het prinsdom Oranje
samen "vrij kwamen". Omdat Hendrik III
al dood was zou de erfenis dus moeten
worden toegekend aan zijn broer Willem
de Rijke die Nassau-Dillenburg van zijn
vader Johan V had geërfd. Willem de
Rijke, die toch al machtig was, zou daar-
door te veel invloed krijgen. Er volgde nu
een machtsstrijd, waarbij het uiteindelijke
compromis was, dat de oudste zoon van
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Willem de Rijke 4) (hij had 12 kinderen),
onze latere Willem de Zwijger, zowel het
prinsdom Oranje als Breda kreeg toegewe-
zen. Hij werd daardoor politiek als econo-
misch een zeer machtig man. De opvol-
In overzicht gebracht:

Engelbert I x Johanna van Polanen
l
Jan IV x Maria van Loon
I
Engelbert II

gende broer van Willem de Zwijger, Johan
de Oude, kreeg Dillenburg. Tot zijn naza-
ten behoren de Friese Nassautak en ook
onze huidige koninklijke familie.

ï
JanV

i I
Hendrik III x C. v. Chalon Willem de Rijke x J. v. Stolberg

1
René Chalon

Vet gedrukt: de Heren van Breda

i I
Willem de Zwijger Johan de Oude

I
Friese stadhouder

Identificatie van gevonden resten
In Breda blijken nu te zijn begraven:
Engelbert I en zijn vrouw Johanna van
Polanen,
Jan IV en zijn vrouw Maria van Loon,
Engelbert II en zijn echtgenote Cimburgia
van Baden
en de eerste vrouw van Hendrik III : Fran-
coise van Savoye

Engelbert II is waarschijnlijk aan een ve-
nerische ziekte (Lues III) overleden. Rond
1495 zag men een sterke verspreiding van
deze geslachtsziekte, mede bevorderd door
de grote maatschappelijke veranderingen
in die periode 5). Hij had een uitbundige
levensstijl, zijn huwelijk bleef kinderloos.
Jan IV is 65 oud geworden en waarschijn-
lijk overleden aan de gevolgen van
prostaatkanker met uitzaaiingen.

Francoise van Savoye had een stevige
bochel, zij was onaantrekkelijk maar wel
zeer bemiddeld. Dit is de reden waarom de
baron van Breda de tweede keer met een
prinses, Claudia van Chalon kon trouwen.

Interessant zijn ook de resten van de balse-
mingen, waarbij de inwendige organen en
ook de hersenen werden verwijderd. De
destijds gebruikte balsemtechnieken gaven
aan het stoffelijk overschot slechts een
tijdelijke conservering. Dit stelde familie-
leden, die vaak van verre moesten komen,
in staat van de overledene afscheid te ne-
men. Als lichaamsvulling gebruikte men
klei en wol.

Literatuur:
Maat G.J.R., Eynde G. van den, Mastwijk R.W.
(1997) De eerste Nassaus in Nederland; identificatie
van en paleopathologische bevindingen bij de voor-
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ouders van Willen van Oranje, begraven in de Grote
of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda. Ned. Tij-
schrift Geneesk 141: 2501

Noten:
1. Hiervan stammen de Luxemburgse Nassaus af.
2. Hij kreeg het noordelijke deel van het graafschap,
dat ten noorden van de Lahn lag en waarbij Siegen-
Dillenburg de residentie kreeg.
3. Zij had Nederlandse bezittingen.
4. Hij was eerder gehuwd geweest met Walburga
van Egmond. Zijn tweede vrouw Juliana had bij
haar eerste huwelijk met Filips van Hanau reeds 4
kinderen. Zij trouwde de 20 jaar oudere Willem en

kreeg er nog 12 kinderen bij. Juliana was een domi-
nante en begaafde vrouw en tevens een prima mana-
ger. Tekenend is dat heel wat kinderen volwassen
werden. Haar portret hangt in het Rijksmuseum en je
kunt zien dat met haar niet te spotten viel.
Willem de Zwijger, de oudste zoon uit haar tweede
huwelijk had dus heel wat broers waarop hij een
beroep kon doen en die ook allemaal onder de
pannen moesten worden gebracht. Twee van zijn
broers sneuvelden bij de bekende slag op de Mook-
erheide. Andere familieleden kregen aanzienlijke
functies in Nederland.
5. Het is niet veel anders toen dan nu.

Boeken en tijdschriften
Jubileumboek NGV afdeling Kennemerland
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
de NGV-afdeling Kennemerland wordt door de
afdeling een jubileumboek uitgegeven. Het
boek gaat over migratie naar Kennemerland. In
dit boek van ruim 300 bladzijden komen o.a. de
volgende hoofdstukken voor: de migratie naar
Kennemerland en 'echte' Haarlemmers. Het
wordt ondersteund door ongeveer honderd in-
zendingen van de leden in de vorm van kwar-
tierstaten, genealogieën, stamreeksen en paren-
telen. Uit deze inzendingen is spontaan een
nieuw hoofdstuk ontstaan, genaamd 'De Rode
Draad' die verbanden legt tussen de inzendin-
gen van de diverse leden zonder dat zij hier zelf
van op de hoogte waren. Men kan het bestellen
door voorintekening door overmaking van
ƒ 37,50 (leden) en ƒ 42,50 (niet-leden) op giro
6065512 t.n.v. NGV afd. Kennemerland. Alle
prijzen zijn exclusief de verzendkosten van
ƒ 11,50 (binnenland). Bij betaling via girotel
dient u in de omschrijving uw adres en post-
code/woonplaats vermelden. De voorinschrij-
ving sluit op 1 september 1998. Na deze datum
kost het boek ƒ 42,50 (leden) en ƒ 47,50 (niet-
leden). Het boek is ook verkrijgbaar en of af te
halen op onze jubileumdag op 10 oktober

1998. Voor meer inlichtingen kunt u bellen
tussen 19.00 en 20,30 met Ton van Putten, tel.
023-5272215.

Kwartierstatenboek XIV van Prometheus.
Dit veertiende deel uit de bekende kwartiersta-
tenboeken bevat de kwartierstaten Hofstee-
Bliek, Hofstee-Neef, Maliepaard-Bravenboer
en een aanvulling op de kwartierstaat Caspers-
Spies. Het boek is onder meer te koop bij het
Gemeentearchief van Delft. Na overmaking
van ƒ 42,50 op giro 345 32 33 t.n.v. Genealogi-
sche Vereniging Prometheus, Julianalaan 134,
Delft onder vermelding van Kwartierstaten-
boek XIV en uw adres bij de mededelingen
wordt het boek toegezonden.

Op zoek naar huis, straat of buurt. Handlei-
ding voor historisch huizenonderzoek.
Auteur Kees van der Wiel. Uitgave Stichting
Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland
(tel. 023-5318436), 1997 (ISBN 9080202339)
Prijs ƒ 15,-- (excl. ƒ 4 , - verzendkosten).
De nadruk van deze informatieve gids, die
nuttig is voor onderzoekers van de geschiede-
nis van een huis, een straat of zelfs een com-
plete buurt, ligt op Holland, Utrecht en Gelder-
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land. Ook voor de andere provincies bevat het
boekje nuttige aanwijzingen. Wel is het moge-
lijk dat de behandelde bronnen daar anders
benoemd zijn.

Uit het duister van het verleden, herziene
uitgave 1998, H.C.J.M. Kreijns
Standaardwerk Limburgse genealogie!
Wie in het Limburgse genealogische wereldje
verkeert komt vroeg of laat de naam H.C.J.M.
Kreijns bijna onvermijdelijk tegen. Welke
Limburgse genealoog heeft niet ooit zijn duis-
tere verleden geraadpleegd. Onlangs is een
compilatie verschenen van alles wat eerder in
het duister verleden was samengebracht aange-
vuld met bijna oneindig veel nieuwe gegevens.
Het betreft een uitwerking van de kwartierstaat
Kreijns-Spaetgens, waaraan de auteur 40 jaar
noest en met grote deskundigheid heeft ge-
werkt. Sommige takken zijn uitgewerkt tot in
de vroegste Middeleeuwen.
Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit een
Limburgs genealogisch geschrift van dergelijk
niveau in handen heb gehad. Dit geldt zowel
wat betreft breedte en diepte van de gegevens,
als de nauwkeurigheid en scherpzinnigheid van
de auteur. Dit is zonder meer een standaard-
werk, van een zeer ervaren en kundig genea-
loog, dat vele jaren het belangrijke referentie-
werk zal blijven voor de gemiddelde genealoog
in Limburg. Wie dit geschrift in handen neemt
kan haast niet stoppen met lezen. Toen ik op-
keek bleek mijn klok op 3 uur 's nachts te

staan....
Voor deze prestatie maak ik een diepe buiging
voor meester genealoog H. Kreijns. Dit boek
moet naar mijn smaak ergens een ereplaats
krijgen. Ik wenste, dat het als gesubsidieerde
publicatie door een sponsor of een krachtige
vereniging (LGOG bijv.) zou worden ver-
spreid. Het zal moeilijk zijn om dit oeuvre in
handen te krijgen, omdat de oplage zeer be-
perkt is. Mogelijk kan dan voor een wat groter
lettertype worden gekozen, want ook de voet-
schriften zijn de moeite waard om nauwkeurig
te worden bestudeerd. Kortom het beste voer
voor genealogen dat men zich wensen kan. Een
geweldige climax en slotknal na 40 jaar noeste
genealogische arbeid. (JWK)

Vrouwen - leven en werk in de twintigste
eeuw, onder redactie van Hettie Port- Buter en
Kea Tijdens. Uitgave University Press, ISBN
90 5356 266 4. Dit boek - uitgegeven met veel
illustraties - bevat een schat aan informatie
over verschillende aspecten van honderd jaar
vrouwenarbeid. Er wordt aandacht besteed aan
de verandering van de levens- en arbeidsom-
standigheden, de levensduur van vrouwen en
mannen, hun kindertal, aan de wetgeving rond
arbeid van vrouwen o.a. als dienstbode, op de
boerderij, in de fabriek en op het kantoor. De
prijs bedraagt, dank zij diverse sponsors slechts
ƒ 49,50, eventueel verhoogd met ƒ 5,~ ver-
zendkosten.

Vragen en antwoorden
Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde problemen
of vragen hebben, anders dan genealogische contac-
ten, kunnen ze in deze rubriek aan de orde stellen.
Eventuele antwoorden graag naar de redactie. Ant-
woorden, die alleen voor de vragensteller belangrijk
zijn, worden direct doorgezonden. De andere wor-
den, al dan niet verkort en/of samengevoegd, in Ons
Erfgoed gepubliceerd.

Antwoorden vraag 98.01
Op deze vraag zijn enkele antwoorden binnen-
gekomen, waarvoor onze hartelijke dank. Sa-
menvattend komen we dan tot onderstaande
verklaring:
Grinde
Grinde houdt verband met malen, denk bijvoor-
beeld maar aan het Engelse woord "to grind",
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dat malen betekent. Grinde is een grof soort
meel, namelijk het deel van het gemalen koren
dat na het builen naast de zemelen wordt afge-
scheiden. Van dit grinde (ook wel tweede
maalsel genoemd) kan brood worden gebakken
dat wat kruidiger smaakt, zeer voedingsrijk is,
maar als nadeel heeft dat het spoedig uitdroogt
en hard wordt. Tarwegrinde werd wel door
roggebrood gedaan om de smaak te verbeteren.
Een bijzondere soort grinde was dat van
boekwijt. In veel gebieden wordt met grinde
daarom vooral het tweede maalsel van boek-
weit bedoeld. Boekweit is afgeleid van het
woord beukenwit (wit is hier bedoeld als meel).
Het is een peulvrucht en geen graansoort. De
boekweit geeft daarom bij het malen (naast het
meel zelf) diverse fracties van bruikbare rest-
producten. Boekweitgrinde wordt nogal eens
als veevoer gebruikt. Boekweit-meel, ook wel
gruttenmeel genaamd, is door het ontbreken
van kleefstof (een eiwitfractie die gluten wordt
genoemd), ondeugdelijk om brood te bakken,
maar zeer geschikt voor pap en vooral voor
pannenkoek en poffertjes.

Builen
Builen is het proces van zeven van het gema-
len graan waarin vooral bloem als poedervorm
wordt gewonnen. Het meel is na het builen vrij
van zemelen, en andere grovere producten .
Een meelbuil is een hoogstandige zeef die is
geplaatst in een gesloten kast, waarmee eerst
de grovere delen en later de fijnere delen wor-
den gescheiden. Voor het zeven van de fijnste
delen wordt een speciale tulestof gebruikt. Tij-
dens het builen van het graan-maalsel puilt
deze stof zakvormig uit, vandaar het woord
buil (vergelijk met ons woord zak, maar ook
met woord buil (Engels "boil") als gezwel, en
ons woord geldbuidel. Builen is pas laat in de
Middeleeuwen wijd verbreid toegepast. De
primaire doelstelling was vooral het maalpro-

duct te reinigen van het steengruis, dat bij het
malen met molensteen, in het meel terecht
kwam. Dit steengruis, veroorzaakte slijtage
van de tanden. Voor tand-archeologen geeft
deze tandslijtage een indicatie voor de leeftijd
van betrokkene en de tijdsperiode waarin deze
geleefd heeft.

Wigtje, korrel
Wigtje, oud Nederlandse naam voor een ge-
wicht van 1 gram, een uitdrukking die vooral
in apotheek en de handel in edelmetalen werd
gebruikt. In één wigtje gingen tien korrels,
vandaar dat een korrel 0,1 gram representeert.

Inschulden en pretentieën
Beide termen zijn vroegere termen, gangbaar
in notariële akten, die op invorderbare schul-
den wijzen. Een inschuld (in de betekenis van
"innen") is een invorderbare geldschuld die in
de activa van de balans wordt opgenomen.
Pretentieën zijn andere vormen van invorder-
bare schulden. Dubieuze inschulden zijn vor-
deringen waarbij de inbaarheid in twijfel wordt
getrokkenen.

Titels en papieren van aanbelang
Titel is afkomstig van het Latijnse woord titu-
lus dat letterlijk opschrift betekent, maar later
ook de betekenis kreeg van ere-titel, aan-
spraak, aanzien, leus of voorwendsel. De bete-
kenis hier bedoeld is aanspraak: "het bewijs-
stuk waarin een recht is vastgelegd". Het
woord "papieren van aanbelang" betekent min
of meer hetzelfde.

Trakmes vermoedelijk trekmes:
trek, heeft hier de betekenis van groeve (o.a.
gebruikt voor de trekken in een geweerloop),
dus mes bedoeld voor het maken van gleuven
of groeven.
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Agenda
25-04-98 Tweejaarlijkse genealogische contactdag, georganiseerd door de werkgroep „Maas- en

Waalse Geslachten" van de Historische Vereniging Tweestromenland. Openingstijd:
10.00 tot 16.00 uur. Het adres is: Streekdocumentatiecentrum, souterrain Gemeentekan-
toor v.d. Gem. Wijchen, Kasteellaan 24 te Wijchen. De kosten bedragen ƒ 2,50 p.p. *)

16-05-98 Genealogische Dag NGV te Gorinchem
16-05-98 Open dag Utrechts Archief
13-06-98 Genealogische Markt t.g.v. 50-j. Bestaan NGV-afd. Amsterdam e.o. in wijkcen-

trum De Meent, Orion 3-5, Amstelveen-Middenhoven. Openingstijd 11-16.00 u. *)
05-09-98 Vooroudermarkt, Zaal Ogterop te Meppel. *)
12-09-98 Zeeuwse Contactdag. Kapelle
19-09-98 Genealogische Dag Brabant. Deze dag is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar

gegevens over voorouders van Brabantse afkomst. Georganisserd in het RA in Noord-
Brabant. Te zijner tijd volgt meer informatie. *)

26-09-98 40-jarig bestaan NGV afd. IJssellanden in RA Zwolle
03-10-98 (Inter)nationale Genealogische Dag, georganiseerd door Genealogische Vereniging

Prometheus te Delft, Faculteit der Werktuigbouwkunde en Martitieme Techniek, Mekel
weg 2 te Delft. Hierover te zijner tijd meer. *)

31-10-98 Limburgse Contactdag

*) Op deze dagen is Ons Erfgoed aanwezig.

N.B. s.v.p. tijdig uw opgaven inzenden, rekening houdend met onze verschijningsfrequentie.

Genealogische contactzoekers
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen in
volgorde van binnenkomst en voorzover de plaats-
ruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis voor abon-
nees. Tekst graag in machineschrift of blokletters.
Maximaal per contactzoeker 720 letters/spaties.

Bertelman, Dientje, geb. 12-5-1844 te Zaan-
dam (akte 170) als dochter van Johannis Ber-
telman, timmermansknegt, geb. 28-01-1801 te
Zaandam, aldaar overl. 19-11-1866 en van
Sophia Johanna Schrempft, geb. 1-9-1802 te
Den Haag, overl. 9-4-1885 te Zaandam (akte
109), huwde 4-9-1878 te Ouburg (akte Ouburg
790 AB) met Joannes Duijzers, geb. ca 1840,
zoon van Philippus Duijzers en Jannetje van
Es. Wie kan nadere informatie verschaffen om-
trent Ouburg, wat niets te maken heeft met
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Oudorp bij Alkmaar of de buurtschap Oud-
burg, waar geen huwelijksinschrijving op 4-9-
1878 van Joannes en Dientje werd gevonden.
Zou Ouburg 790 een scheepsnaam kunnen zijn
(en AB aan boord)? Wie weet meer over Phi-
lippus en Jannetje (geboortedata, overlijdens-
data en mogelijke verdere gegevens? Wie
helpt?
Joop Bartelsman, Opaal 9, 3641 XH Mijdrecht,
tel./fax 0297-241360.

Giffen, van. Op 25-02-1952 zijn volgens de
mij ter beschikking staande gegevens naar
Australië (vermoed. Melbourne) geëmigreerd
Maria Amalia van Giffen (* 12-8-1932, den
Haag) en haar broer Siegfried Rudolf van
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Giffen (* 27-3-1937, den Haag). Weet iemand
of zij nog in leven zijn en zo ja, waar zij
woonachtig zijn?
Op 7-11-1903 werd te Luinjeberd (Friesland)
geboren Jacoba Maria van Giffen. Naspeu-
ringen m.b.t. haar verdere levensloop hebben
niet meer opgeleverd dan dat zij vermoedelijk
naar Frankrijk (Lille) is verhuisd en dat zij
getrouwd zou zijn met een Frans diplomaat.
Weet iemand meer inlichtingen over deze
vrouw te verstrekken?
H. van Giffen, secr. Arch. St. Familie van
Giffen, van Beethovenlaan 22, 3161 RW
Rhoon, tel. 010-5014322

Goejer (Koejer), Heynderik te Delft (?) ge-
huwd met Margaretha Siboo (ged. 11-8-1761,
overl. 3-3-1816), dochter van Pieter Siboo en
Maria Geestdorp, heeft rond 1800 dienst ge-
nomen op een (oorlogs)schip en sindsdien ont-
breekt ieder spoor. Wie kan licht op deze zaak
werpen en weet ook wanneer/waar hij geboren
is en wie zijn ouders waren? Ook graag nadere
informatie over het geslacht Siboo. Ben uiter-
aard bereid gegevens uit te wisselen.
J. Luijendijk, Donizettihof 45, 2402 EJ Alphen
a/d Rijn, tel. 0172-436570.

Heijden (Verheijden), Hendricusz van der.
Wie kent de afkomst/ herkomst van hem en
zijn vrouw Wilhelmina Quilhelma? Zij laten
te Schijndel dopen (RK): Johanna 27-1-1655,
doopgetuigen Joa's van Gemert en Cecilia/
Celiskan Joa's; Hendricus 23-7-1656, doopge-
tuigen Elisabeth Girardi en Arnoldus Guil-
helmi.
Wie kent de afkomst van het ouderpaar en/of
weet meer over de doopgetuigen?
Y. Meijer-van der Heijden (Geelong, Austra-
lië), p/a Van Oord ACZ, Postbus 458,4200 AL
Gorinchem.

Hollander, Durk, geh. met N.N. wonende te
Balk, Friesland. Uit dit huwelijk: Joost Durks
Hollander, vroedsman te Bolsward, ged.
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(Ger.) 25-07-1718 te Balk, overl. Bolsward
12-10-1777 en begr. In de Martinikerk te Bols-
ward (fam. graf Haverkamp). Joost Durks is
gehuwd te Bolsward 22-5-1740 met Anke
Eduards Haverkamp, overl. 2-10-1780 te
Bolsward. Zij was een dochter v. Eduard Ha-
verkamp en Ytsche Pieters Agema. Nage-
slacht is bekend. Maar met wie was Durk
Hollander getrouwd en wie waren zijn ouders?
D.N.H. Hollander, Debussystr. 16, 6904 HH
Zevenaar, tel. 0316-524749.

Paauwe, ds. J.P. Wie kan ondergetekende hel-
pen aan inschrijvingen van de dopen verricht
door deze predikant, vermoedelijk in Lunteren
en/of Bennekom in de jaren 1920-1935 of een
hint geven waar deze te zien zijn? Voor zover
bekend zijn deze aantekeningen er wel van de
jaren na 1942.
H. Veldhoven, Trombonestraat 110, 3822 CJ
Amersfoort

Willemsen. In een boek van de heer Thijsse
Het geslacht Willemsen las ik, dat de
Maastrichtse genealoog Jan Verzijl, die veel
gepubliceerd heeft, een kwartierstaat heeft ge-
maakt van de Venlo'se familie Willemsen,
mijn oudste voorouders. Genoemde genealoog
is reeds lang overleden. Weet iemand of, en zo
ja waar diens werk bewaard is gebleven? He-
laas weten zijn weinig overgebleven familiele-
den hier niets van.
W. Willemsen, In den Boomgaard 7, 2661 JD
Bergschenhoek, tel. 010-5213938.

Ik zoek contact met andere amateur-
genealogen in Nederland en België voor het
uitwisselen van gegevens. Heb een sterk groei-
end aantal van meer dan 110.000 personen in
mijn bestanden, naast een aantal naslagwerken.
Sluit u aan bij de reeds bestaande kring van
kontakten (geen kosten)..
Voor meer informatie: W.L. van Pelt, Jacob
Jordaenstraat 15, 2923 CK Krimpen a/d IJssel,
tel. 0180-519881.
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De vroege jaren van het kadaster,
een waardevolle genealogische bron (slot)
JW. Koten

De Nederlandse topografie
Naast de noodzaak van de kadastrale car-
tografie bestond er vanwege militaire re-
denen ook de behoefte om de topografie
van Nederland op een nationale schaal
vast te leggen. Niet zo schetsmatig als bij
de kadastrale cartografie maar nauwkeurig
als van een militaire kaart mag worden
verwacht. De militaire operaties waren ta-
melijk massale gebeurtenissen geworden,
om snelle marsen te plannen waren goede
kaarten en goede wegen nodig. Ook de ar-
tillerie had behoefte aan beter kaart-
materiaal. Na de Franse inval kreeg de Ba-
taafse vluchteling Krayenhof, een genie-
officier, (een Nijmeegse medicus, 1758-
1840) de opdracht om een gedetailleerde
kaart van de Bataafse Republiek te maken.
Hiervoor gebruikte hij de nieuwe technie-
ken van de driehoeksmeting o.a. een theo-
doliet of hoekmeter). Na enkele pogingen
om in Nederland een triangulair netwerk
uit te werken, werd uiteindelijk besloten
het Nederlandse vastelandnet van drie-
hoeksmetingen te laten aansluiten aan het
Franse driehoeksmetingennet. Later pas
heeft men dit net tot de Waddeneilanden
uitgebreid. De provincie Limburg viel bui-
ten deze metingen omdat de generale kar-
tering daar door de Pruisische Generale
Staf werd uitgevoerd. Dit had later gevol-
gen voor de aansluiting bij het Duitse drie-
hoeksnetwerk. Krayenhof had het voor-
deel dat inmiddels de technische hulpmid-
delen voor deze driehoeksmetingen aan-

zienlijk waren verbeterd. In 1815 ver-
schijnt dan het eerste resultaat van zijn
metingen. Na het vertrek van de Fransen
behield Krayenhof zijn opdracht, waar-
door hij zijn cartografische studie kon vol-
tooien (1821). De gebruikte schaal bleek
voor de landmeetkunde te grof. Vandaar
dat Krayenhof een nieuwe opdracht kreeg
voor een kaart van Nederland van 1:
50.000 (1 cm kaart komt overeen met 500
meter). In 1839 kwam als eerste de volle-
dige kartering van Noord-Brabant op een
schaal van 1: 25.000 tot stand, aanzienlijk
nauwkeuriger dan bij de opdracht. De mi-
nuutplans (zie verder) waren weliswaar
1:2500 getekend, maar wel vrij onnauw-
keurig wat de plaatselijke topografie be-
treft. Omdat bij de kadastrale metingen de
veldmetingen uit 1831 onvoldoende nauw-
keurig waren, drongen de kadastrale land-
meters er op aan om het kaartmateriaal
van het kadaster op het net van Krayenhof
te laten aansluiten. Een probleem waar-
mee men bij de eerste bemeting niet goed
rekening had (kunnen) (ge)houden is het
hoogteverschil in het terrein. Na een ge-
deeltelijke hermeting werd dit plan in
1860 doorgevoerd, zodat nu de landmeting
en de kadastrale metingen van hetzelfde
driehoeksnetwerk uitgingen. Dit beteken-
de dat kadaster en geodesie (landmeet-
kunde) van elkaar afhankelijk werden. Het
lag voor de hand de landmeterij (eertijds
dus een militaire zaak) en het kadaster on-
der één gemeenschappelijke regie te bren-

Ons Erfgoed nr 3, 1998 95



gen. Dit werd doorgevoerd. Binnen het
huidige kadasterkantoor zijn de diensten
voor de kartering (rijksdriehoeksmeting,
fotogrametrische dienst) en afdelingen van
de ruilverkavelingsdienst ondergebracht.
Bestuurlijk en politiek zijn de verantwoor-
delijkheden echter gescheiden. Binnen de
kantoren bestaat dan ook een eigen markt.

Gevolgen van aansluiting bij het Euro-
pese driehoeksnet
Het werk van Krayenhof bleek te onnauw-
keurig toen het Nederlandse net binnen
het Europese driehoeksnet moest worden
opgenomen en moest aansluiten aan het
Duitse driehoeksnet. De landmeetkundige
prof. Stamkart kreeg de opdracht om de
meting te verbeteren doch dit werd we-
gens gebrekkige middelen een misluk-
king. Zijn resultaten waren niet veel beter
dan die van de geniale Krayenhof. Uitein-
delijk kreeg prof. Schols een ruimere op-
dracht (KB 15 mei 1885) en meer mid-
delen. Pas in 1903 was dit werk geklaard.
Het net werd met stereografische projectie
gemeten waarbij de O.L. Vrouwentoren te
Amersfoort als referentiepunt geldt. In het
land werden 1000 driehoekspunten (mees-
tal torenspitsen) gekozen, deze werden la-
ter in totaal 3500 punten verder verdeeld.
Dit netwerk is de basis van onze moderne
topografie. Ook voor bij de partiële her-
meting van kadastrale kaarten gaf dit net-
werk een solide basis. Een rechtstreekse
basismeting bij Stroe, gemeente Barneveld
in 1913 bevestigde dat de driehoeksmeting
met grote precisie was uitgevoerd. De
laatste jaren is de torenspits van de OLV-
kerk te Amersfoort niet meer het referen-
tiepunt. Om de berekeningen te vereen-
voudigen (geen negatieve coördinaten)
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heeft men een nieuw fictief nulpunt geko-
zen. Dit ligt het nu ergens onder Zeeuws-
Vlaanderen in een kaal Belgisch akkertje
bij het gehucht Luinre (Celle-St Cyr).

De onroerend goed registratie na 1838
De opzet van de kadastrale registratie was
zeker in de beginperiode nogal complex,
zodat men naar vereenvoudiging streefde.
Een eerste stap was de vereniging van het
openbare register en het kadaster in een
organisatie, zoals wij eerder beschreven.
Daarbij werden de provinciale bewaringen
(de opvolgers van de Napoleontische kan-
tonale registratie) met de wet van 1 jan.
1844 opgeheven. Uitgangspunt voor de
grondregistratie bleven de schetskaarten
uit 1832 in samenhang met perceelge-
gevens uit de Oorspronkelijke Aanwij-
zende Tafelen (OAT). Een belangrijk punt
van de nieuwe wetgeving was dat de oor-
spronkelijke minuutplans en de OAT als
basis van het nieuwe systeem ongewij-
zigd moesten blijven. De nette-plans die
naar aanleiding van de minuutplans waren
vervaardigd incl. de latere bijwerkingen
werden afgeschaft. In plaats daarvan wer-
den bij de minuutplans bijlagen gevoegd,
die de naam suppletoir aanwijzende tafels
(SAT) kregen, Bij deze bijlagen hoorden
ook perceelkaarten later hulpkaarten ge-
noemd waarop de veranderingen worden
ingekleurd van het originele minuutplan.
Hiervoor werden in 1870 (de wet van 26
mei) nieuwe regels opgesteld toen de wet
op de grondbelasting werd herzien.

De kadastrale kaarten zijn niet zelden fraai
van vormgeving. Vandaar dat er voor de
mooie kaarten grote belangstelling be-
staat. Naast de nauwkeurige afmetingen
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van de percelen, zijn ook toponymen be-
noemd. Sommige tekenaars hebben van
deze kaarten ware kunstwerkjes gemaakt
die een lust voor het oog zijn. Als grenzen
van de secties worden ook hier geografi-
sche markeringen (wegen, rivieren,
stroompjes ijkstenen e.d.) gekozen. Nadat
de topografische gegevens verwerkt waren
werden de gebieden ten behoeve van de
heffing van de grondbelasting ingekleurd.
Paars werden gronden die niet tot de ge-
meente behoorden. Op sommige landerij-
en was geen belasting verschuldigd, zoals
kerken, scholen, openbare gebouwen enz.
Deze percelen werden dan kobaltblauw
ingekleurd. Wegen kregen een siena brui-
ne kleur, water Pruisisch (licht) blauw en
bebouwde percelen een karmijnrode tint.
Percelen waarvan het perceelnummer was
vervallen kregen een rode onderstreping.

De landboekhouding werd vereenvoudigd.
Een centrale plaats kreeg hierbij de kadas-
trale legger zie tekening:

Het kadaster komt in actie als er een muta-
tie van het eigendom heeft plaats gevon-
den bijvoorbeeld door een notariële akte.
Deze notariële akte wordt opgenomen bij
de openbare registers maar ook gecommu-
niceerd naar de kadastrale boekhouding.
De kadastrale registratie is zo opgezet, dat
wanneer men de naam van de eigenaar, de
tijd van de overdracht bij de notaris en de
kadastrale nummering weet, men de gege-
vens uit de kadastrale legger terug kan
vinden. De wijzigingen door verkoop,
schenking, onteigening of vererving zijn
op een intelligente wijze verwerkt.

Daar is
allereerst (1) de kadastrale legger, waar
alle wijzigingen worden ingebracht. In
het formulier van de kadastrale legger
staan de volgende items: nummer, be-
lastbare opbrengst (bebouwd, onbe-
bouwd), naam, gemeente, beroep,
woonplaats, soort eigendom, perceel-
grootte, dijk- en polderlasten. Tevens
natuurlijk een verwijzing naar het

hypotheek

register

legger eigenaren

naamwijzer

kadastrale legger

legger percelen

staat no 71

kaarten (minuutplans)

metingsstaat nieuwe
percelen

staat no 75

legger 73
(samenvatting akte)
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openbare register no 4 waar de akte is
overgeschreven.

Vanuit de kadastrale legger (formeel:
de perceelsgewijze legger) worden de
binnengekomen gegevens ook in de an-
dere leggers verwerkt. Daarmee is de
kadastrale legger de spil van de kadas-
trale administratie. In tegenstelling tot
de vroegere OAT (oorspronkelijke aan-
wijzende tafels) is de kadastrale legger
geordend op de naam van de eigenaar.
Dus onder één nummer van de kadas-
trale legger staat het totale landbezit
van dezelfde eigenaar in één gemeente.
Daarnaast worden tevens mede-
eigenaren, vruchtgebruikers en andere
gegevens vermeld, inclusief de klasse-
ring van de belastbare opbrengst.

Tn een tweede register (2) worden de
namen van de eigenaren met verwijzin-
gen naar de legger opgenomen. Oor-
spronkelijk was dit de staat 73. In deze
persoonslegger, sedert 1929 de algeme-
ne naamswijzer, staan dus de eigenaren
geregistreerd die land hebben, met de
gemeente (van betekenis voor het vin-
den in de kadastrale legger) waar het
land zich bevindt.

Dan is er een (3) legger voor de perce-
len zelf (ook wel register no 71) die de
functie heeft van de vroeger OAT d.w.
z. gegevens over de ligging, grootte, de
kadastrale nummering, ook de naam
van de eigenaar wordt hierbij vastge-
legd c.q. de zakelijke rechten die op het
perceel berusten. In dit register 71 wer-
den natuurlijk ook de gegevens uit de
suppletoire tafels (SAP) verwerkt. Bij
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de mutaties (bezitsoverdracht) wordt
uiteraard naar het nummer van de ka-
dastrale legger verwezen. In tegenstel-
ling tot de kadastrale legger worden, de
oude eigenaren niet doorgestreept,
maar is automatisch de laatste inge-
schreven persoon de feitelijke eigenaar.

Natuurlijk wordt verwezen naar de (4)
kaart waar het perceel staat afgebeeld,
eventuele mutaties worden ook carto-
grafisch in de hulpkaarten (nette plans,
zakatlas, gemeenteplans) of het kadas-
trale plan gewijzigd en van dit alles
wordt een nieuwe metingsstaat (staat
75) opgesteld.

Verder is er een verwijzing over en
weer naar het (5) openbare c.q. hypo-
theek(beslag) register waar de inhoud
van de notarisakte wordt overgeschre-
ven in hulpregister no 4.

Tenslotte is er (6) de legger 73 vroe-
ger Litt. Q, waarin de naast elkaar per
kadastrale gemeente de oude en nieuwe
toestand worden beschreven en het
tijdstip dat de overdracht plaats vond.

Na afloop van een mutatie (wijziging ei-
gendom door koop, erfenis, schenking etc)
vindt altijd verificatie in het veld plaats.
Een landmeetkundig ambtenaar roept als
het weer het toestaat betrokkenen (eige-
naren) op om ter plaatse een en ander te
verifiëren.

Samengevat:
De boekhouding van het kadaster is dus
perceelsgewijs gericht, van ieder perceel
is de rechtstoestand gedocumenteerd.
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Voor het heffen van de grondbelasting
heeft men ook een lijst per eigenaar, waar-
in al zijn bezittingen staan vermeld en de
belastbare opbrengst is getotaliseerd. In de
kadastrale legger is een momentopname
van een perceel dus te vinden.
Door vermelding van alle overgeschreven
titels, kan men dus van ieder perceel de

Omdat de beschrijvingen steeds omvang-
rijker werden werd besloten bij de minuut-
plans voldoende bijbladen te reserveren.
Daarnaast werden ook nog wat wijzigin-
gen doorgevoerd bij de kadastrale boek-
houding. De nieuwe werkwijze wordt
hieronder kort weergeven:

notaris akte —

—
notaris akte —

> staat 73 (samenvatting wijzigingen)
> » kadastrale legger

> » staat 75 (nieuwe percelen)
> hulpkaart (evt. veldwerk)

—> wijziging kadastrale kaart (zonodig)
> perceellegger nr 71

> overschrijving in het openbare register no 4

eigenaren sedert 1832 terugvinden inclu-
sief persoonlijke gegevens.

Wanneer een perceel van eigenaar veran-
dert worden alle vroegere gegevens in de
kadastrale legger doorgestreept en wordt
de naam en het nummer van de nieuwe
eigenaar toegevoegd. Verder wordt onder
de nieuwe legger het kadastrale nummer
en naam van de vroegere eigenaar ver-
meld. Wordt een perceel gesplitst, dan
krijgen beide delen een nieuw nummer.
Stel dat een eigenaar een deel van zijn
perceel verkoopt, dan wordt in zijn kadas-
trale legger het oude nummer geschrapt,
en het nieuwe nummer van het deel op-
nieuw geregistreerd. Het andere deel met
een nieuw registratie nummer wordt bij de
nieuwe eigenaar in de betreffende kadas-
trale legger ondergebracht.

Situatie na 1875
Na 1875 ondergingen de kadastrale leg-
gers een verandering, mede omdat de be-
lastingheffing op gronden was gewijzigd.
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Zoals men ziet is het allemaal tamelijk in-
gewikkeld, doch het is niet anders.

Ruilverkaveling en gemeentelijke herin-
deling.
Zoals gesteld laat men bij het kadaster de
zaken zoveel mogelijk in de originele toe-
stand. Er zijn omstandigheden dat de ver-
anderingen zo ingrijpend zijn, dat het ge-
heel opnieuw moet worden opgezet. Zo'n
drastische verandering kan bij herindeling
van gemeenten optreden, de herinrichting
van het landschap, maar vooral bij ruilver-
kavelingen. Bij herindelingen van de ge-
meente zal men als regel de oude minuut-
plans zoveel mogelijk respecteren. Wel
kan aan het betreffende perceel een nieuw
sectienummer worden toegekend. Heel an-
ders ligt de zaak natuurlijk bij ruilverkave-
ling of vernieuwing van de landinrichting.
Men spreekt dan van een vernieuwde toe-
stand. Er vindt dan een herregistratie
plaats waarbij aan iedere nieuwe kavel een
nieuw nummer wordt toegekend. In feite
vindt eenzelfde procedure plaats als eerder
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is beschreven vóór de periode van 1832.
Soortgelijke procedures vinden natuurlijk
ook plaats bij landaanwinning of bij ri-
vierbedding wijzigingen.

Bij gemeentelijke herindelingen zal men
de secties als regel laten voortbestaan die
eerder bestonden, maar wel de sectieletter
veranderen. Ingewikkelder wordt het wan-
neer nieuwe gemeentegrenzen door be-
staande stukken land gaan lopen en een
kadastrale sectie in verschillende happen
over verschillende gemeenten wordt ver-
deeld.

Bijzondere registraties
In een vorig artikel hebben wij reeds be-
schreven dat aan het grondeigendom vaak
nog heerlijke rechten en verplichtingen
kleefden. Deze heerlijke rechten dateerden
uit de tijd dat de soeverein buiten de land-
eigendom nog rechten kon claimen zoals
heerlijke diensten, erfrecht, huwelijks-
recht, zwanendrift, windrecht, jachtrecht
enz. Een van de eerste zaken die door de
Nationale Conventie in 1795 na de Franse
inval werden afgeschaft waren juist deze
heerlijke rechten, mede vanwege het vaak
vernederende en onzinnige karakter. Toen
Willem I de soevereiniteit herwon, wilde
hij natuurlijk deze oude heerlijke rechten
weer herstellen, omdat zij vooral op zijn
domeinen belangrijke opbrengsten gene-
reerden. De herinstelling van de oude
heerlijke rechten was evenwel een gepas-
seerd station, behoudens enkele rechten
die wij thans nog wel hebben zoals het
recht van eendenkooi, het veerrecht (be-
langrijk in Nederland), het recht van stuw
(voor watermolens), het recht van wind
(windmolens), het visrecht en vooral het
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schaarrecht (het recht tot weiden van vee
op sommige, meestal gemene, percelen).
Ook deze rechten worden kadastraal bijge-
houden en hebben soms belangrijke bete-
kenis bij de betwisting.

Een bijzondere vorm van registratie is ook
die van schepen en vliegtuigen, mede om-
dat zij door hypotheken kunnen worden
belast. Voor schepen registreert men on-
der meer de naam van het schip, het num-
mer, de eigenaar, de aard en de tonnage
van het schip. Deze registratie van sche-
pen vindt zijn oorsprong in een KB van 21
juni 1836. Hetzelfde geldt ook voor vlieg-
tuigen. Over de scheepsregistratie, een
zeer belangrijke genealogische bron,
wordt t.z.t. apart bericht.

Recente vernieuwingen
De kadasterwet heeft in de loop van de
twintigste eeuw diverse aanpassingen en
wijzigingen gekend. De samenleving
wordt complexer, er ontstonden nieuw te
registreren vormen van onroerend eigen-
dom (denk maar eens aan de koopflat) of
nieuwe rechtsverhoudingen (denk aan
EEG-richtlijnen). De invoering van het
nieuwe burgerlijke wetboek maakte dat
veel kadastrale procedures om herziening
vroegen. Ook moest men nieuwe Europese
normen gaan verdisconteren. Bij de orga-
nisatie van het kadaster en openbare regis-
ters moest het principe van de privatise-
ring worden toegepast, terwijl ook de ten-
dens tot decentralisering een nieuwe doc-
trine werd. Daarbij werd ook aan de nota-
ris een grotere inbreng toegekend. Dat im-
pliceerde nieuwe wetgeving om de gevol-
gen van de soms ingrijpende wijzigingen
te kunnen verwerken. De laatste grote wij-
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ziging is die van 3 mei 1989: de regelin-
gen met betrekking tot de openbare regis-
ters voor registergoederen, alsmede met
betrekking tot het kadaster. In deze nieu-
we wet wordt ten behoeven van de rechts-
zekerheid het kadaster opgedragen (1) tot
een kadastrale aanduiding van onroerende
goederen, (2) het geven van een overzicht
van de rechtstoestand van onroerende goe-
deren, (3) het functioneren als basis regi-
stratie en (4) het verschaffen van toegang
tot de openbare registers. In dit artikel
gaan we echter niet verder in op deze
nieuwe thematiek omdat dit voor de gene-
alogie nog niet zo veel betekenis heeft en
men bovendien voldoende juridische ken-
nis moet hebben die uw auteur niet heeft.

Het kadaster een kostbare genealogi-
sche bron
Het kadaster kent dus sedert 1838 twee
dienstonderdelen n.1.
(a) de registratie van het grondbezit (af-
metingen, plaats, eigenaar) en
(b) de registratie van de zakelijke genot-
rechten in een openbaar register dat ook
wel het hypotheekregister wordt genoemd
en dat tijdens de Bataafse periode reeds
operationeel was.

Uit voorgaande wordt duidelijk dat men
(met uitzondering van de provincie Lim-
burg) van alle onroerende goederen vanaf
1832 tot heden bij de regionale vestigin-
gen van het kadaster) alle gegevens kan
terugvinden.

Automatisering
Ook bij het kadaster heeft de automatise-
ring toegeslagen. De bestaande toestand
wijzigt natuurlijk voortdurend. De laatste
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jaren vinden twee miljoen wijzigingen per
jaar plaats. Dit vraagt natuurlijk een goed
geoliede efficiënte en zo goedkoop moge-
lijke organisatie, waarbij automatisering
een toverwoord is. Sedert 1990 is deze
AKR (automatisering Kadastrale Registra-
tie) doorgevoerd. Zelfs de kadastrale car-
tografie is volledig geautomatiseerd (LKI
= Landmeetkundige en cartografische in-
formatie-verwerking). Door enkele com-
putertoetsen in te drukken kan men een
stuk land cartografisch in twee kavels ver-
delen, de maten automatisch vinden c.q.
aanpassingen maken in de verschillende
leggers. Bij het kadaster kan de bezoeker
via de computer in indexen zoeken. Alle
gegevens van het kadaster vanaf 1832 zijn
momenteel op het kadaster op microfiche/
film in te zien. Leesapparaten zijn be-
schikbaar.

Service verlening door KADOR wette-
lijke opdracht
In principe zijn de registers van het kadas-
ter openbaar. In de onroerend markt wordt
er druk van gebruik gemaakt, alhoewel het
grote publiek zelden het kadaster bezoekt.
Er zijn 16 vestigingen van het kadaster,
veelal in provinciale hoofdsteden. De
dienst is geprivatiseerd, de diensten moe-
ten dus geld opbrengen.

Van iedereen die een stuk land bezat, kan
men vanaf 1832 veel persoonlijke infor-
matie bij het kadaster vinden. Het is bij de
kadors mogelijk informatie op te vragen
en te kopiëren, dit is niet gratis en voor
iedere inzage wordt momenteel naar ik
vernam ca ƒ 14,00 gevraagd. Men kan
zelfs informatie op diskette krijgen, dat is
ca 25% goedkoper. Van de kaarten zijn
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zwart-wit kopieën te verkrijgen. Mensen
die een wetenschappelijk studie verrichten
kunnen op aanvrage korting of vrijstelling
van dossierrechten krijgen. De voorlich-
tingsactiviteiten wisselen nogal per kador
zodat geen algemeen beeld kan worden
gegeven.

Hoe kan men te werk gaan?
Is men geïnteresseerd in de achtergronden
van een perceel land of een huis, dan
maakt men een eenvoudige situatieschets
van de omgeving c.q. koopt men een
ANWB wandelkaart waarop men het be-
treffende landje inkleurt. Ga daarna naar
het kadaster en zoek op basis van de ver-
kregen aantekeningen op het verzamelplan
(of netteplan) van de betreffende gemeen-
te, het kadastrale nummer. Heeft men het
nummer gevonden dan is men een heel
stuk op weg, want dan kan men via de per-
ceelslegger no 71, het nummer van de ka-
dastrale-legger opsporen en zo nodig de
OAT vinden. Op deze manier vindt men
de vroegere eigenaren en eventuele muta-
ties door verkoop, vererving enz. (legger
73). Via het openbare register kan men
ook nog een afschrift van de notariële akte
vinden. Daarin vindt men tevens vele per-
soonlijke details van koper/verkoper.
Weet men de naam dan kan men ook nog
via het alfabetische persoonsregister zien
of betrokkene nog meer eigendommen
heeft, mogelijk in andere gemeenten. Is
men geïnteresseerd in het vroegere onroe-
rend bezit van een familielid, dan kan men
via de kadastrale legger en het alfabeti-
sche persoonsregister een goed zicht krij-
gen. Met enige moeite kan men het onroe-
rend goed van een familielid traceren,
eventuele hypotheken, erfenissen enz.
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Omgekeerd kan men ook de lotgevallen
van een stuk grond, beginnend bij de OAT
en de minuutplans via de verwijzingen
vervolgen.

Wat men niet kan is het zoeken op een
adres. Deze worden wel in de stukken ver-
meld, maar de index is niet op adres ge-
sorteerd. Een ernstig probleem kan zijn
wanneer er samenvoegingen of splitsingen
van gemeenten heeft plaats gevonden.
Nog groter kan het probleem zijn wanneer
land in ruilverkavelingen betrokken is ge-
weest. De oude kadastrale nummering be-
staat dan niet meer, verder is er natuurlijk
flink met het bezit geschoven. Dan is het
vaak een hele puzzel.

Verder is er natuurlijk de vraag: kan men
ook de onroerend eigendom-gegevens van
voor 1832 terug vinden, dus voor de op-
richtingsdatum van het kadaster. Dat kan
in bescheiden mate tot 1811 en voor Lim-
burg tot ongeveer 1799. In principe zou
men dit moeten kunnen vinden in de open-
bare registers en wel het hulpregister 3 of
4 en verder natuurlijk in de legger 69 (het
perceelregister van de Openbare registers),
die onder meer in de Rijksarchieven wor-
den bewaard. In de wet van 1832 had de
ambtenaar de verplichting wanneer hij de
OAT opstelde, om een bewijs te vorderen
van de eigendomsrechten van het betref-
fende perceel. Dit kon natuurlijk zijn een
verwijzing naar het openbare register zijn,
bij in bezitname of belening van het be-
treffende perceel na 1811 (of voor Lim-
burg tot 1799). Voor het bezit van oudere
datum werden onderhandse akten, notarië-
le akten, c.q. akten voor schepenbanken
(gichtregistratie), successie memories e.d.
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als bewijs gevorderd. Dergelijke bewijs-
stukken, of het bestaan ervan, werden
veelal op de OAT's aangetekend. Tenslot-
te kan men zijn geluk beproeven in de ge-
meenteregisters van eigendomsovergang,
die voor de heffing van de gemeentelijke
belastingen voor 1832 werden aangelegd.
Zoals eerder gesteld worden de meeste
van deze archivalia bij de rijksarchieven
of bij plaatselijke gemeentearchieven be-
waard.

Veel kadastrale gegevens ook te vinden
bij de rijksarchieven.
Het is goed er op te wijzen dat een groot
deel van de oudere stukken momenteel
een plaats heeft gevonden, hetzij als origi-
neel, hetzij als kopie bij de rijksarchieven.
De raadpleging daarvan is kosteloos.
Voordat men naar het kadaster stapt is het
dus nuttig eerst na te gaan wat er allemaal
in het rijksarchief is te vinden. OAT's zijn
niet alleen in het kadaster te vinden maar
ook in de gewestelijke en gemeentearchie-
ven. Het zelfde geldt voor het opsporen
van het kadastrale nummer van een per-
ceel op de verzamelplans. Deze kaarten
geven per sectie aan wat de nummering is.
Soms moet men voor een sectiegedeelte
meerdere kaarten raadplegen. De Rijksar-
chieven bezitten kopieën van de minuut-
plans. Ook de oudere delen van de open-
bare registers zijn in de rijksarchieven te
raadplegen. Dit geldt met name voor de
oudste registers (voor 1840, beginnend bij
de 1798).

Inzet vrijwilligers
De laatste tijd zetten vrijwilligersgroepen
zich in om de gemeentelijke kadastrale ge-
gevens te bewerken. In heel wat archieven
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is men doende om per gemeenten deze
bronnen op te sporen en te ordenen. Het is
de bedoeling de vroege kadastrale data
(vanaf 1811 en soms ook van daarvoor) in
boekvorm te publiceren. Voor diverse ge-
meenten zijn deze gegevens reeds be-
schikbaar. Voor enkele tientjes kan men
een boek aanschaffen waar de oude kadas-
trale en prekadastrale data zijn bijeenge-
bracht. Daarnaast wil men de OAT's en de
daarbij behorende minuutplans bewerken
en als atlassen uitgeven. Op dit punt mag
men dus nog wat verwachten. Tenslotte
worden in de oude steden per woning de
voormalige eigenaren inclusief de vroege-
re huurders in kaart gebracht. Dit laatste
geven kan men in de kadasters niet vin-
den. Zie ook het artikel Nijmegen in kaart
gebracht op pag. 122 van dit nummer.

Samenvatting
Dit artikel poogt een schematisch over-
zicht te geven van de totstandkoming van
het kadaster (1832) en de ontwikkelingen
vooral tijdens de eerste periode van de ne-
gentiende eeuw.

Het kadaster was bedoeld als een instru-
ment voor de heffing van de grondbelas-
ting. Daarnaast was er (los van het kadas-
ter) een hypotheekregister (openbare re-
gister) dat van oudere datum is. Ook dit
was in eerste instantie een fiscaal instru-
ment (belastingheffing), maar daarnaast
toch ook wel opgezet als een apparaat
voor de rechtszekerheid vis a vis de bur-
gers. Beide registraties werden, zonder de
zelfstandigheid te verliezen, rond 1840 ge-
integreerd. Tenslotte wordt gewezen op de
ontwikkeling in de landmeetkunde, eerst
vanwege militaire motieven, later als be-
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langrijkste instrument voor de documenta-
tie van de ligging van de percelen en de
oppervlakte berekening.

Langzamerhand verandert de opzet van
het kadaster van een fiscaal instrument
naar een publieke service ten behoeve van
de rechtszekerheid over onroerende goe-
deren met de daaraan gekoppelde bijzon-
dere rechten. Bovendien werden ook nog
andere registraties bij het kadaster getrok-
ken o.a. het register op vaartuigen, vlieg-
tuigen en andere registreerbare rechten en
objecten.

De openbare registers, de landmeetkundi-
ge dienst en het kadaster, hebben aanvan-
kelijk dus verschillende uitgangspunten en
doelstellingen gehad, maar zij zijn mo-
menteel onder een dak (kador-kantoren)
verenigd. Voor de genealoog, beschikken
kadors daardoor over belangrijke gege-
vens waarmee een genealogie of kwartier-
staat kan worden aangekleed. Door de
nauwkeurige administratie van heel wat
gegevens, ook in de persoonlijke sfeer, is
dit een zeer betrouwbare bron.

Het kadaster heeft een tamelijk complexe
structuur omdat de nieuwe taken veel
meer omvattend zijn dan voorheen. Der-
halve is de administratie tamelijk com-
plex. De auteur hoopt met dit overzicht
enig inzicht te hebben gegeven in de com-
plexe werkwijze van het kador. Voor een
meer diepgaande studie wordt naar de lite-
ratuurlijst verwezen. Beter evenwel is het
kadaster zelf te bezoeken en zich daar te
laten voorlichten. De hier geleverde voor-
kennis is dan een eerste stap tot verdie-
ping. Naar ik vernam zijn sommige kadors
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bereid aan groepen geïnteresseerden (bijv.
van een genealogische afdeling) na af-
spraak voorlichting te geven.

Literatuur
Over het kadasterwezen is heel wat gepubli-
ceerd. Een aardige inleiding vindt u in Braban-
ders Gezocht, Gids voor het stamboomonder-
zoek in Noord-Brabant onder eindredactie van
A.P. van Vliet (1995) RA-NB 's-Hertogen-
bosch. Voor de werking van het oudere kadas-
ter is een inleiding voor het moderne bedrijfs-
leven van ir. W. van Riesen (1953) Kadaster
erg instructief. Een meer recente bewerking
(1975) van het werk van Van Riesen is van G.
Smit (Leiden). Dan wordt meestal Het Kadas-
ter tot uw dienst (mr. ir. C.J. Remijnse, 1988,
de Ned Staatsdr.) aanbevolen. Voor genealo-
gen vindt ik deze inleiding minder informatief,
maar deze brochure geeft wel goed zicht op de
betekenis van de KADORS voor de samenle-
ving. Hetzelfde geldt ook voor 150 jaar Ka-
daster in Nederland een feestuitgave (1982)
dat voor de PR naar het grote publiek is be-
doeld.

Voor meer gedegen werken wordt naar de vol-
gende referenties verwezen:

Keverling Buisman F., Muller E. (1979) Ka-
daster-gids; Gids voor de raadpleging van
de hypothecaire en kadastrale archieven uit
de 19de eeuw en de eerste helft van de 20
ste eeuw. Den Haag (beknopt overzicht van
alle hypothecaire en kadastrale registers,
fraaie voorbeelden, tevens uitvoerige litera-
tuurlijst; warm aanbevolen)

Molema E. (1898) Ons kadaster voor oninge-
wijden. Groningen: Noordhof (mooie uit-
slaande tafels, kort helder verhaal)

Stoutendijk A. (1906/7) De hypothecaire en
kadastrale boekhouding bewerkt door J.
Mulder 2 delen. Tiel (Omvangrijk naslag-
werk)

Straaten J.C. van (1991) Kadaster, openbare
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registers en der denbescherming. Deventer:
Kluwer (Het standaard studieboek over het
moderne kadaster, veel gebruikt door juri-
dische studenten, uitsluitend voor gevor-
derden)

Rijtma H.J. (1966) Het Kadaster; Dissertatie
Universiteit Groningen. Deventer: Kluwer

Verstappen L.C.A, Waaijer B.C.M. (1991)
Kadaster, openbare registers en de rechts-
praktijk. Vermande Studiedagen (voor de
zeer gevorderden, gaat over nieuwe kadas-
terwet 1989)

Vos M. de (1902) Het kadaster en de boekhou-
ding op de hypotheken. Groningen: Wolters

Archiefnieuws
RA in Noord-Brabant
Tijdens de derde genealogische contactdag,
zaterdag 19 september (openingstijd 10.00-
16.30 u.) zal het rijksarchief de digitale
sleutel presenteren tot de familiegeschiede-
nis d.w.z. een nieuwe manier van stam-
boekonderzoek via Internet, waardoor het
genealogisch onderzoek sterk vereenvou-
digd wordt. Ook zal een nieuwe onder-
zoekgids verschijnen over de grondbelas-
ting en de invoering van het kadaster in
Noord-Brabant in 1832. Er zal een work-
shop zijn voor beginnende genealogen. De
winnaars van de prijsvraag 'Belasting-
ontduiking', die aan deze dag verbonden is,
zullen worden bekend gemaakt. De mooi-
ste verhalen worden voorgelezen. Ook kan
men bidprentjes, rouwadvertenties en
rouwkaarten kopen, ruilen of fotokopiëren.
Een groep van negen dames, de Trekzak-
dames, zorgt voor de muzikale omlijsting.
Voor de jeugd is een speciaal programma
samengesteld. Verder in het kort:
In de loop van juni wordt een begin ge-

(standaardwerk, bestemd voor de opleiding
tot kadastermedewerker, is informatief
leerboek; warm aanbevolen voor inzicht in
het vroege kadaster)

Verder kan men natuurlijk ook de belangrijke
wetteksten raadplegen :
- de nieuwe wetgeving aangaande de bewaring
van hypotheken en het kadaster: J. Kips
(1838)
- Kadasterwet 3 mei 1989
- Besluit Kadaster Recht 1992 (bevat prijzen-
beschikking op service)

maakt met de herinrichting van de centrale
hal. Er wordt van de zomer ook een begin
gemaakt met het overzetten van de indexen
op de doop-, trouw- en begraafregisters (de
kaartenbakken) naar het verbeterde GenLi-
as. Van verschillende plaatsen zijn de cas-
settes van de burgerlijke stand geheel of
gedeeltelijk vervangen door microfiches.
Bovendien zijn er van veel plaatsen aan-
vullingen binnengekomen op de huwelijks-
bijlagen van voor 1882. Van de memories
van successie vanaf 1903 - 1923 zijn de
filmcassettes binnengekomen, zodat nu
ook de akten zelf er bijgezocht kunnen
worden. Men heeft een aanvulling op de
microfiches van het schepenbankarchief
Deurne ontvangen alsmede de microfiches
van de schepenbank Bakel en Milheeze.
Ook de inschrijvingsregisters van de straf-
instellingen te Breda zijn verfilmd en kun-
nen op microfiche worden geraadpleegd.

Ryksargyf in Friesland
De geplande uitbreiding van de studiezaal
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en de aanpassing van de publieksruimtes
kan geen doorgang vinden. Door de groei-
ende aantallen leesapparaten en computers
zal het aantal zitplaatsen moeten worden
verminderd, waardoor het risico bestaat -
ook voor verre bezoekers - dat men niet
kan worden toegelaten.
De materiële toestand van de memories
van successie uit de negentiende eeuw is
uiterst slecht. Soms is van een ingebonden
jaargang alleen maar een blok half verpul-
verd papier over. Om verdere achteruit-
gang te stoppen zijn alle stukken op mi-
crofilm gezet. De rolfilmcassettes staan in
zelfbediening in de studiezaal.

Het Utrechts Archief
Vanaf 1 mei jl. zijn de Gemeentelijke Ar-
chief- en Fotodienst en het Rijksarchief in
Utrecht samen verder gegaan onder de
naam Het Utrechts Archief met als direc-
teur drs. J.T.J. Jamar. Beide archiefdien-
sten zijn sinds de jaren zestig gevestigd
aan de Alexander Numankade. In 2001
hoopt men te verhuizen naar het Museum-
kwartier. Door de samenvoeging wordt er
efficiencywinst gerealiseerd, die onder
meer moet leiden tot verbetering van de
dienstverlening en van de bewaaromstan-
digheden. De bezoeker kan nu beschikken
over één loket voor alle vragen over het
Utrechtse verleden. Er is meer kennis en
expertise in huis waardoor beter aan de
vraag van de klant kan worden voldaan.
Het Utrechts Archief beschikt nu over
15.000 meter archiefmateriaal, 500.000
kaarten, tekeningen, prenten en foto's en
70.000 boeken, kranten en tijdschriften.
Ook is men gestart met een serie onder-
zoeksgidsen, Trajecten door Utrecht. De
eerste twee uit deze serie, betreffende hui-
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zenonderzoek en genealogisch onderzoek
zijn nu te koop. Het gaat om gidsen ten
behoeve van historisch onderzoek naar de
geschiedenis van stad en provincie U-
trecht, waarvoor het archiefmateriaal aan-
wezig is in archiefbewaarplaatsen binnen
en buiten de provincie Utrecht. Niet het in
Het Utrechts Archief aanwezige archief-
en beeldmateriaal vormt het uitgangspunt
voor deze serie, maar de vragen die dage-
lijks door amateur- en professionele histo-
rici (waar onder genealogen) in de studie-
zalen gesteld worden.
In de gids Huizen vol historie. Gids voor
huizenonderzoek in de provincie Utrecht
wordt stap voor stap aangegeven hoe de
geschiedenis van een huis te achterhalen.
In deze gids komen zeer uiteenlopende
bronnen aan de orde, zoals kadastrale ge-
gevens, notariële archieven, memories van
successie, bevolkingsregisters, volkstel-
lingregisters, adresboeken, gerechtelijke
akten, foto's, kaarten en tekeningen.
De titel van de tweede gids Van aver tot
aver. Gids voor Genealogisch onderzoek
in de provincie Utrecht is gebaseerd op de
oeroude uitdrukking 'van aver tot aver' of-
tewel van ouder tot ouder. De lezer wordt
langs verschillende bronnen geleid die in-
formatie over de voorouders bevatten.
Ook komen archiefbronnen aan bod, die
meer licht werpen op de leef- en werkom-
standigheden van uw voorzaten.
Beide onderzoeksgidsen zijn te koop voor
ƒ 9,95 in Het Utrechts Archief. Men kan
de gidsen ook schriftelijk bestellen door
per gids ƒ 15,— over te maken op giro
115628 t.n.v. Het Utrechts Archief,
Alexander Numankade 199-201 te Utrecht
onder vermelding van Huizengids of Ge-
nealogische gids.

Ons Erfgoed nr 3, 1998



Onechte, buitenechtelijke en natuurlijke
kinderen (1)
JW. Koten

Vondelingengesticht te Antwerpen. Zie de schuif
rechts, ingesteld door Napoleon in 1811 en af-

geschaft in 1860 (Afb. uit 1902)

Wie de doopboeken doorleest komt daar
zeer regelmatig verwijzingen naar onwet-
tigheid (illegitimiteit) van de geboren kin-
deren tegen. Deze illegitieme (letterlijk
onwettige; leges = wet)1) kinderen hadden
in het juridische spreekgebruik diverse na-
men zoals bastaard2), kenniskinderen,
maar ook natuurlijke, buitenechtelijke
(overspelige) of onechte kinderen, afhan-
kelijk of de vader bekend was, het kind
door een vreemde partner binnen een hu-
welijksrelatie was verwekt of de vrucht
was van een niet te wettigen relatie (kind

van volwassen vrouw en jongen van 13
jaar, kind door incest, kind door verkrach-
ting met levensbedreiging3). De meest ge-
bruikelijke naamgeving werd natuurlijke
kinderen. Overspelige kinderen noemde
men ook wel overwonnen bastaarden.

Was dit onderwerp vroeger bijna onbe-
spreekbaar, door de nieuwe mores kijkt
men tegenwoordig redelijk nuchter tegen
allerlei vormen van vader- en moeder-
schap. Vanwege de kiesheid kon vroeger
niet over dit onderwerp gepubliceerd wor-
den. Er zijn ook vroeger wel goed gefun-
deerde studies geweest maar zij werden
gewoonweg niet gepubliceerd omdat men
de reputatie van het blad vreesde. Nu men
over dit onderwerp vrij zou kunnen publi-
ceren heeft het probleem enigermate aan
actualiteit ingeboet. Toch blijft het een
hoogst interessant onderwerp, waarover
nog lang niet het laatste woord is geschre-
ven. De houding tegenover onwettige kin-
deren geeft immers goed zicht op de soci-
ale verhoudingen binnen een gemeen-
schap, hetgeen ook de genealoog zal inte-
resseren.

Wie zich enigermate in dit onderwerp
heeft verdiept bemerkt al spoedig dat de
zaken teer en complex zijn. Teer, omdat
achter heel wat droge cijfers veel misère
schuil gaat, complex, omdat de menselijke
gedragingen zeker als het de seksualiteit
en het nageslacht betreft soms uiterst inge-
wikkeld liggen. Kern van het probleem is
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natuurlijk dat tot voor kort het bewijzen
van ouderschap onmogelijk was. Om de
zaak toch overzichtelijk te houden moes-
ten er tamelijk duidelijke regels gesteld
worden, die in de meeste omstandigheden
redelijk werkten, in sommige omstandig-
heden echter niet bij de werkelijkheid aan-
sloten. Een tweede punt was, dat adoptie
niet goed in een wettelijk kader was gere-
geld. Hierdoor kwamen zaken vaak krom
te liggen, omdat men vaderschap toch
rechtstreeks koppelde aan de biologische
vader. Geen wonder dat wie zich in deze
zaak verdiept vrij snel in een juridisch
moeras komt, met regels en uitzonderin-
gen die ons nu wat bizar en gezocht voor-
komen.

Het huwelijk in vroeger tijden
In een vroeger artikel hebben we reeds uit-
voerig aandacht geschonken aan de ont-
wikkeling van de huwelijksinrichting voor
de Napoleontische periode. (3e jg, nr. 4,
pag. 135-140) Daarbij bleek dat het bur-
gerlijke huwelijk zoals wij het thans ken-
nen pas door Napoleon werd ingevoerd en
nu dus net 200 jaar bestaat. Het kerkelijk
huwelijk is ca 200 jaar ouder en eigenlijk
pas goed uitgekristalliseerd rond het con-
cilie van Trente (1563). Daarna duurde het
toch nog een tijdje aleer alle nieuwe rege-
lingen geïmplementeerd waren. In de pré-
Napoleontische periode gold de stelling
dat huwelijk niet een staatkundige maar
een civiele (privé) aangelegenheid was.
Bij de schepenbanken vond weliswaar re-
gistratie plaats, maar in feite was het toch
de dominee die de zaak beklonk4).

De kijk op het huwelijk bepaalde natuur-
lijk in hoge mate wanneer men kinderen
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bastaarden, natuurlijk, buitenechtelijk of
onecht beschouwde. Om het sterk te zeg-
gen als de wet geen huwelijk kent, kent de
wet ook geen bastaarden.

Instelling van het huwelijk: uiting van
welvaart
In hetzelfde artikel wezen wij er op dat de
trouwceremonie pas betekenis kreeg, toen
er voldoende welstand bestond. Burgers
verwierven aardse goederen zodat men
aan de gezinsleden (vrouw en kinderen)
iets kon nalaten of iets wilde nalaten. Hu-
welijken waren voordien iets van konin-
gen, maar niet voor het gewone volk. Er
zijn nogal wat auteurs (Timmer) die bij de
codificatie5) van het huwelijk een duide-
lijk samenhang zien met het ontstaan van
een kapitalistische samenleving in de zes-
tiende eeuw en de opkomst van het protes-
tantisme. In dit tijdperk zag men naast een
geldeconomie6) een sterke individualisatie
en daaraan gekoppeld een veranderde
rechtspositie van de vrouw. Dit spoort
goed met de belangrijke gewoonte die
vanaf die tijd steeds meer ingang vindt,
namelijk het gebruik van de familienaam.

Familienaam, teken van een nieuwe
trend
Het verschijnsel familienaam ziet men
ontstaan bij de opkomst van de steden in
de dertiende en veertiende eeuw, vooral
onder de aanzienlijke burgers en gildenle-
den. Vandaar dat vele beroepsnamen fa-
milienamen zijn geworden. Van een ge-
standaardiseerd naamsgebruik was aan-
vankelijk echter geen sprake, men wissel-
de niet alleen van schrijfwijze, maar zelfs
verandering van de naam zelf was niet on-
gebruikelijk. Iedere genealoog weet dit.
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Nadat de mensen in de stad een familie-
naam hadden gekregen duurde het toch
nog honderd jaar alvorens men op het
platteland ook deze gewoonte overnam.
Vaak werd de naam van de boerderij dan
de achternaam. In het Limburgse waar het
matriarchaat wat sterker was, zag men
veelvuldig dat wanneer een jongeman op
de boerderij van zijn vrouw introk hij de
familienaam van zijn echtgenote ging voe-
ren.

Pas in de zestiende eeuw zien we dat ook
op het Noord-Nederlandse platteland het
gebruik van een familienaam geleidelijk
doordringt. Aangezien de illegitimiteit
zich ook in de naamgeving kon uiten was
dit zeker tot aan het einde van de zestien-
de eeuw, door het ontbreken van vaste fa-
milienamen, geen groot probleem.

Kerkelijke bemoeienis - de invloed van
de reformatie
Hoewel met het concilie van Lateranen
van 1215 een deel van het huwelijksritus
reeds een vaste vorm had gekregen7), was
de status van het huwelijk zeker in de ka-
tholieke kring niet zo hoog, en zeker niet
algemeen. Binnen de katholieke kerk werd
in feite het huwelijk gezien als 'second
best' (tweede keuze) 8). In deze visie past
dat de kerkelijke huwelijksceremonie
(trouwen in de kerk) zich betrekkelijk laat
ontwikkelde. Een belangrijke mijlpaal was
daarbij het eerder genoemde concilie van
Trente waar zich een nieuwe visie op hu-
welijk en kinderen ontwikkelde9). Pas laat
in de zestiende eeuw vindt een duidelijke
uitbouw van sacramentalisatie van het hu-
welijk binnen de katholieke kerk plaats10).
Binnen de protestantse gemeenschap werd

Ons Erfgoed nr 3, 1998

vanaf het begin af aan het huwelijk veel
positiever benaderd, waardoor vrij snel
een formulier van kerkelijke huwelijksin-
zegening werd opgesteld11). Juist de in-
richting van het huwelijk en het gehele
systeem van huwelijksdispensaties die in
de katholieke kerk gebruikelijk waren,
zijn vermoedelijk een van de belangrijkste
drijfkrachten geweest waarom de leer van
de reformatie zo snel aansloeg. Het merk-
waardige is echter wel dat zelfs bij de her-
vormden, de maatregelen die Trente voor-
stelde geleidelijk aan werden overgeno-
men.

Kinderrijkdom in het belang van de
economische politiek van de staat
Deze nieuwe protestantse visie op het hu-
welijk had naast de religieuze basis, toch
ook wel degelijk een staatkundige achter-
grond, zeker in Holland, waar door de
economische expansie tekorten aan werk-
krachten zich voordeden. Het huwelijk en
het kinderen krijgen werd een zaak van
bevolkingspolitiek, die door de overheid
werd gestuurd. Het gezin werd onderdeel
van een economisch politiek systeem
(mercantilisme)12). De staat en de macht-
hebbers waren het beste gediend met een
overbevolking, dus veel goedkope ar-
beidskrachten, veel belangstelling voor het
leger of de vloot en een bevolking die
consumeerde maar die zich gemakkelijk
door een verdeel- en heerspolitiek liet
knevelen. Kerkelijke en burgerlijke bevol-
kingsstrategie, liepen dus duidelijk paral-
lel, hetgeen later in katholieke landen, met
name Frankrijk, zich nog duidelijker zou
gaan aftekenen.
In dit licht gezien wordt het duidelijk dat
kinderdoding in dit tijdperk niet meer ge-
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tolereerd wordt en met zware sancties
wordt gestraft, vaak was dit zelfs dood-
straf. Om de kinderovermaat toch te laten
afvloeien werden weeshuizen gesticht
waar de overmaat aan kinderen te vonde-
ling kon worden gelegd. Deze weeshuizen
leverden goedkoop personeel, hetgeen po-
sitief werkte op de kapitalistische expan-
sie van de nering en industrie. Een belang-
rijke uitweg voor ongewenst moederschap
werd dus het te vondeling leggen.

Kerkelijke huwelijksnorm wordt steeds
meer staatszaak
De huwelijksnorm en werden een vrij
nauwgezette zaak, die men nog van staats-
wege moest naleven ook. Ruwweg van af
die periode was het 'vleeselijke werk', ook
wel de 'vleeselijke conversatie genoemd,
en het krijgen van kinderen uitsluitend
voorbehouden aan getrouwden. In de an-
dere gevallen werd het 'vuyligheit bedry-
ven' genoemd. In de volksmond heette dit
'kwaad gedrag', 'dartelheid', 'bouleren' enz.
Kerk en staat gingen zich daarbij steeds
meer met het huwelijk bemoeien. Werd
een meisje zwanger dan kon zij zes dagen
in het gevang worden gezet, ook als zij be-
weerde dat de verloofde de verwekker
was13).

Wettig of onwettig, de biologische vader
had wel de verplichting tot onderhoud. In
de middeleeuwen en ook tijdens de Repu-
bliek was onderzoek naar het vaderschap
daarom toegestaan. De naam die de moe-
der tijdens de barensnood noemde werd
als vader aangemerkt. Men noemde dat de
moeder het kind had opgezworen. Beviel
dit de vader niet dan moest hij bewijzen
dat hij de boreling niet kon hebben ver-

110

wekt. De bewijslast lag dus bij de man.
Dat gaf soms akelige problemen. Eenzelf-
de positie had de man als hij beweerde dat
een kind, geboren tijdens het huwelijk,
niet van hem kon zijn, bijvoorbeeld door-
dat hij tijdens de periode van verwekking
elders verbleef. Een belangrijke verweer-
grond om zich tegen het beschuldigde va-
derschap te verweren was als de moeder
tijdens haar vruchtbare periode, meerdere
partners had gekend. De bewijsgrond was
de bekende 'execeptio plurum concuben-
tium'14), de standaard Latijnse uitdrukking.

Invoering nieuwe huwelij ksgebruiken
duurt ca 100 jaar
Toch was het hier niet zo dat na de invoe-
ring van het protestantisme de zeden plot-
seling veranderden. Het heeft nog enkele
generaties geduurd aleer de typische her-
vormde cultuur zich van de Noordelijke
Nederlanden meester maakte. Men kan
zelfs betwisten of dit protestantiseringpro-
ces in een stad als Amsterdam helemaal
slaagde.

Rond 1600 is er nog duidelijk sprake van
een overgangsituatie die het beste kan dit
worden toegelicht aan onze prins Maurits.
Maurits, onze geniale veldheer, was zoals
bekend ongehuwd maar leefde samen met
Maria van Mechelen15). Van een huwelijk
met haar kon geen sprake zijn omdat zij
uit een uiterst katholiek gezin stamde en
daaraan vast hield. Zij baarde hem acht
bastaarden waarvan de meeste belangrijke
functies kregen. Daarnaast had Maurits
vermoedelijk ook nogal wat andere bas-
taarden, omdat als hij op krijgstocht ging,
herhaaldelijk ook andere relaties onder-
hield. Toen hij stervende was riep hij zijn
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ongetrouwde veertig jarige halfbroer Fre-
derik16) bij zich. Om de successie te be-
werkstelligen drong hij bij hem aan om
snel te huwen. Toen Frederik tegen sput-
terde, dreigde Maurits een van zijn eigen
zonen te wettigen. Dit veranderde Frede-
rik's mening zeer snel. Binnen drie weken
trouwde Frederik toen zijn verarmde, ze-
ventien jaar jongere, mooie halfnichtje
Amalia van Solms - haar moeder was een
Nassau - zonder zich van de geldende hu-
welijksbepalingen veel aan te trekken.
Amalia was hofdame in het gevolg van
koningin Elisabeth van Bohemen17) die als
vluchtelinge te 's Gravenhage verbleef.
Kennelijk werd deze gang van zaken op
dat tijdstip nog geaccepteerd. Enkele de-
cennia later zou dit niet meer gekund heb-
ben. Overigens bleek later dat deze Ama-
lia lang geen slechte keus was geweest.

Normen ook in zuidelijke gebieden
strakker
In de zuidelijke landen waren de nonnen
wat losser. Bekend is het voorbeeld van de
intocht van Karel V te Antwerpen, waarbij
hij gezeten op een paard werd begeleid
door een aantal fraaie jonge naakte dames
van gegoede huize. Dat kon toen nog. In
korte tijd is dus tijdens de reformatie ook
in de katholieke streken het normen- en
waardepatroon sterk veranderd18).

De sterkere beleving van de religie maar
ook de sociale druk verminderde in de ze-
ventiende eeuw steeds duidelijker het aan-
tal buitenechtelijke kinderen. Was dit het
eerste te bespeuren bij protestanten, later
volgden katholieken nog in versterkte ma-
te, vooral in gebieden waar katholieken
sociaal geïsoleerd waren en de geestelijk-
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heid sterke invloed had op de bevolking.
De kracht van het protestantisme was
vooral het meer democratische karakter
van de gemeente, waarbij de tucht werd
versterkt door het persoonlijk huisbezoek
door de dominee of de ouderlingen en dis-
cussie van problemen in kerkenraadsver-
gaderingen, waar notulen werden bijge-
houden. Bij de katholieken kwam de regie
'van boven', en dit werkt het meest effec-
tief in kleine geisoleerde gemeenschap-
pen.

Positie bastaarden voor de reformatie
Hoe was de positie van de natuurlijke kin-
deren voor de reformatie? Als regel volg-
de men de tradities van het Romeinse
recht. Een kind staande het huwelijk ver-
wekt of geboren was een wettig kind. Kin-
deren buiten het huwelijk geboren noemde
men bastaarden. Doch de positie van de
niet-wettigen (de bastaarden dus) verschil-
de niet zo erg veel van die van gewone
kinderen, omdat men de oude vaderlandse
regel volgde, "wie het kind verwekt moet
ook het kind verzorgen". Een goed voor-
beeld is Erasmus, hij was een bastaard en
kwam uit een relatie tussen een monnik en
een non19). Kreeg een vrouw een bastaard
dan was zij automatisch voogdes, maar zij
moest bij sommige zaken zich toch laten
bijstaan door een gekozen voogd.

Een tweede reden waarom onechte kinde-
ren tot aan het einde van de middeleeuwen
niet zo'n probleem gaven was het wijdver-
spreide gebruik van de kindermoord als
kinderen een te zware belasting vormden.
Er stond hier wel een straf op, maar deze
was niet zwaar en werd praktisch nooit
uitgevoerd. Groeide een onecht kind op
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door het te laten leven, dan was dit kind
dus echt gewenst.

Bij de adel veel bastaarden
Vooral bij adellijke families waren bas-
taarden eerder regel dan uitzondering. Je
kon bijna zeggen dat het een statussym-
bool was. Bedenk dat de adellijke huwelij-
ken volledig gearrangeerd werden. Politie-
ke factoren, grondbezit en rijkdom wogen
zwaarder dan genegenheid. Of de huwe-
lijkspartners elkaar mochten was een se-
cundaire zaak. Het voorbeeld Frederik
Hendrik is een goed voorbeeld. Geen
wonder dat men buiten het huwelijk troost
zocht, zeker als het officiële huwelijk on-
vruchtbaar was. Bastaarden kwamen rede-
lijk goed terecht en vervulden vaak ver-
trouwensposities in leger en bestuur. Veel
van deze kinderen werden zo niet gewet-
tigd, dan toch erkend. In het laatste geval
bestond er dan toch een zorgplicht van de
biologische vader, alhoewel zo'n kind bij
de erfopvolging niet dezelfde rechten had
als gewone of gewettigde kinderen. In het
Limburgse trouwden bezwangerde vrou-
wen vaak met de zonen van de laten (grote
erfelijke boerderij bezitters), zodat heel
wat bekende Limburgse boerenfamilies
via illegitieme erfopvolging tot in bekende
adellijke geslachten kunnen worden ver-
volgd. Vaak was dan bij de doop van de
illegitimus de werkelijke (biologische) va-
der de peetvader.

Nieuwe situatie
De reformatie bracht een geheel nieuwe
moraliteit, waarbij het voorechtelijk ge-
slachtsverkeer was verboden. Met deze
strenge huwelijkscodifïcatie werd echter
een probleem gecreëerd, of misschien be-
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ter aangescherpt n.1. dat van voorechtelij-
ke, buitenechtelijke of natuurlijke kinde-
ren. Met de reformatie zien we dus dat de
positie van de bastaard sterk verandert in
de zin dat deze in wettelijke zin geen va-
der meer had. Het kind kon dus niet van
zijn biologische vader erven. Meestal
volgde wel wettiging van de bastaarden,
die voorechtelijk geboren waren door het
opvolgende huwelijk. Tijdens de huwe-
lijksplechtigheid nam de moeder haar kind
onder de mantel mee naar de kerk20).
Mocht de vade<' voor het huwelijk zijn
overleden dan kon de moeder via een
rechtelijke procedure het kind proberen te
wettigen. De wettiging had grote beteke-
nis voor de boreling, omdat onwettige kin-
deren van vele ambten waren uitgesloten.
Met name konden natuurlijke kinderen
geen priester worden.

Er waren natuurlijk situaties waar een va-
der een kind wel kon erkennen maar niet
wettigen, tenzij bij grote uitzondering en
met toestemming van de landvoogd. Het
betrof dan kinderen die staande het huwe-
lijk bij een andere vrouw waren verwekt.
Kinderen in bloedschande verwekt konden
noch gewettigd noch erkend worden.

Feitelijke verhoudingen
Toch was de praktijk vaak anders dan de
strenge kerkelijke leer, zeker in de hogere
kringen waar het met huwelijkstrouw, e.d.
wat liberaler gesteld was. In feite werd de
huwelijkstrouw nog het beste beleefd in
de lagere middenklasse (lagere burgerij)
die vaak een sterke kerkelijke inslag had
en er duidelijke normen op na hield. De
doorsnee stedelijke paupers, die niets te
winnen noch te verliezen hadden leefden
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vaak 'door elkaar', zonder concrete huwe-
lijksband. Van overheidswege werd het
huwelijk nauwelijks aangemoedigd. Trou-
wens de kosten van de trouw waren vaak
zodanig dat velen er gewoon niet aan kon-
den denken. Om gratis te trouwen moest
men een verklaring van onvermogen heb-
ben....en dat kostte natuurlijk ook geld.
Sommige werknemers kregen eenvoudig
geen (betaald) verlof om te kunnen trou-
wen. Daarnaast waren er soms ook nog al-
lerlei administratieve belemmeringen, zo-
als de noodzakelijke documentatie van
toestemming van de ouders en de grootou-
ders, een doopcertifïcaat, een certificaat
van de nationale militie enz. Geen wonder
dat velen gewoon samenwoonden.

In de hoge burgerlijke kringen bestond
een wat lossere moraal die ook wel de
dubbele moraal werd genoemd. Het was
niet ongebruikelijk dat de ongetrouwde
zonen van de hogere standen, omgang
hadden met het huispersoneel. Wanneer er
zwangerschap optrad dan betaalde men er
voor. Vaak werd deze situatie door het
slachtoffer als niet zo erg gevoeld21) mede
omdat men ook nog op een erfdeeltje
mocht rekenen.

Weer anders lag dit bij de boerenbevol-
king. Het krijgen van kinderen, zelfs bui-
tenechtelijke of voorechtelijke was een eis
voor de overleving. Bleef een vrouw kin-
derloos, dan was het echtpaar na het veer-
tigste levensjaar, zelfs als er grondbezit
was tot de armoede gedoemd. Landbouw-
werkzaamheden waren zo zwaar, zeker
gedurende de oogstperiode, dat dit slechts
was weggelegd voor krachtige jonge man-
nen. Wilde men een huwelijk binnen de
boerenstand aangaan, dat moest men ze-
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kerheid hebben dat de relatie vruchtbaar
was. Vandaar dat binnen de agrarische ge-
meenschap de illegitimiteit van het kind
niet een groot probleem was. Integendeel
soms kon het zelfs redding brengen. Het
was bovendien ongebruikelijk dat een
boerenjongen een meisje met een kind liet
zitten, vooral omdat de sociale controle
binnen de kleine boerengemeenschappen
zeer drukkend was. Bovendien wilde de
gemeenschap niet opgezadeld worden met
een kindje dat uit de gemeenschap moest
worden onderhouden. Toen eenmaal de
kindersterfte afnam en ook de kans op kin-
derloosheid, zien wij bij de rijke boerenfa-
milies juist een sterke daling van de voor-
echtelijke zwangerschap. Men kon en wil-
de niet zijn positie in de waagschaal leg-
gen, vaak wachtte men met het huwelijk
totdat men over voldoende eigen middelen
beschikte en zich een goede en rijke part-
ner voordeed.

Dit betekende dat de kerkelijke theorie en
de dagelijkse praktijk elkaar lang niet al-
tijd goed volgden. Door uitvoerig onder-
zoek is dit bevestigd. In zuidelijke streken
was voorhuwelijkse gemeenschap bijna
regel en 20-40% van de huwelijk waren in
feite dwanghuwelijken22). Bedenkt men
dat de vruchtbaarheid laag was23), dan zal
de voorhuwelijkse 'vleselijke conversatie'
nog beduidend frequenter zijn geweest
dan uit deze cijfers blijkt.

Noten:
1. Het woord onwettig sloeg op het feit dat deze
kinderen geen wettige status kenden, anders gezegd
tussen kind en ouders bestonden geen wettelijke be-
trekkingen. In feite hadden deze kinderen dus geen
ouders en zij leefden min of meer in een juridisch
vacuüm.
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2. Dit is een heel oud woord, waarvan de afleiding
niet duidelijk is.
3. Bloedschande noemde men dit.
4. Op indirecte wijze hield daarmee de schepenbank
toch toezicht op de bevolking.
5. Vastlegging in regels.
6. Voordien berustte de handel voornamelijk op het
ruilen van goederen.
7. Men verplichtte de pastoor tot kerkelijke afkondi-
ging van het huwelijk: de drie roepen en verder be-
stond bij de huwelijksplechtigheid de verplichting
van twee getuigen. Ook werden omstandig de hu-
welijksverboden geregeld en de dispensatieregelin-
gen.
8. Het ideaal was een kuis vrijgezellen bestaan,
doch dit was slechts bereikbaar voor de enkeling.
Het huwelijk werd dan gezien als 'het kleinere
kwaad'.
9. Bij het concilie van Trente werd de regel inge-
voerd dat de dopen geregistreerd moesten worden.
Hiermee werd een eerste stap naar bevolkingspoli-
tiek gezet, dat later een instrument van de staat zou
worden.
10. Met de drie sleutels worden proles, fides, sacra-
mentum, dus kinderen, geloof en heiliging bedoeld.
11. Naar de oud-joodse traditie werd bij de huwe-
lij ksbevestiging de mannelijke dominantie sterk be-
nadrukt.
12. Het Mercantilisme is de leer die de staat econo-
mische macht geeft, vooral gehuldigd door de
Fransman Colbert.
13. Meestal speelde men het niet zo hard en werd de
vleselijke conversatie voor het huwelijk meestal af-
gedaan met een fikse schrobbering door de kerkelij-
ke autoriteiten (predikant, ouderling). Soms werd
men tijdelijk uitgesloten van de Avondmaalsviering,
een stevige sanctie, omdat men daarmee de voorde-
len die het kerklidmaatschap bood ten dele verspeel-
de.
14. Deze Latijnse frase is de bekende juridische uit-
drukking: plurum is veel, concubention (denk maar

aan concubine) con = samen, cubine = liggen.
15. Haar moeder was een Nassau en stamde uit een
bastaardtak van deze familie, haar vader was schout
te Lier en afkomstig van een vooraanstaande fami-
lie.
16. Deze woonde samen met een burgervrouw, Cat-
harina Bruyns, waarbij hij een zoon Frederik Nas-
sau Zuylensteijn had die het later tot legeraanvoer-
der zou brengen.
17. Van huis uit Elisabeth Stuart, is beter bekend als
de Winterkoningin. Haar man Frederik V van de
Palts, een volle neef van Maurits, was gedurende
één winter koning van Bohemen geweest. Zij had-
den de wijk naar Den Haag genomen vanwege een
revolutie (bekend als de Praagse defenestratie - het
uit de vensters gooien van protestanten - en het be-
gin van de dertigjarige oorlog) waarbij hij moest
wijken voor een katholieke pretendent.
18. Het zich afzetten tegen de huwelijkse belemme-
ringen is een zeer belangrijke factor geweest, waar-
om de reformatie op korte termijn zoveel aanvang
kreeg. Bovendien trouwden Luther (Catharina Bora)
en Calvijn (Idelette van Buren), voor veel samen-
wonende pastores een prettig perspectief.
19. Dit was zeker geen uitzondering. Het was een
publiek geheim, dat het in sommige kloosters vro-
lijk toe kon gaan. Zwangere nonnen konden in het
klooster blijven en hun kinderen werden vaak netjes
in het klooster opgevoed. Dochters bleven dikwijls
en werden ook non.
20. Vandaar het begrip 'mantelkinderen'.
21. Godefroy maakt hieromtrent een punt tijdens de
discussie van zijn voordracht, waarbij hij naar We-
nen verwijst. De teneur is, dat hij vermoedt dat ook
hier dezelfde houding bestond.
22. Voor nauwkeurige statistieken wordt verwezen
naar Kok en Vandenbroeke.
23. Door de combinatie van ondervoeding, tubercu-
lose, syfilis enz.

Tijdelijke sluiting gemeentearchief Rotterdam
Het gemeentearchief Rotterdam verhuist naar Hofdijk 651 (nabij het Hofplein). Deze
verhuizing zal ongeveer vier weken duren. Gedurende deze verhuizing is het archief ge-
sloten.. De exacte sluitingsperiode is op dit ogenblik nog niet bekend.
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Termen van vroeger (dië - discours)
H.M. Lups
diëte reis- en teerkost
diffamateur eerrover
diffamatie eerroof, laster
differentie verschil, onderscheid
differeeren verschillen; uitstellen
difficiel zwaar, moeilijk
difficulteeren zwarigheid maken
difficulteit moeilijkheid, zwarigheid;
verschil van mening
diffideeren wantrouwen, niet geloven
digereeren verteren; rijpelijk overwegen
digesten geordende verzamelingen
digestie spijsvertering
digitus vinger
digitus pollex duim
digitus index wijsvinger
digitus medius middelste vinger
digitus annularis ringvinger
digitus ininimus pink
dignitaris waardigheidsbekleder
digniteit aanzienlijkheid, waardigheid
digressie aftreding, buitentreding
dikmaals dikwijls
dilabeeren vervallen
dilapideeren verkwisten, doorbrengen
dilatie, dilay uitstel, slepend houden
(delay)
dilatoir uitstellend, vertragend
dilatoire exceptie hulpmiddel om de zaak
uit te stellen
dilayeeren uitstellen, vertrekken, slepende
houden
diligent naarstig, ijverig
diligentie naarstigheid, vlijt
diminueeren verminderen, verkleinen
diminutie vermindering
dimissie ontslag verlening

dimitteren vrijlaten, vrijstellen, ontslaan
dimoveeren verdrijven, afwenden
dingbank rechtbank
dingboek boek waarin de processen zijn
genoteerd (vaak alleen de namen van de
partijen)
dinghuis, rechthuis
dingspel gerechtsgebied (in Drenthe)
diocesus ambtsgebied van een bisschop of
aartsbisschop
diploma officieel staatsstuk, waarbij een
recht wordt verleend, wapenbrief,
wapenverlening; bewijsstuk van
bekwaamheid
direct regelrecht, rechtstreeks
directeur iemand die andere personen
leidt of hun handelingen beheerst
directie leiding,beheer, bestuur
dirigeeren leiden, besturen
dirimeeren scheiden, afscheiden, ontdoen
disavantagie nadeel
discepteeren krakeelen
discerneeren onderscheiden, onderkennen
dischmeester armmeester
discipel leerling, scholier
discipline lering, les, tucht
discord onenigheid, tweedracht
discordantie twiststemming, verschil
discordeeren verschillen, twisten
discourageeren ontmoedigen, de moed
benemen
discoureeren redeneren, praten, uitweiden
(over)
discours redevoering, praatje

De auteur houdt zich gaarne aanbevolen voor
aanvullingen en correcties, een en ander liefst
gedocumenteerd. Bij voorbaat dank.
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Paleografie
Quotering van de Xe penning door G. Hagens

lek Gheryt Hagens gezwoeren clerck van der trezorie der stede
van Amstelredamme certiffïceere ende attesteere bij mijnen
eede bij mij int stuck van mijn officie der voorszegde stede gedaen
dat ick ter ordinantie van den burgemeesteren ende trezorieren
der voorszegde stede bij malcanderen gesommeert ende diligentelick
gerekent hebbe alle die lasten van onlosbaer ende losrenten
daer t gemeene corpus der voorszegde stede mede belast is met
oick van den lijffrenten boven die XII ponden in een parceel
die diversche rentiers op t zelve corpus op hoerluijden lijfven
hebben ende daer aff zij den Xen penninok schuldich zijn
ende dat ick die zelve sommatie nae dat ick tzelve
twee oft drie mael op malcanderen gerekent hebbe be-
vonden hebbe dat die voorszegde stede in den jare XVCLIII (1553) belast
was met onlosbaer los- ende lijfrenten boven die XII, in
een parceel die vrie ende exempt zijn van de contributie
van den thienden penninck ter somme van twaelff duuijsse(n)t
acht hondert twee ende viertich ponden ende acht
penningen van XL grooten. Vlaems waer aff den thienden
penninck beloept die voorszegde somme van XIFLXXXIIII, (1284)
vier scellingen XI d. munte voorszegd. Toerconde mijn handteijcken hier
onder geset op ten XXVII™ Septembris XVCLV (1555).

G. HAGENS.

Quoyeer van den Xen penninck van den onlosbaer
los ende lijfrenten boven die XII, in een parceel
daermede t gemeene corpus der stede van Amster-
damme belast was anno XVCLIII (1553).

Ontleend aan: De Paleograaf (juli 1902)
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Beroepen van toen (klei-knoo>
H.M. Lups

Kleinwerker
Zilversmid, die (zilveren) voorwerpen ver-
vaardigt, die op het lichaam gedragen wor-
den.

Kleinwinkelier
a. Degene, die een kleine winkelnering

doet.
b. Degene, die onder de O.I. Compagnie

ter plaatse in het werkgebied van de V.
O.C. een kleine winkel houdt, bijv. de
klein winkelier te Colombo.

Een richtlijn van de Heren XVII uit 1676
beperkte de economische armslag van de
burgers (dit waren onder meer ex-dienaren
van de V.O.C., die hun contractstermijn
uitgediend hadden), want ze mochten de
positie van de V.O.C, niet bedreigen.

Kloksteller
Ook ouder: clockenstelre.
Persoon, die de klokken, de uurwerken van
een stad regelt.
"Dat eyndelyck de voorsz. aentestellen
klockenstelder sal gehouden wesen aen het
allertyds verlopen ende ontstelde clocken-
geslagh ofte voorspel te herstellen, de dra-
den te accommanderen ende bequaem te
maken" (F.H. Hoefer, Geschiedenis der
openbare Tij ds aanwijzing, Leiden, 1887)

Klompenmaker (klumper)
Tegenwoordig kan men het met de hand
vervaardigen van de klompen nog wel op
folkloristische markten enz. bij de oude
ambachten zien. De resterende klompen-

makerijen zijn machinale houtbewerkings-
fabriekjes geworden. De klompenmakerij
is een vak met een lange geschiedenis. Na
1100 ontwikkelden zich uit de losse zool
de trippen en de platijnen (zie platijnma-
kers). Omstreeks diezelfde tijd werd bij de
beschrijving van het gewone volk en de be-
woners van het platteland reeds gewag ge-
maakt van een hoosbloc, hollebloc of hoel-
bloeck. In een Leidse keur uit 1429 wordt
voor het eerst onderscheid gemaakt tussen
de platijnmakers en de hoelbloecmakers.
Vanaf de zestiende eeuw komen we in
plaats van deze hoelbloecmakers steeds va-
ker het woord klompenmakers tegen. In de
steden organiseren ze zich in gilden (al dan
niet met andere ambachtslieden). In Haar-
lem gaat men in 1693 over tot het instellen
van een bekwaamheidsproef ter verkrijging
van de titel Meester Klompenmaecker.
Ook kwamen er bepalingen om de klom-
pen van buiten de stad te weren. Hieruit
blijkt dat ook op het platteland klompen
werden vervaardigd. Misschien eerst bin-
nen de sfeer van alles binnen het eigen be-
drijf houden, vooral als doe-het-zelf-
product van de boeren, kwamen er allengs
gespecialiseerde bedrijfjes voor de produc-
tie. Bij de meeste klompenmakers bleef tot
in de twintigste eeuw de relatie met het
platteland bestaan. In de Franse tijd zat ons
land economisch aan de grond. In het be-
gin van de negentiende eeuw had ons land
bij wijze van spreken de kenmerken van
een ontwikkelingsland. Het dragen van de
goedkope klompen nam daardoor een grote
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vlucht. Het platteland bestond in belang-
rijke mate uit kleine boeren, die vooral in
de winter werkkrachten over hadden, een
ideaal terrein voor het ontwikkelen van
huisindustrie, waaronder het maken van
klompen. Omdat ook de gilden opgeheven
waren, konden ze ook in de stad worden
verkocht. Voordelen voor de klompenma-
kerij waren dat ze hun bedrijfje in de ei-
gen woning konden onderbrengen, dat zij
door het afval goed in de brandstof zaten
en hun vak konden uitoefenen op tijdstip-
pen wanneer ze geen ander werk konden
doen, zoals in de winter.
Dat de klompenmakerij geen vetpot was
blijkt hieruit dat in de negentiende eeuw
de meerderheid van de personen, die in de
klompenmakerij werkzaam waren op de
een of andere manier nevenverdiensten
hadden. In de meeste plaatsen was de pro-
ductie gericht op de lokale markt. Geleide-
lijk is omstreeks het midden van de vorige
eeuw een verzelfstandiging opgetreden
waarbij ook de gereedschappen verbeter-
den. De grondstoffen waren doorgaans in
de directe omgeving aanwezig. Naast hout
van wilgen werd hout van populieren ge-
bruikt, oorspronkelijk de inlandse soort,
de zwarte populier, later (ook) de Canade-
se of Virginische populier en ook wel es-
senhout. Klompen van wilgen- of essen-
hout waren duurder.

De kleinere bedrijven leverden toen vooral
aan de lokale markt, de grotere aan winke-
liers in de stad, aan groothandelaars of aan
opkopers.
Bestellingen werden bijvoorbeeld gesor-
teerd uitgeleverd per 100 paar, waarbij een
tussenmaat voor tweederde werd geteld en
kinderklompen voor de helft.
Gewoonte was dat bij de levering van een
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grote partij 104 paar werd geleverd voor
de prijs van 100. In 1819 bedroeg het dag-
loon tussen de ƒ 0,47 (Limburg) en ƒ 0,80
(Friesland). Rond 1875 telde men in ons
land ruim 4.000 klompenmakerijen, die
werk verschaften aan een 10.000 mannen.
De klompenmaker van vroeger haalde een
productie van 5 a 6 paar per dag bij een
10-urige werkdag. Die klompen kostten zo
ongeveer ƒ 0,35 per paar. Bij een 36-urige
werkweek en de huidige lonen zouden ze
tenminste ƒ50,- a ƒ 60,- (+ BTW) moe-
ten kosten.

Veel uitrusting is er niet nodig voor het
vervaardigen van klompen. Met behulp
van een trekzaag wordt een boom in
mootjes (bollen) gezaagd. Dan wordt op
het zaagvlak met duim en wijsvinger een
gunstige verdeling afgemeten en met een
kloofbeitel ingekrast. Ze worden met be-
hulp van de kloofbeitel, wiggen en een
(houten) hamer, de kloofhamer gekloofd.
Als eerste worden deze stukken tot paren
gevoegd. Daarna begint het verbijlen, dat
wil zeggen dat ze met kapbijl en dissel een
wat regelmatiger vorm krijgen. Die kap-
bijl had een scheef en breed blad, zodat de
vingers bij het kloven niet zo gemakkelijk
werden beschadigd. Als werkbank wordt
een kapblok gebruikt, een op drie poten
staand onderstuk (kont) van een boom.
Daarna worden de beide stukken verder
bewerkt op een snijblok, ook wel snij-
paard genoemd. Met behulp van een blok-
mes (paalmes), dat aan de linkerkant met
een zware kram is vastgezet aan het blok,
eigenlijk de werkbank van de klompenma-
ker, worden de grondvormen vervaardigd
(steeds per paar klompen). De klompen
worden vervolgens in de heulbank ge-
klemd. Eerst wordt de bek uitgedopt met
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behulp van een dopbeitel en een dophamer
totdat een ruwe holte ontstaat van hak tot
kap en met een vóórboor boort men de ru-
we gaten tot de teen, waarna met een naja-
ger de ruimte verder wordt uitgeboord..
Hierna vindt het opsnijden plaats. Dit gaaf
maken van de binnenkant gebeurt verder
met een bodemmes, de hakhaak en een
varshaak. Voor de verdere afwerking
maakt de klompenmaker gebruik van een
hielmes voor de ruimte van de hak. Als
laatste bewerking volgt het fijnsnijden.
Met het blokmes en uitkanters wordt de
buitenkant van de klomp verder afge-
werkt. Met behulp van ritsmessen werden
er dan soms nog versieringen ingesneden.

Literatuur o.a.:
Breugel A. v.d., De klompenmaker en de klomp,
1967
Plomp Chr., De klompenmakerij in Nederland,
1945.
Verkuylen CA. Brabantse klompenmakers en hun
geschiedenis, 1991

Klompwacht (Clompwacht)
Klompwacht was de benaming, oorspron-
kelijk in de volksmond, later ook in offici-
ële stukken van degene die te Amsterdam,
de schepen, die in het IJ buiten de palen
vastgevroren waren, 's nachts moesten be-
waken. Men noemde hen zo omdat ze
klompen (met stro) droegen tegen de kou.
De stad hief ter bestrijding van de kosten
een recht naar de grootte van de schepen.

Knokenhouwer
Een knokenhouwer is een beenhouwer of
beenhakker, d.w.z. vleeshouwer, slager.

Knoopmaker, knoopdraaier (Knoopen-
maker)
Als grondstof werden allerlei materialen
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Knopendraaier (vorige eeuw)

gebruikt: o.a. hout, been, hoorn, ivoor,
verschillende metalen en (halfedelsteen.
Voor ieder materiaal was er een eigen be-
werkingsmethode. Veel knopen werden
uit been gemaakt of uit ebben-, kornoelje-
of palmhout. Dit materiaal werd in stripjes
op de juiste dikte gezaagd, waaruit men de
knopen stak op een trap-draaibank. De
draaier had in zijn hand zo'n strip. Nadat
hij met de voet de spil met het gereed-
schap in draaiing had gebracht, schoof hij
met de linkerhand de spil naar rechts, zo-
dat de beitel al draaiende in de strip werd
gestoken. Wanneer één zijde van het strip-
je bewerkt was, keerde hij het om en pro-
fileerde de tweede kant van elke knoop.
De middelste punt van de beitel kwam al
bij de eerste bewerking door de strip heen
en het zo gevormde gat diende om de
tweede bewerking op de goede plaats te
laten plaatsvinden. Werd de knoop met
stof bekleed, dan bleef het bij dit ene gat.
Vastnaaien gebeurde dan in de stof. Bleef
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de knoop kaal, dan boorde men er op een
2- of 4-spillige trap-boormachine in een
maal de gaten in om hem vast te kunnen
naaien. Midden vorige eeuw maakte een
kind van 10 jaar 20 tot 25 van deze kno-
pen per minuut. Voor hoorn werd een an-
dere methode gevolgd. Eerst werd de
hoorn in kokend water zacht gemaakt,
waarna men er stripjes van knipte, vervol-
gens vier- en daarna achtkantjes. Zo ont-
stonden de blanks. Deze werden in een
oven verwarmd en daarna per 6 a 10 in
een soort 'wafelijzer' gelegd, dat enkele
minuten onder een schroefpers geklemd
werd tot de hoorn afgekoeld was. Van de
knopen, die hol/bol van vorm waren, wer-
den de randen dan afgebraamd en gladge-
vijld waarna ook hier de gaten werden ge-
boord.
Tinnen knopen goot men in een meervou-
dige matrijs van gietijzer. Voor knopen
met een reliëf werd deze matrijs gegra-
veerd. De matrijshelft van de achterkant
was meestal voorzien van gaatjes waar
voor het gieten de vertinde oogjes stuk
voor stuk in werden geplaatst. Ze staken
in de matrijsholte uit en hechtten in het
stollende tin.
Voor knopen uit plaatmetaal ging men uit
van messing, tombak of koperstrip. Tom-
bak is een goudkleurige legering van ko-
per en zink en is zeer geschikt voor voor-
werpen, die later verguld moe(s)ten wor-

den. Dit plaatmetaal werd op de juist dikte
gehamerd of gewalst. Met een schroefpers
werden hier de cirkelvormige blanks uit-
geperst. Dit was vooral vrouwenwerk.
Productie: 30 per minuut. De scherpe
ponsranden werden veelal door jongetjes
afgebraamd. Een andere arbeider maakte
uitsluitend oogjes, die door de vrouwen op
de blanks werden geplaatst, die dan in een
oven werden gesoldeerd. Eventueel wer-
den de platte knopen nog onder een valha-
mer hol/bol geslagen tussen twee stem-
pels.
Knopen uit plaatmetaal werden soms ver-
tind maar dikwijls verzilverd of verguld.
Het vergulden gebeurde met amalgaan,
een verbinding van goud en kwik, dat uit
bladgoud werd bereid. Wanneer het amal-
gaan op de knopen moest worden aange-
bracht moest het kwik worden afgedampt.
Dit gebeurde oorspronkelijk in een open
vuur, wat erg schadelijk voor de gezond-
heid was van de vrouwen die dit werk de-
den. In de periode 1850-1880 ging men
over tot het gebruik van speciale ovens
met afzuiging van de kwikdamp, die dan
gecondenseerd en hergebruikt kon wor-
den.
Omstreeks 1840 begon in Engeland de
productie van porseleinen knopen. De
Fransman Bapterosse verbeterde het pro-
cédé aanzienlijk en was binnen enkele ja-
ren monopolist in Europa.
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Nijmegen in kaart gebracht
H.M. Lups

In Ons Erfgoed wordt aandacht geschon-
ken aan de registratie van grondbezit, on-
der meer als bron voor genealogische in-
formatie. Op verschillende plaatsen in Ne-
derland is men individueel of in vereni-
gingsverband bezig - uitgaande van het
kadaster - de vroegere bewoningsgeschie-
denis van huizen en boerderijen te recon-
strueren. Het blijkt dan dat men soms be-
hoorlijk ver in de geschiedenis terug kan
gaan. De zo verkregen informatie met al-
lerlei randinformatie, die aan het licht
komt, is als regel waardevol voor de in-
vulling van de familiegeschiedenis. In de
meeste families zijn stukken als akten en
andere documenten van vroeger verloren
gegaan. Dikwijls werden na een overlijden
van de ouders de niet van belang geachte
papieren verbrand. Of de papieren bleven
bij de oudste zoon, zodat deze documenta-
tiemogelijkheid voor nakomelingen van
de andere kinderen uit het oog verdween.
In een aantal gevallen is de bewoningsge-
schiedenis ook nuttig bij het reconstrueren
van het genealogisch verleden, soms zelfs
de enige weg om familierelaties aan te to-
nen.

In Nijmegen bijvoorbeeld is bij het ge-
meentearchief sinds 1985 de vrijwilligers-
groep 'Nijmegen in kaart gebracht' bezig
met het ontsluiten en bewerken van de ei-
gendomsregistratie van de huizen en per-
celen in Nijmegen tussen 1644 en 1880.
Het betreft hier de huizen en percelen bin-
nen de oude vestingmuren.

De verschillende bronnen van deze eigen-
domsregistratie waarvan de groep voor de
reconstructie gebruik maakt zijn:
1) verpondingscohier 1644
2) Het Oud Protocol van Bezwaar

1655-ca. 1735
3) Het Nieuw Protocol van Bezwaar

ca. 1735-1811
(In deze bron is de eerste eigenaar gelijk
aan de eerste uit het Oud Protocol van Be-
zwaar en de tweede eigenaar gelijk aan de
laatste uit het Oud Protocol van Bezwaar)
4) Gemeentelijke registratie

1812-1832
5) kadastrale registratie 1832-heden
De uit deze verschillende bronnen verkre-
gen gegevens zijn/worden uiteraard in de
computer verwerkt.

Er bestond in Nijmegen geen rechtstreekse
verbinding tussen de verschillende manie-
ren van eigendomsregistratie en de in
1832 officieel ingevoerde kadastrale re-
gistratie van onroerend goed.
De 'boosdoener' was de overgangsperiode
van 1811 tot 1832. Door gebruik te maken
van de belastingkohieren uit de genoemde
periode is de verbinding tussen het Nieuw
Protocol van Bezwaar en de kadastrale
boekhouding toch gelegd.
Zodoende is er een lijst van opeenvolgen-
de eigenaren verkregen. Bovendien zijn
hierdoor de verschillende bronnen van ei-
gendomsregistratie 'kadastraal' gemaakt,
dat wil zeggen dat de in deze archiefbron-
nen genoemde percelen nu ook op de kaart
aan te wijzen zijn.
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Ten behoeve hiervan zijn de twee oor-
spronkelijke kadastrale kaarten van Nij-
megen opnieuw getekend en tot één kaart
samengevoegd, waarin de huisnummering
uit de belastingkohieren is aangegeven.
Prettige bijkomstigheid is dat het bevol-
kingregister uit de periode 1830 tot ca.
1880 dezelfde huisnummering hanteert.

Deze vrijwilligersgroep heeft onder meer
het verpondigscohier uit 1644 (hierin
staan ook huurders) en de uit zeventien
delen bestaande Nieuw Protocol van Be-
zwaar uitgegeven.
Op het uit de zeventien delen bestaande
Nieuw Protocol van Bezwaar is een alfa-
betische ingang gemaakt. Dit is als acht-

tiende deel uitgegeven. Elk afzonderlijk
deel bevat een inleiding over de opzet van
het onderzoek, een handleiding en is voor-
zien van de benodigde kaarten. Een index
op persoonsnaam en perceelnummer com-
pleteert het geheel. Voor genealogische
onderzoekers met Nijmeegse voorouders
is dit een interessante mogelijkheid.

De delen zijn ter inzage en ook te koop bij
het Gemeentearchief te Nijmegen, Mari-
enburg 95, Postbus 1555, 6501 BN Nijme-
gen, tel. 024-3292280, fax 024-3292284).
Het adres van de vrijwilligersgroep
'Nijmegen in kaart gebracht' is Burcht-
straat 148, 6511 RK Nijmegen, tel. 024-
3280056.

Calamiteiten calendarium
H.M. Lups

In de couranten van 6 mei jl. stond een be-
richtje "Onbekend griepvirus treft ver-
pleeghuis in Beneden-Leeuwen". Ruim
dertig bewoners, de helft van het aantal de-
mente bejaarden in het bejaardenhuis, is
ziek. Een patiënt is overleden, een aantal
anderen is er slecht aan toe. Tot nu toe kan
men niet spreken van een epidemie, hoe
naar de ziekte is voor de betrokkenen.
Voor verreweg de meeste van ons is dit ver
van ons bed, maar je schrikt er toch even
van op en je wordt tevens met het verleden
geconfronteerd. Dit jaar juist tachtig jaar
geleden werd de mensheid ook geconfron-
teerd met een influenza virus. Het werd
toen een epidemie die als 'Spaanse griep'
de geschiedenis is ingegaan (1918-1922).
In eerste instantie was men destijds gericht
op de Eerste Wereldoorlog met alle ver-

schrikkingen daaraan verbonden, maar al
snel werd ook deze 'griep' voorpagina-
nieuws.
De virusstam van 1918 kende geen gren-
zen. Hij verspreidde zich met een ongeken-
de snelheid en was in combinatie met o.a.
longontsteking dodelijk. Men kende maar
twee gebieden waar deze vorm van influ-
enza niet doordrong: Sint Helena en Sa-
moa. Het aantal zieken lag tussen de 50 en
90% van de bevolking. In een korte perio-
de stierf 1 % van de wereldbevolking. In
Europa stierven 2,6 miljoen mensen, het
totaal aantal doden werd op 20 a 22 mil-
joen geschat, ruim het dubbele van het aan-
tal doden door de Eerste Wereldoorlog (9
miljoen doden).

De virusstam, die zulke rampzalige gevol-
gen had, werd wat Europa betreft voor het
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eerst geconstateerd in Spanje. In het Alge-
meen Handelsblad van 28 mei 1918 ver-
scheen onder het hoofd: "Een geheimzin-
nige ziekte" het volgende bericht:
"Madrid (Reuter 27 Mei). De Koning, de
Minister-President en de overige Ministers
lijden aan een geheimzinnige ziekte, die
zich verspreid heeft over heel Spanje, en
waardoor 30% van de bevolking is aange-
tast. Men beschouwt de ziekte niet als van
ernstige aard."

Een volgend Reuterbericht zei onder meer
"Vele schouwburgen bleven gisteren ge-
sloten, aangezien het geheele personeel
lijdende is aan de geheimzinnige ziekte.
De tramdienst is gestoord, daar de meeste
beambten zijn aangetast. De geneesheren
raden aan ernstige voorzorgen te nemen,
daar de pest op dezelfde wijze begon als
deze epidemie."

Zo terloops worden we dus ook nog even
geconfronteerd met de pest, zo'n goede
honderd jaar geleden.
In Nederland stierven volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek van juli t/m sep-
tember 815 mensen door influenza, waar-
na tot maart 1919 nog een kleine 20.000.
Een griepexpert, prof. Masurel stelde dat
deze vorm van influenza eens in de tachtig
jaar weer actief worden. Dit zou inhouden,
dat we omstreeks deze tijd weer een epi-
demie kunnen verwachten, maar men ver-
wacht een en ander tegenwoordig beter
onder controle te kunnen houden.
Er zijn vele verhalen en legenden over in-
fluenza.

Beginnend bij de Middeleeuwen, zou er in
1387 een epidemie geweest zijn. Wanneer
we een overzichtje opstellen komen we
globaal tot het volgende:
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1387 Griep, Russische ziekte, Chi-
nese ziekte, Malta-koorts epi-
demie

1510 - Vanuit Malta over Europa
1557- Vanuit Azië over Europa

(wereldomvattend)
1580 Weer van Azië over Europa

naar Afrika., (eind juni/begin
juli in Delft)

1709-1712 Verschillende delen van de
wereld

1729 - 1733 Twee grote golven vanuit
Rusland over Europa, maar
ook bijv. Mexico

1742 Europa, o.a. 90 % van de be-
volking in Duitsland aange-
tast.

1781-1782 O.a. Europa
1788 Idem
1789 - 1803 Nieuwe epidemieën
1830-1837 Idem (1831 Java en Malakka,

1836 Europa)
1857- 1858 Idem
1874- 1875 Idem
1889-1890 Vanuit Siberië, Rusland,

West-Europa, Verenigde Sta-
ten, Canada en westelijk naar
China.(als Denque Koorts in
1888 te Constantinopel ont-
dekt).

1891-1892 Ontdekking influenzabacil
1918 - 1919 Grote pandemie (= algemene

volksziekte): 20 miljoen do-
den

1947 Epidemie (mutatie van het A-
virus)

1957 Hong-Kong griep via het oos-
ten.

Het is niet de bedoeling deze influenzava-
riaties uitgebreid te behandelen. Er wordt
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ook geen exactheid gegarandeerd.
Als men deze ziekte bekijkt en aanvult
met andere epidemieën, die zich in het
verleden hebben voorgedaan zoals de pest,
de Engelse zweetziekte, cholera en tyfus
en - van latere dagen - aids, kan men zich
afvragen wat de mensheid nog meer staat
te wachten. En naast ziekten zijn er ook de
nodige andere rampen geweest als oorlo-
gen en overstromingen.Soms waren ze
landelijk, soms ook meer regionaal.
Wanneer men dat alles op een rijtje zet,
komen enkele aandachtspunten naar voren
voor genealogen. In Ons Erfgoed jg. 3, nr.
3, pag. 124-126 werd een eerste aanzet
voor een rampenoverzicht gegeven door
de heer JW. Koten. Hierin werden allerlei
rampen verwerkt.
Eigenlijk zou iedere genealoog een eigen
overzicht moeten samenstellen voor de re-
gio's waar haar of zijn voorouders woon-
den, want regionaal zijn er verschillen in
tijd, aard, voorkomen en hevigheid van de
rampen en epidemieën.
Wanneer zich in een familie in een bepaal-
de periode opeens veel sterfgevallen voor-
komen, of wijzigingen in de maatschappe-
lijke positie, dan kan zo'n overzicht moge-
lijk een verklaring geven. Hetzelfde geldt
voor onderbrekingen in de ons ter be-
schikking staande bronnen.
Nog mooier zou zijn als er een elektroni-
sche databank (kaartenbak via de compu-
ter) werd samengesteld, waarin al de cala-
miteiten jaarsgewijs per regio worden ver-

werkt, waardoor iedere genealoog zou
worden gediend, want de meeste van ons
hebben voorouders uit meerdere regio's.
Het is nog niet zo'n eenvoudige zaak om
alles - zeer zeker landelijk - op een rijtje
te krijgen.
Helaas ontbreken mij tijd en kennis om
een dergelijk bestand op gang te brengen,
maar misschien is het inspiratie voor een
goede computeraar of vereniging. En
daarachter komt dan de vraag naar voren:
wat hadden die gebeurtenissen voor in-
vloed op het leven van onze voorouders.
Niet alleen wat betreft de lichamelijke ge-
volgen, maar ook de economische. Hoe
werden die rampen opgevangen? Was er
enige vorm van hulp? Of moest men zijn
verliezen maar nemen? Destijds breidde
de Dollard zich bijvoorbeeld uit en een
groot deel van een welvarend Reiderland
ging verloren. Later werd die Dollard
weer ingedijkt, maar het lijkt er op dat het
herwonnen land niet naar de vroegere ei-
genaars terugging. Een eiland als Schok-
land dat ontruimd werd. Voorbeelden uit
Zeeland en de rivierengebieden. Allemaal
situaties die toch om een antwoord vragen.

Literatuur over de Spaanse griep:
Gooyer, A.C. de, De Spaanse griep van '18,
Philips-Duphar Nederland, Amsterdam
1968.
Steenhorst, R., In de greep van de griep,
Het Spectrum, Utrecht, 1994.
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Verenigingsnieuws
H.M. Lups
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Werkgebied van de Historische Kring
Kesteren en Omstreken

Deze rubriek is bedoeld inzicht te geven in wat
er zich regionaal en/of specialistisch op genea-
logisch en aanverwant terrein afspeelt voor zo
ver ons informatie bereikt. Gezien de beschik-
bare plaatsruimte zal steeds een keuze moeten
worden gedaan.

Historische Kring Kesteren en Omstre-
ken
(en Arend Datema Instituut, Archief en
informatie centrum voor de Betuwe)
Deze Historische Kring werd opgericht in
1967. De oorspronkelijke activiteiten wa-
ren grotendeels gericht op archeologisch
onderzoek. Ook werden werkgroepen op-
gericht, die zich onder meer met streekge-
schiedenis bezighielden, waarbij menige
bron door hen ontsloten werd.
Genealogie is de jongste telg. Sedert het
einde van de jaren tachtig wordt er - deels
in groepsverband - systematisch onder-
zoek gedaan naar Betuwse families. De
burgerlijke stand van de gemeenten Dode-
waard, Echteld, Heteren, Kesteren, Lien-
den, Maurik en Valburg zijn op microfi-
che aanwezig. Tevens beschikt men over

Nijmegen

doop-, trouw-, lidmaat- en begraafregis-
ters van zowel de protestantse als de ka-
tholieke kerken uit de regio. Naast deze
bronnen zijn in de bibliotheek vele reeds
uitgewerkte genealogieën aanwezig.
Naast deze bronnen beschikt men ook
over een in eigen beheer uitgegeven reeks
bronnenpublicaties, de Ossenvorenreeks.
Hierin zijn transcripties opgenomen van
onder meer het oud-rechterlijk archief, de
verpondingen, transcripties van notulen-
boeken van de kerk en het zogenaamd fa-
miliegeld. Deze Ossenvorenreeks is zowel
voor de genealogie als de streekgeschiede-
nis een belangrijke bron. Er zijn reeds
meer dan 200 boekjes uitgegeven. Ze om-
vatten de zestiende tot de negentiende
eeuw. Er zijn daarnaast nog vele in voor-
bereiding.

Door de Historische Kring is het Arend
Datema Instituut (AIC) voor de Betuwe
opgericht, die gehuisvest is in het voorma-
lig NS station te Kesteren. Dit fungeert te-
vens als onderkomen voor de vereniging
en is tevens bezoekerscentrum voor be-
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langstellenden. In het gebouw is ook de
uitgebreide bibliotheek, betrekking heb-
ben op de Betuwe en het overige deel van
Gelderland. De werken omvatten geschie-
denis, het landschap, monumenten, dia-
lect, archiefïndexen en volksverhalen.
Ook het genealogisch archief, de archeo-
logische collectie en de negentiende eeuw-
se boekenzolder zijn hier ondergebracht.
Ook wordt gewerkt aan het opzetten van
een kaartenarchief. In de studiezaal kun-
nen de te raadplegen stukken worden inge-
zien. Voor kopiëren is een kopieerappa-
raat beschikbaar.
Het AIC is geopend op woensdagmiddag
en -avond, verder op donderdagmorgen en
na telefonische afspraak.
Het bezoekadres is: Stationsstraat 40-42,
het postadres is Postbus 62, 4040 DB Kes-
teren, tel. 0488-482205.

Hist. Ver. Tweestromenland (Maas- en
Waalse geslachten)
De werkgroep Maas en Waalse geslachten
heeft medio maart jl. het laatste Doop- en
Begraafboek in de computer gebracht. Via
het computerprogramma kunnen in zeer
korte tijd doop, huwelijk en begraven, op-
genomen in de D.T.B.-registers in het
werkgebied uit de periode 1620-1811, op-
gevraagd worden. De ingebrachte bestan-
den zijn inmiddels in gedrukte vorm be-
schikbaar en worden uitgegeven naar de
huidige gemeente indeling: Beuningen,
Druten, Heumen, West Maas en Waal en
Wijchen. Ook is de D.T.B, inventaris van
het werkgebied weer verkrijgbaar.
Inlichtingen 024-6413012 of Werkgroep
Maas- en Waalse Geslachten, Postbus
343, 6600 AH Wijchen.
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Stichting Indisch Familie Archief
Het Indisch Familie Archief heeft naast de
hoofdcollecties, die familiegegevens be-
vatten ook de beschikking over een aantal
hulpcollecties. De laatste verschaffen een
beeld uit de tijd waarin deze families heb-
ben geleefd. Ze omvatten onder meer:
Foto's: personen, landschappen, scholen
en gebouwen uit Nederlands-Indië.
Documenten: geboorteaktes, trouwaktes,
rijbewijzen, paspoorten e.d.
Informatie: o.a. over de indeling van In-
dië, de opeenvolgende gouverneurs-gene-
raal, de Oorlogsgravenstichting.
Bio's: verhalen over personen, hun carriè-
re en wedervaren.
Krantenartikelen: onderwerpen, die op In-
dië betrekking hebben.
Artikelen: van en over Indische schrijvers,
m.a.w. veel lectuur over allerlei onderwer-
pen.
Ook is er o.m. een speciale afdeling over
familiewapens, waarin men kan zoeken.
Kortom: er is informatie over zeer veel
uiteenlopende onderwerpen. Naast het me-
dedelingenblad IFA-Bulletin kan men ook
verschillende informatiefolders en over-
zichten van Indische familienamen, waar-
over informatie aanwezig is, bestellen.
Verdere informatie via 033-4611611, tst
21.

Koninklijk Nederl. Genootschap v. Ge-
slacht- en Wapenkunde
Onder redactie van C.E.G. ten Houten de
Lange en C. de Bruin zal uitgegeven wor-
den het Nederlands Wapenboek. De op-
laag zal in ieder geval 200 exemplaren
zijn. Per deel worden in alfabetische volg-
orde honderd wapens opgenomen. Op de
linkerpagina komt tekst, op de rechter
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wordt het desbetreffende wapen (in kleur)
afgebeeld. Zij die in het wapenboek willen
worden opgenomen, moeten een wapen-
beschrijving, de bronvermelding en genea-
logische informatie en voor de wapenaf-
beelding een goede wapentekening of een
scherpe, op glanzend papier afgedrukte
kleurenfoto inzenden. Per opname van een
wapen wordt een bijdrage van ƒ 350,— ge-
vraagd, waarvoor men een boek ontvangt.
Extra exemplaren kosten ƒ 95,—. Voor 1
augustus moeten alle gevraagde gegevens
ingezonden zijn. Verdere informatie bij de
Redactiecommissie p/a Koetshuis 'Val-
ckenbosch', Boulevard 15, 3707 BK Zeist.

Nederlandse Kring voor joodse genealo-
gie.
Uit Misjpoge, jaarg. 11, nr. 1 onder meer
een verslag van de lezingen, gehouden tij-
dens de tweede lustrumdag op 21 septem-
ber 1997. Een nieuwe bron werd door me-
vrouw Van Schie van het Algemeen Rijks-
archief voorgesteld. Daar zijn archieven
van twee overheidsinstanties onderge-
bracht, die na de twee wereldoorlog zijn
opgericht om het vermogen van de in de
oorlog omgekomen joden te beheren en
aan eventuele erven terug te geven. Om
deze erfgenamen te kunnen uitbetalen
moesten van de vermisten officiële aktes
van overlijden worden opgemaakt met
plaats en datum van overlijden. Hiermee
hield de Commissie voor het doen van
Aangifte van Overlijden van Vermisten
zich bezig. De commissie Liquidatie van
Verwaltung Sarphatistraat (LVVS) nam de
afwikkeling van het van alle Nederlandse
joden door de bank Lipmann-Rosenthal te
Amsterdam in beslag genomen vermogen
op zich. Dit bleek een gigantisch werk,

128

aangezien er ongeveer 42.000 rekening-
houders waren. Na twaalf jaar gelukte het
meer dan 90 procent van het in beslagge-
nomen kapitaal terug te betalen, waarvoor
de 'Commissie van Aangifte' ongeveer
116.000 zaken behandelen. Er liggen in
het ARA dus nog onaangeboorde bronnen
over de recente familiegeschiedenis te
wachten. Er zijn meer dan 100.000 offici-
ële overlijdensakten van Nederlandse jo-
den!
De collecties van de Bibliotheca Rosent-
haliana van de Universiteit bevat veel wat
voor joods genealogisch onderzoek van
belang zou kunnen zijn. In de handschrif-
tenverzameling bevinden zich bijv. enkele
besnijdenisboeken en Hebreeuwse en Jid-
dische handschriften met gegevens over
families. Ook zijn er enkele archieven, o.
a. van de joodse gemeente van Oldenzaal
en van Dr. Jakob Frankel, opperrabijn van
Overijssel, waarvan een inventaris be-
schikbaar is.
In dit nummer ook een informatief artikel
van de heer HoUestelle over bronnen voor
joodse genealogie in de Nederlandse ar-
chieven: Zeeland, (incl. bronnen over
Zeeuwse joden buiten Zeeland)

Vlaamse Vereniging voor familiekunde
(WF)
Bij de afdeling Roeselare zal een totaal
herbewerkte en vernieuwde versie van de
Handleiding voor genealogisch onderzoek
in Vlaanderen verschijnen. Auteur is
Johan Roelstraete. Deze handleiding, die
circa 500 pagina's omvat is zowel voor de
beginnende als de gevorderde genealoog
met Vlaamse wortels van groot nut. Men
wordt wegwijs gemaakt in de vele bron-
nen, waaronder minder bekende. Ook ko-
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men de hulpwetenschappen als heraldiek,
chronologie en naamkunde aan de orde.
Een overzicht van rijks- en stadsarchieven
en documentatiecentra met hun adressen
en openingstijden ontbreekt evenmin.
Voorintekening kan tot en met 30 juni
1998. De verschijningsdatum is 1 oktober
1998. Deprijs bedraagt 1500 B.f. + 200 B.
f voor verzendkosten. Leden van de VVF
betalen 1200 B.f + 200 B.f. Te betalen op

rekening 712-0112317-74 van VVF Roe-
selaere. Inlichtingen tel 051-221473. Be-
steladres: VVF afd. Roeselaere, p/a Leeu-
werikstr. 5, 8800 Roeselare. België
(Aantrekkelijk zou zijn als eventuele Ne-
derlandse bestellers van het Nederlandse
gironummer van de VVF gebruik hadden
kunnen maken, maar daarover is niets ver-
meld.)

Thuis graven in de familiegeschiedenis
H.M. Lups

Deze titel is overgenomen van het mei-
nummer (1998) van de Citadel, het mede-
delingenblad van het Rijksarchief in
Noord-Brabant.
Genealogisch onderzoek thuis doen komt
steeds dichterbij. Aantrekkelijk voor de
computeraars met een internetaansluiting,
maar zo mogelijk ook voor de (nog) niet
computergenealogen. Voor diegenen, die
(nog) niet met de computer overweg kun-
nen, zou dan iets geregeld moeten worden,
zodat ook zij van deze mogelijkheden kun-
nen profiteren. Misschien kan zo iets bin-
nen het verband van bestaande verenigin-
gen geregeld worden, misschien ook kan
het op een andere manier, bijvoorbeeld via
familie of vrienden.

In Ons Erfgoed, jg. 5, nr. 5 vertelde dr. A.
J. Lever het een en ander over automatise-
ring bij het Centraal Bureau voor Genealo-
gie. In dat artikel werd vermeld, dat nu ook
thuis via Internet gezocht kon worden
(http://www.cgb.nl), o.a. op naam, zodat
thuis kan worden nagegaan of en zo ja
waar bij het CBG gegevens van de betref-

fende familie/persoon aanwezig zijn. Men
kan zijn zoekwerk thuis voorbereiden. Op
pag. 8 van nr. 1, 6e jg. berichtten we over
de stand van zaken bij de Digitale Stam-
boom te Delft. In dit nummer vindt u op
pag. 130 van de hand van de heer JW. Ko-
ten een artikel over automatiseringsontwik-
kelingen in Sittard. Deze mogelijkheden
vormen slechts het topje van de ijsberg. Er
is momenteel veel meer aan de hand.
Het is de bedoeling dat over vier jaar, dus
in 2002 iedereen thuis achter de computer,
zijn of haar familiegeschiedenis terug kan
zoeken tot rond 1780. Dit grootse project
van de Rijksarchiefdienst (Landelijke pro-
jectgroep 'Digitale Sleutel tot de familie-
geschiedenis') wordt vanaf deze zomer be-
proefd en getest en is zowel op Internet als
in de studiezalen te raadplegen. Vooreerst
gaat het om een proefbestand met gege-
vens van de Rijksarchieven in Drenthe,
Flevoland, Friesland, Noord-Brabant en U-
trecht.

Het invoeren van de gegevens in de com-
puter is monnikenwerk, dat hoofdzakelijk-
gedaan wordt door vrijwilligers. Bij het
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Rijksarchief in Noord-Brabant werkt een
hechte groep van vijftig tot zestig man
reeds vijfjaar aan dit project. In deze pro-
vincie worden 349.329 huwelijksakten uit
de jaren 1811 tot en met 1922 ingevoerd,
waardoor men tot ongeveer 1780 de voor-
ouders op kan sporen. Bovendien doen de
deelnemende archieven alle iets extra's.
Noord-Brabant zet als toegift de index op
de memorie van successie op Internet.
In Friesland is men momenteel bezig na
de huwelijksakten ook de overlijdensakten
in de computer te zetten (750.000). Dit
projekt kan nog altijd meer vrijwilligers
gebruiken. Er zijn nog plaatsen open op
het Gemeentearchief van Leeuwarden, het
Streekarchief in Dokkum en het gemeen-
tehuis in Sneek. Eventuele belangstellen-
den kunnen contact opnemen met Willy
Etmans, 058-2127103 (maandag en dins-
dag). Over de overige provincies beschik
ik momenteel nog niet over gegevens.

Men kan dus thuis het vooronderzoek ver-
richten en dan eventueel gericht de archie-
ven bezoeken om de studie te verbreden
en te verdiepen. Een groot voordeel is, dat
in de nabije toekomst al die akten in één

landelijke 'kaartenbak' zitten. Niet alleen
voor de mensen in ons land ontstaat zo
een unieke mogelijkheid, ook mensen uit
het buitenland met Nederlandse voorou-
ders kunnen via Internet al een heel eind
komen. Ook is er een grotere kans
'vermiste' huwelijken op te sporen. Heel
wat meisjes van het platteland werkten in
de steden als dienstbode. Men moest vroe-
ger trouwen in de woonplaats van een van
de toekomstige huwelijkspartners. Dat kon
dus ook de woonplaats van de bruid zijn
en niet de plaats waar ze eigenlijk vandaan
kwam. Verder zijn nu soms schippershu-
welijken moeilijk te vinden.
Het internetadres is www.archief.nl.
Hoe alles in de praktijk zal gaan is een
moeilijk te beantwoorden vraag. Als men
rekent dat alleen Delft in één maand een
kleine 1400 'inloggers' had kan men zich
een voorstelling maken van het grote aan-
tal mensen, dat dit landelijke internetadres
zal raadplegen om te zoeken in miljoenen
gegevens.

Maar er is meer. Ook het elektronisch pu-
bliceren begint op gang te komen, maar
daarover een volgende keer.

Nieuws van Sittard.
Belangwekkend automatiseringsproject in
JW. Koten
In Sittard is een zeer interessant automati-
seringsproject in gang gezet dat wel eens
een voorbeeldfunctie zou kunnen hebben
voor andere plaatsen of heemkundige vere-
nigingen. Dit project heeft zijn koepel in
de Stichting Historie Sittard (SHS) een
multi-disciplinair samenwerkingsverband

wording.

in coöperatie met het plaatselijke Stadsar-
chief. Het ideaal-beeld waar men naar toe
werkt is dat u over zeg 10 - 15 jaar met vir-
tual-reality technieken een stadswandeling
zou kunnen maken in het Sittard van bij-
voorbeeld 1750. Dat u bovendien aan een
deur kan kloppen en weet wie er wonen,
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hoeveel kinderen er zijn en wat de huisva-
der/moeder voor beroep uitvoert, welke
functies hij/zij binnen de stad uitoefenen,
tot welk(e) kerkgenootschap c.q. vereni-
gingen hij/zij behoorde, wie familie was
en waar die woonden, hoe hij/zij aan zijn
huis kwam en wat na het overlijden van
een van beiden met alles is gebeurd. Ver-
der natuurlijk hoe de indeling van het huis
was, eventuele afbeeldingen van zaken en
personen rond dit huis en mogelijk docu-
menten die op deze familie betrekking
hebben. Kortom het integrale beeld van
een stad hoe deze in werkelijkheid be-
stond en functioneerde.
Ik vernam van dit project tijdens de jaar-
vergadering van de sectie genealogie van
het LGOG (Limburgs Geschied- en Oud-
heidkundig Genootschap) waar de heer
Theo Oberdorf verslag deed.
Bovengenoemd vrijwilligersproject is zo-
als u ziet zeer ambitieus. Het biedt de ve-
le medewerkers niet alleen veel genoegen
en vriendschap maar geeft ook prestige en
het prettige gevoel dat iets waardevols
wordt nagelaten. Sedert alle steden lang-
zamerhand een uniforme hutspot worden,
is het, mede voor het toerisme, erg belang-
rijk dat men zich als stad toch weet te on-
derscheiden. Bovendien willen de bewo-
ners in een stad een beetje eigenheid en
geborgenheid voelen. Binnen de beleving
is de woonomgeving waar men opgroeide
natuurlijk iets heel bijzonders. Als alles
het zelfde zou worden verliest men na-
tuurlijk een stukje identiteit.
Is bovengenoemde project uit oogpunt van
toerisme en de versterking van de eigen
identiteit belangrijk zo'n project kan na-
tuurlijk ook sturend zijn voor de stadsont-
wikkeling. Met de verzamelde gegevens
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kan men goede keuzes maken, zodat
nieuwbouwprojecten zodanig worden uit-
gevoerd en gesitueerd dat zoveel mogelijk
van het eigene behouden blijft.
Hoe is men zo tot dit project gekomen. Er
zijn drie voorwaarden om dit aan te dur-
ven nl. mensen, bronnen en computertech-
niek. Na het voltooien van het historische
project 'Sittard uit bronnen geput' en de
uitgave van 'Sittard een grensoverschrij-
dend verleden', projecten die niet alleen
wetenschappelijk maar ook een zakelijk
succes waren, had men een zo'n grote
'historische infra-structuur' opgebouwd dat
het jammer zou zijn deze verloren te laten
gaan. Deze historische infrastructuur be-
stond uit een aantal goed geoliede werk-
groepen bestaande uit specialisten van al-
lerlei soort die voor de tot standkoming
van deze gevarieerde naslagwerken ver-
antwoordelijk waren. Kortom binnen deze
werkgroepen bestond een grote hoeveel-
heid know-how en.... heel veel vriend-
schap. Bovendien lag er een netwerk
waarin een aantal verschillende werkgroe-
pen was gecoördineerd, die ieder een deel-
taak op bijna professionele wijze aankon-
den. Op de knooppunten van dit project
waren enkele professionals en ervaren
amateur-historici die de zaken in de tang
hielden. Als voorbeeld noem ik de thans
79 jarige dr. Oremus, oud-docent wis- en
natuurkunde van het St Jozefcollege, die
na zijn pensionering zich tot een specialist
in oud Duits schrift1) heeft weten op te
werken en die voor een tiental hoogwaar-
dige publicaties verantwoordelijk is.
Met deze mensen beschikbaar durfde men
het aan om in 1994 het SHS-project op te
zetten om Sittard integraal in kaart te
brengen. Daarbij wilde men pogen de his-
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torische bronnen en de fysieke werkelijk-
heid van de stad aan elkaar te knopen. Een
goed voorbeeld is dat men de oude namen
die aan panden in de stad waren toegekend
weer boven water bracht en middels een
gevelstenen project hun historische plek in
het hedendaagse Sittard teruggaf.
Wat de bronnen betreft, wilde men niet
uitsluitend uitgaan van schriftelijke bron-
nen, beeld/foto-archief materiaal, kaarten
enz. maar ook van de fysieke structuren
(huidige bebouwing), zowel boven de
grond, maar ook het verscholen fysieke ar-
chief onder de grond. Dit zijn niet alleen
huizen en gebouwen, maar ook objecten
als waterputten, fortificaties, waterlopen,
bruggen, wallen enz.
Wat deze fysieke geschiedenis betreft,
binnen het project 'Sittards Woonverleden'
van SHS, is een werkgroep bouwhistori-
sche actief, bestaande een architect, een
landmeterkundige, een computer-deskun-
dige, een kadaster-specialist, een oud-
docent bouwkunde enz. die geregeld bij
elkaar komen om Sittard zoals het is en
hoe het was zodanig panklaar in documen-
ten klaar te stomen dat het in een compu-
ter-bestand kan worden verwerkt. Dankzij
het reeds genoemd relatienetwerk heeft
men beslag weten te leggen op een zeer
geavanceerd CAD-programma. Het aardi-
ge is dat men dit CAD-programma Micro-
station genaamd evenals het programma
OMEGA door de firma's ISIS Benelux als
sponserversie beschikbaar heeft gekregen.
De ervaringen met deze software binnen
het project blijken nu zodanig waardevolle
gegevens te hebben gegenereerd, dat op
basis hiervan de software kon worden bij-
gesteld om de historische gegevens nog
beter te kunnen vormgeven. Kortom we-

132

derzijdse bevoordeling dus.
Heb ik het goed begrepen, dan kunnen in
dit CAD-programma bijvoorbeeld de fy-
sieke-data (kaartmateriaal, fotografische
documentatie, afbeeldingen enz.) van een
pand worden verwerkt en zelfs drie-
dimensionaal worden afgebeeld, zodat
men op den duur bijvoorbeeld in virtual-
reality een oud straatje kan reconstrueren.

Een tweede werkgroep, 'Mondelinge Ge-
schiedenis' genaamd houdt zich bezig met
'oral-history' en bestaat vooral uit liefheb-
bers van Ons-Sittard. Heel wat historische
gegevens maar ook volksverhalen kwa-
men op die manier boven water die anders
verloren dreigden te gaan. Zodoende kon
bijvoorbeeld een Sittards pand als 'spook-
huis' worden gekarakteriseerd, waar zich
allerlei wonderlijke verhalen rond hebben
gegroepeerd. Een bijkomend vreugdevol
gegeven was, dat de bewoners van de se-
nioren-inrichtingen, die binnen dit project
werden geïnterviewd, zeer veel medewer-
king gaven. Senioren, die zich meestal wat
aan de rand geplaatst voelen, kregen door
deze belangstelling prestige. Hierdoor
veerde niet alleen het enthousiasme op,
maar ook deed het hen persoonlijk goed
dat zij een waardevolle bijdrage aan het
project konden geven. Vaak kwamen bij
deze gesprekken ook oude foto's te voor-
schijn die thans met het zicht op 'Sittards
Woonverleden' anders bekeken werden.
Soms volgden identificaties van plaats en
personen, niet zelden ook schenkingen.
Heb ik het goed begrepen, dan kun je in
dit CAD-programma op den duur een tijd-
basis invoeren, zodat je een woonhuis of
bijzonder pand, kunt positioneren in de
historische situatie van zeg 1690, 1780 of
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1844. Om het eenvoudig te stellen, wan-
neer je met behulp van het CAD-
programma een Sittards straatje van 1844
(drie-dimensionaal) zou kunnen reconstru-
eren aan de hand van kadastraal-materiaal,
afbeeldingen enz., dan zou je ook aan ie-
der huis de bewoner kunnen koppelen.
Heb je dat gedaan, dan kan de bewoner
weer een ingang zijn naar een gekoppeld
bestand, waar afbeeldingen, foto's en ove-
rige genealogische data aan kunnen wor-
den gelust.

Een werkgroep 'historie' of schriftelijke
geschiedenis houdt zich bezig met het on-
derzoek naar en in historische bronnen,
bijv. belasting-kohieren, cijnsboeken,
doop-, trouw en begrafenisregisters, ka-
daster- en notariële gegevens evenals
transportregisters en cartularia betreffend
onroerend goed. Aan de hand hiervan
vindt een bewonersreconstructie plaats en
worden koppelingen gelegd.

Een vierde werkgroep tenslotte houdt zich
sinds kort bezig met de informatie-
technologie, omdat de verwerking van al
deze sterk uiteenlopende gegevens in een
consistent-systeem veel problemen op-
roept.

Dit is een ambitieus project zoals ik
schreef, dat dank zij de geestdrift en de
deskundigheid van enkelen binnen de Sit-
tardse bevolking zich toch heeft genesteld.

De zorg om het project lopende te houden
is natuurlijk wel een probleem apart. Het
is en blijft vrijwilligerswerk en dat bete-
kent dat men mensen moet blijven stimu-
leren en bemoedigen. Onderlinge vriend-
schap is daarbij natuurlijk een belangrijke
motor.

Ik denk dat een project als nu in Sittard
een wegwijzer inhoudt. Dit wordt de ont-
wikkeling van de moderne genealogie.
Met als basis de successie van de genera-
ties kun je de belevenissen van onze voor-
ouders en hun betekenis voor het nu, echt
goed in kaart brengen. Het meest aardige
van dit project is dat het mensen samen-
brengt en dat het is ingebed in de samenle-
ving. Senioren en vutters heeft het een
nieuwe waardevolle bezigheid gegeven,
waardoor zij in het hart van de samenle-
ving blijven en ook aan nieuwe ontwikke-
lingen vorm kunnen geven. Dit is werk dat
vrijwel uitsluitend door vrijwilligers kan
worden gedaan. Laten wij hopen dat ook
de politiek hier waardering aan toekent.

De auteur dankt de heer Theo Oberdorf
voor zijn kritisch commentaar en enkele
aanvullingen van de tekst.

1) De meeste bronnen in Sittard zijn natuurlijk in
het oud Duitse schrift gedocumenteerd. Deze waren
grotendeels in het archief te Düsseldorf te vinden.
Een groot deel van dit materiaal is gekopieerd en in
het RA in Limburg en het GA-Sittard beschikbaar.
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Boeken en tijdschriften
Van Heteren, een genealogie en een familie-
geschiedenis
Gegevens verzameld door W.A.J. van Heteren
AA en ir. J.T.A. van Heteren; auteur ir. J.T.A.
van Heteren. Uitgave van de Van Heteren
Stichting, secr. Bosweg 14, 5581 GL Waalre.
In de verantwoording wordt gezegd dat het
boek de geschiedenis bevat van veertig Van
Heterens in tien generaties weergegeven. Dit
betreft de stamvader, alle volwassen geworden
Van Heterens (zonen en dochters) en de jongste
nakomelingen. Het aantal pagina's (ruim 300)
duidt er op, dat dit boek nog wel iets meer moet
bevatten.
Het start met een beschouwing over Van Hete-
rens met bronvermelding.
De stamvader, Dirck Aelbertsz van Heteren
trouwde als jongeman op 21 april 1683 voor de
schepenen van Utrecht. Dit was een mogelijk-
heid voor hen, die zich niet tot de Gereformeer-
de Kerk rekenden zoals doopsgezinden en
rooms-katholieken.
Voor een bespreking van een generatie wordt
eerst beknopt iets van de geschiedkundige fei-
ten weergegeven, die op dat tijdstip een rol
speelden. Vervolgens komt de levensloop van
de betreffende Van Heteren aan bod, waar no-
dig met aanvullende informatie.
Als voorbeeld: Totdat de katholieken weer ei-
gen kerken en kerkhoven kregen, lieten dege-
nen onder hen, die daartoe de financiële midde-
len hadden, zich bij voorkeur begraven in een
voormalige rooms-katholieke kerk. Uiteindelijk
was dat toch gewijde grond.
Ook het leven van Dircks vrouw Lijsbeth wordt
beschreven inclusief haar tweede huwelijk. Zij
overleefde haar eigen kinderen, schoondochter
en schoonzoon, maar had nog wel negen klein-
kinderen.

Van de beide jongste Van Heteren's, Dirck en
Bram is een beknopte kwartierstaat gepubli-
ceerd.
Het boek besluit met een aantal bijlagen waarin
deelgenealogieën van aangetrouwden worden
behandeld (Van Zeijst, Van Bemmel, Pere-
boom, Verweij, Van Maarschalkerweert, Van
Soes(t)bergen, Craykamp, De Keur, Van Leus-
den, Dominicus, Swillens, Van Gameren, Van
de Bilt, Van Ewijk, Versteegh, Van Vliet,
Oonk, Van Hees, Van Velzen, Leenen en Sel-
denthuis) plus een naamregister notarissen en
een naamregister overigen.
Prettig is dat bronvermeldingen niet in noten,
maar in de tekst zijn verwerkt. Ook is bij iedere
persoon de relevante informatie over hem of
haar verwerkt. Wel heeft dit als consequentie
dat sommige informatie op verschillende plaat-
sen voorkomt. Mee omdat het boek, naast de
genealogische allerlei omlijstende gegevens
vermeldt, is het, ondanks de enigszins onge-
bruikelijke samenstelling, een interessante fa-
miliegeschiedenis.
Geïnteresseerden kunnen het boek zo lang de
voorraad strekt bestellen door overmaking van
ƒ 70,— (inclusief portokosten in Nederland) op
girorekening 4419861 t.n.v. de Van Heteren
Stichting (Hoogland).

Westerwolders en hun woningbezit, deel 5:
Het Kerspel Onstwedde II 'De gehuchten'
Hierin worden behandeld: ten Campe, de Onst-
weddermolen, de Höfte, Smeerling, Eller-
singhuizen (ged.), Jipsinghuizen (ged.), Veen-
huizen, ter Maars, Nieuw-Stadskanaal en Mus-
sel. De prijs van het boek, dat 544 blz. omvat,
bedraagt ƒ 150,-- (+ ƒ 10,- portokosten), over
te maken op giro 997170 t.n.v.. C.J. Wegman te
Wierden.
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Agenda

11-07-98 Boekenmarkt voor particulieren, inl. 0543-452380.
05-09-98 Vooroudermarkt, Zaal Ogterop te Meppel. *)
12-09-98 Zeeuwse Contactdag. Kapelle
19-09-98 Genealogische Dag Brabant. Deze dag is bedoeld voor iedereen die op zoek is

naar gegevens over voorouders van Brabantse afkomst. Georganiseerd in het
RA in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch. T.z.t. volgt meer informatie. *)

12-09-98 Manifestatie 'Genealogie en Computers", van de NGV afd. Groningen en
Noord-Drenthe in de Groninger Archieven. T.z.t. volgt meer informatie *)

19-09-98 4e Reg. Contactdag voor Fam.-, Boerderij- en Streekgeschiedenis in O-
Gelderland in Dorpshuis 'Ons Huis', Kruittorenstr. te Bredevoort, aanvang
10.00 uur. Info op het gebied van genealogie, boerderij- en streekgeschiedenis.

26-09-98 40-jarig bestaan NGV afd. IJssellanden in RA Zwolle
03-10-98 (Inter)nationale Genealogische Dag, georganiseerd door Genealogische Vereni-

ging Prometheus te Delft, Faculteit der Werktuigbouwkunde en Martitieme
Techniek, Mekelweg 2 te Delft. Hierover te zijner tijd meer. *)

31-10-98 Limburgse Contactdag

*) Op deze dagen is Ons Erfgoed aanwezig.

N.B. S. V.P. tijdig uw opgaven inzenden, rekening houdend met onze verschijningsfre-
quentie.

Vragen en antwoorden
Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde vragen of
problemen hebben, anders dan genealogische con-
tactzoekers, kunnen ze in deze rubriek aan de orde
stellen. Eventuele antwoorden graag naar de redac-
tie. Antwoorden, die alleen voor de vragensteller
belangrijk zijn, worden direct doorgezonden. De
andere worden al dan niet verkort en/of samenge-
voegd in Ons Erfgoed gepubliceerd.

Vraag 98.02 In de gichtregisters van Heel
(Limburg) wordt omstreeks 1700 als school-
geld genoemd 'een blaumuijser smaents voor
ieder kindt'. Kennelijk is een blaumuijser een
munt, maar wie kan vertellen wat voor een?

Vraag 98.03 Wat is de juiste benoeming van
voorouders tot in de zevende generatie. In de
voorgedrukte kwartierstaten van het CBG wor-
den o.a. oergrootouders genoemd, Van Dale
heeft het over oudovergrootouders enz. Wat is
nu correct? Zijn er ook speciale benamingen
voor a.a.a.a. neef, -nicht, -ooms of-tantes?

Vraag 98.04 Ik kwam de termen 'bij opbod en
brandende keersen uitdoen' en 'keersen-
uitblussinge' tegen in stukken van medio 1750
in het gebied bij Appingedam. Wat houden
deze termen in?
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Genealogische contactzoekers
Vragen voor deze rubriek worden opgenomen in
volgorde van binnenkomst en voor zover de plaats-
ruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis voor abon-
nees. Tekst graag in machineschrift of blokletters.
Maximaal per contactzoeker 720 letters/spaties.

Gerritsen, Van Glasenap, Kiene en Spieri-
eus. Mijn echtgenote is het kleinkind van Ma-
ria Theresia Adriana Kiene, geb. 19-12-1870
(reg. 9 Fo 183) te Amsterdam. Zij trouwde met
Gerrit Spierieus, geb. 31-07-1877 te Amster-
dam. De ouders van Maria waren Herman
Hendrik Gerhardus Kiene en Elisabeth
Everdina Maria van Glasenap.Mijn vrouws
moeder Maria Theresia Adriana Spierieus,
geb. 18—9-1903 te Amsterdam trouwde twee
maal met Arend Johannes Gerritsen, geb.
15-08-1892 te Haarlemmerliede.
Mijn belangstelling gaat uit naar de verwanten
en voorouders van de families Gerritsen, Van
Glasenap, Kiene en Spirieus.
W.M.J. Ottevanger, Lisztstraat 200, 2551 TK
Den Haag, tel. 00070-3973268.

Lint, Lambertus van, geb. Amersfoort 11-1-
1821 (RK), zoon van Johannes van Lint
(grutter). Wie kan mij informatie geven over
deze persoon. Volgens een successiememorie
woonde hij in 1844 in Warmond. Verder ont-
breekt ieder spoor. In Warmond bevond zich
destijds een RK-priesteropleiding. Volgde hij
deze misschien?
C. van Luint, Cicerolaan 8, 3584 AK Utrecht,
tel. 030-2514811.

Looff, Thomas de, geb. 1674 Machelen (B),
overl. 1723/29 Colijnsplaat (Cpl), tr. 1713 te
Kortgene Cornelia Pampus. Kinderen, geb. te
Colijnsplaat zijn o.m. Johannes (2-10-1713),
Jacobus (9-6-1715) en Willem (17-10-1717.

Wie weet welke zoon de (voor)vader is van
Johannis de Looff geb. omstr. 1760, tr. 29-3-
1713 te Kortgene Elisabeth Israël; Jacob de
Looff geb. 1802 Kortgene, tr. aldaar 23-8-
1827 Jacoba Platschorre; Jan de Looff, geb.
1831 Kortgene, tr. (2) Colijnsplaat 2-5-1867
Suzanna S. Koster.
K. Brouwer, Yokohamadreef 67, 3564 XH
Utrecht, tel. 030-2614129.

Meer, van der/Weyer. Wie zou mij kunnen
helpen aan verder gegevens van Sint Jans van
der Meer en Renske Durks Weyer? Hun
dochter, Akke Sints van der Meer werd in
1795 in Heerenveen geboren.
W.N.A. Berg-ten Bergen, Lisdodde 27, 9207
AR Drachten, tel. 0512-523217.

Sallem (Salm, Pieter Florisse van der. Wie
heeft gegevens over deze landmeter? Over zijn
werk is veel geschreven, maar met wie was hij
gehuwd en zo ja, waren er kinderen? Ook ver-
dere informatie is welkom.
L.M. Visser-van der Salm, John Woodruimte
39, 2728 NC Zoetermeer, tel. 079-3410550.

Mijn bestanden zijn inmiddels gegroeid tot
140.000 personen. Zie verder mijn contactzoe-
ker in het voorgaande nummer van Ons Erf-
goed. W.L. van Pelt, J. Jordaenstr. 15, 2923
CK Krimpen a/d IJssel, tel. 0180-519881.

Verhoeven, Petrus (Joannes). Wie kan mij
informaties over voorouders enz. geven van
Petrus (Joannes Verhoeven, geb. in Wortel
(B) rond 1700, gehuwd in 1723 in Zundert met
Cornelia van Gorp?
W. Verhoeven, Twikkelstraat 13, 4834 LL
Breda, tel. 076-5654926.
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De Franse wetten en de genealogie (1)
JW. Koten

Twee gebeurtenissen gedurende de afgelo-
pen eeuwen zijn voor de genealogie van
uitzonderlijk belang gebleken:
• het concilie van Trente (1545-1563):

waarbij de invoering van de kerkelijke
registraties werd geregeld en het huwe-
lijk zijn definitieve kerkelijke vorm
kreeg.

• de periode na de Franse revolutie
(1789) waarin de kerkelijke demogra-
fische (demografie = beschrijving van
de bevolking) handelingen: zoals de
registratie van de DTB-gegevens, door
de staat werden overgenomen, nadat zij
in gedetailleerde wetgeving nauwkeu-
rig waren geregeld.

Deze overgang van kerk naar staat is na-
tuurlijk niet zonder slag of stoot ver-
lopen. Doch de moderne staat die na de
Franse revolutie zich ontwikkelde vroeg
voor het beleid veel statistische gegevens.
In handen van de kerkelijke autoriteiten
waren deze demografische gegevens over
geboorten, huwelijk en sterfte voor het ci-
viele bestuur niet onmiddellijk beschik-
baar en ook niet van voldoende kwaliteit.
Het openbare bestuur stond dus in een
achterstand positie ten opzichte van de
kerk en dat wenste men niet, zeker niet
waar de Franse revolutie duidelijk een an-
ti-kerkelijk en laïcistisch (leken = anti-
kerkelijke autoriteiten) karakter had.

Passend bij de ontwikkeling van de na-
tuurwetenschappelijke geest ') van dit
tijdsgewricht, werd vooral in en na de

Franse revolutie grote waarde aan statisti-
sche gegevens toegekend. Voor de genea-
loog is het aardig te weten dat er weinig
perioden in de Europese geschiedenis zijn
geweest, waar zo ijverig statistiek werd
bedreven als juist in het begin van de ne-
gentiende eeuw. Uit deze tijd is gelukkig
nog steeds heel wat documentatie beschik-
baar, zoals gegevens over volkstellingen
en dergelijke. Het aardige is bovendien dat
de verwerking van deze gegevens een
nieuw soort rekenkunde vroeg die gedu-
rende deze periode werd ontwikkeld.
Daarbij heeft de Belgische Wiskundige
Quettelet de basis gelegd van de moderne
demografie 2). In Nederland deed van
Swinden veel aan wiskundig demografisch
onderzoek.

Vanaf 1795-1813 is Holland bij de revolu-
tie en het Franse bewind betrokken ge-
weest en pas in 1811 wordt de burgerlijke
stand in Holland, dat tot een Franse pro-
vincie werd gedegradeerd, geleidelijk aan
een feit 3). Het leek mij voor genealogen
de moeite waard eens na te gaan hoe deze
bevolkingswetten in deze periode tot stand
kwamen en wat de filosofie (achter-
grondsbeginselen) was-. Ik ontkom er hier-
bij niet aan, de historische achtergronden
in het kort uiteen te zetten. De Franse peri-
ode tussen 1795-1815 is staatkundig zeer
complex, maar wel zeer boeiend geweest.
Tijdens deze periode werd de Republiek
van de Zeven provinciën geleidelijk aan
stoomklaar gemaakt voor de constitutione-
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Ie monarchie zoals wij thans kennen.
Daarbij werd de Franse wetgeving vrijwel
integraal overgenomen en legde Lodewijk
de bedding voor het erfelijke koningschap
onder het huis van Oranje.

De Franse grondslag

Frankrijk het begin
Door de Franse koningen werd al drie eeu-
wen geprobeerd 4) grip te krijgen op de
kerkelijke demografische gegevens. Alles
liep echter stuk op de halsstarrige houding
van de kerkelijke autoriteiten die zich
hiertegen fel verzetten. Deze vreesden te-
recht de instelling van een burgerlijk hu-
welijk, hetgeen niet strookte met het sa-
cramentele 5) karakter van de huwelijks-
band. Er was nog een tweede gegronde re-
den waarom de staat deze gegevens zelf
wenste te verzamelen. Het bijhouden van
deze demografische gegevens werd door
de vaak maar matig geletterde dorpspas-
toors onnauwkeurig en naar eigen goed-
dunken bijgehouden. Men kan zich wel
voorstellen dat dit de Franse koningen, die
eigenlijk totalitaire staatshoofden waren,
een doorn in het vlees was. Doch zij kon-
den er weinig tegen doen omdat zij bij de
gratie Gods regeerden 6) en niet een con-
flict met de kerk konden riskeren 7). De
kerk heeft deze zaak dus effectief twee en
een halve eeuw weten tegen te houden
doch deze toestand veranderde na de Fran-
se Revolutie (1789) drastisch. De schei-
ding van kerk en staat was immers een
maxime 8) geworden. Een van de eerste
zaken die de Assemblee Constituante (zeg
maar het revolutionaire parlement) wenste
te regelen was juist deze bevolkingsregi-
stratie. Het touwtrekken tussen kerk en
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staat duurde toch nog twee jaar. Uiteinde-
lijk was 20 September 1792 de zaak be-
slist en daarmee de invoering van een bur-
gerlijke stand een feit geworden 9). Het is
daarmee de ironie van de geschiedenis, dat
de pogingen van de Franse koningen om
de burgerlijke stand te seculariseren pas,
na hun dood, tijdens de Franse revolutie
het definitieve beslag kregen. De nieuwig-
heid sloot aan bij de toenmalige revolutio-
naire filosofie, dat alle Fransen gelijk wa-
ren: ongeacht ras, afkomst, geslacht, gods-
dienst of plaats van geboorte. In dezelfde
lijn paste ook dat de registratie van ge-
boorten, trouwen en overlijden onpartijdig
moest worden uitgevoerd, bij voorkeur
door ambtenaren die centraal konden wor-
den geleid. Na enige touwtrekkerij werd
bepaald dat iedere gemeente diverse amb-
tenaren moest aanstellen die als ambtena-
ren van de burgerlijke stand (officier pu-
blique, later ook officier de 1'état civil)
zouden moeten gaan fungeren 10). Dit kon
dan de burgemeester maar ook een aantal
raadsleden zijn. Bij latere regelingen werd
deze bevoegdheid aan raadsleden ontno-
men. In plaats daarvan werd de bevoegd-
heid aan speciaal getrainde ambtenaren
(ambtenaren van de burgerlijke stand dus)
overgedragen.

De nieuwe burgerlijke stand (1'état ci-
vil)
De instelling van een burgerlijke stand be-
tekende dat iedere gemeente drie aparte
registers in duplo moest gaan bijhouden,
n.1. een geboorte-, een trouw- en overlij-
densregister in tweevoud. Elk jaar moest
bovendien in tweevoud een alfabetisch
overzicht worden gemaakt en iedere tien
jaar een verzamelregister. Een set van de-
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ze documenten moest worden gedepo-
neerd bij het departementale archief (=
huidige provinciale archief), de tweede set
moest in het gemeentearchief worden be-
waard. Inschrijving in een van beide regis-
ters gold als wettig bewijs voor geboorte,
huwelijk en overlijden. Voor erfrechtelijke
kwesties was dat van het grootste belang
n ) . Bovendien stond de leeftijd van be-
trokkene daarmee vast, hetgeen bij kwes-
ties over handelingsbekwaamheid van
grote betekenis was. Aan de kerk werd
vervolgens bevolen de lopende kerkelijke
bevolkingsgegevens aan de staat af te
staan. In het merendeel werden deze gege-
vens dus overgebracht naar het gemeente-
huis. Sommige pastoors hielden echter
voor eigen gebruik een afgeschreven ko-
pie van het origineel. Tot 1 jan 1793 wer-
den deze kerkelijke akten nog in het lo-
pende civiele register ingeschreven. Daar-
na kon slechts door de ambtenaar van de
Burgerlijke stand het burgerlijke stand re-
gister worden gewijzigd. Een afzonderlij-
ke sectie van de registratie moest ook wor-
den gewijd aan de ontbinding van het hu-
welijk, ook al zo'n heet kerkelijk hangij-
zer.

• geboorte aangifte
Nadere instructie verordende dat de aan-
gifte van de geboorte bij voorkeur door de
vader en twee getuigen boven de 21 jaar
moest worden verricht. Gezien de gelijk-
heid van de seksen konden als aangever of
getuigen zowel mannen als vrouwen fun-
geren. Deze aangifte moest binnen 24 uur
plaats vinden, later werd deze termijn tot 3
dagen verlengd 12). Was de vader afwezig
of verhinderd en/of de moeder ongehuwd
dan was de verloskundige (meestal de
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vroedvrouw) verplicht aangifte van de ge-
boorte te doen. De vader (of zijn plaats-
vervanger) moest bij aangifte het kind op
het gemeentehuis tonen. Zo dit niet moge-
lijk was dan moest de ambtenaar van de
burgerlijke stand het geboortehuis bezoe-
ken en zich van de aanwezigheid van de
boreling vergewissen 13). Beviel het kind
in een openbare gelegenheid (hotel) of in-
richting dan moest de eigenaresse(eige-
naar)/directrice (directeur) aangifte doen
14). Van de geboorteaangifte werd een akte
in tweevoud opgemaakt, waarin de plaats,
het tijdstip (datum en uur) en het geslacht
van geboorte werden vermeld, benevens
de naam van het kind, de naam en het be-
roep van de ouders en die van de getuigen.
Het document moest door de vader
(vroedvrouw) en de getuigen worden on-
dertekend. Was de moeder ongehuwd, dan
kon de naam van vader niet in de akte
werden opgenomen. Zodoende kreeg de
boreling de achternaam van de moeder.
Was het kind een vondeling (niet onge-
bruikelijk in die dagen) dan moest politie
en justitie een verbaal opstellen. De amb-
tenaar van de burgerlijke stand moest dan
het kind een naam geven en volgens de
regels het kind in het geboorteregister in-
schrijven. Voor wie zich niet aan de regels
hield dreigde een gevangenisstraf van
twee maanden!

• de huwelijkssluiting
Voor de huwelijkssluiting werd bepaald
dat het ritueel in het gemeentehuis ten
overstaan van de ambtenaar van Burgerlij-
ke stand moest plaats vinden in een voor
het publiek toegankelijke ruimte. Daarbij
moesten de trouwlustigen in aanwezigheid
van vier getuigen met luide stem verklaren
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elkaar te willen trouwen. Daarna werd een
trouwakte opgemaakt waarin de namen en
voornamen van de echtelieden en hun ou-
ders schriftelijk moesten worden vastge-
legd, eventueel met de toestemming van
de ouders bij personen onder de 21 jaar.
Daarna werd de in duplo opgemaakte akte
getekend door de echtelieden, de getuigen,
de ouders en de ambtenaar van de burger-
lijke stand.

Voorafgaande aan het huwelijk moest een
afkondiging van dit voornemen geschie-
den door voorlezing van de ondertrouw-
akte door de ambtenaar van de burgerlijke
stand voor het gemeentehuis tijdens het
middaguur op de zondag tenminste acht
dagen voor het huwelijk 15). Een uittreksel
van deze akte moest op de deur van het
gemeentehuis worden gehecht in een daar-
voor bestemd kastje (met het welbekende
kippengaas). Van deze afkondiging moest
een verbaal worden gemaakt dat in het ge-
meentelijke archief diende te worden be-
waard.

• echtscheidingswetgeving
Met deze wet werd dus het huwelijk gese-
culariseerd en verengd tot een "contract
social", dit in tegenstelling tot de kerkelij-
ke traditie waar het huwelijk een "hemels
contract" was, dat onverbrekelijk de echte-
lieden tot aan de dood bond. Daarom was
het in de lijn van de opvattingen dat ook
de echtscheiding moest worden geregeld.
De echtscheiding ging eveneens voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand. Wan-
neer beide echtgenoten het eens waren
over de scheiding gingen zij naar het ge-
meentehuis om formeel ontbinding van
het huwelijk te vragen, ook nu weer in het

142

bij-zijn van vier getuigen. Daarbij dienden
zij een document dat zij de wachtperiode
hadden doorgemaakt te overleggen en ver-
der een verklaring getekend door de ou-
ders waarin de motivatie van de scheiding
werd gegeven en de onverzoenbaarheid
van de relatie werd bevestigd. Vervolgens
werd dan in de vroegere trouwakte een
aantekening gemaakt van de scheiding en
het tijdstip daarvan. Een apart echtschei-
dingsdocument c.q. register bestond er dus
niet.

• aangifte van overlijden
Na iemands overlijden moest binnen 24
uur aangifte worden gedaan door de fami-
lieleden of de buren. De ambtenaar moest
zich dan van de dood van betrokkene ter
plaatse overtuigen. Hiervan werd een akte
in tweevoud opgemaakt waarin de voorna-
men, naam, beroep, woonplaats (com-
mune), leeftijd 16), de burgerlijke staat, de
personalia van de weduwe of de echtge-
noot, de naam van de ouders inclusief hun
geboorteplaats en tenslotte de namen van
diegene die het overlijden hebben aange-
geven. Stierf iemand in een gesticht dan
diende de directie aangifte te doen. Na de-
ze formaliteit kreeg men pas toestemming
tot begraven. Bij gewelddadige dood
moest de politie toestemming tot begraven
geven.

Burgerlijke stand op genomen in Bur-
gerlijk wetboek
Deze wetgeving werd de basis voor een
deel van het burgerlijke wetboek en daar-
mee tevens de aanvang van onze huidige
civiele registraties. Aangetekend wordt dat
deze civiele (civis = staatsburger) wetge-
ving weliswaar, het "sociale con-
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tract" (burgerrechtelijke overeenkomst,
sociëteit = genootschap) benadrukte, de
vormgeving van de procedures week in
principe nauwelijks af van wat in de Kerk
al eeuwen gangbaar was. Nadien zijn op
de wet nog wel enkele aanvullingen geko-
men, doch het principe bleef gehandhaafd.
Uiteindelijk werd de materie volledig be-
handeld in de wet van 30 ventóse XII (21
maart 1804) ook wel de code civil (later
de code Napoleon) genoemd. Deze was de
basis van ons huidig burgerlijk wetboek,
waarin tevens de burgerlijke stand is gere-
geld. Met deze wijzigingen werd aan de
bewijskracht van alle kerkelijke registra-
ties (erfrecht) een eind gemaakt, zodat bij
rechtszaken alleen nog maar de gegevens
van de Burgerlijke Stand als rechtsgeldig
golden. Kort en goed: de gemeente kreeg
het monopolie van het opmaken en bewa-
ren van akten ter staving van geboorte, hu-
welijk of overlijden. Documentatie door
anderen had geen rechtsgeldigheid en
werd zelfs verboden.

Droits civiques
Een tweede belangrijke ontwikkeling in
Frankrijk was de tot stand koming van de
Franse constitutie van 1799. Hierin wer-
den de burgerrechten (droits civiques) uit-
gewerkt. Volwassen (21 jaar) mannen die
van hun burgerrechten wensten gebruik te
maken, zoals het actieve of passieve kies-
recht, moesten zich laten inschrijven in
burgerregisters (registre civique). Er be-
stond dus een algemeen kiesrecht voor
mannen, eis was wel dat men geen ernsti-
ge misdaad had gedaan, niet van de bede-
ling leefde en men een eed op de grondwet
aflegde. In deze lijsten werden de naam en
voornaam opgenomen (nom et prénom),
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het beroep (qualifïcation) en de geboorte-
datum (époque de la naissance) en de in-
schrijfdatum. Deze gegevens moesten dan
naar de sous-prefecture worden gezonden.
Op basis hiervan gaf dan de sous-prefect
een carte civique aan de betrokkene, waar-
mee men stemmen kon. In veel opzichten
waren deze registres civiques dus kiezers-
lijsten. Bij decreet van 17 januari 1806
werd uitgewerkt hoe die registers er moes-
ten uitzien en hoe de registratie moest
plaats vinden.

Noten

1. Tijdens het einde van de achttiende eeuw was er
niet alleen een revolutie in het staatkundig denken,
misschien nog meer was dit het geval in de wiskun-
de en de natuurwetenschappen. Het is de tijd dat
men op grote schaal met wetenschappelijke experi-
menten begint en feiten meer laat spreken dan boe-
kengeleerdheid. Vooral aan het verzamelen van de-
mografische gegevens werd veel aandacht geschon-
ken.

2. Demografie is de leer der beschrijving van de
bevolking, gebaseerd op statistische gegevens.

3. Naast de burgerlijke stand kregen we tevens het
kadaster, een humaner gevangeniswezen, een onaf-
hankelijke rechterlijke macht, een goed georgani-
seerd centraal bestuur, een effectiever ambtenaren-
korps, de reorganisatie van de gemeentebesturen
enz.
De regering en de gemeenten dienden bovendien
jaarlijks een begroting in te dienen die het parle-
ment en de gemeenteraad moesten passeren. Ook
het systeem van openbare aanbestedingen als mid-
del tegen de achttiende eeuwse corruptie werd inge-
voerd.
Vermolmde instellingen zoals gilden, de kleine cor-
rupte universiteiten en alle vormen van feodaliteit
werden afgeschaft.
Kort en goed: in deze periode werd de grondslag
gelegd voor de vorming van de Nederlandse een-
heidsstaat, gebaseerd op democratische principes.
Thorbecke sprak dan ook van het latere Nederlandse
koninkrijk als een Napoleontisch gereglementeerde
staat met een constitutionele gevel.
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4. Koning Frans de eerste van Frankrijk was het die
via de Ordonnance de Villers-Cotterets het bijhou-
den van de boeken van geboorte en overlijden, met
aantekening van het tijdstip daarvan, invoerde. Het
aardige is dat deze ordonnance van 1539 dateert,
dus van voor het concilie van Trente. Een belangrijk
motief voor het vastleggen van de geboortedatum
was dat het bewijs dat men volwassen en dus hande-
lingsbekwaam was, niet meer op basis van getui-
genverklaringen behoefde te berusten.

5. Het geheiligde; natuurlijk zaten er ook financiële
achtergronds gedachten bij.

6. Romeinen 15, 1-2.

7. Uitstoting uit de kerk (kerkelijke ban) betekende
immers dat de gelovigen-burgers zich niets meer
van de koning hoefden aan te trekken.

8. Hoogste waarde.

9. De eerste pogingen daartoe waren die van 31 dec.
1790, 3 sept. 1791, 3 nov. 1791 en tenslotte die van
20sept. 1792.

10. Men heeft lang geaarzeld aan wie deze registra-
tieopdracht zou moeten worden toebedeeld. Aan-
vankelijk overwoog men de kantonrechter, later ook
de notarissen deze opdracht te verstrekken. Wat de-
ze laatste groep betreft was er het probleem dat men
niet kon vergen dat zij hun registratie gratis zouden
doen. Aangezien men tegen de kosten opzag, werd
uiteindelijk de bevoegdheid bij de gemeente gelegd.

11. In vroeger tijden was het een probleem om te
bewijzen dat men meerderjarig en handelingsbe-

kwaam was. Kwesties die nu niet meer van belang
zijn, waren voor de invoering van de burgerlijke
stand vaak reden voor heftige discussies. Om te be-
wijzen dat men volwassen of erfenis-gerechtigd was
moest men getuigen oproepen die genoemde feiten
onder ede bevestigden. Vooral bij erfrechtelijke
kwesties was het belangrijk te weten wanneer men
was geboren en wie de ouders waren.

12. Deze termijn is tot op heden nog gehandhaafd.

13. Deze bepaling dat het kind of het lijk (dood-
geborene) lijfelijk moest worden gepresenteerd,
werd in de praktijk tamelijk soepel toegepast en
later bleef dit artikel slechts in zeer uitzonderlijke
gevallen van kracht.

14. De letterlijke wettekst was: Quand une femme
accouchera, soit dans une maison publique, sois
dans la maison d'autrois, la personne, qui comman-
dera dans cette maison, ou qui en aura la direction,
sera tenue de déclarer la naissance. Of in het Neder-
lands: Wanneer een vrouw zal bevallen, hetzij in
een openbare gelegenheid (hotel), hetzij in een huis
van anderen, zal de persoon die de leiding heeft van
dit huis, of er de directie voert, gehouden zijn de
geboorte aan te geven. (Later kreeg het woord place
publique ook de betekenis van bordeel)

15. Bij kerkelijke huwelijken waren drie afkondi-
gingen verplicht. Deze afkondigingen vonden plaats
tijdens drie achtereenvolgende zondagsdiensten,
voor de datum van het huwelijk.

16. Merkwaardigerwijze niet het tijdstip van overlij-
den!!

Spelde(n)geld

Onder de geschenken, die men vroeger als
nieuwjaarsgiften pleegde aan te bieden,
werden ook spelden gerekend. Deze wer-
den het begin van de zestiende eeuw inge-
voerd ter vervanging van de daarvoor ge-
bruikelijke houten en benen pinnen en had-
den toen een behoorlijke waarde. Van hier-
uit ontstond in huwelijksbeschikkingen, de
term spelde(n)geld, een zekere bijzondere

toelage, waardoor de vrouw in staat gesteld
werd zich deze (toen weeldeartikelen) aan
te schaffen. Later werd het meer algemeen
een zekere som, waarover de vrouw onaf-
hankelijk en zonder toestemming van haar
echtgenoot kon beschikken.

Bron: De Navorscher 1858, pg. 95-96;
WNT 2694-2695.
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Archiefnieuws
Algemeen Rijksarchief
Hoewel men oorspronkelijk verwachtte dat de
verbouwing van de studiezaal eind juli gereed
zou zijn, blijkt het dat deze meer tijd vraagt.
Streefdatum is nu 6 oktober. Tot die tijd geldt
een beperkte dienstverlening. Zie Ons Erfgoed
1998, nr. 2, pag. 58.
Er is een database in gebruik genomen, waarin
alle Indiase contractarbeiders (cir-ca 34.000)
uit de periode 1873-1916 zijn opgenomen. De-
ze hindoestaanse arbeiders (voornamelijk man-
nen) kwamen tijdelijk naar Suriname. Onge-
veer 11.000 maakten van hun recht op vrije
terugkeer naar India gebruik maar de overigen
vestigden zich permanent. Vele van hun nako-
melingen trokken weer naar Nederland, waar
ze vooral in de grotere steden op zoek gingen
naar een betere toekomst.

Gemeentearchief Delft
De digitale stamboom die men in het archief
en via het internet (http://www.archief.delft.
nl) kan raadplegen is uitgebreid met de o verlij -
densregisters uit de periode 1593-1947.

Rijksarchief in Drenthe
Begin juli is het boek Drenten gezocht. Gids
voor genealogisch onderzoek in Drenthe ver-
schenen. Auteurs: Redmer Alma en Paul
Brood. Uitgangspunt is niet zozeer de bron
maar de vraag, die tot die bron leidt. Het boek
is een coproductie van het rijksarchief in Dren-
the en het CBG in Den haag.
Ten behoeve van het Lias, het computersys-
teem in de studiezaal, waarmee de akten van
de Burgerlijke Stand gemakkelijker toeganke-
lijk worden gemaakt, zijn nu bijna alle Drentse
huwelijksakten ingevoerd. De thuiswerkende
vrijwilligers zijn inmiddels begonnen met het
invoeren van de gegevens uit de 283.482 over-
lijdensakten. Men verwacht dat het komend

jaar een gedeelte van deze index op de studie-
zaal beschikbaar is.
Het is de bedoeling dat deze zomer de studie-
zaal wordt vergroot.
In het gemeentearchief van Gasselte is een re-
gister van naamsaanneming ontdekt. Kopieën
zullen binnenkort in de studiezaal aanwezig
zijn.

Rijksarchief in Gelderland
Het archief van Provinciale Waterstaat in de
provincie Gelderland over de periode 1864-
1949 is thans toegankelijk voor het publiek.
Het archief heeft een omvang van ruim 22
strekkende meter en is geïnventariseerd door
mw. Boonstra.
Het is de bedoeling dat het archief van kern-
centrale Dodewaard in de nabije toekomst in
het ra wordt opgeslagen.
Tot 1 oktober kan men in het rijksarchief de
tentoonstelling 350 jaar Vrede van Munster
bezoeken, een bescheiden expositie, maar met
prachtige stukken. Een portret van Ernst Cazi-
mir graaf van Nassau, Catzenellnbogen, Vian-
den en Dietz (1573-1632) werd teruggevonden
als rugversteviging voor een boek.

Indisch Familie Archief
Dit archief is verhuisd. Het nieuwe adres is
Stadhouderslaan 2, 2517 HW Den Haag. Tel.
070-3650909. Openingstijden: maandag en
woensdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Streekarchivariaat Langs Aa en Dom-
mel
Dit streekarchivariaat is verhuisd naar het ra in
Noord-Brabant. Dit betreft de archieven van
het ra, de gemeenten Haaren, Schijndel, Sint-
Michielsgestel, Vught en de Waterschappen
Den Dommel en de Aa.
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Rijksarchief in Noord-Brabant
Zaterdag 12 september is het Open Monumen-
ten dag. Beide studiezalen zullen dan tot 17.00
geopend zijn. Tijdens de Genealogische Dag
op 19 september is alleen de genealogische
studiezaal geopend. Tijdens deze dag wordt
zowel de 'digitale sleutel tot de familie-
dag' (Project 1780) als de onderzoekgids over
de archieven van de grondbelasting gepresen-
teerd. Ook is er dan de mogelijkheid bidprent-
jes, familieadvertenties en -kaarten te ruilen, te
fotokopiëren ofte kopen.
Toegangsprijs ƒ 10,--p.p.
Meer informatie: 073-6818500 (M. Brugge-
man of M. America).

Rijksarchief in Overijssel
In samenwerking met het Gemeentearchief in
Zwolle, worden dit jaar voor het eerst geza-
menlijk een aantal cursussen gegeven. Het
aanbod bestaat uit vier langere cursussen:
Stamboomonderzoek voor beginners.
Oudschrift voor beginners.
Oud schrift voor gevorderden.
Ken uw stad (Zwolle).
De eerste begint op 28 september 1998.
Daarnaast zijn er een vijftien themacursussen,
die per cursus twee uur duren. Ze zijn bestemd
voor genealogen die hun stamboom verder
willen aankleden met gegevens over de levens-
wijze en levensomstandigheden van hun voor-
ouders. De onderwerpen zijn:
Inleiding in archiefonderzoek.
Genealogisch onderzoek in vrijwillige akten in
de oud-rechterlijke archieven vóór 1811.
Kerkelijke archieven als bron voor genealo-
gisch onderzoek.

Genealogisch onderzoek in de Overijsselse
Leenregisters vóór 1800.
Genealogie en Internet.
Genealogisch onderzoek in de memories van

successie na 1817.
Genealogisch onderzoek in de notariële archie-
ven na 1811.
Genealogisch onderzoek in het kadastervan
1832.
Genealogisch onderzoek in de faillissements-
dossiers na 1836
Genealogisch onderzoek in de gevangenisar-
chieven sedert 1811
Topografisch-historisch beeldmateriaal ter on-
dersteuning van historisch onderzoek.
Genealogisch onderzoek in het bevolkingsre-
gister sedert 1850
Onderzoek naar familiewapens.
Genealogische bronnen in het Zwols stadsar-
chief vóór 1881.
Genealogische bronnen in het Zwols stadsar-
chief vóór 1881.
Brochure en aanmeldingsformulier zijn ver-
krijgbaar bij het ga Zwolle, Voorstraat 26,
8011ML Zwolle, tel. 038-4982488 en bij het ra
in Overijssel, Eikenstraat 20, 8021 WX Zwol-
le, tel. 038-4538711.
Bovenstaand overzicht van de themacursussen
is misschien inspiratie voor overeenkomstige
cursussen of lezingen elders, vandaar deze wat
meer uitgebreide opsomming.

Gemeentearchief Tilburg
Vanaf medio maart is de index op 50.000 bid-
prentjes op internet te raadplegen (www.til-
burg.nl/archief/studiezaal/bidprent/bidpprent.
htm)

Gemeentearchief Zwolle
Van 4 november t/m 22 december is een ten-
toonstelling '45 jaar Zwolle op straat', waarop
zo'n 75 foto's van Bertus Meulenbelt zijn te
zien uit de jaren 1922-1967. (Voorstaat 26,
Zwolle)
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Genealogie van het heden en de toekomst
J. Schuil

Bij de ware genealoog zullen waarschijn-
lijk de rillingen over de rug lopen bij het
lezen van de titel. Genealogie is iets van
het verleden en liefst nog van voor 1800.
In het verleden komen we een aantal za-
ken tegen welke vraagtekens oproepen.
Vondelingen en hoe zeker kan men zijn
van het vaderschap als het eerste kind bin-
nen negen maanden na het sluiten van een
huwelijk ter wereld komt? Of nog proble-
matischer, als er een kind erkend wordt
door de vader bij het sluiten van het huwe-
lijk? De ware genealoog stelt dat er dan
een nieuwe genealogie moet beginnen. Bij
de meeste familieorganisaties is de naam /
bloedverwantschap primair en zal men de-
ze kinderen gewoon in de stamboom op-
nemen. Over het algemeen zijn de proble-
men die men in het verleden kan tegenko-
men over hoe iemand in de familie / stam-
boom geregistreerd moet worden beperkt.
Dit lijkt zich echter in de huidige tijd
enorm te veranderen.

Adoptie heeft natuurlijk door de eeuwen
heen altijd bestaan, maar heeft een andere
status gekregen na de tweede wereldoor-
log. Vele gezinnen hebben kinderen gea-
dopteerd uit een andere cultuur. De fami-
lienaam van deze geadopteerde kinderen
is dan weliswaar gelijk aan de broertjes en
zusjes, maar uiterlijk en innerlijk zijn er
enorme verschillen. Dit zijn hoe dan ook
problemen van andere aard dan adoptie-
gevallen waarbij de kinderen uit de min of
meer directe omgeving komen en men
soms de adoptie tot op late leeftijd heeft

verzwegen Het probleem van de registra-
tie binnen onze stamboom kan heel gevoe-
lig liggen en een tactische oplossing is
niet altijd voor handen.
Dit is echter een totaal ander probleem
dan die welke nu ontstaan uit de nieuwe
wetgeving. Kinderen kunnen nu zowel de
naam van de vader of de moeder gaan
krijgen. Daarnaast is er de mogelijkheid
om nog een aantal keren van naam te ver-
anderen. Het huwelijk is in de tegenwoor-
dige tijd niet meer heilig. Veel stellen wo-
nen duurzaam samen. Waar moeten we de
grens trekken om samenwonen gelijk te
stellen aan een huwelijk?
Vele genealogen moeten hier nog niet aan
denken maar de vraagstelling lijkt onver-
mijdelijk. Zeker als er uit deze verbintenis
ook kinderen ontstaan. Gecompliceerder
wordt het nog als er in de familie anders
geaarden zijn die gaan samenwonen. Ons
land is hier zeer tolerant op dit gebied en
de mogelijkheid om kinderen te adopteren
is er of zal er komen. Een lesbisch stel zal
eventueel zelf voor een kind kunnen zor-
gen, maar hebben dan wel een donor no-
dig. Deze is meestal nog onbekend ook.
Een zelfde probleem is er bij dames die
verkiezen alleen te blijven, maar toch een
kind willen.

Enige duidelijke richtlijnen hoe we dit
moeten registreren zijn eigenlijk nog niet
te geven. Wij kunnen slechts aanraden al-
les te registreren aan geboortes, adopties,
huwelijken, samenwonen, scheidingen en
overlijdens binnen de totale familie. Het
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zal slechts in de toekomst blijken welke
kant wij op zullen gaan. Zijn het de grote
uitzonderingen of wordt het gemeengoed.
Dit zal per geslacht en familie of zelfs per
tak enorm kunnen verschillen. Onze klein-
kinderen of achterkleinkinderen zullen
hier mogelijk een lijn in kunnen vinden.
Het lijkt een probleem voor de toekomsti-
ge generaties maar toch zullen we een
richting moeten geven aan de personen die
vandaag de dag het wel en wee van de fa-
milie of het geslacht registreren.

Tot nu betreft het voornamelijk het pro-
bleem van de naamstelling. Er komen ech-
ter totaal nieuwe facetten aan de orde.
Voorlopig zullen deze grote uitzonderin-
gen zijn maar het ziet er naar uit dat een
ieder van ons vroeg of laat hiermee wordt
geconfronteerd. Naast het al eerder aange-
geven (zaad)donorschap is er nu ook het
draagmoederschap.

In de Volkskrant van 24 oktober 1997 ver-
scheen een artikel onder naam van. "De
merkwaardigste tweeling ooit". Een Itali-
aanse vrouw bracht twee baby's ter we-
reld. Acht maanden eerder waren bij haar
twee embryo's van twee verschillende ou-
derparen ingeplant. Na de geboorte zijn de
kinderen naar de "oorspronkelijke" ouders
gegaan. Dit werd bepaald na een bloed-
proef. Dus na het verschijnsel van de
"single" draagmoeder, is er nu sprake van
een tweeling en zonder twijfel zullen we
worden geconfronteerd met een nogmeer-
ling.

Maar wat moeten we met het fenomeen
draagmoeder? In feite komen er kinderen
op de wereld die via de natuurlijke weg
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nooit geboren zouden zijn. Wat is de rol
van de draagmoeder. De erfelijke eigen-
schappen liggen opgesloten in het embryo
en de directe invloed is gering. Toch zou
de emotionele en fysieke toestand van de
draagmoeder invloed kunnen hebben door
overdracht van bepaalde ziektes. Nieuwe
zaken waarvoor een methode gevonden
moet worden voor een goede registratie.
Genealogische puzzels voor nu en voor
later en wie weet wat men allemaal nog
voor ons in petto heeft. Krijgen we naast
de afkortingen "Ged" (Gedoopt) en
"Geb" (Geboren) in de toekomst ook de
afkorting "Gek" voor "gekloond"? Of
wordt een kloon gewoon geboren en moe-
ten we "zoon van" of dochter van" vervan-
gen door "kloon van" ?

Met dit artikel wil ik slechts een discussie
op gang brengen binnen de genealogische
wereld om tot een bepaalde richtlijn te ko-
men. Een ieder voor zich mag daar zijn
eigen visie op los laten, maar deze vrijheid
is er toch al. Eerdere pogingen van de
FNF samen met de NGV en het CBG zijn
doodgebloed. Gezien de nieuwe wetge-
ving en de technieken op medisch gebied
is het van belang hier wederom gezamen-
lijk iets aan te doen. De achterban van bei-
de organisaties heeft behoefte aan richtlij-
nen en bij de meeste van de toekomstige
leden zal die behoefte er ook zijn. Deze
tekst is daarom ook naar het hoofdbestuur
van de NGV gestuurd om de discussie
verder op gang te brengen. Uw visie, op-
en aanmerkingen, zijn van harte welkom
om meegenomen te worden in het opstel-
len van de richtlijnen.

Met toestemming van en dank aan de au-
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teur is dit artikel overgenomen uit Hori-
zontaal, mededelingenblad van de NGV-
afd. Familieorganisaties.

Ook Ons Erfgoed draagt graag een steen-
tje bij aan het op gang brengen van deze

discussie en staat open voor de meningen
van de verschillende lezers. Bij voldoende
reactie's zullen we in ons blad tot een sa-
menvatting daarvan zien te komen en deze
eveneens aan NGV en CBG doorgeven.

Onechte, buitenechtelijke en natuurlijke
kinderen (2)
JW. Koten

Napoleon
De kaarten kwamen geheel anders te lig-
gen toen Napoleon het huwelijk als staats-
instelling instelde, zodat het huwelijk ge-
heel werd ingebed binnen het burgerlijk
staatsbestel ')• Daarbij werd de vader-
schapsactie verboden. Merkwaardig ge-
noeg werd nauwelijks van de mogelijke il-
legitimiteit van kinderen gewag gemaakt,
waardoor deze kinderen als het ware ge-
marginaliseerd werden. Om het kras te
stellen: "Den naam des vaders is het hun
niet vergund te dragen: en ook de moeder
is niet tot het geven van den haren verpligt.
Een ouderlijk huis bestaat voor hen niet.
De verpligting der ouders voor de opvoe-
ding en het onderhoud te zorgen strekt niet
tot hen uit. Ook van het regt van nalaten-
schap der ouders zijn zij geheel verstoken."
De oude regel: wie het kind verwekt moet
er ook voor zorgen, had min of meer afge-
daan. 2)

In navolging van de code Napoleon volgde
ons nieuwe Burgerlijk wetboek 3) (hier
BW) van 1820 eveneens deze nieuwe filo-
sofie: De 'vaderschapsactie' om tenminste

financiële hulp aan de moeder te bieden
voor de bestrijding van de kosten van be-
valling en opvoeding werd bij wet verbo-
den. Kortom het opsporen van de biologi-
sche vader werd dus niet meer toegestaan.
Deze harde maatregel was door Napoleon
zelf ingevoerd. Waarom? Er zijn verschil-
lende lezingen. Een romantische lezing is
dat omwille van zijn jeugdige, bevallige
maar zwerfzieke keizerlijke gemalin, hij
geen gedonder wilde hebben. Persoonlijk
denk ik en Timmer deelt deze mening, dat
Napoleon vanuit militair standpunt rede-
neerde. Als troepen ergens gelegerd waren,
gebeurde er wel eens iets. Als krijgsheer
wilde Napoleon natuurlijk achteraf geen
last hebben van gezeur over vaderschap.
Bedenk hierbij dat militairen toestemming
voor een huwelijk moesten hebben. Vol-
gens een Franse suggestie moesten zulke
natuurlijke kinderen maar als 'kinderen van
de staat' 4) worden beschouwd.

Treurige situatie in het begin van de ne-
gentiende eeuw
In en na de Napoleontische periode stijgt
het aantal onwettige geboorten razend snel,
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al was ook al enige toename waar te ne-
men tijdens de revolutie-jaren en de Napo-
leontische periode. Over deze toename is
veel gefilosofeerd. Mijns inziens is dit op
zes factoren terug te voeren. (1) De gees-
telijke ontreddering van het land tijdens de
revolutie-periode en de Franse bezetting
5), (2) het antiklerikale karakter van het
Franse regime 6), (3) de inkwartiering en
passage van vele vreemde militairen, (4)
de algemene armoede vooral in de Noor-
delijke provincies door het wegvallen van
handel en nijverheid, (5) het onderduiken
van de mannen om aan het leger te ontko-
men, waarbij de moeders de naam van de
vaders verzwegen 7) (6) maar vooral het
drastische mannen tekort. Men schat dat
door de Napoleontische oorlogen circa
10% van de Nederlandse huwbare mannen
in Franse krijgsdienst is omgekomen. Dit
is meer (de jodenvervolging uitgezonderd)
dan tijdens de Hitlerbezetting. In een be-
volking is er so wie so enigermate een te-
kort aan werkzame mannen 8) maar dit
mannen tekort bracht de vrouwen natuur-
lijk in een extra ongunstige positie. Daar-
bij ontwikkelde zich een dubbele moraal,
die vooral de ongehuwde moeders trof.

Onwettige kinderen zonder vader, een
groot probleem
Het onderhoud van deze vele natuurlijke
kinderen werd een groot probleem, nu va-
derschapsacties niet meer mochten. Wie
was aansprakelijk? De gemeenschap van
belastingbetalers voelde er niet zo veel
voor, om iedere keer voor de kosten te
moeten opdraaien. Er kwamen daarbij
minder fraaie staaltjes van afschuiving
van de lasten voor, vooral als de gemeente
de bijstandsuitgaven op de kerkelijke arm-
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besturen trachtte te verhalen. Het is duide-
lijk dat men vanwege de bestrijding van
de kosten naar een uitweg zocht.
De toestand van de natuurlijke kinderen
was vooral buitengemeen ellendig in de
opkomende industriesteden in de zuidelij-
ke Nederlanden. Met name gold dit voor
Maastricht, waar de industrialisering in
het begin van de negentiende eeuw grote
sociale problemen gaf. Dit duurde nog tot
het midden van die eeuw. Ik teken daarbij
aan dat deze vroege kapitalistische indu-
strie veel werkvolk aantrok, dat vaak in
barre omstandigheden leefde. Jongens en
meisjes sliepen in kleine ruimten door el-
kaar op de grond. Vooral in deze groep
was illegitimiteit eerder regel dan uitzon-
dering. In feite kon men zich vaak geen
huwelijk permitteren. Pas later werd het
huwelijk pro Deo ingevoerd, zodat geldge-
brek geen reden meer behoefde te zijn om
niet te kunnen trouwen 9). Het aantal on-
wettige geborenen was dan ook zeer hoog
en de weeshuizen in Maastricht hadden
het er erg druk mee. Het aantal vondelin-
gen was groot. Het te vondeling leggen,
was zo ingericht dat dat vrij ongemerkt
kon worden uitgevoerd. In sommige
kloosters die deze vondelingen opvingen,
was het gebruikelijk dat men het kind in
een doorgeefluik legde 10), al of niet voor-
zien van een briefje of ander teken. Kinde-
ren werden vooral tijdens de avonduren
bij deze kloosters gebracht. De overle-
vingskansen van deze kinderen in deze
weeshuizen was gering, minder dan een
kwart bereikte de volwassenheid u ) . Vaak
had men ook later nog tekenen van onder-
voeding.

Ook in steden als Amsterdam werd het
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vondelingen probleem een grote last. Kon
men dit nog tot 1780 redelijk aan, daarna
zien wij een st-ging van eertijds 20 per
jaar tot ruim 500 n). Om een rapport uit
Amsterdam (1772) te citeren. "Het te von-
deling leggen van kinderen wordt thans
oogluykende toegelaten, om wat 't moge-
lijk daar door voor te komen het verdoen
van eerstgeborene kinderen". Een niet on-
gebruikelijke dumpplaats van ongewenste
kinderen was immers het riool en de
gracht.

Nieuwe status van natuurlijke kinderen
Rond de jaren 1830 zien wij dat de wetge-
ver er op aandringt dat de vaders van na-
tuurlijke kinderen zich met de zorgplicht
gaan belasten. Het aantal publicaties over
het verhaalsrecht bij de biologische vader
stijgt. Hoewel de mogelijkheid van erken-
ning min of meer wordt vastgelegd in het
herziene Burgerlijk Wetboek van 1838 be-
rusten de meeste voorstellen in feite op
veel goede wil bij de biologische vader.
Enige positieve actie van moeder/kind uit,
bleef voorlopig nog uitgesloten.

Het probleem van de illegitimiteit krijgt
door deze gematigde verandering van het
Burgerlijke wetboek toch een belangrijke
nieuwe juridische dimensie. Wie het vroe-
gere Burgerlijke wetboek raadpleegt zal
onder de dertiende titel (van het vader-
schap en de afstamming der kinderen) af-
delingen vinden: van wettige kinderen, de
wettiging van natuurlijke kinderen en de
erkenning van natuurlijke kinderen. Je zou
kunnen zeggen dat de uitbreiding van het
BW de natuurlijke kinderen een 'officiële
status' gaf. De nieuwe regel werd dat bij
de geboorte van een kind de betrekkingen
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van moeder en kind als onweerlegbaar
worden geaccepteerd. Dat was een hele
vooruitgang. Doch de betrekkingen van
vader en zijn natuurlijk kind kan slechts
door erkenning/wettiging plaats vinden.
Binnen het BW werden regels gesteld om
een natuurlijke kind te erkennen, zij het
slechts met toestemming van de moeder.
De vrees bestond dat bij een welvarende
vrouw die een natuurlijk kind had voort-
gebracht plotseling vele vaders zich zou-
den presenteren.

Erkenning bracht met zich mee, dat het
kind de naam van de vader kreeg. Verder
moest men voor het levensonderhoud van
het kind zorgen en kon het kind zelfs wat
erven. Dit was al heel wat, maar dezelfde
rechten als gewone kinderen (bijv. verer-
ving van goederen van broers of zusters)
had het kind toch niet 13). Evenmin had de
vader het ouderlijke gezag in de volle om-
vang.

Voor wie was deze regel bedoeld. Bij
voorkeur voor de eigen biologische kinde-
ren die voor het huwelijk door een toe-
komstig echtpaar werden verwekt (deze
werden vaak speelkinderen genoemd). Be-
trekkelijk soepel trad men dus op bij voor-
kinderen, die bij de trouw konden worden
erkend, mits de vader tenminste 19 jaar
was 14), maar het mocht niet onder dwang
of geweld worden afgedwongen.

De echte wettelijke status werd pas ver-
leend door het wettigen van het kind. In
principe was wettiging feitelijk bedoeld
voor de voor-kinderen, die dan bij het hu-
welijk van het echtpaar een juridische sta-
tus van gewone reguliere kinderen kregen.
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Er was nog een tweede manier van wetti-
ging die men wettiging bij brieven noem-
de. Eenvoudiger gesteld: wettiging per re-
kest aan de overheid. Een gewettigd kind
had dus de status zoals ieder ander kind
dat binnen de huwelijksband was verwekt.

Waarom het onderscheid tussen erkenning
en wettiging. Sommige kinderen (verwekt
door overspel) konden wel erkend, maar
niet gewettigd worden. Het was een pu-
bliek-geheim dat de grillige koning Wil-
lem II soms een vrolijk leven in Tilburg
leidde 15). Hij heeft door erkenning wel
gezorgd, dat zijn buitenechtelijk nage-
slacht toch weinig te kort kwam 15). Er
was nog een verdere reden n.1. het adop-
tierecht en de voogdijregelingen waren
nog niet goed uitgekristalliseerd. Bij het
aangaan van een huwelijk konden ook
eventuele voorkinderen van een andere
man binnen het huwelijk een positie krij-
gen. Erkenning, hoewel bedoeld voor kin-
deren van eigen bloed, werd ook wel ge-
bruikt voor adoptie van andere kinderen.

Verandering publieke mening voor de
eeuwwisseling
Deze juridische opvatting heeft zich ruw-
weg tot aan het begin van deze eeuw te
weten handhaven. Geleidelijk aan brak
echter het idee door, 'dat men de relatieve
rechteloosheid van het 'onschuldige kind'
niet tot aan het einde zijner dagen kon na-
dragen door een 'misstap' van de ouders'.
Ook de oud vaderlandse regel "die het
kind verwekt moet er ook voor zorgen",
won aan invloed. Dit had vooral te maken
met de vordering van alimentatie-gelden
(verhaal recht door de gemeenschap op de
biologische vader), maar ook vanwege
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erfrechtelijke kwesties. Ook onder natuur-
lijke kinderen liep de kindersterfte terug,
zodat de gemeenschap steeds meer kosten
moest maken.

De herinvoering van de mogelijkheid tot
vaderschapsactie heeft heftig verzet opge-
roepen, zelfs in de Raad van State. Het is
aardig de motieven voor en tegen hier in
het kort naar voren te brengen, waarom
men zo een tegenstander van de positieve
vaderschapsactie was. Een belangrijk ele-
ment was, zoals dat heette "de eerbied
voor de waardigheid des huwelijks en
voor de denkbeelden omtrent de zedelijk-
heid, billijkheid en rechtvaardigheid". Het
werkelijk bezwaar was misbruik, omdat
een beschuldigde man met de toen gelden-
de technische mogelijkheden, zeer moei-
lijk zich tegen een vaderschapsactie kon
verweren, wanneer hij "kans op de moge-
lijkheid van gemeenschap" met de aankla-
gende moeder had gehad. Noch daargela-
ten het schandaal dat men terecht of ten
onrechte bij een vaderschapsactie was be-
trokken. Kortom men vreesde chantage-
pogingen. De jurisprudentie in andere lan-
den scheen de tegenstanders gelijk te ge-
ven.

Het nieuwe burgerlijke wetboek (1909),
de mogelijkheid tot vaderschapsactie
Ondanks alle denkbare bezwaren werd
rond 1910 17) de mogelijkheid van vader-
schapsonderzoek in een aanvullende wet-
geving mogelijk gemaakt 18). De gevrees-
de problemen rond de vaderschapsactie
bleven grotendeels uit, al zijn er wel ge-
vallen bekend waarbij misbruik van de
nieuwe wet werd gemaakt. Het gelukkige
toeval wilde dat de wetenschap te hulp
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kwam. Door onder meer de ontdekking
van de ABO-bloedgroepen door Landstei-
ner (1900) en tal van andere bloedgroepen
later (Landsteiner, Levine, Wiener) kon
het laboratorium aan dit vaderschapson-
derzoek 'handen en voeten' geven. Aan-
vankelijk werd het gerechtelijk laboratori-
umonderzoek gebruikt om beweerd vader-
schap uit te sluiten. De uitsluitmogelijkhe-
den via het ABO-systeem waren tamelijk
beperkt. Met de toename van het aantal
bekende bloedgroepen lukte het uitsluiten
van onterecht vaderschap steeds beter.
Naast de bloedgroepanalyse moest men
soms terugvallen op biometrische analyse
19). In de DNA-periode van thans is het
zelfs mogelijk het vermoede vaderschap te
bevestigen 20). Deze nieuwe technische
mogelijkheden schrokken velen af van het
voeren van onterechte vaderschapsactie
omdat onjuistheid zich tegen de aanklager
kon richten.

Sociaal geneeskundige belangstelling
neemt toe
Rond 1880-1890 werden in de grote ste-
den zogeheten doorgangshuizen opgezet,
waar vrouwen zonder partner hun kind
konden verwachten. Vaak waren dit instel-
lingen met een kerkelijke achtergrond.
Men probeerde hiermee vooral in de grote
steden het aantal onwettige afdrijvingen te
voorkomen. De omstandigheden waaron-
der men in deze huizen verkeerde was niet
om vrolijk van te worden, nazorg was er
nauwelijks. In veel opzichten werd men
bovendien in de eigen kring amper meer
geaccepteerd. Kortom de positie van een
vrouw, die een buitenechtelijk kind ver-
wachtte, was niet al te best. Voor deze
'gevallen vrouwen' zoals men ze noemde
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had men weinig mededogen. Sociaal wer-
den ze uitgestoten. Vaak leidde dit tot ver-
huizingen naar elders. Meestal was dit de
grote stad omdat men daar in de anonimi-
teit kon ondergaan. Bij het genealogische
onderzoek vindt men dan een gat en wordt
het een zoektocht waar de moeder zich
heeft gevestigd.

Het verschijnsel van het voorechtelijk ver-
keer is in uitvoerige studies onderzocht,
vooral op het platteland. De reden is niet
van sociologische, maar vooral van medi-
sche aard. Deze studies verschenen zowel
in het tijdschrift voor geneeskunde als in
dat van sociale geneeskunde, vooral het
tijdperk tussen de twee wereldoorlogen.
De levenskansen van buitenechtelijke kin-
deren waren bijzonder slecht, en die van
voor-echtelijke kinderen ook minder gun-
stig. Wie de kindersterfte wilde bestrijden,
moest dus iets aan dit probleem doen 21).

Bedenk daarbij dat de gemiddelde zuige-
lingensterfte ten naaste bij 25% bedroeg
22) en dat ook de kindersterfte enorm was,
zodat slechts de helft van de borelingen,
de tien jarige leeftijd bereikte. De meeste
natuurlijke kinderen bereikten dus niet de
volwassenheid en zo zij overleefden bleek
bij lichamelijk onderzoek van jong vol-
wassenen die voor de militaire keuring
moesten verschijnen, ernstige groeistoor-
nissen te bestaan, waardoor de jongeman
moest worden afgekeurd 23). Deze feiten
duidden dus op ondervoeding tijdens de
vroege jaren van de ontwikkeling 24). Ook
de moederlijke sterfte was in deze groep
enorm en het aantal zelfdodingen 25) hoger
dan bij leeftijdsgenoten 26).
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Sterke daling van natuurlijke kinderen
in het tijdperk tussen de wereldoorlo-
gen
Pas na de invoering van de mogelijkheid
tot vaderschapsactie treedt er een duidelij-
ke daling in van het aantal natuurlijke kin-
deren. Mogelijk speelde de nieuwe wetge-
ving een zekere rol. Waarschijnlijker is
dat deze daling is toe te schrijven aan de
gestegen welvaart, waarbij het stedelijke
lompenproletariaat tot nette kleinburgers
opklom en zich met de burgerklasse ging
identificeren. Een factor was ongetwijfeld
ook het beschikbaar komen van voorbe-
hoedsmiddelen, al werd de verkoop
slechts oogluikend toegestaan.

Merkwaardig genoeg blijft ook tijdens de
depressie voor de oorlog, toen het econo-
misch heel slecht ging en vele het huwe-
lijk moesten uitstellen, het aantal natuur-
lijke kinderen dalen, naar een absoluut
laagtepunt rond 1938 27). Beschouwt men
Nederland t.o.v. andere landen dan hadden
wij de laagste cijfers onwettig geborenen
in Europa. Nederland werd dan ook inter-
nationaal wel als het meest morele land
van de wereld beschouwd.

Situatie rond en na de tweede wereld-
oorlog
Tijdens en vooral na de oorlog zien wij
weer een forse aanwas, van natuurlijke
kinderen zodat rond 1950 rond jaarlijks
10-12.000 natuurlijke kinderen werden ge-
boren. Toch was dit nog een heel laag cij-
fer als men dit met andere landen verge-
leek 28). Nadien is het aantal natuurlijke
kinderen alleen nog maar toegenomen,
vanwege de veranderde beleving van het
huwelijk in de samenleving.
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In de naoorlogse periode is het kinderrecht
en ook het burgerlijke wetboek herhaalde-
lijk gewijzigd, zodat de problemen rond
de natuurlijke kinderen van vroeger, vrij-
wel tot het verleden behoren. Natuurlijke
en gewone kinderen werden volledig ge-
lijk gesteld. Bovendien is de wetgeving
ook aangepast wat betreft de nieuwe adop-
tie-mogelijkheden, zodat ook aangenomen
kinderen een gedegen wettelijke positie
hebben.

Ook de kwesties over de realiteit van het
ouderschap behoren tot verleden. Door het
verbeterde DNA-onderzoek (zie Ons Erf-
goed jg. 5 nr. 1 pag. 22-26) bestaat het
klemmende probleem van vroeger: wie is
de vader, wie is de moeder niet meer. In
onze hedendaagse samenleving heeft het
begrip illegitimiteit trouwens nauwelijks
betekenis meer, mede omdat het huwelijk
in een heel ander perspectief is gekomen.
De jurisprudentie op dit gebied richt zich
momenteel op vragen in verband met de
nationaliteit (bijv. wat is de nationaliteit
van een onwettig kind door een Nederlan-
der elders verwekt). De laatste tijd ont-
staat weer belangstelling voor dit thema,
vooral van sociaal historische zijde, omdat
de houding van de bevolking ten aanzien
van huwelijk, kinderen krijgen, opvoeding
e.d. een goed inzicht in de ontwikkeling
van groepsprocessen, zoals in de recente
publicatie van Kok, zichtbaar wordt.

Wat is de betekenis van dit verhaal voor
het genealogische onderzoek.
Uit bovenstaande moge duidelijk worden
dat enerzijds onechte kinderen bij het ge-
nealogische onderzoek extra problemen
opleveren (gedwongen migratie naar de
grote stad), anderzijds is er van illegitieme
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kinderen vaak veel meer bekend dan van
'normale' kinderen. Vaderschapsactie,
wettiging, voogdijbesluiten, reprimandes
van de kerkenraad, dit alles geeft schrifte-
lijke bronnen die vaak een instructief
beeld opleveren van de plaatselijke sociale
verhoudingen en de positie van de moeder
en haar natuurlijk kind. Bovenal wil dit ar-
tikel echter zich geven op wat het beteken-
de "natuurlijk kind" te zijn, zodat u met dit
gegeven uw genealogisch onderzoek ver-
der kunt uitdiepen.

Literatuur:
Omtrent bastaarden/natuurlijke kinderen is in de ju-
ridische wereld met betrekking tot de voogdij, be-
windvoering, erfrecht en het wettigen/erkennen vrij
veel gepubliceerd. Omtrent het voorkomen van bui-
tenechtelijke geboorten, de sociale status van on-
wettige kinderen en de samenhang van bastaardij en
de veranderingen in de samenleving veel minder.
Als grondslag voor mijn beschouwing over de ont-
wikkeling van het gezin, gebruikte ik onder meer
het boekje van mijn vriend dr. Maarten Timmer
(1974) Erotiek in de Lage Landen. Kampen: Kok
(em. hoogleraar Kindergeneeskunde en Sociale Ge-
neeskunde, destijds voorzitter van de nationale ge-
zinsraad; publicatie heeft een Noordelijke meer pro-
testantse signatuur). Verder het werk van Chris
Vandenbroeke (1986) Vrijen & Trouwen (van de
Middeleeuwen tot heden (1986) Brussel: Elsevier
(omgewerkte dissertatie, zeer uitvoerige literatuur-
lijst inclusief veel buitenlandse bronnen, veel cijfer-
materiaal, niettemin goed leesbaar; publicatie heeft
zuidelijke meer katholieke signatuur). Voor de sta-
tistische gegevens baseerde ik mij onder andere op
het handboek van R.H. Saltet (1913) Gezondheids-
leer. Haarlem: de Erven Bohn (geniaal boek) en
zijn leerling J.J. van Loghem (1950) Algemene Ge-
zondheidsleer. Amsterdam: Kosmos (eveneens een
heel goed boek). Verder nog wat statistische litera-
tuur uit de medische literatuur. Een meer recente
sociaal historische studie is die van .1. Kok (1991)
Langs verboden wegen. Hilversum: Verloren
(bewerkt en fraai geïllustreerd proefschrift, zeer uit-
voerige literatuurlijst, schetst sociale situatie in
Noord-Holland, aanrader)

Andere geannoteerde bronnen die geraadpleegd
zijn:
Blecourt A.S. de (1967) Kort begrip van het oud-
vaderlands burgerlijk recht, 7de druk. Groningen:
Wolters (standaard-leerboek; positie van bastaarden
in het Romeinse en oud vaderlandse recht)
Bornewasser J.A. (1979) Koning Willem II. Sepa-
raat UB Nijmegen
Brink T. van der (1936) Buitenechtelijke geboorten
in de grote stad en het platteland. Ned. T. v. Ge-
neesk. 80: 3762
CBS (1975) Buitenechtelijke geboorten 1840-1971.
Den Haag : Centraal Bureau Statistiek (statistische
gegevens verwerkt in fraaie tabellen)
Godefroy J. (1960) Buitenechtelijke geboorten. Til-
burg: Kath. Hogeschool (prognoses in verband met
planning bouw doorgangshuizen voor ongehuwde
moeders)
Idem (1961) Sociologische visie op de buitenechte-
lijke geboorten in Nederland. Tilburg: Ganiotten.
(geeft een beeld van de opvattingen na de oorlog,
nog vrij traditioneel beeld)
Leyten J.C.M. (1952) De erkenning van natuurlijke
kinderen in strijd met de waarheid en het nieuwe
kinderrecht van 10 juli 1947. Overdruk weekblad
voor privaatrecht, notarisambt en registratie
(moeilijk leesbaar sterk juridisch verhaal, o.a. met
betrekking tot het adoptierecht)
Limburg Stirum S.J. van (1862) Over erkenning en
wettiging van natuurlijke kinderen. Utrecht: Ac.
proefschrift

Memorie van toelichting (1898) Rechtstoestand
van onechte kinderen. 's-Gravenhage: Belinfante
(zeer lezenswaard)
Monté Verloren J.H.P. de (1982) Hoofdontwikke-
lingen der rechterlijke organisatie in de noordelijke
Nederlanden tot de Bataafse republiek. Deventer:
Kluwer (standaard leerboek)
Rochussen W.F. (1900) Het onechte kind tusschen
de ongehuwde moeder en den beweerden of gerech-
telijken vader. 's-Gravenhage (lid van de Raad van
State. Geeft aardig beeld van de denktrant rond de
eeuwwisseling in de hoogste kringen)
Sanders J. (1931) De onwettige geboorten in grote
steden. T. Soc. Hyg. 33: 73

Noten:
1. Een van de doelstellingen was door de verbete-
ring van de administratie, zicht te krijgen op de be-
volkingsdichtheid en het aantal weerbare mannen.
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Met de Franse revolutie was het begrip 'volksleger'
een feit geworden. Daarvoor werd de oorlog ge-
voerd door huurlingen die werden geronseld door
een koning of een machtscollectief (bijvoorbeeld
onze Republiek). Een staatsleger gerecruteerd uit de
eigen bevolking was een betrekkelijke nieuwigheid.
De Franse revolutie had de basis gelegd voor dit
collectief Franse bewustzijn. Veel van het Napole-
ontische succes is te danken aan deze nieuwe visie
over de oorlogsvoering. Von Clausewitz heeft dit
thema verder uitgewerkt, zijn denkwereld werd
daarmee de grondslag van de moderne oorlogsvoe-
ring.

2. De problemen van onwettige of natuurlijke kin-
deren waren wel in de Franse Nationale conventie
aan de orde gesteld door Camabcérès maar dit bleef
beperkt tot de mogelijkheid dat de vader zijn onwet-
tige kinderen kon erkennen als de moeder kwam te
overlijden.

3. Het Burgerlijk Wetboek is een voortborduren op
de code van Napoleon. Het regelt de onderlinge ver-
houdingen tussen de burgers en behandelt dus het
huwelijk en de kinderen (personenrecht), de rechten
en verplichtingen van huiseigenaren (zaken recht)
en vooral de koop, huur, e.d. (verbintenissen recht).

4. 'les enfants de la patrie'.

5. De vroegere structuren binnen de samenleving
die houvast boden waren verloren gegaan. Niet al-
leen kwamen de vertrouwde kerkelijke structuren
onder druk, ook binnen het onderwijs, het gildewe-
zen, het plaatselijke bestuur, de standen verhoudin-
gen zag men enorme en diepgaande veranderingen,
hetgeen nog werd versterkt door de introductie van
nieuwe wetgeving en interventies van buitenaf.
Daarnaast waren er een versterkte migratie, het
wegvallen van vaders en zonen door gevechten en
vooral een totaal pessimisme dat zich van de bevol-
king meester had gemaakt.

6. Rond deze periode is een duidelijke ontkerkelij-
king in de grote steden onder de paupers waar te ne-
men, die zich weinig van de kerkelijke autoriteiten
aantrokken. Een belangrijk punt hierbij is dat de
kerk de ruggesteun van de staat moestmissen, omdat
het staatsbewind anti-kerkelijk en liberaal was.

7. Deze zeer interessante optie ontleen ik aan een
mededeling van de heer De Vouw. Vooral in de
Zuidelijke Nederlanden, waar het Franse bewind

een veel grotere invloed had, doken heel wat man-
nen onder om aan de dienstplicht te ontkomen. Wie
in Maastricht de Sint Pietersberg bezoekt, vindt daar
nog volop sporen van de Napoleontische onderdui-
kersperiode. Om hun mannen niet te verraden, ga-
ven de moeders op dat het kind illegitiem was.

8. De mannelijke kindersterfte is altijd wat groter
dan de vrouwelijke omdat het afweer-apparaat tegen
infectie-ziekten bij vrouwen beter functioneert; bo-
vendien krijgen jongens vaker dodelijke ongeluk-
ken dan meisjes.

9. Dit was overigens uniek in Nederland.

10. Vaak was dit een draailuik, dat zo was samenge-
steld, dat wanneer men iets in het luik legde, de ont-
vanger de brenger niet kon zien.

11. Als men het een beetje cru wil stellen waren
weeshuizen en ook bejaardenhuizen eertijds sterf-
huizen. De kindersterfte bedroeg ten naast bij 75-
80%. Wanneer men in een bejaardengesticht was
ondergebracht stierf men meestal binnen een jaar.

12. Het inwonersaantal van Amsterdam was rond de
100.000 (in ongeveer 25.000 gezinnen).

13. Onwettige kinderen konden een-derde erven van
wat wettige kinderen kregen.

14. Met betrekking tot deze regel van 18 jaar is veel
inkt gevloeid omdat de wettelijke leeftijd om te
trouwen 18 jaar was.

15. Zijn vrouw was Anna Paulowna, zuster van de
Russische tsaar Alexander I. In deze familie kwa-
men psychische ziekten voor. Anna blonk dan vaak
niet uit door tact.

16. Hetzelfde deed overigens ook Prins Hendrik, de
man van koningin Wilhclmina.

17. In België later.

18. Deze zaak werd vanaf november 1909 geregeld
via BW 344a-q. Een beslissende eed kon in deze
gevallen niet worden gevorderd.

19. Bepaalde lichaamskenmerken, zoals huid- en
oogkleur, de vorm van de oren, de aanwezigheid
van karakteristieke erfelijke ziekten of afwijkingen
enz.

20. De huidige onderzoekstechnieken kunnen even-
tueel vaderschap voor bijna 100 % bevestigen of
uitsluiten.

21. De cijfers betreffende kindersterfte kregen poli-
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tieke betekenis, omdat deze gegevens internationaal
werden bekeken. Men kon als 'beschaafd land' niet
te veel achterblijven. Goede cijfers gaven een land
veel prestige. Nederland had een uitstekende naam.

22. In Zuid-Nederland waren de cijfers iets gunsti-
ger dan in het noorden.

23. Met name moet hier rachitis of Engelse ziekte
worden genoemd. Voor vrouwen was de toestand in
feite nog erger, omdat door bekkenvernauwing later
ernstige complicaties bij de bevalling optraden.

24. De memorie van toelichting voor de verandering
van het B.W. in 1909 laat weinig twijfel over de si-
tuatie. "Armoede en ellende zijn het deel van de
moeder. De slechte gevolgen kunnen niet achterwe-
ge blijven en zijn: vermindering van het zedelijke

bewustzijn speciaal bij de vele jonge ongehuwde
mannen. Ken hoog cijfer van doodgeborenen. een
hoog sterfte-cijfer in de eerste levensjaren, afdrij-
ving, kindermoord door verlaten moeders in wan-
hoop begaan."

25. Zelfdoding, sui = zelf, cide = vernietiging.

26. Ik noem hier slechts terloops de toename van
het aantal afdrijvingen, een ingreep die vele vrou-
wen met het leven moesten bekopen of die levens-
lange onvruchtbaarheid met zich meebracht. Merk-
waardig genoeg wordt in deze periode de afdrijving
beschouwd als de 'Amerikaanse zonde'.

27. Zie cijfers CBS.

28. In Zweden was dit getal 7 x zo hoog.

Het boterbriefje
H.M. Lups

Af en toe komt de vraag naar voren waar
de term boterbriefje vandaan komt. De
meeste mensen weten wel dat het iets met
trouwen te maken' heeft, maar dan houdt
het op.

Het woord boterbriefje blijkt bij nader on-
derzoek in de loop der tijden meer dan één
betekenis gehad te hebben.
Het oudste gebruik van dit begrip stamt uit
de Middeleeuwen. Toen was het in de vas-
tentijd verboden zuivelproducten te consu-
meren. Maar zoals voor vele andere zaken
kon men ook daarvoor aflaat, oftewel vrij-
schelding kopen. Het bijbehorende docu-
ment noemde men boterbrief, vertaling van
het Latijnse literae butyricae.
Later werd het schertsend bedoeld voor be-

lastingaanslagen en andere officiële stuk-
ken: "mag ik u dit boterbriefje eens presen-
teren". Deze stukken werden destijds ver-
zonden in boterkleurige enveloppen.
In ons vroegere Indië kende men dit begrip
eveneens. Daar ging het dan om een betui-
ging van ontevredenheid, al dan niet met
de wenk ontslag te nemen.
In de Eerste Wereldoorlog kreeg het de be-
tekenis, die er nu aan gehecht wordt. Eén
van de artikelen, die toen op de bon waren,
was boter. En deze werd alleen maar ver-
strekt aan mensen, die konden bewijzen dat
ze getrouwd waren.

Zij die gingen trouwen zeiden dan: "wij
gaan ons boterbriefje halen". En getrouwd
zijn zonder boterbriefje, iets dat toen ook
voorkwam, was ongetrouwd samenleven.
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Paleografie
J. Ligterink

Inzake buskruit
1 Ersaeme, wijse, discrete, unnd seer Voersienighe
2 Heeren
3 Alsoe lek in erfaeringhe ben gekommen, hoe dat in
4 U.E. Stadt een seeker Man is woenende in Boemers
5 behuijsinghe, eenich busspulver, unnd Lonten uijt sijn huijs
6 gefuert is, doch niet weetende waer hennen.
7 Soo versoeck lek dat U.E. den selven Man d'
8 welcke in de voors. Behuijsinghe is woenende in Ver-
9 seekeronghe wilt nhemen, unnd hem afffraeghenn

10 tot wat einde hij sulcke Ammunitie in sijn huijs heefft
11 gehatt, unnd oock waer slulex gebracht is, wantt
12 lek sall sulex Sijne Princelicke Exelentie moeten adver-
13 tieren/ Versoecke lek seer vrientlick dat U.E.
14 met brenger deses mij van Alles wilt rescribierenn
15 Hiermeede eindende, unnd U.E. in de protectie des Aller-
16 hoochsten empfellende. In Doessborch den 27sten Jan-
17 uarij 1632.

U.E. Vrientwilligher Arent Sloeth

Termen van vroeger (dis-)
H.M. Lups

discreet bescheiden
discretie bescheidenheid
discrepantie verschil
discrepeeren verschillen
diserte bespraakt
disgratie ongunst, ongenade
disjunct verdeeld, los
disjunctie scheiding, verdeling
disjungeeren scheiden
disordre verschil, verwarring
dispariteit ongelijkheid
dispensatie toedeling van een gunst, toelating
van iets dat eigenlijk niet toegestaan is

dispenseeren kwijtschelden, vrijstellen, uitde-
len
dispensier uitdeler, schaftmeester
displiceeren mishagen
disponeren besluiten, beschikken, regelen
dispoost gezond
dispositie een ordentelijke bestelling of be-
schikking
disposityf korte inhoud van een besluit, conclu-
sie van een proces dat beschreven moet worden
disputatie debat
disputeeren redenkavelen, redetwisten, debat-
teren
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Wat vertelt een familiedossier uit een stalletje
N.A. Hamers

Het zal je maar gebeuren dat je op een
rommelmarkt een dossier te koop vindt,
dat betrekking heeft op je eigen familie!
Een van de redacteuren van dit tijdschrift -
de heer H.M. Lups - zag een dergelijk dos-
sier op de rommelmarkt te Delft liggen,
legde enige tientjes neer en werd eigenaar,
omdat het hem wel interessant leek en het
voor de ondergang wilde behoeden. Dat
het niet zijn familie betrof, wist hij, maar
de inhoud was misschien wel de moeite
waard: trouwboekje, persoonsbewijs, dis-
tributiestamkaarten, paspoort, ministeriële
brief en een bende foto's, waarbij het op-
viel dat militairen en paarden een grote rol
speelden.

Het trouwboekje uit 1936 gaf de namen
prijs van de echtelieden: Jozua Martinus
de Kruijff en Gijsberta Hamers.
Ondergetekende kwam via een lid van de
Vereniging van Limburgse Hamers Gene-
alogieën, de heer JW. Koten die tevens re-
dacteur van Ons Erfgoed is, de aankoop
van genoemde verzameling ter ore. On-
middellijk werd door mij met de heer
Lups contact opgenomen. De eigenaar was
zo vriendelijk mede te delen over wie de
verzameling stukken handelde. Inderdaad
betreft het een paar, waarvan het vrouwe-
lijk deel lid van mijn geslacht was en dat
deze achtereenvolgens met twee broers,
beiden officier, gehuwd was geweest.
Mijn kaartsysteem maakt me duidelijk dat
Gijsberta pas in 1992 is overleden en dat
deel van haar nalatenschap dus al gauw op
de markt gebracht werd. Gijsberta had
geen kinderen en de stukken waren na

haar overlijden in handen van een lid van
de familie De Kruijff gekomen, gezien een
naam op een enveloppe, waarin de collec-
tie deels was opgeborgen. Ik kreeg het he-
le pakket toegezonden ter inzage en even-
tuele overname.
Versteld stond ik van de diverse foto's,
waarop helaas op een uitzondering na,
achterop niets geschreven was, waaruit
opgemaakt zou kunnen worden, wie de af-
gebeelde personen waren. Vandaar dan
hier een vaak door mij gegeven advies aan
alle genealogen en niet-genealogen:
Schrijf altijd op de achterzijde van een fo-
to, de datum of jaar, en zeker de namen
van de personen die erop afgebeeld staan
(dit even terzijde, een schoolmeester kan
dit niet laten). Wat moetje nu doen als je
zoiets in je vingers krijgt? Allereerst een
inventaris van de stukken en de foto's ma-
ken, liefst chronologisch gerangschikt.
Vooral letten op details, want die geven de
meeste aardige informatie. Elk stuk en el-
ke foto beschrijven, een vermoedelijke da-
tering evenals vermoedelijke afgebeelde
personen op foto's. Kom je er niet uit, of
wil je meer weten, dan zal de familie of
anderen die het paar gekend hebben, te
hulp moeten schieten.
Zo was het tenminste bij mij het geval,
omdat ik bovendien met de moeilijkheid
zat, dat ik geen foto kende van die verre
nicht. Ik richtte mij daarom met enkele ge-
kopieerde foto's tot een lid van onze Ha-
mers-vereniging, die tegen betreffende
Gijsberta tante moest zeggen. Dank zij
hem bezit ik nu nogal wat aanvullend ma-
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teriaal, o.a. een artikel uit het Geïllu-
streerd Weekblad voor Paardenvrienden
uit 1952 waarin de genoemde luitenant-
kolonel De Kruijff herdacht werd. Maar
dat niet alleen, ook een paar mooie foto's
van de jeugdige Gijsberta en een druk-
proefvan na 1935 van de opgestelde per-
sonalia van haar tweede man. Haar eerste
echtgenoot, met wie ze in 1920 te Amster-
dam gehuwd was, ging vreemd (volgens
familieverhalen met een barones) en werd
door Gijsberta aan de dijk gezet. In 1936
huwt ze met de oudere broer van haar eer-
ste man, die overigens - zo wil de familie-
overlevering - allang een oogje op haar
had.
Wat laat de verzameling nu zien van haar?
Met haar eerste man en anderen - geen fa-

'-> 4

milieleden van de Hamerszijde - zit ze in
de twintiger jaren aan het strand. Ergens
tussen besneeuwde bergen leunt ze om-
streeks dezelfde tijd tegen een toen mo-
derne auto.
Misschien staat Gijsberta op meer foto's
als dame met een bolronde hoed van de ja-
ren 20-30, maar zoals toen zo n hoofddek-
sel het uitzicht belemmerde, zo nu het in-
zicht, zodat je geen zekerheid hebt of de
veronderstelde dame nu werkelijk Gijsber-
ta is. Heb je dan personen van enkele fo-
to's kunnen achterhalen, frustrerend is het
wel een beetje als je een foto aantreft met
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een oude dame met een hond op schoot
aan een tafel, die nu eens wel van een ach-
terschrift is voorzien: Opname van Theo
op 19 augustus 1929, maar niemand kan je
met zekerheid vertellen, wie die dame is.
Evenmin wie die Theo is; er zijn wel ver-
moedens. Geen enkele foto van de zijde
van de familie Hamers bevindt zich (nog?)
in de collectie. De familieband zal ook
niet sterk geweest zijn. Gijsberta had haar
vader al verloren toen ze 11 jaar was,
maar haar moeder - een sterke vrouw,
voor wie men bewondering moet hebben

161



? " &&,

4

j hoe zij alleen haar
kroost verder op-
voedde - overleef-
de zelfs Gijsberta's
tweede man. Zelf
was ze voortge-
sproten uit een ka-
tholiek gezin, maar
trouwde op 27-
jarige leeftijd met
een niet-katholiek,
die bovendien be-

hoorde tot de kringen waarin de familie
Hamers zich niet bewoog en tegenop zag.
Voor die tijd een uitzondering als contac-
ten in zo'n situatie goed bleven. Dat deze

; - i goed bleven, blijkt wel
• | uit het feit, dat Gijs -

~ . ' . - . " _-_' zoals ze binnen de fa-
;. milie heette - haar lie-
• velingsbroer af en toe

• -.- •' wat deed-toekomen.
• ' , . " ' Wat vinden we in de

. _ | collectie terug van haar
-•' •-*-,.. -l eerste echtgenoot? Al-

lereerst een foto van hem als jong luite-
nant met kepie. De foto heeft een doorge-
drukt stempel, het Italiaans wapen met
randschrift Ministero Della Guerra * Fer-
rivie *. Dat hij het is, bewijst zijn handte-
kening op de foto G.P. de Kruijff. Er zijn
nog twee andere bustefoto's van hem als
officier met ongedekt hoofd, waardoor de
scheiding in het haar hem onderscheidde
van zijn zes jaar oudere broer die de schei-
ding net aan de andere kant had. Verder
lijken beiden sterk op elkaar, zodat bij een
aantal foto's niet altijd even duidelijk is,
wie van beiden er op staat. Wanneer de
breuk met haar eerste man is geweest, we-
ten we nu nog niet. We kunnen ook niet
162

alle foto's dateren van voor 1936: de jong-
ste broer, haar eerste man en na 1936: de
oudste, haar tweede. Jozua Martinus de
Kruijff (die overigens in alle militair ge-
richte publicaties die we onder ogen kre-
gen, staat vermeld als J(ozua) M(artinus)
de Kruyff) had het gebracht van tweede
luitenant tot luitenant-kolonel en geen
wonder dus dat foto's van hem tientallen
jaren voor het huwelijk binnen de collectie
voor komen, voornamelijk als officier die
meedeed aan allerlei hippische evenemen-
ten, zoals te Luzern, Nice, Cannes, Noord-
Amerika, waarvan de stempels in zijn pas-
poort getuigen, en ook België. Daar ont-
vangt hij als majoor in 1933 het Croix Mi-
litaire van de Belgische koning en de brief
met toestemming van het Ministerie van
Defensie tot het aanvaarden van de onder-
scheiding bevindt zich in de collectie. Van
zijn verblijven elders getuigen de stempels
van de fotografen achter op de foto's ge-
maakt tijdens verschillende evenementen
en Olympische Spelen. Zo deed hij met
vijf officieren ook mee met een concours
op Duindigt, waarvan een hele serie foto's
bewaard is gebleven, zelfs een van groot
formaat van hem in vol ornaat te paard
omringd door mensen en waarbij een heer
die met één hand de teugels vasthoudt en
met de ander de gewonnen beker.
Het echtpaar woonde steeds te Bennekom
onder de gemeente Ede. Uit het oorlogs-
jaar 1940 is geen teken
gevonden. Evenmin van
een eventuele krijgsge-
vangenschap. Dat hij
(met echtgenote) in
Bennekom verblijft,
blijkt wel uit zijn per-
soonsbewijs, voorzien
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van vingerafdrukken en prachtige foto, dat
hem daar werd op 25 juli 1941 werd uitge-
reikt, evenals in die tijd de tweede distri-
butiestamkaarten van beiden. Waarschijn-
lijk is hij weer opgeroepen in krijgsgevan-
genschap. Onder de stukken vinden we
namenlijk een bijzondere foto op brief-
kaart met daarop twee grazende paarden.
De adreszijde vermeldt alleen een schrif-
telijke groet en mededeling, gedateerd 23
juli 1942, geschreven vanuit Amerongen
door Elisabeth (von) Ilsemann, dat op de
foto zijn beide paarden staan, dat alles
goed gaat en dat ze twee gezellige dagen
had doorgebracht bij zijn vrouw Tilly (zo
liet Gijsberta zich al een hele tijd noemen)
en ook dat ze bij mevrouw De Man was
geweest. Zij vroeg of hij het gezonden
pakje ontvangen had. Waar hij toen ge-
vangen zat, blijkt uit het groene ronde
stempel met horizontaal in het groot Ge-
prüft met in een boog daarboven Stalag
3.1 en onder een 8, waar overheen met
potlood 24-8, mogelijk de datum van Prü-
fung. Wanneer teruggekeerd blijkt niet uit
de collectie, hoewel misschien toch, want
op het genoemde persoonsbewijs staat een

rechthoekig stempel van Keuringsraad te
Déhem met als keuringsdatum 24.8.1945.
Zeven jaar later overlijdt hij in het St-
Elisabethsgasthuis te Arnhem. Tilly
(Gijsberta) de Kruijff-Hamers overlijdt te
Scheveningen in 1992.
De collectie vertelt nog veel meer, te veel
om hier te vermelden. Maar het voorgaan-
de laat voldoende zien wat uit dergelijke
stukken - met aanvulling van bekende en
van derden verkregen informatie - te dis-
tilleren valt. Zo kan met aanvulling van ei-
gen indertijd verzamelde gegevens en no-
dige informatie van familie een goede ge-
zinsbeschrijving vastgelegd worden voor
een der volgende delen van de
'Geschiedenis van het Brunssumse ge-
slacht Hamers', waarvan al twee delen zijn
verschenen en waarin elk gezin, ook van
vrouwelijke naamdragers, de volle aan-
dacht krijgt. Ik dank dan ook de redacteur
voor het verwerven van de collectie. Het
laat weer eens zien hoe nuttig het is, een
dergelijke verzameling voor de ondergang
te behoeden, te bestuderen en te gebruiken
voor het schrijven van een stukje familie-
geschiedenis!

Dominees in het voorgeslacht?

Als u bij uw genealogisch onderzoek in de
zeventiende of achttiende eeuw op predi-
kanten stuit, of op een gebeurtenis, waarbij
een predikant betrokken is, dan is een aan-
trekkelijk hulpmiddel voor een eerste
oriëntatie het Repertorium van Nederland-
se hervormde predikanten tot 1816, waar-
van het eerste deel verschenen is als bijla-
ge bij de dissertatie van F.A. van Lieburg:

Profeten en hun vaderland. De geografi-
sche herkomst van de gereformeerde predi-
kanten in Nederland van 1572 tot 1816,
Zoetermeer, 1996. Het betreft het grondge-
bied van de Republiek der Verenigde Ne-
derlanden (1588-1795). Bij dit repertorium
gelden enkele beperkingen. Deel 1 is een
repertorium van de predikanten, deel 2
geeft de predikanten per gemeente.
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Beroepen van toen (koch-koff)
H. M. Lups

vrouwelijke functies op het veehoudersbedrijf, vermoedelijk vaak door een
en dezelfde persoon: koemelkster, dienstmeid en karnster

Kochel(in)/kochelwaard(in)
Een kochel of kochelhuis was eigenlijk
een bordeel. De kochel of kochelwaard
werd ook hoerenwaard genoemd. Dit vak
werd ook wel omschreven als 'vlees-
schelyke zielverkoper'. Soms was het ook
de uitsmijter van een bordeel.
De kochelin of kochelwaardin fungeerde
eventueel ook als koppelaarster.

Koddebeier/koddebeer
Oorspronkelijk jachtopziener, bos- of
veldachter, maar later doorgaans met een
minachtende gevoelswaarde gebruikt.
Kodde (codde) = een knuppel of knots,
beieren = zwaaien.

Koddesleeper
Dit is eigenlijk geen beroep. Het was op
de oostelijke grenzen van Drenthe de (uit)
nodiger of stafdrager voor een bruiloft. Hij
kreeg van de bruid een staf of stok met
drie linten. De meisjes, die de uitnodiging
aannamen, waren dan verplicht de stok
door het aanhechten van meer linten ver-
der te versieren.

Koe-
De koe speelde en speelt een belangrijke
rol in onze economie. Wel is uiteraard de
bedrijfsvoering van de boeren, die koeien
hebben, aanzienlijk veranderd, waardoor
een aantal (deel-)beroepen zijn verdwe-
nen.
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Koeboer/koehouder
Het woord koeboer heeft verschillende be-
tekenissen:
Boer die in de veeteelt en de melkhandel
zijn bestaan vindt en die in sommige stre-
ken zelf zijn melk in de steden verkocht.
Ook kleine boer, die geen paard(en) had,
maar zijn land bewerkte met koeien.
De term werd eveneens gebruikt om een
bedrijfsgrootte aan te duiden. Het bedrijf
van een koeboer telde 2 tot 3 ha., van een
ossenboer 4 tot 5 ha en van een paarden-
boer 6 tot 25 ha.
Aan boord van schepen werd vroeger wel
levende have meegenomen, w.o. een koe.
De matroos, die belast was met de verzor-
ging van de koe werd ook wel schertsend
koeboer genoemd.

Koedocter/koedokter
De koedocter behandelde zieke koeien en
verleende assistentie bij het ter wereld
brengen van de kalveren al was dit laatste
meer de taak van de koehelper.

Koehelper
Zie koedocter

Koeherder/koejongen
Ook koewacht. Zij waren belast het bewa-
ken en het drijven van koeien langs de we-
gen en op de koeweide of koekamp, vaak
een gemeenschappelijke- of een gemeen-
teweide.

Koemeester
Andere term voor koedokter.

Koemeid
Meid, die de koeien verzorgt.
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Koemelk(st)er
Knecht of meid, die de koeien molk.
In het Noorden (Groningen en Friesland)
ook kleine boer, die zijn melk en boter
verkocht, of gedeeltelijk in loondienst
werkzaam was bij grotere boeren. Toen
Gerben Jurjens de Vries op 24-4-1831 te
Opsterland huwde met Mailzen Jelles van
der Harst, dochter van een koemelker, gaf
zijn moeder, Aukjen Arends, boerinne,
schriftelijk toestemming voor het huwe-
lijk, maar was er persoonlijk niet bij aan-
wezig. Ogenschijnlijk was de huwelijks-
partner van haar zoon Martzen haar te
min.

Koeter
Koejongen, knechtje, dat op de koeien
past en andere kleine werkzaamheden ver-
richt (Zd-Nederl. en Vlaanderen).

Koewachter/Koei(en)wachter/
Koewachtster
Zie koeherder/koejongen.

Koek(e)bakker/-backer
Bakker en verkoper van koek.
In de Handv. v. Amsterdam, 1315 b van
1739 wordt bepaald "Dat niemant hier ter
Stede een Koekebakkers Nering sal ver-
mogen op te setten ..., ten waare hy binnen
dese Stad drie jaare bij e en baas hadde
gewoont" Vergeleken met sommige ande-
re beroepen een betrekkelijk korte leertijd.
Als voorbeeld van de meesterproef de ver-
melding in de Keuren van Haerlem 2, 163
van 1749: "Dat een yder, het Koekkebak-
ken zullende beginnen, gehouden zal we-
zen .... te doen de Proef, bestaande in het
bakken van Een laag Geconfyten Koek,
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van 6 Stuyvers..."
Men kende een grote variatie aan koek- en
koekjessoorten, waarvan sommige sterk
streek gebonden. Sommige met voor ons
vreemde benamingen als bagijnekoek, he-
erenkoek, kuise-zusterkoek, kul koek, la-
riekoek, salmiakkoek, secretariskoek en
zusterkoek(je).

Een koude koekbakker is een winkelier,
die koek verkoopt, maar niet zelf bakt.

Koekplank

Koekprentsnijder
Snijder van koekprenten. Eigenlijk is het
geen snijden, want er wordt gewerkt met
beitels en gutsen. Een koekprent is een in
hout 'gesneden' figuur als vorm voor te
vervaardigen koeken. Verschillende van
de figuren zijn aan de bijbel ontleend.
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Koekslijters
Venters in koek.
In het Handv. v. Amsterdam, 1315 b van
1739 wordt met betrekking tot hen be-
paald: "De Koekslyters en Verkopers ...
sullen uytsterven, en voortaan geen nieu-
we meer werden geadmitteert, op pene,
dat soo iemand contraie deses soude be-
staen Koek uyt te slyten of te verkopen
sal, deselve Koek verbeuren sal".

Koeliemeester
Een beroep uit de Indische tijd. De koelie-
meester was de baas van een aantal koe-
lies (contractarbeiders). In het Ned. Ind.
Plakaatboek 5, 379 van 1746 vinden we de
bepaling "Bij de hoofdopsigter der coe-
lys ..., dan wel by een van de onder hem-
gesubordineerde coelymeesters ...., Die,
ten getalle van vier stux, door Schepenen
verkoroen sullen werden en verpligt zullen
zyn op verscheyde plaatsen in de stad haar
verblyf te houden, yder met een bord of
teeken voor zyn deur, beschildert met het
chiap of merk van de onder hem sortee-
rende coelys".

Koffermaker/koffer-maecker
Vervaardiger van koffers. Eertijds van een
andere constructie dan de koffers van nu.
In een bepaling uit het Handv. v. Amster-
dam, 1284 b van 1614, werd bepaald "Dat
de ... Koffermakers ... mede begrepen sul-
len sijn onder 't Huys-timmermensgilde".
Een koffer was dan ook oorspronkelijk
een meubel, dat bestond uit een houten
kist, die vervolgens doorgaans op allerlei
manieren versterkt werd en doorgaans
voorzien van meestal gewelfd, op schar-
nierend draaiend deksel en een slot. Soms
waren ze bekleed met (schapen)leer.
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Koetsvoerder
Verouderde term voor koetsier.

Koetser
In de handpapiermakerij degeen, die de
door de schepper vers geschepte vellen
van de vorm op de natte vilten, die op het
koetshout lagen, afdrukte. De vilten wer-
den gereinigd in een vildestoterskuip.

"Aan een kuyp is noodigh ... een papier-
koetzer off neederlegger tusschen de wol-
len lappen, die men vilden noemt" Voor
bepaalde papier/kartonsoorten we(o)rden
meerdere lagen papier op elkaar gekoetst.

De kleine koetser is een jongen, die de
koetser helpt (Voornamelijk het uitsprei-
den van een vilt over het gekoetste blad.

Desolate boedels
H.M. Lups

Faillissementen
Wanneer men de kranten leest komt men
geregeld opgaven tegen van faillissemen-
ten. Men heeft dan te maken met personen
of rechtspersonen, die niet meer in staat
zijn hun financiële verplichtingen na te ko-
men. Zowel de persoon/rechtspersoon in
kwestie als de schuldeisers kunnen de
rechtbank verzoeken deze persoon/
rechtspersoon failliet te verklaren. Een der-
gelijk verzoek wordt gedaan in de vorm
van een rekest bij de rechtbank in het ar-
rondissement waarbinnen de betrokkene
woont of waar het bedrijfis gevestigd..
Na onderzoek kan de rechtbank een vonnis
vellen waarin de betrokkene in staat van
faillissement wordt verklaard. Iemand die

Kofschip, naar een kopergravure
van G. Groenewegen (1789)

Kofkapitein
Kapitein op een kofschip, zeilschip voor
binnen- en kustvaart, sterk gelijkend op
een smak. Ze werden vooral in Groningen
gebouwd.

in staat van faillissement is, verliest van
rechtswege het beheer en de beschikking
over zijn goederen. Door de rechtbank
wordt een rechter-commissaris benoemd
en een of meer curatoren, belast met het
beheer van de failliete boedel en de afhan-
deling van het faillissement, iets dat een
vrij langdurige geschiedenis kan zijn. Te-
genwoordig kunnen zowel personen als
rechtspersonen failliet worden verklaard.
Dit is niet steeds zo geweest. Voor 1896
konden alleen kooplieden failliet worden
verklaard. Andere personen die niet (meer)
aan hun verplichtingen konden voldoen
werden in staat van kennelijk onvermogen
verklaard.
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In Nederland is het faillissement geregeld
in de Faillissementswet van 30 sept. 1893,
Stbl. 140), die op 1 september in werking
is getreden en sindsdien herhaaldelijk is
gewijzigd.
Tegenwoordig worden alle faillissementen
gepubliceerd in de Staatskrant evenals an-
dere mededelingen, het faillissement be-
treffend. Van alles wat er gebeurt nadat ie-
mand failliet is verklaard worden stukken
opgemaakt, die tezamen het faillisse-
mentsdossier vormen. Ze zijn op meerdere
plaatsen in het archief van de betreffende
arrondissementsrechtbanken opgenomen.
Deze archieven worden bewaard in de
rijksarchieven in de verschillende provin-
cies. Iedere jaargang van de Staatscourant
bevat een klapper met verwijzingen waar-
door men plaats en datum van een faillis-
sement kan achterhalen. Zoals aan het be-
gin is opgemerkt worden faillissementen
o.a. ook in de kranten gepubliceerd. Het
Centraal Bureau voor Genealogie in Den
Haag heeft een knipselverzameling, geor-
dend op familienaam, waarin ook de fail-
lissementen voorkomen.
Is men in de stukken geïnteresseerd dan
zijn deze, wat de latere faillissementen be-
treft, in de toegangen op de archieven van
de arrondissementsrechtbanken te vinden
onder de civiele zaken.

Voor de Franse tijd
Vooral in de steden waar handel werd ge-
dreven zal men ook oudere faillissementen
tegen komen. Zaken kunnen ook toen ver-
lies hebben opgeleverd, schepen vergin-
gen, er waren op gezette tijden oorlogstoe-
standen, men speculeerde. Zo zijn er vele
oorzaken van faillissementen te vinden.
Wanneer men voorouders heeft, die op de
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een of andere manier zakelijk bezig wa-
ren, heeft men dus de kans, dat het ook bij
hen verkeerd ging.
Tegenwoordig ziet men bij faillissementen
niet alleen de nodige kommer en kwel,
maar ook malafide praktijken van 'handige
jongens', die onder meer bewust zo veel
mogelijk verliezen op anderen afschuiven
om zelf zo goed mogelijk uit de strijd te
voorschijn te komen.
Vroeger was de mens, ondanks de grotere
invloed van de religie op het dagelijks le-
ven, niet beter dan de mens van nu. Reeds
vroeg komt men daarom allerlei regelin-
gen tegen. Deze regelingen werden in keu-
ren vastgelegd, evenals de verslagen van
de toepassingen.
Waarschijnlijk eigende een ieder, die recht
had op bezittingen van een gefailleerde,
zich toe wat hij in handen kon krijgen,
zonder met de medecrediteuren rekening
te houden. Soms ook zal de gefailleerde
getracht hebben een of meerdere crediteu-
ren en vooral zich zelf te bevoordelen.
Reeds in 1422 werd te Amsterdam de eer-
ste stedelijke keur afgekondigd, te vinden
in de oudste codex van het Amsterdamse
Stadsrecht in Keurboek A f° 14 v°. Op 5
februari 1530 volgde een keur tegen hem
op wie "merckelycke suspicie is van ach-
teruyt te vaeren of zijnen goederen te ruy-
men" (Keurboek D, f° 150).
De bekendste voorschriften met betrek-
king tot gefailleerden waren op hen zelf
gericht. Op 7 oktober 1531 werd een pla-
caat uitgevaardigd "rakende verscheijde
saake van de Policie", waarbij in art. 7
over "een remedie tegen de banquerouten
en fugitiven" (Utr. Placaatboek I, blz.
415). Reeds 4 oktober 1540 gaf keizer Ka-
rel nieuwe voorschriften tegen "Bancker-
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outen". Deze plakkaten waren lange tijd
van kracht, maar waren er niet op gericht
de rechten van de crediteuren te bescher-
men.
Volgens een arrest van den Hove van Hol-
land, Zeeland en West-Friesland van 20
juni 1638 waren de costumen (gewoonten)
van Antwerpen "in patria nostra en andere
landen, daer de negotie en koopmanschap
vigeren", in gebruik. Ook de Amsterdamse
wetgevers hebben hieruit geput, maar niet
zonder meer nagevolgd. In Antwerpen
werden bijvoorbeeld de failliete boedels
geheel door een Ambtman beheerd, zon-
der dat er curatoren werden aangesteld. In
Amsterdam trokken de schepenen de boe-
del tot zich en stelden curateuren , die on-
der hun toezicht het beheer van de boedels
moesten voeren.
De Amsterdamse ontwikkelingen grijpen
terug op de keur van 1422: "Item nyemant
en moet lude uyt der Stede vueren die ruy-
men mit horen inghebuedel, noch dier lu-
de guede die gheruymt sijn dair yemant
gebrec an hadde buten den gherechte bij
10 pond Holl. Dat sal staen tots gerechts
pruevinge". Dit is dus een verbod om
schuldenaren te helpen met hun goederen
de stad te verlaten ten nadele van de credi-
teuren.
De keur van 1530 gaat verder. Daarin
wordt bevolen "dat alle die Crediteurs van
alzulcke personen, van wiens schulden bij
obligatiën blijct, gelijckelijcken inne co-
men zullen ende betaelt werden 't pont
ponts gelijck, ten waere enighe van dezel-
ve Crediteurs van hoere schulden schepe-
nen kennisse mochten bijbrengen, geda-
teert voor de voorsz(eide) suspicie". In die
tijd hield men dus toch al rekening met de
crediteuren en ook met bevoorrechte
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schulden.

Het eerste plakkaat van keizer Karel han-
delde bijna uitsluitend over de straffen,
waarmee bankroutiers werden bedreigd.
Daarin wordt gezegd, dat "alle Koopluy-
den en Koopwijven, en alle andere perso-
nen, hen die koopmanschap ondervinden-
de, die frauduleuselijk en bij bedrog sullen
geit, silver, koopmanschappen of schulden
van andere Koopluyden of personen ver-
voeren en wegdragen, en dewelke men
heet Banquerouten, zijn en zullen wesen
ghehouden en geacht, als openbare die-
ven".

Kennelijk heeft men zich daar niet streng
aan gehouden, want reeds op 4 oktober
1540 gaf keizer Karel nieuwe voorschrif-
ten tegen "Banckerouten", daar die
"Ordonnantie (van 1531) niet bewaert
noch onderhouden en zijn gheweest, als
wel van noode hadde gheweest" (Groot
PLacaatboek I, bl. 313, Utr. Placaatboek I,
bl. 421).
Deze plakkaten zijn lange tijd van kracht
geweest, maar waren in de eerste plaats
gericht tegen eventuele bankroutiers, die
zaken aan de boedel onttrokken en die ge-
lijk gesteld werden met dieven. Wel werd
er met betrekking tot crediteuren melding
gemaakt van concurrentie en preferentie.
In de grotere handelssteden waren deze
bepalingen niet toereikend. Men had be-
hoefte aan een verordening die ook de
rechten van de crediteuren beschermde.
Wat Amsterdam betreft komen in de uit-
gaven van de handvesten van 1639 onder
meer ook bepalingen voor omtrent de ma-
nier van procederen in geval van preferen-
tie en concurrentie bij desolate boedels.
Omdat deze plaats een snelle groei door-
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maakte werden de werkzaamheden van de
schepenen hoe langer hoe uitgebreider. Op
30 januari besloot de vroedschap daar
over te gaan tot een 'Camere van Desolate
Boedels'. Eind 1643 werd uiteindelijk de-
ze kamer opgericht en 12 november be-
gonnen de commissarissen hun functie uit
te oefenen. Deze commissarissen werden
op voordracht van de burgemeester door
schepenen en burgemeester benoemd, een
procedure, die tot 1795 voortgang vond.
Op 2 april 1659 werd een nieuwe ordon-
nantie gearresteerd, volgens welke het
faillissementsrecht werd geregeld en die
op enkele geringe wijzigingen in 1770,
lange tijd van kracht was. Op 17 januari
1777 werd een nieuwe ordonnantie gear-
resteerd. In dat jaar kwamen 64 boedels
onder beheer van de kamer, in 1781 waren
dat er 201.

De revolutie van 1795 bracht in de Deso-
late Boedelskamer geen grote veranderin-
gen. Wel was er wisseling van personeel.

En de oude titel van Commissarissen der
Desolate Boedels moest wijken voor de ti-
tel: Comitté tot besturing van de Kamer
der Desolate Boedels.
De invoering van de Franse Code de Com-
merce ontnam aan de Desolate Boedelska-
mer haar reden van bestaan. De afwikke-
ling van alle zaken duurde echter tot 1835.
Volgens een raadsbesluit van 18 februari
1852 werden alle stukken van de Amster-
damse Desolate Boedelskamer in het ge-
meentearchief geplaatst, waar men ze nu
nog kan inzien.
Een onderzoek in andere steden zal moe-
ten aantonen, hoe daar de regeling van de
failliete boedels voor de Franse tijd heeft
plaats gevonden.

Bron:
Voornamelijk Goswin Moll, De Desolate Boe-
delskamer te Amsterdam, academisch proef-
schrift, Amsterdam 1879.

Interviewen van (oudere) familieleden
H.M. Lups

Vooral in het begin, maar ook later kunnen
en moeten we voor de invulling van de fa-
miliegeschiedenis veel waardevolle infor-
matie krijgen van (oudere) familieleden en
anderen, die de familie hebben gekend.
Vaak is het de enige manier om aan fami-
liegeschiedenissen te komen omdat lang
niet alles wat er gebeurt opgeschreven
wordt. Mijn vader bijvoorbeeld, heeft in de
Eerste Wereldoorlog met een vriend wat
chocola gesmokkeld. Dit gebeurde met be-
hulp van een speciaal vest, dat onder de

kleding werd gedragen. Maar op een keer
dreigden ze gesnapt te worden. Tot hun ge-
luk was er daar juist een boedeldag aan de
gang en de jongelui zagen kans zich onder
het publiek te mengen. Ze ontsnapten zo
aan een aanhouding. Het was er echter
goed warm en na afloop bleek dat al hun
chocola gesmolten was, zodat het toch
geen profijtelijke dag was geworden. Der-
gelijke zaken zijn niet van wereldschok-
kend belang, maar ze maken het familie-
verhaal smeuïger. Daarnaast zijn er veel
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gegevens, die in de archieven nog niet toe-
gankelijk zijn voor ons.

Iedere goede ondervraging voor een krant,
tijdschrift of tv wordt grondig voorbereid.
En zo moet het ook bij ons onderzoek naar
familiegegevens zijn. Het is belangrijk
hier eens bij stil te staan.

Ouderen vinden het dikwijls prettig over
het verleden te praten, maar het is zaak
niet te veel ineens te vragen. Het moet
voor hen prettig blijven om met ons te
praten. Als het mogelijk is, kunnen bij-
voorbeeld oude foto's en krantenknipsels
over de streek, waar de familie woont of
woonde, een welkom hulpmiddel zijn.
Hoe een interview plaats vindt, moet ieder
voor zich bepalen. Het gemakkelijkste is
een cassetterecorder te gebruiken om later
de gegevens, die van belang zijn uit het
gesprokene te halen. Handig is het dicteer-
apparaat, die men in zijn zak mee kan ne-
men en dat niet zo nadrukkelijk aanwezig
is. Een microfoon wil nog wel eens
spreekangst veroorzaken. Is het gebruik
van een cassetterecorder om een of andere
reden niet mogelijk, dan zullen er tijdens
het gesprek notities moeten worden ge-
maakt, hetzij op papier, hetzij met behulp
van een schootcomputer. Wanneer men de
verkregen informatie niet direct op de een
of andere manier vastlegt, maar achteraf
uit het geheugen het gesprek moet recon-
strueren, maakt bijna iedereen fouten. De
meeste van ons onthouden niet alles exact.

De gesprekken moeten doorgaans ook niet
te lang zijn. De ondervraagde moet het
leuk blijven vinden..
Het is belangrijk, dat men van te voren
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een schema maakt van de aan te roeren
onderwerpen. Een bruikbaar richtsnoer
zou bijvoorbeeld het volgende kunnen
zijn:
Begin als regel met de geïnterviewde per-
soon zelf. Meestal praat iemand graag
over zichzelf.
Punten van aandacht kunnen dan zijn:
De kinderjaren en het huiselijk leven vroe-
ger inclusief alle verhalen rondom die pe-
riode.
Wat voor onderwijs. Hoe was het op
school?
Was er in het gezin kerkelijk leven, waren
ze aangesloten bij een kerkgenootschap en
zo ja welk?
Waren er belangrijke voorvallen?
Hoe verdiende de bevraagde de kost? Wat
voor werk deed hij of zij? Hoe werden ze
beloond? Hoe was het werk? Hoe waren
de werkomstandigheden?
Wat voor maatschappelijke contacten had
hij of zij? Was er bijvoorbeeld vereni-
gingsleven?
Het huwelijksleven.
Wat is er over de partner te vertellen? Zijn
er kinderen? Wat is hierover te vertellen?
Wat is er over het gezin te vertellen, waar-
toe hij of zij behoorde:
de ouders en hun leven;
broers en zusters en hun leven;
de familie van de partner.
Welke familieleden kent de geinterview-
de; hoe zijn hun juiste namen; welke ge-
boorte- en sterfdata weten ze zich te herin-
neren, waar zijn ze geboren en waar over-
leden, waar begraven of gecremeerd? Zijn
er advertenties, aankondigingen of bid-
prentjes, die misschien gekopieerd mogen
worden.
Wat weten ze nog van de oudere familie-
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geschiedenis? Wat voor voorvallen? Erfe-
nissen bij overlijdens leveren vaak interes-
sante verhalen op.
Vraag ook naar foto's, niet om ze te hou-
den, maar om ze te laten dupliceren, want
meestal is men aan die foto's gehecht.
Wees er dan ook zuinig op.
Achteraf kunt u dan selecteren wat voor u
nuttig en van waarde is voor uw familie-
geschiedenis. Probeer opgegeven data, na-
men en plaatsen zo mogelijk ter plekke te
verifiëren. Doe het in ieder geval later,
wat de mondelinge overlevering blijkt niet
altijd correct te zijn. Data en namen klop-
pen niet altijd. Tante Mitzi blijkt bijvoor-
beeld geen Mitzi maar Harmke te heten en
Jeanne Swaantje.

In ieder geval krijgt u zo een uniek stukje
familiegeschiedenis bij elkaar. Vooral als
men op betrekkelijk jonge leeftijd begint
en niet op een tijdstip dat de oudere gene-
ratie er niet meer is. Velen, waaronder uw
auteur, hebben er spijt van dat ze eigenlijk

te laat zijn begonnen met het verwerven
van informatie. Soms is er nog wel eens
iets te reconstrueren, maar veel wat men
terloops tijdens de kinderjaren en voor het
starten met onze hobby, heeft gehoord is
toch te vaag om er echt gebruik van te
kunnen maken. Ik denk bijvoorbeeld aan
een familielid, een oud boeren echtpaar,
dat kinderloos gebleven, door een ander
echtpaar, geen familie, werd verzorgd.
Toen als laatste de boer overleed, kwam
de familie, die hij daarvoor nauwelijks
zag, opdraven voor de erfenis, maar deze
ging naar het verzorgende echtpaar. Ik
denk aan een familielid dat op ruim hon-
derdjarige leeftijd zelfmoord pleegde, om-
dat de notaris, die zijn kapitaaltje beheer-
de failliet ging. Ik denk ook aan een fami-
lielid, dat zwervend de wereld, althans
Nederland introk en spoorloos is geble-
ven. Alleen de honderjarige heb ik via een
krantenartikel uit het eind van de vorige
eeuw kunnen achterhalen. Dan denk je:
toch jammer, datje niet meer weet.

Er uit gelicht, contactzoeker De Reyger
H.M. Lups

Meestal hebben contactzoekers vooral be-
hoefte aan informatie over zoek zijnde
voorouders die vooral voor hen van belang
zijn. Een enkele keer komt men een con-
tactzoeker tegen, waarbij factoren een rol
spelen, die mogelijk ook anderen interesse-
ren. Als eersteling de familie De Reyger.

Hendrik Abraham de Reyger was een zoon
van Rutger(t) de Reyger. Zijn moeder was
een Van Langen. Zij woonden in huize
Dakhorst, kerspel Rijssen. De De Reygers

zouden van adellijke afkomst zijn. Hendrik
Abraham, gedoopt 2-10-1709, huwde ech-
ter 7-7-1741 met een burgermeisje, Gesyn
van Tarel ondanks bezwaren van zijn stief-
moeder Mechtelt van Langen, die hem
daarom onterfde.
Het echtpaar was woonachtig te Coevor-
den, waar Hendrik op 6-12-1776 overleed.

Dit begin brengt enkele vragen met zich:
In oude stukken komt een adellijke familie
De Reyger voor, maar men heeft geen rela-
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tie kunnen leggen met Rutger(t). Weet ie-
mand daar meer over te vertellen?
De tweede vraag is: Mocht zijn stiefmoe-
der hem onterven? Het kan zijn dat de
Dakhorst van de familie Van Langen was
en Rutger(t) de Reyger ingetrouwd bij de
Van Langen's, maar had Hendrik geen en-
kel recht? Ook een vraag waarop een ant-
woord zeer welkom is.

Er zijn meer vragen over deze familie: de
oudste zoon van Hendrik, Johannes Ger-
rardus de Reyger, ged. 29-4-1742 te Coe-
vorden, gaat op gegeven ogenblik naar
Ameland, waar hij op 22-9-1765 huwt met
Boutje Dirks. Zij krijgen daar verschillen-
de kinderen, maar over het overlijden van
Johannes heeft men niets kunnen vinden.
Weet iemand dat wel? En waarom ging hij
naar Ameland? Mogelijk een functie bij
de VOC?

Ook de familie Santing levert een pro-
bleem op. Pieter Santing, geb. te Meppel
op 22-5-1848, huwde te Meppel op 30-11-
1872 met Lammigje Meinen. Op 22-5-
1874 vertrok hij naar Amsterdam, waar hij
22-3-1895 'ambtshalve' werd afgeschre-
ven. Van hem ontbreekt elk spoor. Zijn
vrouw Lammigje bleef met haar zoontje
Albert, geb. 11-6-1873 in Meppel achter?
Waar is Pieter gebleven en waarvan leefde
Lammigje? Weet iemand een antwoord op
deze vragen?

De vragenstellers, de heer en mevrouw De
Reyger-Santing, zijn beide ver in de tach-
tig en zelf niet meer tot onderzoek ter
plekke in staat.
Hun adres is Vondelweg 486, 2026 BG
Haarlem, maar ook de redactie is geïnte-
resseerd in de antwoorden met betrekking
tot het erfrecht en eventuele relaties met
adellijke De Reygers

Computer en verenigingsleven
H.M. Lups

Geleidelijk aan is een splitsing ontstaan
tussen computerende en niet-computerende
genealogen. De computer is eigenlijk voor
genealogen niet meer weg te denken. Of
men wil of niet, men wordt in toenemende
mate met het computer gebeuren gecon-
fronteerd. Weliswaar kan men ook zonder
een heel eind komen, maar men ontkomt er
bijna niet aan. Bij het Centraal Bureau
voor Genealogie en in de archieven moeten
in toenemende mate stukken met behulp
van een computer worden opgevraagd.
Weliswaar zijn deze opvraag procedures

eenvoudig gehouden, sommigen zullen
toch weerhouden worden van deze moge-
lijkheden gebruik te maken.
Vooral de genealogieprogramma's Gens
Data, Haza-Data en Pro-Gen hebben hier te
lande grote opgang gemaakt, niet alleen
om de genealogische gegevens te beheren,
maar ook om allerlei overzichten te maken.
Men kan onder meer van iedere opgeno-
men persoon bij wijze van spreken een
kwartierstaat opstellen, men kan teruggaan
tot diens oudste voorvader en dan een ge-
nealogie of een stamreeks produceren.
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Men kan ook werklijsten (per bepaalde re-
gio) opstellen van personen, waarvan men
meer wil weten. Enfin, ik hoef geen enke-
le computergenealoog te vertellen wat hij
of zij allemaal met de programma's kan
doen. Velen weten er meer van dan ik zelf.
Wanneer we het (blauwe) middenvei van
Gens Data bekijken, zien we een groot
aanbod van bestanden, die we op schijf
kunnen bestellen en thuis op ons gemak
nakijken. Hetzelfde geldt voor het inter-
net, waarop onder meer ook vele bestan-
den en genealogieën zijn te bekijken.
Daarnaast is er de productie van cd-roms.
In 1996 verscheen bij de NGV de Histori-
sche Gemeente Atlas van Nederland, die
alle 11 delen bevatte van de rond 1870
verschenen Gemeente Atlas. 1197 ge-
meentekaarten, die niet alleen kunnen
worden ingezien, maar die ook naar de ei-
gen harde schijf gekopieerd kunnen wor-
den en verwerkt in een eigen productie. 50
jaar Gens Nostra en 50 jaar Ons Voorge-
slacht plus de boeken van Bloys van
Treslong met hun zoek mogelijkheden zijn
voor velen interessante items, die de niet-
computeraar zal moeten missen.

Het lijkt me, dat hier een taak voor vereni-
gingen en afdelingen van verenigingen
gaat ontstaan. Een vereniging houdt in dat
men verenigd, dus tezamen iets doet en
een samenspel tussen de computerende en
de niet computerende leden laat ontstaan,
misschien door tezamen een verenigings-
computer aan te schaffen met de program-
matuur en bestanden, die voor de betref-
fende regio actueel is, waarbij de compu-
teraar de niet computeraar helpt. Ook kan
men een groepje computeraars zien te vin-
den, bij wie de niet-computeraar op gezet-
te tijden terecht kan, om samen het een en
ander uit te zoeken. Bij de bibliotheken
kan men tegen een bescheiden vergoeding
op internet terecht. Zo zou men ook hier
een prijsstelling kunnen maken, niet om
de niet-computeraars een groot uurloon te
laten betalen, maar wel iets om daaruit de
kosten voor computergebruik, electriciteit
en telefoon te kunnen betalen. En wie
weet beschikt de niet-computeraar weer
over kennis die de ander nog mist.
Misschien gebeurt dit reeds hier en daar.
Gaarne zal Ons Erfgoed dan uw bevindin-
gen rapporteren.

Correctie op Onechte, buitenechtelijke
De heer JJ. Hoogenboom maakte er ons op at-
tent dat in dit artikel op pag. 111 een onjuist-
heid binnen was geslopen over Amalia van
Solms. "... haar moeder was een Nassau ...".
Amalia's moeder was Agnes van Sayn-Witt-
genstein, de eerste vrouw van Johann Albrecht
van Solms-Braunfels. Diens moeder (dus Ama-
lia's grootmoeder) was wel een Nassau: Elisa-
beth van Nassau-Dillenburg, zuster van (o.a.)
Willem I de Zwijger en Jan de Oude, allen uit
het tweede huwelijk van Willem de Rijke met
Juliana van Stolberg-Weraigerode.

en natuurlijke kinderen (1)
Een dochter van Jan de Oude uit zijn eerste hu-
welijk met Elisabeth van Leuchtenberg was Ju-
liana van Nassau-Dillenburg. Zij was de tweede
vrouw van Amalia's vader en dus haar stief-
moeder (niet haar moeder).

Amalia's man was Frederik Hendrik van Oran-
je-Nassau (zijn eerste huwelijk). Hij was een
zoon van Willem I de Zwijger uit zijn zesde hu-
welijk met Louise de Coligny.

Graag dank voor deze correctie.
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Genealogie en computer

Genealogische en Heraldische Gedenkwaardighe-
den in en uit de Kerken van Nederland op cd-rom
H.M. Lups

De dertien delen van de serie Genealogi-
sche en Heraldische Gedenkwaardigheden
in en uit de Kerken van Nederland zijn ge-
schreven door Mr. P.C. Bloys van Tres-
long Prins en Mr. J. Belonje en zijn ver-
schenen in de jaren 1919 - 1961. Deze
werken behandelen de volgende provin-
cies:
Noord-Holland (5 delen), Zuid-Holland (3
delen), Utrecht (1 deel), Zeeland (1 deel),
Limburg (1 deel) en Noord-Brabant (2 de-
len). De oorspronkelijke serie wordt
slechts af en toe en dan dikwijls incom-
pleet en alleen tegen een hoge prijs anti-
quarisch te koop aangeboden. Hoewel ik
prijscouranten van enkele antiquaars ont-
vang, ben ik ze daarin de laatste jaren nau-
welijks tegen gekomen.

Een herdruk van de serie zou een kostbare
zaak worden, hoewel de gegevens een in-
teressant item vormen. Dank zij de Stich-
ting Historie Future verschijnt er in de
loop van september 1998 voor geïnteres-
seerden (als genealogen, heraldici, archie-
ven, verenigingen en documentalisten) een
cd-rom, waarop de volledige inhoud van
de dertien delen staat in de originele lay-
out.

Evenals bij de producties '50 jaar Gens
Nostra' en '50 jaar Ons Voorgeslacht' is de
tekst gekoppeld aan een eenvoudig te be-
dienen index- en zoekprogramma, waar-
door men snel kris-kras door de ruim 4200

pagina's tekst kan zoeken en eventueel de
tekstkeus kan uitprinten.

Bij de boekenantiquaars zullen deze ont-
wikkelingen mogelijk zorgenrimpels ver-
oorzaken. De koper van de cd-rom krijgt
immers een serie boeken ter beschikking,
die nauwelijks plaats inneemt, toeganke-
lijker is dan de oorspronkelijke werken
omdat de totaliteit geïndiceerd is en dat
voor een prijs, die slechts een fractie be-
draagt van wat men voor de originele serie
moet betalen.
Niet alleen voor de gebruiker is zo'n cd-
rom een aantrekkelijk item, maar ook voor
de archieven en bibliotheken, omdat men
de originelen uit circulatie kan nemen, zo-
dat deze minder slijtschade krijgen en niet
van illustraties worden ontdaan.
Ongetwijfeld zijn er meer boeketreek-
sen), die er om vragen om op eenzelfde
manier heruitgegeven te worden. Het zal
gelukkig toch wel niet het eind van het
boekenantiquariaat betekenen, omdat het
aantal werken, dat in aanmerking komt
voor reproductie op deze wijze, toch be-
perkt is. Voor de meerderheid van de ge-
drukten bestaat nu eenmaal geen massale
belangstelling, zodat in die gevallen een
investering in de productie van een cd-
rom-uitgave niet rendabel is, want veel te
duur voor de adspirant koper. Misschien
jammer, maar gezien de huidige produc-
tiemogelijkhedenprijzen onvermijdelijk.
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De nu aangeboden cd-rom met de geïndi-
ceerde integrale tekst kost, inclusief het
zoeksysteem, slechts / 89,-- en kan wor-
den besteld door dit bedrag over te maken
op Postbankrekening 45 58 273 t.n.v. de

Stichting Historie Future te Naarden onder
vermelding van naam en adres bij de me-
dedelingen. De cd-rom zal dan zo spoedig
mogelijk worden toegezonden. (Zie ook
de advertentie op het middenvel)

Boeken en tijdschriften

De wijze en verstandige schaapherder
J.W. Koten (1796-1878)
JW. Koten

Onlangs kwam een handgeschreven manu-
script boven tafel van J.W. Koten (1796-
1878)1), dat door de Stichting Natuur-
publicaties van het Limburgse Natuur-
historische Genootschap en met subsidie
van de Provincie Limburg werd uitgege-
ven. Het betreft een facsimile-uitgave,
waarbij naast elkaar de handgeschreven
tekst, een transcriptie van de oorspronkelij-
ke tekst en een "vertaling daarvan" zijn af-
gedrukt. De inhoud beschrijft 32 schapen-
ziekten en ook hoe deze te behandelen.
Daarnaast zijn er ook eenvoudige raadge-
vingen voor de diagnostiek en methode
van onderzoek van deze schapenziekten.
Schapen waren destijds zeer belangrijk
voor de bemesting van de akkers en voor
iedere grote roede (± 0.2 ha) had men één
schaap nodig.

1. Destijds heerboer op de Merckhoeve, brouwer en
burgemeester

Uit oogpunt van de geschiedenis van de
diergeneeskunde is dit een interessante uit-
gave, omdat niet zo veel bekend is hoe
men vroeger de schapen fit hield en bij
eventuele ziekten behandelde. Vandaar dat
deze uitgave ook nationale aandacht kreeg.

Dr. Hillegers heeft er goed aangedaan deze
uitgave te herdrukken en van commentaar
te voorzien. Dr Hillegers is de voorvechter
van het Limburgse schaap en vooral de in-
zet van dit dier ter verbetering van het mi-
lieu en verrijking van de vegetatie. Hij is
bij uitstek deskundig op dit gebied.
De publicatie is verkrijgbaar bij het Lim-
burgs Natuurhistorische genootschap post-
bus 882, 6200 AW Maastricht. De kosten
bedragen circa ƒ 25.—

Regionale Contactdag in Bredevoort
19 sept. wordt de vierde Regionale Contactdag voor Familie-, Boerderij- en Streekge-
schiedenis in Oost-Gelderland georganiseerd in Dorpshuis 'Ons Huis', Kruittorenstraat te
Bredevoort vanaf 10.00 uur. U vindt mformatie over genealogie, boerderij- en streekge-
schiedenis. Misschien blijft er nog even tijd om een kijkje bij de boekhandels te nemen!
(Ook voor genealogen is er iets te vinden)
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Agenda

05-09-98 Vooroudermarkt, Zaal Ogterop, Zuideinde 70 te Meppel. (ca. 5 minuten lopen
van het NS-station) *)

12-09-98 Zeeuwse Contactdag. Kapelle
12-09-98 Bijeenkomst 'Genealogie en Computers' in de Groninger Archieven (NGV

afd. Groningen en Noord-Drenthe) *)
19-09-98 Genealogische Dag Brabant. Deze dag is bedoeld voor iedereen die op zoek is

naar gegevens over voorouders van Brabantse afkomst. Georganisserd in het
RA in Noord-Brabant, Zuid-Willemsvaart 2, 's-Hertogenbosch. Naast de mo-
gelijkheden tot kennismaking met tal van organisaties en verenigingen, die ac-
tief zijn op het gebied van stamboom- en familieonderzoek. Er is een ruilbeurs
voor bidprentjes. Thema's van lezingen zijn: 'Belastingontduiking in de 19de
eeuw', 'Taxatie van huis en goed', 'het ontstaan van het kadaster in 1832',
'De kohieren van de tiende penning als bron voor genealogisch onderzoek'.
Ook is er een speciaal samengesteld kinderprogramma. *)

26-09-98 40-jarig bestaan NGV afd. IJssellanden in RA Zwolle, Eikenstraat 20.
03-10-98 (Inter)nationale Genealogische Dag, georganiseerd door Genealogische Vere

niging Prometheus te Delft, Faculteit der Werktuigbouwkunde en Martitieme
Techniek, Mekelweg 2 te Delft. Hierover te zijner tijd meer. *)

31-10-98 Limburgse Contactdag

*) Op deze dagen is Ons Erfgoed aanwezig.

N.B. S. V.P. tijdig uw opgaven inzenden, rekening houdend met onze verschijningsfre-
quentie.

Rijksarchief Maastricht vraagt vrijwilligers

Het Rijksarchief vraagt dringend vrijwilligers die bereid zijn mee te werken aan het pro-
ject 2002, dat gericht is op het digitaliseren van de huwelijksakten en andere genealogi-
sche data. Men volgt het Utrechtse systeem van data-invoer, datje binnen vijf minuten
instructie al kunt leren. Ook mensen die niets van computers weten kunnen in principe
aan dit project deelnemen. Gelieve contact op te nemen met de heer A.F. Henrar, Gran-
nushof 24 6215 VG Maastricht die u verder zal verwijzen.

Verder vraagt men vrijwilligers binnen het project LAPIS (Limburgs Automatiserings
project) voor het digitaliseren van notariële aktes in de provincie. Ook hiervoor kan men
contact op nemen met het bovengenoemde adres.
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Vragen en antwoorden
Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde vragen
of problemen hebben, anders dan genealogische
contactzoekers, kunnen ze in deze rubriek aan de
orde stellen. Eventueele antwoorden graag naar de
redactie. Antwoorden, die alleen voor de vragen-
steller belangrijk zijn, worden direct doorgezonden.
De andere wordebn al dan niet verkort en/of samen-
gevat in Ons Erfgoed gepubliceerd.

Antwoordenop vroegere vragen:
Vraag 98.02 Wat is een blaumuijser?
Een blaumuijser of blamuser is in de Zuidelij-
ke Nederlanden en Luik in de achttiende eeuw
de gebruikelijke benaming voor de oudere hal-
ve schellingen of driestuiverstukken. {P.H. Th.
Dumon, R. Wassenaar, L.J.M. Wolters)

Vraag 98.03 Wat is de juiste benoeming van
voorouders tot in de zevende generatie?
Als men een genealogie terug volgt naar de
stamvader krijgt men eerst de vader, dan de
grootvader en daarna de overgrootvader. Ont-
leend aan "IJssellanden" van juni 1993 (H. van
Oosterhof/G, v. Keulen)
1 vader 1
2 grootvader 2
3 overgrootvader 4
4 betovergrootvader 8
5 oudvader 16
6 oudgrootvader 32
7 oudovergrootvader 64
8 oudbetovergrootvader 128
9 stamvader 256
10 stamgrootvader 512
11 stamovergrootvader 1024
12 stambetovergootvader 2048
13 edelvader 4096
14 edelgrootvader 8192

Na edel volgt als voorvoegsel voor, daarna
achtereenvolgens aarts opper en hoog. Op deze
wijze kan men 512 generaties benoemen. De
heer A. Storm van het Centrum voor Familie-

geschiedenis te Utrecht heeft dit gedaan. Des-
gewenst kan men voor / 2,~ (kopieer- en por-
tokosten) een exemplaar van dit overzicht bij
Ons Erfgoed bestellen.
In generatie 28 hebben we dan de edelstam-
oudbetovergrootvader, waarvan we er theore-
tisch 134.217.728 hebben. Eenzelfde lijstje
kunnen we opstellen voor de moeder, groot-
moeder enz. {Th. v. Herwijnen, J. Gras, C. W.
Groeneveld, A. Storm)

Vraag 98.04 Wat houden de termen 'bij opbod
en brandende keersen uitdoen' en 'keersenuit-
blussinge' in?
"Brandende keersen uitdoen", "keersenuitblus-
singe", "met brennende keersen uitganck" en
vergelijkbare uitdrukkingen geven allen het-
zelfde weer.
Het is een manier van veilen zoals die in Gro-
ningen bij gerechtelijke verkopingen gebruike-
lijk was. Er was gelegenheid tot bieden zolang
een speciaal voor dit doel aangestoken kaars
brandde, waarbij elk volgend bod hoger was
dan het vorige, het is dus een manier van bie-
den bij opbod.
Deze manier van bieden wordt al in de zestien-
de eeuw beschreven en zou in het begin van
deze eeuw nog voorgekomen zijn. (J. van Bol-
huis)

Hartelijk dank aan de inzenders van de ant-
woorden. Hun namen zijn bij de betreffende
vragen vermeld.

Vragen
Vraag 98.05 In Brugge en Oostkamp beston-
den het St Jorisgilde (voetboogschutters) en
het St Sebastiaansgilde (handboogschutters)
Zijn er in genoemde plaatsen van beide gildes
nog ledenlijsten aanwezig? En zijn die op een
of andere wijze in te zien?
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Genealogische contactzoekers

Vrctgen voor deze rubriek worden opgenomen in volgorde
van binnenkomst en voorzover de plaatsruimte dit toelaat.
Plaatsing is gratis voor abonnees. Tekst graag in machine-
schrift of blokletters. Maximaal per contactzoeker 720
letters/spaties.

Bakkenes, (van) Baeckenes, van Bakenes,
Bakkenis. Hendrik Corneliszoon van Backe-
nes, geboren circa 1650/1655, was getrouwd
met Henrijkje Jacobs. Zij kopen op 29-01-
1689 een deel van de boerderij Sweetselaar in
Nederwoud nabij Lunteren. Uit dit huwelijk
wordt o.a. geboren op 22-02-1688 Jacob, die
zich later Jacob Hendriks van Sweetselaar
noemt. Zijn kinderen noemen zich weer van
Bakkenes. Wie waren de (voor)ouders van
Hendrik Corneliszoon? Op dit ogenblik ont-
breekt elke aansluiting!
B. Bakkenes, Parallelweg 4, 7772 SB Harden-
berg, tel. 0523-267178.

Harwig. Van twee van de acht kinderen van
Johannes Harwig, eigenaar van hotel =de
Gouden Leeuw= te Almelo, lukt het niet te
achterhalen waar ze zijn gebleven en wat er
met hen is gebeurd. Het zijn:
Christina Harwig, geboren te Almelo op 30
mei 1800 en gedoopt aldaar op 8 juni 1800 en
haar zus Johanna Harwig, geboren te Almelo
op 25 mei 1802 en aldaar gedoopt op 30 mei
1802. Wie weet meer van deze dames en hun
eventuele afstammelingen?
Tevens zit ik met diverse families vast: Her-
mannus Smelt x ?, Vriezenveen r. 1720; Hen-
drik Arendsen x Geertruig Jansen Kruys
(Cruis), Almelo r. 1727; Gerrit Jaspers
Berkhof x Grietje Hendriks Schuurman,
Vriezenveen r. 1710; Jan Frederiks x ? r.
1725, Jan van Druten (Dreuthe), geb. 1694 x
Geertruida Outshoorn, Rotterdam, Albert
Stenberg x ?, Almelo r. 1730. Johannes Mol-
link (1738) x Johanna Meijer (1740), Am-

sterdam; Hillebrand Mooy (1727) x Jannetje
Brandt (1726), Amsterdam, Hendrik Woort-
man (1743) x Anna Sonnenberg, Amsterdam.
En heel graag zou ik in contact komen met
mensen die de naam Deelstra in hun gegevens
hebben. Stanley Deelstra (1954 USA) is 31-1-
1956 getr. m. Cheryll F. Harwig (1956 USA).
F. Harwig, Hendrik v. Viandenstr. 7, 8061 CV
Hasselt, tel. 038-4771618.

Kneppelhout. Jaren geleden in GA Rotterdam
in begraafboeken (inv.nr. 99) aangetroffen het
overl. in 1803 van een Hendrik Kneppelhout
met als aantekening: door de armen begraven.
Deze Hendrik kan ik niet plaatsen in genealo-
gie NP, 65e jg. 1980/1981. Misschien iets te
vinden in "Archief van de commissie van op-
pertoezicht over het algemeen armbestuur"?
Elke inlichting wordt op prijs gesteld.
C.J. Kneppelhout, Edo Bergsmastraat 9, 7009
BK Doetinchem, tel. 0314-323982.

Koetsveld, van (van Koesveld, van Coes-
veld). Hoofdzakelijk uit Rotterdam, Delft en
Schiedam. Heeft iemand informatie over deze
familie, vooral degenen voor Adriaen Mi-
chielsz. Van Koesveld, geb. " 1650 in Rotter-
dam, begr. Schiedam 4-9-1715. Hij was ge-
huwd met Machtelt Waerts (18-3-1674) en
Helena Adriaens van Klootwijk (12-11-1684)
in Rotterdam. Uw hulp wordt zeer gewaar-
deerd.
R.E.Q. van Koetsveld, Northacre, Shackleford,
Surrey GU8 6AX, Engeland, fax +44 1483
425573, e-mail: q@web-builders.co.uk

Odekerken/Odenkirchen. Mijn belangstelling
gaat uit naar alle naamdragers Odekerken/
Odekirchen en hun familierelaties. Zelf ver-
richt ik al jaren onderzoek naar genoemde fa-
milies in Limburg. De rest van Nederland is
echter nog onbekend terrein. Is er soms nog
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iemand bezig met onderzoek naar deze fami-
lies? Elke informatie is welkom!
John Odekerken, Onderstestraat 32, 6301 KB
Valkenburg-Houthem, tel. 043-6042039, fax
046-4768287.

Smitshoek. Hendrik Smitshoek, bediende,
sergeant mariniers en handelsreiziger, geb.
Rotterdam 30-7-1852, zoon van Hendrik
Smitshoek (stoker) en Orselina Petronelle
Rijvers, trouwde 28-12-1881 met Engelina
Meijer, geb. Rotterdam 3-9-1851, dochter van
Lucas Meijer (timmerman en kistenmaker) en
Gerardina Justina van 't Wout. De kinderen
worden geboren in Rotterdam en Den Helder
tussen 1881 en 1896. Gevraagd plaats en da-
tum van hun overlijden (niet Rotterdam en
Den Helder) Hendrik Smitshoek, stoker, geb.
Wieldrecht (ZH) 20-12-1845, overl. Rotterdam
17 aug. 1859zoon van Hendrik Mitshoek, tap-
per en herbergier, en Leendertsdr. Stam, was
geh. met Orselina Petronelle Rijvers, geb.
Utrecht 1111-2-1815, overl. Rotterdam 29 mei
1878, dochter van Aart Rijvers en Maria The-
resia Hoogland. Uit dit huwelijk 3 kind.:
Pieter Gerardus, geb. Dordrecht 20-12-1845,
overl. Rotterdam 24 aug. 1846; Hendrik, geb.
v. 24-2-1850, overl. 24-2-1850 en Hendrik (zie
boven). Gevraagd plaats en datum van het hu-
welijk (voor zover bekend niet Utrecht).
Verder ontvangen we graag alle gegevens van
personen met de naam Smitshoek in verband
met de afronding van ons onderzoek in de
vorm van een boek.

P. en W. Molema-Smitshoek, Astertuin 19,
2724 NR Zoetermeer, tel. 079-3423680.

Tabbernee-Taberne/Van der Vlies. Gezocht
alles over de familienaam Tabernee-Taberne,
al of niet in combinatie met een ' boven de e
van nee.
Eveneens alles gezocht, liefst na 1900, alles
over de familienaam Van der Vlies. Bij voor-
baat hartelijk dank.
B. Tabbernee, Dantestraat 275, 3076 KL Rot-
terdam, tel. 010-4320081.

Vermaes (Vermaas). Willem Vermaes
(Vermaas), ged. Millingen 23-06-1675, tr. cir-
ca 1700 Anna Velthuijsen. Ze hebben bouw-
land te Herwen. Ze krijgen circa 1700-1720
minimaal 4 kinderen, Peter, Reinerus, Rutge-
rus en Rudolphus.
Wie heeft meer informatie (waar, wanneer)
over dit huwelijk en de geboorte van de kinde-
ren?
A.T. Vermaas, Couwenhoven 61-26, 3703 HK
Zeist, tel. 030-6959095.

Zondag. Anton Christiaan. Anton Christi-
aan Zondag, kleermaker, geb. r. 1787, overl.
27-4-1849 te Alkmaar, was gehuwd met Ge-
rardina Kop(s), overl. voor 1849. Waar/
wanneer zijn zij geboren? Waar/wanneer zijn
zij getrouwd? Waar/wanneer is Gerardina
overleden? Verder is alle info over deze fami-
lie Zondag welkom.
B. Huizenga, M. Plaisierstraat 23, 3207 EE
Spijkenisse.
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De Franse wetten en de genealogie (2)
JW. Koten

Bestuurlijke achtergrond tijdens de
Franse bezetting

Inval van de Fransen in Holland - Lim-
burg het eerste Frans gebied.
De verovering van Holland door Franse
troepen en de val van de vesting Holland
waren binnen enkele weken een feit. Zij
werden daarbij geholpen door onze uitge-
weken patriotten (ook wel kezen ge-
noemd) onder Daendels en door de uitzon-
derlijke koude winter van 1794/1795 J).
Door de uitzonderlijke strenge vorst waren
de grote rivieren bevroren, zodat de Fran-
sen onder leiding van Pichegru de rivieren
over konden trekken. Op 18 januari 1795
vluchtte de stadhouder Willem V met zijn
gezin naar Engeland. Begin maart was
Nederland in Franse handen. Tekenend
was dat men grote vreugdefeesten hield en
rond de vrijheidsboom danste. Doch de
feestwoede bekoelde snel toen 16 mei
1795 het Haagse verdrag door de Fransen
werd afgedwongen waardoor Limburg en
Staats (Zeeuws)-Vlaanderen Frans wer-
den. De Limburgse Staatse gebieden wer-
den als de departementen van de Neder-
maas en de Roer bij Frankrijk getrokken.
Dit impliceerde dat de Franse regelgeving
al vroeg voor deze departementen als bin-
dend werd verklaard. Dit was voor het
Nedermaas-gebied (Maastricht en omge-
ving) in 1795 2) en dat van de Roer 1795
3)/4). Hetzelfde geldt ook voor Zeeuws
Vlaanderen dat bij het Schelde departe-
ment werd getrokken en dat in 1796 de

Franse wetgeving volgde. Dit betekent dus
dat de Franse burgerlijke stand in Limburg
en Zeeuws-Vlaanderen reeds voor 1811
bestond.
De rest van Nederland werd de Bataafse
Republiek met een grote mate van zelf-
standigheid, zij het dat de Franse overheid
een sterke invloed kreeg. Het zou echter
nog geruime tijd duren voordat de Franse
burgerlijke stand wetgeving hier een feit
werd. Voor genealogen betekent dit dus
dat in de Zuidelijke provincies de burger-
lijke stand bijna 20 jaar ouder is dan in
Noord-Nederland. Een nadeel is echter dat
deze oude akten in de Franse taal zijn ge-
steld.

Bestuurlijke vernieuwingen in Noord
Nederland
Met de komst van de Fransen werd de
oude orde door een nieuwe vervangen
waarbij vooral Amsterdam onder Schim-
melpenninck het voortouw nam. Een van
de eerste punten die werd geregeld was
dat de lijken van ter dood veroordeelden
niet langer dan zes weken den volke ten
toon mochten worden gesteld. Belangrijk
was dat de joodse natie met de Bataven
(zo noemde men destijds de Nederlanders)
werd gelijkgesteld. Ook het verbod van
het huwelijk tussen katholieken en gere-
formeerden (hervormden) werd spoedig
daarna ingetrokken. 6) Uiteindelijk kregen
de katholieken ook burgerrechten al zou-
den de volgende jaren aan de rechten van
katholieken heel wat worden afgedaan.
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Tenslotte werden ook de lijfstraffen en de
tortuur afgeschaft.

Opdat de nationale conventie een redelijke
afspiegeling van de bevolking zou kunnen
geven, werd in 1795 bepaald dat er een
volkstelling zou plaats vinden. Deze werd
kort daarna zij het met veel gebreken uit-
gevoerd, zodat de betrouwbaarheid van
deze telling niet zo geweldig is. Niettemin
geeft deze telling toch een globale indruk
over de bevolkingsaantallen in de diverse
provincies. Nadien zijn er nog diverse
volkstellingen geweest o.a. 1809 5), 1811
en 1815.

Eerste nationale vergadering te Den
Haag
Per 1 maart 1796 werd de eerste Nationale
Vergadering van de Bataafse Republiek te
Den Haag bij elkaar geroepen. Het bestuur
werd in handen gelegd van een directoraat
van vijf leden, waarvan ieder jaar één lid
werd vervangen. Daarnaast had men acht
agenten 6), die ieder een regeringstaak kre-
gen vergelijkbaar met die van de huidige
minister. Deze agenten kregen allen een
kleine staf van enkele ambtenaren. Deze
kleine administratieve kernen zouden later
uitgroeien tot de omvangrijke ministeriële
departementen zoals we thans kennen.

De Bataafse politieke besluitkracht bleef
door de onoverbrugbare tegenstellingen
wollig en onduidelijk. Wie de zeer om-
vangrijke verslagen van deze vergadering
leest ziet dat er wel veel wordt besproken,
maar tot concrete besluiten kwam men
nauwelijks. De zaak liep door besluite-
loosheid volledig vast. Na diverse politie-
ke staatsgrepen, kregen 7) de unitarissen
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(de meer vooruitstrevende groep) uitein-
delijk de overhand. Dit leidde onder meer
tot de onze eerste grondwet van 1798
waarin de gelijkheid van de mensen onge-
acht godsdienst, ras, geslacht, afkomst
enz. werd benadrukt en de meeste ergerlij-
ke zaken uit het vroegere standen-regime
werden afgeschaft en een actieve wel-
vaartspolitiek werd nagestreefd 8). In deze
grondwet werd ook het aspect Volksge-
zondheid als belangrijke taak van de rege-
ring expliciet genoemd. Daarna werd een
poging gedaan om een Burgerlijke Stand
op te zetten. Hierbij moest het volksge-
zondheidsaspect zwaar wegen.

De Bataafse Republiek wordt gekenmerkt
door een groot aantal staatsgrepen, zoals
ook in Frankrijk in deze periode het geval
was. Machthebbers en bestuursvormen
wisselden bij voortduring, een consistent
bestuur ontbrak, ondanks dat er voldoende
bestuurlijk talent aanwezig was. Een be-
langrijk punt is dat veel bestuurders toch
regionaal dachten en het idee van een nati-
onaal bestuur onvoldoende draagvlak bin-
nen de bevolking had. Bovendien kwamen
na 1801 de oude regenten bestuurlijk weer
bovendrijven. Ook op lager niveau was er
taai verzet o.a. door de gildenbroeders. De
verschillende bestuursperioden heb ik in
onderstaand overzicht samengevat.

1795

1798

Bataafse Republiek
oude regenten worden
vervangen door patriotten

eerste staatsgreep
eerste grondwet, de radi-
cale unitarissen aan de
macht
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1801 tweede staatsgreep
tweede grondwet, herstel
macht oude regenten en
gematigde patriotten

1805 derde staatsgreep
derde grondwet: periode
van Schimmelpenninck

1806 eerste koninkrijk:
Lodewijk Napoleon

vierde grondwet, politiek
van Schimmelpenninck
blijft gehandhaafd

1810 Franse inlijving
Franse grondwet

1814 opstand

1815 herstel Nederlandse
autonomie

tweede koninkrijk: Willem
I van Oranje verklaart
zich koning van Neder-
land
vijfde grondwet (door Van
Hogendorp)

Autocratische bestuursinrichting: Rut-
ger Jan Schimmelpenninck
De bestuurlijke situatie bleef dus moeilijk,
niet alleen door tegengestelde politieke
krachten, maar ook door de onredelijke
Franse economische wensen. We moesten
draconische lasten opbrengen, terwijl de
algemene bedrijvigheid tot een historisch
dieptepunt zonk. Algemene armoede was
het gevolg. Op den duur werd de situatie
onwerkbaar zodat na de staatsgrepen in
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1801 en 1805 (mede onder invloed van
Napoleon) zich een steeds meer autocrati-
sche bestuursstructuur ontwikkelde onder
leiding overigens van de zeer bekwame
Raadpensionaris (= vergelijkbaar met on-
ze minister president) Schimmelpenninck
(1805). Omdat deskundigheid, meer dan
afkomst, voor de ambtelijke functies van
belang was, kon deze Raadpensionaris
mensen van uitzonderlijke bekwaamheid
als staatssecretarissen (de nieuwe naam
voor agent c.q. minister) aanstellen 9). Me-
de daardoor konden een aantal heilzame
maatregelen snel worden doorgevoerd die
tot ver in de 19de eeuw hun invloed be-
hielden. Verder werden de departementen
straf georganiseerd. Er ontstond een amb-
tenarencorps dat niet meer pijprokend de
zaak op zijn sloffen afdeed 10). Naar Frans
model werd een zeer effectieve gelaagde
bureaucratie opgezet met rangen en stan-
den die als een geolied apparaat veel van
de bestuurlijke taken met bekwaamheid
voorbereidde en uitvoerde. Er werd voor
die tijd zelfs hard gewerkt zodat veel nut-
tigs in gang werd gezet. In deze tijd wer-
den bijvoorbeeld het onderwijs en de
staatsfinanciën goed geregeld, kwamen er
een uniforme spelling en grammatica van
het Nederlands tot stand en werden de
gemeenten beter georganiseerd. Bovenal
werd in de geneeskunde zodanig ingegre-
pen dat er van een medische revolutie
sprake was, waarbij de hygiënistische
stroming duidelijke invloed kreeg. Deze
hygiënistische stroming, beoogde door
gezonde levenswijze en voeding niet al-
leen rechtstreeks de ziekte te genezen,
maar ook te voorkomen. Om deze laatste
reden had men behoefte aan medische
demografische gegevens die door een goe-
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de registratie en burgerlijke stand zouden
kunnen worden geleverd. Men wilde we-
ten hoe en onder welke omstandigheden
bepaalde ziekten zich voordeden en wat de
belangrijkste oorzaken van sterfte waren.
Daarnaast was er ook een zakelijk ele-
ment. In deze tijd komen de lijfrente-con-
tracten op en voor het berekenen van het
overlijdensrisico waren sterftetabellen n).

Vanuit dit perspectief wordt het duidelijk
dat de ontwikkeling van de Burgerlijke
Stand in Nederland vooral een medische
filosofie had. Dit was dus een principieel
andere invalshoek dan in Frankrijk waar
het militaire aspect en de burgerlijke ad-
ministratie zwaar telden. Welnu de santé
publique (algemene gezondheid = hygië-
ne) werd beheerd door het departement
van volksopvoeding (education public).
Het was van groot voordeel (zie later) dat
de zeer bekwame Van der Palm (zie ver-
der), de agent op dit departement werd.

Eerste Koninkrijk: Koning Lodewijk
Deze bloeiperiode van Raadpensionaris
Schimmelpenninck duurde helaas slechts
kort. De vurige wens van Schimmelpen-
ninck om de Bataafse Republiek tot een
solide eenheidsstaat om te vormen kon
niet worden gerealiseerd. Na een jaar
(1806) moest hij plaats maken voor de 28
jarige broer van Napoleon, die hier als
Koning Lodewijk l3) werd geparachuteerd.
Hoewel ijdel, wispelturig, en een beetje
praalhans, was Lodewijk in zijn hart geen
kwade vent en zeker de Nederlandse zaak
goed gezind 14). Bovendien had hij on-
danks zijn jeugd nogal wat bestuurserva-
ring, kon redelijk goed organiseren en -
als het moest - kon hij daadkrachtig optre-
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den l5). Lodewijk was verder een actieve
bevorderaar van de Kunsten en Weten-
schappen, hij legde de grondslag o.a. voor
de Koninklijke Bibliotheek, de koninklijke
academie voor wetenschappen en het
Rijksmuseum. Hij bezocht vaak de Hol-
landse schouwburg en hij begreep redelijk
goed Nederlands dat hij zich in korte tijd
had eigen gemaakt.
Enige Napoleontische intelligentie kon
hem niet worden ontzegd. In tegenstelling
met zijn weifelende, sterk ambtelijk den-
kende voorganger, kon hij zich zeer inne-
mend gedragen en hij was, uitzondering in
die dagen, zeer integer. De corruptie bij de
ambtenverdeling werd door hem sterk
bestreden. Bij de besluiteloze weinig soe-
pele en rokkenjager Willem V 17), stak hij
zeker gunstig af. Lodewijk benoemde een
aantal uiterst bekwame raadgevers, die
tijdens de sociale opstand naar boven
kwamen drijven al moest Schimmelpen-
ninck het veld ruimen. Deze trok zich te-
leurgesteld terug, maar kwam later toch in
allerlei belangrijke posities terecht 18).
Wat Schimmelpenninck niet vermocht
bereikte deze Lodewijk wel. Tijdens dit
eerste koninkrijk werd een nationale een-
heid gesmeed, waarmee de grondslag
werd gelegd voor de Nederlandse een-
heidsstaat met een constitutioneel koning
aan het hoofd uit het Huis van Oranje.

Lodewijk was een zeer ijverige man, die
vroeg opstond en zeer lange werkdagen
maakte. Lodewijk had als secretaris Carel
Hultman, verder behoorden tot zijn kabi-
net Gogel, Van der Heim, Van Stralen en
Van Hooff. Bij de hogere ministeriële
ambtenaren was hij zeer populair, omdat
hij veel beslissingen nam en zij graag hun
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verantwoordelijkheid op hem afschoven.
Voor het bestuur werd een groot aantal
gegevens verzameld, zoals onderzoekin-
gen naar nijverheidsinstellingen en de
landbouw, enquêtes naar de bedeling
(1807) de quotisatie (1808), de patent re-
gisters enz., bronnen die ook voor de ge-
nealoog van betekenis kunnen zijn. Een
deel van deze gegevens is in provinciale
archieven te vinden (vaak is er een specia-
le afdeling voor de Bataafs-Franse perio-
de). In de betrekkelijk korte tijd dat hij
koning was, bereikte hij veel en kwam een
groot aantal wetten tot stand. Een opmer-
kelijk feit voor een zo'n jonge man.

Holland = Frans
De controverse tussen Lodewijk en zijn
machtige broer liep regelmatig hoog op en
het eindigde op 10 juli 1810 toen de keizer
bepaalde: La Hollande est réunie a 1'Empi-
re 19). Lodewijk verdween van het Neder-
landse toneel maar Holland bleef hem
toch interesseren gezien zijn vele uitvoeri-
ge publicaties over ons land 20). Na zijn
dood ontvingen de armen van Amsterdam
de helft van zijn vermogen als legaat. Ne-
derland werd een deel van Frankrijk en
Holland kreeg een Franse gouverneur-
generaal Lebrun, een vriend van Napole-
on. Lebrun was een eerbiedwaardige grijs-
aard (70 jaar) die in 1808 vereerd was met
de titel hertog van Piacenza 21), weinig
feitelijke invloed meer had maar wel over
welwillendheid en tact beschikte22).

Omdat Nederland nu een deel van Frank-
rijk was geworden werd hier met spoed de
Franse wetgeving als norm verklaard. Dat
betekende de code civil (burgerlijk wet-
boek) en de code penal (strafrecht). Ver-
Ons Erfgoed nr 5, 1998

der werd het decimale stelsel doorge-
voerd, waarbij oude maten en oude mun-
ten verdwenen om plaats te maken voor
ons huidige stelsel.

Men kan zich afvragen waarom zo veel
van het culturele Franse erfgoed hier zo
snel ingang kon vinden. Een belangrijk
gegeven was dat al voor de inlijving, het
Frans de taal was van de intellectuele en
bestuurlijke elite. Zelfs aan het Hollandse
stadhouderlijke hof was het Frans de om-
gangstaal 23). Frankrijk was inderdaad een
land van grote innovaties op allerlei ge-
bied. De kracht van de Franse intelligensia
heeft bij de opzet van een moderne Neder-
landse eenheidsstaat zeker in ons voordeel
gewerkt. Het is een speling van het lot dat
juist in deze periode de eerste Nederlandse
spraakkunst een feit werd en er een typi-
sche Hollandse identiteit groeide. Al met
al was er nauwelijks sprake van een anti-
Franse stemming. Het anti-Franse senti-
ment was uiterst zwak en beperkte zich tot
bepaalde aspecten van de Franse overheer-
sing zoals de conscriptie-plicht.

Aanzetten tot een Nederlandse burger-
lijke stand wetgeving

De inrichting van de afdeling van volks-
opvoeding
Na de belangrijke staatsgreep van 1798
werd het vroegere bestuur vervangen en
tevens de staatsinrichting gereorganiseerd.
Er werden nu zes departementen opgericht
(Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Za-
ken, Financiën, Marine, Oorlog en Justi-
tie). Aan Binnenlandse Zaken werden een
agent voor Politie en een agent voor Nati-
onale Opvoeding toegevoegd. Op 9 maart
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wordt als eerste agent voor nationale op-
voeding Theodorus van Kooten aange-
steld, een wat wereldvreemde hoogleraar
Latijn 24) maar wel een geduchte rokkenja-
ger. Hij was van nature lui en "slapen en
lekker eten" hadden zijn primaire interes-
se. Mogelijk koos hij daarom, als medi-
cus-tweede-man de zeer begaafde en zeer
werklustige 25 jarige dr. J. van Heekeren
(zoon van de Amsterdamse apotheker J.
van Heekeren) en daarom meestal met
Van Heekeren jr. aangeduid 25). Hij was
leerling van Van Swinden, de grondlegger
van het Nederlandse ijkwezen, beroemd
wiskundige en waarschijnlijk daardoor
ook doorkneed in de statistische technie-
ken, noodzakelijk voor de medische de-
mografie 26). Deze Van Swinden, hoewel
geen medicus had niettemin veel invloed
op de medische politiek in de hoofdstad en
aan hem danken wij de eerste census in
Amsterdam en de invoering van het sys-
teem van huisnummers.

De agent prof. J.H. van der Palm, een
zegen voor Nederland
Aanvankelijk was dus het departement
van Nationale Opvoeding een grote war-
boel totdat prof. J.H. van der Palm (een
keezendominee, die zich in 1795 bij de
patriotten had aangesloten) werd be-
noemd. Hij was een begaafd spreker en
knap bestuurder. Hij had ook de gave om
talentvolle medewerkers aan te trekken.
Hij benoemde dan ook onmiddellijk J. van
Heekeren die voor de ontwikkeling van
een effectief systeem van gezondheids-
zorg verantwoordelijk werd gesteld. Het
tragische van deze dr. Van Heekeren is dat
hij reeds in 1803 op amper 30-jarige leef-
tijd stierf, zodat een deel van zijn plannen
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door anderen, minder begaafden, werd
overgenomen. Hij kreeg nauwelijks het
credit dat hij verdiende.

Van der Palm heeft zeer veel betekend
voor de ontwikkeling van de geneeskunde
in Nederland. De inrichting van de ge-
neeskundige stand werd volledig gereor-
ganiseerd. Daarnaast was hij de grondleg-
ger van het volksonderwijs en de onder-
wijs-inspectie.

De ontwikkelingen van een Nederlandse
burgerlijke stand tijdens de Bataafse
republiek en het eerste Koninkrijk
Na de Franse inval vormde zich al snel te
Amsterdam een voorlopig bestuur die een
medische commissie instelde waarvan
Van Swinden de voorzitter was, die als
secretaris dr. j . van Heekeren aantrok. De-
ze stelde een aantal rapporten samen die
ook op de registratie van huwelijken, ge-
boorten en overlijden betrekking hadden,
waarbij tevens medische demografische
gegevens (bijv. doodsoorzaken) werden
opgenomen. Dit rapport wordt voor lande-
lijke invoering door Jan van Heekeren op
11 juli 1799 aan de agent voor Nationale
Opvoeding (J.H. van der Palm) voorge-
legd. Dan komen allerlei bezwaren uit de
niet medische (politieke) hoek. Er wordt
daarbij op gewezen dat het op stapel
staande BW (burgerlijke wetboek) veel
van deze zaken zou regelen. Inmiddels
was het bewind weer veranderd. Het door
Van Heekeren voorbereide voorontwerp
wordt als advies naar de Kamers gestuurd,
waar het op verzet stuitte. Het uiteindelij-
ke resultaat was dat senator Verbeek het
voorstel van Jan van Heekeren in een
nieuw wetsvorm goot. Er is echter een
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duidelijk verschil. Had Van Heekeren een
medisch statistische invalshoek, bij Ver-
beek gaat het vooral om civiel-rechtelijke
overwegingen om, zoals hij het stelde: "in
de Burgerlyke Maatschappy voor wettig
gehouden te worden". Hoewel dit ontwerp
veel lof krijgt, komt het niet door de se-
naat heen. Het belangrijkste motief was,
dat bij nalating sancties werden gesteld.
"Het niet nakomen wordt gestraft met een
boete van 30 stuivers en daarenboven mits
deswege gewaarschouwd zynde nog een
boete van zes stuiver voor iedere dag dat
men de verplichting niet nakomt". Men
vond dit een te zwaar middel: "Neem de
dagloner op het platteland, veraf wonend
van de secretaris van het gemeentebestuur
tot welks ressort hij behoort, en die bij de
geboorte van zyn kind of by het sterven
van zyn Naastbestaanden zich verplicht
ziet, op poene eener boete van 30 stuiv.,
de aangifte te doen. Wat zal het grote pu-
bliek er van denken !!!"

Daarenboven stelde men: "het meermaals
erkend principe van Wetgeving te herinne-
ren: dat daar elke Burgerlyke Wet eene
beperking is der natuurlyke Vryheid, de
vermenigvuldiging der Burgerlyke wetten
zo veel mogelyk vermyd moet worden".

Jan van Heekeren sterft te vroeg
Daarna komt de zaak in het slop ook al
omdat de zoveelste reorganisatie bij de
rijksdiensten zich voordeed en Jan van
Heekeren, de motor achter dit project,
dood was. Opgemerkt wordt dat deze ja-
ren een woelige periode vormden zodat de
bestuurders zich bezig hielden met andere
zaken die een hogere politieke urgentie
hadden.

Het eerste Nederlandse burgerlijk wet-
boek
Het eerder genoemd burgerlijk wetboek
(Het wetboek Napoleon ingericht voor het
Koninkrijk Holland) kwam in 1809 onder
Lodewijk tot stand. Hierin werden veel
van de regelingen, voorgesteld door van
Heekeren, opgenomen. Verder had men
ook met Oud-Vaderlandse rechtsbeginse-
len rekening gehouden. Doch voordat men
met de implementatie van het Nederlandse
BW aan de gang kon werd Nederland bij
Frankrijk ingelijfd.

Noten:
1. De winter van 1794/95 was onderdeel van een
lange koude periode tegen het einde van de 18de
eeuw. Net zoals tijdens de hongerwinter heeft dit
bijgedragen aan de ellende in Nederland.
2. In de stad Maastricht bestond reeds in 1794 de
mogelijkheid om een burgerlijk huwelijk voor de
gemeente-autoriteiten aan te gaan.
3. Driejaar voor de formele inlijving in 1801.
4. Zie vooral deel 130 van de Publications de la
société historique et archéologique dans Ie Lim-
bourg.
5. Zie J.A. de Kok (1964) Nederland op de breuk-
lijn Rome-Reformatie, Assen.
6. Agent (letterlijk iemand die handelt) was recht-
streeks uit het Frans overgenomen. Het woord
minister betekent letterlijk mindere, de dienstknecht
van de koning, en dat paste niet goed in de tijd van
de Franse Revolutie.
7. In essentie lag het politieke probleem in de te-
genstelling tussen unitarissen, die van een centraal
geleide staat als beginsel uitgingen en federalisten
die voor de oude statenbond waren (zoals in de
Verenigde Staten).
8. De eerste grondwet, die de basis werd voor latere
wetgeving beleeft nu dus zijn tweede eeuwfeest. In
feite is dit de eerste grondwet waarin de Nederland-
se eenheidsstaat als leidend beginsel werd aanvaard.
De 'één en ondeelbare republiek', met grote macht
voor de Nationale Vergadering, die door een bijna
algemeen mannenkiesrecht zou moeten worden
gekozen.
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9. Van Straelen kreeg Binnenlandse Zaken met als
agenten Van der Ende (onderwijs) en Van der Palm
(gezondheid). Op Financiën kwam Gogel, een
uiterst bekwaam financier, die een belasting-
systeem invoerde waarbij zowel arm als rijk naar
draagvermogen werden belast. Daarvoor konden de
rijken de belasting ontgaan. Het is opmerkelijk dat
de gemiddelde leeftijd van deze top-bestuurders
varieerde tussen de 30 en 40 jaar.
10. Voordien gold als de ideale ambtelijke functie
een post waar men comfortabel met niets doen zijn
geld verdiende.
11. De hygienistische stroming (Hygieinos = heil-
zaam) was rond 1750-1830 in opkomst. Door de
explosie van de bevolking en de toename van het
stedelijk proletariaat, waren de epidemieën, honger-
snoden en vooral de kindersterfte tot onhanteerbare
proporties toegenomen. Voor een deel was deze
explosie het gevolg van de eenzijdige aardappelcul-
tuur. De honger en koude periode tijdens de jaren
1785 en later waren de vonk die het revolutionaire
geweld in Parijs deden los barsten, meer nog dan de
(literaire) vrijheidsdrang die later werd verheerlijkt.
12. De oudste sterftetafel is die van Jan Hudde
(1628-1704), burgemeester te Amsterdam die sa-
men werkte met de raadpensionaris Johan de Witt.
13. De smoes waarom Schimmelpenninck ter zijde
werd geschoven, was zijn slecht gezichtsvermogen.
14. Het koningschap van Lodewijk heeft de weg
geëffend voor het koninkrijk onder de Oranjes. Om
het met de woorden van de tijdgenoten tot uitdruk-
king te brengen: "de Oranjes konden zich in het
opgemaakte bed van Lodewijk Napoleon vlijen".
15. zie de monografie van Klinkert (1981) over
deze vorst.
16. Er is nogal wat vaderlandse terechte kritiek
geweest op onze eerste koning Lodewijk. Be-
schouwd men zijn prestaties vanuit een invalshoek
dat hij een dertigjarige was, dan kan men hem een
zeker respect niet ontzeggen.
17. Willem de Vijfde was een fijnzinnige, intelli-

gente man, zeer belezen en handvaardig, maar hij
was ook dwangmatig, pedant, pietluttig en scrupu-
leus en hij miste ten ene male enig charisma.
18. Later na het vertrek van de koning werd hij in
Parijs senator en door Napoleon in de adelstand
verheven. Door Koning Willem I werd hij later tot
Eerste Kamerlid benoemd. Zijn invloed was ook na
zijn dood groot. Thorbecke wijdt een lovende stu-
die aan hem en bij de formulering van onze grond-
wet heeft dan ook het gedachtengoed van Schim-
melpenninck ongetwijfeld invloed gehad.
19. Holland is verenigd met het Keizerrijk.
20. Kwade tongen beweren dat een tweede belang-
rijke factor om Lodewijk terug te trekken het nogal
lichtzinnige gedrag van zijn echtgenote was, de
stiefdochter van Napoleon, Hortense Eugénie de
Beauharnais. Zij was een uitzonderlijke aantrekke-
lijke vrouw. Hun zoon zou het tot Napoleon III
brengen.
21. Duo de Plaisance.
22. Lebrun was van zijn stiel een bekend auteur-
schrijver-vertaler, die het tot secretaris van de Do-
mijnen bracht. Na de Franse revolutie was hij de
stem van de redelijkheid zodat hij tijdens het
schrikbewind gevangen raakte. Na de val van deze
terreur bracht hij het (met Napoleon) tot directeur
(je zou kunnen zeggen vice-president) van Frank-
rijk. Napoleon en Lebrun waren vrienden en dat
bleef zo, ook nadat Napoleon was gevallen.
23. Bedenk dat de stadhouders buitenlandse prin-
sessen trouwden, die geen Nederlands spraken.
Overigens was aan de meeste hoven het Frans de
hoftaal.
24. Universiteit Franeker.
25. Deze geniale jonge sociaal geneeskundig onder-
zoeker die op 30 jarige leeftijd stierf, zou meer eer
verdienen dan hij kreeg. In de publicatie van Hee-
derik wordt zijn verdienste geprezen.
26. Het beschrijven van de bevolking vanuit medi-
sche perspectief, zoals tellingen van zieken, gebrek-
kigen enz.
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Archiefnieuws
H.M. Lups

Haags Gemeentearchief
Tot en met 30 januari is er in het Atrium van
het Stadhuis, Spui 70 een tentoonstelling van
Foto-aanwinsten van het Haags Gemeentear-
chief 1994 - 1998. Openingstijd: ma. t./m. za.
9.30-17.00 uur.

Rijksarchief in Friesland
In 1993 werd in het Hauptstaatsarchiv in Dres-
den een manuscriptatlas met plattegronden van
plaatsen in Friesland en de overige Nederland-
se gewesten ontdekt. De afbeeldingen stam-
men uit de jaren 1569 tot 1578 en zijn voor het
grootste deel verbonden met het optreden van
de legeraanvoerder en stadhouder Caspar de
Robles. Voor Friesland betekende deze vondst
een ruime verdubbeling van het zestiende-
eeuwse kartografïsch materiaal. Om dit waar-
devolle materiaal voor onderzoekers beter
bereikbaar te maken werd besloten een fasci-
mile-uitgave van deze atlas te vervaardigen.
Terwijl het project nog in voorbereiding was
werd in een universiteitsbibliotheek in Austin
(USA) een totaal andere versie van deze atlas
ontdekt. Het bleek mogelijk beide versies in
één uitgave te combineren. Het is een atlas met
63 kleurenreproducties van de originele kaar-
ten. Het begeleidend boek omvat ruim 250
bladzijden, verrijkt met 67 illustraties. Atlas en
boek verschijnen eind oktober en zijn verkrijg-
baar bij het RA in Friesland. De prijs voor de-
ze uitgaven, boek plus atlas is ƒ 250,—.

Rijksarchief in Noord Brabant
Op 8 december wordt een cursus gegeven over
het gebruik van de door het Algemeen Rijksar-
chief uitgegeven onderzoeksgids Personen op
Papier (de bijna 700 pagina's dikke z.g. POP-
gids). Speciaal voor deze gelegenheid komen

allerlei Brabantse archieven uit Den Haag,
bijvoorbeeld de benoeming van personen in
dienst van de Nassau's, als beheerder van Bra-
bantse domeinen. De Staten-Generaal bestuur-
de Staats-Brabant, waardoor vele gegevens
over Brabant in Den Haag zijn te vinden. Tijd-
stip 8 december van 1 4 - 1 6 uur. De kosten
bedragen ƒ 60,-- incl, de gids. Informatie en
aanmelding bij mevr. G.L. Balk, tel. 070-
3315506.

Streekarchief Rijnstreek
Sedert augustus 1998 is een groot aantal ar-
chieven met betrekking tot de gemeenten Bo-
degraven en Reeuwijk en onder die gemeenten
ressorterende voormalige gemeenten vanuit het
Algemeen Rijksarchief in Den Haag overge-
bracht naar het Streekarchief.
Het gaat om de doop-, trouw- en begraafboe-
ken, de oud-rechterlijke archieven en de ar-
chieven van de weeskamers, voorzover aanwe-
zig, van de voormalige schoutambachten en
gerechten van Bodegraven, Reeuwijk, Sluip-
wijk, Land van Stein ca., Middelburg (Z.H.),
Waarder, Lange Ruige Weide, Hekendorp,
Papekop en Oukoop (Z.H.) over de periode tot
1812. Ook de archieven van notarissen te Bo-
degraven, Reeuwijk en Middelburg (Z.H.)
over de periode t/m 1915 (voor zover aanwe-
zig) zijn naar Woerden overgebracht. Deze
archieven worden, voor zover nog niet toegan-
kelijk, in Woerden geïndiceerd. Ze zijn met
ingang van 1 september jl. te raadplegen in de
centrale studiezaal van het Streekarchief, De
Bleek 2 (zij-ingang gemeentehuis) te Woerden.
Dit archief is geopend van ma. t/m vr. van
9.00 - 16.30 en di. tevens van 19.00 - 21.30
(m.u.v. juni, juli en augustus).
Voor nadere informatie: tel. 0348-428846.

Ons Erfgoed nr 5, 1998 191



Zo maar een bron

Cultureel Maconniek Centrum Prins Frederik
H.M. Lups

Misschien is uit genealogisch onderzoek
gebleken, dat een of meerdere van uw
voorvaderen tot de Orde van Vrijmetsela-
ren hebben behoord. Misschien ook is u
om andere redenen in deze Orde geïnteres-
seerd. Het blijkt nu dat er in Den Haag heel
veel informatie over deze Orde voor ieder
toegankelijk is.

Achter de Haagse Prinsessegracht, waar de
Orde van Vrijmetselaren is gevestigd, ligt
de Jan Evertstraat, op oude kaarten ook
Middel- en Stallenstraat genoemd. Hier be-
vonden zich de stallen van de statige be-
huizingen aan de gracht. De koetsiers en
palfreniers waren, om op temperatuur te
blijven, niet vies van een stevige slok. In
de volksmond sprak men dan ook van de
Jeneverstraat. Uiteraard was dit geen naam
die paste bij de sjieke stadsuitbreiding uit
het begin van de achttiende eeuw en noem-
de men de straat officieel Jan Evertstraat,
genoemd naar iemand, die niet bestaan
heeft. Voorzover ze nog bestaan hebben de
koetshuizen een moderne bestemming ge-
kregen. Zo is in het voormalige koetshuis
dat bij het Ordegebouw behoort, sedert
1995 het Cultureel Maconniek Centrum
'Prins Frederik' gevestigd. Het is genoemd
naar prins Frederik, die in de vorige eeuw
65 jaar lang Grootmeester van de Orde
was.

Hier is verzameld wat Nederlandse vrij-
metselaren in 250 jaar bijeengebracht heb-
ben. Bijna anderhalve eeuw is het gehuis-
vest geweest in het oude Ordegebouw aan

de Haagse Fluwelen Burgwal.
Hoe deze collectie de oorlog '40-'45 over-
leefd heeft is mij niet bekend. De bezetters
moesten heel weinig van deze Orde heb-
ben. Gelukkig is dit onvervangbaar erfgoed
bewaard gebleven. Het is een rijke verza-
meling, die voor iedereen vrij toegankelijk
is, vrijmetselaar of niet.
Nergens in Europa is zo'n schat aan infor-
matie en studiemateriaal voorhanden als
hier. In de leeszaal kunnen wetenschaps-
beoefenaren van allerlei vakgebieden,
maar ook andere belangstellenden het we-
reldberoemde boekenbezit van de Orde
raadplegen en tijdschriften en archieven in-
zien.

De Ordebibliotheek omvat meer dan veer-
tigduizend delen, waaronder vele kostbare
maconnieke werken, zoals de vijf oudste
uitgaven (1723-1768) van het Constitutie-
boek van de Schotse predikant James An-
derson. Hij was een van de grondleggers
van de vrijmetselarij in haar huidige vorm.
Van het oudste tot het nieuwste, zo'n vijf-
honderd jaar, aan lectuur over vrijmetsela-
rij is te vinden in bijvoorbeeld de grootste
verzameling anti-geschriften ter wereld:
meer dan duizend periodieken, handboe-
ken, encyclopedieën, bibliografieën en een
enorme verzameling krantenknipsels.
Ook onderdeel van de collectie is de Bibli-
otheca Klossiana, genoemd naar de oor-
spronkelijke verzamelaar, Georg Burkhard
Kloss (1787-1854). Deze collectie is ono-
vertroffen op maconniek gebied en omvat
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zo'n zevenduizend boeken, waarvan velen
uiterst zeldzaam, en tweeduizend hand-
schriften. Ze geven inzicht in de geschie-
denis van de vrijmetselarij in Europa.

Voor historici en genealogen zal vooral
het Ordearchief interessant zijn. Dit omvat
de weerslag van handel en wandel van de
Orde sedert 1756. Men vindt er onder
meer archieven van opgeheven en be-
staande loges, ook die uit het voormalig
Nederlands-Indië, persoonlijke archieven
van onder meer Prins Frederik en Prins
Alexander en ledenlijsten. Alles is in te
zien met inachtneming van de regels, die
ook in openbare archieven gelden.

Naast alle documentatie maakt men in het
Centrum ook kennis met de uiterlijke vor-
men en attributen van de vrijmetselarij in
verleden en heden.
Talloos zijn de gravures, tekeningen,
aquarellen en portretten van vrijmetsela-
ren in hun loges. Ze variëren van spot-
prenten tot serieuze uitbeeldingen van de
gang van zaken in een loge. Zo is een ge-
detailleerde 'beeld-geschiedenis' ontstaan
van de broederschap.
In navolging van de ambachtelijke steen-
houwer droeg en draagt de vrijmetselaar
tijdens ceremoniële bijeenkomsten een
schootsvel. Dit werd opgesierd met kleuri-
ge emblemen, symbolen en opschriften,
opgedrukt of geborduurd, met in onze tijd
een terugkeer naar soberheid en eenvoud.
In hun bijeenkomsten hebben diverse vrij-

metselaren bijzondere functies, onder
meer tot uiting komend in een functiete-
ken, dat aan een cordon wordt gedragen.
Variërend van het prachtige 'juweel' van
Prins Frederik in de vorige eeuw tot de
simpele ganzenveren van de secretaris van
de loge, belichten ze de sterk gestileerde
omgangsvormen van de maconnieke
plechtigheden.
Het 'Broedermaal' na afloop van een
plechtigheid wordt eveneens gekenmerkt
door bijzondere gebruiken. Zo zijn drink-
glazen, 'kanons' genoemd, vaak voorzien
van symbolen en opschriften. Vooral de
zogenaamde 'metselaartjes', achttiende-
eeuwse glazen, zijn buitengewoon fraai en
elegant van vorm.

Jarenlang hebben deze Ordeverzamelin-
gen onder verre van ideale omstandighe-
den een min of meer verborgen bestaan
geleid, maar nu zijn ze, modern gehuis-
vest, toegankelijk voor iedereen.
Het bezoekadres van het Cultureel Macon-
niek Centrum Prins Frederik is: Jan
Evertstraat 9.
De openingstijden zijn van maandag t/m
vrijdag van 9.30 tot 12.30 en 13.30 - 17.00
uur na afspraak.
Het postadres is: Postbus 11525, 2502 AM
Den Haag, tel. 070-3461676, fax 070-
3641237.

Met dank aan het Centrum, dat mij toe-
stemming gaf voor dit artikel hun folder
ter verwerking te gebruiken.
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Zo maar een bron (2)

Het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal
H.M. Lups

Voor de basisdocuraentatie voor ons gene-
alogisch onderzoek kunnen we doorgaans
in de archieven terecht. Maar soms en
voor de aankleding van onze genealogie
zijn we dikwijls ook op andere bronnen
aangewezen, die allerlei aanvullende in-
formatie kunnen verstrekken. Voor Oost-
Groningers bijvoorbeeld is het in de titel
genoemde Streekhistorisch Centrum een
aantrekkelijke mogelijkheid.
De collectie daar omvat: 16.000 foto's
(ansichtkaarten, familieportretten, foto's
over thema's als de landbouw, vervening
en industrie in Zuidoost-Groningen);
een krantenarchief met jaargangen van di-
verse regionale bladen vanaf 1780;
een krantenknipselarchief (duizenden
krantenartikelen uit de jaren 1900 -1940,

thematisch en chronologisch geordend);
een bibliotheek met publicaties over de
historie en genealogie van Zuidoost-
Groningen en de aangrenzende Drentse
Veenkoloniën. Ook het archief van de
'Vereniging voor Genealogie en Historie
van Westerwolde' is hier ondergebracht.
Als er met een Oost-Groninger iets is ge-
beurd, dat buiten het alledaagse valt, is de
kans dan ook groot, dat er in dit centrum
documentatie over te vinden is.
Het adres is Ceresstraat 2, Stadskanaal,
tel. 0599-612649. De openingstijden zijn:
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00
uur. Op zondag, uitsluitend voor bezoek
aan het museum, van 14.00 tot 17.00 uur.
Het Centrum is op algemene feestdagen
gesloten.

Nu te koop: 100 jaargangen van de "De Nederlandsche Leeuw"
Honderd Jaargangen op 4 CD-Roms (1883-
1983)

De Nederlandsche Leeuw, Tijdschrift van het
Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde, is sinds het in 1883
voor het eerst verscheen het toonaangevende
Nederlandse tijdschrift op het gebied van de ge-
nealogie en de heraldiek. Het is een onmisbare
bron voor ieder die zich op een wetenschappe-
lijke manier met familiegeschiedenis bezig-
houdt, en bevat tevens een schat aan gegevens
voor historici en kunsthistorici. De digitale ont-
sluiting van de eerste honderd jaargangen
maakt het mogelijk met een goede kans op suc-
ces op zoek te gaan naar de spreekwoordelijke

speld in de hooiberg. Op de CD-Roms vindt de
gebruiker de volledige tekst en alle afbeeldin-
gen, alsmede een zoekprogramma waarmee op
iedere naam en ieder woord kan worden ge-
zocht.

Te bestellen door overmaking van ƒ 125,-
(leden ƒ 100,-) op gironummer 487073, t.n.v.
Bibliotheek KNGGW, Elburg. Wie nu intekent
ontvangt de CD-Roms nog voor het eind van
dit jaar.

Aanmeldingen voor het lidmaatschap te richten
aan de secretaris van het Genootschap, Postbus
85630, 2508 CH 's-Gravenhage.
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Heraldische databank
Hans Nagtegaal

Mr. Adriacn Gerardsz. van Hoogeveen
Veertigraad 1728, havenmeester 1729,
weesmeester 1732, 1733, schepen 1734-1739,
burgemeester 1749, 1750, 1753 van Delft, Raad
in de Admiraliteit van Zeeland 1740; overl.
4-1-1753.
Mr. Gerrit Hoogeveen Adriaensz.
[Volgens de lijst van de G.A.D.: Mr. Gerard
Adriaens van Hoogeveen.]
Veertigraad 1758, weesmeester 1763, 1764,
schepen 1765-1769, burgemeester 1778 (?),
1784, 1785, 1788, 1789, 1792, 1793 van Delft,
havenmeester van Delfshaven 1760, rekenkamer
van Holland 1779; overl. 17-2-1797.
Wapen: Gevierendeeld: I en IV in groen een
stappend zilveren schaap; II en III in blauw drie
zilveren eenden.
Hartschild: In zwart een achtspakig gouden wiel.

Wapen van Van Hoogeveen, hier uitgevoerd in zwart/wit, met wapenvoerders en blazoenering
(Ontleend aan Kronieken 1998, nr. 3, p. 179

Er is in Nederland een groeiende belang-
stelling voor heraldiek. Misschien een
beetje ijdelheid maar velen vinden het best
leuk om een familiewapen als decoratie
aan de muur te hebben. Maar hoe vindt
men een familiewapen? De meest geraad-
pleegde bronnen zijn de wapenboeken van
Rietstap, gevolgd door de collecties van
Muschart en Steenkamp / Damstra, alle
aanwezig op het Centraal Bureau voor Ge-
nealogie. Ook de collectie in de biblio-
theek van de Nederlandse Genealogische
Vereniging in Naarden wordt veel geraad-
pleegd. Daarnaast zijn er nog enkele grote
en honderden kleine collecties (boeken)
aanwezig in plaatselijke en regionale ar-
chieven, bibliotheken en in privé bezit.

Ons Erfgoed nr 5, 1998

Het totaal aantal Nederlandse wapens kan
op ruim 100.000 geschat worden. Het ont-
breekt echter aan een totaal overzicht van
collecties, laat staan van de inhoud. Er is
dus behoefte aan een centrale heraldische
registratie waar men bij wijze van spreken
met een druk op de knop een gewenst wa-
pen in kleur met beschrijving, naam en
bron op het scherm ziet verschijnen.
Daarom heeft het Centraal Bureau voor
Genealogie in 1996 besloten tot het doen
opzetten van een Heraldische Databank
met gebruikmaking van de nieuwste tech-
nieken en deze is vanaf 1 oktober a.s. ope-
rationeel en in de studiezalen raadpleeg-
baar.
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Enkele wapenfiguren, de bovenste ontleend aan
Kronieken, de andere aan aan het 'Heraldisches

Musterbuch' van Ad.M. Hildebrandt (1897)

Opname criteria databank
Omdat de Heraldische Databank een uni-
verseel systeem is moesten eerst opname-
criteria worden vastgesteld. De voorkeur
gaat uit naar wapens waarvan de kleuren,
de voor- en achternaam van de drager,
functie, plaats, data en bronvermelding be-
kend zijn. We beperken ons in principe tot
Nederland en trachten een zo groot moge-
lijke spreiding te bewerkstelligen.

Bron-materiaal
Besloten is om eerst de eigen collecties
van het CBG te bewerken. Het CBG be-
schikt namelijk zelf ook over tientallen
wapenboeken en wapenkaarten. De mees-
te boeken worden ter bescherming eerst
gefotografeerd en vervolgens voorzien
van een naamregister. Na invoering in de
Heraldische Databank zijn/worden deze
fotoboeken beschikbaar gesteld aan de he-
raldische studiezaal en zijn daar opvraag-
baar. Niet alle collecties zijn geschikt om
er fotoboeken van te maken, die zijn dan
ook direct in de databank opgenomen.
Omdat bij een groot aantal wapens alleen
maar een naam bekend is, maar het wapen
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vaak geplaatst is in de kwartierwapens van
een andere wapenvoerder, blijven de foto-
boeken vaak een belangrijke hulpbron.
Door een goede interpretatie kan men zo
ook de wapenvoerder traceren.

Bron-weergave
Het komt herhaaldelijk voor dat een wa-
pen van een bepaald persoon verschillen
vertoond met dat uit een andere wapencol-
lectie. Zo hadden wij op een bepaald mo-
ment een viervoetig dier in een wapen
staan dat naar onze mening nog het meest
leek op een springende vos. Onderzoek
naar dat zelfde wapen in de collecties
Muschart en Steenkamp / Damstra leverde
een gaande wolf en een klimmende leeuw
op. Hun bronnen gaven dus iets anders
weer. De hoofdoorzaak is dat in de zeven-
tiende en achttiende eeuw honderden per-
sonen als hobby hadden het verzamelen
van wapens en deze in een boek te schil-
deren. Als die personen alles nauwkeurig
registreerden en ook perfect konden teke-
nen en schilderen, dan waren er nu geen
problemen, maar de praktijk wijst helaas
anders uit.
Daarom wordt door ons steeds gestreefd
de meest zuivere bron weer te geven. U
als onderzoeker gaat de eindconclusies
trekken door alle bronnen met elkaar te
vergelijken.

Heraldisch tekenen met de computer
In 1992 is gestart met de ontwikkeling van
een heraldisch tekenprogramma met de
computer waarmee het mogelijk is in een
handomdraai een wapen te reconstrueren
en het wapen in kleur of zwart/wit
(gearceerd) uit te printen. Belangrijkste
onderdeel is de opgebouwde bibliotheek,
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Onduidelijke zegelafdrukken en wapenafbeeldingen veroorzaken problemen

deze bestaat uit ruim 1200 heraldische
stukken, die specifiek betrekking hebben
op de Nederlandse heraldiek. Alle stukken
zijn eerst met de hand getekend, daarna
gescand en bewerkt. Met deze bibliotheek
kunnen wij 96% van alle aangeboden wa-
pens direct construeren. De laatste 4 % zal
vermoedelijk nooit veel minder worden.
Dit betreft meestal de wapens met eenma-
lig voorkomende wapenfiguren, zoals
landschappen, merken en niet definieerba-
re figuren.

Databank als centrale registratie
Naast het gereconstrueerde wapen worden
een wapenbeschrijving, de namen van de
personen die het wapen voerden (dit zijn
er soms wel 20) en de bronvermelding(en)
toegevoegd. Vervolgens wordt de betref-
fende file aan de daarbij behorende naam
in de algemene index gekoppeld, waar-
door een unieke databank tot stand komt.
Op dit moment zitten er circa 4200 wa-
pens in de databank, dat zijn gegevens van
ongeveer 5500 personen. Deze aantallen

zullen de komende tijd nog gestaag stij-
gen.

Identificatie-methode
Ook is het mogelijk te zoeken op blazoe-
nering, waardoor het mogelijk is te achter-
halen wie dat betreffende wapen heeft ge-
voerd. Hierbij moet aangetekend worden
dat het zeer wel mogelijk is dat er meerde-
re namen op het scherm verschijnen. Er
zijn namelijk nog al wat families die het-
zelfde wapen voerden. Deze methode gaat
o.a. zijn nut bewijzen bij het identificeren
van wapenborden, porselein, schilderijen
enz.
Omdat de invoer van de blazoenering ge-
compliceerd kan zijn zal een studiezaal-
medewerker u hierbij behulpzaam zijn.

Gebruik Databank
Bezoekers aan de studiezaal van het CBG
krijgen niet alleen gratis inzage in het he-
raldisch register maar kunnen ook binnen
enkele seconden een kleurenafbeelding
van het wapen met beschrijving en bron
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op het scherm zien. Wenst u echter ook
een prachtige kleurenafdruk, dan worden
de daaraan verbonden kosten ƒ 12,50
(vrienden ƒ 10,-) in rekening gebracht. Bij
toezending vermeerderd met ƒ 10,00 be-
handel- en portokosten.

Nieuwe onderzoeksgebieden
Zeker is dat de Heraldische Databank
nieuwe onderzoeksgebieden zal openen.
Zo zal blijken dat er veel meer persoonlij-
ke wapens gebruikt werden dan tot nu toe
is aangenomen en dat bijvoorbeeld soms
het bestaan van buitenechtelijke kinderen
(bastaarden) of afstamming via een vrou-
welijke lijn zichtbaar wordt.
Door gebruikmaking van de identificatie-
methode kan men bijvoorbeeld trachten de
verschillende kwartieren van een wapen te
herleiden, op zich een nuttig hulpmiddel
bij genealogiebeoefening.
Ook blijkt de databank een goed hulpmid-
del te zijn om snel bepaalde families te lo-
kaliseren.

Meest voorkomende figuren
Een ander klein onderzoekje is gedaan
naar welke figuren in de heraldiek het
meest gebruikt worden. Men moet bij zo'n
onderzoek eerst een keuze maken wat be-
treft de nauwkeurigheid die men na wil
streven: groepsgewijs of exact analyseren.
Bij groepsgewijs analyseren pakt men alle
voorkomende leeuwen als een leeuw en
alle voorkomende soorten vissen als een
vis. Onder exact wordt dan verstaan de re-
gistratie van een klimmende leeuw, een
klimmende aanziende leeuw, een klim-
mende omziende leeuw, een gaande
leeuw, enz. Het resultaat van de groepsge-
wijze benadering is dat de balk de meest
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voorkomende figuur in de heraldiek is, ge-
volgd door de ster, de leeuw, het kruis, de
vogel, de lelie en de keper.
De balken zijn te splitsen in dwarsbalken
en schuinbalken, en de sterren in vijf, zes,
enz. puntige sterren. Als men de exacte
manier toepast, is de zes puntige ster de
meest voorkomende figuur, gevolgd door
de dwarsbalk en de klimmende leeuw.

Neven-effect databank
Door op de (heraldische)werkvloer werk-
zaam te zijn en de materie grondig bestu-
deerd te hebben, trof ik met regelmaat ter-
men en begrippen aan die onjuist, inconse-
quent of onduidelijk waren of niet de juis-
te betekenis in de Nederlandse taal weer-
gaven. Bovendien bleek er ook geen goed
uitgewerkt schildverdelingen-sys-teem te
bestaan, dat de basis vormt om wapens te
beschrijven. Alles werd ad hoc beslist.
Rietstap heeft absoluut baanbrekend werk
verricht. Jammer is vast te moeten stellen,
dat na hem geen gefundeerde aanpak tot
modernisering van de heraldiek meer heeft
plaats gevonden. Daarom is voor het goed
functioneren van de Heraldische Databank
eerst een duidelijk schildverdelingen-
systeem op papier gezet en waar nodig,
soms in overleg met andere heraldici, eni-
ge structuur in de termen en begrippen
aangebracht. Het gevolg van deze aanpak
zal zijn dat binnen enkele jaren ook een
praktisch handboek, gericht op de Neder-
landse heraldiek, in de vorm van een en-
cyclopedie zal verschijnen, waarin een en
ander wordt vastgelegd.

Vrijwillige-medewerkers
Zeker mag niet onvermeld blijven dat de-
ze Heraldische Databank buiten de vaste
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medewerkers mede tot stand is gekomen
dankzij de grote inzet van een paar zeer
gemotiveerde vrijwilligers, waaronder een
(heraldische) tekenaar.

Tenslotte
Door alle (Nederlandse) wapens in een da-
tabestand te plaatsen krijgt men een col-
lectie waar universiteiten, archieven, vere-
nigingen, instellingen en genealogische
onderzoekers nuttig gebruik van zouden
kunnen maken. Het bespaart tijd en geld
en geeft een directe service aan de gebrui-
ker. Bovendien beschermt de heraldische
databank op deze manier de originelen in
de archieven, die minder geraadpleegd
zullen worden, waardoor deze ook voor
latere generaties behouden zullen blijven.

Naschrift (H.M. Lups)
Een aspect van dit project is de tijdsduur.
Tot nu toe zijn ruim 4.200 wapens be-
schreven met zo'n 5.500 wapenvoerders.
Het mooiste zou zijn als alle in Nederland
bekende wapens in een dergelijk systeem
terecht zouden komen. De collectie van
het CBG omvat naar ik meen zo'n 80.000
wapens, waarvan nu - na eenjaar - 5% is
ingevoerd. Men schat dat men alleen voor
de verwerking van dit deel van de Neder-
landse wapencollectie, aannemend, dat het
invoerproces geleidelijk versnelt, nog zo'n
tien jaar nodig zal hebben (80 manjaren
volgens de heer Lever). Jammer is, dat het
in een dergelijke databank invoeren van
wapens niet kan worden versneld door bij-
voorbeeld een samenwerkingsverband met
o.a. de NGV, die zowel over een afdeling
Heraldiek als een afdeling Computergene-
alogie beschikt, en het Kon. Ned. Genoot-

schap voor Geslacht- en Wapenkunde. Het
zou mooi zijn als iemand een dergelijk sa-
menwerkingsverband van de grond zou
kunnen tillen.
Niet iedereen is voorstander van een lan-
delijke databank omdat men bang is de
beunhazerij in de hand te werken, maar
dat laatste lijkt mij een drogreden. Met het
beschikbaar komen en toegankelijk zijn
van een grote collectie, waarin men ge-
makkelijk kan zoeken vanuit verschillende
gezichtspunten, terwijl men voor een ge-
ringe prijs ook nog over een goede kleu-
renafdruk kan beschikken, zal het voor de
heraldische "kwakken" moeilijker zijn
hun dure plaatjes te verkopen. Ook zal de
belangstelling voor de heraldiek toenemen
en wordt een groter deel van het publiek
er op geattendeerd dat men wel degelijk
ook en in eerste instantie de afstamming
van de familie moet hebben uitgezocht om
te weten of men tot een bepaalde wapen-
voerende familie behoort. Het lijkt mij het
zindelijker heraldisch denken te bevorde-
ren. En de commerciële heraldische
"kwakken" weten toch wel aan plaatjes te
komen. Het lijkt mij, dat de voordelen van
deze Heraldische Databank veel belangrij-
ker zijn dan dat potentiële misbruik.

Het invoeren van alle wapens in een heral-
dische database met de wapenvoerders en
de bronnen is een interessante en wenselij-
ke maar ongekend immense taak. Gaarne
onze complimenten voor de initiator, de
heer Nagtegaal, die zeer vele uren besteed
moet hebben om het systeem bevredigend
van de grond te tillen, en voor het CBG,
die dit grote en grootse project aangedurfd
heeft.
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Paleografie

Verzoek tot scheiding
J. Ligterink

Aen Een Eerbare Raadt der Stadt Nijmmegen
Edele en achtbare heeren

Jan Baptist en Aeltien Mollen / door een fatael
ongeluck van een seer quaet en gansch tweedrachtich
houwelick / naer lange / doch vergeeffse en genoechsam
desperate affwachtinge van onderlinge vreede
en eenicheijt / eijndelick tot soodane extremi-
teijt gekomen sijnde / dat sonder evidente ruïne
soo van haer tijtlick / als voornamentlick van
haer beijder euwich welvaeren / niet langer
bij malcanderen en connen converseeren / Ver
soecken seer onderdanich dat U Edele en Achtbare
tot voorkominge van vordere en swaerdere
inconveniënten haer Supplianten / voor sooveel
de bijwooningh en de goederen betreft / ge-
lieven te separeeren /

Dat dit merckt + bij Jan
Baptist in mijn presentie
gestelt is getuijghe ick
deselfs Advocaat
Wilh. Roukens

Aelti(i)en Mol(len)

1. desperate
2. extremiteit
3. evidente ruïne
4. converseren
5. inconveniënten
6. supplianten
7. separeren

wanhopige
eindbeslissing
klaarblijkelijke verstoring
omgang hebben
ongemakken/ongerief
indieners van een verzoekschrift
scheiden
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Termen van vroeger (disr - domi)
H.M. Lups

disreputatie, disrespect verachting, oneer
dissentie tweedracht, onenigheid
dissentieeren oneens zijn
disseptatie krakeel, redekaveling
dissertatie redenering, beschouwing;
proefschrift
disserteren redevoeren, beschouwen
dissidie tweedracht
dissimulatie ontveinzing, verbloeming
dissimuleeren ontveinzen, verbloemen
dissipatie verstrooiing
dissipeeren verstrooien
dissolveeren ontbinden, losmaken,
ontknopen
dissoluut ongebonden, losbandig,
weelderig
dissolutie ongebondenheid, losbandigheid
distantie wijdte, afstand
distentie uitspansel, uitbreiding
distinctie onderscheid, onderscheiding
distingueeren onderscheiden
distorberen verstoren, in de war brengen;
verwoesten
distractie afgetrokkenheid,
verstrooidheid; rechtst: vervreemding,
verkoop
distraheeren aftrekken, uitdelen,
verkopen
distribueeren verspreiden, verdelen
distributie omdeling, uitdeling, verdeling
district gebied, deel
districtie onderscheiding, onderscheid
dissuadeeren ontraden, afraden
dito gezegd, gemeld, voornoemd; als
voren, eveneens; zaak gelijk genoemd
divers ongelijk, verscheiden
diversmode hetzelfde op verscheidene

manieren
diverselijk verschillend, verscheidenlijk
diversie afwending, verandering, afleiding
diversiteit verscheidenheid
diverteeren afwenden, ontwenden,
aftrekken, afleiden, zich ergens onthouden
divideeren verdelen, scheiden
divin goddelijk
divisie deling, scheiding
divisio schuldsplitsing
divortie echtscheiding
divuigeeren gemeen maken, ruchtbaar
maken, verspreiden
dobbe gegraven kom, waarin water staat;
hoop, stapel
doceeren leren, onderwijzen
doctor leraar, onderwijzer
doctrine leer, onderwijzing
document leerstuk, bewijs, betoog
dogger buis uitgerust voor de
kabeljauwvisserij
dogma leerstuk, onderwijzing, geloofsleer
dogmatiseeren voort leren, te recht
onderwijzen, tot een leer brengen
doleantie beklag, bezwaarschift
doleeren lijden, treuren, klagen
domage schade
domainen landsinkomen, gebied,
heerlijkheid, erfinkomen
domestyq huisgenoot
domicilie woonstede, wettelijke woon-
plaats
domicilie kiezen woonstede kiezen;
woonplaats kiezen t.b.v. een gerechtelijke
handeling, bijv. ten huize v.e. notaris
domicilium woonplaats
domina vrouwe
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Beroepen van toen (kof-kog)
H.M. Lups

Koffiehuis Quincampoix,
Naar gravure uit 'Het groote

Koffie-
Eind vijftiende eeuw kwamen de koffiehui-
zen in het Midden-Oosten in zwang. Via
de handel werden zij ook naar Europa ver-
breid. In Venetië was de eerste vestiging
rond 1615, in Den Haag ongeveer 1650.
Zij waren oorspronkelijk alleen toeganke-
lijk voor mannen en vormden allengs cen-
tra voor handels- en politieke activiteiten,
terwijl men ook met kaartspel en dobbelen
bezig hield. In het Utrechts Placaatboek 3,
482 b (1712) "Word by dese ... verboden
aan N.R., G., en alle andere coffy-luy-
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bekend door de windhandel
Tafereel der dwaasheid', 1720

den ... grof spel ten haaren huyse te laten
speelen."
In de achttiende eeuw werden veel kleine
koffiehuizen vervangen door grotere op
een betere stand. Enkele werden dienstbaar
gemaakt aan een of andere tak van nijver-
heid of handel. Mensen die tot hetzelfde
gilde behoorden plachten hun zaken in hun
stam- of gildekoffiehuis af te doen. In Am-
sterdam was een beroemd en berucht kof-
fiehuis Quincampoix, waar op grote schaal
in acties werd gehandeld tot deze hele
windhandel in elkaar stortte.
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Men beperkte zich kennelijk niet alleen tot
koffie 'zonder en met soet' en chocolade,
gezien een advertentie uit de "Opregte"
van 3 april 1688'):
"Tot Amsterdam, by Pieter de Graef in de
Kalverstraet, in 't Royal Coffy-huis, is te
bekomen de Kracht en 't Gebruyck van de
Pil Scorbutica, eerst uytgevonden door
Dr. Willis van Londen: Als mede de
Kracht en 't Gebruyck van d'oprechte En-
gelsse Spiritus of Geesten van Lepel-
bladeren op een extraordinaire wyse be-
reyt by Nathaniel Powel."

Koffiehuisjongen
Bediende in een koffiehuis, o.a.
beschreven in De Nederlanden, 1841, pag.
129.

Uithangbord koffiekelder
(Van hennep & ter Gouw, 'Be uithangteekens')

Koffieman
Vroeger houder van een koffiehuis. Later
werd dit beroep naar beneden gewaar-
deerd en werd de koffieman de exploitant
van een koffiestalletje of koffiekelder
(schaftlokaal voor arbeiders).

Koffiemeester
Houder van een koffiehuis. In het reeds
hiervoor genoemde Utr. Placaatb. wordt
gesteld: "Heeft de Vroedschap .... goedge-
vonden, aan alle coffymeesters en biljart-
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houders ... te verbieden ... van ten haaren
huysen niet te laten gebruycken dobbel-
steenen of speelkaarten." (482a)

Koffieopzichter, opziener
Beroep, uitgeoefend in het voormalige
Ned. Indië: Opzichter over de koffiecul-
tuur. In het Ned. Ind. Plakaatboek 11, 84
(1788) wordt bijv. gesproken van "Den
sergeant en koffij-opzichter van Wanajas-
sa" Tot in de tijd van Daendels was de ge-
wone benaming: opziener over de koffie-
cultuur, koffieopziener.

Koffiepikster
Het verlezen (sorteren) van koffiebonen
gebeurde, om voldoende licht te hebben
op zolder in een stoffige omgeving. In
1899 werkten in de stoomkoffiepellerij
'Insulinde' 170 vrouwen ouder dan 16 jaar
en 21 die jonger waren.
Het sorteren gebeurde zittend aan lange
tafels. Iedere pikster had een hoop bonen
voor zich liggen, waaruit zij het afval en
het piksel, d.w.z. beschadigde en miskleur
bonen, haalde. De betaling gebeurde per
pond gesorteerde bonen. Tijdgenoten be-
schreven het loon als 'schandelijk laag'.
Vaak waren het gehuwde vrouwen, die
werkdagen maakten van 11 tot 12 uur,
eventueel op zondag zodat ze 's zaterdag-
middags de boodschappen op de markt
konden doen.

Koffieschenker
Iemand, die er een koffieschenkerij op na
houdt. Jacobus Brouwer was coffyschen-
cker bijde Steenebrug te Alkmaar. Later
werd hij koopman in koffie en thee. In
1742 was zijn jaarinkomen ƒ 1000,-.
Op 11 november verkocht hij een koffie-
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schenkerij op de hoek van de Langesttraat
en Mient voor ƒ 200,— aan Pieter Campen.

Koffïevrouw
Houdster van een water-en-vuur nering,
bij wie men ook koffiewater of gezette
koffie kon krijgen.

Rondom de beroepen van vroeger...
Niet alleen Ons Erfgoed houdt zich bezig
met oude beroepen. In Kronieken van de
genealogische vereniging Prometheus is
men een soortgelijke serie begonnen, die
naar ik heb begrepen te zijner tijd ook in
boekvorm zal verschijnen. Ten dele zullen
beide series elkaar min of meer overlap-
pen, maar ongetwijfeld zullen er ook ver-
schillen zijn. Kronieken heeft een lijst sa-
mengesteld van een 900 tal beroepen en
functies, ontleend aan volkstellingen, tot
in de achttiende eeuw. In Ons Erfgoed lig-
gen de grenzen iets anders. Uitgangspunt
was in eerste instantie een lijst samenge-
steld door Frans van Geldorp, medeop-
richter van dit blad, aangevuld door beroe-
pen, die ik zelf tegenkwam in diverse pu-
blicaties en door opgaven en vragen van
lezers. Het is een lijst, die geregeld wordt
uitgebreid. Verder heb ik mij wat de peri-
ode betreft geen beperking opgelegd. Ook
in de negentiende en de twintigste eeuw
zijn vele beroepen tot oude beroepen ge-
worden of zijn bezig tot beroepen van toen
te worden. Ik denk bijvoorbeeld aan een
telegrafist of bij het grafische bedrijf aan
o.a. de plat-, de smout- en de machinezet-
ter, de steenslijper, de marmeraar en de li-
nieerder. Voorlopig is het een klus, die

niet af is, maar die men op gegeven ogen-
blik af moet sluiten. Maar eerst is er het
streven, zo veel mogelijk compleet te zijn.
Dit houdt in dat er niet alleen aanvullingen
zullen moeten komen op de publicaties in
Ons Erfgoed tot nu, maar ook dat een af-
ronding in de vorm van een verzameluit-
gave, dus in boekvorm, voorlopig nog niet
aan de orde is.
Ook elders houdt men zich met beroepen
van toen bezig. Zo vindt men in de studie-
zaal van het Rijksarchief in Noord-
Holland een beroepenlijst. Dit is een lijst
van beroepen die voorkomen in de geïndi-
ceerd notariële archieven van Noord-
Holland tot 1812. Achter het beroep is in
vele gevallen een verklaring in de vorm
van een synoniem vermeld. Bij plantier
bijvoorbeeld staat tuinman.
Voor onderzoekers, die zich in een bepaal-
de beroepsgroep willen verdiepen is deze
beroepenlijst een waardevol hulpmiddel.
In de kaartenbakken staan de personen
primair op beroep of functie en daarbin-
nen op plaatsnaam geordend. Zo zou men
bijvoorbeeld op eenvoudige wijze een on-
derzoek kunnen doen naar de chirurgijns
in Enkhuizen. Ook voor genealogen kan
deze index een nuttig hulpmiddel zijn

1) Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw, De uit-
hangteekens, Eerste deel, pag. 278.
En — uit dezelfde bron — ook hier zag de over-
heid een potentiële bron van inkomsten. Bij
een keur van 1689 werden de "Coffij-
schenckers, Coffijhuis houdende" aan gelijke
Stadsaccijns onderworpen als de wijntappers.
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De zevende zoon die heet Louis
Hans van den Broek

Tijdens onderzoek naar medisch geschied-
kundige onderwerpen kwam ik het ge-
bruik tegen dat een zevende zoon, die ge-
acht werd geneeskrachtige gaven te zullen
ontwikkelen, vroeger vaak de naam Louis
ontving bij de geboorte.
Dit verschijnsel is vanaf 1550 in Frankrijk
aantoonbaar en heeft zich van hieruit over
Noord-West Europa verspreid.
Het is in feite ontstaan uit een folkloris-
tische samensmelting van lokale gewoon-
ten en tradities waarbij elke generatie iets
toe lijkt te voegen.

Ik zal beknopt de belangrijkste elementen
vermelden:
• een zevende zoon werd geacht genees-
krachtige gaven te bezitten. (Vermoedelijk
is deze veronderstelling op bijbelteksten
gebaseerd: het handopleggen is als
medische handeling een gebruik dat zowel
door Jezus als door de zeven zonen van de
priester Scevas werd uitgevoerd).
• de Franse koningen hebben rond het jaar
1000 het handopleggen als vorm van ge-
nezing bij hun onderdanen ingevoerd. Op
een gegeven ogenblik gingen in Frankrijk
zevende zonen die door hun ouders naar
de koning eveneens Louis genoemd waren
zich ook de hand op laten leggen door de
koning. Ze begonnen hierna 'goed voorbe-
reid' een "praktijk".
In Engeland waar ze geen koningen had-
den die Lodewijk heette gaven ouders hun
zevende telg de handige voornaam 'Doc-
tor' mee!

• De Franse koningen legden met name de
hand op bij het zogenaamde koningszeer
ook wel scrofula geheten, een tuberculeu-
ze halsaandoening met sterk wisselend
goed- of kwaadaardig beloop. Zonder iets
te doen kon je er van genezen of aan dood
gaan. Rond 1300 wordt er voor het eerst
melding van scrofula gemaakt in samen-
hang met bet begrip koningszeer.

• Narkoen was een vrome abt, gestorven te
Nant nabij Cotentin in Normandië. In 677
worden zijn relieken opgegraven en ge-
schonken aan de aartsbisschop van Rou-
aan en als teken van verzoening tussen
Germanen en Franken ook aan de bis-
schop van Keulen. Na 1101 gebeuren er
wonderen op zijn voorspraak, zo genezen
een doofstom kind, een blinde, een ver-
lamde en een aan keelziekte lijdende
vrouw.
Vermoedelijk is het ontstaan van de relatie
van Marcou met de ziekte scrofula etymo-
logisch bepaald!
nl mar cou: mar = slecht cou = nek = mal
cou = kwaaie nek
Vanaf 1229 bestaat de broederschap van
Saint Marcoul opgericht door Lodewijk de
Heilige. In de 16e eeuw verspreidt zijn
verering zich overal heen vanuit Corbeny.
Vele pelgrims komen op Corbeny af; van-
uit Wallonië is van 1657-1705 naar Cor-
beny gepelgrimeerd. Verspreiding van
verering van Markoen: België, Duitsland
in Keulen, Spanje, Italië. Harkoen wordt
in Brabant vooral vereerd te Dorst, vanaf
1689: "Tegen alle soorten Koningszeer en
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andere vreemde ziekten" en verder "tegen
klier ziekten, eczeem en kinderziekten."
Het koningszeer heet volgens Van Dale
'het sintemarkoen'. Te Gemert heet het:
"Het Kuunssaer".
Maastricht heeft vanaf 1699 ook een
relikwie van Markoen.
• In België is, en dat is al in 1615 aantoon-
baar, gebruikelijk dat zevende zonen of
dochters naar de koning genoemd worden
en dat die vervolgens peetvader wordt,
ook Boudewijn was nog peetvader van
vele 7e zonen en dochters.
• In de doopboeken blijkt dat de katholie-
ke pastoors aan de verspreiding van het
fenomeen hebben bijgedragen door bij een
zevende zoon met nadruk in het boek te
schrijven: "filius septimus legitimus".
Tevens werd als doopheilige voor de naam
Louis, Ludovicus, ontleend aan de heilige
Lodewijk de IX, gebruikt. Later wordt
onder invloed van Jezuieten hun "eigen"
heilige, Aloysius van Gonzaga, voor de
doopnaam benut.
• De thans aan mij oudst bekende
Louis'en, gedoopt Ludovicus, met vermel-
ding "filius septimus legitimus" dateren
van 1691 uit Asten en verder van 1661 uit
Sevenum.

• De meest recent mij bekende zevende
zoon is in 1968 Louis genoemd en komt
uit Someren.
In de regio Zuid-Oost Brabant - Midden
Limburg heb ik in korte tijd zo'n 145 7e
zonen of dochters die Louis(e) heten, kun-
nen traceren in het tijdvak 1681 -1968.

Ik hoop aanwijzingen te vinden voor het
eerste moment en de verspreiding van het
verschijnsel "de 7e zoon die heet Louis"
in Nederland en tevens of er ook hier ge-
nezers onder deze Louis'en zijn geweest.
Tot nu toe heb ik die niet gevonden.

Mijn verzoek aan u stamboomonderzoe-
kers: als u de naam Louis bij een zevende
zoon tegen komt vóór 1800 (of het is de
achtste zoon maar is er eentje overleden)
of ergens een verhaal vindt van een zeven-
de zoon die zich bezig houdt met genees-
kundige aktiviteiten in welk tijdvak dan
ook, stuur mij s.v.p. dan een berichtje.

Succes met uw naspeuringen,

Hans van den Broek
Veld 2
5751 ARDeurne,tel 0493-319300.

Genealogische werkgroep AG-INFOSYS

Deze niet-commerciële genealogische werkgroep te Leiden houdt zich sedert 1990 bezig met het
transcriberen, bewerken en via computer-diskettes verspreiden van genealogische bronbestanden
in ASCII-formaat (belastingkohieren, ambachtsrekeningen, morgenboeken, DTB- en BS-registers
enz.). Het betreft voornamelijk bronnen van Rijnland (globaal: de streek rond Leiden) en het Land
van Kleef (globaal: de streek rond Nijmegen). Inmiddels beschikken wij over circa 500 bronbe-
standen. Bovendien beschikken wij over een zoeksysteem waarmee alle bestanden kunnen worden
doorlopen op de door u opgegeven familienamen en patroniemen.
Bel voor een gratis catalogus 071-5897407 (dagelijks tussen 20.00 en 22.00 uur) of raadpleeg in-
ternet via http://www.dsl.nl/infosys.
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Grafschriftenprojekt Nederland
H.M. Lups

In een vroeger nummer van Ons Erfgoed
hebben we er bij stil gestaan dat de toe-
stand van vele (oudere) graven erbarme-
lijk is. Eigenlijk zou voor deze monumen-
ten ook restauratiegeld beschikbaar moe-
ten zijn voor ze verloren gaan.
Niet alleen gaan echter graven verloren
door verwaarlozing. Wie zich verdiept in
de geschiedenis van graven in de kerken,
weet dat vele van die graven verschillende
eigenaren hebben gekend en dat ze vaak
verschillende malen zijn geruimd om er
weer andere overledenen in te kunnen
begraven. Ook op kerkhoven worden om
verschillende redenen geregeld graven
geruimd. Het is mij meer dan eens overko-
men, dat ik een bepaald graf wilde bezoe-
ken, dat er niet meer was en waarin soms
een ander lag.
Op het oude kerkhof in Sint Johannesga
(Fr.), staat nog één steen overeind, ter
nagedachtenis aan Aaltje Smit, vrouw van
Reinder Krikke. Zij leefde van 1842 tot
1867. Van de andere graven is niets meer
bekend. De meeste graven hadden houten
zerken, die inmiddels al lang zijn vergaan.
Toen in dit dorp de kerk door brand werd
getroffen gingen de archieven verloren,
ook alle gegevens over deze begraafplaats.
In de buurt van dat dorp, bij Rohel, ligt nu
een kerkhof in het Tjeukemeer. Met vaar-
bomen zou men nog wel de stenen kunnen
voelen, maar over de overledenen is niets
bekend. Elders in het land doet zich dit
eveneens voor. Zij die op kerkhoven ko-
men zullen constateren, dat soms zelfs de

opschriften van betrekkelijk recente ste-
nen onleesbaar zijn geworden. Zij zijn
aangetast door klimatologische omstan-
digheden als zure regen.
Om althans zo veel mogelijk gegevens
voor de toekomst te behouden en vast te
leggen is een aantal computergenealogen
het grafschriftenprojekt Nederland begon-
nen.

Een tweede reden daartoe is, dat men niet
altijd weet waar iemand begraven is, want
dat is lang niet altijd in de plaats van over-
lijden. Denk maar aan de mensen, die in
een (regionaal) ziekenhuis overlijden,
maar elders worden begraven. Dit wordt
een probleem als er niemand meer is, die
het kan vertellen.
De initiatiefnemers willen daarom binnen
een aantal jaren een groot deel van de
grafstenen in Nederland vastgelegd heb-
ben. Dit niet speciaal door middel van
fotografie, wat toch vrij prijzig is, al zijn
ook duidelijke foto's welkom, maar vooral
door de gegevens op grafstenen systema-
tisch te noteren en in een databank op te
slaan.

Het spreekt wel vanzelf, dat dit niet iets is,
dat door enkele genealogen gerealiseerd
kan worden. Men zoekt dan ook vrijwilli-
gers, die bereid zijn mee te werken om het
projekt te laten slagen.
De binnengekomen gegevens worden ver-
werkt en kunnen zowel per computer wor-
den geraadpleegd als afgedrukt worden.
De inzender ontvangt een gedrukt exem-
plaar als blijk van waardering voor het-
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geen hij of zij heeft bijgedragen.

De gegevens kunnen na verwerking ter be-
schikking komen van de genealogische-
en historische verenigingen en andere
geïnteresseerden. Wat voor kostenplaatje
daaraan hangt is mij niet bekend.
Inmiddels zijn reeds uit verschillende pro-
vincies grafschriften van een aantal kerk-
hoven en begraafplaatsen beschikbaar.
Voor vragen, aanmeldingen als vrijwilli-
ger en om nadere inlichtingen kan men
contact opnemen met de algemeen coördi-
nator, de heer L.F. Rynja. Zijn adres is
Johan Winklerwei 331, 8915 EV Leeu-
warden.

Wellicht verdient het aanbeveling, dat zij
ook een register aanleggen van elders ver-
schenen publicaties of bestanden met be-
trekking tot graven. Ik denk hier bij voor-
beeld aan publicaties als de boeken van de
heer Bloys van Treslong, Grafmonumen-
ten en grafzerken in de Oude Kerk te Delft

van jhr. mr. dr. E.A. van Beresteyn en de
komende publicatie over de graven in de
Augustijnenkerk te Dordrecht (zie dit Ons
Erfgoed, p. 213). Maar ook regionaal o.a.
via genealogische/historische verenigin-
gen is er reeds het nodige vastgelegd. Zo
is er bijv. een begraafboek Barneveld van
1735-1766. In die plaats ook is het plan
ontwikkeld om een oude begraafplaats,
die tussen 1870 en 1920 officieel in ge-
bruik is geweest (laatste bijzetting in een
familiegraf in 1968) een opknapbeurt te
geven. Van elk van de graven is een rap-
port opgemaakt van de toestand waarin
het verkeert. Het is mij niet bekend hoe dit
plan zich heeft ontwikkeld. Het is daar in
ieder geval ook bekend wie in die graven
liggen, te meer omdat ook een grafregister
aanwezig is.
Veel is verloren gegaan, maar er is ook
nog veel aanwezig of reconstrueerbaar,
maar het is een immense klus om al die
gegevens in een databank onder te bren-
gen.

Overzicht benaming voorouders (correctie)
Van de heer B. Hommelberg werden enkele correcties op het voorouderoverzicht van de heer
Storm ontvangen (zie Ons Erfgoed 1998, nr. 4, antwoord vraag 98.03, pag. 178), waarvoor onze
hartelijke dank. Het model voor de later verzonden kopieën is gelijk verbeterd, maar daarvoor wa-
ren reeds een aantal overzichten verzonden. Wilt u deze zelf verbeteren?

99. Aartsedelvoorovergrootvader moet zijn Aartsvoorovergootvader
100. AartsedelvoorbetovergrootVader moet zijn Aartsvoorbetovergootvader
152. Opperedelbetovergrootvader moet zijn Opperedeloudbetovergrootvader
232. Opperaartsvoorbetovergrootvader moet zijn Opperaartsvooroudbetovergrootvader
502. Hoogopperaartsvooredelgrootvader moet zijn Hoogopperaartsvooredeloudgrootvader
503. Hoogopperaartsvooredelovergrootvader moet zijn Hoogopperaartsvooredeloudovergrootva

der
504. Hoogopperaartsvooredelbetovergrootvadermoet zijn Hoogopperaartsvooredeloudbetover-

grootvader
Verder wat tikfoutjes bij: 138, 212, 491, 492, 495, 496 en 507.
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Kanunnikken in de familie?
JW. Koten

Inleiding
Evert Zoudenbalch, geboren rond 1423/4,
was telg uit een bekend patriciërs geslacht
in Utrecht. Hij genoot een prima opleiding
en werd voor de afronding van zijn studie
naar Leuven gezonden waar hij zich ver-
moedelijk met studie van het recht bezig
hield. Op zijn 21ste levensjaar werd hij
voorgedragen voor het kapittel, hetgeen
op 23 oktober 1445 een feit werd. Daar-
voor moest hij echter wel afzien van enke-
le jaren inkomsten uit de prebendes waar-
op hij aanspraak kon maken. Waarschijn-
lijk zal dit voor de rijke Evert geen pro-
bleem zijn geweest. Niettemin zorgde hij
er voor dat hij betaald werk kreeg. In 1446
kreeg hij een klein aartsdiakonaat en werd
hij tevens koorbisschop, een soort ere-
functie om naast de bisschop op de troon
te zitten. De toelating tot dit laatste ambt
vergde echter een lagere wijding n.1. die
van subdiaken. Dit geschiedde 1446.
Daarna verwierf hij zich nog enkele ande-
re geestelijke functies die eveneens een
prebende gaven waarvoor een priester-
schap werd gevergd. In 1451 werd hij dan
ook priester gewijd.
In de loop der jaren werd de kanunnik
Evert belast met het beheer van de kerkfa-
briek in de rang van fabriekmeester. Dit
was een belangrijke functie vanwege de
bouwopdrachten. Later werd hij assistent
van de domproost die voor de kapittel-
financiën verantwoordelijk was. Deze
functionaris werd socius (= medewerker)
genoemd. Tevens werd hij officiaal, ker-

kelijk rechter, een functie die belangrijke
inkomsten genereerde. Uiteindelijk kreeg
hij de rang van Thesaurus, een soort ere-
funktie waardoor hij veel invloed op de
dagelijkse gang van het kapittel kon uitoe-
fenen. Uiteindelijk werd hij zelfs vice-
domdeken, dus ondervoorzitter van het
kapittel college. Daarnaast was hij nog
proost en aartsdiaken van West-Friesland.
Deze belangrijke kerkelijke functies verg-
den grote diplomatieke gaven en een goed
politiek instinct. Voor een deel van zijn
benoeming moesten hij steun hebben van
de wereldlijke overheden nl. de hertogen
van Bourgondië. In latere tijden werd
Utrechts Hoeks en dat betekende dus anti-
Bourgondisch. Toen echter Utrecht weer
Bourgondisch werd moest Evert zoete
broodjes bakken met bisschop David, een
bastaard van Philips van Bourgondië, die
echter vergevingsgezind was. Mogelijk
was dit omdat Evert tevens Statenlid was,
een functie met veel invloed. Deze staten-
vergadering (zeg maar het parlement van
Holland) werd door het Utrechtse kapittel
georganiseerd en geleid. Als vicedeken
van het Domkapittel trad Evert nogal eens
als vergaderleider op.

Een van de activiteiten waarmee Evert
zich blijvend zou verplichten was de op-
richting van een Weeshuis. Hiermee was
Evert zijn tijd ver vooruit. In de tijd van
oorlog en de vreselijkste epidemieën wa-
ren er veel wezen die als straatkinderen
maar aan de kost moesten komen.
Naast zijn kerkelijk-zakelijk activiteiten,
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had Evert ook zijn privé belang op het
oog. Binnen de stad verwierf zijn familie
vele fraaie huizen en buiten de stad grote
eigendommen in land en verder de heer-
lijkheid Urk.
Het kapittel heeft van Evert's zakelijk in-
stinct goed geprofiteerd. Hij gaf rijke
schenkingen in geld en goed. Dit waren
niet alleen stichtingen om memorie-
missen te laten lezen, maar ook praktische
zaken zoals kostbare altaargewaden. Ver-
der gaf hij ook materiële steun aan het
Elisabethgasthuis en het Weeshuis.
Evert had ondanks zijn kerkelijke wijdin-
gen toch enkele minnaressen bij wie hij
kinderen kreeg. Hij liet echter zijn drie
kinderen niet onverzorgd achter. Een zoon
"volgde hem op in het Kapittel", een twee-
de zoon schonk hij een deel van zijn vast-
goed, terwijl zijn dochter een rijke bruids-
schat meekreeg. Deze kinderen waren in
feite bastaarden, doch dit was, zoals we
eerder reeds uiteenzetten in de Middeleeu-
wen nauwelijks een punt.

Kanunnik, een sleutelfunctie in de mid-
deleeuwse stad.
Kanunniken waren verenigd in kapittels
en hadden grote invloed op het maat-
schappelijke leven van de middeleeuwse
stad. Het is een onderwerp dat de meeste
genealogen wat vreemd zal voorkomen,
omdat de betekenis van de kanunniken
voor het sociale leven in de vroegere mid-
deleeuwse steden niet meer zo duidelijk is.
Vooral in de zuidelijke provincies is hun
betekenis groot geweest en groot geble-
ven. De kanunniken beschikten onder
meer voor het onderhoud over grote stuk-
ken land. Omdat veel van deze oude docu-

mentatie nog beschikbaar is, zijn de ar-
chivalia voor de genealogie zeer belang-
rijk. Vooral als men van een kanunnik
blijkt af te stammen of er mee verwant
was (bijvoorbeeld een broer van een voor-
vader of -moeder was kanunnik), kan men
vaak juist via hen een stuk van de vroege-
re familiegeschiedenis blootleggen.

In de meeste oude steden zijn nog heel
wat sporen van deze kanunniken of kapit-
telheren te vinden. Gewezen wordt op
straatnamen als de Kapittelweg, de Koor-
straat, of de Kanunniken-steeg. Soms zijn
zelfs hele wijken naar kanunniken ver-
noemd. Vooral de architectuur in en rond
een domkerk verwijst naar de invloed van
het kanunniken wezen. Denk maar aan de
kanunnikenhuisjes, de fraaie koorgangen,
of de indrukwekkende architectuur van
kloosterhof of kapittelzaal. Onze domkerk
te Utrecht is een pracht voorbeeld van de
kanunniken cultuur. Met name het inwen-
dige van koor- of kapittelkerken geeft
terecht aanleiding tot bewondering en
verwondering. Beschouwt men het koor-
gedeelte nabij het altaar dan ziet men
fraaie houtgesneden banken, die aan
weerszijden langs de wanden van het
priesterkoor staan opgesteld ') en die vaak
van een hoog artistiek niveau getuigen. In
deze koorbanken namen de kanunniken
plaats. Op gezette tijden werd destijds
daar door het kapittel het koorgebed ge-
zongen, vandaar de naam kapittel- of
koorkerk.
Het zenit van de macht en invloed van de
kapittels was zo rond de vijftiende en zes-
tiende eeuw. Door de reformatie, maar
vooral door de kerkelijke reorganisatie als
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gevolg van het concilie van Trente werd
de invloed-macht van het kanunnikenwe-
zen steeds uitgehold. De genadeslag kwam
door de Franse Revolutie toen veel kerke-
lijk bezit werd onteigend en de materiële
basis van het kanunnikenbestaan wegviel.
Toch is het zeer opmerkelijk dat veel van
de instellingen, die door de kanunniken in
het leven waren geroepen, binnen de re-
formatie een plaats kregen, zij het wel in
een wat gewijzigde vorm.

In de meeste oude Nederlandse steden
een koorkerk
In vrijwel iedere oudere Nederlandse
plaats, waar een belangrijk bestuur was
gevestigd is een koorkerk te vinden. De
meeste koorkerken vindt men in de stad
Utrecht, een belangrijk bestuurscentrum
tot aan de reformatie, waar de administra-
tie van het Sticht was gevestigd. Niet min-
der dan vijf kapittelkerken beheersten het
stadsbeeld met in het centrum de fraaie
Domkerk. Ook te Maastricht, eveneens
een belangrijk bestuurlijk centrum, waren
diverse kapittelkerken. Zelfs in Den Haag
was een belangrijk kapittel die de graaf bij
zijn bestuur assisteerde. Heel wat bestuur-
lijke beslissingen werden door het kapittel
voorbereid, uitgewerkt en in stukken vast
gelegd. De kapittels hadden dus een be-
langrijk functie voor de stad, zij waren een
begeerde instelling waaraan een belangrij-
ke positie werd toegekend. Men kan zich
afvragen hoe dat zo gekomen was en
waarom de kanunniken zoveel prestige
hadden. Bovenal natuurlijk wat heeft de
genealoog aan kennis over de kanunniken
voor zijn onderzoek?

Lange ontwikkelingsgang
De ontwikkeling van het kanunnikenwe-
zen heeft een lange voorgeschiedenis. De
eerste kanunniken dateren reeds uit de
vijfde eeuw toen Augustinus een leefregel
opstelde. Deze leefregel gaf aanwijzingen
hoe men als individu binnen de klooster-
gemeenschap moest functioneren. Later
zijn ook andere kloosterleefregels gefor-
muleerd, waarvan de regel van Benedictus
2) vooral in west-Europa veel navolging
heeft gehad. Daar de Benedictijnen hier
vele kerken en kloosters stichtten werd de
Benedictijnse regel ook in ons land steeds
meer gangbaar. Deze benedictijnse kloos-
tergemeenschappen hebben in Nederland
een belangrijke functie vervuld bij de ont-
wikkeling van het platteland en later ook
hebben zij een belangrijke taak gehad bij
de bestuurlijke functies aan de vorstenho-
ven. Een groot deel van de bedijking en
inpoldering is op de activiteit van deze
monnikenkloosters terug te voeren. Zij
waren daarmee eigenaar van heel wat allo-
diaal (vrij, niet leenroerig) land, dat zij
zelf verbouwden of verpachtten. Door de
stijgende welvaart binnen de kloosters,
vormde zich daar een intellectuele boven-
klasse. Bij de regel van Benedictus, die de
meeste kloosterlingen volgden, was be-
paald dat de kloosterlingen niet alleen
hard op het land moesten werken, maar
ook tijd aan studie moesten besteden.
Geen wonder dat binnen de kloosters het
intellectuele erfgoed bewaard bleef. Intel-
lectueel was synoniem met priester.
Kloosters trokken vanwege hun verplich-
ting tot weldadigheid veel zieken. Kloos-
ters hadden kruidentuinen die de grondstof
leverden voor medicinale bitters. Naast
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mannen die priester waren en die hogere
kerkelijke functies bekleedden waren er
ook heel wat kloosterlingen die slechts de
lagere wijdingen 3) hadden ontvangen en
die bij de kerkbediening meer als assisten-
ten optraden en zich vaak ook met de
meer zakelijke aspecten van het klooster-
bestaan bezig hielden. Geleidelijk aan
kregen deze kloostergemeenschappen
steeds meer invloed, zowel kerkelijk als
maatschappelijk gezien. Het is duidelijk
dat bestuurders zoals bisschoppen, maar
later ook gewone bestuurders steeds meer
een beroep deden op knappe koppen, om
hen bij het bestuur te assisteren 4). Sterker
nog bisschoppen organiseerden het zo, dat
zij kloosterkerken als zetelkerk (kathe-
draal) kozen. De benaming kathedraal
wijst op een kerk met een bisschop, het
woord is afgeleid van spreekgestoelte of
katheder, de leerstoel van de bisschop 5).
Deze kathedrale kerken werden de basis
van het kapittelwezen.

De vroege kapittels
De vroege kanunniken behoorden dus tot
een kloosterorde d.w.z. zij onderhielden
de Vita Canonica 6). Omdat zij een kloos-
terregel volgden worden zij gewoonlijk
met het woord regulier aangeduid. Zij
hadden dus een gemeenschappelijk leven,
zoals in een klooster gebruikelijk was en
dat door een zekere soberheid gekenmerkt
werd 7). Centraal bij het gebedsleven was
het koorgebed ook wel de canon genoemd.
Het woord kanunnik is een verbastering
van het woord canonicus, dat als stam-
woord het woord canon = regel 8) heeft.
Deze canon (= heilig officie) is een ge-
bedsliturgie die in de kloosters in de loop

der eeuwen was gegroeid en waarbij men
op gezette tijden van de dag delen van het
psalterium reciteerde 9).

Noten:
1. Dit is de plaats van het altaar, voor in de kerk
waar vroeger het (zang)koor stond opgesteld. Later
is het (zang)koor (boven)achter in de kerk gepositi-
oneerd in een open ruimte, die het oksaal genoemd
wordt.
2. Benedictus van Nurcia was rond 480 geboren in
het huidige Italië. Hij studeerde te Rome. Na een
tijd van terugtrekking en contemplatie stichtte hij
met zijn gezellen het beroemde Montecasino kloos-
ter. Als voorwaarde voor een goede kloostersamen-
leving schiep hij een regel, gekenmerkt door een
juiste balans van discretio (gematigdheid) en con-
templatie (bezinning). Deze regel werd het funda-
ment van het kloosterleven.
3. De belangrijkse lagere geestelijke functies waren
die van diaken (afgeleid v.h. Griekse woord diako-
nos = dienstknecht) en onderdiaken (subdiaken). De
eerste had een bescheiden taak bij de altaardienst,
de tweede mocht het epistel voorlezen en diensten
rondom het altaar verrichten.
4. Ons woord klerk, de oude naam voor ambtenaar
is een verbastering van clerus = geestelijke.
5. De benaming kathedraal is afgeleid van katheder,
de leerstoel v.d. bisschop. Een kathedraal had,
gezien de bijz. functie, vaak de vorm van een dom-
kerk (dome = koepel). Dom en kapittelkerk worden
vaak als synoniem gebruikt.
6. Volgden de meeste kloosterlingen de regel van
Benedictus, voortgekomen uit het kluizenaarsbe-
staan en sterk gericht op het individu, in een veran-
derde samenleving, gericht op gezamenlijke inspan-
ning, voldeed hij niet. De eerste kanunnikken regel
is van Ivo, later bisschop van Chartres (rond 1060).
7. Een v.d. eerste reguliere kanunnikken zien we in
Rolduc (klooster bij Kerkrade), rond 1130.
8. Tevens bekende naam voor een kettinggezang:
'canon'.
9. Nog tot voor kort hadden de priesters de dagelijk-
se verplichting van het breviergebed ("het brevie-
ren"). Brevier = uittreksel (Eng. brief = kort), verza-
meling van psalmen, lofzangen en gebeden, vanaf
de vijfde eeuw uitgebreid. In 1631 door paus Urba-
nus VIII in definitieve vorm vastgesteld.
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Computergenealogie

SIS
H.M. Lups
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4/&- 1. Zoeken naar
achternaam

SIS was voor mij een onbekend iets, dat ik
op de Brabantse genealogische dag in het
rijksarchief van Noord-Brabant ontdekte,
zodat ik daar wel iets meer over wilde
weten.
SIS bleek te staan voor Studiezaal Infor-
matie Systeem, ontworpen in opdracht van
de Kring van Archivarissen in Noord-
Brabant met als doelstelling:
'Een eenvoudig te gebruiken systeem,
waarmee de bezoekers in alle archieven
op dezelfde - uniforme - wijze alle moge-
lijke computerbestanden snel en geavan-
ceerd kunnen doorzoeken op de vermel-
dingen van personen, zonder enige kennis
van de oorspronkelijke programma's.'
Weliswaar bestaat Gen Lias, dat de rijks-
archieven gebruiken en dat we nu ook op
Internet kunnen raadplegen, maar ik heb
de indruk gekregen dat deze programma-

tuur plus toepassing voor de kleinere ar-
chieven te prijzig was, zodat men op zoek
ging naar een voordeliger constructie.
SIS is ontworpen voor een (netwerk-) om-
geving en draait onder Windows'95 of
Windows-NT.
Het systeem bestaat uit twee delen:
SIS-Beheer, dat nodig is voor het opbou-
wen en onderhouden van de data-bases,
dus onder meer het invoeren van de ver-
schillende bestanden.
Standaard voorziet SIS-Beheer in de con-
versie van: DBase en Paradox, Ask Sam,
Haza-Data en Gedcom plus tekstfiles met
scheidingstekens, vaste recordlengte of
vrije tekst.
Dit houdt in dat nagenoeg alle bestanden
kunnen worden ingevoerd. Per bron wordt
een aparte database gevormd. Deze data-
bases kunnen individueel worden toege-
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'Resultaat'

NflftNl

Eakker. Egbert

Fckker Klaas

Eekker, Klaas

Bakker, Wamgie
Bckker,Neelt|ePieterse

Bakker. Pielemello

Bakker. Pieternella

Bakker, Rochus
Bakk&r.TeuntjB

rlakker.Willemijntje

B o« Kers Marngje

'• J

29jon182C Streefkerk

±1757

3mrt1618 Streefkerk

±1760
±1723!

±1795!Streefkerk

12mrt1834iStreefkerk

7jul1792iStreefkerk

±ï?86!
7 juli 789. Streefkerk

±1769!

geboren

geboren

geboren

geboren
jgeboren

'geboren

:geboren

geboren
^geboren

geboren

: IV • ..--t:.ïl«i i

pjf-j-rr. . 3- i-..u«-.v*iw;r.:i'. E-.-.I

voegd aan de SIS-database, worden ver-
vangen en verwijderd. Dit betekent dat
men in de archieven de bestaande applica-
ties kan handhaven en dat de medewerkers
en vrijwilligers hun vertrouwde pro-
gramma's kunnen blijven gebruiken.
Men kan aldus op ieder moment de gege-
vens in SIS actualiseren met nieuwe gege-
vens uit de gebruikte toepassingsvormen.
Al bij al aantrekkelijke items.
Dit beknopt wat betreft de beheerskant.
Voor de (potentiële) gebruikers is het ge-
bruik van de SIS-database het belang-
rijkst.

SIS-Database
Na de conversie, dus het invoeren, zijn de
gegevens uit alle bestanden in een keer te
doorzoeken, zonder dat men kennis over
de oorspronkelijke toepassingen/program-
ma's nodig heeft.
In SIS kan men van heel algemeen tot heel
gericht zoeken. Van "Ik zoek alle vermel-
dingen van personen met de achternaam,
die klinkt als ..." tot "Ik zoek vermelding

van personen die rond 1695 hun testament
hebben gemaakt in de buurt van ...". Meer
geconcretiseerd: men kan zoeken naar
elke combinatie van de hoofdkenmerken
van de vermelding (zie afbeelding 1):
Naam, achternaam, voornaam, patroniem
Plaats
Datum of periode
Soort vermelding en verder naar ieder
woord dat in een vermelding van een per-
soon is vastgelegd. Het resultaat is een
lijst met alle vermeldingen, die zowel de
achternaam als de plaats bevatten.
Als archiefbezoeker kan men beschikken
over vier tabbladen:
• Zoeksleutels (om de vraag te stellen)
• Resultaat (waarop de gevonden per-

sonen worden gepresenteerd)
• Gegevens (waarop de detailgegevens

over een gevonden persoon worden
getoond

• Genealogie (waarop, indien bekend,
de gerelateerde ouders, partners en
kinderen worden getoond.)
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Bij het zoeken naar een persoon is het
zaak om overbodige vondsten te beperken
en het zoeken te versnellen door de crite-
ria zo nauwkeurig mogelijk in te vullen.
Men kan de beginletters van een naam
invoeren, maar men krijgt dan alle fami-
lienamen die met die letters beginnen. De
exacte naam is mogelijk, men kan ook een
klank aangeven, maar anderzijds kan men
ook uit de voeten als men de naam of het
patroniem niet exact kent. Vooral in de
periode voor de Franse tijd, toen de
schrijfwijze niet uniform was, nam men
het bij het weergeven van een naam niet
zo nauw. Bij mij ligt toevallig een stukje
kwartier staat, waarbij binnen twee genera-
ties vijf variaties van de achternaam voor-
komen.

Het is binnen het bestek van dit artikel
niet nodig alle details weer te geven, maar
zo mogelijk een goede impressie.
Onder het tabblad Resultaat kan men alle
vermeldingen vinden, die aan alle gestelde
criteria voldoen, gepresenteerd in de vorm
van een lijst, die weer op verschillende

manieren gesorteerd kan worden (Zie af-
beelding 2). Het is dan mogelijk deze lijst
te laten printen, eventueel met details in-
clusief uitgebreide informatie over de
vindplaatsen en archieven.
Van de beide andere tabbladen een afbeel-
ding. Deze spreken voor zich zelf
Afbeelding 3 Het tabblad 'Gegevens' met
de details.
Afbeelding 4 Het tabblad 'Genealogie'.
In de nabije toekomst wordt gedacht aan
een koppeling aan Internet, zodat men ook
thuis zijn basisonderzoek kan doen.

Het systeem is ontwikkeld in opdracht van
de Kring van Archivarissen in Noord-
Brabant zodat men in eerste instantie daar
bij een aantal streek- en gemeentearchie-
ven in aanraking zal komen met het SIS.
Het blijkt echter dat er in ons land ook
buiten deze provincie belangstelling voor
dit systeem bestaat, zodat verwacht kan
worden dat ook genealogen met niet-
Brabantse voorouders er in de toekomst
gebruik van zullen kunnen maken voor
eigen onderzoek. Ook de VVF in België
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Boeken en tijdschriften
H.M. Lups

De graven in de Augustijnenkerk te Dor-
drecht
In voorbereiding is een boek met alle bekende
gegevens over de graven en daarin begraven
personen in de Augustijnenkerk te Dordrecht.
Dit boek, wat een standaardwerk genoemd
mag worden en al belangstelling geniet van
verschillende instanties, komt november 1998
gereed.
Het boek beschrijft naast de 204 genummerde
graven ook de zgn. pondgraven en de gildegra-
ven, waaronder o.a. het Schippersgilde, Metse-
laarsgilde, Pottenbakkersgilde ed. Ook de on-
genummerde graven, waarvan gegevens be-
kend zijn, worden vermeld. Het gaat om gra-
ven vanaf 1588 t/m 1829, waaronder ook nog
enkele oudere graven. Beschrijving van de
zerken - vaak met familiewapen of huismerk -
en de nu nog steeds aanwezige grafkelders
wordt eveneens opgenomen. Verschillende
afbeeldingen van deze zerken; huismerken en
grafkelders worden bij de desbetreffende tekst
opgenomen. Tevens is een oude plattegrond
opgenomen van alle genummerde graven die

na de restauratie van 1994/'95 weer op hun
plaats zijn gebracht.
Ook wordt er in een overzicht ingaan op de
historie van de Augustijnenkerk. Dit zelfs met
gebruikmaking van niet gepubliceerd onder-
zoek, dat zich in het stadsarchief Dordrecht
bevind.
Er word aan de hand van de in het stadsarchief
Dordrecht aanwezige oude gegevens een be-
schrijving gegeven van de begraven personen
en de eigenaar(s) van het graf of grafkelder(s).
Tevens is er gebruik gemaakt van de techni-
sche omschrijving van graven, kelders, en
zerken door het architectenbureau Luchten en
Malschaart
Van verschillende families, waaronder histori-
sche personen, wordt tevens een korte be-
schrijving gegeven.:o.a. dat van burgemeester
Cornelis van Beveren. Van hem is de fraaie
zerk in de van Beveren kapel nog steeds zicht-
baar aanwezig. Maar naast o.a. de bekende
schilder Albert Cuyp ook de geslachten Onder-
water, de Wit, Dibbits, en vele andere bekende
en minder bekende families.
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In chronologische volgorde worden de opvol-
gende eigenaren van de graven vermeld zodat
er vaak een goed overzicht ontstaat over fami-
lieverbanden vanaf 1829 terug tot voor 1621.
Ook de beschrijving van de zerken en grafkel-
ders op het moment van restauratie geven, met
de vele opgenomen afbeeldingen, een com-
pleet overzicht. Na de restauratie zijn de graf-
kelders, om technische reden, afgevuld met
zand. Hierdoor zijn de beschrijvingen van de
grafkelders als het ware een laatste blik in de
toestand uit het verleden.
De auteur, die al eerder een boek over de his-
torie van de Augustijnenkerk heeft verzorgd,
en vanaf de aanvang nauw betrokken is ge-
weest bij de restauratie van de Augustijnen-
kerk in 1994/95 heeft alle relevante gegevens
in dit boek samengevat.
Het boek is dus een ware bron van gegevens
voor genealogen, heraldici, demografen en zij
die belang stellen in de historie van de stad
Dordrecht en van ons land.
Aangezien de originele begraafboeken ge-
bruikt zijn geeft dit boek ook een indruk van
het taalgebruik uit die tijd. Daardoor is dit
boek eveneens interessant voor hen die het
dialect van Dordrecht bestuderen, of hierin
interesse hebben.
Ook het laatste begraafboek dat gegevens
weergeeft t/m 1829 heeft naast de begraven
personen en de data nog verdere interessante
gegevens zoals het woonadres van de overle-
denen, vaak de leeftijd, maar ook de tijd van
begraven, en bij diverse personen de doodsoor-
zaak. Daarnaast is dit boek van belang omdat
de gegevens hieruit aansluiten bij de sinds
1812 in werking getreden burgerlijke stand.
Het boek is voorzien van een naam index op
grafnummer van ca. 8000 personen, waarbij
wordt aangegeven van welke personen een
historische beschrijving is opgenomen.
Het boek dat ca. 250 pagina's telt is samenge-
steld door A. Nelemans, onder redactie van de
Werkgroep Genealogie van de Oudheidkundi-
ge vereniging "Sliedrecht", en wordt uitge-
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voerd op 120 grams offset papier in A4 for-
maat met linnenband en goudopdruk titel.
Daar de oplage slechts 400 stuks zal zijn is het
voor hen die geïnteresseerd zijn zaak om snel
te reageren. Op 24 oktober, wanneer de Oud-
heidkundige Vereniging " Sliedrecht" aanwe-
zig is in de Berkenpoort (naast de Augustijnen-
kerk) te Dordrecht werd het tweede deel van
de Geschiedenis van Dordrecht 1572 t/m 1813
gepresenteerd. Op deze dag hebben verschil-
lende historische verenigingen zich gepresen-
teerd en was ook een kopie van de definitieve
uitvoering te bezichtigen.
Het boek zal bij voorintekening t.m. 30 no-
vember, ƒ 42,50 kosten en ƒ 47,50 na verschij-
ning. De verzendkosten zullen ƒ 8,50 bedra-
gen.
Het boek is ook af te halen bij de auteur dhr.
A. Nelemans, van maandag t/m vrijdag 17.00
t/m 21.00 uur, Standhasenstraat 14 te Dor-
drecht of tijdens de openingsuren van de werk-
groepruimte die zich bevind achter het Slie-
drechts Museum, Kerkbuurt 99 Sliedrecht. De
openingstijden van de werkgroepruimte zijn:
woensdagmiddag van 14.00 t/m 17.00 uur en
donderdag van 19.00 t/m 21.00 uur. Daarnaast
is de werkgroepruimte de eerste en derde za-
terdag van de maanden oktober t/m maart
geopend van 14.00 t/m 17.00 uur.
Het verschuldigde bedrag kunt u, met vermel-
ding van aantal en verzenden of afhalen, over-
maken op Raborekening 3593 23 308 of giro
014 10 49. t.n.v. Werkgroep Genealogie te
Sliedrecht.
Verdere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de
secretaris van de werkgroep genealogie.
K. Blokland, Overlaat 58, 3362 JE Sliedrecht,
tel 0184 41 71 68.

Vier eeuwen geschiedenis van de familie van
Leipsig, van Lipzig, van Lijpzigh.
Na enige algemene gegevens en een samenvat-
ting van de verschillende afstammingsverhalen
wordt in chronologische volgorde de geschie-
denis per gezin van + 1580 tot 1998 vermeld,
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geïllustreerd met akten, bidprentjes, kranten-
knipsels, advertentie's en (oude) foto's. Opge-
nomen zijn de geschiedenis van de oude fami-
lieboerderij, "DE FOETH" in Genooy
(Velden) en het verhaal van de Delftse tak en
een lijst van echtgenoten/partners, die in de
loop van 400 jaar het leven van familieleden
de(e)l(d)en. Verder bevat het boek een hoofd-
stuk heraldiek, schema's van de besproken
gezinnen, waarmee via het nummersysteem
ieders afstamming en familierelatie simpel is
vast te stellen teneinde bijv. de eigen stam-
reeks of die van de kinderen te vervaardigen.,
toegelicht door een voorbeeld. Daarnaast een
kwartierstaat en stamreeksen.
Het geheel is een gebonden boek van 248 pa-
gina's. Na verschijnen kost het ƒ 110,— zo
lang de voorraad strekt.
Informatie bij J.Th.A. van Leipsig, Spoorsin-
gel 98, 2613 BC Delft, tel. 015-2134043.

Transcriptie markeboek Lonneker.
De Genealogische Werkgroep Twente van de
afd. Twente van de NGV heeft na ca. 4 jaar
werken de totale transcriptie van dit marke-
boek klaar.
De marke is vooral in het oosten van ons land
te zien als de voorganger van de huidige ge-
meente. Het was een verband van meestal
boerenbedrijven die een groot deel van de
grond van de marke gezamenlijk beheerden.
Voor het uitvoeren van deze taak werden er
bijeenkomsten gehouden en afspraken vastge-
legd. Ook de praktische en financiële bijdrage
aan de algemene taken van de marke werden
in het markeboek opgenomen. Hierdoor ko-
men in dit boek veel namen van erven en de
daarop wonende personen voor. De marke
Lonneker besloeg globaal het noordelijke deel
van de huidige gemeente Enschede. De histo-
rie van deze marke kan door bestudering van
deze transcriptie op eenvoudiger wijze een
nadere invulling krijgen. Ook voor genealo-
gen, die in deze voormalige marke zoeken is
dit boek een handig hulpmiddel. Het wordt

uitgebracht in de serie 'Twentse genealogische
en historische bronnen', nummer 20. De prijs
bedraagt ƒ 42,50, excl. ƒ 10,- verzendkosten.
Het boek zal uiterlijk 1 december worden uit-
gebracht. Verdere inlichtingen bij A.P.C.
Kwaaitaal, Dennenbosweg 17, 7556 CD Hen-
gelo (O), tel. 074-24340002.

Parenteel Salomons (1650-1998)
In het najaar van 1998 verschijnt dit boek over
het geslacht Salomons, vele daaraan verwante
families en de scheepvaart in Gasselternijveen.
De familie Salomons stamt af van Jan Salo-
mons die rond 1680 vanuit Staphorst naar
Gasselternijveen verhuist. Zeer veel uit Gassel-
ternijveen afkomstige personen stammen af
van deze Jan Salomons. Zo nemen de nakome-
lingen van schipper Thijs Salomons in de tijd
van Napoleon o.a. de naam Theisens en de
naam Drenth aan. Van deze families wordt
vrijwel het complete nageslacht opgenomen.
Daarnaast stammen vele families in vrouwelij-
ke lijn van Salomons af als o.a. Eeftingh,
Sloots, Holwerda, Van der Veen, Wagenborg
en vele andere schippersfamilies. Verder o.a.
Bok, Huising, Jelies, Jonkman, Kamps, Luis,
Martijn, Munneke, Reiling, Thiewes, Wichers
en Zondag. Al deze families zijn voor een
groot deel in het boek opgenomen.
Er wordt ook aandacht besteed aan de geschie-
denis van de scheepvaart in Gasselternijveen,
o.a. gegevens van meer dan 350 schepen,
waarvan een aantal is gebouwd op de scheeps-
werfvan Huges, Salomons en Theisens.
In een hoofdstuk over de bewoning wordt
tussen 1740 en 1830 per 10 jaar aangegeven
wie waar woont in Gasselternijveen.
Van de oudere generaties is zoveel mogelijk
een persoonsbeschrijving opgenomen. Voorts
ongeveer 400 foto's en illustraties. Het boek
bevat meer dan 1000 bladzijden.
De (inmiddels helaas verlopen) voorinteken-
prijs bedroeg ƒ 89,—, excl. verzendkosten. Inl.
bij A. Brouwer, Regentesselaan 22, 3708 BN
Zeist.
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Parenteel Sap met als ondertitel 'Een schip-
pers- en handelsfamilie uit de Veenkoloniën
in de achttiende eeuw'.
De titel van dit boek zegt eigenlijk niet vol-
doende over de inhoud. Weliswaar bevat het
een beperkt, maar boeiend overzicht over deze
veenkoloniale schippers en handelaren en hun
nageslacht, met name in de achttiende en vroeg
negentiende eeuw en dat grondig gedocumen-
teerd. Maar de auteur, de heer W.G. Doornbos,
van 1990-1997 werkzaam bij het Rijksarchief
te Groningen en ook bekend van andere publi-
caties, heeft dit boek een ruime meerwaarde
gegeven, die het ook voor niet-Sappen interes-
sant maakt. Het bleek dat literatuuronderzoek
over de geschiedenis van deze veenkoloniën
weinig concreets opleverde.
Daarom gaan aan de parenteel enkele hoofd-
stukjes vooraf waarin enkele onderzoekjes van
de auteur zijn verwerkt. Dit met de suggesties
dat ook bij andere genealogische producties uit
deze regio iets dergelijks zal worden onderno-
men om op die wijze een bijdrage te leveren
aan de geschiedenis van deze veenkoloniën
voor 1800. In het eerste hoofdstukje, geba-
seerd op De Groninger Veenkoloniën van H.H.
J. Keuning en Vier eeuwen turfwinning. De
vervening in Groningen, Friesland, Drenthe en
Overijsel tussen 1550 en 1950, dissertatie van
M.A.W. Gerding, wordt een beknopt overzicht
gegeven van het gebied van Veendam en Wil-
dervank. Het volgende hoofdstuk geeft de
resultaten weer van een onderzoek met betrek-
king tot de herkomst van de Veendammers in
de zeventiende eeuw. Het blijkt dat er duidelij-
ke tendensen zijn te onderkennen.
Het boek kost ƒ 57,95 + ƒ 8,— verzend en
administratiekosten, te bestellen bij Uitg. Sap,
Amsterdam, banknr. 617773173, o..v.v.
'Sapboek'

Het huwelijkscontractenboek van Fivelingo
1600-1811 (deel 1)
door Willern G. Doornbos en P.J.C. Elema

Na een jarenlange voorbereiding kan er wor-
den ingetekend op het eerste deel (van drie
delen) van het huwelijkscontractenboek van
het landschap Fivelingo (grofweg het gehele
noordoosten van de provincie Groningen). Dit
naslagwerk zal als deel 17 in de serie Gronin-
ger Bronnen en Toegangen worden opgeno-
men. Huwelijkscontracten zijn uiteraard niet
specifiek voor Groningen, maar hebben daar
wel een speciale plaats in de genealogische
zoek-strategie verworven. Zij bevatten door-
gaans uitermate nuttige gegevens voor het
thuisbrengen van voorouders en hun plaatsing
in familieverband. Zelf heb ik door middel van
huwelijkscontracten van oudere broers en zus-
ters bijvoorbeeld ouders kunnen achterhalen,
die inmiddels overleden waren.
In de eerste twee delen zullen behalve de na-
men van bruidegom en bruid ook die van alle
getuigen (dedigslieden) met hun familiebetrek-
king (oom, broer, zuster, tante, neef, voogd,
bekende etc.) zijn opgenomen. Een voorbeeld
moge dit toelichten:

VIIc 1
nr. 68, Appingedam, 22 maart 1754
Bruidegom: Jan Egges. Bruid: jd. Anje Corne-
lis Dorenbos. Getuigen bruidegomszijde: Egge
Jans - zoon, Hindrick Omges x Antie Jans -
schoonzoon en dochter, Martjen Jans - doch-
ter. Getuigen bruidszijde: Julie Cornelis Do-
renbos - volle broer, Luye Cornelis Dorenbos -
volle broer, Jacob Eikes x Grietie Cornelis
Dorenbos -zwager en volle zuster, Aldert Jans
x Alstje Cornelis Dorenbos - zwager en volle
zuster.

Naast de locale bevolking zal men uiteraard
ook (familie)-getuigen tegenkomen uit de stad
Groningen, het Oldambt, Westerwolde, Five-
lingo, het Westerkwartier en zelfs uit Oost-
Friesland.

Een afzonderlijk uit te geven derde deel zal de
index op de twee voorafgaande delen met
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huwelijkscontracten omvatten. Zoals wellicht
bekend zijn er van dit landschap voor ca. 1700
weinig contracten overgeleverd; het zwaarte-
punt van de huwelijkscontracten zal derhalve
liggen in de achttiende eeuw. In totaal zullen
beide tekstdelen tezamen ca. 45.000 persoons-
namen bevatten. (Ter informatie: de huwe-
lijkscontractenboeken van het Westerkwartier
en Hunsingo zijn in voorbereiding.)

Deze uitgave zal in maximaal 300 genummer-
de exemplaren worden uitgegeven. Er zal geen
tweede druk verschijnen! In het eerste deel zal
tevens een lijst van intekenaren worden opge-
nomen. De kosten (voor het eerste deel)
bedragen ƒ 99,50 (inclusief verzendkosten),
over te maken op postbankrekening 1167954
of op ABN/AMRO-rekening nr. 44.13.36.981,
beide t.n.v. P.J.C. Elema te Groningen.
Intekenen is mogelijk tot en met 31 december
1998, tenzij het aantal van 300 eerder is be-
reikt.

40 jaar - 40 kwartieren
Ter gelegenheid van haar 40 jarig bestaan in
1998 heeft de afdeling IJssellanden van de
NGV dit kwartierstatenboek uitgegeven. Het
kost ƒ 17,50 (excl. ƒ 7,50 verzendkosten) en
kan besteld worden via een storting op girorek.
3913760 t.n.v. NGV afd. IJssellanden, Zwolle.
Voorts zal een kopie van het eerste kwartier-
statenboek Boeren, Burgers en Buitenlui te
koop worden aangeboden voor ƒ 25,-- (excl.
ƒ 7,50 verzendkosten) Deze kopie zal begin
1999 aangemaakt worden en kan alleen besteld
worden door storting voor 1 jan. 1999.
Verdere informatie: Theo van Reijn, Toon
Slurinkhof 79, 8264 DH Kampen, tel. 038-
3331620, fax 038-3331628,
e-mail vanreijn@wxs.nl.

Genealogie en geschiedenis van het geslacht
Mesdag
Dit familieboek omvat de geschiedenis van de

familie Mesdag van ca. 1400 tot heden. Deel 1
bevat de genealogie en twee stamreeksen met
de primaire gegevens van de familieleden
(voor zover mogelijk geactualiseerd tot 1 jan.
1998). Deel 2 beschrijft de geschiedenis van de
familie, opgesplitst in een Vlaamse periode
(1400-1600), een Friese (1600-1800) en een
Groninger (1800-1900). Terugkerende thema's
zijn de maatschappelijke positie van de fami-
lieleden en de betekenis van de familieband in
het verleden. Daarnaast is er aandacht voor de
emigratie vanuit Vlaanderen naar de Noorde-
lijke Nederlanden, de doopsgezinde overtui-
ging in de 17e en 18e eeuw en de maatschap-
pelijke doorbraak van de nieuwe burgerlijke
elite in de 19e eeuw. Deel 3 staat stil bij de
geschiedenis van de Stichting Mesdagfonds.
Tot slot zijn enkele bijlagen, een overzicht van
de gebruikte bronnen en literatuur en een index
opgenomen. Het boek is te bestellen bij Uitge-
versmaatschappij Walburg Pers, Postbus 4159,
7200 BD te Zutphen. De prijs is ƒ 89,—.

Genealogie en lokale geschiedenis
Catalogus 19 van het Antiquariaat A.G. van
der Steur.
Gaarne maken wij u attent op de verschijning
van deze catalogus, een pocket waarin liefst
ruim 2600 items worden aangeboden op het
gebied van genealogie, heraldiek, zegelkunde,
lokale en regionale geschiedenis, bronpublica-
ties, naslagwerken, naamkunde, archieven, oud
schrift, migratie, adel, ridderschap, ridderlij-
ke) orden, tijdrekenkunde, erfrecht enz.
Het adres is Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem,
tel. 023-5311470/5324237; fax 023-5420670;
e-mail A.Steur@inter.NL.net.
Het antiquariaat is woensdag t/m zaterdag van
11- 17.30 geopend.
(Kosten van deze catalogus ƒ 10,—).
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Agenda
19-11 20.00 uur, NGV Afd.: Hollands Noorderkwartier

Restaurant-Sportcomplex "De Hoornse Vaart", Aalbrechtweg 4, Alkmaar

19-11 NGV Verenigingscentrum Naarden Extra openingstijd van 11.00-17.00 uur
Opmerking: 's-Avonds normaal geopend van 19.30-22.00 uur

19-11 20.00 uur, NGV Afd.: Overkwartier van Gelre Roermond. Tel. 077-4722068.
Spreker: Mevr. Schreuder-Derks: Het Volkskundig museum te Susteren

21-11 20.00 uur, NGV Afd.: Amsterdam e.o., Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat,
Amsterdam-Buitenveldert
Spreker: Mevr. Yvette Hoitink: Genealogie en Internet

21-11 10.00 uur, NGV Afd.: IJssellanden Rijksarchief, Eikenstraat 20, Zwolle
Micro-ontmoetingsdag. Informatie: om 13.00 uur:
Spreker: Dhr. F.M.P. Goedemondt: Computertoepassingen in de genealogie

21-11 "Het Verborgen Boek", boekenbeurs voor genealogen en historici, Beyneshal,
Stationsplein

24-11 20.00 uur, NGV Afd.: Koggenland, Berkhouter Kerk, Kerkebuurt 172, Berkhout
Spreker: Dhr. E.L.M. Somers: De archieven van de bezettingsjaren en het werk van het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

26-11 14.30 uur, NGV Afd.: Delfland, Nieuw TU-bibliotheek Delft
Rondleiding en bijeenkomst. Tel. aanmelden bij de secr. de heer Scharp, tel. 015-
3693760.

27-11 20.00 uur, NGV Afd.: Den Helder e.o., "De Draaikolk", Dollardlaan 202, Den Helder
Spreker: Dhr. R.F. Vulsma: Naam en familierecht

28-11 10.00-17.00 Genealogiemarkt (meer dan 20 verenigingen aanwezig), Kerkgebouw van
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Oosteinde 73 (nabij
Oostplein) Rotterdam.

12-12 14.00 uur, NGV Afd.: Twente, Parkhotel, Hengelosestraat 200, Enschede
Spreker: Dhr. L. Lemmens: Audiovisuele middelen bij genealogisch onderzoek

15-12 20.00 uur, Afd.: 's-Gravenhage e.o., Wijkcentrum Stervoorde, Dr. H.J. van
Mooklaan 1, Rijswijk. Spreker: Mevr. L. Aben-Nederpeld: Loosduinen

15-12: 20.00 uur, Afd.: Groningen en Noord-Drenthe, De Bonte Koe (voor het CJMV-gebouw),
Spilsluizen NZ 9, Groningen
Spreker: Dhr. T. Ufkes: Archieven in Gdansk (Danzig) te Polen

Op deze dagen is Ons Erfgoed niet aanwezig.

Op verzoek met adres, eventueel met tel.nr., voor zover ons bekend.
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Vragen en antwoorden
Abonnees van Ons Erfgoed, die bepaalde vragen of
problemen hebben, anders dan genealogische con-
tactzoekers, kunnen ze in deze rubriek aan de orde
stellen. Eventuele antwoorden graag aan de redac-
tie. Antwoorden, die alleen voor de vragensteller be-
langrijk zijn, worden direct doorgezonden. De overi-
gen worden, al dan niet verkort, en/of samengevoegd
in Ons Erfgoed gepubliceerd.

Vraag 98.06 Uit een koopacte van een pakhuis
te Zwartsluis uit 1791 staat o.m.
" Hebbende verkoperen verkogt aan gemel-
den aankoperen een pakhuis staande en gelegen
binnen de fortresse van Swartesluis in den
Kerkstraat. Dit gemelde pakhuis en bleeken
hebbende langs het Plaatsenhuis en Schoole
met een mandelige tredinge en ongedrupte tul-

Genealogische contactzoekers

Vragen voor deze rubriek worden opgenomen in
volgorde van binnenkomst en voorzover de plaats-
ruimte dit toelaat. Plaatsing is gratis voor abon-
nees. Tekst graag in machineschrift of blokletters.
Maximaal per contactzoeker 720 letters/spaties.

Boumeester/ter Beek. Gegevens gevraagd
over de familie Bou(w)meester, in het bijzon-
der over Franciscus Hendricus Boumeester.
Hij moet geboren zijn te Haarlem in 1798,
maar is daar niet te vinden. In 1822 woonde hij
te de Bilt en in 1845 te Utrecht, maar het
vreemde is, dat nergens iets van hem te vinden
is.
Zijn er nazaten bekend van Meeuwis (Meus)
ter Beek, gedoopt op 24-3-1748, zoon van
Pieter ter Beek en Grietje Meuws, die de
stamvader is van het geslacht te Muiderberg.
H.B.F. Boumeester Sr, Markt 222, 3431 LE
Nieuwegein, fax en tel. 030-6045221, e-mail
boumstr@pen.nl

Gooijer(t), Weijert Hendricksen. Hij otr./tr.
(1) Tiel 17-4-1688 met Geusken Ariëns; hij

Ie...."
Wat is een ongedrupte tulle?

Vraag 98.07 Trouwen met de handschoen.
Een dergelijke wijze van huwelijksvoltrekking
vond plaats als de a.s. echtgenoot in het buiten-
land verbleef en de bruid in Nederland.
Moest de a.s. echtgenoot voor een verklaring
naar een bijv. notaris of kon hij zelf een verkla-
ring schrijven?
Kon een dergelijke huwelijksvoltrekking in ie-
dere gemeente plaatsvinden?
Waren er, net als bij een gewoon huwelijk, ge-
tuigen bij aanwezig?

Vraag 98.08 Wat houdt 'handelaar in oude en
nieuwe kleederen' precies in (vorige eeuw)?
Waar is eventueel informatie te vinden?

otr./tr. (2) Echteld met Fijgen Dircks van
Alphen. Wanneer en waar werd hij geboren/
gedoopt? Wie waren zijn ouders?
J. van Ingen, Prins Hendrikstraat 5, 6951 AT
Dieren, tel. 0313-415692.

Gorsij/Pieck. Elisabeth Piek werd op 23-6-
1661 toegelaten als lidmaat van de gemeente te
Zetten met getuigenis van ds. Gorsij uit
Loldun. Wie weet meer over Elisabeth Pieck?
Wie waren haar ouders. Wie is deze dominee
Gorsij en waar ligt Loldun?
W.J. Scholl, Nwe Kerkstraat 1, 3134 LR
Vlaardingen, tel. 010-4355083.

Iwaarden, Jan van, registratienummer
06.10.21.014 van het Landstormverband Mid-
delburg m.i.v. 2-1-1923 tot 19-7-1926 als vrij-
williger, gevolgd als buitengewoon dienst-
plichtige 14e Regt. Infanterie lichting 1926,
Rilland-Bath No. 14. Groot verlof m.i.v. 26-5-
1940. Legerplaats Terneuzen? Hij diende als
kok. Wie was tegelijkertijd met hem in dienst
bij hetzelfde onderdeel en heeft hem gekend?
Uw vader/grootvader?
Smit, Klazina Zwaantina, geb. 25-12-1901
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woonde van 1915-1921 in het Diakoniewees-
huis van de Hervormde Gemeente Amsterdam.
Gezocht informatie en foto's van weeskinderen
uit die tijd.
Mevr. A.M. van Iwaarden, Hellingstraat 19,
8722 HH Molkwerum.

Le Pair. In verband met familieonderzoek en
latere publicatie van een boek, verzoek ik een
ieder, die mij iets kan vertellen over de Huge-
notenfamilie Le Pair contact met mij op te
nemen.
W. Willemsen, In den Boomgaard 7, 2661 JD
Bergschenhoek, tel. 010-5213938.

Meijer. In Amsterdam is geboren Gerrit
Meijer op 07-10-1767, zoon van Christian
Meier, afkomstig uit Wevelsk, Wiebelstee in
Kreis Ammerland, Oldenburg. Wie weet meer
van deze Christian Meier, gehuwd met Maria
Wülcke?
E. de Wolff, Roerdomplaan 11, 3161 TP
Rhoon, tel. 010-5015641.

Mennis (Minnesz), Jan is getrouwd op 27-05-
1742 te Terschelling met Aukjen Douwes van
West Terschelling. Hij komt van Hollum, waar
op 27-05-1742 attestatie is verleend. Er wor-
den drie zonen geboren: Sijbrand Jansen
Bakker, geb. 1763, Douwe Jansen doop 19-
01-1766 (Waterl. Vlaamse Gem. Ameland;
Menne Jansen, doop 29-01-1767 Ameland.
Van het echtpaar is verder niets meer te vin-
den. Wie kan mij helpen aan gegevens over dit
echtpaar (mogelijk vertrokken naar Amster-
dam), hun ouders, geboorte en overlijdensdata
en de geboortedatum van Sybrand?
J. Kraster, Oranjewijk 19, 7742 VN Coevor-
den, tel. 0524-512243.

Ommen van. Gerrit Jan van Ommen, ged.
Terwolde onder het Ambt van Voorst rond
1765, overl. Amsterdam 14-10-1834, huwde te
Nunspeet 9-3-1797 voor het Boek van Huwe-
lijkscommissarissen (R.A. Arnhem), akte nr.

10, met Jannetje Peters Westerink, ged. te
Nunspeet 25-3-1769 en overl. te Amsterdam
24-3-1822. Kinderen, allen gedoopt te Kam-
pen: Peter (10-01-1798), Hendrik Jan (15-01-
1800), Hendrik Jan (20-01-1802), Jacob (27-2-
1805) en Philippus (18-12-1808).
Het gezin woonde in Kampen, Zutphen, Rot-
terdam en Amsterdam.
Gezocht doopgegevens van Gerrit Jan van
Ommen. Wie waren zijn ouders? Ook graag
verdere gegevens van zoon Peter. Hij was nog
in leven bij het overlijden van zijn moeder,
maar verder ontbreekt elk spoor.
E.A. Verhappen, Mijehof 349, 1106 HJ Am-
sterdam.

Stolck/Stolk. Jan Jansz. Stolck, j.m. van
Cralingen tr. 1 op 21-12-1698 te Kralingen
met Pietertje Jacobs Eleman, j.d. van Cappel-
le op d'IJssel, beide wonende Veenweg, tr. 2.
op 4-3-1721 te Kralingen met Wijntje
Ariensd. Hoogerbrugge, wed. van Abraham
Davidze Leeflang, beide wonende te Kralin-
gen. (De moeder van Abraham Davidze Leef-
lang was Marijtje Stolck). Uit le huw. 10
kind. (geg. bekend) Jan Jansz. Stolck is na
14-7-1729 overleden. Wie kan mij helpen aan
verdere gegevens van hem, zoals geb./doopdat.
en plaats? Wie waren zijn ouders en mogelijke
broers/zusters? Ook evt. aanvullende informa-
tie is zeer welkom.
N. Stolk, Gironde 13, 3831 AA Leusden, tel.
033-4942521.

Vosse, Jan van de(r) huwde te Amsterdam
22-11-1799, afk. van Deventer, geref. oud 29
jr, ouders overleden, met Huybarta Geertruy
van Arkel van Amsterdam, geref., oud 22
jaren. De geboorte van Jan heb ik in Deventer
niet kunnen vinden. Wie kan mij helpen aan
zijn geboorteplaats en datum en indien moge-
lijk de gegevens van zijn ouders?
J. Scholtz, Claus Sluterweg 103, 2012 WR,
Haarlem, tel. 023-5295778.
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De Franse wetten en de genealogie (3)
JW. Koten

Invoering Frans model

Aansluiting bij Frankrijk: Code
Napoleon
Met ingang van 1 januari 1811 werd beslo-
ten dat de Code Napoleon moest worden
ingevoerd in Zeeland, Brabant, het land
van Maas en Waal (inclusief Nijmegen) en
de Bommelerwaard. Met ingang van 1
maart gold dit ook voor de overige delen
van Nederland. Voor de genealoog zijn dit
dus zeer belangrijke data. Toch duurde de
feitelijke invoering nog bij vele gemeenten
enkele maanden, er zijn in Friesland ge-
meenten waar het register van de burgerlij-
ke stand pas 1 januari 1812 begint.
Met deze inlijving werd dus een groot aan-
tal Franse wetten en regelingen dwingend
opgelegd waarbij de Code Napoleon een
van de belangrijkste was. De wet van 1792,
betreffende de oprichting van de burgerlij-
ke stand was als eerste boek: des personnes
met als titre II: Actes de 1'état civil inge-
bracht. Kortom de burgerlijke stand werd
naar Frans model ingevoerd, zij het dat er
toch tal van praktische problemen waren
die moesten worden opgelost.1) Daarnaast
gold hier nu ook de Franse gemeentewet-
geving, waarin de burgerlijke stand werd
ingebed.

Nieuwe lokale besturen
De Franse gemeentewet hield in dat er
mairies moesten worden gevormd, zeg
maar gemeenten ook wel municipaliteiten
(municipes = stadsbewoner, een inwoner
die stadsrechten genoot). De grenzen van
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deze gemeenten vielen als regel samen met
die van vroegere ambachten, stadsgrenzen,
schependommen, enz. De vroegere schout
kreeg uitsluitend nog een bestuurstaak,
grofweg die van de huidige burgemeester
(= maire). Zijn rechterlijke macht werd
overgenomen door de nieuwe onafhanke-
lijke rechtscolleges, welke in ieder kanton
(regio) werden opgezet. Ook de functie van
schepen verdween. In plaats daarvan kwam
een adjunct-maire (ruwweg onze huidige
gemeentesecretaris) en een conseil munici-
pal (= gemeenteraad). Er was weliswaar
ook een secretaris, maar deze had meer de
taak van een administrateur zonder be-
voegdheden. Aan dit nieuwe gemeentebe-
stuur werden alle taken opgedragen die de
vroegere bestuurders ook hadden, met uit-
zondering van de zaken die waterschappen
en de waterschapslasten betroffen. Deze
bestuursstructuur bleef tot 1851 gehand-
haafd toen er een nieuwe gemeentewet
werd ingevoerd.

Franse burgerlijke stand, oprichting van
gemeentearchieven
De invoering van de Franse burgerlijke
stand hield dus in dat voor iedere mairie
(gemeentehuis; afkomstig van het woord
maire = burgemeester, major = meerdere),
die sedert 1811 erkend werd, deze registers
van de burgerlijke stand werden bijgehou-
den. Om aan de basisgegevens te komen
werden de bestaande trouw- doop- en be-
graafboeken van de kerkgenootschappen
en de kerkhof-bestuurders in origineel of in
der haast gemaakte kopie door de maires in
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beslag genomen. Verder bestond al voor
1811 de mogelijkheid voor de schepenbank
te trouwen. Ook hiervan waren akten be-
schikbaar. Al deze documenten inclusief
andere archivalia werden in het gemeente-
archief vastgehouden 2).
Vaak werden aan de genoemde archivalia
nog toegevoegd de registers van de belas-
tingontvanger (inner of gaarder van de im-
posten), zoals de imposten (= gemeentelij-
ke heffing) op trouwen en begraven, en
verder de registers betreffende de invorde-
ring van het recht van successie over de
periode 1806-11. Een noviteit tenslotte was
ook dat vanaf 1811 er jaarlijkse begrotin-
gen moesten worden opgesteld. Verder
was er nog het repertorium van akten: dit is
de registratie van de inkomsten van stuk-
ken waarop leges werd geheven zoals aan-
bestedingen, verpachtingen, geldleningen
e.d.

Naamgeving een groot probleem
Naast de lokale organisatorische strubbe-
lingen met de burgerlijke stand, deden zich
ook de problemen met de naamgeving
voor. Omdat niet ieder over een vaste ach-
ternaam beschikte, werd de registratie be-
moeilijkt. In Frankrijk was eerder bij de-
creet van 20 juli 1808 bepaald dat iedere
Fransman, zo hij geen vaste achternaam
had, er een moest kiezen. Vandaar dat,
vrijwel gelijktijdig met de invoering van de
burgerlijke stand per 18 augustus 1811
werd gelast dat allen in Holland die nog
geen vaste naam hadden, binnen één jaar er
een moesten aannemen. Het is duidelijk
dat deze wet om allerlei redenen werd ont-
doken, onder meer omdat men de gehate
militaire conscriptie (dienstplicht) vrees-
de 3). Vandaar dat men het decreet per 17
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mei 1813 tot 1 januari 1814 verlengde.
Doch toen waren de Fransen reeds vertrok-
ken, zodat de implementatie daarna geen
doorgang vond. Voor Limburgers gold de
naamsaanneming eerder (keizerlijk decreet
van 20 juli 1808).

Problemen rond de naamsaanneming
Om de problemen rond de naamgeving te
kunnen begrijpen moeten we in het kort
enkele feiten uit de ontwikkelingsgeschie-
denis van de naamgeving releveren. Ook
hier is de regelgeving bij het Concilie van
Trente weer belangrijk geweest
• De naamgeving volgens Trente
Reeds in oertijden kregen mensen een
roepnaam, met daarnaast op gegeven ogen-
blik nog de roepnaam van de vader
(patroniem) of moeder (matroniem). Deze
naamgeving was aan bepaalde spelregels
gebonden en ging vaak gepaard met uitge-
breide rituelen.
Het Romeinse recht kende nog geen vaste
naam. Men koos de naam waarmee men
wenste te worden aangesproken. Belang-
rijk in de geschiedenis van de naamgeving
was dat bij het concilie van Trente werd
bepaald dat ieder kind tenminste een heili-
ge naam moest voeren, die voor het verde-
re leven onveranderlijk bleef, zij het dat
verbasteringen van de naam wel waren toe-
gestaan. Koos men geen specifieke heilige
(bijvoorbeeld een plaatselijk gangbare tra-
ditionele naam) dan kon dit, maar er moest
dan een tweede naam worden toegevoegd
van een heilige. Dit was vooral ter onder-
scheiding van de protestanten die vaak bij-
belse namen waaronder veel van Oud-
Testamentische figuren bezigden.
Tijdens de Franse revolutie wilde men van
deze kerkelijke traditie af Er bestond dan
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ook aanvankelijk de volledige vrijheid naar
eigen goeddunken iedere naam voor het
kind te kiezen. Dit leidde tot zeer vreemde
ongewenste namen. Later echter werd deze
vrijheid ingeperkt door de wet van 11 Ger-
minal XI (1 april 1803: Loi relative au
prénoms et changement des noms) en kon
men slechts kiezen uit de namen van per-
sonen uit de oudheid of die welke stonden
vermeld in de kalenders. Deze wet werd
als regel soepel toegepast4). Met de invoe-
ring van de Franse wetgeving vanaf 1810,
gold deze wet ook voor Holland. Omdat
Friese of andere hier te lande gebruikelijke
namen door de wet waren uitgesloten heeft
men per 15 maart 1815 (nr 87) na de her-
winning van de soevereiniteit deze wet
aangepast, zodat men:
"ook bekende voornamen welke van oerou-
de tijden zijn, kon admitteren".
• Het gebruik van een vaste achternaam
Zoals we al eerder in een artikel in Ons
Erfgoed berichtten is de ontwikkeling van
het gebruik van achternamen complexer
omdat dit gebruik met de invoering van de
vaste voornamen verbonden samenhangt.
Aanvankelijk waren patroniemen/matro-
niemen gangbaar, dat wil zeggen men ge-
bruikte naast de eigen voornaam ook de
voornaam van de vader of de moeder. Tij-
dens de middeleeuwen ging men zich ech-
ter steeds vaker van een vaste achternaam
bedienen. Vaak werd het patroniem/ma-
troniem de vaste achternaam. In de stede-
lijke omgeving ook het beroep, omdat dit
meer prestige en onderscheiding gaf, soms
ook de plaats van herkomst. Het gebruik
van een vaste naam ziet men het eerste in
Romaanse landen vooral bij het patriciaat
in de steden. Dit gebruik heeft zich gelei-
delijk aan naar Nederland uitgebreid. Af-
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gezien van de spellingsverschillen, was de
vererving van de familienamen niet persé
via de vader. Vooral als de vrouw meer
prestige had werd nogal eens de naam van
de moeder gekozen 5). Ook was het niet
ongebruikelijk de naam van de boerderij te
kiezen waar men woonde, zodat een jonge-
man die bij zijn bruid in de boerderij trok,
de naam van zijn bruid of van die boerderij
ging voeren. Bij de invoering van de bur-
gerlijke stand bleken nog veel plekken (o.
a. op het platteland in Friesland) in Neder-
land geen vaste achternaam te kennen. Ook
bij joden was het gebruik van patroniemen
nog alom gangbaar.
De keuze van de achternaam was aan zeke-
re restricties gebonden Zo mochten geen
namen van plaatsen worden gekozen, om-
dat deze dan te veel op adellijke titels zou-
den gaan lijken, doch deze bepaling is hier
te lande nooit zo strikt gehanteerd. Deze
aangenomen namen werden gedocumen-
teerd in de registers van naamsaanneming.
Het zal niemand verbazen dat een flink
deel de naamsaanneming van joden betrof
die geen achternamen gebruikten. Zeker in
de zuidelijke provincies was de vaste ach-
ternaam, zij het wisselend gespeld, reeds
vele decennia gebruikelijk. De meeste van
deze registers vindt men in de gemeentear-
chieven en de streekarchieven. Helaas zijn
veel van deze registers niet meer aanwezig
of beschikbaar (zie verder Blitz).
De invoering van de vaste achternaam riep,
zoals we zagen plaatselijk nogal wat weer-
standen op. Men zag het als een tijdelijke
dwangmaatregel. Als protest werden door
sommigen dwaze namen aangenomen, die
niet meer konden worden teruggedraaid en
waar men later spijt van had omdat zij ge-
handhaafd bleven.
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Kind verwekt tijdens een huwelijk krijgt
formeel de naam van de vader
Gekoppeld aan de invoering van de vaste
achternaam werd tevens het gebruik dat
kinderen geboren staande het huwelijk de
geslachtsnaam van de man zouden voeren
en de onwettige kinderen de geslachtsnaam
van de moeder. De niet wettige vader werd
namelijk niet in de geboorteakte vermeld.
Hoewel de verplichting om een natuurlijk
kind naar de naam van de moeder te noe-
men niet expliciet in enige Napoleontische
wet werd vastgelegd, werd dit toch de fei-
telijke procedure. (Formeel werd dit echter
pas in 1934 ingevoerd: Zie BW 62a). Deze
bepaling zou sterk discriminerend gaan
werken, zoals we in een eerder artikel al
hebben beklemtoond.

Registre civique
Was de burgerlijke stand de documentatie
van geboorte, huwelijk en overlijden, zij
gaf geen zicht op het aantal bewoners die
stemgerechtigd waren. Daarom werd con-
form de Franse wetgeving ook hier het re-
gistre civique ingevoerd. Door de burge-
meester werd een lijst opgesteld, waarin hij
alle kiesgerechtigden inschreef. Daartoe
maakte hij een systematische wandeling
door het dorp, zodat door deze lijst soms
zelfs de buurtschappen zijn terug te vin-
den. Deze lijst werd twee weken op het ge-
meentehuis ter inzage gelegd, waarna men
kon protesteren. Vervolgens werden deze
lijsten naar de sous-prefectuur (zeg maar
het regionale bestuur) gestuurd, waar ze
werden geverifieerd en overgenomen in de
registres civiques van het arrondissement.
De meeste exemplaren van het registre ci-
vique zijn in de Rijksarchieven, maar ook
in plaatselijke of regionale archieven te
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vinden 6), veel is echter ook vernietigd.
Deze lijsten werden na de inlijving door
Frankrijk opgesteld, eerst in Limburg,
Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Brabant, la-
ter - pas in 1811 - in de rest van Neder-
land. De registers moesten jaarlijks bijge-
werkt of herzien worden. Na de bevrijding
van het Franse regiem in 1813 werden ze
niet meer opgesteld.

In Nederland zijn de registres civiques
(1811, 1812, 1813) vaak onvolledig. Uit de
vergelijking van het aantal in deze registers
opgeschreven mannen met registraties van
de samenstelling van de totale bevolking,
die uit andere bronnen bekend zijn, kan ge-
woonlijk geconcludeerd worden, dat ge-
middeld 10 tot zelfs 30 procent van de
mannen van 21 jaar en ouder niet werd ge-
registreerd. De oorzaken zijn vermoede-
lijk:
- Men ontdook bewust de registratie, om-
dat men de gevolgen hiervan vreesde; de
conscriptie voor de Napoleontische legers
was juist ingevoerd en men trachtte zich
hiertegen te verzetten.
- De registratie vond in de zomermaanden
plaats, wanneer er veel mobilteit was van
seizoenarbeiders en migranten, een migra-
tie die in de hand werd gewerkt door de
politieke en militaire conflicten, de voed-
selschaarste en de crisis in de handelsge-
bonden nijverheid.
- Het ontduiken van de registratie was bo-
vendien vrij vaak eenvoudig omdat lang
niet alle maires systematisch van huis naar
huis gingen.
- Verder vormde het Frans voor veel plaat-
selijke burgemeesters een belemmering om
de zaak nauwkeurig te documenteren.
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Limburg had reeds in 1796 een volkstel-
ling
In het Limburgse was reeds in 1796 een
vrij omvangrijke volkstelling uitgevoerd,
die was gebaseerd op een decreet van 2 ok-
tober 1795 (10 Vendémaire IV). De plaat-
selijk agent was verplicht bij een rondgang
door het dorp alle inwoners te noteren zo-
dat je zelfs de buurtgenoten kunt traceren.
Deze volkstellingsregisters zijn te vinden
in het Franse archief, zij bevatten de sa-
menstelling van de gezinnen, inclusief
knechten en het aantal kinderen beneden
en boven de twaalf jaar. Voor het departe-
ment van de Roer gold deze verplichte
volkstelling bij besluit van 19 juli 1798,
maar na veel strubbelingen werd deze be-
gin september 1799 doorgevoerd. De cen-
trale administratie van het departement van
de Roer was te Aken. Voor een deel zijn
deze documenten te Düsseldorf terecht ge-
komen. Een kopie is nu in Limburg be-
schikbaar 7)

Herwonnen zefstandigheid on-
der Oranje.
Handhaving Franse wetgeving tijdens
het tweede koninkrijk.
De overgang van het Franse bewind naar
de herstelde Nederlandse soevereiniteit
verliep opmerkelijk soepel. De meeste be-
stuurders uit de Franse periode bleven ge-
handhaafd zoals Van Maanen, Daendels,
Gogel en Falck. Pas later verving de ko-
ning veel van deze bekwame mensen door
ja-knikkers. Van Hogendorp die in feite
aan het herstel van de monarchie zoveel
had bijgedragen verdween al spoedig naar
de achtergrond. Hij werd een zeer verbit-
terd man. Gogel zag tot zijn verdriet dat

Ons Erfgoed nr 6, 1998

zijn evenwichtige belastingwetgeving door
de koning zodanig werd veranderd, dat de
kleine man weer de zwaarste lasten kreeg
te dragen. Bovendien werd de belasting
wetgeving zodanig ingericht, dat de zuide-
lijke landsdelen relatief meer belasting
moesten betalen dan Holland.
De autocratische en nogal reactionaire ko-
ning Willem I trachtte de klok terug te zet-
ten door een groot deel van de vroegere de-
mocratische rechten te schrappen en verder
de oppositie te knevelen. Dit lukte voor
een groot deel dank zij de grondwet van
Van Hogendorp 8). De slogan van die tijd
was, "de oude tijden komen wederom".
Willem was een erkend antipapist, zodat
de katholieken weer derderangs burgers
werden en een deel van de vroegere rech-
ten kwijt raakten. In feite was Willem I een
verlicht despoot die geen tegenspraak of
machtsinmenging duldde. Koning Willem
I was een opportunist en een cholerische,
weinig tactvolle man, maar hij had wel een
uitmuntend zakelijk instinct en een uitzon-
derlijk grote werkkracht. Daardoor is hij
een van onze meest succesrijke vorsten ge-
worden. Hij was onder meer oprichter van
de Generale bank (Societé generale: vooral
voor het binnenlandse credit) en de Neder-
landse Handelsmaatschappij (export-be-
vordering vooral naar Indië). Daarbij fi-
nancierde hij uit eigen zak talrijke ontwik-
kelingsprojecten. Zijn eigen belang diende
hij daarbij ook 9). Helaas was hij gevoelig
voor bewieroking, waardoor hij belangrijke
signalen uit de samenleving miste (in de
volksmond noemde hem spottend 'de Kop-
pige'), hetgeen zijn ondergang betekende
en ons land aan de rand van bankroet
bracht10). Zijn grote staatsschulden braken
hem op toen in 1839 de tienjaarlijkse be-

231



groting door de Tweede Kamer moest wor-
den geloodst n ) . Het was verder een pu-
bliek geheim dat kroonprins Willem 12)
achter de rug van zijn vader intrigeerde.
Het moet voor deze voortreffelijke koning
een hard gelag zijn geweest toen hij tegen
het einde van zijn leven naar Duitsland
werd verbannen. Zijn huwelijk met de Bel-
gische gravin Henriette d'Oultremont was
daarbij onderwerp van een schandalige
pershetze. Zijn dood verwekte nauwelijks
enige beroering. Zelfs vele jaren na zijn
dood werden zijn vele verdiensten nog
miskend.
Het zal de lezer niet verbazen dat, met uit-
zondering van de nieuwe grondwet door
Van Hogendorp 13), het merendeel van de
Franse wetgeving gehandhaafd bleef. Ui-
teraard werd de nog onvolledig ingevoerde
burgerlijke stand wetgeving niet alleen be-
krachtigd maar zelfs aangescherpt. Mede
om dienstplichtontwijking en belastingont-
duiking tegen te gaan was een vaste naam
een onontbeerlijk instrument geworden.
Bij Koninklijk Besluit van 1825 (§ 74)
werd andermaal een termijn van zes maan-
den gegeven, om een vaste naam te kiezen
in aanmerking nemende:
"dat het in sommige gedeelten des rijks
nog steeds plaats vindt, geen eigenlijke ge-
slachtsnaam te voeren, meer integendeel
veranderbare bijnamen te dragen en deze
telkens bij verandering van woonplaats
met andere namen die ontleend worden
van de plaatsen of erven, welke opnieuw
met der woon betrokken worden, te ver-
wisselen".
Deze gedwongen naamsaanneming werd
nu zonder pardon doorgevoerd en met
sancties (boete als je er niet aan voldeed)
omgeven. Sedert dat jaar heeft dan ieder-
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een in Nederland een vaste achternaam en
een burgerlijke registratie.

Het Nederlands Burgerlijk Wetboek
Vanaf 1814 is men tevens begonnen met
een herziening van het Franse burgerlijk
wetboek (Code Napoleon), waarin de rege-
lingen omtrent de burgerlijke stand waren
vervat. Doch deze eerste poging (1816)
mislukte. Vanaf 1820 werd in samenspraak
met de zuidelijke provincies (thans België)
een tweetalig nieuw Burgerlijk Wetboek
voorbereid. Mede door de Belgisch-Neder-
landse Oorlog van 1830 werd de invoering
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek ernstig
vertraagd. Het gaf echter wel de mogelijk-
heid nog enkele artikelen aanvullend bij te
stellen. De Code Napoleon is dus tot 1 ok-
tober 1838 van kracht gebleven, conform
de wet 16 mei 1829:
"Te rekenen van den dag der invoering van
het Burgerlyke Wet der Nederlanden,
wordt afgeschaft en zal ophouden kracht
van wet te hebben het wetboek van Napo-
leon met al de daartoe behorende besluiten
en verordeningen".
Uiteindelijk kwam dan toch het Nederland-
se Burgerlijk Wetboek in 1838 tot stand,
waarin wat de burgerlijke stand betreft
vrijwel alles uit de Code Napoleon werd
overgenomen. In dit nieuwe BW werden
deze zaken dus met kleine wijziging zoda-
nig bijgesteld, dat de regelgeving in grote
trekken bijna 80 jaar (tot 1913) stand hield.
Sedertdien zijn er nog enkele belangrijke
wijzigingen (positie natuurlijke kinderen:
1934, kinder- adoptierecht: 1947, positie
gehuwde vrouw: 1956) doorgevoerd, doch
de originele Napoleontische grondslag van
de wetgeving is tot 1995 vrijwel ongewij-
zigd gebleven.
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Samenvatting
De Nederlandse burgerlijke stand berust in
grote trekken op de Franse wetgeving van
1792, een van de eerste producten van de
revolutionaire wetgeving die door het Nati-
onale Comité werden aangenomen. Hoe-
wel tijdens de Franse bezetting diverse po-
gingen werden ondernomen om tot een na-
tionale op de Nederlandse gebruiken geën-
te burgerlijke stand te komen, faalden de
meeste plannen door bestuurszwakte. Niet-
temin moet hier het werk van Jan van
Heekeren worden genoemd, die de burger-
lijke stand als een belangrijk medisch in-
strument zag, ter verbetering van de volks-
gezondheid. Pas veel later zijn sommige
van zijn ideeën geïmplementeerd. Na de
Franse annexatie (1811) werd met kracht
het Franse model ingevoerd dat meer een
civiel-rechtelijke doelstelling had. Deze
wettelijke situatie bleef gehandhaafd en
werd verder bekrachtigd ook na het herstel
van de Nederlandse soevereiniteit. Met de
burgerlijke stand werd tevens het principe
van de vaste onveranderlijke achternaam
ingevoerd. Deze naam moest in het register
van naamgeving worden gedocumenteerd.
Slechts enkele van deze registers zijn be-
waard gebleven. Daarnaast werd tijdens de
Franse periode ook een volkstelling geor-
ganiseerd en het registre civique voorge-
schreven. In dit laatste register moesten al-
le kiesgerechtigden (mannen boven 21
jaar) worden ingeschreven. Voor genealo-
gen is de Franse bezettingsperiode dus een
belangrijk scharnierpunt bij het onderzoek,
omdat vanaf die tijd diverse belangrijke en
betrouwbare bronnen beschikbaar zijn.
Vergelijkt men de Nederlandse genealogi-
sche situatie bijvoorbeeld met die van Ier-
land, dan wordt de betekenis van de Napo-
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leontische periode onmiddellijk duidelijk.
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KUN zijn de volledige uitgaven van de beraadslagin-
gen van het Nationale Comité beschikbaar. Voor de
studie van de Bataafse Republiek gebruikte ik voor-
namelijk Colenbrander H.T. (ook daar beschikbaar)
die een groot aantal boeken over deze materie heeft
gepubliceerd. De verschillende edities van het Bur-
gerlijk Wetboek (o.a. J. van der Linden) heb ik ook
daar geraadpleegd. Verder het boek van Breukelman
J.B. (1892) Wetten en Verordeningen dat een uit-
muntend overzicht van de wetgeving tijdens de Na-
poleontische periode geeft.
Tenslotte wijs ik op diverse publicaties van de heer
Vulsma o.a. in Gens Nostra over de ontwikkeling
van naamgeving en burgerlijke stand, die voor gene-
alogen zeer de moeite waard zijn.

Noten:
') Het Bataafse Burgerlijk Wetboek kwam daarmee
in een diepe donkere kast terecht. Daarmee scheen
het vooruitstrevende werk van Jan van Heekeren
verloren. Later zou een aantal van zijn ideeën toch
verwerkelijkt worden.
2) Later, bij wet van 1919, zullen veel van deze gege-
vens worden overgeplaatst naar de rijksarchiefbe-
waarplaatsen.
3) Naar schatting zijn door militaire operaties circa
50.000 Nederlandse jongemannen tijdens de Napole-
ontische periode omgekomen. Ook de slag bij Wa-
terloo kostte nog enkele duizenden Nederlanders het
leven. Dit was een gigantisch aantal als men weet dat
er bij de volkstelling in Nederland van 1796, geba-
seerd op de Volkstellinge in de Nederlandse repu-
bliek (1796), uitgegeven door de Lands Drukkery in
Den Haag, 1.9 miljoen mensen leefde, waarvan glo-
baal 900.000 mannen, waarvan uit de daartoe in aan-
merking komende leeftijdsgroepen (totaal ongeveer
200.000) ongeveer een kwart het leven liet tijdens de
Napoleontische tijd. Ongetwijfeld heeft dit mannen
tekort een volledige familiale ontreddering veroor-
zaakt, waarbij de economie en de sociale ontwikke-
ling sterk hebben geleden. Tijdens de periode 1815-
30 waren de meeste geschoolde werknemers hier te
lande buitenlanders. Ook was het geen wonder dat
niet minder dan 2 5 % van de volwassen vrouwen on-
gehuwd bleef en het aantal onwettige kinderen was
verhoudingsgewijs enorm.
4) De letterlijke wettekst was: "les noms en usage
dans Ie différents calendrie, et ceux des personages

connus dans Phistoire ancienne".
5) De auteur wordt in zijn geboorteplaats nog steeds
met de achternaam van zijn grootmoeder aangespro-
ken omdat deze meer prestige geeft.
6) Zie verder commentaar van J.H. van Zanden
(1985) Registre civique 1811 (1812, 1813), Den
haag.
7) Een zeer belangrijke publicatie is die van D J .
Lauwerd en T.H. Oberdorf in de Monografieën van
het land van Sittard (deel 3, 1988) waar deze kanto-
nale gegevens volledig zijn gepubliceerd en van een
deskundig commentaar voorzien.
8) Het algemeen kiesrecht voor mannen verdween uit
de grondwet, pas 100 jaar later zou het weer worden
ingevoerd.
') Toen Willem I stierf was hij een zeer vermogend
man geworden. Men zegt dat zijn bezit werd geschat
op 30 miljoen, een bedrag dat overeenkomt met de
totale Nederlandse begroting van die jaren.
10) Door de zeer bekwame minister van financiën,
Van Hal, werd de zaak geregeld. Door een gedwon-
gen lening werd bereikt dat het landsbudget weer in
evenwicht kwam. De financiële catastrofe bracht
echter toch ook wel iets goeds: het leidde tot de
grondwetsherziening van 1840, waarbij de verant-
woordelijkheid van de minister voor de begroting
werd vastgelegd.

") In tegenstelling tot de procedures van jaarlijkse
begrotingen, ingevoerd door de Franse overheerser,
kreeg de koning het voor elkaar met tien-jaarlijkse
begrotingen te werken, waardoor hij in feite de de-
mocratische werkwijze muilkorfde. De eerste begro-
ting van 1819 gaf nog niet veel problemen doch die
van 1829 riep vooral in het zuiden grote problemen
op, zodat België zich afscheidde. In 1839 morde ge-
heel Nederland, er waren hier en daar rellen, zodat
de koning gedwongen werd te abdiceren. Dit alles
leidde tot de grondwetsherziening van 1840, waarin
de ministeriële verantwoordelijkheid werd geregeld.
12) Hoewel een losbol, was Willem II toch meer ge-
liefd dan zijn vader. Hij had een betere antenne voor
de tijdgeest en hij pikte snel de signalen van de
maatschappelijke verandering op.
13) Het democra t i sche gehal te van de g rondwet van
1798 verdween geheel en moest plaats maken voor
een zeer autocratisch systeem waar de koning vrijwel
alle touwtjes in handen had.
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Archieven en archiefnieuws
Gemeentearchief Weert (Limburg)
JW. Koten
Het gemeentearchief te Weert (1000 strek-
kende meter, 30.000 afbeeldingen) heeft
een aantal belangrijke gespecialiseerde
bronnen die men elders niet zo gemakke-
lijk aantreft. Vandaar wat extra aandacht.
Daarnaast beheert het archief ook bestan-
den van omgevende plaatsen zoals Stramp-
roy. Het gemeentearchief Weert beheert
ook parochie-archieven uit de omliggende
gemeenten zoals Nederweert en Hunsel.

Wat de doop/geboorte-, trouw- en begraaf/
overlijdensregisters betreft, vrijwel al deze
gegevens zijn geklapperd en zij beginnen
bij 1629. Ook beschikt men over geklap-
perde volkstellingen van 1796, 1810, 1823
en 1839. De burgerlijke stand gegevens
van Stramproy zijn nog niet geklapperd en
zij beginnen bij 1798 (de burgerlijke stand
was in het zuiden enkele decennia eerder
ingevoerd dan boven de rivieren). Verder
beschikt men over de volkstellingsgege-
vens van 1821, 1830 en 1840. Op de be-
volkingsregisters van Weert is een genera-
le index, op de bevolkingsregisters van
Stramproy wordt ook zo'n index gemaakt.
Voor een deel is deze klaar.
Daarnaast heeft men een indrukwekkende
reeks geklapperde bijzondere bestanden.
Het betreffen:
Lidmaten hervormde gemeente Weert
1859-1938
DTB-boeken hervormde gemeente Budel
1648-1973
Lidmaten hervormde gemeente Maarheeze
1725-1790

Vrijwillige rechtspraak schepenbank Weert
1514-1796
- idem criminele 1532-1793
-idem civiele 1517-1796
Notariaat Weert 1801-1915
Memories van successie Weert en Stramp-
roy 1818-1900 (nog niet geklapperd)
Register van ingekomen en vertrokken per-
sonen 1830-1849
Leden broederschap H. Maagd 1404-1520
Werkmeesters timmerambacht 1611-1795
- idem wolambacht 1611-1795
Afgegeven reispassen 1774-1795
Reispassen 17de en 18de eeuw
Tolbrieven 17de en 18de eeuw
Borg- en ontlastingsbrieven vertrekkers uit
Weert 1701-1767
- idem vestigers te Weert 1721-1797

Om de betekenis van deze archivalia beter
in perspectief te plaatsen volgen hier enke-
le historische gegevens van Weert. Het
"stedeke" Weert dankt zijn betekenis aan
zijn ligging. Ten zuiden van de moeilijk
doorgankelijke Peel waar de wegen vanuit
het Rijnland over Venlo en Roermond el-
kaar kruisten en vandaar verder liepen naar
Brabant en Vlaanderen. De heide zorgde
voor de schapen, hetgeen voedsel en wol
betekende. Weert had daardoor een laken-
nijverheid. Het kapittel van St. Servaas te
Maastricht had veel grondbezit (laatgoe-
deren met een laathof) in Weert. De graven
van Horne waren heren van Weert. Zij
hadden bij de stad een kasteel. Philips van
Montmorency, graaf van Horne, is begra-
ven in de Martinuskerk te Weert ') . Vanaf
de zestiende eeuw gaat het bergafwaarts
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met Weert. Veel mensen moeten hun heil
elders zoeken, voor een deel gaat men wer-
ken in Holland o.a. in de de blekerijen, on-
der meer in Haarlem en Leiden. Vandaar
dat men in deze steden nogal wat mensen
aantreft wier bakermat in Weert ligt.

Weert kende al vroeg een stedelijk bestuur.
Tot de schepenboeken behoren onder meer
de goedenisboeken, die betrekking hadden
op het bezit en vervreemding van onroe-
rende zaken en die als een voorloper van
het kadaster zijn te beschouwen 2). Van de
akten die in het goedenisboek werden op-
genomen werd eerst een kladversie opge-
steld die daarna werd overgeschreven en
waarvan tevens "grossen" werden opge-
steld die aan de partijen werden overhan-
digd. Er zijn dus twee series goedenisboe-
ken waarvan de "nette versie" de meest
volledige is. Deze exemplaren zijn be-
waard gebleven vanaf 1476-1796. Indexen
op deze akten zijn in een computerpro-
gramma ingevoerd3). In deze goedenisboe-
ken werden evenals bij de notaris de na-
men van comparanten vermeld en soms
daarnaast nog een beroep (brouwer, pries-
ter, oud-burgemeester e.d.). Daarnaast treft
men akten van ophalding aan. Dit wordt
toegelicht. De meeste grond was niet in het
volle bezit, maar als laat- of hofgoederen
in gebruik. Overleed de laat, dan moesten
de erfgenamen de vererving van het laten-
land voor de schepenen laten registreren,
hetgeen natuurlijk ook met zekere kosten
gepaard ging. Voor de ophaldingen van de
kapittel-laten werd een apart register ge-
houden. Dit is wel in het bezit van het ar-
chief maar nog niet geïndiceerd. Zoeken op
de trefwoorden "transport" en "ophalding"
geeft goed zicht op het familiebezit. Dan

zijn er nog de akten van "naederschap".
Het is een voorkeursrecht van de familie
om goederen binnen een familie te behou-
den. Na verkoop van een stuk land uit een
nalatenschap of private verkoop hadden fa-
milieleden gedurende 1 jaar en 1 dag het
recht om dit land van de koper, tegen het
betaalde bedrag terug te nemen. Zij moes-
ten voor het naasten of beschudden van het
betreffende land wel de koper de koopsom
vergoeden. Wie aanspraak maakte op het
beschudrecht moest wel voor de schepenen
aantonen dat er een bloedverwantschap be-
stond.

Belangrijke genealogische bronnen zijn
ook de gegevens omtrent de civiele recht-
spraak, zoals huwelijkse voorwaarden,
aanstelling voogden, boedelscheidingen en
testamenten.
In het Weerter archief kan men de indexen
op de akten van de goedenisboeken en ook
op de notariële akten in de computer raad-
plegen. Deze stukken kunnen daarna op
microfiche worden gelezen.

Het archief is gevestigd in het stadhuis, ka-
mer 104, Beekstraat 54, Weert. Openings-
tijden, werkdagen: 09.00-12.15 en 13.30-
17.00. Tel 0495-575364. Er zijn vijf ar-
chiefmedewerkers die u ten dienste staan.

Noten:
') Philips van Montmorency is beter bekend als
Hoorne van de graven Van Egmond en Hoorne. Hij
werd in 1568 op de Markt te Brussel onthoofd.
2) Deze goeden werden elders in Limburg ook gich-
ten genoemd. In de gichtregisters vindt men dus le-
vering van onroerende goederen en vestiging op,
overdracht van en tenietdoening van rechten op on-
roerende zaken.
3) Oorspronkelijk gebruikte men Oracle, later
Asksam
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Zo maar een bron

"Streekarchief te Delden
H.M. Lups

Wanneer men voorouders heeft uit Twente
en de randgebieden, dan is het vermoede-
lijk nuttig het "Streekarchief' te Delden te
bezoeken. Dit documentatiecentrum voor
genealogie en historie is in 1993 opgericht
door De Historische Vereniging Schout-
ambt Delden en de Stichting Behoud Del-
den. Inmiddels participeert ook De Vereni-
ging Heemkunde in deze organisatie.
Dit documentatiecentrum heeft gegevens
van alle gemeenten van Twente en van en-
kele randgebieden.
Aanwezig zijn:

alle doop-, trouw-, lidmaten- en be-
graafboeken tot 1811 met index;
indices op de akten van de burgerlijke
standvan 1811 tot 1932;
volkstellingen van 1748 en 1795;
register van naamsaanneming van
1811;
rechterlijke archieven tot 1811;
repertoria op de notariële archieven
van 1811 tot 1912,

een en ander voor zover opgemaakt en niet
verloren gegaan.
Verder vindt u hier onder meer:

veel inventarissen en registers van hui-
zen, kerken en instellingen;
bronnenboeken van Twente en de af-
zonderlijke gemeenten;
kadastrale gegevens;
veel genealogieën;
een groot aantal jaarboeken en perio-
dieken van Twentse historische vere-
nigingen

algemene, Overijsselse en Twentse in-
ventarissen, registers en bronnen als
bijv. de oorkondeboeken van Overijs-
sel 797-1350;
diverse periodieken;
1.295.700 gerubriceerde artikelen uit
de diverse periodieken en circa 200
mappen met losse stukken uit statenar-
chief, huisarchieven, gemeente- en
kerkelijke archieven;
een foto-archief, gedeeltelijk op cd-
rom en
overlijdensadvertenties uit Tubantia
vanaf 1995, gealfabetiseerd in de com-
puter.

Het centrum zond mij naar aanleiding van
het stukje over familie De Reijger in Ons
Erfgoed 1998, nr. 4, p. 172 uitgebreide in-
formatie over deze familie. Zie pag. 259
van dit nummer voor een kort fragment,
ontleend aan deze gegevens.

De openingstijden zijn op dinsdag en vrij-
dag van 14.00 - 17.30 en 18.30 - 20.30
uur, op zaterdag van 10.30 tot 13.00 uur.
Het bezoekerstarief bedraagt per persoon
per jaar ƒ 20,—, twee personen op één
adres ƒ 30,— per jaar, CJP-houder ƒ 10,—
per jaar, terwijl een eenmalig bezoek / 5,—
kost.
Nadere informatie:
Voorzitter 074-3761972
Secretaris 0547-272235
Beheerder 074-3761719
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Stichting Indisch Familiearchief
H.M. Lups

Ter gelegenheid van de verhuizing terug
naar Den Haag van dit archief was op 24
oktober j.1. een open dag georganiseerd. Na
ontvangst in het gebouw De "S ierkan" van
de genodigden en het openingswoord van
de voorzitter SIFA werd er een lezing ge-
houden over Mondelinge Geschiedenis
Ned.-Indië door dr. G.J. Knaap van de
Leidse Universiteit afd. Historische Docu-
mentatie, gevolgd door een discussie over
de vraag "Waarheen met het Indisch cul-
tuurgoed" Gaarne zag men onder meer wat
meer samenwerking tussen de vele vereni-
gingen en stichtingen.
Vervolgens was er gelegenheid voor geno-
digden en andere geïnteresseerden de nieu-
we locatie te bezichtigen. De ontvangst
was Indisch: gastvrij en goed, compleet
met koffie, thee en sandwiches. Het liep
storm. Voor degenen die onderzoek wilden
verrichten was deze dag daarom wat min-
der geschikt. Maar het getoonde was zeker
een uitnodiging om terug te komen. De SI-
FA beoogt informatie-centrum te zijn op
genealogisch, iconografisch en heraldisch
gebied betreffende Europenanen en daar-
mee gelijkgestelden in het voormalig Ne-
derlands-Indië ten dienste van hun nako-
melingschap. Indonesië is - althans mo-
menteel - geen gebied waar men zelf even
gemakkelijk naar toe gaat. Bovendien zijn
de bronnen - voor zover - aanwezig niet

altijd even toegankelijk. De SIFA tracht
daarom zoveel mogelijk gegevens met be-
trekking tot Europese families bijeen te
brengen, veilig te stellen en vast te leggen.
Men beperkt zich niet alleen tot dat wat
men uit openbare archieven en instellingen
machtig kan worden, maar ook ontvangt
men gaarne gegevens die in particulier be-
zit zijn.

Momenteel beschikt men o.a. over burger-
lijke stand gegevens voormalig N.I. 1815-
1923, adresboeken uit het voormalig N.I.,
Stamboeken van voormalig KNIL en amb-
tenaren BB-N.I., familieboeken, documen-
ten en portretten alsmede een gedocumen-
teerde verzameling familiewapens, beheerd
door de heer L.J. Barkey, heraldisch teke-
naar. Al bij al een imposante hoeveelheid
materiaal. De donateurs ontvangen een in-
formatief periodiek. Geïnteresseerden kun-
nen een aantal informatiefolders/-boekjes
aanschaffen.

De Stichting is een particulier initiatief en
wordt in stand gehouden door incidentele
giften en bijdragen van donateurs, (ƒ 35,-
per jaar) Zij hebben het gehele jaar gratis
toegang. Voor bezoeken van anderen wordt
per keer ƒ 10,-- gevraagd. Weliswaar zijn
de medewerkers van het archief vrijwillig
(st)ers, maar huisvesting, onderhoud enz.
zijn helaas niet gratis.
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Over enige "Costuymen van Bergen-op-
ten Zoom en Hoochstraten"
C. Speek

Inleiding
Wie zich met genealogisch onderzoek be-
zighoudt, kan -terug zoekend -tot de zoge-
noemde Franse periode (1789-1815) ge-
bruik maken van de door de burgelijke
stand verzamelde gegevens.
Genealogische gegevens verzamelen uit de
periode van het zogenoemde Ancien Regi-
me (de periode voor 1789) wordt echter
een stuk moeilijker. Weliswaar werd tij-
dens het Concilie van Trente (1545-1563)
voor de katholieke geestelijkheid de ver-
plichting ingesteld de doop- en trouwgege-
vens in een register vast te leggen, (de be-
graafgegevens waren kennelijk van minder
belang en zijn ook minder goed vastge-
legd) maar de zogenoemde D.T.B.-boeken
zijn sterk wisselend van kwaliteit. De kwa-
liteit was in hoge mate afhankelijk van de
bekwaamheid en zorgvuldigheid van de
pastoor - later ook de predikant - die de
gegevens noteerde. Een andere bron uit het
Ancien Regime, waar relatief veel gege-
vens zijn te vinden, zijn de stukken van de
schepenbanken en weeskamers. Behalve,
meestal vrij summiere, gegevens over per-
sonen, bevatten deze stukken gegevens van
een geheel andere aard. Deze gegevens
echter maken het ons mogelijk een indruk
te krijgen van de levensomstandigheden
van een familie. Echter, om een indruk van
die omstandigheden te vormen, is het wen-
selijk na te gaan welke rechtsgewoonten
(costumen of costuymen) er in die tijd be-
stonden.

In het nu volgende stuk zal worden ge-
tracht een beeld van die "costuymen" of
rechtsgewoonten voor een tweetal steden
uit het vroegere hertogdom Brabant, Ber-
gen op Zoom en Hoogstraten, te schetsen.
Zo mogelijk zullen de rechtsgewoonten
van deze steden met elkaar worden verge-
leken. Het accent zal daarbij liggen op de
rechtsgewoonten met betrekking tot huwe-
lijk, het testament en de weeskamer. Want
deze rechtsgewoonten kunnen vanuit gene-
alogisch standpunt bezien het meeste in-
zicht geven in de levensomstandigheden
van de toen levende familieleden.

Bergen-op-ten-Zoom
Over Bergen op Zoom zijn een tweetal do-
cumenten voorhanden, t.w.:
"Ordonnantie op de Maniere van Procede-
ren ende straffen de quadt-doenens in 't
Marquisaet van Bergen op den Zoom";
en
"Costumen ende Usantien der Stadt Ber-
ghen-op-ten-Zoom".

Het eerste document is uitgegeven door
Willem van Meleun en Maria Mancia van
Witthem, o.m markies en markiezin van
Bergen op Zoom. Maria Mancia van Wit-
them is te Wouw geboren op 29 augustus
1581 en trouwde in 1612 (2e huwelijk) met
Willem van Meleun. Zij overleed 28 juli
1613.
De "Ordonnantie" moet derhalve uit de pe-
riode 1612 tot 28 juli 1613 stammen.
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Het is denkbaar dat deze "Ordonnantie" is
uitgebracht op 20 april 1613.

De "Ordonnantie" beoogde meer eenheid
te brengen in de wijze van procederen en
bevatte behalve een aantal regels die be-
trekking hadden op de wijze van procede-
ren ook de vergoedingen die voor de diver-
se handelingen aan de bij die rechtsgang
betrokkenen (schout, schepenen, secretaris,
corteroeden, enz.) moesten worden betaald.

In artikel 1 van de "Ordonnantie" werd be-
paald dat iedere vierschaar diende te be-
staan uit een schout en zeven schepenen.
De schout was afgevaardigde van de mar-
kies en was min of meer voorzitter van de
schepenbank. Jaarlijks stelde de schout een
lijst van capabel geachte personen op
waaruit de markies de schepenen aanstel-
de, die vervolgens een eed van trouw in
handen van de schout aflegden. Een aan-
wijzing als schepen was moeilijk te weige-
ren, want daarop stond een straf van 10 Ca-
rolusguldens.
Een erg lang leven was de "Ordonnantie"
niet beschoren, want tijdens een vergade-
ring van de drossaard, burgemeesters,
schepenen en de Raad werd na rijp beraad
besloten om twee commissarissen uit het
College de "Ordonnantie" zouden gaan
aanpassen. Nadat twee commissarissen
verslag hadden gedaan en dit verslag was
besproken, werden er nog eens drie com-
missarissen aan het werk gezet. Op 11 april
1619 werd het eindresultaat vastgesteld en
werd de "Raad van Brabandt" verzocht
met de vernieuwde "Costumen ende Usan-
tien de Stadt Bergen-op-ten-Zoom" in te
stemmen.
Dit geschiedde op 16 juli 1627.
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In artikel 1 van de vernieuwde "Costumen"
werd bepaald dat er negen schepenen zou-
den zijn, die als gewone rechters golden en
die op verzoek van de schout over alle
poorters, zowel binnen- als buitenpoorters,
en andere ingezetenen van de stad alsmede
over personen van buiten de stad die gear-
resteerd waren, recht zouden spreken. In
artikel IV van de oude "Ordonnantie"werd
gesteld dat de schout en de schepenen ken-
nis zouden nemen van alle civiele en cri-
minele zaken binnen de vierschaar en wel
op een wijze zoals ook de voorgangers dat
hadden gedaan. Daarbij had de schepen-
bank geen zeggenschap over de gang van
zaken bij de ambachten, de zoutproductie
en over de zogenoemde veengebieden, al-
hoewel twee schepenen de Wethouders van
de Moerstraten bij de berechting van mis-
dadigers zouden assisteren. In artikel II
van de vernieuwde "Costumen" werd be-
paald dat er drie zogenoemde Weesmees-
ters samen met een beëdigde klerk door de
burgemeesters en schepenen zouden wor-
den aangesteld. Deze weesmeesters dien-
den als oppervoogden over de belangen
van de wezen en andere personen die onder
voogdij stonden, te waken.

De organisatie van het bestuur van Ber-
gen op Zoom

De Magistraat of Binnenraad
De Magistraat of Binnenraad vormde in
feite het dagelijks bestuur en bestond uit:

De drossaard, als vertegenwoordiger
van de markies.
Twee burgemeesters.
Eén burgemeester werd uit de negen
schepenen verkozen en één burge-
meester werd uit de burgerij verkozen.
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Meestal was dat een deken van één van
de negen gilden.
Deze burgemeester was tevens Opper-
deken van de gilden en nam, als de
markies en de drossaard afwezig wa-
ren, het voorzitterschap waar.
Later werden de burgemeesters door
de schepenen uit de zittende magistraat
verkozen.
Negen schepenen.
Een secretaris.

De taken van de Magistraat waren:
Het benoemen van de secretaris.
Het benoemen van de rentmeesters.
Dezen hadden het financieel beheer en
het dagelijks toezicht op de uitvoering
van de werken tot taak.
Het aanwijzen van de dekens en de ge-
zworenen van de gilden en wel na
voordracht door de leden van een gil-
de.
Het aanwijzen van raadslieden van de
zeven Natiën of gildengroepen.
Het houden van toezicht op kerken,
kloosters, het armenbestuur, de ge-
stichten en de weeskamer.
Het houden van toezicht op de uitvoe-
ring van de werken.

De Oud-Raad of Buiten raad
Dit was een college van oud-schepenen en
oud-rentmeesters. Zij vormden het tweede
deel van de Brede Raad en kwamen waar-
schijnlijk alleen bijeen als de Brede Raad
vergaderde.

De zeven Natiën of Raadslieden
Er waren zeven groepen van vertegen-
woordigers van gilden. Wellicht waren er
meer dan zeven gilden geweest, maar een
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aantal van die gilden was tot één natie sa-
mengevoegd.

De Brede Raad
Deze bestond uit de Magistraat, de Oud-
Raad en de Raadslieden van de zeven Na-
tiën, aangevuld met de secretaris. De Brede
Raad had tot taak om te beslissen over be-
lastingverhoging en het invoeren van nieu-
we belastingen. Daarnaast besliste deze
raad over het instellen of veranderen van
de rechtsregels of "Costumen".

Over de "Costumen"
In het nu volgende zal aandacht worden
besteed aan een drietal delen uit de
"Costumen" t.w.:
- XIV Titel

Van Rechten ghehoude luyden aen
gaende, ende van houwelijckse voor-
waerden.

- XVII Titel
Van testamenten.
Weescamer.
Van onbejaerde kinderen, ende andere
personen onmachtigh haere sinnen.

Van rechten ghehoude luyden aengaen-
de, ende van houwelijksche voorwaer-
den
Huwelijkse voorwaarden dienden voor het
huwelijk te worden opgesteld en ze moes-
ten in overeenstemming met het recht van
de stad zijn. Een huwelijkscontract was op
beide partijen van toepassing en was
slechts te wijzigen als de (a.s.) echtgenoten
met twee betrouwbare getuigen voor de
schepenen of voor de notaris anders beslis-
ten. Een man die onvermogend was en
ging trouwen, kon geen huwelijkse voor-
waarden die in het voordeel van zijn vrouw
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waren, opstellen. Ook kon zijn vrouw zijn
bezittingen niet overnemen, omdat de cre-
diteuren dan tegen een vrouw zouden moe-
ten procederen en dat was niet zonder meer
toegestaan.

Als het huwelijk eenmaal was gesloten en
één van beide echtgenoten had een schuld,
ook al was de schuld voor het huwelijk
ontstaan, dan werd die schuld, tenzij in de
huwelijkse voorwaarden anders was beslo-
ten, in het huwelijk ingebracht en waren de
beide echtgenoten voor die schuld verant-
woordelijk. Zodra het huwelijk was geslo-
ten, was de man de baas over alle bezittin-
gen, roerende en onroerende, onafhankelijk
van wie de bezittingen waren of waar ze
vandaan kwamen. Ook dit punt kon bij het
opstellen van huwelijks voorwaarden an-
ders worden geregeld. De man was voogd
van zijn vrouw en hij mocht haar aanspra-
ken en haar rechten, zonder haar volmacht
of handtekening, afhandelen. De man
mocht alle roerende bezittingen, zonder de
instemming van zijn vrouw verkopen of
belenen. Hierop gold de uitzondering dat
de man niet als verkwister of als stadskind
bekend stond.

Een vrouw die een man had die zwak van
zinnen was of er een slechte levenswijze
op nahield, kon de schepenbank verzoeken
haar man als verkwister aan te merken. Als
dit door de schepenbank werd bevestigd
dan werd dit in de stad gepubliceerd. De
man werd dan als stadskind aangemerkt,
was onmondig en kwam onder toezicht van
de weeskamer te vallen.
Geschiedde een verkoop in een openbare
zitting en was de vrouw daarbij aanwezig
dan kon zij, als de huwelijkse voorwaarden

242

werden geschonden, de verkoping tegen-
houden.

Bleef de man in gebreke bij het behartigen
van de belangen van zijn vrouw, dan kon
de vrouw bij de schepenbank een verzoek
indienen om haar belangen zelf te mogen
behartigen en daarvoor in recht verant-
woordelijk te zijn. Als de schepenen het
verzoek toewezen kreeg de vrouw een
vreemde voogd toegewezen, waarmee
eventueel af te sluiten contracten wettelijk
konden worden afgesloten. Met behulp van
de vreemde voogd kon de vrouw ook tegen
haar echtgenoot procederen.

Vrouwen, die geen koopvrouw waren en
contracten zonder rechtelijke voogd had-
den afgesloten, hadden dan een ongeldig
contract afgesloten. Vrouwen mochten
geen schulden maken. In feite hadden zij
alleen de zorg voor het huishouden en wa-
ren werkkracht op het land. Een vrouw die
met medeweten van haar man handelde,
goederen in- en verkocht, en daarbij con-
tracten afsloot, werd voor een koopvrouw
gehouden en mocht als zodanig allerlei
rechtshandelingen verrichten, maar uitein-
delijk was de man aansprakelijk en wel
alsof hij die rechtshandelingen zelf had
verricht. Als de vrouw als koopvrouw han-
delde, mocht ze haar erfelijk verkregen be-
zittingen, zonder de uitdrukkelijke toe-
stemming van haar man, niet belasten of
verruilen.

Indien één van de echtgenoten zich mis-
droeg en/of overspel pleegde dan mocht
deze door de andere partij verstoten/
verlaten worden en kon de benadeelde par-
tij bij de schepenbank een verzoek tot
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scheiding indienen. De bezittingen werden
volgens stadsrecht verdeeld. Een eventueel
poorterschap bleef behouden en voor de uit
dat huwelijk stammende kinderen moest
een alimentatie worden betaald, waarvoor
bij de boedelscheiding een deel werd gere-
serveerd. Bij een boedelscheiding bleven
kleren, ringen en andere kleinnoden, die de
man tijdens het huwelijk aan de vrouw had
gegeven, buiten beschouwing. Dit gold ook
voor de cadeaus die de peter en de meter
tijdens de doop van de kinderen hadden
gegeven. Uit een erfenis afkomstige bezit-
tingen en zogenoemde rentbrieven behoor-
den tot de boedel en dienden derhalve te
worden verdeeld, zelfs als bij de huwelijk-
se voorwaarden een andere regeling was
afgesproken.
Een door de ouders gegeven huwelijksca-
deau of de waarde daarvan moest aan die
ouders worden teruggeven.

Het nu volgende behoort in principe bij het
gedeelte over testamenten en over het er-
ven, maar stond vermeld in dit gedeelte
van de "Costumen". Het is dan ook om die
reden dat het op deze plaats wordt ver-
meld.
Echtgenoten konden gezamenlijk een testa-
ment opstellen en konden aan elkaar nala-
ten, mits de kinderen maar hun legitieme
portie kregen. Als er zogenoemde voorkin-
deren waren dan mochten die ook erven,
maar nooit meer dan het kleinste kindsdeel
van de andere, wettige, kinderen. Deze re-
gel gold trouwens ook voor alle andere erf-
genamen. Een gezamenlijk opgesteld testa-
ment kon worden gewijzigd of herroepen.
Na het overlijden van een van de partners
behield de langstlevende het poortersrecht
en kon binnen zes weken na het overlijden
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van de eerste partner beslissen of hij/zij
zich wilde houden aan de bepalingen in de
huwelijkse voorwaarden of aan die van het
testament. Een van beiden moest worden
gekozen. De weduwe of andere erfgena-
men mochten na het overlijden van iemand
langer dan zes weken in het sterfhuis ver-
blijven, mits ze de zaken die voor het in-
standhouden van het sterfhuis noodzakelijk
waren, bleven behartigen. Wel was toe-
stemming van de schepenbank noodzake-
lijk. Een weduwe die ontslagen wilde wor-
den van de verplichting de schulden van
haar man te betalen, moest na zes weken
de sleutel van het sterfhuis bij de secretarie
deponeren en ook haar eigen bezittingen
ten voordele van de crediteuren opgeven.
De langstlevende partner moest de kinde-
ren en andere erfgenamen binnen zes we-
ken een staat van inventaris van alle bezit-
tingen verstrekken en die, als de erfgena-
men dat verzochten, onder ede bevestigen.

Als er bij het huwelijk van een echtpaar
door de ouders een huwelijkscadeau was
gegeven en een van die ouders overleed
dan werd dat huwelijkscadeau buiten dat
sterfhuis gehouden.
Als echter een kind voor de ouders stierf
en er was een huwelijkscadeau bij het hu-
welijk van dat kind gegeven en er waren
geen wettige erfgenamen, dan moest het
huwelijkscadeau aan de ouders worden te-
ruggegeven.

Tot de uitgaven ten last van de overledene
werden de onkosten voor de begrafenis en
de andere uit het overlijden voorkomende
kosten, alsmede rouwkleding voor de
langstlevende, maar wel in overeenstem-
ming met de levensstandaard, gerekend.
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Van de testamenten
Alhoewel de titel "Van de testamenten"
luidt, gaat dit gedeelte ook over erfrecht.
Een gedeelte daarvan is reeds in het vorige
deel aan de orde geweest.

Testamenten dienden in aanwezigheid van
twee geloofwaardige getuigen te worden
opgesteld en voor de notaris te passeren.
De twee getuigen dienden het testament
afzonderlijk te ondertekenen. Indien de ge-
tuigen daartoe niet in staat waren, moest de
notaris daarvan de reden vermelden. Testa-
menten mochten ook door de testateur ge-
schreven en ondertekend worden en deze
kon dan bij de schepenen verklaren dat dit
zijn uiterste wil was. Ook hier dienden
twee getuigen aanwezig te zijn. De schepe-
nen zegelden het testament dat daarna door
de secretaris werd ondertekend en opge-
borgen.

Iedereen, voor zover daartoe in staat,
mocht over zijn eigen specifieke eigen-
dommen beschikken en die nalaten aan wie
hem/haar dat goeddacht. Ouders, die wetti-
ge kinderen hadden, waren echter verplicht
de legitieme portie aan de kinderen na te
laten, tenzij er voldoende redenen waren
die kinderen te onterven. Over de leengoe-
deren kon niet worden beschikt, omdat
daarvoor toestemming van de hertog van
Brabant of van het Leenhof nodig was.

Echtgenoten konden elk afzonderlijk een
testament opstellen, maar dan mochten zij
elkaar niet achterstellen of schaden. Stelde
een echtpaar een gezamenlijk testament op
dan kon de vrouw, voor zover ze daarover
kon beslissen, zelfstandig en bij afwezig-
heid van haar man, dat deel van het geza-
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menlijke testament herroepen. Ook hier
mochten haar beslissingen niet strijdig zijn
met de belangen van haar man. Jongens,
ouder dan 14 jaar en meisjes ouder dan 12
jaar, mits goed bij zinnen, mochten zelf in
een testament over hun bezittingen, behal-
ve de onroerende goederen, beslissen. Bas-
taarden hadden voor het opstellen van een
testament de toestemming van de markies
nodig, tenzij zij nog in leven zijnde kinde-
ren achterlieten.
Erkende beschermelingen en stadskinderen
hadden voor het opstellen van een testa-
ment de toestemming van de schepenbank
nodig. Iedereen kon zo vaak als hij/zij dat
wenst zijn/haar testament wijzigen.

Als er geen testament was opgesteld, deel-
den de wettige kinderen in gelijke mate in
de nalatenschap van de ouders. Hierbij was
het onmogelijk dat de mannelijke erven of
de oudste erve ten opzichte van de jongere
erven werden bevoordeeld. Kinderen uit
een eerder huwelijk deelden dan voor een
half kindsdeel. Als van twee ouders, beide
nog in leven, een kind overleed en er was
geen testament opgesteld, dan deelden de
ouders tezamen met de eventueel nog le-
vende kinderen. Voor het geval er wel een
testament was opgesteld, dienden de ou-
ders in ieder geval hun legitiem deel te
krijgen. Wanneer er uit het zelfde huwelijk
twee broers of zusters waren en elk daar-
van had kinderen, waarvan er één overleed
zonder zelf kinderen na te laten, waarbij
één van de ouders van dat kind, dus één
van de eerder genoemde broers of zusters
reeds eerder was overleden, dan erfden de
oom en tante van dat kind, maar niet de
kinderen van die oom of tante. Het zijde-
lingse erven.
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Bij het erven in zowel rechte - als zijde-
lingse lijn kwamen de kinderen in de plaats
van hun overleden ouders, maar dan wel
alle kinderen gezamenlijk. Dit is het
"staecksgewijze" erven.

Gewone bastaarden en wettige kinderen
erfden wel in rechte lijn van hun moeder,
maar waren bij het zijdelingse erven aan
moeders kant uitgesloten. Bij gehuwden
was de langstlevende verplicht tegenover
de andere erfgenamen borgen te stellen.
Crediteuren mochten naar keuze de langst-
levende of een van de andere erfgenamen,
maar slechts een van beiden, voor de
schulden van het sterfhuis aansprakelijk
stellen.

Als een van de ouders was overleden dan
was het niet noodzakelijk, tenzij bij testa-
ment anders was aangegeven, om de on-
kosten van de bruiloft van hun kinderen
voor zover die door de ouders waren be-
taald of de kleren, sieraden of boeken die
de ouders hun kind hadden gegeven, in het
sterfhuis van de ouders in te brengen.

Het kon voorkomen dat iemand bij de ver-
deling van een sterfhuis een deel van een
huis, hof of land kreeg toegewezen. Indien
hij/zij dat niet kon gebruiken dan kon dat
part worden verkocht, maar wel onder
strikte voorwaarden. Als anderen, waarme-
de dat deel van de nalatenschap was ver-
kregen, ook tot verkoop wilden overgaan
dan kon dat, maar dan wel in een openbare
verkoping en bij opbod. Wilden de anderen
niet verkopen dan diende de partner, die
wel wilde verkopen, met hen tot overeen-
stemming te komen. Lukte dat niet, dan-
dienden de partners die niet tot verkoop
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wilden overgaan een bod te doen op het te
verkopen deel. Degene die zijn deel wilde
verkopen had dan de keuze of dat bod te
aanvaarden of de andere partners uit te ko-
pen, waarbij het bod dat zij uitgebracht
hadden maatgevend was. Degene die zijn
part wilde verkopen had de keuze. Werd er
geen keuze gemaakt, dan werd het gehele
huis, hof of land openbaar en bij opbod
verkocht, waarbij alle erfgenamen konden
meebieden.

Ouders waren verplicht hun kinderen te
onderhouden, maar als de langstlevende
ouder schulden had dan kregen de kinderen
als zij trouwden of bij hun 25e jaar een deel
van die schulden.

Executeurs van testamenten moesten de
legaten en de schulden betalen. Gedurende
twee jaar na een overlijden hadden de
schuldeisers de gelegenheid zich te mel-
den.
Iemand die executeur van een nalatenschap
was en testamentair voogd over kinderen
was, mocht afzien van de voogdij. Nam hij
beide taken echter op zich dan diende hij
die ook te volbrengen.

Volwassen erfgenamen konden een execu-
teur van zijn plichten ontheffen, maar zij
moesten hem dan eerst de vergoeding beta-
len. In dat geval moesten de erfgenamen
voor de legaten een borg bij de schepenen
stellen en die legaten uiterlijk binnen een
jaar hebben uitgekeerd.
Executeurs van sterfhuizen waren verplicht
om binnen zes weken na het overlijden een
lijst van de inventaris te overleggen. Als in
een sterfhuis kinderen achtergelaten wer-
den, moesten de executeurs de inventaris-
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lijst aan de weesmeesters voorleggen en
later een afrekening tonen.

Bij de verdeling van een erfenis had de
langstlevende in ieder geval recht op:

Een tafel en een tafellaken dat men da-
gelijks gebruikte.
De beste tinnen pot.
De beste nap, eventueel van zilver. Al-
les wat er meer was, moest worden ver-
deeld.
De beste schotel en de beste lepel.
Een lampetkan en een bekken met de
beste handdoek.
Een bed en de toebehoren.

- De beste metalen pot en de beste ketel.
De beste pan, driepoot, drietand, brand-
ijzer en hengsel.

Een vrouw mocht haar beste kleren, zoals
zij die met Pasen bij het naar de kerk gaan
droeg, behouden. Zo ook de trouwring, de
beste gordel, keten of riem, ongeacht van
zilver of goud.
De man mocht zijn kleren die hij droeg,
zijn wapen, zegel en een ander beste ring,
zijn rijpaard, maar dat mocht geen werk-
paard zijn, behouden.

Goederen van personen die door de aal-
moezenier werden onderhouden, gingen na
het overlijden weer naar de armen.

In principe waren alle bezittingen, ook wa-
pens, paardentuig, voorraden, meubelen en
eventueel gekochte lijfrenten, te verdelen.
Alle bezittingen dienden in twee delen te
worden verdeeld, waarbij de helft naar de
naasten van vaders kant ging en de andere
helft naar de naasten van moeders kant

ging-
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Een sterfhuis kon na de dood van één van
de ouders worden verdeeld. De langstle-
vende had derhalve niet automatisch het
vruchtgebruik, ook al kon dat wel in het
testament worden vastgelegd. Als de kin-
deren geen erfgenaam waren, of hun erf-
deel weigerden, behoefden zij niet in de
schulden van het sterfhuis te delen.

Tot slot nog een merkwaardige bepaling in
dit deel over testamenten.
Een man die bij een meisje of vrouw een
kind had verwekt, moest kraamgeld en een
redelijke alimentatie voor dat kind betalen.
Een moeder mocht, tenzij de vader daarte-
gen zwaarwegende bezwaren inbracht,
haar bastaard zelf opvoeden. Betaalde de
vader niet, dan moest dat op eigen kosten
geschieden.

Van de "Weescamer"
"Van onbejaerde kinderen, ende andere
personen onmachtigh haere sinnen"

Er werden door de burgemeesters en sche-
penen drie weesmeesters en een beëdigde
klerk aangesteld, waarbij de weesmeesters
als opper-voogden de zorg hadden voor de
kinderen die hun vader of moeder hadden
verloren en alle andere personen, die onder
voogdij stonden.

Weeskinderen stonden tot hun 25e jaar on-
der voogdij. Andere personen die onder
voogdij stonden waren: zotte, onnozele
kinderen en onmachtigen van verstand en
zij die blind, stom of doof zijn. Hiervoor
gold zelfs dat de voogdij langer dan tot hun
25e levensjaar kon doorlopen. Jongeren,
die ouder waren dan 25 jaar maar "niets of
slechts weinig weten" en verkwisters van
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hun inkomsten waren, konden ook langer
onder voogdij worden gehouden, tenzij
hun (toeziende) voogden onder ede beves-
tigden dat het hen in orde leek dat dezelfde
jongeren wijs genoeg is, zonder zorgen van
armoede of losbandigheid, de inkomsten
zelf te besturen.

De weesmeesters en de klerk waren ver-
plicht alle weken twee dagen t.w. dinsdags
en zaterdags zitting te houden. Was een
zaak ingewikkeld dan mochten de wees-
meesters de burgemeesters en schepenen
om raad vragen. Burgemeesters en schepe-
nen waren derhalve een hogere raad voor
de weesmeesters. De weesmeesters konden
mensen oproepen om voor hen te verschij-
nen. Kwam de opgeroepene niet opdagen
dan werd 1 Carolusgulden verbeurd, de
tweede keer 2 Carolusguldens enz. Deze
boeten werden door de schout geïncas-
seerd.
Op het onheus bejegenen van de wees-
meesters of hun klerk stond een boete van
24 Carolusguldens.

Indien er in een sterfhuis kinderen waren
dan dienden het testament of de inventaris-
lijst aan de weesmeesters te worden ge-
toond. Zelfs als de weeskamer in het testa-
ment nadrukkelijk werd uitgesloten - dat
kon als er voogden werden genoemd - dan
nog moest dat testament worden getoond.
Op het in gebreke blijven stond een boete
van 10 Carolusguldens.

Rentebrieven of ander zekerheden voor
weeskinderen of andere simpele personen
dienden in de zogenoemde weeskist te
worden bewaard. Op het niet deponeren
van weesbrieven stond een boete van 10
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Carolusguldens.
Als een poorter of andere ingezetene van
de stad minderjarige kinderen naliet, dien-
den de langstlevende ouder of de bezitters
van het sterfhuis binnen 15 dagen na het
overlijden met naaste bloedverwanten van
de overledene naar de weesmeesters te ko-
men. Er dienden dan twee namen van elke
zijde te worden genoemd waaruit door de
weesmeesters er één van elke zijde werd
verkozen die tot voogd werden benoemd.
Daarbij mochten die voogden geen conflict
met de weesmeesters hebben. Waren er
geen naaste verwanten, dan konden de
weesmeesters geschikte vreemden als
voogden benoemen. Op het in gebreke blij-
ven stond een boete van 6 Carolusguldens.
In een volgende zitting van de weesmees-
ters werd dan door de voogden de eed af-
gelegd. Gebeurde dit niet, werd er een boe-
te van 2 Carolusguldens opgelegd.

Voogd en toeziende voogd hadden als eer-
ste taak het erfdeel van de kinderen in een
sterfhuis veilig te stellen en behartigden
verder de belangen van de weeskinderen.
Van de inventarislijst en de verdeling van
de goederen dienden de (toeziende) voog-
den een kopie aan de klerk van de wees-
meesters ter hand te stellen. Deze lijst
diende binnen zes weken na het overlijden
of anders met medeweten van de wees-
meesters zo spoedig mogelijk daarna te
worden overlegd. Op overtreding stond een
straf van 10 Carolusguldens.

De (toeziende) voogden dienden ieder jaar
rekening en verantwoording tegenover de
weesmeesters af te leggen en verder als
daartoe aanleiding was eerder en wel bin-
nen zes weken nadat die aanleiding zich
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had voorgedaan. Bezaten de (toeziende)
voogden een redelijk bedrag in contant
geld van de wezen dan diende dit bedrag
binnen 6 weken te worden belegd tegen 1
penning de 16. Het geld mocht niet in dijk-
landen worden belegd. Bij een in gebreke
zijn werd een boete van 100 Carolusgulden
opgelegd en diende het renteverlies uit ei-
gen middelen te worden gecompenseerd.
De weesmeesters dienden op dit soort za-
ken attent te zijn.
Bij een volgend artikel van de "Costumen"
ging het niet zozeer om weeskinderen of
andere "simpele" personen, maar meer om
minderjarigen in het algemeen.
Zij waren niet verplicht om hun schulden,
die voortkwamen uit dobbelen, kaarten of
spelen op "bolbanen" te voldoen. Bij het
kaatsen of balslaan moest de minderjarigen
maximaal tot 5 schellingen betalen en de
rest moest hen worden kwijtgescholden.
Jongeren, die betrokken waren geweest bij
spelen of naar badhuizen of bordelen wa-
ren geweest, zouden wel worden gecorri-
geerd, maar verder geen consequenties on-
dervinden.
Bezitters van wijnhuizen of een waard,
maar ook anderen, mochten aan wezen en
andere onder voogdij staanden niet meer
lenen dan 10 stuivers. Werd er meer ge-
leend, kreeg de lener een boete van 6 Caro-
lusguldens en behoefde het geleende geld
niet te worden terugbetaald.

Weeskinderen bleven in het algemeen tot
hun 25e jaar onder voogdij staan. Was een
weeskind gehuwd, of, als hij/zij nog onge-
huwd was, bijzonder bekwaam, dan kon de
voogdij worden opgeheven. De (toeziende)
voogden moesten dan naar de weesmees-
ters gaan en, terwijl zij onder ede stonden,
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aantonen dat dat voogdijkind capabel was.
Werd de voogdij opgeheven, dan kreeg de
desbetreffende wees daarvan van de wees-
meesters bericht.
Een andere mogelijkheid was dat weeskin-
deren boven de 16 jaar op voorspraak van
hun (toeziende) voogden en na verkregen
toestemming van de weesmeesters, zelf de
beschikking kregen over hun bezittingen.
Daarbij werd opgemerkt dat de periode
tussen 16 en 25 jaar een periode van bij-
zondere groei was. De ontheffing uit de
voogdij was waarschijnlijk in het bijzonder
op jongeren, die gehuwd waren maar nog
geen 25 jaar, van toepassing.
Jongeren, tussen 16 en 25 jaar, die onder
voogdij stonden en gehuwd waren, moch-
ten hun bezittingen (onroerend goed, leen-
goederen en erfrenten) niet zonder de toe-
stemming van de (toeziende) voogden ver-
kopen of belenen. Deze jongeren mochten
alleen handel drijven voor "brood en bier
en alle andere noodzakelijke zaken voor
hun lichaam, niet uitzonderlijk boven hun
stand uitgaande".

Hoogstraten
Hoogstraten was een vrijheid binnen het
hertogdom Brabant. In ongeveer 1210
werd deze vrijheid door de hertog van Bra-
bant, Hendrik I gesticht. Thans ligt Hoog-
straten in België.

Van Hoogstraten zijn een vijftal documen-
ten bekend:

De "Costuymen van Hoochstraten" ge-
dateerd "XXen dach van Septembre
XIX "(= 1519).
Dit document was ondertekend door
Achtenrijt, een van de schepenen.
"Ordonnantie op 't stuck van Justicie
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der Vryheyt Hoochstraten" gedateerd
"den xviii dach van mey, in den jare ons
heeren duysent vijf hondert acht ende
veertich".
Dit document was ondertekend door
Elisabeth van Culemborch en Philips de
Lalaing.
Een Nieuwe Ordonnantie, gedateerd
"derden dag marty in den jare duysent
vijfhondert en een end vijftich stilo
traiecten".
Dit document was ondertekend door
Elisabeth van Culemborch en Philips de
Lalaing en bevatte, naast het weer in-
stellen van een schepenbank voor Rij-
kevorsel, enige wijzigingen op artikelen
uit het vorige document en een aantal
vergoedingen voor de ambtenaren.
"Ordonnantie op 't stuck van Justicie
der Vrijheyt Hoochstraten" gedateerd
den seventiensten dag februario anno
vijftien hondert vijf en vijftich, naer
tschrijven thoofs van Brabant". Dit do-
cument was ondertekend door Anna van
Rennenberg, weduwe van Philips de
Lalaing en door Anthonis de Lalaing,
haar zoon.
Dit document bevatte alleen een aantal
aanwijzingen over de vergoedingen van
de diverse ambtenaren en kan derhalve
in het kader van dit artikel buiten be-
schouwing blijven.
"Der Vryheyt Hoochstraten", gedateerd
"der dertichsten dach van meert in den
jaere
ons heeren duysent vyfhondert vyffen-
vyftig, styl van Utrecht".
Dit document was ondertekend door
Elisabeth van Culemborch en Philips de
Lalaing.
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Het eerste document is in 1632 door de
graaf op enige punten van ondergeschikt
belang nogmaals aangepast.

De transcriptie van de hierboven vermelde
documenten is van E. Adriaensen, de toen-
malige gemeentesecretaris van Hoogstra-
ten en dateert van 20 oktober 1886.

Bij de laatse twee documenten doet zich
iets merkwaardigs voor. In het document
van 17 februari 1555 wordt vermeld dat
Anna Rennenberg weduwe van Philips de
Lalaing is. Terwijl het document van 30
maart 1555 door zowel Elisabeth van Cu-
lemborg als Philips de Lalaing is onderte-
kend, die op dat tijdstip reeds zou moeten
zijn overleden. Het document van 30 maart
1555 betreft een aanvulling op een docu-
ment van 1535, dat door Antoon de La-
laing was opgesteld en door de schepenen
goedgekeurd was. Het ging hierbij om een
soort algemene politieverordening. Dat do-
cument is in maart 1546 door Elisabeth
van Culemborg en Philips de Lalaing ver-
nieuwd en uitgebreid, waarbij Philips de
Lalaing de op te leggen boeten had gewij-
zigd in de toenmalige muntwaarde van
ponden, schellingen en penningen.
Het is denkbaar dat hier een vergissing bij
het lezen van het jaartal is begaan. Het do-
cument moet ca. 1546 zijn opgesteld. Een
andere mogelijkheid is dat het document in
1555, opnieuw en ongewijzigd is gepubli-
ceerd. Binnenkort zal het hier gesignaleer-
de probleem nader worden onderzocht.
In 1519 was Elisabeth van Culemborg, die
toen met Antoon van Lalaing was gehuwd,
gravin van het Land van Hoogstraten.
Naast de stad Hoogstraten omvatte het
Land van Hoogstraten de plaatsen Rijke-
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vorsel, Minderhout en Meerle en Meer.
Elisabeth van Culemborg, geboren 30
maart 1475, was de oudste dochter van Jas-
per van Culemborg en Johanna van Bour-
gondië. Haar drie broers waren jong ge-
storven en daardoor erfde zij Hoogstraten.
Haar zuster erfde Rijkevorsel. Elisabeth
van Culemborg was in 1501 met Jan van
Luxemburg getrouwd, doch deze overleed
in 1508. Op 11 april 1509 trouwde Elisa-
beth van Culemborg met Antoon de
Lalaing. Dit huwelijk bleef kinderloos.

Antoon de Lalaing droomde van de titel
van graaf, maar zijn eigen gebied was
daartoe te klein en het Land van Hoogstra-
ten ook. Elisabeth van Culemborg gaf haar
bezit, tegen een vergoeding van 40 Groten
Vlaams, erfelijk volledig in handen van
Antoon de Lalaing. Deze slaagde er in Rij-
kevorsel voor 4000 pond te kopen en voeg-
de dat bij het Land van Hoogstraten. In
1518 ontving Antoon de Lalaing de grafe-
lijke titel. Hij overleed in 1540 en werd
toen opgevolgd door zijn neef Philips de
Lalaing. Op 11 april 1540 deed Philips de
Lalaing, die gehuwd was met Anna van
Rennenberg, zijn intrede in Hoogstraten.
Philips de Lalaing was ook stadhouder van
Gelre en verbleef veelvuldig in Arnhem.
Philips de Lalaing overleed in 1555 en zou
dan voor 17 februari moeten zijn gestor-
ven, terwijl ongeveer vijf maanden daarna
Elisabeth van Culemborg overleden moet
zijn. Philips de Lalaing werd opgevolgd
door zijn zoon Antoon de Lalaing, die in
1530 was geboren.

Over "die Costuymen van Hoochstra-
ten"
Het eerste stuk over de "Costumen" is door
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de schepenen, op verzoek van de graaf, op-
gesteld. De wijzigingen zijn steeds van de
kant van de graaf opgesteld.
In de documenten, die in 1519 en 1548
werden ondertekend, werd er voor en over
weeskinderen iets geregeld. In 1548 werd
geregeld dat er twee opper-momboirs
(weesmeesters) aangesteld werden.

Een indeling zoals in de stukken van Ber-
gen op Zoom wel het geval is ontbreekt,
zodat de daar gevolgde opzet hier niet kan
worden toegepast. In het Land van Hoog-
straten waren twee schepenbanken, een zo-
genoemde binnen- en een zogenoemde bui-
tenbank. De beide schepenbanken telden
zeven schepenen. De buitenbank telde ze-
ven schepenen die uit de buitendorpen af-
komstig waren; twee kwamen uit Meer,
twee uit Meerle, twee uit Minderhout en
één uit Wortel.
Rijkevorsel behoorde van 1548 tot 1551 bij
de buitenbank en later nog tweemaal, maar
had in de andere perioden een eigen sche-
penbank. De buitenbank vonniste volgens
"de Costuymen van Santhoven", een lan-
delijk wetboek. De binnenbank waar de
schepenen uit de stad Hoogstraten afkom-
stig waren, vonniste volgens het stadsrecht
van Antwerpen. Hoogstraten was immers
ook een stad. De binnenbank hield om de
14 dagen op donderdag zitting. Was de
oorspronkelijke zittingsdag een feestdag
dan verviel de zitting en werd de volgende
zitting 14 dagen later gehouden. De wijzi-
ging, die in 1555 werd ingevoerd, bepaalde
dat als de oorspronkelijke zittingsdag op
een feestdag viel de zitting op vrijdag werd
gehouden.
Het is onwaarschijnlijk dat het Land van
Hoogstraten het ambt van burgemeester,
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zoals in Bergen op Zoom het geval was,
kende. Men kende de ambten van dros-
saard, schout en schepenen. Wel kende
men de functie van borgemeester, maar die
was belast met het innen van de gemeente-
lijke belastingen en droeg zorg voor alle
inkomsten en uitgaven. Elk jaar werd er
een nieuwe borgemeester aangesteld, die
bij het aanvaarden van zijn functie een
borg moest stellen.

Hoe men Schuit halen sal achter een
dooden
Als er iemand was overleden en er was nog
een schuldeiser, maar die schuld werd door
de erfgenamen niet erkend, dan moest die
schuldeiser bij de schepenbank verklaren
dat hij van de dode geld tegoed had en
daarna de eed afleggen. Vervolgens moest
hij met twee onafhankelijke mannen ko-
men en die moesten dan onder ede bevesti-
gen dat de eed van de schuldeiser goed en
rechtvaardig was. Als dat was gebeurd
dienden de erfgenamen de schuld te beta-
len.

Van scheydinge ende deylinge
Indien er kinderen uit een verschillend hu-
welijk in een sterfhuis waren achtergelaten,
deelden die gelijk in de bezittingen van de
overledene waarvan zij afkomstig waren.
Bezittingen die in leen waren verkregen,
gingen naar de Leenbank terug.

Bij een huwelijk gold dat als man of vrouw
een huis verkregen (geërfd) had of zelf ge-
kocht, groot ongeveer 40 of 50 roeden, dan
kreeg de langstlevende na het overlijden
van de andere partner, ook als er geen kin-
deren waren, de helft van de waarde van
dat huis. Vruchtgebruik van goederen was
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niet mogelijk, wel konden goederen in leen
verkregen worden. Alle bezittingen in het
huwelijk verkregen, of die nu door de man
of door de vrouw verkregen waren, behal-
ve het vaderlijk erfdeel, waren deelbaar.
Het vaderlijk erfdeel ging terug naar waar
het vandaan was gekomen.

Als er een sterfhuis was ontstaan en één
van de erfgenamen wilde zijn/haar erfdeel,
terwijl de andere erfgenamen weigerden,
dan kon die eerste erfgenaam naar de heer
(= schepenbank) komen en om een schei-
ding en deling verzoeken. De heer gaf dan
een scheidingsdag op, die dan 's zondags
in de kerk moest worden afgekondigd. De-
gene, die om de scheiding had verzocht,
moest wel een borg voor de te maken kos-
ten stellen.

Hoe men een weeskindt onterfven mach
ende anders
Hier werd bepaald dat als "een bedde
scheyt ende onmondige kindere blijve" een
naaste verwant van vaders kant "mom-
boir" (= voogd) zou zijn en een naaste ver-
want van moeders kant als "toesiener" (=
toeziende voogd) zou zijn. Wilden zij dat
niet of waren zij daartoe niet in staat, dan
werden door de schepenbank twee andere
mannen als (toeziende) voogd aangewezen.

Als er in een sterfhuis voor de weeskinde-
ren niet genoeg geld was om de schulden
van dat sterfhuis te betalen en voor zich-
zelf om in het levensonderhoud te voor-
zien, dan dienden de (toeziende) voogden
dat aan de schepenbank te melden. Door de
schepenbank kon dan geconstateerd wor-
den dat er niets anders overbleef dan het
erf en de erfelijke goederen "in andere
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handen te laten overgaan". Hiervoor was
de medewerking van de naaste bloedver-
wanten noodzakelijk. Vier naaste bloedver-
wanten van zowel vaders als moeders kant
moesten dan "sweren ten heyligen op een
Cruys, dat dyen vercoop hen beter ende
eerbaerlycke dochte dan gelaten ten be-
houffe ende proffyte vande kinderen; zoo
moet hen godt helpen zyn Cruys ende alle
heyligen". Bleven de bloedverwanten in
gebreke of waren er geen bloedverwanten
dan konden de schepenen die eed afleggen.

De (toeziende) voogden dienden ieder jaar
rekening en verantwoording af te leggen en
als de naaste verwanten die afrekening niet
afkeurden dan werd door de secretaris een
afrekening in tweevoud opgemaakt. Hier-
van bleef één exemplaar bij de secretaris
en één exemplaar bleef bij de schepenbank.
De wezen bleven onder voogdij staan tot
zij oud genoeg waren, jongens tot 15 jaar
en meisjes tot 14 jaar, "ende daeraff te
thoonen goet bescheet, dat zy zoo oudt zyn
eer syse verlaten moghen".

In het document van 1548 werd een geheel
hoofdstuk aan de wezen gewijd.
"Articlen ende ordonnantien bij ons ge-
raemt ende gesloten tot momboirye van
den onbejaerde kinderen ende dadministra-
tie van hueren goeden"

Door de drost, schout en schepenen werden
er twee opper-momboirs (= weesmeesters),
uit diegenen die daartoe bekwaam werden
geacht, benoemd. De eerste werd voor drie
jaar benoemd, de tweede voor twee jaar.
De zittingtijd was twee jaar. Het was de
opper-momboirs niet toegestaan om de ad-
ministratie voor een van de wezen te doen.
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Zolang de vader nog leefde, was die de
momboir over zijn kinderen, maar hij was
wel, na het overlijden van zijn vrouw, ver-
plicht te scheiden en te delen. Naaste
vrienden moesten bij voorkeur geen mom-
boir zijn, want de kinderen hadden die
vrienden nodig. Momboirs dienden de eed
af te leggen. De taak van de momboirs
werd als volgt omschreven:
"de momboiren sullen sculdich zyn nadien
zy de administratie voirs, van de weesen
aenveert selen hebben de weesen op te
vueden teleerene ende bewegene tot alle
eere ende salicheyt gelyck oft henzelfs
kyntste wetene tzy met scolen gaen, leeren
lezen ende scryven oft aen een ambacht oft
lantneringen daer hoe zy sullen sien dat
weesen gheest ende natuere best geinclu-
neert is naer zyn staet en des weesen macht
het goede".

Momboirs waren verplicht binnen 14 da-
gen een lijst van bezittingen, met alle
schulden en tegoeden, voor de wezen op te
stellen. Deze inventaris moest in tweevoud
worden opgemaakt. De opper-momboirs
moesten de lijst controleren en als de lijst
accoord was, werd die ondertekend. Eén
exemplaar werd door de opper-momboirs
bewaard.

Voor de wezen binnenkomende gelden
dienden de momboirs te beleggen en wel in
bezittingen die een goed onderpand waren.
Erfgoederen, zoals huizen en land, dienden
de momboirs tegen het hoogste bod en op
borg voor ten hoogste 4, 6 of 8 jaar uit te
geven. Daarbij zal onder meer een rol heb-
ben gespeeld dat goederen die gedurende
17 jaar, 17 maanden, 17 weken, 17 dagen,
17 uren en 17 minuten achtereen waren ge-
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huurd het eigendom van de huurder waren
geworden.

Momboirs mochten erfgoederen niet ver-
kopen of belasten, noch mochten, zonder
toestemming van de opper-momboirs en
schriftelijke toestemming van de schepe-
nen alsmede toestemming van de bloedver-
wanten, nieuwe gebouwen op erfgoederen
worden geplaatst.

Bij het beëindigen van een voogdij, door
het bereiken van de volwassenheid van het
weeskind of door een huwelijk voor het 25e

jaar, dienden de momboirs een afrekening
in drievoud op te stellen. Eén exemplaar
was voor de opper-momboirs, één exem-
plaar was voor het weeskind en het derde
exemplaar was voor de voogden. De afre-
kening was gedurende een jaar ter inzage
en was daarna afgesloten. Zowel de opper-
momboirs als de voogden kregen voor hun
werk een vergoeding die uit de bezittingen
van de weeskinderen werd betaald. De ver-
goeding van de opper-momboirs werd door
schout en schepenen bepaald, die voor de
voogden door de opper-momboirs.

Kanttekeningen
De "Costuymen" van Hoogstraten zijn van
een eerdere datum dan die van Bergen op
Zoom. Daardoor is een goede vergelijking
niet goed mogelijk.

In Hoogstraten is de grens van onder voog-
dij staan in 1519 voor jongens 15 jaar en

voor meisjes 14 jaar; in 1548 is die grens
verlegd naar voor jongens 25 jaar en voor
meisjes naar 24 jaar.
In Bergen op Zoom was het initiatief om
tot "Costumen" te komen door de markies
genomen, die een concept had neergelegd.
De Brede Raad heeft uiteindelijk een aan-
tal wijzingen in die oorspronkelijke "Cos-
tumen"aangebracht. In Hoogstraten hebben
de schepenen, weliswaar op verzoek van
de graaf, de "Costuymen" opgesteld en
naar het lijkt op basis van het bestaande
gewoonterecht. Het grafelijk gezag heeft
die oorspronkelijke "Costuymen" meerde-
re malen aangepast.

In het hertogdom Brabant, waar zowel Ber-
gen op Zoom als Hoogstraten, deel van uit-
maakten, was kennelijk geen sprake van
een uniforme rechtspraak.

Vooral uit de "Costumen'Van Bergen op
Zoom blijkt dat in die tijd de positie van de
vrouw een uitermate ondergeschikte was.
In het algemeen kan worden gesteld dat de
positie van de weeskinderen redelijk be-
schermd was en de taak van de voogden of
momboirs goed beschreven. Wellicht zal
dit te maken hebben met de vrees dat de
weeskinderen anders in groten getale arm-
lastig werden.

C.Speek.
Ranonkelstraat 4,
6942 VZ Didam
Tel/fax. 0031 (0)316 223397
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Paleografie

Brief aan de magistraat van Doesburg
J. Ligterink

Aen de Magistraet der Stadt Doesborch
Copia

Eersame ende voorsichtige ') besondere goede vrunden
Uuijt verlesinge van d' inliggende requeste sullen u eersame
connen vernemen wat d' Affgesanten der Stadt
Dotinchem aen ons daerbij hebben te kennen gegeven
ende versocht/ welcken volgende is ons goetlick
gesinnen2) dat u eersame die turbatie ende indracht3)/
in de requeste uijtgedruckt/ nae behooren aff doen
ende gedoogen dat voortaen die schippers ende borgers
van de voornoembde stadt Doetinchem den anderen
borgeren in 't laeden ende voeren van haere goederen
op der Landtschapstroom 4) dienen moogen/ Ende in cas
van oppositie weijgerongh ofte vertreck5) citieren ende
laeden 6) wij U Eersame hiermede tegens den eersten dach
aenstaende maents October des naemiddages ten
inganck van de Raede7) door derselver Gecommittier-
den ende genoechsamen volmachtiger t' ersehijnnen om te aen-
hooren soodaanen eijseh ende conclusie als Remonstranten 8)/
ten daege dienende/ sullen willen doen/ ende nemen daerop
te antwoorden ende voor te nemen als u Eersame te Raade
bevinden sullen ende voorts nae verhoor der saecken
te sien doen ende hooren ordonnieren nae behooren/ U Eersame
niet verholdende derselver volrmchtiger erschijne ten daege
voors. ofte niet dat gelickewel op aenholden van de
Remonstranten ergaen sal wat recht is/ U Eersame hiermede
den Almoogenden bevelende/ Geschreven t' Arnhem
den XXVII (=27en) Junij 1634.

Die Raaden etc.

1. voorsichtige = vooruitziende/ verstandige 6. citieren ende laeden = dagvaarden en uit
2. gesinnen = verlangen
3. turbatie en indracht = belemmering en

schade/afbreuk
4. landschapsstroom = vaarwater in het be-

treffende gebied
5. in cas van oppositie of vertreck = in geval

van tegenstand of oponthoud

nodigen
7. ten inganck van de raad = ter zitting van

de raad
8. Remonstranten = indieners van een be-

zwaarschrift
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Termen van vroeger (domin-dria)
H.M. Lups

dominica zondag
dominateur heerser, slampamper
dominatie heerschappij, overheersing
domineeren overheersen, meester spelen,
het gezag uitoefenen
dominium eigendom
dominium plenum volkomen eigendom
dominium utile uittrekkende eigendom,
vruchtgebruik, lijftocht
in Domino obiitis gestorven in de Heer
dominus heer
dominus directus rechte of volkome eige-
naar
dominus feudi leenheer
dominus utilus hij die het vruchtgebruik
heeft
domus huis, verblijfplaats (in domo prop-
ria = in zijn eigen huis)
donateur gever, schenker
donatie vrije overdracht, gift, geschenk
donatie (donatio) mortis causa gift ter
zake des doods, schenking onder de op-
schortende voorwaarde dat de begiftigde
de schenker overleeft
donatie inter vivos gift onder de levenden
donatie sponsalitia bruidsschat, huwe-
lijksgift
donataris iemand die iets geschonken/
gegeven is, begiftigde
donderbus vuurmond, kanon
donderbusmeester (dondermeester) artil-
lerieofficier
doodschouw geneeskundig onderzoek van
een lijk met opgave van de doodsoorzaak,
vereist voor het verlof tot begraven

doodsschulden schulden gemaakt ter zake
van iemands overlijden
doopheffer(ster) hij (zij) die een kind ten
doop houdt, peetoom (-tante)
doopinschrijving aantekening in een kerk-
register dat iemand is gedoopt, als regel
met ouders, eventueel met doopgetuigen
doopsgezinden, Doopsgezinde Gemeente
ook Mennonieten of Mennisten genoemd
naar de stichter. Kerkgenootschap dat o.a.
de kinderdoop verwerpt. Daardoor zijn de
geboortedata en de namen van de ouders
moeilijk te bepalen. In Amsterdam werden
ze vanaf 1714 verplicht geboortenregisters
bij te houden.
dootban aanklacht wegens doodslag;
doodslag
dorso, in keerzijde van een los blad, speci-
aal van handelspapier
dossier het geheel van archiefbescheiden
ontvangen of opgemaakt door een instel-
ling, een persoon of een groep personen,
bij de behandeling van één zaak
dote huwelij ksgoed
doteren voorzien van inkomsten, begifti-
gen
douarie bruidschat, morgengave, weduwe-
gift
do ut des ik geef iets opdat gij het ook
geeft
Dresseeren opstellen, opmaken (van een
stuk); ordenen, toerichten; africhten, verbe-
teren
Driakel tegengiftegen dierlijke vergiften,
in het bijzonder tegen slangenbeten
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Jefferson had nog een zoon
JW. Koten

In Nature, het wetenschappelijke blad met
de hoogste reputatie in de wereld, stond
enige weken geleden (5 Nov 1998) een
verhaal over de "onwettige kinderen" van
Jefferson, die hij bij een slavin zou hebben
verwekt. De lezers van Ons Erfgoed, zal
dit onderwerp mogelijk interesseren, ge-
zien de belangstelling die eerdere artikelen
over het DNA-onderzoek hebben gehad.
Dit artikel bevestigt de nogmaals de grote
betekenis van het DNA-onderzoek voor de
genealogie zoals wij hier in vroegere arti-
kelen hebben uiteengezet. Een betekenis
die de komende jaren zal toenemen, omdat
de combinatie van DNA-onderzoek en ge-
nealogie belangrijke medische en farma-
ceutische implicaties heeft. Vandaar dat
bekende geneesmiddelen industrieën on-
dermeer in IJsland een groot laboratorium
voor DNAAgenealogisch onderzoek heb-
ben opgezet. In deze gesloten bevolking
laten zich erfelijke afwijkingen het meest
vruchtbaar bestuderen. Op gezette tijdens
worden dan ook door dit laboratorium be-
langrijke ontdekkingen gedaan, waarbij
bepaalde ziekten aan DNA-afwijkingen
kunnen worden gekoppeld.
Het zal ook duidelijk zijn dat het Nature-
artikel over de ontdekking van onwettige
kinderen bij de geliefde en gerespecteerde
president Jefferson, dit keer vooral politie-
ke bijbedoelingen had. Onze William Jef-
ferson (hoe bestaat het!) Clinton kan er van
mee praten.
Allereerst wie was Thomas Jefferson? Jef-
ferson was de derde president van de Vere-

nigde Staten (1743-1826). Hij heeft twee
ambtstermijnen uitgediend. Hij was een
van de beste Amerikaanse presidenten die
er ooit zijn geweest. Jefferson moet een
mooie slanke man zijn geweest, lang voor
die dagen (186) met een mannelijk uiterlijk
en zeer innemende manieren. Thomas J.
was zoon van een zeer invloedrijke en zeer
welgestelde landmeter, die zich een dure
studie voor zijn zeer begaafde zoon kon
veroorloven. Niet alleen dat hij een briljant
jurist was, daarnaast was hij taalkundige en
historisch zeer begaafd. Hij beheerste tien
talen. Kortom hij was een geniale staats-
man-wetenschapper, bovendien een aange-
name persoonlijkheid, warm en prettig in
zijn omgang, evenwichtig, een goede gast-
heer, maar wel gesloten, zodat veel vanwat
in hem omging verborgen bleef. Hij wordt
dan ook wel een sphynx in het Witte Huis
genoemd..
De Amerikanen kennen Jefferson vooral
als de ontwerper van de grondwet. Dat is
ten dele wel juist. Het is aardig er op te
wijzen dat hij in 1786 Franklin (van de
bliksemafleider) was opgevolgd als verte-
genwoordiger-ambassadeur in Parijs. Hij
sprak vloeiend Frans en was met het ge-
dachtegoed o.a. van de markies La Fayette,
zeer wel vertrouwd. Kortom veel van wat
leefde in de geesten van Frankrijk vond
zijn uitwerking in de Amerikaanse grond-
wet en dit weer heeft enorm doorgewerkt
op de Europese politiek.
Jefferson trouwde op 29 jarige leeftijd.
Zijn vrouw Martha overleed in 1782 toen
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hij 39 was, bij de geboorte van haar zesde
kind. Van deze zes kinderen overleefden er
maar twee, zodat Jefferson veel huiselijk
verdriet moet hebben gekend. Na de dood
van zijn geliefde Martha was hij een ge-
broken man. Om zijn zinnen te verzetten
schreef hij een beroemd boek: Notities van
Virginia, waarin hij de verhouding blank
en zwart analyseerde en nogal op kwam
voor de afschaffing van de slavernij.
Zijn lot was echter dat hij nadien een rela-
tie kreeg met één van zijn "slavinnen", nl.
Sally Hemings. Zij was in feite een half-
zuster van zijn vrouw Martha, zijn schoon-
zusje dus, omdat zij een illegitiem kind
was van zijn schoonpapa, die deze Sally bij
een slavin had verwekt. Hij had haar na de
dood van zijn schoonpapa "geërfd".
Deze Sally was 14 jaar toen zij in 1786 met
Jefferson en zijn dochter naar Parijs ging.
Toen zij enkele jaren later naar de Vere-
nigde Staten terugkeerden was Sally zwan-
ger. Thomas was toen (evenals Clinton met
Monica) 28 jaar ouder dan Sally. Het kind,
een zoon, werd nooit als zodanig door
Thomas erkend. Nadien kreeg Sally nog
meer kinderen. Het was weldra algemeen
bekend dat Thomas een vaste relatie onder-
hield met een ruim 28 jaar jongere mulat-
tinnen concubine.
Bij de presidentsverkiezingen heeft dit
enig schandaal verwekt, niettemin werd
Jefferson voor de tweede ambtstermijn met
ruime meerderheid herkozen. Omtrent dit
vaderschap van Jefferson bij zijn schoon-
zusje Sally is nogal wat te doen geweest.
Tijdgenoten stelden dat de kinderen van
Sally sprekend op hun vader Thomas le-
ken. Vooral haar laatste zoon Eston (1809)
die zich later Eston Hemings Jefferson is
gaan noemen. Madison, het vierde kind

258

van Sally stelde dat zijn moeder hem ver-
teld had dat al haar kinderen bevaderd wa-
ren door Thomas.
Vooral de afstammelingen van Thomas en
Sally, hebben met kracht het vaderschap
van Jefferson staande gehouden, terecht,
zoals later bleek. Historici meenden echter
dat het niet de kinderen van Sally en Jef-
ferson waren maar van Samuel of Peter
Carr met Sally. Dit waren de zonen van de
zuster van Thomas, vandaar de gelijkenis
met hun oom.
Onlangs is deze zaak beslecht. Van Jeffer-
son en Sally leven nog mannelijke nako-
melingen in de mannelijke lijn (vader -
zoon - kleinzoon - achterkleinzoon enz),
maar uit het huwelijk van Thomas en
Martha overleefden alleen dochters. Er was
dus geen bewijs mogelijk door onderzoek
van het wettelijk nageslacht. Gelukkig wa-
ren er nog wel mannelijke nakomelingen in
patri-lineaire lijn van de broer (Field) van
zijn vader in leven. Zoals wij in een eerder
artikel hebben uiteengezet hebben alle
mannelijke nakomelingen van één man
hetzelfde Y-chromosoom. Door nu het
DNA van het Y chromosoom van de nako-
meling van Sally en Thomas te vergelijken
met de mannelijke nakomelingen van zijn
oom Jefferson, bleek dat het Y-chromo-
soom in beide takken identiek was. Daar-
mee staat ondubbelzinnig vast dat Thomas
Jefferson bij zijn schoonzusje-concubine
nakomelingen had verwekt.
Het toeval heeft bij dit onderzoek ook een
rol gespeeld. Het onderzoek van het Y-
chromosoom vereist voldoende polymorfe
markers (kleine gebieden in het DNA die
bij diverse mannen kunnen verschillen) zo
dat het Y-chromosoom kan worden onder-
scheiden aan zijn typische haplotype (een
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combinatie van specifieke varianten). De
afgelopen twee jaar is men in staat geweest
een groot aantal van deze markers te iden-
tificeren. Foster en medewerkers beschik-
ten over 19 polymorfe markers waarbij het

Familie De Reijger
H.M. Lups

Dank zij uitgebreide informatie van het het
"Streekarchief' te Delden (zie pag. 237
van dit nummer, zijn een aantal vragen be-
treffende de herkomst van deze - oor-
spronkelijk adellijke - familie beantwoord.
Meer dan 800 jaar heeft een aantal van hen
een rol gespeeld in de geschiedenis. Wat
ons in het bijzonder intrigeerde was de ge-
schiedenis van Hendrik Abraham de Rei-
ger.

In het Burgerboek van Coevorden (RA te
Assen) lezen we dat op 22 september 1744
"Hendrik Abraham de Reiger, geboortig
van (de Huize) Dakhorst uit Twente, car-
spel Rijssen, getrout Gesyn van Tarel, bor-
gerdochter voor hem ende syne nakomelin-
gen de Borgerschap gewonnen en den Eedt
daartoe staande gepresteert ende het regt
daartoe staande betaalt heeft".
De vestiging in Coevorden van Hendrik
Abraham was het gevolg van zijn huwelijk,
in 1741 te Rijssen gesloten. Dit was tot
groot misnoegen van zijn vader, Rutger
David de Reiger en zijn stiefmoeder,
Mechteld Agnes van Langen. Zijn vader
was zo verbolgen over dit huwelijk dat hij
Hendrik Abraham, dat hij hem niet alleen
de toegang tot zijn huis ontzegde, maar
hem ook onterfde, waardoor hij ook zijn
rechten op het voeren van zijn adellijke ti-
tel en wapen verloor. Hoewel hij getracht

toeval wilde dat zijn haplotype betrekkelijk
zeldzaam was. Zodoende kon met grote
zekerheid worden vastgesteld (meer dan
99%) dat Thomas de vader moest zijn.

heeft zich met zijn vader te verzoenen zou
hij volgens de familieoverlevering de
schande hebben moeten beleven als een
bedelaar met zijn vrouw te worden ver-
jaagd toen zij per sjees zijn vader bezoch-
ten. Zelfs zou er op hem geschoten zijn.
Het ging het gezin van Hendrik Abraham
niet erg voor de wind. In 1770 was de toe-
stand zelfs dusdanig slecht dat hij zich om
steun wendde tot de "Ridderschap en Ste-
den" van Overijssel. In de resolutiën van
dit college staat vermeld, dat "Haare Edele
Mogende hem, uyt adelijke ouderen ge-
sproten, in deese provincie gebooren en
thans te Coevorden woonende, met een
douceur begunstigen" en hem "uyt consi-
deratie" vijftig gulden schenken.
Eerst zijn oudste zoon, Gerrit Christiaan de
Reijger, wist over het economisch diepte-
punt heen te komen. De adellijke titel jonk-
heer is door hem niet meer aangevraagd in
het koninklijk bestel. Daarmee verviel ook
het recht op de titel.

Onbeantwoord zijn nu nog de vragen be-
treffende het tijdstip en de plaats van het
overlijden van Johannes Gerardus de Rey-
ger en de gegevens van het echtpaar Pieter
Santing x Lammigje Meinen. Wat gebeur-
de er met Pieter en waarvan leefde Lam-
migje? Misschien komt op deze vragen
ook nog een antwoord.
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CD-Rom's in beeld
H.M. Lups

Computergenealogie
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De Wapenheraut,
Een van de bekende oude gene-
alogische tijdschriften

In Amerika is de productie van cd-rom's al
geruime tijd op gang. Het betreft daar zowel
bestanden als programma's. Maar ook in ons
land staan de ontwikkelingen niet stil. In een
betrekkelijk kort tijdvak zijn nu toch ook in ons
land verschillende aantrekkelijke en interessan-
te producties tot stand gekomen. We bevinden
ons in een ontwikkeling waarbij kostbare series
genealogische en heraldische kennisbronnen,
die vaak alleen antiquarisch te verkrijgen zijn,
op cd beschikbaar komen voor thuisgebruik
van grote groepen.

• In 1996 verscheen als eersteling de Histori-
sche Gemeente Atlas van Nederland, gepro-
duceerd door Henno M. Zelis. Deze cd-rom
bevat alle 11 delen van de Gemeente Atlas die
rond 1870 zijn verschenen. De 1197 gemeente-
kaarten kunnen zowel worden ingezien als naar
de harde schijf worden gekopieerd, zodat men
ze geheel of gedeeltelijk kan gebruiken in eigen
publicaties. Dit is een uitgave van de Compu-

terafdeling van de NGV. Het is een van de eerst
verschenen cd-rom's, vervaardigd in een tijd
toen 2- tot 6-speed cd-romlezers normaal wa-
ren. Bij de veel snellere van nu wil daarom wel
een storend gebrom hoorbaar zijn. Het is mij
niet bekend of dit op korte termijn verholpen
kan worden. Bij het ter perse gaan van dit num-
mer bereikte ons het bericht dat de nog voorra-
dige cd-rom's van deze editie tegen gereduceer-
de prijs worden uitverkocht en dat er een nieu-
we uitvoering wordt voorbereid, geschikt voor
de snellere cd-rom spelers.

• Gens Nostra 1946-1995, verschenen in 1997,
was de tweede productie, deze keer tot ontwik-
keling gebracht en gerealiseerd door het Vere-
nigingscentrum van de NGV. Opgenomen op
twee cd-rom's zijn de jaargangen 1-25 (1946-
1970) en 26-50 (1971-1995). Hieraan zijn toe-
gevoegd uit de NGV-uitgave Van Aken naar
Heden de bladzijden 379 t/m 410 met de Ad-
denda et Corrigenda op de Karel de Grote-

260 Ons Erfgoed nr 6, 1998



nummers van Gens Nostra van 1968, 1990 en
1991. Men kan zowel zoeken in één jaargang
als in alle. Men kan dus namen opzoeken en
dan de betreffende pagina's oproepen en ver-
volgens deze zo nodig vergroten of verkleinen.
Men kan de gewenste pagina's ook binnen
Acrobat reader afdrukken op het originele Gens
Nostra formaat. Voor leden van de NGV be-
draagt de prijs ƒ 79,--, niet leden betalen ƒ 99,—
') De eerste oplaag is uitverkocht, maar er zal
een nieuwe 'druk' vervaardigd worden.

De NGV cd-rom's kunnen besteld worden bij
de Dienst Bestellingen NGV, Adriaan Dorts-
manplein 3 a, 1411 RC Naarden.

• Vijftig jaar Ons Voorgeslacht, dit jaar ver-
schenen, met op twee cd-rom's van het Maand-
blad de jaargangen 1 - 50 (1946-1995), de Jaar-
boeken 1 - 5 (1954-1969) en Zuidhollandse
genealogieën deel I & II (1986, 1991). Op de-
zelfde manier te raadplegen als de Gens Nostra
cd-rom. >)
De prijs bedraagt ƒ 99,-- (leden) en ƒ 109,-
(niet-leden), te bestellen bij de Zuidhollandse
Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorge-
slacht', penningmeester Ons Voorgeslacht te
Voorburg, postbankrek. 55546.

• Genealogische en Heraldische gedenkwaar-
digheden in en uit de kerken van Nederland,
de bekende maar zeldzame dertien delen, des-
tijds geschreven door Mr. P.C. Bloys van
Treslong Prins & Mr. J. Belonje. Ze omvatten
Zeeland (1 deel, uitg. 1919, Aagtekerke tot
Zuidzande, 374 pag.), Utrecht (1 deel, uitg.
1919, Ter Aa tot Zuilen, 342 pag.), Zuid-
Holland, (deel I uitg. 1922, Ter Aar tot Gouda,
319 pag., deel Ha, uitg. 1922, Gouderak tot
Puttershoek, 308 pag., deel Ilb, uitg. 1922,
Pijnacker tot Zijderveld, 317 pag.), Noord-
Brabant (deel I, uitg. 1924, Aalburg tot 's-
Hertogen-bosch, 296 pag., deel II, uitg. 1924,
Heusden tot Zylberg, 326 pag.), Noord-Holland
(deel I, uitg. 1928, Aalsmeer tot Amsterdam,

321 pag., deel II, uitg. 1928, Amsterdam tot
Edam, 398 pag., deel III, uitg. 19929, Eenigen-
burg tot Hoorn, 338 pag., deel IV, uitg. 1930,
Hoorn tot De Rijp, 350 pag., deel V, uitg. 1931,
Santpoort tot Worm er, 351 pag.), Limburg (1
deel, uitg. 1961, Afferden tot Zolder, 523 pag.).
Men kan ook hier zoeken op naam en pagina's
op het scherm bekijken en printen. Door te zoe-
ken op wapenfiguren kunnen deze boeken een
hulpmiddel zijn voor het traceren van een fami-
liewapen. De prijs van deze cd-rom bedraagt ƒ
89,--. Uitgave van de Stichting Historie Future
te Naarden, via Ons Erfgoed te bestellen (zie
bestelformulier). ')

• De Nederlandsche Leeuw. Honderd jaargan-
gen van dit tijdschrift van het Koninklijk Ne-
derlandsen Genootschap voor Geslacht- en Wa-
penkunde (1883-1983) verschijnen een dezer
dagen op drie cd-rom's. Ook hier de volledige
tekst met alle afbeeldingen alsmede een zoek-
programma waarmee op iedere naam en elk
woord kan worden gezocht. De prijs bedraagt
voor leden van het Genootschap ƒ 100,-- en
ƒ 125,-- voor niet-leden. Te bestellen door
overmaking van het verschuldigde bedrag op
gironummer 487073 t.n.v. Bibliotheek
KNGGW, Elburg. ')

• Limburgse steden in kaart en prent, een co-
productie van het Limburgs museum Venlo, het
Gemeentearchief Maastricht en het Rijksarchief
in Limburg te Maastricht. De cd-rom bevat 130
prenten en kaarten in kleur van de gemeenten
Gennep, Venlo, Weert, Roermond, Stevens-
weert, Sittard, Maastricht en Valkenburg. Kaar-
ten en tekeningen van o.a. Thorn, Heerlen en
Kerkrade ontbreken. Via gidsen krijgt de ge-
bruiker een korte gesproken rondleiding aan de
hand van de kaarten en prenten in de steden
Venlo, Roermond en Maastricht. Ook is een
korte gesproken presentatie opgenomen over de
cartografie in Limburg door Regis de la Haye
van het Rijksarchief in Limburg.

Er kan gezocht worden op stad, eeuw, maker,
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collectie en trefwoord.
De prijs is afgehaald ƒ 35,--.

• De nakomelingen van Wolff ben Eleazer en
Moshe Ben Gompertz HaLevi. Beschreven
wordt driehonderd jaar geschiedenis van de
directe voorouders van de auteur, de familie
Wolff en de aangetrouwde kern families
Wijsenbeek, Vorst, Meiboom, Israëls, Kunste-
naar, Bobbe alsmede de families Gersons, van
Leeuwen en Spier. In de uitgebreide bijlagen
zijn opgenomen de parentelen van bovenstaan-
de kernfamilies met index op naam, diverse
statistische gegevens en een database. Deze is
op verschillende ingangen geïndiceerd en bevat
circa 3600 gegevens betreffende geboorte, hu-
welijk en overlijden van de personen, die aan
de orde kwamen.
Voorts is een jizkor (ter herinnering) opgeno-
men voor de honderd negen en tachtig omgeko-
men familieleden van de auteur.
Zeer belangrijk zijn onder meer de belevenissen
en ervaringen alsmede het zéér indringende
verhaal van deze Nederlandse en Belgische
joodse families vóór, tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog. De publicatie werd in eerste
instantie als boek in eigen beheer uitgegeven,
maar was in korte tijd uitverkocht. Vandaar
deze 'herdruk' op cd-rom - voor zover wij we-
ten de eerste particuliere uitgave in ons land.
De cd-rom bevat de publicatie (twee delen, te-
zamen ca. 880 pagina's) plus het programma
Adobe Acrobat Reader 3.0. De prijs bedraagt
incl. verpakkings- en verzendkosten ƒ 70,--,
over te maken op ING Bank rek. te Arnhem op
rek.nr. 65.40.62.528. ')

• Genealogisch tijdschrift "De Wapenhe-
raut" op cd-rom
Zo'n eeuw geleden, rond 1900, waren er vier
gezichtsbepalende periodieken voor de genea-
logie. Naast "De Nederlandsche Leeuw" zien
we "Z)e Navorscher", het "Algemeen Neder-
landsen Familieblad' en "De Wapenherauf'. In
alle bibliotheken waar genealogen en heraldici

plegen te komen, staan deze series op de lees-
zaal.
De maandelijkse periodiek, "De Wapenherauf,
verscheen tussen 1897 en 1920, en bergt een
obligate schat aan gegevens voor genealogen,
al was het alleen maar omdat dit blad bestaat uit
meer dan 11.000 pagina's. "De Wapenherauf
is een initiatief van de bekende genealoog en
heraldicus D.G. van Epen. Zijn samenwerking
met A.A. Vorsterman van Oyen levert tot op de
dag van vandaag stof tot fraaie anekdotes. Van
Epen is ook degene die in 1901 begonnen is
met de reeks "Nederlandsen Patriciaat, de
bekende blauwe boekjes. De faam van Van
Epen had tot gevolg dat er een keur van beken-
de publicisten in "De Wapenherauf' heeft ge-
schreven. Het blad was voor Van Epen een
constante bron van financiële zorg, er gaat nau-
welijks een jaar voorbij zonder dat in het voor-
woord overpeinzingen staan of het blad het
volgende jaar nog wel haalt. Maar ondanks
deze zorgen van de uitgever is het blad tot op
vandaag een belangrijke kennisbron. "De Wa-
penheraut' ontkomt er natuurlijk niet aan dat
sommige publicaties door latere auteurs zijn
achterhaald. Maar juist een hergebruik via cd-
rom laat toe dat men snel even een naam kan
opzoeken, waarbij de context van het hele arti-
kel soms minder meespeelt. Verrassend is het
om te vernemen dat op de cd-rom "De Wapen-
herauf' ook zijn opgenomen een tweetal publi-
caties van P.C. Bloys van Treslong Prins over
grafschriften in Drenthe en Overijssel. Een be-
wuste aanvulling op de reeks publicaties over
grafschriften in Gelderland in "De Wapen-
heraut". 10% gratis extra zullen we maar zeg-
gen, waarmee niet alleen een "grafschrift-
dekking" van Oost-Nederland verkregen wordt,
maar ook een prachtige aanvulling op de cd-
rom van Bloys van Treslong Prins en Belonje
over grafschriften in de kerken in Nederland.
De cd-uitgave van "De Wapenherauf' kan be-
steld worden via Ons Erfgoed (zie de midden-
pagina). ')
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Ook van de NGV afdeling Computergenealogie
kunnen we binnenkort het een en ander ver-
wachten.

Al bij al is het deze winter mogelijk ook langs
deze weg op de computer een hoop interessant

zoekwerk te verrichten. Gaarne weinig techni-
sche problemen en veel plezier.

') Deze cd-rom's kunnen zowel op de pc als
op de Macintosh worden geraadpleegd.

SIS aanvulling
Van het SIS artikel in het vorige nummer
is op blz. 216 het slot weggevallen dat hier
volgt:
Ook de W F in België is gebruiker gewor-
den. Het lijkt mij interessant het ook toe te
passen op andere plaatsen, waar men over
uitgebreidere bestanden beschikt zoals de
NGV te Naarden.

Tot besluit: SIS is ontwikkeld door ir. J.G.
N. van der Zanden te Bavel (Haza-Data).
Verkoop, service en verdere inlichtingen
worden gegeven door Telapas Software,
Postbus 6, 9110 AA Birdaard, tel. ('s-
avonds) 0519-332920.

Oproep van de Werkgroep Noord-Beveland
Sinds kort houdt een werkgroep zich bezig
met het zoveel mogelijk verzamelen van
persoonsgegevens van mensen die op
Noord-Beveland geboren zijn, met het doel
om deze gegevens in de computer in te
voeren, zodat er een groot data bestand
ontstaat. Te zijner tijd zal dit bestand wor-
den overgedragen aan het Gemeentearchief
van Noord-Beveland opdat zo veel moge-
lijk mensen dit dan op een gemakkelijke
manier kunnen raadplegen.
Om zo snel mogelijk goed van de grond te

komen verzoekt de werkgroep iedereen, -
die gegevens heeft over personen die op
Noord-Beveland geboren zijn, ook als ze
later van dit eiland zijn vertrokken, hen de-
ze gegevens ter hand te stellen. Gedrukt,
op schrift of op floppy, alles is welkom,
mits goed gedocumenteerd. Gaarne bij
voorbaat hun dank.
Het correspondentieadres van de werk-
groep is:
J. van Haver, Heer Janszstraat 13, 4493 BZ
Kamperland, tel. + fax 0113-3734078.

Oude foto's
(ook verbleekte en beschadigde) kunt u door mij verbeterd laten reproduceren, op ieder
formaat, desgewenst in bruin.
De op de repro-camera vervaardigde grote negatieven worden bijgeleverd. Uiteraard
worden de originelen met grote zorg behandeld. Tevens rasterfoto's voor familieboeken.

P. Leeman (Repro De Horn)
Vogelweg 113,1826 HK Alkmaar. Tel. En fax: 072-5618423
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Boeken en tijdschriften

Kwartierstatenboek XV. Auteur B. de Keij-
zer
Uitgave van de Genealogische Vereniging Pro-
metheus, TU te Delft.
In 1978 werd het eerste Kwartierstatenboek
uitgebracht. Met dit vijftiende zijn er totaal
5.077 pagina's druks verschenen. Gezien de
zeer grote hoeveelheid gegevens die in deze
serie zijn verwerkt, is het geen wonder dat deze
boeken tot de meest geraadpleegde behoren.
Dit vijftiende deel, uitgekomen in het vijfde
lustrumjaar is een bijzondere uitgave. Het bevat
slechts één kwartierstaat en wel de grootste die
in ons land is gepubliceerd met maar liefst
10.092 kwartieren van de familie De Keijzer-
Eijkelenboom. Volgens de richtlijnen van Pro-
metheus moeten de kwartierstaten bij de 25ste

generatie afgerond worden omdat verder terug-
gaand in de tijd in feite bij iedereen dezelfde
kwartieren opgevoerd worden.
Deze kwartierstaat bevat veel nieuwe gegevens.
Een belangrijke bron van informatie bij de sa-
menstelling werd gevormd door de repertoria
van de leenkamers als gepubliceerd in Ons
Voorgeslacht. Veel voorouders waren in het
bezit van leenland. Het gevolg is dat een groot
aantal voorouderreeksen kon worden toege-
voegd die - soms uitsluitend - op deze reperto-
ria steunen.
De Zeeuwse kwartieren zijn eerder gepubli-
ceerd in het Kwartierstatenboek, deel 1 van de
NGV, afd. Zeeland (aanvullingen en correcties
daarop in resp. deel 2 en 3).
Naast de basisgegevens is bij ieder (mannelijk)
kwartier de woonplaats zo mogelijk nader ge-
specificeerd vermeld (tenzij deze gelijk is aan
de geboorte-/doopplaats), eventueel gevolgd
door verhuizingen. Daarna volgen de persoon-
lijke gegevens als beroep, belijdenis, testament
alsmede eventuele kerkelijke en openbare func-
ties.
De prijs bedraagt ƒ 37,50 (toegezonden per
post ƒ 46,—) Dit boek kan worden afgehaald

bij het Secretariaat Personeelsver. "Prome-
theus", Aula Congrescentrum TU, Mekelweg 5
te Delft (ma - vr 10.00 - 14.00 uur) of bij de
Gemeentelijke Archiefdienst, Oude Delft 169,
Delft (di - vr 9.00 - 16.00 uur, donderdag-
avond tot 21.00 uur); toez. per post door over-
making op postrek. 3453233 t.n.v. Gen. Ver.
Prometheus, Julianalaan 124, Delft.
Het Limburgse Kwartierstatenboek
Tijdens de laatste (de 6de) Limburgse genealo-
gische dag (31 okt 1998) werd het 25-jarig be-
staan herdacht van de beide Limburgse NGV
afdelingen. Tijdens deze bijeenkomst werd als
markering van de feestdag, het Limburgse
Kwartierstatenboek aangeboden aan de burge-
meester van Weert. Men signaleert daarmee
tevens de betekenis die aan de genealogie bin-
nen het Limburgse cultuurleven wordt toege-
kend.
Dit is een omvangrijke publicatie, zowel qua
inhoud als boekuitgave. In dit kwartierstaten-
boek zijn als inleiding bovendien opgenomen
de geschiedenis van beide genealogische vere-
nigingen en tevens enkele wetenswaardigheden
over de kwartierstaat door Regis de la Haye.
De hoofdmoot bestaat uit 127 kwartierstaten
van huidige Limburgers: de leden van de NVG
die hun gegevens voor publicatie beschikbaar
hebben gesteld. Voor de redactie en verwerking
waren de heren A. van Loo, D. Lauwers, R.
Vroomen, H. Boersma, en G. Dethmers verant-
woordelijk. Ze hebben een goede naam in ge-
nealogisch Limburg. De naam van de redactie-
leden is een indicatie, dat het boek dus niet uit-
sluitend "Limburgse families" betreft maar ook
genealogische gegevens bevat uit vele andere
delen van Nederland en zelfs uit het buitenland.
Het boek is voorzien van een uitgebreide index
met ca. 30.000 namen en tevens van een nuttige
literatuurlijst. De lijst is te omvangrijk om hier
alle namen te specificeren.
De uitgave in A4 formaat omvat ca 300 pagina -
s, de kwartierstaten zijn afgedrukt in het NVG-
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type. De kosten bedragen ƒ 35,--. Men kan deze
uitgave bestellen bij de Limburgse afdelingen .
De vereniging kan worden gefeliciteerd met dit
bereikte resultaat. (JWK)
Uit Limburgs donkere verleden
In een eerdere bespreking loofden wij sterk de
publicatie van de heer .H.C.J.M. Kreijns geti-
teld: Uit het duister van het verleden (van Lim-
burg), waarmee hij zijn genealogische carrière
met een knal afsloot. We noemden deze studie
destijds magistraal en deze inschatting blijkt
achteraf gezien juist te zijn. Bij het 25-jarig
jubileum van de NVG-afdelingen Zuid-Lim-
burg en Opper Gelre, kreeg de heer Kreijns
voor zijn studie, de eerste legpenning van de

vereniging toegekend met daaraan gekoppeld
een geldbedrag van 1000 gulden. Het ere-
metaal, een prachtig gegraveerd bronzen plak,
bekroonde daarmee het levenswerk van de heer
Kreijns op passende wijze. De beoordelings-
commissie die uit het puik van de Limburgse
professionele genealogen bestond merkte,
evenals uw beoordelaar al eerder op, dat de
typografie beter kon. Jammer dat slechts een
beperkt aantal exemplaren beschikbaar is; men
poogt echter binnen de Limburgse genealogi-
sche verenigingen een heruitgave te realiseren.
Het is wel te hopen dat het lettertype van deze
heruitgave wat groter wordt. (JWK)

Agenda
27-02 10.00-16.00, Genealogische Dag, Oudheidkamer Reeuwijk in gebouw 'De Brug', info

0182-394800 (J.W. v.d. Bas) *)

13-03 10.00-16.00, Twentse VoorouderDag, De Bijenkorf, Marktstraat 23, Borne (NGV, afd.
Twente) (J. ten Donkelaar, 074-2918898)

10-04 Gelderse Contactdag te Tiel

08-05 Landelijke Genealogische Dag NGV, Grote Kerk te Naarden

* Op deze dagen is Ons Erfgoed aanwezig

V r a g e n (gratis voor abonnees)

Vraag 98.09 Mijn overgrootvader, koopman in
manufacturen, handelde in de volgende stoffen:
laken, bani, duffel, flanel, orleans, merino, ka-
toen en selasse. Wat voor stoffen zijn bani, or-
leans en selasse?
Vraag 98.10 Wie kan informatie geven over de
"Hellweg" in Duitsland, een belangrijke route
van oost naar west, oostelijk v.d. Ned. Grens.
Hoe was de route van deze weg en bestaat hij
nog? Het is mogelijk dat naamgenoten over de-
ze weg richting Nederland zijn getrokken.
Is er iets bekend over een periode voor 1337
dat mensen van het oostelijk deel van Westfa-
len naar het westelijk deel verhuisden en waar-
om? (volksverhuizing). In welke periode was er
sprake van de Hanzetijd?

Contac ten (gratis voor abonnees)

Mij berg. Gezocht geboorteplaats en datum van
Antonius Mij berg gehuwd met Maria Augus-
tinus. Dit echtpaar woonde in 1869 te Grams-
bergen, Ov. Waar in dat jaar een zoon Johannes
werd geboren. Van deze Johannes is mij be-
kend dat hij als jongeman naar Düsseldorf
(Duitsland) vertrok om op 1-6-1896 te Helden
(Limburg) in het huwelijk te treden met Josep-
hina Daniels waarna hij zich te Deurne (N.Br.)
vestigde als kruidenier.
J.W. v.d. Mortel, Hagelkruisweg 82, 5751 RR
Deurne (N.Br.), tel. 00493-314477.
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206
Friesland 129, 130, 165,
191,227,229
Functie, bestuurlijke 212
G
Gaarder 228
Gaarderboek 10
Garenspinnerij 73
Gasselternijveen 219
Geboorte, onwettige 149
Geboorteaangifte 141
Geboortedatum 144
Gedenkwaardigheden in en
uit de Kerken van Neder-
land 175-176,261
Gegevens, kerkelijke demo-

grafische 140
Gelderland 127
Geldlening 228
Gemeenschap, voorhuwe-
lijkse 113
Gemeente, Doopsgezinde
256
Gemeente 140, 143, 144,
185
Gemeente Atlas van Neder-
land, Historische 174
Gemeentearchief 170, 227,
228, 229
Gemeentearchief Delft 8,
145
Gemeentearchief Den Haag
191
Gemeentearchief Gasselte
145
Gemeentearchief Nijmegen
34
Gemeentearchief Rotterdam
114
Gemeentearchief Schou-
wen-Duiveland 59
Gemeentearchief Sittard
133
Gemeentearchief Vlissingen
8
Gemeentearchief Weert 59,
235
Gemeentearchief Zaanstad
59
Gemeentearchief Zwolle
146
Gemeentebestuur 227
Gemeentesecretaris 227
Gemeentewetgeving, Franse
227
Gemmentearchief tilburg
146
Genealogie en geschiedenis
van het geslacht Mesdag
221
Genealogie van het heden
en de toekomst 147-149
Genealogische Kaartenbak
43
Geneeskunde 188
Gennep 261
Gens Nostra 1946-1995 260
GensNostra 174
Geodesie 95
Gereformeerde 183
Geschiedenis van de familie
van Leipsig, van Lipzig,

van Lijpzigh 218
Geschiedenis van Dordrecht
218
Geschutsgieter 25
Gesinnen 255
Geslachten, Maas- en Waal-
se 127
Getuigenverklaring 144
Gevangeniswezen 143
Gezel 6
Gicht 236
Gichtregister 236
Gids voor genealogisch on-
derzoek in Drenthe 145
Gilde 143
Gildehuis 3
Gilden, opheffing van 55-56
Gilden, einde van 54-55
Gilden tijdens de Republiek
53
Gildenbestuur3, 53
Gildenbestuur, zitting van 4
Gildenbroeder 4, 54, 184
Gildendag 4
Gildendeken 3
Gildendwang 53
Gildenkamer 3
Gildenkeur 53
Gildenknecht 4
Gildenreglement 53
Gildenverzet 58
Gildewezen 3-7, 51-58
Goed, onroerend 15
Goedenisboek 236
Goeverneur-Generaal 81
Gouda 73
Gouverneur generaal 187
Grafschriftenproject Neder-
land 208-209
Grammatica 185
Grensbepaling 17
Greslachtsnaam 230
Griep, Spaanse 123
Grinde 89, 90
Groeistoornis 153
Grondbelasting, wet op de
17, 18
Grondbelasting 13, 62, 97,
99, 103
Grondbezit, registratie van
101
Grondmeting 14
Grondoverdracht 15
Grondregistratie 14, 96
Grondwet, Franse 185
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Grondwet 184, 185,231,
234
Grondwetsherziening 234
Groningen 165, 167, 178,
220
Groninger Bronnen en Toe-
gangen 220
Groothandelaar 55
Gruttenmeel 90
H
Haard- of vuurstedengeld
10
Haaren 145
Haarlem 236, 118
Handelingsbekwaam 144
Handelmaatschappij, Neder-
landse 231
Handschrift, Hebreeuws 128
Handschrift, Jiddisch 128
HCC Genealogie Gebrui-
kersgroep 42
Heel 134
Heelkunde 6
Heelmeester, positie van de
5
Heffing 54
Heffing, rigtige 14
Heiligennaam 228
Hekendorp 191
Heraldiek 129
Heren XVII 81
Herindeling, gemeentelijke
99, 100
Hervormde 183
Heteren 126
Heukelum 80
Heumen 127
Historische Gemeente Atlas
van Nederland 260
Hoeft 21
Hoekmeter 95
Hoelbloeckll8
Hoelbloeckmaker 118
Hoenderbelasting 10
Hoerenwaard 164
Hoftaal 190
Holland 109, 183, 187,228,
229,231,236
Hollebloc 118
Hongersnood 190
Hoogstraten 253
Hoosbloc 118
Horlogerie 53
Horlogier 53
Home 235
Hortus 7

Hortus botanicus 5
Houdster, detentersche 72
Huisindustrie 119
Huizenonderzoek, handlei-
ding voor historisch 88
Huizenprotocol 10
Hulpkaart 96
Hunsel 235
Huurder, vroegere 103
Huurling 156
Huurwaer21
Huwelijk in vroeger tijden
108
Huwelijk, adellijk 112
Huwelijk, burgerlijk 108,
140,189
Huwelijk, kerkelijk 108,
144
Huwelijk, ontbinding van
het 141
Huwelijk als staatsinstelling
149
Huwelijksbeletselen 32,33
Huwelijksbeperking 85
Huwelijkscodificatie 112
Huwelijkscontractenboek
vanFivelingo 1660-1811
(deel 1) 220
Huwelijksgebruiken, nieu-
we 110
Huwelijksnorm, kerkelijke
110
Huwelijksplechtigheid 112
Huwelijksrecht 100
Huwelijkssluiting 141
Huwelijkstrouw 112
Huwelijksverbod 84
Hypotheek 15, 18, 100
Hypotheekbelasting 15
Hypotheekbewaarder 15
Hypotheekhouder 15
Hypotheekregister 12, 15,
64,65, 101, 103
Hypotheekregistratie 15, 64
I
Identiteit, Hollandse 187
IJsland 257
IJssellanden 221
Illegitimiteit 107, 113, 149,
150, 151, 154
Impedimenten 32
Impost, register van 10
Impost 228
In het duister van het verle-
den 89
In Domino obiitis 256

Incest 107
Inconveniënt201
Index kerkelijke dispensa-
ties 1650-1800 bisdom
Roermond 32,33
Indië 81
Indiê, Raad van 81, 82
Indië, genealogisch onder-
zoek gericht op 81-85
Indo-Europeaan 84
Indonesië 81
Indracht255
Industrie, kapitalistische
150
Industriestad 150
Influenza 123,124
Influenzabacil 124
Inganck, ten - van 255
Ingenieur verificateur 16
Inkwartiering 150
Inlijving 187
Inlijving, Franse 185
Inner 228
Inpoldering 212
Inschrijving van hypotheek-
akten, register van 15
Inschrijving, register van 65
Inschuld 90
Inspecteur van belasting 17
Instituut, Arend Datema 126
Instrumentleer 51
Internist 6
Interviewen van oudere fa-
milieleden 170-172
Invoerverbod 54
Italië 213
J
Jaarmarkt 54
Jacarta 82
Jachtopziener 164
Jachtrecht 100
Java 83
Jezuiuet 207
Joden 53, 58, 229
Joden, Nederlandse 128
Joden, Zeeuwse 128
Joodse genealogie, Neder-
landse Kring voor 128
Jubileumboek NGV afde-
ling Kennemerland (006) 88
K
Kaart, kadastrale 96
Kadaster 12, 13, 15, 16, 61-
66,95,99, 101, 103, 104,
143, 236
Kadaster, nationaal 18

Kadaster, Romeins 13
Kadastratie 14
KADOR 101, 104
Kanon 193
Kanselarij 13
Kanton 15
Kantonrechter 144
Kanunnik 211
Kanunniken in de familie
210-213
Kapittelheer 211
Kapittelkerk 211,213
Kappersvak 7
Karnster 164
Kartering 16
Kathedraal 213
Katholiek 183, 231
Kees 183
Kenniskind 107
Kerk van de heiligen der
laatste dagen 28
Kerk, Gereformeerd 134
Kerkenraad 60
Kerkeraad van Heukelum
80
Kerkrade213
Kerkvoogdij 60
Kersenuitblussinge 178
Kesteren 126
Kesteren en Omstreken, his-
torische kring 126
Keulen, bisdom 34
Keur, stedelijke 168
Keuren 53
Keurmeester 3, 4
Keurslijf 22
Keurslijfmaker 22
Kiemzetter 22
Kiep 22
Kiepe 22
Kiepenkerel 22
Kiepkeerl 22
Kiesrecht, actief 143
Kiesrecht, passief 143
Kiezen, domicilie 202
Kiezerslijst 143
Kind, buitenechtelijk 107,
111, 112, 113, 153, 154,
198
Kind, gewoon 154
Kind, illegitiem 107, 154
Kind, natuurlijk 107, 111,
112, 151, 153, 154, 156,
232
Kind, onecht 107, 154
Kind, onschuldig 152
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Kind, onwettig 107, 150,
156
Kind, overspelig 107
Kind, regulier 151
Kind, voorechtelijk 112,
113, 153
Kind, wettig 151, 156
Kinderarbeid 74
Kinderdoding 109
Kinderloosheid 113
Kindermoord 111
Kinderovermaat 110
Kinderrecht 154, 232
Kinderrijkdom 109
Kindersterfte 113, 153, 156,
190
Klochel waard 164
Kleederbleek 23
Kleederbleker 23
Kleedermaker 23
Kleerbleeker 23
Kleerbleker 23
Kleermaker 23
Kleigarenindustrie 73
Kleinwerker 118
Kleinwinkelier 118
Klep 24
Klepper 24
Klepperman 24
Klerk 18, 24, 213, 240, 246,
247
Klokkengieter 24, 25
Kloksteller 118
Klompenmaker 5, 118-120
Klompenmakerij 119
Klompwacht 120
Kloon 148
Klooster 18
Kloosterkerk 213
Kloosterling 212
Kloosterorde 213
Klossen 75
Kloveniersoproer 53
Klumper 118-120
KNIL 238
Knokenhouwer 120
Knoopenmaker 120-121
Knoopmaker 120-121
Knopdraaier 120-121
Kochel 164
Kochelin 164
Kochelwaardin 164
Koddebeer 164
Koddebeier 164
Kodede 164
Koeboer 165

Koedocter 165
Koedokter 165
Koehelper 165
Koeherder 165
Koehouder 165
Koeienwachter 165
Koeiwachter 165
Koejongen 165
Koekamp 165
Koekbacker 165
Koekbakker 165
Koekebacker 165
Koekebakker 165, 166
Koekprent 166
Koekprentsnijder 166
Koekslijter 166
Koelie 166
Koeliemeester 166
Koemeester 165
Koemeid 165
Koemelker 165
Koemelkster 164
Koeter 165
Koetser 167
Koetshout 167
Koetsvoerder 167
Koewacht 165
Koewachter 165
Koeweide 165
Koffer-maecker 166
Koffermaker 166
Koffiehuis 203
Koffiehuisjongen 204
Koffieman 204
Koffiemeester 204
Koffieopzichter 204
Koffieopziener 204
Koffiepikster 204
Koffieschenker 204
Koffievrouw 205
Kofkapitein 167
Kofschip 167
Kohier 13, 14
Kompasmaker 56
Koningschap, erfelijk 140
Koningszeer 206, 207
Koninklijk Nederl. Genoot-
schap v. Geslacht- en Wa-
penkunde 127-128
Koninkrijk, eerste 185, 186,
188

Koninkrijk, tweede 185,
231
Koopman 55
Koopvrouw 242
Koorbisschop 210

Koorkerk 211,212
Koppelaarster 164
Kopster 5
Koptienden-register 10
Korset 22
Korsettenmaker 22
Krantenknipsels 27-28
Kruidendokter 5
Kunsten en wetenschappen
186
Kurrente 47
Kwaliteitscontrole 4
Kwartierstatenboek, Lim-
burgs 264
Kwestie, erfrechtelijke 144
L
Laat 112
Laeden 255
Land van Stein ca. 191
Land van Maas en Waal
227
Land, allodiaal212
Landboekhouding 97
Landmeetkunde 13, 95, 103
Landmeter 14, 16
Landmeter-verificateur 16
Landmeterij 95
Landmeting 13, 14
Landoverdraeht 15
Landregistratie 13, 14, 64
Landsschapsstroom 255
Landvoogd 112
Lange Ruige Weide 191
Lansetten 51
Latijn-cursief 47
Leengoed 244
Leercontract 6
Leerknecht 6
Leestenmaker 5
Leeuw, De Nederlandsche
261
Legger, kadastrale (006) 63,
97,98
Legger, perceelsgewijze 98
Legger op persoon 62
Legger, kadastrale 97, 98,
99
Legger, persoonsgewijze 63
Legger 17,98
Leiden 14, 236
Levensonderhoud 151
Levering, verplichte 55
Lienden 126
Lijfrentecontract 186
Lijfstraf 184
Lijk 183

Lijnbaan 73
Limburg 13, 18, 95, 101,
183,231,261,
Literae butyricae 157
Literatuur 11, 25, 34, 56,
57, 87, 104, 120, 125, 155
Livre de mutation 17
Lodewijk 140
Londen, vrede van 18
Loods 56
Louis, de zevende zoon
206-207
Lucasgilde 54
Luinre 96
Luxemburg (06) 18
M
Maarheeze 235
Maastricht 15, 58, 189,207,
212,235,261,
Magistraat 240, 241
Maire 16, 17
Mairie 227
Makelaar 6, 56
Mannenkiesrecht 189
Mannentekort 150
Mantelkind 114
Manuscriptatlas 191
Markering, geografische 97
Markies 240
Marskramer 22
Mastroniem 229
Materis medica 51
Maurik 126
Meekrap 22
Meelbuil 90
Meer 250
Meerle 250
Meester, vrije 55
Meesterchirurgijn 6
Meesterexamen 51
Meesterproef, voorbeeld
van een 51
Meesterproef 7
Meestertitel 6
Meijerij 14
Mennist 256
Mennoniet 256
Mercantillisme 109, 114
Metselaar 54
Middelburg (ZH) 191
Middeleeuwen 157
Middenklasse 112
Middenstander 55
Milheeze 105
Minderhout 250
Minderjarige 248
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Minister 184, 185, 189
Minnares 211
Minuskel 47
Minuutplan 62, 63, 66, 96,
99
Momboir 251
Monarchie, constitutionele
140
Monopolie-positie 55
Monster 67
Moordrecht 73
Moraal, dubbele 113
Mormonen 28, 30
Municipaliteit 227
N
Naam, bijbelse 228
Naam-register 15
Naamkunde 129
Naamregister, centraal 27
Naamsaanneming 228,232
Naarden 195
Naasten 236
Nant 206
Nassaus in Nederland, de
eerste 85-88
Natiën 241
Nederl. Repertorium van
Familienamen van 1947 28
Nederland 157, 187,234
Nederlanden, Noordelijke
110
Nederlands-Indië 193
Nederweert 235
NGV Verenigingscentrum
van de 26-29
Nieuws van Sittard 130-133
Nijl 13
Nijmegen in kaart gebracht
122-123
Nijmegen 227
Nijverheidsinstelling 187
Noord-Beveland 263
Noord-Brabant 95, 129,261
Noord-Holland 261
Normen, strakkere 111
Notaris 6, 13, 144, 244
Notities van Virginia 258
O
Obbicht 14
Offieiaal210
Officier publique 140
Oficier de 1'état civil 140
Oksaal 213
Oldambt 220
Oldenzaal 128
Omgangstaal 187

Onderdiaken 213
Onderduiken 150
Ondertrouwakte 142
Ondervoeding 150, 153
Ondervraging 51
Onderwijsinspectie 188
Onechte, buitenechtelijke
en natuurlijke kinderen (1)
107-114
Onechte, buitenechtelijke
en natuurlijke kinderen (2)
149-157
Onechte, buitenechtelijke
en natuurlijke kinderen,
Correctie op 174
Ongehuwd 141
Onroerend-goedregistratie
10,96
Onstwedde 134
Ontreddering 150
Onwetiigheid 107
Oorlog, dertigjarige 114
Oorspronkelijke aanwijzen-
de tafels 62, 63, 96, 98
Oost-Friesland 220
Opbrengst, belastbare 62,
98
Opmeting, kadastrale 16
Opperdeken 241
Oppergelre 33
Oppermomboir 250, 252
Oppervoogd 246
Oppositie 255
Opsiender 3
Opstand, Belgische 18
Optie 21
Oranje 140
Oranje, Huis van 186
Ordearchief 193
Ordonnance de Villers-
Cotterets 144
Ordonnantie 240
Ossenboer 165
Osenvorenreeks 126
Oud Schrift 1400-1600 47
Oud-Raad 241
Oude-Tonge 60
Oukoop(ZH) 191
Over enige "Costuymen van
Bergen-op-Zoom en Hooch-
straten" 239-253
Overdrachtbelasting 15
Overijssel 237, 262
Overlevingskans 150
Overlijden, aangifte van
142

Overlijdensrisico 186
Overloper 10
Overman 3, 53, 54
Overschrijving van akten
van eigendomsoverdracht,
register van 15
Overschrijvingen, register
van 65
Overspel 242
Overvrouw 3
P
Paardenboer 165
Paleografie 21, 71, 117,
159,201,255
Pandemie 124
Papekop 191
Papenhoven 14
Papyrus 13
Papyrusrol 13
Parenteel Sap 220
Parenteel Salomons (1650-
1998)219
Parijs 190
Pastoor 141,207
Patentregister 187
Patriot 55, 183, 184, 188
Patroniem 229
Patroon 4
Pauper, stedelijke 112
Peetvader 112
Perceelkaart 96
Periode, Frans-Bataafse 187
Periode, Franse 139
Periode, Romeinse 13
Personenrecht 156
Piacenza187
Pijpenbrander 53
Plakkaat 169
Plan, kadastrale 62
Platijnmaker 118
Plechtanker 51
Poederen 7
Poeldijk 67
Polderlasten 14
Politiek, economische 109
Poortersrecht 243
Portie, legitieme 244
Pottegoed 22
Prebende210
Prefect 16
Preferentie 169
Pretentie 90
Priester 212
Projectie, stereografische 96
Proletariaat 190
Prometheus, Kwartierstaten-

boek XIV van 88
Prometheus, Kwartierstaten-
boek XV van 264
Pruikenmaker 5
Psalterium 213
Putten 14
Q
Quotisatie 187
R
Raad, Brede 241
Raadgever 186
Raadpensionaris 185
Raadslid 140
Raadsman 241
Rachitis 157
Rampenoverzicht 125
Ratel 24
Receuil de Méthodique 16
Recht, Romeinse 111, 228
Recht van successie 228
Rechtbank 167
Rechten, heerlijke 100
Rechter 240
Rechter-commissaris 167
Rechtscollege 227
Rechtsgewoonte 239
Rechtspraak, civiele 236
Reeuwijk 191
Referentiepunt 96
Reformatie 109, 111, 112,
211
Regent 184
Regest 76
Regime, Ancien 239
Regime, Franse 150
Register 13
Registratie, bijzonder 100
Register, civiele 141
Register, notarieel 15
Register, openbare 12, 15,
64,97,98, 100, 101, 103,
104
Register van naamgeving
233
Register van naamsaanne-
ming 229
Registratie 143, 186
Registratie in Holland 14
Registratie, kadastrale 13,
96,97
Registratie, kadastrale 16,
17
Registratie, kerkelijke 143
Registratie, opzetten van
kadastrale 16
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Registratie van DTB-
gegevens139
Registratie van geboorten
140, 188
Registratie van huwelijken
188
Registratie van overlijden
140, 188
Registratie van trouwen 140
Registratieopdracht 144
Registre civique 143, 230,
233
Reimerswaal 23
Remonstrant 255
Rentebrief 243
Republiek, Bataafse 14, 83,
95, 183-188
Republiek van de Zeven
Provinciën 139
Revolutie, Franse 139, 140,
156, 189,212
Revolutie, medische 185
Rijglijf22
Rijkevorsel 249, 250
Rijksarchief 102, 103, 168
Rijksarchief, Algemeen 58,
128
Rijksarchief in Brussel 35
Rijksarchief in Drenthe 145
Rijksarchief in Friesland
191
Rijksarchief in Gelderland
145
Rijksarchief in Limburg 15,
34, 133
Rijksarchief in Noord-
Brabant 105, 130, 145, 146,
191
Rijksarchief in Noord-
Holland 205
Rijksarchief in Overijssel
146
Rijksarchief in Utrecht 106
Rijksarchief in Zeeland 8-9,
59
Rijksarchiefbewaarplaats
234
Rijksarchiefdienst 129
Rijksdienst voor Oorlogsdo-
cumentatie 29
Rijksdriehoeksmeting 96
Rijksmuseum 186
Rijnland 14
RK Oude Vrouwenhuis 69
Roermond 261
Rol 13, 18

Rolduc213
Rome 213
Ruilverkaveling 99
Ruilverkavelingsdienst 96
Ruïne, evidente 201
Ryksargyf in Friesland 105
S
Salt Lake City 30
Samoa 123
Sandambacht 67
Santé publique 186
Schaapherder 176
Schaarrecht 100
Schaatsenmaker 5
Schapenziekte 176
Schatting belastbare op-
brengst 63
Scheiding 243
Schema consanguinatis 32
Schepen 169, 170,227,240,
241,247,251
Schepen, registratie van 100
Schepenbank 15, 108,228,
239,240,250
Schepenregister 15
Scheren 7
Schetskaarten 96
Schijndel 145
Schipluiden 68
School, klinische 6
Schootsbel 193
Schout 54, 227,240, 247,
251
Schutsheilige 4
Scrofula 206
Secretaris 241
Sectie 61
Sectiekaart 63
Sectienummer 99
Separeren 201
Sevenum 207
Sint Helena 123
SIS aanvulling 263
SIS 214-216
Sittard 130
Sittard, Stichting Historie
130
Slag bij Hastings 37
Slager 120
Slotenmaker 53
Sluikhandel 54
Sluipwijk 191
Smak 167
Snijder 23
Social Security Records 43
Socius210

Someren 207
Sous-prefect 143
Sous-prefecture 143
Sous-prefectuur 230
Spanje 124
Specialist 5
Speelkind 151
Speld 144
Speldengeld 144
Speldenmaker 53
Spelling, uniforme 185
Spinnen 75
Spinner 75
Springen 51
St.-Michielsgestel 145
Staalmeester 4
Staarsteker 5
Staats-Vlaanderen 183
Staatsbestel, burgerlijk 149
Staatscourant 168
Staatsexamen 6
Staatsgreep 184, 185
Staatsgreep, politieke 184
Staatsinrichting 187
Staatskrant 168
Staatsraad 17
Staatssecretaris 185
Staatszaak 110
Stadhouder 190
Stadsarchief Dordrecht 217
Stadsarchief Sittard 130
Stadsdokter 5
Stadskadaster 14
Stadskanaal, Streekhisto-
risch Centrum te 194
Stadskind 242
Stadsregister 15
Staf, Pruisische Generale 95
Stand, burgerlijke 139, 143,
144, 183-188,227-233
Standen-regime 184
Staphorst 219
State, Raad van 152
Staten, Verenigde 257
Staten-Generaal 14, 191
Statenbond 189
Statenvergadering 210
Steden, Limburgse - in kaart
en prent 261
Stefanus Glorieux 69
Stelsel, decimale 187
Sterfhuis 245,246, 251
Sterfte, moederlijke 153
Sterftetabel 186, 190
Stevensweert261
Stichting Indisch Familie

Archief 127,238
Stillegangmaker 5
Stoommachine 55
Strafrecht 187
Stramproy 235
Streekarchief Langs Aa en
Dommel 145
Streekarchief Delden 237
Streekarchief 229
Stroe 96
Stroming, hygiënistische
185
Structuur, kerkelijke 156
Stuw, recht van 100
Subdiaken 213
Suppliant201
Suriname 145
T
Tafel, suppletoir aanwijzen-
de 96
Tafel, supplementaire aan-
wijzende 63, 64
Tafel, suppletoire 98
Tekenprogramma, heral-
disch 196
Terdendeel 21
Terheijde 67
Termen van vroeger (derii-
desti) 25
Termen van vroeger (desti-
dies) 72
Termen van vroeger (dië-
discours) 115
Termen van vroeger (dis-)
159
Termen van vroeger (disr-
domi) 202
Termen van vroeger
(domin-dria) 256
Testament 243, 244
Theodoliet 95
Theoloog 5
Thuis graven in de familie-
geschiedenis 129
Tilburg 152
Titels en papieren van aan-
belang 90
Toelage 144
Toelatingskosten 7
Toelatingsproef 4
Toesiener251
Topografie 96
Toponym 97
Tortuur 184
Traditie, kerkelijke 228
Trakmes 90
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Transcriptie markeboek
Lonneker219
Transportregister 10
Trekmes 90
Trente, Concilie van 34,
108, 114, 139, 144,212
Trouwakte 142
Trouwboek 227
Trouwceremonie 108
Tu-iedeel21
Tuiedeel 21
Turbatie 255
Tweestromenland, Hist.
Ver. 127
Twente 237
V
Uitdoen, brandende keersen
178
Uitganck met brennende
keersen 178
Uitsmijter 164
Unitaris 184, 189
Universiteit 143
Urk211
Utrecht 129, 212
Utrecht, Hieronymushuis te
24
Utrechts Archief 106
V
Vaderschap 147
Vaderschapsactie 149, 150,
152, 153, 154, 155
Vaderschapsonderzoek 152,
153
Valburg 126
Valkenburg 261
Valkuilen 76
Van Heteren, een genealo-
gie en een familiegeschiede-
nis 134
Vastgoed-registratie 12
Veendam 220
Veenkolonieën, Drentse 194
Veerecht 100
Veilen 178
Veldwachter 164
Venetië 203
Venlo261
Verantwoordelijkheid, mi-
nisteriële 234
Verbandleer 51
Verbintenissenrecht 156
Verbond, Indo-Europees 84

Vereniging, Nederlandse
Genealogische 195

Verenigingsnieuws 42-43,
126-129
Vergadering, nationale 184,
189
Verhaalrecht 152
Verkeer, voorechtelijk 153
Verkrachting 107
Verlederr, Uit Limburgs
donkere 265
Verloskunde 6
Vernieuwing 183
Vernieuwing, industriële 55
Verpachting 228
Verpondingsboek 10
Versorger, opperste 3
Vertreck255
Verzamelregister 140
Vetermaker 53
Vierschaar 240
Vijftig jaar Ons Voorge-
slacht 261
Vingerhoed 58
Visrecht 100
Vlaanderen, Handboek voor
genealogisch onderzoek in
128
Vlashekelrij 73
Vleeshouwer 120
Vliegtuigen, registratie van
100
Vlijmen 51
Voerseyd21
Voirseijt21
Volksgezondheid 184
Volksleger 156
Volksonderwijs 188
Volkstelling 184,231,233
Volwassen 144
Vondeling 141, 150
Vondelingenprobleem 151
Voogd, toeziend 247, 251
Voogd 111,242,247,251
Voogdij 245, 246, 247
Voogdijbesluit 155
Voogdijregeling 152
Voorbehoedsmiddel 154
Voorgeslacht, Ons 174
Voorkind 151,243
Voorne 14
Voorsichtige 255

Voorsnijden 7
Voorwaarden, huwelijkse
241
Vragen en antwoorden 48,
89,90, 135, 178,223,265
Vrijmarkt 54
Vrijmetselaren, Orde van
192
Vrijmetselarij 193
Vroedschap 3, 53, 170
Vrouw, gehuwde 232
Vrouw, gevallen 153
Vrouwen - leven en werk in
de twintigste eeuw 89
Vrouwenbus 7
Vruchtbaarheid 113
Vught 145
W
Waarder 191
Wachtperiode 142
Waer21
Wair21
Wapenboek 128, 195, 196
Wapenboek, Nederlands
127
Wapenbrief 115
Wapenheraut, De 262
Wapenkaart 196
Wapenverlening 115
Wateringen 68
Waterloo, slag bij 234
Waterschappen Den Dom-
mel en de Aa 145
Weert 235, 236, 261
Wees 252
Weeshuis 110, 156,210
Weeskamer 239
Weeskind 248
Weeskist 247
Weesmeester 240, 246, 247,
252
Welstandskenmerken 17
Wereldoorlog, eerste 123,
157
West Maas en Waal 127
Westerkwartier 220
Westerwolde 194, 220
Westerwolders 134
Westlandse bronnen 67-68
Wetboek, Bataafs burgerlijk
234
Wetboek, burgerlijk 142,
143, 149-156, 187-189,232

Wetboek Napoleon 189
Wetgeving, Franse 140, 187
Wetgeving, civiele 142
Wetgeving in Limburg,
Franse 15
Wetgeving, Franse 233
Wettigen 112, 151
Wettiging 112, 151, 152,
155
Wettiging bij brieven 152
Wettiging per rekest 152
Wigtje 90
Wijchen 127
Wijding, lagere 213
Wildervank 220
Wind, recht van 100
Windrecht 100
Wittelike21
Woerden 191
Wolff Ben Eleazer en Mos-
he Ben Gompertz HaLevi
262
Wooncentrum Stefanna 69
World Family Tree 43
Wortel 250
Wouw 239
Z
Zaaddonorschap 148
Zaak, civiele 168
Zakenrecht 156
Zeeland 128, 227, 261
Zeeuws-Vlaanderen 183
Zelfdoding 153
Zelfverrijking 53
Zendingsarchief 11
Zetelkerk213
Ziekenbos 56
Ziekenfonds 56
Ziekte, Engelse 157
Zielverkoper, vleesschelyke
164
Zilversmid 56, 118
Zonde, Amerikaanse 157
Zorgplicht 112
Zuid-Holland 261
Zuid-Limburg 33
Zuidoost-Groningen 194
Zuigelingensterfte 153
Zwanendrift 100
Zwangerschap, voorechtelij-
ke 113
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