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Nogmaals ?De heraut*
H.M. Lups
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Betreft :
vonrouderl i ik onderzoek

Geachte hceF'mcvrouw f.ups.

Fiitiilie.voorouderunderzoek is een van de mees! populaire bezigheden van deze tijd. De instellingen of verenigingen
die deze interessante hobby beoefenen mogen zich verheugen op een sterk groeiend aanial loden. Er worden jaarlijks
heel wat faKiilicgeilüulitert uitgezocht. Praktisch iedereen kent «vel iemand die Mtrmte actief is. Vanuit d r a
onderzoeken wordt ook va;I gepubliceerd. Als gespecialiseerde boekhandel hebben wij dan ook regelmatig uitgaven

driedelig pakket n, ; titel:

HET GESLACHT "LUPS"

Dit pakket bevat de 3 onderaan., de delen:

DEEL 1. GESLACHTSBESCHRIJVING

Deze vele pagina's tellende uitgave bevat honderden gegevens ovet de naam "Lu p i " uk heden en Verleden.
Informatie op bet gebied van bijvoorbeeld geboorten, irouwdata, (woon)plaaUen, Hlressen rtc. I k t beslaat een
tijdvak van meerdere eeuwen eti is O.H samengesteld uit gerenommeerde genealogische bronnen, die vermeld staan
in de uitgave. Ook eventuele numsvcrbistraingen, zoals vroeger gebruikelijk, worden verwelkt. Tevens bevat de
uitgave een gedeelte waai aandacht wotdt bcitced aan de oorsprong, betekenis en Ontwikkelingvan f»rnilien«men. Al
met al. een leuke en interessante uitgave, die een beeld geef) waai en boe i»n en ander iicli ontwikkelde qua geslsehl
in de loop der geschiedenis. V wordt hierin ook vermeld!!

DEEL 2. FAMILIEWAPEN LUPS

Dil wapen, uitgevoerd np perkament, is een sieraad aan ik: wand. Het familiewapen, wal als benadering moet worden
gezien, doch qua uitvoering vergelijkbaar is met dure hsuidgcschilderde heraldiek, is uitgevoerd in de originele en fraaie
kleuren der wapenkunde, welke reeds eeuwenlang in gebruik l i jn. I» kwaliteit uitgevoerd op liet formaat 20 x 2B cm.
Tegen geringe meerprijs ook ingelijst lcvcibaar.

DEEL 3. UITGAVE TER TOELICHTING

Uil boekje bevat 30 pagina's en is geschreven door één van de bekendste familieonder*oekers van Nederland. Hel
(«handelt de geslacht*- en wapenkunde en maakt u hier. in begrijpelijke laai meer mee befcend. Vragen als: "Wal
betekenen de symbolen op familiewapens, wal is de betekenis van de kleuren uc- wapens" en nog voel meer
interessante wetenswaardigheden worden verklaard. Tevens bevat het de basisinformatie betreffende
familievoorouderlijk ondetroek.

Doordal de meeste gencabgisebe verenigingen en instellingen belangeloos werken zijn wij erin geslaagd de prijs
voor bovenstaand driedelig pakket laag te houden. De uitgave is dan ook. mede hierdoor, zéar geschikt als cadcai
voor uw kinderen, klelnkindden. oma's. opa';, of andere familieleden.

• Op de achtenijde treft a de prijzen en btstelmegelijkheden aan win dit unieke pakket.

De werffolder van "De Heraut"

Hoewel vele genealogen zich ergeren aan
de praktijken van dit Rotterdamse bedrijf,
schijnt het moeilijk te zijn grip op deze
vorm van 'genealogiebeoefening' te krijgen.
De laatste tijd worden we weer geregeld
benaderd door personen, die een werfbrief
ontvingen en ons om advies vroegen. Over
de werkwijze van dit bedrijf hebben we in
Ons Erfgoed jg. 7, pag. 242-244 uitgebreid
aandacht kunnen schenken. Onlangs was o.
a. de familie Lups aan de beurt, waaronder
uw auteur. Dit leek mij een gunstige gele-
genheid een en ander onder de loep te ne-

men. Ik heb het pakket besteld, dat ik
prompt binnen enkele dagen thuis kreeg.
Het blijkt dat men naast de in het pakket
verstrekte informatie ook gericht stam-
boomonderzoek kan laten verrichten. Voor
fl. 995,00 ex BTW worden beide kanten
van de vragensteller dan geheel uitgezocht
tot en met de zesde generatie terug. Met ga-
rantie.
Uiteraard zijn ook andere opties mogelijk.
Het gaat hier echter om het pakket. In de
inleiding wordt gezegd hoe bij dit
'onderzoek' te werk wordt gegaan. Er wordt
gesteld dat de gegevens worden geput uit
gerenommeerde genealogische bronnen,
waarbij gegevens worden ontleend aan mi-
crofilms en computerbestanden.
Bij het samenstellen van het pakket zou
dan voornamelijk gebruik gemaakt zijn van
de grootste genealogische bron ter wereld:
International Genealogical Index (ook wel
bekend als 'mormoonsarchief). Hierbij
wordt dan verwezen naar het Family His-
tory Center, 50 East, North Tempel, Salt
Lake City.
Het zal meerderen bekend zijn dat de gege-
vens van de Mormonen (Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Da-
gen) niet voor de volle honderd procent ac-
curaat zijn. Dit kan haast niet anders, om-
dat niet uitsluitend geroutineerde genealo-
gen hun gegevens inleveren. En ook die
slaan de plank wel eens mis. Maar er wor-
den geen fouten gemaakt op de manier die
in het genoemde artikel van de heer Hart-
hoorn over de familie 'Van Iwaarden' wor-
den beschreven. En ook de gegevens van
de Lupsen raken kant noch wal. Uiteraard
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beschik ik over een genealogie van deze fa-
milie en ik weet ook iets van andere fami-
lies Lups, maar voor zover ik heb kunnen
nagaan klopt geen van de verstrekte gege-
vens. Ook hier krijgt men de indruk dat in
een reeks familiegegevens de eigenlijke
achternaam van de man vervangen is door
de achternaam Lups, een klein kunstje als
men een goede tekstverwerker ter beschik-
king heeft.
De verstrekker van het pakket zegt dat de
genealogische gegevens via een steekproef
zijn gecontroleerd en, op kleine fouten na,
correct dienen te zijn. Hij benadrukt echter
niet verantwoordelijk te zijn voor fouten in
gegevens die afkomstig zijn uit derde bron.
Een onzer lezers, wiens naam eveneens be-
gon met Lu werd door zijn kinderen tijdens
de kerstdagen gelukkig gemaakt met het
pakket, denkend, dat ze hem daar een
dienst mee bewezen. De persoon in kwestie
had zelf zijn genealogie ook al uitgebreid
onderzocht en kwam eveneens - hoe be-
staat het - tot de conclusie dat er van de
verstrekte gegevens niets klopte. Toen hij
reclameerde bij 'De Heraut' werd hem aan-
geraden zich tot de juridisch adviseur van
het bedrijf te wenden. Men schijnt zich
daar in het Rotterdamse kennelijk nogal ze-
ker te voelen.

Uit het voorgaande blijkt dat hij de schuld
van al deze onjuistheden legt bij de Mor-
moonse kerk. Daar deze praktijken en be-
weringen ook doordringen tot deze kerk,
ben ik benieuwd hoe van daaruit zal wor-
den gereageerd. Deze toch krijgt door deze
praktijken - ten onrechte - genealogisch ge-
zien een slechte naam.

Dan het geleverde wapen. Hoewel er enke-
le wapens van families Lups bestaan, die

niet van onze familie zijn en een, dat bij de
N.G.V. geregistreerd is ten behoeve van
mijn familie, kreeg ik een wapen toegele-
verd, dat met geen enkel van deze wapens
enige overeenkomst vertoonde. Het wapen-
figuur was een waterput met putemmer. In
de toelichting lees ik dan: "Heraldische af-
beeldingen worden geput uit vakliteratuur
of uit notarieel archief-materiaal. Bij het
ontbreken van oude heraldiek of onge-
schiktheid van afbeeldingen wordt er ook
wel een compleet wapen samengesteld wat
beantwoord aan de heraldische normen.
Wij wijzen U er hierbij opdat de vormen
die wij leveren dus hooguit als benadering
gezien mogen worden en soms ook recent
ontworpen zijn". Met dit citaat, letterlijk
met taalfouten weergegeven, wijst de au-
teur ook hier elke aansprakelijkheid voor
een onjuiste opgave af.

Het enige dat, naast enkele algemene aan-
wijzingen, bruikbaar is in het pakket, is de
adreslijst met naamgenoten, die ook zijn
benaderd en waarvan ik enkele telefoontjes
ontving om informatie.
Wat moeten wij met deze vervuilende en
kennelijk misleidende vorm van genealo-
gie- en heraldiekbeoefening? Hoewel er
een behoorlijk aantal mensen is, dat zich
met genealogie en heraldiek bezighoudt,
heeft de grote meerderheid van onze bevol-
king er maar weinig weet van. Deze men-
sen zijn gemakkelijk te misleiden.
Het lijkt mij, dat de bestellers van het pak-
ket als ze meer kennis van het product krij-
gen en willen reageren, gezien de bij voor-
baat afgewezen aansprakelijkheid, moeilijk
in het geweer kunnen komen om verhaal te
halen, laat staan een einde aan deze en
soortgelijke praktijken te kunnen maken.
Qua genealogie lijkt het mij dat alleen de
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Mormoonse kerk, waarvan de gegevens
ogenschijnlijk misbruikt worden, dit kan
doen.
Qua heraldiek? Als er adellijke of over-
heidswapens misbruikt worden zou de Ho-
ge Raad van Adel stappen kunnen onderne-
men. Mrar als het om burgerwapens gaat
zal men weinig kunnen doen. Burgerwa-
pens, al dan niet geregistreerd, zijn helaas
niet beschermd.

Wat dit betreft zou men eens naar onze zui-
derburen, de Belgen kunnen kijken.
In de Vlaamse Stam, maandblad van de
Vlaamse vereniging voor familiekunde, ok-
tober 1999 staat een bericht van het Heral-
disch College van de V.V.F., dat ik graag
ter inspiratie ten dele weergeef:
"Op 3 februari 1998 heeft het Vlaamse
Parlement een decreet over de wapens van
privé-personen en instellingen aangeno-
men. Het verscheen in het Staatsblad van
21-3-1998 en werd rechtsgeldig op 31-3-
1998.

Voor de V. V.F. is Art. 10 van groot belang:
"... De Vlaamse regering kan, nadat ze de
Raad heeft geraadpleegd, burgerlijke wa-
pens die geregistreerd werden door het He-
raldisch College van de Vlaamse Vereni-
ging voor Familiekunde, op individuele
aanvraag van de belanghebbende privé-
personen en als ze overeenstemmen met de
bepalingen van dit decreet, erkennen bin-
nen twee jaar na de inwerkingtreding van
dit decreet...."

Concreet houdt dit in dat dito wapens vlug-
ger en vlotter door de Vlaamse Heraldi-
sche Raad (V.H.R.) zullen behandeld en
onderzocht worden en van een gunsttarief
zullen kunnen genieten (te bevragen bij de

secretaris van de V.H.R.)

Uit ingewonnen informatie blijkt dat de
V.H.R. een wapenbrief in kleur op zuurvrij
papier zal afleveren. Daarop zullen de
handtekeningen staan van de Minister-
President van de Vlaamse regering, de
functioneel bevoegde minister, de voorzit-
(s)ter en de secretaris van de V.H.R. De
wapens van de Vlaamse Gemeenschap en
van de V.H.R. zullen in kleur op de wapen-
brief prijken. Onderaan zal een droogzegel
de waarmerking verzekeren.
Het secretariaat van de V.H.R. zal een wa-
penregister creëren waarin de wapens per
nummer en in kleur zullen bijgehouden
worden.
Na goedkeuring zullen de tekst (blazoe-
nering) en de identificatie van de aanvra-
ger in het Staatsblad verschijnen."

Waarom kan in ons land niet iets overeen-
komstigs worden gerealiseerd? Probleem is
hier wellicht dat er momenteel meerdere
registrerende groepen zijn, o.a. het Centraal
Bureau voor Genealogie, de Fryske Rie
foar Heraldyk (Raad voor wapenkunde in
Friesland) en de afdeling Heraldiek van de
N.G.V.
Het lijkt mij, dat het mogelijk moet zijn dat
deze registrerende partijen en ook de Hoge
Raad van Adel tot een gezamenlijk over-
legorgaan kunnen komen om gezamenlijk
registratierichtlijnen vast te stellen. Daar-
naast en vooral ook dienen zij dan aandacht
voor dit probleem bij onze regering te vra-
gen en aan te dringen op wettige bescher-
ming van alle geregistreerde familiewa-
pens, ook de burgerlijke. Als voorbeeld kan
men het genoemde decreet van onze zui-
derburen over de wapens uit het Staatsblad
van 21-3-1998 nemen.
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Dokters, chirurgijnen en wat dies meer zij (1)
JW.Koten

De kalverarts. Ontleend aan Thomas Murner,
Narrenbeschwörung (rond 1500)
Let op het urinaal

Naar aanleiding van veler verzoek wordt
hier een schetsmatige uiteenzetting gege-
ven van de ontwikkeling van de diverse
medische beroepen. Zoals zal blijken heeft
deze beroepsgroep een uitermate complexe
ontwikkeling doorgemaakt, die in diverse
publicaties goed is gedocumenteerd. De na-
men van nogal wat beroepsbeoefenaren en
zelfs hun persoonlijke carrière is in heel
wat archivalia en publicaties terug te vin-
den. Vandaar dat deze materie ook voor de
genealoog interessant kan zijn. Wanneer
men in een stamboom een medisch beroep
aantreft is vaak niet altijd onmiddellijk dui-
delijk wat dit beroep nu precies inhoudt.
Heel wat oude medische beroepen zijn
zelfs verdwenen of hebben een heel andere
invulling gekregen. Wij hopen u met dit
overzicht kennis te laten maken met de in-

gewikkelde medische wereld van weleer.
En los hiervan: soms kan men ook familie
als patiënt tegen komen. Dat kan ook weer
een bijdrage zijn aan de familiegeschiede-
nis.

Voor het gemak heb ik de ontwikkelingen
in de geneeskundige beroepen maar in vier
historische fasen ingedeeld, nl:
. de Middeleeuwen (1000-1600)
. de zeventiende en achttiende eeuw

(periode na de Alteratie)
. de periode tijdens en na de Franse revo-

lutie rond 1800
. de periode na 1865 toen de Thorbecke's

wetten op de uitoefening van de genees-
kunde en de farmacie ') van kracht wer-
den.

Middeleeuwen

Vroeg middeleeuwse ontwikkelingen
De westerse wetenschappelijke geneeskun-
de ontstaat, als men dit vergelijkt met de
Byzantijns-Arabische geneeskunde, pas in
de middeleeuwen. Terwijl de Franken,
Longobarden, Visgoten e.d. hier puinhopen
maakten van de nog bestaande resten van
het Romeinse rijk, zien we in steden als
Constantinopel en Alexandrië de genees-
kunde bloeien zoals voorheen in Grieken-
land. In de Levant lag dus het zwaartepunt
van de nieuwe ontwikkelingen. Ik volsta
met enkele namen van grote geleerden te
noemen die later via hun boeken grote in-
vloed op de westerse geneeskunde gehad
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hebben. Dat zijn Eatius van Amida (lijfarts
van keizer Justianus, rond 550 n. Chr.) die
de hele Griekse en Romeinse geneeskunde
in zestien boeken samenvatte, een boek dat
tot de achttiende eeuw nog zou worden ge-
raadpleegd. Voorts de Arabische geleerde
Geber (de uitvinder van de distillatie; alco-
hol is een Arabisch woord) bekend om zijn
bereiding van geneesmiddelen. Dan noem
ik de Perzische geneesheren Rhazes (864),
auteur van een twintig-delig sterk klinisch
georiënteerd werk, die de staaroperatie per-
fectioneerde en Avicienna (ca. 1000 na
Chr.) de auteur van een monumentaal
werk, dat o.a. veel apothekersrecepten van
kruiden bevat. De in het Latijn vertaalde
werken van deze beide auteurs hadden tot
in de zeventiende en achttiende eeuw hier
veel aftrek. Tenslotte noem ik de beroemde
Joodse arts Maimonides (ca.. 1135-1204),
die zowel arts als filosoof was en de psy-
chische component van veel ziekten be-
lichtte. Vooral de hoger geplaatsten, die
zich dat konden veroorloven, stelden deze
medische kennis uit het Midden-Oosten op
hoge prijs en vertrouwden zich aan deze
artsen gaarne toe. Toen de Arabieren ver-
dreven waren werden het de Joodse artsen.
De kerkelijke ommezwaai met de anti-
joodse bepalingen bracht daar verandering
in. De kerk, die inzag dat de invloed van
joodse artsen de anti-joodse houding kon
beïnvloeden, trachtte deze daarom te we-
ren, wat althans ten dele gelukte. Men was
toen verder op de eigen kennis en kunde
aangewezen, waarbij de kloosters een be-
langrijke rol speelden.

De rol der kloosters
In de Middeleeuwen verstond men onder
medici (meervoud van medicus = genees-

heer) waarschijnlijk iets anders dan nu het
geval is. Tot op grote hoogte was de functie
van de clerici 2) en de medici met elkaar
verweven. Monniken gaven zowel raad
over het lichamelijk als over het geestelijk
welzijn. Dit is niet verwonderlijk omdat het
lichamelijk en geestelijk welzijn vaak aan
elkaar werden gekoppeld 3). De clerici be-
heersten de wetenschap in de kloosters om-
dat de oude boeken daar waren bewaard.
Veel van deze boeken waren vertalingen
van Griekse werken die ons langs de Arabi-
sche weg hadden bereikt. Daarbij beschik-
ten deze kloosters over kruidentuinen, die
de grondstoffen leverden voor de voorge-
schreven geneesmiddelen. Het is dus dui-
delijk dat de medische verzorging van de
bewoners van het klooster zelf 4), maar ook
van de toestromende bevolking (vaak ar-
men, pelgrims, zieken en gebrekkigen) als
een uitermate priesterlijke taak werd ge-
zien. Later zien wij, om een groot aantal re-
denen (voor een deel van theologische
aard) een secularisering 5) van de medi-
sche professie optreden. In 1215 werden
geestelijken zelfs in de ban gedaan als zij
zich met genezing van personen buiten de
kloostergemeenschap bezig hielden. Doch
men wist heel wat bepalingen met een the-
ologische trukendoos te omzeilen. Daarom
is het proces van secularisatie een geleide-
lijk gebeuren geweest dat meerdere eeuwen
heeft geduurd. Wel bleef de kerk de oplei-
ding van geneesheren stimuleren vooral op
voorspraak van de vorstelijke werkgevers.
Niet zelden ziet men bijv. dat enkele ka-
nunniken 6) een medische opleiding had-
den genoten en dus als gratis medicus-
raadsman aan het vorstelijke hof werden
verbonden.
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Universiteiten
De eerste universitaire opleiding in onze
streken was die van Leuven. Deze universi-
teit had zich uit een kanunnikenschool ont-
wikkeld. Ook Keulen leverde voor de Oos-
telijke provincies soms afgestudeerden 7).
Hoewel de medische faculteit nog niet for-
meel bestond kon men door de opbouw van
de universitaire studie toch in sommige dis-
ciplines wel enige medisch-theoretische
kennis opdoen. Bij veel klassieke schrijvers
worden medische zaken besproken. Ver-
moedelijk waren de bekende Geert Grote
en Wessel Gansfort 8) medisch geschoold
en waarschijnlijk geldt dit ook enigermate
voor Erasmus. In hoofdzaak bestond deze
medische scholing echter uit een strikt the-
oretische studie van de Griekse en Romein-
se geschriften 9), die via de Arabische weg
tot ons waren gekomen. De werkelijke me-
dische hulp van deze theoretici was vaak
meer troost dan een effectieve therapie.

De stadsdokter
Het is wel haast zeker dat er vooral in de
vroege middeleeuwen slechts weinig ge-
neesheren met een universitair diploma in
Nederlandse steden beschikbaar waren. Dat
veranderde na 1300 toen iedere stad van
enig aanzien een vaste en door de stad be-
taalde stadsgeneesheer in dienst wilde heb-
ben, soms als kanunnik. Door de concen-
tratie van veel mensen in de te kleine ste-
den, de barre hygiënische omstandigheden,
de toestroom van verarmde bedelaars en
passanten, werd de middeleeuwse stad tot
een gevaarlijke verblijfplaats wat betreft
epidemische aandoeningen. Medische des-
kundigheid was voor de overleving van een
stad dan ook geen overbodige luxe. Naast
de directe medische zorg hadden de medi-
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sche beroepsbeoefenaren, soms als physi-
cien 10) aangeduid, een taak bij de beoorde-
ling van verwondingen in verband met de
rechtspleging (chirurgi iurati). De herken-
ning van lepra was eveneens een taak van
de stadsdokter, daar de leprozen n ) geïso-
leerd moesten leven van de rest van de
poorters en voor hen de leprozenhuizen,
vaak aan de rand van de stad gesitueerd, de
aangewezen woonplek waren. Tenslotte
waren de stadsdoctoren belast met het toe-
zicht op de gildenproeven van de chirurgij-
nen.

Status van de dokter : een onderdienre
In heel wat archivalia zijn gegevens opge-
nomen die gaan over de aanstelling van
medici of op de betaling van hun diensten
betrekking hebben. Vanaf de veertiende
eeuw geven deze archivalia een redelijk
beeld hoe de gemiddelde medicus werd ge-
waardeerd, wat zijn bezigheden waren en
hoe zijn positie in de samenleving was. Nu
dat viel eigenlijk wat tegen. Globaal ge-
sproken werden de dokters tot de lagere
stadsbeambten gerekend (onderdienre).
Medici hadden dus een middelmatige sta-
tus, ver beneden de juristen, bestuurders en
geestelijken. Zij hadden een zelfde status
als die van de stadsbode. Wel was het hen
toegestaan een lange jas, soms in de kleu-
ren van de stad, te dragen. Dit was het te-
ken van een zekere voornaamheid 12). In
veel steden wordt dan ook bij de honore-
ring een kleedgeld opgenomen. De belang-
rijkste geneesheer van die tijd dr. Pieter
van Foreest 13), stadsarts te Delft had het
niet breed ondanks dat hij lijfarts van de
Prins van Oranje was geweest. Zijn levens-
avond werd zelfs verduisterd door de gerin-
ge dankbaarheid van de Delftenaren. Hij



schreef belangrijke boeken, waarin hij
naast casuïstiek 14) ook de persoonlijke ge-
gevens vermeldde van tal van Delftenaren.
Medici die verbonden waren aan de grafe-
lijke of hertogelijke hoven hadden meestal
de doktershoed en genoten meer prestige
en aanzien. Geen wonder dat onze beroem-
de Johannes Wier 15) (stadsdokter te Arn-
hem) toen de stad met onvoldoende midde-
len over de brug kwam, deze functie ver-
wisselde met die van hofmedicus van de
Gelderse Hertog waarbij hij een hoog jaar-
geld ontving.

Aderlaatmannetje: figuur waarop aangegeven
staat waar ader te laten bij bepaalde tekens van

de dierenriem.

De alternatieve sector: de komst van de
heelmeester
Dokters waren aanvankelijk alleen in de
stad of aan het hof te vinden. Het raadple-
gen van deze artsen was te duur en voor ve-
len dus onbereikbaar. Bij het gemis aan
verdere deskundigen werd de medische be-
hoefte vervuld door charlatans, kwakzal-

vers en practici, die door ervaring wijzer
waren geworden. Tot deze laatsten behoor-
de de barbier. Een of enkele schalen met
bloed vormden de reclame. Hoe meer
bloed, hoe beter. In het craquelé van
scheerbekkens uit die tijd vindt men er
soms de resten van terug. Zij beschikten
over de kunst van de vlijm (lancet) te
scherpen en zij hadden ook andere hulp-
middelen die bij de behandeling van uit-
wendige afwijkingen van dienst konden
zijn. Uit deze groep van 'barbers-sur-
geons' (barbiers - heelmeesters - chirur-
gijn) 16) ontstaat een beroepsgroep die zich
heelmeesters maar meestal chirurgijnen
gaan noemen. Aanvankelijk maakten zij
deel uit van het gilde van de barbiers. Een
geniale heelmeester in Nederland is Yper-
man (1275 - 1332/3 ?) die een uitstekend
Nederlands boek schreef dat zeer veel aan
de kennisvorming van de chirurgijnen heeft
bijgedragen. De chirurgijnen-heelmeesters
deden vooral veel ervaring op bij de oor-
logschirurgie. Vooral toen aan het einde
van de vijftiende eeuw vuurwapens gebrui-
kelijk werden, maar ook de slag en steek-
wapens (bajonet-verwondingen) veel ern-
stiger letsels gaven. Voor de kogel-
extractie gebruikte men reeds allerlei fijn-
zinnige instrumenten als scharen, pincetten,
kogeltangen 17) e.d.. Een heel belangrijke
chirurgijn was in Frankrijk Ambroise Pare,
die ongelofelijk veel voor de oorlogschirur-
gie heeft betekend.

Het heelmeestergilde wordt zelfstandig
Rond de 15de eeuw zien we in vele steden
heelmeestersgilden opkomen, die in de
loop der jaren steeds meer aan prestige
winnen, vooral omdat de opleiding steeds
gedegener wordt. In Utrecht waren rond
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1434 de heelmeesters nog leden van het
wantsnijdersgilde, doch binnen dit gilde
waren zij reeds een eigen beroepscategorie.
De oudste gildebrief van Rotterdam is van
1467. In 1441 werd te Leiden de heelmees-
tersproef ingesteld en in Gorinchem wordt
in 1465 een heelmeestersgilde gemeld.

Apothekers zijn hele pieten 18)

Middeleeuwse apotheek
(Hieronynus Brunswick, Buch der Cirurgia,

Strasbourg, 1497)

De apothekers volgden voor een groot deel
het pad dat is aangegeven voor de heel-
meesters. Zij ontstonden uit 'kruideniers',
'kruidenmengers' en 'drogmeesters', 'spe-
ciers' 19) die later 'aptheker' 20) werden ge-
noemd. Uitgangspunt voor het ontstaan van
de apothekers was het monopolie aan hen
toegekend door Frederik II van Hohenstau-
fen (1240) die daarmee een scheiding van
geneesmiddel ordenancie (ordonnantie/
voorschrijven) en geneesmiddel bereiding/
verkoop tot stand bracht. De eerste apothe-
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ker die zich als zodanig uitgaf is Anselmus
te Utrecht (1276) geweest. Ook deze groep
organiseerde zich geleidelijk aan en kreeg
een plaats in het gilde van de kramers. 21)
De eerste gilden en de nadere regulaties
voor de afgifte van geneesmiddelen zien
wij rond 1350. Vanwege het gevaar van
sommige geneesmiddelen was er meestal
een stedelijk keur aanwezig waaraan de
apothekers zich te houden hadden 22). Het
toezicht op de apothekers was daarom re-
delijk streng. Reden waarom de apothekers
verplicht waren een bijzondere eed af te
leggen. Daarnaast waren er natuurlijk ook
regelmatige visitaties, op de kwaliteit van
de aanwezige producten en op de hoeveel-
heid van de voorraad. Apothekers moesten
een minimale voorraad van belangrijke ge-
neesmiddelen in voorraad houden. Veel
bijzondere kruiden waren duur en er be-
stond dan ook een levendige handel in imi-
taties c.q. geneesmiddelen bereiding met
onvolwaardige of verlopen producten.

Verpleging taak van de nonnen
Verpleging was de zaak van de caritas,
vooral als het armen en gebrekkigen betrof.
Deze verpleging was toevertrouwd aan reli-
gieuzen, lekenbroeders, lekenzusters, begij-
nen en tertiarissen, kortom personen die in
een zekere gemeenschap leefden en een tij-
delijke of 'eeuwige' gelofte aflegden, zoals
die van gehoorzaamheid, armoede of het
celibaat (ongehuwd blijven). Vooral de be-
gijntjes waren populair. Deze orde van
Vlaamse oorsprong ziet men het eerst in de
Maasstreek. In 1346 wordt in Amsterdam
het eerste begijnhof gesticht. Dan had men
de Cellebroeders/zusters 23). Zij hadden in
Kampen en Middelburg een vestiging. Be-
kend is ook de orde van Johannes de Deo
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die enkele gasthuizen heeft gesticht. Bij on-
vermogenden was de verpleging of verzor-
ging op kosten van de gemeenschap die
daar bepaalde potjes geld voor had gereser-
veerd. Moest bij de verpleging ook nog
medische zorg worden verstrekt dan werd
de stadsdokter ingeschakeld of werd op ste-
delijke kosten het honorarium betaald. Dit
systeem werkte redelijk tot ongeveer het
midden van de zestiende eeuw toen er om
diverse redenen (algemene armoede, onver-
schilligheid) de verpleging van zieken in
een diepteperiode raakte die tot 1850 hier
ten lande zou voortduren. Het verblijf in
een gasthuis werd bijna een voorportaal
van de hel.

Werkverdeling in de medische sector
Tegen het einde van de Middeleeuwen be-
stond er een zekere werkverdeling tussen
de belangrijkste beroepsbeoefenaren. De
medische doctoren, soms aangesloten bij
het Lucasgilde 24), beoordeelden de inwen-
dige kwalen, waarvoor zij soms kruiden,
diëten en leefregels gaven. Het medisch
onderzoek bestond voornamelijk uit pis kij-
ken en de pols voelen. De chirurgijnen-
heelmeesters behandelden de uitwendig
zichtbare letsels, de steek- en schotverwon-
dingen, abcessen, de breuken enz. Daarbij
hadden zij hulpmiddelen als het lancet
(vlijm), pincetten, tangetjes e.d. In opdracht
van de doctoren deden zij ook het aderla-
ten. De verpleging was aan nonnen en an-
dere religieuzen overgelaten.

Samenvatting
Samengevat kun je stellen dat de doctoren
overwegend theoretisch bezig waren en op
zijn gunstigst als kruidendokters kunnen
worden omschreven, de matig geletterde
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Tabel voor het vaststellen van een diagnose
d.m.v. urine (pis) kijken (Houtsnede 1506)

chirurgijnen waren daarentegen in veel za-
ken veel effectiever. Niettemin bestond er
een groot klassenverschil tussen beide
groepen. De geneesheren (physiciens, me-
dische doctoren) stonden op wat hogere
trap dan de heelmeesters. De medici moch-
ten een lange jas dragen, en al mochten de
heelmeesters dat soms ook, de kwaliteit
van het laken was dan een stuk minder.
Voor een deel is dit verschil mede te ver-
klaren doordat de medici vooral uit de elite
werden gerekruteerd. Bovendien worden
zij vaak in het stadsbestuur als schepen en
deskundige opgenomen en incidenteel wor-
den zij zelfs burgemeester. De heelmees-
ters komen uit een eenvoudiger, ambachte-
lijk milieu, verder was het gebruikelijk dat
de ambachtelijke kennis van de heelmees-
ters vaak van vader op zoon werd overge-
dragen. De farmaceuten waren eveneens
verenigd in een scherp controlerend gilde.
Zij genoten meer aanzien dan de heelmees-
ters. De apothekers hadden een maatschap-

Ons Erfgoed nr 1,2000



@e 0föctfsnfft
Herbarius of Kruydt-boeck,

i n / a r t /
)mMtfa»t)nmmi

^ W K N i r i

De Unliwttleii of rfwnvfc Droogen», die gemmilijdt in <le Apttke-
lm. WiMhU * * ' » » = " ™ * " .

"-ii* i i» i* i is,ssfssjs?5fi»s?^^ *
Door P E T R U S N V t A N D T , OU.

Titelblad van 'De Nederlandse Herbarius of
Kruydt-Boeck' v. Peter Nijlandt.

pelijk belangrijke positie, velen werden
keurmeester of kwamen in het stadsbe-
stuur. Bij belangrijke gebeurtenissen moch-
ten zij vaak de kruidenwijnen leveren. Be-
denk daarbij dat het inkopen van de krui-
den en geneesmiddelen, die soms van ver
moesten komen geen sinecure was. Daar-
naast plantte men in eigen beheer in de
klooster- of stadskruidentuin zelf ook nog
medicinale kruiden.

De geneeskunde in de zeventiende en
achttiende eeuw 25)

De tijd na de alteratie
De opkomst van de Hervorming in onze
streken en de zelfstandigheid van Spanje,
heeft grote invloed op de medische zorg en
opleiding. Een van de eerste zaken die Wil-
lem van Oranje regelde was de oprichting
van een Universiteit te Leiden, destijds de
tweede stad van Nederland.
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Opkomst van de universiteiten: Leiden
Een mijlpaal in de geneeskunde in Neder-
land is de oprichting van de medische fa-
culteit te Leiden in 1570 geweest. Het
duurde echter nog verschillende jaren alvo-
rens de medische opleiding goed op gang
kwam. Aanvankelijk had men de beroemde
Van Foreest een ordinariaat aangeboden,
doch hij weigerde ook al vanwege de gerin-
ge bestaanszekerheid die hem geboden
werd. Met de aanstelling van de eerste
hoogleraren was men niet bijster gelukkig,
doch geleidelijk kreeg men uitmuntende
professoren die de Leidse school een faam
over de hele wereld bereidden. De naam
Boerhaave spreekt nog steeds tot de ver-
beelding. Deze grote medicus heeft zeer
veel beroemde leerlingen gekend. Zijn in-
vloed was groot. Het Leidse model is nage-
volgd in Wenen en in Schotland. Opmerke-
lijk waren de grote aantallen buitenlandse
studenten in Leiden. Dit kwam door het li-
berale geestelijke en wetenschappelijke kli-
maat en omdat men niet naar de religieuze
achtergrond van de studenten vroeg. In al
het algemeen kan men echter zeggen dat de
meeste Hollandse studenten werden gere-
cruteerd uit de bestuurlijke elite, zodat de
medici van huis uit een hoge sociale status
meekregen. Vandaar ook dat zij in het late-
re leven vaak hoge bestuurlijke posten kre-
gen.

Andere universiteiten
Naast Leiden ontstonden binnen enkele ja-
ren in vrijwel alle provincies universitaire
opleidingen. Geen provincie wilde onder-
doen. In 1585 werd te Franeker de Frieske
academie gesticht en 1614 de Universiteit
van Groningen. In 1648 zien we de illuste-
re school in Harderwijk een echte universi-
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teit worden die zeer beroemde leerlingen
kende (Boerhaave, Linnaeus). De medische
faculteit in Utrecht kwam in 1636. Hier
was onmiddellijk een belangrijke nieuwig-
heid n.1. dat het klinische onderwijs van de
studenten aan het ziekbed in Nederland
werd geïntroduceerd. Dit voorbeeld werd
snel daarna gevolgd door Leiden. Naast de
echte faculteiten waren er ook illustere
scholen, die een soort propedeuse verzorg-
den, waarna men sneller aan de echte uni-
versiteiten kon afstuderen. De meest be-
roemde illustere school was die van Am-
sterdam, Vossius en Baeleus waren hier
hoogleraren. Verder trof men dit onderwijs
aan in 's-Hertogenbosch, Breda, Middel-
burg en zoals genoemd Harderwijk. Ik
noem deze scholen zo expliciet omdat er
van de studenten en gepromoveerden uit-
voerige lijsten bestaan die het raadplegen
waard zijn. Door dit grote aantal opleidin-
gen kon men in Nederland ruim in de eigen
behoefte voorzien.

Het medisch hoger onderwijs
Van het medisch onderwijs dier dagen
moet men zich geen te hoge voorstelling
maken. Het omvatte o.a. kruidkunde, waar-
voor kruidentuinen ter beschikking ston-
den, verder in de wintermaanden praktische
anatomie, de hoofdschotel bestond echter
uit de studie van de klassieke Griekse en
Romeinse meesters. Aan eigen onderzoek
werd amper wat gedaan. Na het afronden
van deze overwegend theoretische studie
mocht men zich Doctor medicinae noemen.
Men had daarbij alle voordelen die aan de-
ze academische titel verbonden waren. Dit
waren onder meer een hogere maatschap-
pelijke status en toegang tot vele zaken die
voor de gewone burgers gesloten waren.

De dokter stelde weinig voor
Het is duidelijk dat men met dergelijke be-
scheiden wetenschappelijke bagage weinig
vermocht. Het beroepsbeeld van een medi-
cus was dat van een medische omnivoor en
een algemeen geïnteresseerde geleerde en
filosoof, maar wel naar de praktijk een
prutser. Kortom het beoefenen van de ge-
neeskunde in deze vorm bood op den duur
weinig beroepsbevrediging. Het prestige
van de medici was dan ook niet erg groot,
zoals ik in de bijgaande tabel in overzicht
breng, die de sociale stratificatie van de
stedelijke samenleving weergeeft. Om het
medische praktiseren te kenschetsen "de
practijcque in de medecinen was een gans
servyl dinch". Geen wonder dat velen na
enkele jaren een functie zochten in het
stadsbestuur of als stedelijk ambtenaar gin-
gen functioneren. Voor de genealoog zijn
dit gegevens waarop men kan letten.

Sociale stratificatie van de stedelijke sa-
menleving in de 18de eeuw
Niveau/functies
I raadsheer, pensionaris, burgemeester,

solliciteur militair
II procureur, advocaat, landmeter, hoog-

leraar, lector
III notaris, doctor medicinae, predikant,

priester
IV drogist, chemist, architect, examinator

stuurlieden VOC, apotheker, rector,
preceptor, Franse kostschoolhouder

V chirurgijn, pruikenmaker, ziekentroos-
ter, koster

VI solliciteur, breukmeester, vroedvrouw,
organist, cantor, katechiseermeester,
schoolmeester, dansmeester, repetitor
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Noten:
1. Farmacie is de geneesmiddelenleer.
2. Personen van de geestelijke stand = kerkelijke be-
dienaren, in dit geval kloosterlingen.
3. Zie de talrijke verwijzingen in de bijbel.
4. Deze kloosters moet men zien als een soort col-
chozen (pre-industriële agrarische productiebedrij-
ven) waar honderden mensen hun bestaan vonden.
5. Door het loskoppelen van de artsenfunctie en de
priesterfunctie kon de artsenfunctie zich zelfstandig
tot een nieuw beroep gaan ontwikkelen, waarvoor
ook in de markt belangstelling bestond.
6. Personen uit de geestelijke = kerkelijke stand
7. Van de 627 Gelderse studenten die in de vijftiende
eeuw te Keulen studeerden kozen slechts zeven de
medische studie, een werd baccalaureus, vier ver-
wierven de dokters hoed, de meeste volstonden met
de artes graad (de laagste).
8. Hij bracht het tot lijfarts van de Utrechtse bisschop
David van Bourgondië.
9. Zoals die van Galenus.
10. In Engeland wordt een medicus nog steeds als
physician aangeduid. In ziekenhuizen spreekt men
van physicians and surgeons, de eerste groep wordt
met doctor, de tweede met mister aangesproken. De
gilde achtergrond in Engeland is nooit helemaal ver-
dwenen, zij hadden ook geen Franse revolutie mee-
gemaakt.
11. Een bacteriële infectieziekte die vermoedelijk het
gevolg is van rechtstreekse besmetting, waarbij ar-
moede de belangrijkste factor is. De besmettelijkheid
van de ziekte is gering. Vanaf de veertiende eeuw
neemt deze ziekte geleidelijk aan af, om bij ernstige
crisissituaties weer eens op te duiken. Nog voor de
Tweede Wereldoorlog had men zelfs in Nederland
nog een honderdtal lepra-leiders en een klein lepro-
sen-sanatorium. In Noorwegen kwam lepra nog veel
voor in de arme bevolkingsgroepen aan de kust-
streek. De ziekte is uitvoerig bestudeerd door de
Noor Hansen (1874), vandaar dat lepra, eertijds me-
laatsheid (malade-ziek) genoemd, ook wel de ziekte
van Hansen wordt genoemd.
12. Je zou het als een voorganger van de nu alom ge-
bruikte witte jas kunnen zien
13. De Bataafse Hippocrates genoemd, naar hem zijn
enkele ziekenhuizen en klinieken genoemd.
14. Casus = zaak of geval, dus beschrijving van indi-
viduele ziekte gevallen, waar Foreest ook persoonlij-
ke opmerkingen van de patiënt memoreerde.

15. Johannes Wier (1515-88) was geboren te Grave
en na een studie aan diverse Universiteiten werd hij
benoemd tot stadsdokter van Arnhem. Van hem zijn
een aantal belangrijk publicaties bekend die vooral
op geestesziekten betrekking hebben, vandaar dat hij
wel de oervader van de psychiatrie wordt be-
schouwd. Wier verzette zich in zijn studies tegen
heksenvervolging.
16. Chirurg is afgeleid van het woord handwerk, chil
is Grieks voor hand.
17. Dit instrument dat heden te dage nog steeds
wordt gebruikt, heet nog steeds zo.
18. Voor het schrijven van het farmaceutische deel
heb ik mij o.a. georiënteerd aan de hand van W.
Stoeder (1974) Geschiedenis der pharmacie in Ne-
derland. Schiedam: Schie Pers. Hoewel dit boek hier
een daar wat verouderd is, blijft het een schatkamer
van gegevens, ook voor genealogen.
19. Verwant aan het woord specerij, of het engelse
"spices".
20. Apotheker is afgeleid van het Griekse woord bo-
venkamer, in het Spaans wordt dit woord later bode-
ga, in het Frans boutiek, in het Duits Bude.
21. Onder de kramers waren de kooplieden die met
gewichten werkten. Kramers werden later de meer
ambulante handelaren.
22. In Utrecht had een apotheker rattenkruit verkocht
waardoor acht mensen stierven. Niet alleen werden
de bepalingen met betrekking tot de afgifte van ge-
neesmiddelen aangescherpt, maar de apotheker werd
daarna gemarteld en levend verbrand.
23. Alexianen, genoemd naar hun patroon Alexius.
Zij werden ook Lolladen, armenbroeders of Celliten
genoemd.
24. In feite behoorde behoorde het beroep van de
doktoren tot de vrije beroepsuitoefening. Zij waren
niet gehouden aan de gildedwang, dit in tegenstelling
tot de barbiers-heelmeesters, waar deze gildedwang
zeer sterk werd toegepast en waarbij men zich - me-
de ter bestrijding van de kwakzalverij - aan examens
en een gestandaardiseerde beroepsuitoefening moest
onderwerpen.
25. Bij de beschrijving van dit hoofdstuk heb ik
dankbaar gebruik gemaakt van de studies van J. van
Herwaarden, Tijdschrift voor Geschiedenis, 96ste jg.
nr. 3, pag.348 (1983) en W. Frijhoff Monsatis digni-
tatis, pag. 379.

Ons Erfgoed nr 1,2000 14



GENLIAS
JW. Koten

Vanaf 1993/4 werd binnen de rijksarchief-
dienst een projectgroep automatisering en
digitalisering het Leeszaal Inlichtingen en
Aanvraag Systeem, beter bekend als LIAS,
in leven geroepen, zodat de bronnen voor
de bezoeker van het RA beter getraceerd en
geraadpleegd konden worden. In een eerde-
re publicatie in Ons Erfgoed hebben we
reeds uitvoerig aan dit project aandacht ge-
schonken. Het werd als snel duidelijk dat
voor de genealogische gegevens een speci-
ale databank binnen het LIAS-systeem
noodzakelijk werd. Deze genealogisch geo-
riënteerde database kreeg de naam GEN-
LIAS. Het GENLIAS project kwam pas
goed op de rails toen de rijksoverheid met
een massieve subsidie afkwam om met na-
me de huwelijksgegevens te digitaliseren
en via een netwerk beschikbaar te stellen.
Dank zij de snelle voortgang van het
'internet-gebeuren', dat haast onvoorzien,
binnen slechts enkele jaren, een belangrijke
plaats kreeg binnen de genealogische we-
reld, was dat waarop vele genealogen ge-
hoopt hebben. Dit alles was een krachtige
impuls om achter het project GENLIAS ex-
tra vaart te zetten, zodat genealogische ge-
gevens via internet (tegen betaling?) be-
schikbaar zouden kunnen worden gesteld.
Daarmee zou de archief-service kunnen
worden verhoogd, maar ook de werkzaam-
heden van het leeszaal-assistenten in de
toekomst verder worden ontlast. Zie hier de
basis voor de snelle ontwikkeling van
GENLIAS. Geheel vrijblijvend zijn deze
overheidssubsidies overigens niet. Met de-
ze subsidies wilde de overheid verschillen-
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de vliegen te gelijk vangen, die ik hier niet
zal uitwerken maar die hier al eerder aan de
orde kwamen. Op de achtergrond heeft
men natuurlijk daarbij de privatisering van
de archiefdiensten op het oog.

Wat houdt die GENLIAS nu verder in:
GENLIAS is een genealogisch georiënteer-
de database, die bron-georiënteerd is (1),
die de bronnen gedeeltelijk en mogelijk in
de toekomst zelfs geheel zal vervangen (2)
en waaraan men persoonsgerichte vragen
aan kan stellen.

(1) Bron-georiënteerd wil zeggen, dat de
bronbestanden de elektronische ladenkas-
ten zijn waarin men moet zoeken. De on-
derzoeker dient dus achtereenvolgens in de
verschillende elektronische ladenkasten te
zoeken om gegevens van een bepaalde per-
soon te vinden. Men krijgt dan uit diverse
bestanden, een groot aantal uiteenlopende
gegevens die de onderzoeker dan verder
moet interpreteren en in samenhang moet
brengen.

(2) Bronvervangend houdt in dat concrete
brongegevens in GENLIAS zijn opgesla-
gen. Men verwijst dus niet slechts naar de
bron, maar men heeft in het genealogische
GENLIAS-record ook een aantal genealo-
gische basisgegevens verwerkt, eventueel
met enkele korte aanvullende opmerkingen.
Wie een dergelijke record in zijn eigen da-
ta-bestand wil opnemen, moet echter altijd
de transcriptie gegevens verifiëren door het
origineel toch te raadplegen. Bij de getrans-
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cribeerde gedigitaliseerde data zullen on-
vermijdelijk fouten zijn ingeslopen. Recent
is de mogelijkheid geboden om, bij GEN-
LIAS eventuele gesignaleerde fouten te
melden.

Deze gedigitaliseerde gegevens worden te
zijner tijd aangevuld met het brondocument
als image (beeldformaat). Dus naast de ge-
transcribeerde brongegevens wordt in het
GENLIAS-record tevens een directe af-
beelding van het originele document gepre-
senteerd waaruit deze gegevens zijn afge-
schreven. Beschikt men over een dergelijk
record-image dan zal men de originele
bronbestanden niet meer behoeven te raad-
plegen, omdat men immers over een be-
trouwbare kopie van het origineel beschikt.
Men is dan bovendien van de ellendige mi-
crofiches af. Met het individuele getrans-
cribeerde data-record kan men immers te-
vens het originele gedigitaliseerde beeld
bestuderen, dat aanzienlijk beter van kwali-
teit is dan de huidige kopieën van de bron-
nen. Deze gedigitaliseerde images bieden
bovendien de mogelijk van een computer-
beeldbewerking. Men kan de beelden ver-
groten, verkleinen, meer contrasteren, vui-
ligheidjes wegpoetsen e.d. zodat details
zichtbaar worden die in de loop der tijden
zijn vervaagd. De kwaliteit van deze com-
puter-images zal even goed zo niet beter
zijn dan de kopieën van de huidige microfi-
ches. Het is dus in de toekomst mogelijk
dat men persoonsgericht in de verschillen-
de elektronische databestanden op naam
kan gaan zoeken, waar men een verwijzing
naar de bron kan vinden, bovendien een
transcriptie van de brongegevens eventueel
aangevuld met een afbeelding van de bron.
Voorlopig zijn de kosten van het maken en
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opslaan van de images nog te hoog en zijn
de images nog te groot voor het opvragen
via internet.

Welke bronnen komen in GENLIAS be-
schikbaar:
- (1) doopregistraties
- (2) trouwregistraties
- (3) begraafregistraties
- (4) geboorteakten (1812 - 1902) totaal
11,3 M
- (5) huwelijksakten (1812 - 1922) totaal:
3,5 M
- (6) overlijdensakten (1812 - 1942 totaal
11,1 M
- (7) memories van successie
M = Miljoen

Het aantal successie memories, en DTB-
gegevens is onbekend. Het ligt in de bedoe-
ling dat in de toekomst ook nog andere
bronnen in GENLIAS worden opgenomen.

Het is niet hier de plaats om van alle hier
genoemde bestanden de vele record-velden
in overzicht te presenteren. Om u een in-
druk van de grote diversiteit van velden te
geven, zie hier de velden van de records
van de memories van successie en de
trouwregistratie.:

Velden van de memories van successie
ID, ARLJD, RECORDID, TOE-
GANGSNR, INVENTNR,
PLAATSKANTOOR, MEMORIENR,
VOORNAAM, TUSSENVOEGSEL, FA-
MILIENAAM, PLAATS, DATUM, DA-
TUMOVERL, OPMERKING

N.B. het veld opmerking laat 300 tekens
toe.
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Velden van het trouwregister
ID, ARLID, RECORDJD, TOE-
GANGSNR, AUTEUR BRON,
SOORT_BRON, PAG_NR,
DATUM_HUWELIJK, DA-
TUMONDERTROUW, DA-
TUMPROCLAMATTE, ATTESTA-
TIEVERLEENDNAAR, ATTESTA-
TIEVERLEENDVAN, GEZINDTE,
PLAATS, VOORNAAM_BRUIDEGOM,
PATRONYMBRUIDEGOM, TUSSEN-
VOEGSELBRUIDEGOM, FAMLIE-
NAAM_ BRUIDEGOM, ALI-
ASBRUIDEGOM, WOON-
PLAATSBRUIDEGOM, GEBOORTE-
PLAATS_BRUIDEGOM, LEEF-
TIJDBRUIDEGOM, CODEJM, WE-
DUWNAARZIJNBRUIDEGOM,
VOORNAAMBRUID, PATRO-
NYMBRUID, TUSSENVOEG-
SELBRUID,FAMILIENAAM BRUID,
ALIAS_BRUID, WOON-
PLAATSBRUID, GEBOORTE^
PLAATS BRUID, LEEFTIJD BRUID,
CODEJD, WEDUW-
NAARZIJNBRUID, VOOR-
NAAM_V_P_BRUIDEGOM, PATRO-
NYMVPBRUIDEGOM, TUSSEN-
VOEGSELVPBRUIDEGOM, familie-
naamVPBRUIDEGOM, VOOR-
NAAM_V_P_BRUID, PATRO-
NYM_V_P_BRUID, TUSSENVOEG-
SEL_V_P_BRUID, familie-
naam_V_P_BRUID, OPMERKING,
VOORNAAMGETUIGE1, PATRO-
NYM_GETUIGE_1, TUSSENVOEG-
SEL_GETUIGE_1, FAMILIE-
NAAMGETUIGE1, VOOR-
NAAM_GETUIGE_2, PATRO-
NYM_GETUIGE_2, TUSSENVOEG-
SEL GETUIGE 2,FAMILIE-
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NAAMGETUIGE2, VOOR-
NAAMGETUIGE3, PATRO-
NYMGETUIGEJ, TUSSENVOEG-
SEL_GETUIGE_3, FAMILIE-
NAAMGETUIGE3, VOOR-
NAAMGETUIGE4, PATRO-
NYM_GETUIGE_4, TUSSENVOEG-
SEL_GETUIGE_4, FAMILIE-
NAAM_GETUIGE_4

Op overeenkomstige wijze zijn ook de vel-
den van de records van de overige bestan-
den samengesteld. De vraag rijst nu, wat is
er in okt. 1999 al in GENLIAS verwerkt ?
In overzicht gebracht de volgende bestan-
den :

geboorteakten 280.654
huwelijksakten 510.754
overlijdensakten 651.641
begraafboek (aant.) 6.127
doopboek (id) 12.136
trouwboek (id) 4.256
successie memories 336.274

Bij de Burgerlijke Stand zijn momenteel de
archieven van Flevoland en Friesland het
verste (75% totaal). De RA van Brabant,
Zeeland, Drenthe en Overijssel zitten in de
midden-moot (10-25%), de overige provin-
cies liggen wat achterop. Het RA van Zuid-
Holland moet nog starten. Momenteel heb-
ben de huwelijksakten een duidelijke prio-
riteit en men hoopt al deze akten in 2002
integraal te hebben verwerkt. Het is duide-
lijk dat deze dataverwerking een lange ter-
mijnproject is dat veel vrijwilligersuurtjes
zal vergen. Vanuit de genealogische we-
reld, maar ook van uit onze eigen vereni-
ging zijn vele vrijwilligers hierbij betrok-
ken. Momenteel is de data-invoer gecon-
centreerd in de provinciale rijksarchieven.
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In de stedelijke archieven is men nu ook
druk doende. In een vorig nummer hebben
wij ondermeer de werkwijze van het
Utrechtse archief beschreven. Het digitali-
seren en transcriberen is overwegend vrij-
willigerswerk. Dat vraagt zeer nauwkeurige
aandacht en deskundigheid en vooral zeer
veel ingebouwde controles. Een monniken-
werk dus, dat met goede begeleiding ge-
staag vordert. Door samenwerking met an-
dere archieven is ruil mogelijk, soms ook
koop van data.

Het laat zich aanzien dat naast deze trans-
criptie van de bronnen ook de rechtstreekse
digitalisering van de originelen, in beeld-
formaat een steeds grotere vlucht zal ne-
men. Veel van dit werk gebeurt nu nog
handmatig, maar het is te voorzien dat dit
in de toekomst vrijwel volledig geautomati-
seerd zal kunnen worden uitgevoerd, met
slechts beperkte handmatigheid bij proble-
men. Voor een paar dubbeltjes per akte kan
dan het gehele archief-bestand van Neder-
land beeld-elektronisch worden vastgelegd.

Samengevat:
In Nederland wordt momenteel van vele
kanten geprobeerd om met hulp van vrij-
willigers de genealogische gegevens te di-
gitaliseren. Vaak sloegen archieven daarbij
in het verleden hun eigen weg in. Het ziet
er naar uit dat GEN-LIAS het systeem van
de toekomst gaat worden. Op den duur
wordt het GEN-LIAS systeem de visgraat
waaraan waarschijnlijk door een goede lin-

king ook gegevens uit andere bestanden
worden gekoppeld. Diverse gedigitaliseer-
de databestanden zijn momenteel panklaar
gemaakt voor internet. Er zijn al enkele ar-
chieven waar men via een eigen website
reeds de standaardgegevens kan downloa-
den. De toekomst wordt ongetwijfeld dat
men via gekoppelde internetlijnen heel wat
genealogische data, thuis werkend, kan ver-
zamelen. Zo zal men dan van een voorva-
der niet alleen, de personalia vinden, maar
ook waar hij gewoond heeft, welke notarië-
le akten hij heeft afgesloten, wat zijn eigen-
dommen waren, maar ook wat zijn netwer-
ken in de wereld waren, van welke vereni-
gingen hij lid was, welke bestuurlijke func-
ties hij heeft gehad enz. Binnen enkele ja-
ren zijn zo de belangrijkste personalia be-
schikbaar, maar ik twijfel er niet aan dat
daarna de Testgegevens volgen. De econo-
mische druk tot verdere automatisering
neemt toe, waarbij het bezuinigingselement
op de achtergrond meespeelt. Ondanks de-
ze wat sombere noot wordt het komende ja-
ren een spannende tijd, als al die nieuwe
mogelijkheden worden verwezenlijkt. Een
grote vreugde zal het voor vele onderzoe-
kers zijn wanneer die ellendige, slecht lees-
bare microfiches tot het verleden gaan be-
horen.

Met dank aan dr. H. Oost, rijksarchivaris in
Noord-Holland, die deze gegevens ver-
strekte tijdens zijn lezing op de Landelijke
Genealogische Computerdag van de afde-
ling Computergenealogie van de NGV.
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Beroepen van toen (Kop... - korenm...)
H.M Lups

Kopiist
Ook kopist, kopiëerder,copiïst of copiëer-
der.
1. Persoon die een afschrift of afschriften
vervaardigt van door anderen vervaardigde
stukken. "Een copist kan niet hooger aspi-
reren als om Klerk te worden op een Procu-
reurs Comptoir" (Doedyns, Merc. 2,222).
2. Persoon die originele kunstwerken na-
maakt, een beroep dat destijds geheel nor-
maal werd gevonden. Ook nu nog vindt
men in menige huiskamer een schilderij
waarbij voor de signatuur een n. staat (voor
naar). In de zeventiende eeuw waren vooral
Italiaanse motieven populair. Uit die tijd is
vooral Hendrik Uylenburgh, familie van
Saskia, de vrouw van Rembrandt, bekend.
Het kopiëren was een van de eerste zaken,
die de aankomende schilder leerde en de
minderbegaafden onder hen gingen zonder
gewetensbezwaar verder met het naboot-
sen.

Koppelaar
Ook coppela(e)r(e), vr. koppelaarster
De koppelaar(ster) gaf tegen beloning gele-
genheid tot het plegen van ontucht en werd
als zodanig gelijkgesteld met hoerenwaard,
bordeelhouder. "Verbieden voorts hoere-
weerden of weerdinnen, coppelaars ofte co-
pelaressen .... In deser Stad of Stad Vry-
heyt te koomen ofte te converseeren", luid-
de het in het Utr. Placaatb. 3, 419a (anno
1592) J. de Damhouder vermeldt in zijn
Practycke in Civile Saken, Rotterdam
1660: "De punitie (straf) van de Makelaers
... was den Ban, ende de Koppelaressen de
neuse af..". In het Groot Placaatboek 1,357

van 1583 was men nog strenger: "Waer 't
saecke ... dat die Koppelrije streckte tot
overspel, sulcke sullen metter doot
ghestraft worden.
Overigens kende men de koppelaarster ook
als huwelijksmakelaarster.

Koppendraaiers, werkzaam aan een draaibank.
Gevelsteen uit Hoorn (1533)

Koppedraaier
De afbeelding van een gevelsteen uit
Hoorn met het jaartal 1533 laat zien wat dit
beroep in hield: het draaien van kaaskop-
pen op een houtdraaibank. De kaaskoppen
werden gebruikt in de kaasmakerij bij het
vormgeven en het uitpersen van de wrongel
tot kazen. De koppen werden meestal uit
wilgehout gedraaid.

Kopster
Was een beroep in de marge van de ge-
zondheidszorg, dat zo hier en daar ook nu
nog wel wordt beoefend (Indonesië). Des-
tijds werd in de daartoe gebruikte bolvor-
mige kleine glaasjes vlas gestoken, dat men
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Kopster
Spotprent, gravure van C. Dusart (1695)

aanstak of boven een brandende kaars
hield. Door de warmte werd de lucht ver-
dund. Men plaatste het glaasje dan omge-
keerd op de huid. Door afkoeling ontstond
onderdruk in het glaasje en werd de huid
naar binnen gezogen. Men kende het droge
en het natte koppen. Bij de laatste vorm
werd eerst met een scherp mes, het vlijm,
een of meerdere sneetjes in de huid gege-
ven. Met een kopsnepper zelfs met twaalf
mesjes tegelijk. Het schijnt dat er ook vrou-
wen waren, die zich lieten koppen om er zo
bleek mogelijk uit te zien en zo hun
schoonheid te verhogen. Koppenzetsters
waren niet altijd even gezien. Bij sommige
kopsters kon men ook terecht als men abor-
tus wenste ("een olie om de stonden af te
dreiven") Het onttrekken van bloed gebeur-
de niet alleen op grond van medische over-
wegingen, maar ook wel om uit het afge-

tapte bloed de waarheid, inzonderheid in
liefdeszaken te leeren kennen. Koppen en
waarzeggen werden als hetzelfde be-
schouwd. Dat gold niet alleen bij liefdesza-
ken, maar ook wanneer het ging om verlo-
ren of gestolen goed. In Haarlem is in 1665
een geval opgetekend. Bij Breehje Cornelis
was een zakje geld gestolen. Ze ging met
een buurvrouw naar de kopster Anna Dee-
ne. Eerst liet Breehje zich koppen. Daarna
legde zij haar probleem voor en na betaling
was de kopster bereid haar te helpen. Na de
nodige hocus pocus vertelde deze dat het
geld terug zou komen en inderdaad werd
het in een doekje gebonden, dicht bij haar
huis teruggevonden. Uiteraard werd hier-
over in de buurt gepraat. De kerkenraad
ging de zaak uitzoeken. Anna werd aan de
Haarlemse burgemeesteren overgelaten, die
haar lieten oppakken en uit de stad verwij-
deren. (Bronnen: WNT en Spiegel Histo-
riael van maart 1984).

Korendrager
De korendrager had tot voornaamste taak
het dragen van zakken koren (en ook wel
zout) uit schepen naar pakhuizen enz.
In het Groot Placaatboek (Utrecht) dl 3,
939 a van 1598 wordt bepaald dat "Die
koorndragers (zullen) hebben en genieten
van het last koorn indifferenter, dat syluy-
den bearbeyden ende dragen zullen uyt het
schip inde kelder, ofte uyt de kelder in het
schip, oock van het overstorten van het
eene schip in het andere, 6 stuyv. "
Als te Amsterdam de korendrager tevens
lid was van de 'Kleyne Gangh' mocht hij
ook bepaalde werkzaamheden verrichten
die aan de korenstorters waren voorbehou-
den.
In die plaats was het hen ook toegestaan,
met uitsluiting van alle andere dragers, spe-
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cerijen, 'die in open zakken gedraagen wor-
den', te vervoeren.
Het korendragershuis, waar men op zijn
vrachtjes wachtte, moest worden schoonge-
houden door de laatst in dienst getreden ko-
rendrager, althans te Haarlem. (Keuren van
Haerlem 2, 167 b (anno 1751).
Hoewel de gilden in 1798 werden opgehe-
ven bleef dat van de korendragers deson-
danks bestaan tot 1916, toen het bij besluit
van de Gemeenteraad definitief werd opge-
heven.. De vaste leden kregen toen eervol
ontslag, alleen twee meters bleven nog in
functie. (Ned. Hist, 12e jg, nr. 4, pag. 149)

Korenkoper
In Amsterdam over het algemeen een han-
delaar in granen die vooral in het Oostzee-
gebied actief was. Verder kwam graan
vroeger ook uit Frankrijk.
Aldaar liet Willem Pietersz. Hooft (1549-
1605), korenkoper na zijn dood een vermo-
gen na van meer dan fl. 200.000,—. Ze wa-
ren niet altijd even geliefd. Zo volgde na de
strenge winter 1564/1565 een hongerjaar
waarin de korenkopers grote voorraden op
hun zolders vasthielden om de prijs extra
op te jagen. De Haarlemse rederijker Lauris
Jansz gaf in zijn stuk "Het spel van het ko-
ren" twee korenkopers de veelzeggende na-
men 'Nimmer genoeg' en 'Onverzadigbare
Begeerte' (Ned. Hist. 1967, p. 27). Ook wa-
ren er wel problemen over de kwaliteit van
het graan ("..roggemeel, veeltyds gemaalen
van slecht koorn", Utr. Plac. Bk 3, 793 a v.
1656)
In 1342 kreeg Delft van Graaf Willem IV
drie rechten er bij met betrekking tot de ko-
renhandel. Het waren de bordije, de make-
laardije en het uitzetten. De bordije of bo-
rije of boringe was het recht om van stads-
wege het graan te boren, d.w.z. steekproe-

ven te nemen in de schuiten om te zien of
de onderste laag van dezelfde kwaliteit was
als de bovenste. De makelaardije gaf het
recht om als tussenpersoon, als makelaar,
op te treden. Het uitzetten was het recht om
koren te koop aan te bieden.

De korenmeter
Dit was een ambt dat vanwege het stadsbe-
stuur werd gegeven. Niemand mocht ko-
renmeten of hij moest door de burgemees-
ter zijn beëdigd. De korenmeter beloofde
daarbij zijn ambt goed te zullen uitoefenen.
Ook dat hij zijn korenmaat niet aan een on-
beëdigde zou uitlenen.
De korenmaat werd ook achtendeel ge-
noemd. Het was een houten ton met van
boven als de middellijn van een cirkel, een
ijzeren staaf. Na afloop van het werk nam
elke korenmeter zijn maat mee naar huis,
maar eens in de veertien dagen moesten ze
ingeleverd worden in het korenmetershuis.
Door het lot werd dan aangewezen welke
ton hij de volgende veertien dagen moest
gebruiken.

Als een koopman een partij graan gekocht
had ging hij naar het korenmetershuis, waar
met behulp van dobbelstenen (teerlingen)
werd bepaald wie van de meters het werk
kreeg toegewezen. Voor de loting moest
een bewijs worden ingeleverd, dat het
graan goedgekeurd was. Als een korenme-
ter niet aanwezig was ging zijn beurt voor-
bij. Als hij niet mee wilde dobbelen, omdat
de klus te klein was, dan werd hij die ver-
dere dag van mee dobbelen uitgesloten.
Een korenmeter die een werk kreeg toege-
wezen dat meer dan 16 hoet (last) of groter
was, mocht een andere meter, die geen
werk had mee laten helpen, uiteraard tegen
betaling.
Voor de meter met zijn werk kon beginnen
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moest hij het schriftelijk bewijs van de
koop hebben ontvangen en aan de makelaar
overhandigen. In de schuit moesten zij hun
maat recht in het koren plaatsen. Wanneer
de maat voor en achter even vol was en de
staaf met koren bedekt was moest hij een
rechte streek met de strijkstok geven. In de
Amsterdamse verordeningen komt een be-
paling voor dat "den Zetter de maat regt
(moet) zetten en houden, terwijl er de
Koorendraagers 't graan in scheppen of
storten, waarna het door den Meeter, afge-
streeken en gemeeten wordt" (Hand. V.
Amst. 1108 a).

In een uitzetzak (monsterzak) mocht hij
niet meer koren doen dan er ging in een
wijnkan tot aan het merk van de stadsijker.
Als hij verder merkte dat het koren onder
en boven niet van gelijke kwaliteit was
moest hij het gerecht gelijk waarschuwen.
(Ontl. aan A. v. Peer, Delfts Katholiek
Dagblad d.d. 15-3-1955).
In een stad als Groningen, waar toch heel
wat graan werd verhandeld, zijn de koren-
meters nimmer in een gildeverband georga-
niseerd. Ze waren daar zowel meter als
kraan- of wipknecht (Gron. Volksalmanak
1926, p. 8-30) (zie aldaar)

Termen van vroeger (env... - err...)
H.M. Lups

envelopperen inwikkelen, inwinden
envie afgunst, haat
envoyé gezondene
envoyeeren toezenden
eodum (de) zelfde
eodum anno in het zelfde jaar
eodum die op dezelfde dag
eodum instanti op hetzelfde ogenblik
eodum morbo door dezelfde ziekte
eo quod temeer, omdat
ephorus kerkopziener, schoolopziener,
(huis)onderwijzer
episcopus bisschop
epithalamium huwelijkszang
equaal even, gelijk
eques krijgsman te paard, ridder
eques loricatus gepantserd ruiter, kurassier
equinoctiaal nacht-evenings kring
equinoctie nacht-evening
equipagie uitrusting
equiperen uitrusten tot de reis
equivaleeren gelijk gelden
equivalent evenwaardig, evenveel
equivocatie gelijke benaming

eradicatie uitroeiing
eradiceeren uitroeien, ontwortelen
erectie oprechting
erentfest achtbaar
erfclage aanklacht met betrekking tot on-
roerend goed
erfdeling boedelscheiding
erfdienstbaarheid dienstbaarheid die op
een erf rust, last waarmede een erf be-
zwaard is
erfdrager bezitter, eigenaar van het erf
erfgeding(e)/dinc erfrecht, contractueel
recht op een goed na een anders dood.
erfgescheit toewijzing van grond aan twis-
tende partijen
erfmagescheit boedelscheiding met betrek-
king tot grondbezit
erfschatter schatter, taxateur van vaste
goederen
erigeeren oprechten
eripieeren onttrekken, ontrukken
erraten misslagen
erreeren missen, dwalen
erreur doling, misslag
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Genealogie - niet altijd alleen de eigen
familie en verwanten
A. Simons

De meeste abonnees van Ons Erfgoed zijn
geïnteresseerd in hun eigen voorouders. De
meeste artikelen zijn dan ook bedoeld om
de 'familiegenealoog' informatie te geven
over namen, families, beroepen en de regi-
o's die hiermede verband houden. Genealo-
gie behoeft echter niet alleen op de eigen
familie betrekking te hebben. Werkgroepen
en individuele personen houden zich ook
bezig met het naspeuren van de gegevens
van derden, bijv. uit een bepaalde plaats of
regio.
Zo zijn wij bezig de kwartierstaten van de
takken van de diverse huizen van Nassau
op te stellen. Het leek me leuk om eens een
kort verhaal te schrijven over een vrij onbe-
kende Nassauer. Dus uit de vele keuze mo-
gelijkheden, die er tot mijn niet geringe
verbazing zijn, ben ik op Jan de Jongere
van Nassau Siegen gekomen. Je begint dan
met wat informatie bij elkaar te sprokkelen
en in een map te stoppen. Het worden twee
mappen, want bij familiebezoek in België
en in Duitsland wil je dan toch maar even
'rondneuzen' of er nog iets te vinden is over
die rare Nassauer en zonder datje het weet
verhuist de inhoud van die mappen in een
archiefdoos met diverse kleine mappen.
Er wordt je dan gevraagd om voor een
Vlaams blad hier iets over te schrijven en
voor je het jezelf realiseert zijn er zo'n 60
pagina's aantekeningen als de basis voor

een leesbaar verhaal en constateer je dat je
over diverse periodes toch nog erg weinig
gegevens hebt en als je dan nog met be-
commentarieerde kwartierstaten cq paren-
telen aan de slag gaat heb je een probleem.
Het begin is er, het einde is nog niet in 't
zicht. Bovendien "Pater est quem nuptiae
demonstrant" (vader is wie het huwelijk
aanwijst) en in de meeste stamreeksen en
stambomen is de moeder niet duidelijk of
helemaal niet aangegeven. En dan begint
het zoeken naar doop- en huwelijksakten,
contracten, grafzerken enz.
Als oud-museum medewerker wil je dan
ook niet met een 'gortdroge' en niet te lezen
monografie komen en je wilt er ook geen
'historische roman' van maken. Je wilt het
zo overbrengen dat iedereen met een beetje
algemene ontwikkeling het graag leest.
Bovendien vind ik dat je 'anno 2000' de
bronnen zodanig moet vergelijken, dat het
chauvinisme en het 'hoera patriottisme' en
protestantse en katholieke versies tot de re-
ële feiten moeten worden herschreven.
Ik heb dan maar een samenvatting van een
samenvatting geschreven; mede om hen,
die hun speurwerk naar de eigen familiege-
schiedenis natrekken, een ruggensteuntje te
geven. Archiefonderzoek is vaak zoeken
naar een speld in een hooiberg, maar ja,
waar begin je als er twintig hooibergen
staan.
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Nassau-Ronse
And ré Simons

Kortrijk

Gent

Antwerpen

Doornik* ^Brussel

Met het oriëntatiekaartje hoeft men geen padvinder te zijn om Ronse te ontdekken

Velen zullen het voorhoofd fronsen bij de-
ze titel. Zeker omdat hier de geslachtsnaam
Nassau in verbinding wordt gebracht met
de stad Ronse. De meeste Nederlanders
zullen zich ook niet realiseren waar ze
Ronse op de landkaart moeten vinden en
voor de Vlamingen zal niet direct de relatie
met Nassau duidelijk worden. En wie aan
historisch onderzoek wil doen of niet-
Nederlandstalige bronnen wil raadplegen,
komt niet ver met Ronse maar wel met Re-
naix. Daar kan het Vlaams bewustzijn ook
niets aan veranderen.
Illustratief kunnen we nog vermelden dat
Ronse bekend staat als "Koningin van de
Vlaamse Ardennen". Deze poëtische bena-
ming (afkomstig van Pol de Mont), type-
rend voor een tamelijk ongerepte natuur;
van heuvels, weiden en kleinschalige ak-
kerbouw en veel bossen, is duidelijk voor
de regio. Dus midden in deze prachtige
omgeving ligt Ronse.
Van het rijke verleden is er een gedeelte,
dat zwaar onderbelicht is gebleven; n.1. de
relatie met het huis van Nassau. Ook in het
museum van Ronse is zeer weinig te zien
dat aan het Nassau-verleden herinnert. Er-
gens wel te begrijpen; Nassau behoort niet
tot de regionale folklore en ook niet tot het
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18e - 19e eeuwse textiel - industrieel patri-
monium van Ronse.
Over de Nassaus, als Heren van Ronse is
echter heel wat terug te vinden in het Rijks-
archief te Ronse en in de 'Annalen van de
Geschied- en Oudheidkundige Kring van
Ronse en het Tenement van In-
de' (GOKRTI) de vereniging voor plaatse-
lijk geschiedkundig onderzoek. Ook de ar-
chieven te Gent, Mechelen, Brussel, Sie-
gen, Wiesbaden, Rome en diverse andere
plaatsen geven puzzelstukjes over de Heren
Nassau Ronse. Ook verscheen in 1948 een
meerdelig Franstalig werk van "Renaix a
travers les ages" maar verder is er niet veel
gepubliceerd dat het Huis Nassau Ronse
belicht.
En hier komen we waarschijnlijk heel dicht
bij het historisch negeren, c.q. verzwijgen.
We komen hier namelijk bij Johan VIII van
Nassau Siegen, die in 1630 baron werd van
Ronse. Zijn grootvader was Johan VI van
Nassau, broer van de 'Vader des Vader-
lands'. Jawel, Willem van Oranje was dus
zijn oudoom.
Deze graaf Johan VIII (III) was de tweede
zoon uit een gezin met 25 kinderen, 14 jon-
gens en 11 meisjes. Hij heeft in de geschie-
denis van de Lage Landen absoluut geen
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Willem de Rijke van Nassau - Juliana van Stolberg

Willernvan Oranje

Philips Willem - Maurits - Frederik Hendrik

Willem II

Johan 1 de Oudste (VI)

Johan II de N*iddelste (VII)

onbelangrijke rol gespeeld, nochtans was
zijn rol afwijkend van deze van zijn broers
(o.a. Johan Maurits "de Braziliaan") en van
zijn neven de prinsen Maurits en Frederik
Hendrik.
Johan de Jongere is geboren in het Slot te
Siegen op zondag 29 september 1583. Al
vroeg ging hij, zoals het huisreglement het
wilde, naar de Slotschool in Dillenburg,
waar hij streng calvinistisch werd opge-
voed. Zijn opvoeding werd dan vervolle-
digd via de Hogeschool van Herbora
(kweekschool voor calvinistische predikan-
ten). Via Siegen (mijnbouw en verwerking
van ijzererts) en de Ritterschule te Kassei
sloot hij zijn studie af aan de Calvinistische
Universiteit in Genève. In Genève werd
Johan (samen met zijn broer Adolf) ont-
vangen door het stadsbestuur en de rector
van de universiteit Theodorus de Bèza.
Sinds het overlijden van Calvijn was de
Bèza de geestelijk leider van de Calvinis-
ten. De jonge Nassauers waren de gasten
van Henri IV van Frankrijk (ex Hugenoten-
leider). Daardoor konden zij van de facili-
teiten van het Parijse Hof gebruik maken
om zich daar tevens te bekwamen in de rij-
kunst, krijgskunst, muziek en dans.
Om zijn opvoeding en opleiding af te ron-
den ging Johan, zoals toen alle voorname
lieden, een reis door Italië maken. In 1603
werd hij dan in Napels (toen Spaans ge-
bied) als broer van prins Maurits be-
schouwd en gevangen genomen. Wie er
paus Clemens VIII overtuigd heeft van de-

Johan III de Jongere (VIII)

ze persoonsverwisseling en tot persoonlijk
ingrijpen heeft bewogen laten we hier bui-
ten beschouwing omdat de diverse theorie-
en ons te veel van Ronse afleiden. In ieder
geval, Johan werd niet aan de koning van
Spanje uitgeleverd, maar kon zijn reis naar
Rome vervolgen. In Rome was hij meer-
maals de gast van de paus (die hem zelfs
zijn portret heeft geschonken).
We kunnen er van uit gaan dat tijdens deze
periode Johan het katholieke geloof en de
gebruiken heeft leren kennen. We weten
dat hij regelmatig contact had met de paters
Jezuïeten.
In 1604 nam hij dienst in het leger van de
katholieke keizer Rudolf II. Deze leverde
toen strijd tegen o.a. de Hongaren, die Bo-
hemen waren binnengevallen. Volgens een
brief aan zijn vader, december 1604, meldt
hij zijn ontslag omdat deze oorlog in prin-
cipe niet tegen de Turken ging maar als
doel had de uitroeiing van de protestanten
in Opper Hongarije. Via Siegen en Dillen-
burg kwam hij naar de Republiek als offi-
cier in dienst van de Staten Generaal, die
hem in 1609 het ritmeesterschap gaf over
100 ruiters als opvolger van zijn broer
Adolf. Hij deed dan ook de 'edt van de ge-
trouwigheit' aan de Hoogmogende Heren
van den Raede van Staete der Verenichde
Neerlanden. In 1610 werd zijn verzoek om
kolonel van een regiment Walen te worden
door prins Frederik Hendrik afgewezen.
Johan III was hier niet gelukkig mee; hij
beschouwde het als een miskenning van
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zijn afkomst en militaire kwaliteiten.

Zijn vriend Philibert de la Baulne, markies
de St.Martin du Nord was in 1610 ge-
trouwd met prinses Lambertine de Ligne.
Hierdoor leerde hij haar jongere zuster Er-
nestine kennen en volgens diverse bronnen
was Johan III smoorverliefd op haar. Het
zal wel invloed gehad hebben op zijn beke-
ring onder groot ceremonieel ten overstaan
van paus Paulus V in Rome. Gezien de
nogal indrukwekkende overgang naar het
katholicisme wordt Johan VIII meestal ver-
meld als Johan III van Nassau Siegen of als
Johan de Jongere, zoon van Johan de Mid-
delste en kleinzoon van Johan de Oude.
Deze Johan wordt in Nederland zowat offi-
cieel doodgezwegen en is dus vrijwel onbe-
kend.

Amper een maand na zijn bekering vroeg
de paus aan de aartshertogen Albrecht en
Isabella om bij de familie de Ligne een hu-
welijk te 'arrangeren' tussen Johan en Er-
nestine. Ook Lamoraal de Ligne zelf werd
door de paus hierover benaderd.
Johan's vader was niet gelukkig met de
keuzes van zijn zoon en ontnam hem iedere
financiële steun. Dit kon Johan III echter
niet deren daar hij de bescherming genoot
van Philips Willem van Oranje, zijn neef
en peetoom. Bovendien had hij geërfd van
zijn oudste oom Willem Lodewijk en van
zijn eigen broer Johan Ernst.
Johan kwam definitief naar Brussel op 24
januari 1618 bij de zwaar zieke Philips
Willem, die 20 februari op het Paleis van
Nassau overleed. Johan hoopte (zich beroe-
pend op een testament van Philips Willem,
die kinderloos stierf) op de opvolging als
eerste edele in de toenmalige Spaanse Ne-
derlanden, Orange en het bezit in de Jura.
Korte tijd voor zijn dood echter had Philips

Willem in Turnhout zijn testament gewij-
zigd ten voordele van prins Maurits, die
hierdoor Prins van Oranje werd en ook de
goederen in de Nederlanden kreeg met uit-
zondering van Corroy, dat aan het Huis
Nassau Corroy bleef. Arlay, Nozeroy,
Lons-le Saulier en Bletterans in Frankrijk
gingen naar Johan III. Door het Spaanse
gezag werden de erfgoederen van Philips
Willem in de Nederlanden onder sekwester
geplaatst. Ter compensatie bezorgden de
Aartshertogen Albrecht en Isabella hem
eenjaargeld van 3.000 ecu's.
Door erfenissen en jaargeld was Johan nu
een 'Grand Seigneur' geworden. Boven-
dien katholiek en officier in Spaanse dienst
een geschikte trouwkandidaat voor de fa-
milie de Ligne en de bruiloft ging door op
13 augustus 1618 in Brussel.
Als bruidsschat bracht Ernestine de heer-
lijkheden Kwaremont, Ruien, Zulzeke en
Orroit - in de buurt van Ronse gelegen -
mee. Dit was een gebied van ca 200 hecta-
re, in hoofdzaak landbouw en veeteelt.

De verdere politieke en militaire weder-
waardigheden van graaf Johan III van Nas-
sau Siegen zullen we hier niet behandelen.

Op 27 september 1623 was Johan's vader
overleden. Deze had Johan bij zijn over-
gang tot het katholicisme reeds alle financi-
ële steun ontnomen en later, n.1. 3 juli
1621, zijn testament gewijzigd, zodat Johan
III als oudste in leven zijnde zoon niet al-
leen de erfopvolging kreeg, maar deze
moest delen met zijn jongere broer Willem
en zijn halfbroer Johan Maurits (de Brazili-
aan).
Johan III accepteerde dit niet en gebruikte
zijn relaties naar het Vaticaan. Paus Urba-
nus VIII verzocht keizer Ferdinand II dit
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testament ongeldig te verklaren. Bij keizer-
lijk decreet d.d. 20 november 1623 werd
Johan III officieel graaf van gans Nassau
Siegen.
Johan III vervulde diverse buitenlandse
missies, zowel voor de paus als voor de
keizer, op kosten van dezen en voorzien
van ruime financiële middelen. Bovendien
bleven zijn revenuen in de Nederlanden in-
tact.
Als kamerheer van keizer Ferdinand II van
Oostenrijk was Johan III in 1624 Ridder
van de "Orde van het Gulden Vlies" ge-
worden, hij was toen al pauselijk onder-
scheiden met de 'Orde van de Annoncia-
de'. Tengevolge van zijn buitenlandse op-
drachten was hij markies van Monte Cabal-
lo (Sardinië) en Cavalino (Piemonte). In de
buurt van Siegen bezat hij o.a. ook nog
Netphen, Rödgen en Wilndorf. Als kolonel
over een regiment Duitsers in dienst van de
keizer genoot hij een ruime apanage,
evenals een jaargeld van inmiddels 5.000
ecu's van de landvoogdes Isabella.
Dit maakte het hem mogelijk om notaris
Maurisses te Brussel de aankoop te laten
regelen van de baronie Ronse. Deze lag in
de onmiddellijke nabijheid van de bruids-
schatsgoederen van zijn vrouw Ernestine
de Ligne. De baronie was in onverdeeld ei-
gendom van Jacques Nicolas de Baulne,
graaf van St.Amour en familie van zijn
vriend Philibert de Baulne. Op 28 maart
1629 verwierf hij aldus de baronie Ronse,
bestaande uit Ronse, St.Cornelis Hoorebe-
ke en Ellezelles, ruim 225 hectare groot,
65% bos- en jachtgronden, tegen kontante
betaling van 180.000 Brabantse florijnen
en 24 florijnen Godspenning. Hierdoor ver-
dubbelde hij ongeveer de aangrenzende
bruidsgoederen van Ernestine en werd de
grootgrondbezitter in de regio.

Op 19 april 1630 hielden zij "Blijde In-
komste" te Ronse. Gelogeerd werd in het
huis van Kuurne bij Anna van Wijnghene,
weduwe van Johan de Tollenaere in leven
heer van Kuurne, Scherpenberg etc.
Onmiddellijk liet hij plannen ontwerpen
door architect Jean Duchateau voor een
groot en prachtig kasteel. De bouw kon dan
ook op 9 mei 1630 beginnen op een perceel
van 18 hectare uit één stuk en gelegen in de
St.Martinusparochie.
Sanderus noemt het in "Flandria Illustra-
ta"(Keulen 1643)"Praetorium Totius, Au-
sim Dicere, Belgicae Splendissimus" of
"Het heerlijkste kasteel, naar mijn mening,
van de hele Nederlanden".
In de buurt van Oudenaarde (Pamele) sprak
men denigrerend over het "Spanjaarden-
kasteel".
Zodra het kasteel enigszins bewoonbaar
was 1635-1636 is het door Ernestine inge-
richt en bewoond. Ze verbleef er graag en
is het blijven bewonen tot haar overlijden.
Het gaf haar de mogelijkheid in de buurt
van haar ouderlijk huis, nl. het kasteel van
Beloeil te verblijven. Door het testament
van Johan III was het ook aan haar als we-
duw-goed toegewezen.
Inventarissen vermelden diverse werken
van Sir Antony van Dijck, zoals de portret-
ten van Johan III en Ernestine, een familie-
portret en een piëta. De kunstschatten be-
vinden zich nu o.a. in de collecties van de
Mérode-Westerloo, maar ook op het kas-
teel van Beloeil, Vaduz, Het Loo, Rijksmu-
seum Amsterdam, Siegen en Wenen. De
collectie van E. de Malander alleen bevat
ca. 375 schilderijen. Maar ook in de kerken
van Ronse zijn diverse schilderijen uit het
Nassau-bezit te bewonderen.
Terug naar Johan III, Sinds zijn overgang
naar het katholicisme heeft hij feitelijk
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P.J. Goetghebuer, 1827
Het kasteel van Rome met hovingen in Franse stijl. Tekening uit "Choix des monuments les plus
remarquables du Royaume de Pays Bas "

niets onverlet gelaten om zowel in Siegen,
als in de Nederlanden, zowel met intriges
als met de wapens de belangen van de ka-
tholieke kerk te verdedigen. Maar ook zijn
eigen belangen waren steeds de drijfveer
van zijn handelen. Bevriend met de familie
Granvelle en steeds hoger in de gunst van
de Infante landvoogdes Isabella, heeft hij
een grote rol gehad in de 80-jarige oorlog.
Hij was een streber, die de plaats, functie
en waardigheid van Hendrik III en Willem
van Oranje, de één de opvoeder en de ander
de steun van Karel V in zich wilde vereni-
gen en de Nederlanden geheel onder één
gezag brengen, waarbij hij de eerste edele
zou zijn. Bovendien wilde hij ook de macht
en het aanzien van de graven van Nassau in
Duitsland volledig naar zich toe halen.
Over zijn militaire carrière zou makkelijk
een dik boek te schrijven zijn; en over de
heren van Nassau Ronse een trilogie.
Op 27 juli 1638 overleed Johan III op zijn
kasteel te Ronse aan dysenterie, opgelopen

tijdens zijn veldtocht te Zouafques (St.
Omaars). Hij ontving de sacramenten der
stervenden en verplichtte de protestantse
Siegense burgers, die om een redelijke toe-
passing van het "Edict betreffende de
Godsdienst" aan zijn sterfbed gekomen wa-
ren, deze katholieke ceremonie bij te wo-
nen en droeg hun op te zorgen dat alle Sie-
genaars zouden sterven in dezelfde gods-
dienst waarin hij nu zelf stierf.

Ook in het museum te Ronse zijn er een
paar schilderijen, een maquette van het kas-
teel en een steen met het uitgehouwen wa-
pen van de baronnen van Nassau Ronse te
zien. Medewerkers van het museum, de bi-
bliotheek en het Rijksarchief te Ronse wil-
len u graag bij bezoek meer hierover vertel-
len. Ik wil hun dan ook bedanken voor de
verleende medewerking; alsook de heer
Friedhelm Menk, stadsarchivaris van Sie-
gen.
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De bewoners van het kasteel te Ronse tijdens het beheer van de graven van Nassau
Siegen.

1630-1638 Johan III (VIII) van Nassau Siegen
1630 - 1663 Emestine Yolande de Ligne, echtgenote van Johan III (VIII)
1663 - 1699 Johan Frans Desideratus, zoon van Johan III (met diverse onderbrekingen)
1669 - 1714Isabella Clara Eugenia du Puget, gravin de la Serre, echtgenote van Johan

Frans Desideratus
1700 - 1710 Willem Hyacinth, zoon van Johan Frans Desideratus
1700 - 1710 Maria Anna Josefa, gravin von Hohenlohe Waldenburg, echtgenote van Wil-

lem Hyacinth
1710- 1735 Emmanuel Ignatius, zoon van Johan Frans Desideratus
1710- 1734 Alexis Anton (Aartsbisschop van Trébizonde), zoon van Johan Frans Desi-

deratus
1710 - 1735 Frans Hugo Gercon, zoon van Johan Frans Desideratus
1735 - 1740 Ernestine Leopoldine von Hohenlohe Bartenstein (Soeur Marie Anne de

Coeur de Jésus), echtgenote van Frans Hugo Gercon
1737 - 1745 Jeanne Baptiste Josefine, dochtervan Johan Frans Desideratus

Jeanne Baptiste Josefine verkocht de baronie 21 maart 1745 aan de familie de Mérode-
Westerloo.
De familie de Mérode-Westerloo deed het kasteel in 1821 van de hand. Enige jaren later
werd het spijtig genoeg gesloopt t.b.v. restauraties elders, o.a. het raadhuis te Oudenaarde.

De zegelafbeelding in de kop van het artikel is het stadszegel van Ronse in de Habsburgse tijd.

Het wapen van de graven van Nassau Siegen
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• JohanV
van Nassau Breda
1455-1516 X
X 1482-02-11

' Elisabeth
von Hessen
Katzenelnbogen
1466-1523 •••

' Botho
von Stolberg
Wernigerode
1467-1538
X 1500-06-24

' Anna
von Eppstein
Königstein
1482-1538

" Johan
von leuchtenberg

X 1502-00-00

• Margarethe
von Sclwarzburg
7777-1518

' Friedrich
von Brandenburg
1460-1536
X 1479432-14

• Sofie
Jagello von Uauen
1464-1512

' Philip I
von Waldeck
Wildungen
1445-1475
X 1464-10-14

• Johanna
van Nassau Breda
1444-1468

• Wilhelm II
von Wied

' Irpngard
von Rollingen zu
Fléville
1461/1514

• Geriach II
von Isenburg
Grenzau
7777-1500
X 145&O3-06

• Heinrich
von Hunolstein
??7?-1486
X 146&O3-23

- Hildegard ' Elisabeth
von Sirck Heinsberg von Bolchen

7777-1506/7

• Willem de Rijke
van Nassau Breda
1487-1559
X 1S31-09-2O

o

• Juliana
von Stolberg
Wernigerode
1506-1580

* Georo.HI
von Leuchtenberg
1502-1555
X 1528-07-26

' Barbara
von Brandenburg
Ansbach
1495-1552

• Heinrich VIII
von Waldeck
Wildungen
1465-1513
X 1492-00-03

* Anastasia
von Runkei
??7?-1502

' Salentijn Vil - Elisabeth
von Isenburg Grenzau von Hunolstein
7?rM534
X na 1497

* Jan de Oude
van Nassau Oillenburg
1536-1606
X 1559-06-06

* Elisabeth
von Leuchtenberg
1537-1579

• Philip IV
von Waldeck
Wildungen
1493-1574
X 1554-1006

• Jutta
von Isenburg Grenzau
7777-1564

" Jan Vil de Middelste
van Nassau Siegen
1561-1623
X 1581-12-09

' Magdalena
von Waldeck
Wildungen
1558-1599

Johan de Jongere van Nassau Siegen
1583-1638
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• Willem de Rijke
van Nassau Breda
1487-1559
X 1531-09-20

' Juliana
von Stolberg
Wernigerode
1506-1S80

' Jan de Oude
van Nassau Dillenburg
1536-1606 : • •
X 1559-0&O6

• Georglll
von Leuchtenberg
1502-1555
X 1528-07-26

' Barbara
von Brandenburg
Ansbach
1495-1552

• Elisabeth
von Leuchtenberg
1537-1579

' Jan VII de Middelste
van Nassau Siegen
1561-1623
X 1581-12-09

• HeinrichVIII
von Waldeck
Wildungen
1465-1513
X 1492-00-00

* Anastasia
von Runkei
7777-15O2

• Philip IV
von Waldeck
Wildungen
1493-1574
X 1554-10-06

* SalentijnVII
von Isenburg
Grenzau
???7-1534
X na 1497

* Elisabeth
von Hunolstein
?r??-1538

• Jutta
von Isenburg Grenzau
7777-1564

' Magdalena
von Waldeck
Wildungen
1558-1599

• Jacques
de Ligne de
Montagne
????-1562
X 152500-00

* Marie
van Wassenaar.
Leyden
?•???-1544

' Philippe
de Ligne
7777-15B3

" Philippe
de la Laing van
Hoogstraten

• Anne
de Rennenbourg

• Warguerite
de la Laing van
Hoogstraten

' Lamoraal
de Ligne
1563-1624
X 1584-09-07

' Franco»
de Melun d'Epinoy
7777-1547

* Louise
de Foix de Candale

' Hugues
de Melun d'Epinoy
7777-1553
X 1543-08-03

' Maria

• Pierre
de Barbancon
Werchin Roubaix
7777-1556
X na 1520

' Helene
de Vergy
?7??-na 1551

* Yolande
de Barbancon
Werchin Roubaix
7777-1593

de Melun d'Epinoy
7777-1634
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• Johan de Jongere
van Nassau Siegen
1583-1638
X 1618-06-13

Johan Frans Desideratus van Nassau Siegen
1627-1699

• Ernestina Yolanda
de Ligne
1594-1663
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Paleografie (Verbondbrief van graaf Floris V)
H.M. Lups

Wi Florens Grave van hollant van Zeland ende here van vrieslant maken
cont alle den ghenen die dese lettren sullen sien of horen lesen, dat phylips van
gronevelde onse baliu van sutholland voer ons quam ende dat orconde voer
ons, dat die hemeradere van Ryderwerd ghewiset hebben met enen vollen
vonnesse voer hem wat man die van sinen dike (dijk) vliet staens dikes, dat die
staende diic (dijk) comen sal op den Ambochtshere ende ewelike op hem bliuen Alse
van den Ambochte van riederk'ke (r ieder kerke). Ende dese kenninghe van onsen baliu
ende dit vorghenomede vonnesse dat die vorseide hemeraet van riederwt (riederwert)
ghewiset hebben alset Vorspreken es houden wi stade ende vaste, ende ghe-
biedent ewelike vast te houdene. In orconde van desen brieve, Gheghe-
ven in ons hen (heeren) jare, ducent tweehondert ende een ende neghentich
des dinxdaghes na half vasten in den haghe.

Deze brief, ontleend aan de Algemeene Ophelderende Verklaring van het Oud Letter-
schrift, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1818 te Leiden, Deven-
ter en Groningen, illustreert dat een dertiende eeuws handschrift met wat goede wil zeer
wel leesbaar en ook begrijpelijk kan zijn.

Historische woordenboeken en glossaria
van de Nederlandse Rechtstaal.
H.M. Lups

Bij de Koninklijke Vlaamse Academie van gedragsregels vast; in het gewoonterecht
België voor Wetenschappen en Kunsten, leven de waardepatronen van de lokale ge-
gevestigd te Brussel, houdt men zich onder meenschap; rechtsgeleerden ontrafelen de
meer bezig met het recht uit de lage landen, gangbare rechtsnorm en vernieuwen het
Hier onder valt ook het Nederlandse recht, rechts denken; met privileges en vrijheden
Prettig voor ons is dat deze Academie ook bouwden besturen hun macht uit en met
op het internet is gegaan en via dit medium ordonnanties en decreten werden ze in
allerlei zaken toegankelijk maakt. toom gehouden. Naargelang de bevoegdhe-

den die hun werden verleend, organiseren
Op de homepage voor Recht uit de Lage centrale instellingen en rechtscolleges het
Landen citeer ik hun motivering: dagelijks functioneren van de maatschap-
"Via rechtsbronnen worden vele facetten pij. Via de rechtspraak bereikt ons het ver-
van een samenleving zichtbaar: haal van de man uit de straat, de leenheer

en zijn erfenis, de handelaar in tegenspoed,
Wetgevende, normerende teksten leggen het klooster ende stad ....
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De oude rechtsbronnen bevatten niet alleen
een schat aan historische gegevens; zij zijn
ook zeer rijk aan juridische wetenswaardig-
heden en taalkundig materiaal."

Tot zover het citaat dat voor zich spreekt
en duidelijk maakt dat het goede kost voor
genealogen is.
Via deze site vindt men:
. een selectie aan rechtshistorische bronnen
. een overzicht van Vlaamse rechtshistorici
. aankondigingen en evenementen in het

vakgebied
. recente publicaties
. verwijzingen naar andere relevante sites
. historische woordenboeken en glossaria

van de Nederlandse rechtstaal.

Daarnaast wordt gewerkt aan een Histo-
risch Woordenboek van de Nederlandse
Rechtstaal (HWNR). Dit project is gestart
in 1995 als een initiatief van het Belgisch
Comité voor Reehtsgeschiedenis en beoogt
een overzicht te geven van de rechtstermi-
nologie die in het Nederlands taalgebied
werd gehanteerd vanaf de dertiende tot de
achttiende eeuw. De verschillende beteke-
nissen van elke term zullen door middel
van citaten uit de bewerkte bronnen verdui-
delijkt worden.
Het automatiseren en bewerking van de
bronnen gebeurt in samenwerking met het
NIWI (Nederlands Instituut voor Weten-
schappelijke Informatiediensten).

De homepage voor Recht uit de Lage Lan-
den is: http://www.kulak.ac.be/facult/
rechten/RLL/ned.htm

Via deze site kan men naar de historische
woordenboeken. Hier vindt men een over-
zicht van de woordenboeken en glossaria,

die tot nu toe zijn gebruikt bij het in op-
bouw zijnde Historisch Woordenboek.
Naarmate het scannen en corrigeren vordert
wordt deze lijst uitgebreid.
Enkele voorbeelden zijn:
Simon Van Leeuwen, Woordenbouk (mid-
den zeventiende eeuw).
S. Muller, De middeleeuwse rechtsbronnen
der stad Utrecht, glossarium. (1885).
Willem De Groot, Registers van Latijnse
en Bastaardtermen bij de 'Inleiding tot de
Practykvan den Hove van Holland, (1656).
Alle drie bewerkt door C. Verhas.

Wanneer men moeite heeft met de verkla-
ring van een bepaalde rechtsterm vindt men
misschien in een van de op deze site ge-
noemde woordenlijsten of glossaria een
antwoord.

Zal dit Historisch Woordenboek bijv. onze
rubriek 'Oude termen' overbodig maken?
Het lijkt mij van niet. Het gewone oude
taalgebruik bestond nu eenmaal niet uitslui-
tend uit rechtstermen, die als het ware een
code waren, die voor leken moeilijk te han-
teren was. Iets overeenkomstigs hebben we
gezien bij het blazoeneren, het beschrijven
van heraldische wapens.
We hebben hier een site die zeker bij de
favorieten opgenomen zal moeten worden.
Voor zover men zelf geen gebruik van het
internet maakt, is het de moeite waard een
afspraak met iemand uit de omgeving te
maken, die wel aan internetten doet.
Om zoektijd uit te sparen verdient het aan-
beveling van tevoren een lijstje te maken
van op te zoeken termen.
Tot besluit gaarne dank aan de heer Kranen
te Ede, die zo vriendelijk was mij op deze
site attent te maken.
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Archiefnieuws
Streekarchief Regio Eindhoven
Dit streekarchief gaat verhuizen. De studie-
zalen van de vestigingen Eindhoven en
Oirschot zijn gesloten. Veel gevraagde mi-
crofiches (DTB, B.S. en Bev. Reg.) zijn
voorlopig ondergebracht in de studiezaal te
Eindhoven. Van 1 maart a.s. af is men wel-
kom in de nieuwe huisvesting: Raiffeisen-
straat 18 te Eindhoven. Voor nadere infor-
matie: tel. 04998-575245 (Oirschot).

Rijksarchief in Noord-Brabant
Het rijksarchief bezit een groot aantal char-
ters met nog heel wat zegels daaraan. Om
betere condities te scheppen voor charters
en zegels, zijn deze geprepareerd en in fo-
lie verpakt. Voor het verpakken zijn de
charters gefotografeerd, de teksten, de ze-
gels en soms ook de notaristekens apart. De
foto's van de teksten leveren geen proble-
men op. Ze zijn soms beter leesbaar dan de
originelen. Bij het originele charter is het
nazoeken van de zegels meestal niet zo
moeilijk. Bijna altijd is de volgorde van de
zegels, van links naar rechts dezelfde als de
volgorde van de namen van de zegelaars.
Door de foto's is de relatie charter- zegel
verbroken. Om aan die moeilijkheid tege-
moet te komen is men zes jaar geleden be-
gonnen met het maken van een index op de
zegels en notaristekens van de charters. De
overige zegels blijven voorlopig buiten
beeld. Het eerste resultaat - de index van
ruim 6.500 zegels is nu voor bezoekers be-
schikbaar in het SIS-systeem in de studie-
zaal. Men vindt zegels van hogere en lage-
re heren, particulieren in functie (heel veel)

en vooral in later tijd particulieren. Daar-
naast bevat de collectie ook zegels van
(kerkelijke) instellingen en overheden.
Op 16 september wordt de vierde genealo-
gische dag Brabant gehouden. Deze dag
presenteert het RA nieuwe geautomatiseer-
de indexen op strafvonnissen van Brabant-
se rechtbanken. Rond de thema's genealo-
gie en rechtspraak worden lezingen gege-
ven. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan
een workshop over onderzoek naar crimi-
nele voorouders.
Als voorproefje: tot 7 maart worden het
signalementenregister en andere gegevens
uit de archieven van de krijgsraden ten-
toongesteld in de vitrine in de centrale hal
van het RA.

Zeeuws Archief
Op zaterdag 26 februari houdt het Zeeuws
Archief open dag. Van 10 tot 16.00 uur is
iedereen welkom die eens een kijkje wil
nemen in- en achter de schermen van dit
archief. Tijdens deze open dag krijgt de be-
zoeker een rondleiding met tekst en uitleg
zowel over het pand als over de vele moge-
lijkheden die het archief biedt.
De studiezaal is 26 februari gesloten voor
het publiek.
Op zaterdag 17 juni en op zaterdag 9 sep-
tember worden er nogmaals open dagen ge-
houden.

De eerste Zeeuwse huwelijken zijn nu ook
opgenomen in de Gen Lias Voorouders Da-
tabank.
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Verenigingsnieuws.
H.M. Lups

Caledonian Society
Het secretariaat is tijdelijk ondergebracht
p/a H.J. Toonen, 't Loo 97, 5571 KP Berge-
ijk.

Nederlandse Genealogische Vereniging
Na 34 jaar Naarden, waarvan 21 jaar in de
Promerskazerne heeft men op de valreep
een nieuwe huisvesting gevonden. Welis-
waar niet met de sfeer van de Promerska-
zerne, maar voorlopig, lijkt mij, zeer bruik-
baar. Daarom van harte proficiat. Het nieu-
we centrum is te vinden in Weesp, Pape-
laan 6 en nog geen kilometer van het stati-
on verwijderd. Het gebouw is een voorma-
lige Apostolische kerk uit 1930, die reeds
tot kantoor is verbouwd. Bij de nieuwe be-
huizing zijn echter maar weinig parkeer-
plaatsen, maar daar zal ongetwijfeld wel
een oplossing voor komen. Ik ben ook be-
nieuwd naar de toegankelijkheid voor min-
dervaliden. Te gelegener tijd zullen we wel
over de gang van zaken worden ingelicht.
Men was destijds druk bezig fondsen bij
elkaar te krijgen om de financiering van dit
project te realiseren. Hoe dat verlopen is
weet ik niet, maar het nieuwe gebouw zal
los van de verhuiskosten, ongetwijfeld
meer geld vragen dat de vestiging in de
Promers. Daarom begrijp ik bijvoorbeeld
nog steeds niet, waarom men niet tot een
herdruk van de Gens Nostra cd-rom is ge-
komen. De Stichting Historie Future is,
naar ik begrepen heb bereid een aantal te
schenken, tegen betaling van een beschei-
den bedrag aan nog niet betaalde ontwikke-
lingskosten. Bij acceptatie over en weer
zou dat netto, als ik goed reken, een dertig

mille in de verenigingskas kunnen brengen.
Toch een bedragje om niet te verwaarlozen.
Uit de contacten die ik heb, blijkt dat er
nog steeds belangstelling is. Ook zij, die
dat niet graag doen, worden nu de kant op-
gejaagd van de illegale kopieën. Gisteren
nog hoorde ik iemand zeggen, dat hij graag
een exemplaar zou willen hebben, waarop
een ander antwoordde: "Nou, dan zorg ik
wel voor een kopietje. Is op mijn werk zo
gepiept". Ik heb bij verschillende personen
in de afgelopen tijd getracht opheldering
over deze zaak te krijgen, maar tot nu toe
zonder resultaat. Als opeens bijv. auteurs-
rechten een rol spelen vraag ik mij af,
waarom dat de eerste keer geen rol heeft
gespeeld. En een herdruk van een papieren
boek of tijdschrift levert die problemen
toch ook niet op?
Een ander aspect betreft het gebruik van de
collecties. In Naarden kwamen - naar ik
schat - zo'n 4000 bezoekers per jaar. Of dit
aantal zich zal handhaven is een open
vraag. Archieven zijn o.a. aan het internet
begonnen om de toeloop naar de studieza-
len wat in te dammen. Er komen via dit
medium steeds meer gegevens voor ieder-
een ter beschikking waarmee men uit de
voeten kan, extra aantrekkelijk omdat dat
geen reistijd vraagt. In hoeverre kan men
het bezoek aan het verenigingscentrum
toch aantrekkelijk maken? Zou het bijv.
mogelijk zijn niet-leden tegen betaling van
een bijdrage aan de kosten toegang te ver-
lenen? Verder toch ook openstelling op
meerdere dagen? Het probleem blijft: an-
ders dan het CBG is het verenigingscen-
trum geheel aangewezen op vrijwilligers-
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werk. En hoewel de ouderen fitter blijven
en langer leven, blijkt in het algemeen dat
het steeds moeilijker wordt die vrijwilli-
gers, die willen en kunnen, te vinden. Het
is dus van hieruit moeilijk te zeggen hoe dit
uit te werken.

Ik weet niet wie het persbericht van de
NGV-verhuizing heeft opgesteld en rond-
gezonden. Het lijkt me dat daar wel wat
zelfoverschatting in zat, want ik kreeg
knipsels van enkele kranten toegezonden,
waarin de verhuizing werd aangekondigd
met daarbij de zinsnee: Het documentatie-
centrum is de enige plek in Nederland waar
de gegevens over de familiegeschiedenis
van dit land zijn opgeslagen. In strekkende

meters bezit het centrum 1,6 kilometer aan
boeken, tijdschriften en ander documenta-
tiemateriaal. Op zich een respectabele col-
lectie. Maar wat voor gedachten deze zegs-
man/vrouw heeft gehad weet ik niet. Niet
alleen het Centraal Bureau voor Genealogie
wordt hierdoor te kort gedaan, maar ook
talrijke regionale verenigingen, afdelingen
en andere instellingen. Onze lezers weten
dat we op geregelde tijden in Ons Erfgoed
juist ook op de regionaal aanwezige bron-
nen wijzen. Zie bijv. pag. 256 van het voor-
gaande nummer, over het Coevorder Fami-
lieboek. Verder bijv. het Genealogisch In-
formatiecentrum Twente en het Streekar-
chief te Delden. En daar is gemakkelijk
een heel lijstje aan toe te voegen.

Genealogische cd-roms
Er wordt wel eens gezegd dat de lezer het
boek maakt. En dan met name de kritische
lezer die aantekeningen in het boek plaatst.
Studenten nu, evenals glossatoren duizend
jaar geleden. Ook in de bronnen die ten
grondslag liggen aan cd's zien we veelvul-
dig dat lezers aantekeningen hebben ge-
maakt. Infantiel soms, zoals een met rode
inkt onderstreepte familienaam, door een
hele serie boekwerken heen. Maar ook zin-
volle correcties, verwijzingen en aanvullin-
gen. CD-makers hanteren een zelf opge-
legd a-priori, waarbij de tekst zonder deze
aantekeningen maatgevend is. Hierdoor
wordt met gummen en wegplakken een
schat aan mogelijk nuttige addities verwij-
derd. Bij deze renovatie is het resultaat een
schone, maar ook armere tekst. Niet alleen
bij boeken speelt het verhaal van de latere
toevoegingen, ook bijvoorbeeld bij de re-

novatie van huizen en restauratie van schil-
derijen kennen we dit spanningsveld. Het is
lastig om aan een standpunt de voorkeur te
geven. De voorkeur voor een 'schone' tekst
is in ieder geval een duidelijke keuze. Maar
het verhaal van het kind en het badwater
doet ook opgeld.

Zo hebben de cd-makers ook te handelen
met de vele lekkernijen die in de pijplijn
zitten. Er komt namelijk een ware weelde
voor de genealogisch onderzoeker binnen
bereik. Er bestaan concrete plannen om op
afzienbare termijn de veel geraadpleegde
reeks Nederland's Patriciaat, in de wande-
ling 'de blauwe boekjes' op cd uit te ge-
ven. En dan kan vanzelfsprekend het Ne-
derland's Adelsboek, 'het rooie boekje'
niet achterblijven. Een ware monsteruitga-
ve wordt 'de Navorscher', een stapel
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maandbladen die in ruim honderd jaar ge-
groeid is van de grond tot halverwege de
eerste verdieping.

En als intermezzo, of appetizer komt er
eerst nog een gecombineerde cd-uitgave
van de 10 complete jaargangen van het
'Tijdschrift voor Geslacht en Wapen-

CD-romnieuws
H. M. Lups

Geleidelijk komt een schat aan informatie
beschikbaar, zowel via het internetgebeu-
ren als op cd-rom. Al hoewel een verzame-
ling genealogische cd-rom's toch ook wel
een aardig zakcentje kost, is de prijs voor
een cd-rom verzameling maar een fractie
van wat men voor de originelen in boek-
vorm moet betalen. Daar komt bij dat die
originelen soms niet of nauwelijks meer te
vinden zijn. Daarnaast is het zoeken op de
cd's als regel veel gemakkelijker dan in de
originelen. Om te beginnen een uitgave, die
helaas niet verkocht zal worden:

De Gelderlander
Iemand die een krant uit de tweede helft
van de negentiende eeuw of het begin van
de twintigste eeuw ter hand neemt, zal de
slechte toestand van een dergelijke krant
ervaren. De huidige conserverende maatre-
gelen blijken niet afdoende verder verval
tegen te gaan. In 1994/1995 kwamen het
dagblad De Gelderlander en het Gemeente-
archief van Arnhem tot de conclusie dat
behoud van de collectie toch een belangrij-
ke en noodzakelijke aangelegenheid was,
waarbij men vervanging als enige en be-
taalbare oplossing zag. De leggers
(ingebonden jaargangen) van 1858 tot

kunde' uitgegeven door J.B. Rietstap tus-
sen 1873 en 1883. Op deze CD-uitgave
staat ook de complete reeks 'Genea-
logische en Heraldische Bladen' (1906-
1915) van Jhr. Mr. E.B.F.F. Wittert van
Hoogland. Deze cd kost ƒ 87,00 en is nu
reeds te bestellen bij dit blad en bij de
Stichting Historie Future. E.v.D.

1918, eigendom van de Uitgeversmaat-
schappij de Gelderlander bv vormen over
die periode voor zover bekend de enige be-
staande exemplaren (alhoewel in de wereld
van de krantenverzamelaars vermoedelijk
ook nog heel wat te voorschijn zou kunnen
komen). Het Gemeentearchief bezit de edi-
ties vanaf 1918. Hoewel microfilm een mo-
gelijkheid was heeft men de voorkeurgege-
ven aan digitale opslag omdat het Gemeen-
tearchief toch daarmee ervaring moest op-
doen. Uiteindelijk heeft men gekozen voor
opslag op cd-rom. Helaas zullen deze cd-
roms niet in de handel komen. Dit o.a. in
verband met eventuele auteursrechten. Mis-
schien, dat men in dergelijke gevallen, al-
thans voor de toekomst, de mogelijkheid
van (her)uitgave op verschillende media,
bij voorbaat op moet nemen. Wil men deze
cd-rom's inzien, dan zal men naar het dag-
blad De Gelderlander of naar het Gemeen-
tearchief te Arnhem moeten gaan. Jammer,
dat er geen mogelijkheid is tot ruimere ver-
spreiding, waarvoor ongetwijfeld belang-
stelling zal bestaan. Dit te meer omdat men
door de productie en verkoop van een uit-
gave van de cd-rom's de ontwikkelingskos-
ten van dit project althans ten dele terug
zou kunnen verdienen.
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In Friesland kwam ik tegen: Fryslan op de
kaart -Histoaryske atlas fan Fryslan op
CD-rom. Samengesteld in 1998 door Kerst
Huisman, Arjen Versloot, Willem Vree-
ling, Fokko Veenstra, Oebele Vries, Marij-
ke Semmelink en Gjalt Jelsma. Uitgegeven
te Leeuwarden door Afük, Postbus 53,
9800 AB Leeuwarden. ISBN 9062735509.
Er zijn eerst twee keuzemogelijkheden: 1.
2000 jaar Friesland op de kaart.
Men kan de dan verschijnende teksten le-
zen in een Friese, Nederlandse of Engelse
versie.
Wanneer men voor deze optie kiest, kan
men een tijdvak aanklikken, bijv. negende-
tiende eeuw. Vervolgens kan men dan een
keuze uit negen thema's maken, bijv. be-
stuurlijk, bevolking of oorlogen. Niet in elk
tijdvak zijn de negen thema's ingevuld.
Op de kaarten kan men ook onderstreepte
plaatsen aanklikken, waarna een venstertje
verschijnt met tekst. Bovendien kunnen via
een blauw vierkantje illustraties te voor-
schijn worden gehaald.
Keuzemogelijkheid 2 is Lytse Pier (Kleine
Piet), speciaal gericht op (school)kinderen.
Lytse Pier vertelt hen in het kort de Friese
geschiedenis (in het Fries of in het Neder-
lands).
Jammer is eigenlijk dat er geen geluidsmo-
dule toegevoegd is. Ook is de inhoud vrij
summier. Zo zal men nog wel enkele op-
merkingen kunnen maken, maar op zich is
het initiatief zeer zeker te prijzen. Men kan
dit zien als een begin, dat er om vraagt ver-
der uitgebouwd te worden, ook buiten
Friesland.
De prijs is zeer schappelijk: fl. 45,00.

In Duitsland verschenen enkele cd-rom's,
die mogelijk nuttige informatie bevatten
voor genealogen met (ook) Duitse wortels:

1. Degener-CD. 250.000 namen en aanwij-
zingen voor familieonderzoekers. Deze cd
bevat als hoofdbestanddeel drie databan-
ken:
1. Voorouderoverzichten met de delen 1-17
(150.000 familienamen); 2 het totale regis-
ter op de delen 1-119 van het Duitse Fami-
liearchief (Deutsche Familienarchiv).
(80.000 familienamen); 3. de statistische
verwerking en classificatie van de in de
Deutschen Zentralstelle für Genealogie in
Leipzig aanwezige voorouderoverzichten
van verschillende inzenders en aanwijzin-
gen voor de circulatie van voorouderover-
zichten. De prijs bedraagt 49,00 DM.
(ISBN 3-7686-2504-4)

Die Comp-Gen.box auf CD-Rom (Vijfde
DAGV-VD 5/1999) Deze vijfde cd bevat:
1200 genealogische files met 230 Mb aan
genealogische programma's en teksten; 20
genealogische programma's als demo- of
shareware; een genealogische kaartenbak
onderzoekerscontacten (580.000 aanwijzin-
gen); genealogische databank Ortssippen-
bücher (= overzichten van uit kerkeboeken
en registers van de burgerlijke stand verza-
melde en gefïcheerde gegevens per gezin,
alfabetisch-lexicografïsch gegroepeerd op
familienamen of patronymen) met 1561
aanwijzingen en de genealogische databank
MOSAIK in Kleef (192 kerkeboeken).
Deze cd wordt geregeld geactualiseerd en
jaarlijks in nieuwe versie aangeboden. De
prijs bedraagt DM 70. In abonnement (met
de verplichting tot afname van 2 komende
uitgaven) kosten de 2e en 3e cd. elk DM 40.
(ISBN 3-7686-2508-7)

WW-Person auf CD. (3e uitgebreide opla-
ge) Een informatiesysteem over de hogere
adel in het Heilige Roomse Rijk. Deze cd,
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met meer dan 200.000 personen uit de ho-
gere adel, die vanaf de Karolingische tijd
tot in de jongste tijd de geschiedenis be-
paalden. Van iedere persoon zijn de data
van hun leven oproepbaar. Van veel konin-
gen, vorsten en graven zijn korte biografie-
en toegevoegd. Van enkele families ook
stamwapens en een bibliografie. Bijzonder
zorgvuldig bewerkt is de weergave van de
bloedverwantschap van de personen. Van
willekeurig iedere persoon kunnen stambo-

men opgeroepen worden, die bloedver-
wantschappen en betrekkingen documente-
ren. Deze cd kost DM 100, bij abonnement
van drie opeenvolgende leveringen DM 70
per levering. (ISBN 3-7686-2508-7)

Deze cd's zijn te bestellen bij: Stuttgarter
Verlagskontor SVK GmbH, Abt. Verlag-
sauslieferung, Postfach 10 60 16, D-70049
Stuttgart, tel. 49-711-66721604, fax 49-
711-66721974.

Boeken en tijdschriften
H.M. Lups

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie,
1999, deel 53. Vrienden van het CBG ontvan-
gen, zoals waarschijnlijk bekend, dit jaarboek
gratis toegezonden. Zij die de jaarboeken ken-
nen, eventueel via de cd-rom, weten dat de
meeste van deze boeken interessante informatie
voor genealogen verschaffen. Dat geldt zeer
zeker ook voor dit deel, dat als het ware in-
speelt op de ontwikkelingen van de genealogie-
beoefening. Het thema is 'Genealogie en bio-
grafie'. Nu we gemakkelijker aan de basisgege-
vens beginnen te komen krijgt ook het verhaal
er om heen meer aandacht. In enkele hoofdstuk-
ken komen diverse aspecten aan de orde. Het
eerste is van Bert Lever en heeft als titel: De
biografie in de genealogie, roeien met de rie-
men die je hebt. Hij gaat in op een aantal aspec-
ten: Wat komt er in een biografie, Voor wie
wordt er geschreven, Welke gegevens komen
voor opname in een biografie in aanmerking,
Wanneer is een biografie af, Op zoek naar in-
formatie, Elementen uit de biografie nader be-
zien. Op al deze aspecten wordt aan de hand
van voorbeelden ingegaan. Dirk Jaap Noordam
behandelt in eerste instantie de geschiedenis
van de - nog jonge - 'Oral history voor genealo-
gen'. Vervolgens gaat hij in op de vraag wat
genealogen aan deze methoden hebben en hoe
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hun resultaten ook kunnen bijdragen aan de his-
torische wetenschap. Daarna wordt de techniek
van de methode uitvoerig behandeld. Een van
de punten die aan de orde komt is 'Oral history
en de genealoog'. Men kan zich afvragen in
hoeverre het geheugen betrouwbaar is. Zaak is
uiteraard dat het interview goed wordt voorbe-
reid. Onderwerpen voor een genealogisch inter-
view, vragen en vraagtechniek behoren daartoe.
En dan komt het nawerk. Jos van den Borne
bespreekt het 'Biografisch onderzoek, voorna-
melijk bij het Centraal Bureau voor Genealo-
gie'. In deze bijdrage wordt een overzicht gege-
ven van die documentatie bij het CBG, die als
biografisch kan worden beschouwd. Bij het
CBG beschikt men over biografische monogra-
fieën en naslagwerken, zoals de biografische
woordenboeken van Kok en Van der Aa., het
Biografisch archief van de Benelux met de vier-
delige Biografische index van de Benelux.
Naast de algemene biografische woordenboe-
ken zijn er ook thematisch en regionale en
plaatselijke biografische woordenboeken. Daar-
naast bestaat o.a. een lijst van ego-dokumenten.
Daarnaast beschikt het CBG over veel 'losse'
gegevens in haar verzamelingen
Een overzicht van wat er allemaal zoal versche-
nen is kan men vinden in 'De Nederlands(ch)e
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Leeuw. Deze bibliografie van biografische
woordenboeken is samengesteld door medewer-
kers van de Universiteitsbibliotheek van Am-
sterdam en is op het internet te raadplegen
(http://www.uba.ava.nl/nl/nedbiografie). (Dit is
dus niet het bekende tijdschrift). Annemarie
Slager-Dijkstra geeft een voorbeeld van een
biografie: Maria Rietbergen, een Arnhemse die
van wanten wist. Zij werd voor een dubbeltje
geboren maar heeft keihard gewerkt om van
haar kinderen kwartjes te maken. Hier geen the-
orie, maar een zeer practisch en lezenswaardig
voorbeeld. Yvonne Prins geeft in 'Een vooruit-
strevend arts (Dr. Romke de Waard (1863-
1940) eveneens een zeer lezenswaard voor-
beeld, aangevuld met een aantal Genealogisch
fragmenten De Waard. Nico Plomp toont in 'De
oudste generaties van het geslacht Van Lynden'
aan, dat het in 1626 uitgegeven Annales généa-
logiques de la maison de Lynden, dat die oude
gegevens niet altijd even betrouwbaar zijn,
waarna op grond van de oorspronkelijke ar-
chiefstukken de oudste generaties Van Lynden
opnieuw beschreven worden (beperkt tot de
hoofdtak, de heren van Lienden). Mare Rudolf
de Vrij verdiept zich in 'De portretten van de
familie De Witt geschilderd door Adriaen van
der Burg' een serie portretten, die anders dan
vele andere, compleet bewaard is gebleven in
het Museum Mr. Simon van Gijn te Dordrecht.
Het laatste item van de serie is: 'Voor goede
krachten goede kansen' een historische schets
van het werk bij de posterijen en in de telecom-
municatie, met onderzoek naar persoonsgege-
vens. Aangezien de PTT lange tijd een streng
hiërarchisch georganiseerd staatsbedrijf is ge-
weest is er nog veel informatie te vinden over
de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf
en zelfs over de loopbaanontwikkeling van de
individuele werknemers. Dit artikel vormt meer
een basis voor degenen met voorouders bij de
'post'. Mijn moeder was onder meer telefoniste
eerste klasse en beëindigde haar loopbaan als
toezichthoudster. Door dit artikel weet ik wat
dat inhoudt. Het Museum voor Communicatie
in Den Haag beschikt over een bestand op mi-
crofilm met de dienststaten van ambtenaren die
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tussen 1820 en 1960 zijn geboren. Hierop zijn
alle belangrijke gegevens genoteerd: opleidin-
gen, bevorderingen en allerhande bijzonderhe-
den, zoals ziekmeldingen, opmerkelijke daden
enz. Daar ik ga er beslist eens achteraan om een
stukje oral history hard te kunnen maken.

Onderscheidingen van de Koning-Groot-
hertog, De Orde van de Eikenkroon 1841-
1891. Auteurs C.P. Mulder en P.A. Christiaans.
In de serie Ridderorden, voorheen en in de toe-
komst behandelde JW. Koten ook beknopt de
orde van de Eikenkroon van Luxemburg {Ons
Erfgoed, 5e jg. pag. 98), een typisch monarchale
orde, exclusief ter beschikking van de vorst.
Koning Willem II stelde in 1841 deze orde in in
zijn functie van Groothertog van Luxemburg.
In het jaar 1890 eindigde de personele unie tus-
sen Nederland en Luxemburg. De orde kon
daarmee niet langer als 'Nederlandse orde ver-
leend worden. Wat speelde zich precies af in de
tussenliggende periode? De auteurs schetsen
het complete beeld in dit toegankelijke, rijk ge-
illustreerde en prachtig uitgevoerde boek. On-
danks verschillende problemen wisten zij een
afgerond geheel tot stand te brengen, waarin
alle personen die in de orde benoemd werden,
zo'n 6.000 waarvan bijna de helft Nederlanders,
een plaats kregen, met summiere biografische
gegevens en zo mogelijk verwijzing naar verde-
re bronnen. Verder is er veel aandacht voor his-
torische achtergronden. Welke Nederlandse
juweliers vervaardigden bijv. de ordetekens?
Vormt het bont geschakeerde gezelschap van
gedecoreerden een duidelijke afspiegeling van
de negentiende eeuwse maatschappij in binnen-
en buitenland? Dit boek geeft antwoord op deze
en vele andere vragen. Ook wordt de relatie
tussen Nederland en Luxemburg onder de loep
genomen, een vaak wat onderbelicht hoofdstuk
in onze historie. De honderden illustraties en
portretten maken het boek tot een waardevol
naslagwerk voor historici, biografen, iconogra-
fen, genealogen en orde deskundigen. Het werk
is uitgebracht in een beperkte oplage. Omvang
ca. 800 pagina's, gebonden in foudraal. ISBN
90 804747 11. De prijs bedraagt/130,--. Inlich-
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tingen bij Kanselarij der Nederlandse Orden, Westlandse Stam-en Naamreeksen, een boek
Postbus 30436, 2500 GK 's-Gravenhage, tel. met 17 verschillende stamreeksen. Prijs ƒ 32,50.
070 375 12 10 (J. Speelman) Deze boeken zijn te bestellen door het bedrag

plus ƒ7,-- extra voor de verzendkosten, over te
Westlandse kwartieren? maken op gironr. 4488235 t.n.v. Boekenfonds
Bij de Studiegroep Genealogie 'Westland' zijn Studiegroep Genealogie Westland, Honselers-
verkrijgbaar: dijk. Contactpersoon: mevr. C. Vollebregt-van
Kwartierstaat van Zijl/van Gaalen, de kwar- der Valk, tel. 0174-631160.
tierstaat met meest Westlandse kwartieren. Prijs
ƒ12,50

Net-nieuws
H.M. Lups

In deze rubriek interessante homepages en internet nieuwtjes, die mogelijk van belang
zijn voor genealogen. Voor aanvullingen houden wij ons gaarne aanbevolen.

Belgische voorouders? Als tijdelijke aandachttrekker heeft de V.V.F., Genealogie &
Computer, tijdelijk de inhoud van hun databank 'Wie heeft wat?', versie 1997 op het in-
ternet geplaatst. Deze is gratis te downloaden via http://welcome.to/vvgc.

Friese wortels? Vanaf 14 februari kan men zoeken in Friese archieven. Op die datum
opende de Friese gedeputeerde A.J. Mulder van cultuur de website
www.friesarchiefnet.nl, waarop alle Friese openbare overheidsarchieven en hun collecties
staan. De website is een initiatief van de Friese waterschappen, bijna alle Friese gemeen-
ten en de provincie Friesland. Op de website staat een duidelijke uitleg hoe genealogisch
onderzoek werkt. In de archieven zijn geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten vanaf
1811 tot 1942 te vinden.
Kopieën van archiefstukken zijn aan te vragen via de website a ƒ 0,75 per kopie. Ogen-
schijnlijk aantrekkelijk, maar als men de site raadpleegt zal men zien, dat hierbij nogal
wat behandelkosten komen.

Het register van de Heraldische Databank van het CBG bevat momenteel ruim 8.000 na-
men. Een beschrijving van een opgezocht wapen is via de catalogus op familienaam op te
zoeken:
http://www.cbg.nl/CBGCat/CatZoek.cfm.
Het adres van de databank is:
http://www.cbg.nl/Famwapen/register/fregfam_index.htm

Ons Erfgoed nr 1,2000 4 2



Agenda

04-03

11-03
01-04

08-04

20-05

01-07

02-09

Genealogiemarkt in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste
Dagen. Oosteinde 73 (nabij Oostplein) Rotterdam (11.00-16.00 uur).
Toegang gratis. *
Genealogische Computer dag Rijksarchief te Groningen (13.30-17.00 uur) *
Genealogische en heraldische markt v.d. Ver. Veluwse Geslachten (25 jarig
jubileum) in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB te Barneveld. *
Twee-jaarlijkse genealogische contact dag Hist. Ver. Tweestromenland te
Wychen (10.00-16.00 uur). *
The Caledonian Society Hotel- en Congrescentrum de Bergse Bossen te
Driebergen van 14.00 - 17.30 u. *
Landelijke contact dag Pro-Gen in De Aker, Fontanusplein 2 te Putten,
thema: jeugd. (10.00-17.00 uur). *
Vooroudermarkt Afd. Drenthe v.d. N.G.V. in Schouwburg Ogterop te
Meppel *

* Op deze dagen zijn wij aanwezig (ook met de cd-rom's van de Stichting Historie
Future)

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

Gaarne info over de volgende geslachten:
Achteveld (Agteveld) voor 1750, Arler voor 1675,
Bogerijen voor 1650, Botter voor 1675, Braems
voor 1650, Poort (vooral Noord-Holland) voor 1650,
de Wijs voor 1800, bij voorbaat hartelijke dank,
Kobus Poort, e-mail kpoort@wxs.nl

Bodaan ( ook wel Boudaen, Budan eet.) Omstreeks
1700 laten Anthonij Budaan en Neeltje Jans diver-
se kinderen dopen in Den Haag en één in Delft. Om-
streeks 1650 komt in Delft ook een Anthonij Budan
voor. Deze huwt 1647 Jannitge Jacobs van der
Strate. Gezien enkele overeenkomstige doopgetui-
gen zal er wel sprake van een verband zijn.

Wie heeft aanvullingen? Ook meer moderne gege-
vens zijn welkom.
Dik Jager, Wamberg 48, 5653 KV Eindhoven, e-
mail dikjager@freeler.nl

Boxen, Job, zn van Teunis Joppe Boxe en Petro-
nella Cornelisdr. van Egmond. Vermoedelijk gebo-
ren te Alkemade/ Oudewetering/Woubrugge/
Leimuiden, circa 1744. Waar en wanneer is Job
Boxe gedoopt en zijn vermelde ouders juist? Wie
beschikt over meerdere gegevens betr. Boxe/Boxen/
Bocxe?
A.S. Bocxe, Willibrorduslaan 72, 5552 HE Valkens-
waard, tel: 040 2012048, e-mail tonbocxe(a!hetnet.nl

Coopman, Lodewijk Jan. Nadat in 1798 zijn echt-
g e n o t e jo anna Pilaeys was overleden vertrok Lo-
dewijk Jacob Coopman het jaar daarop vanuit
Oostende (B) naar het Drentse Roden, vergezeld
d o o r z y n z o o n Emanuel Lodewijk (* 11-8-75).
Z e k e r i s d a t z i j n i n 1 7 8 2 geboren dochter Joanna
petronella in Oostende achterbleef. Zoon Lodewijk
J a n geboren in 1788 is hoogstwaarschijnlijk met
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zijn vader en broer meegegaan, doch daarover is ner-
gens iets te vinden.
Wie van onze lezers weet meer over Lodewijk Jan en
zijn nageslacht? Over Emanuel Lodewijk hebben we
alles uitgezocht en daarmee kunnen wij weer anderen
helpen.
Willem Pol, Eikenlaan 5, 9331 HE Norg, tel/fax:
0592-612486.

Ellerman/Elderman. Hendrik Hendriksz.. Eller-
man/Elderman, geboortejaar, -plaats en beroep on-
bekend kwam met attestatie van Wormerveer en
werd op 5 augustus 1764 aangenomen in de Lutherse
kerk van West Zaandam. Hij trouwt op 24 mei 1766
te West Zaandam met Hester van Loghem uit En-
schede. Hester wordt begraven op 17 febr. 1778 en
Hendrik 31 januari 1782. Nakomelingen zijn bekend,
maar ik zo graag meer willen weten over Hendrik en
zijn voorgeslacht.
Tevens zoek ik een kruissteekpatroon van een stam-
boom of kwartierstaat.
Henny Zonneveld-Aupers, Westfriesepad 9, 1823 BZ
Alkmaar, tel. 072 5128124.

Meeren, van der/ Coomans. Ik zoek huwelijksda-
tum/plaats van Willem van der Meeren met Wille-
mina Coomans + de ouders van Willemina Coom-
ans. Beiden wonen met een zoontje Adrienas ca.
1745 te Schipluiden. Willem is molenaar.
Boshuizen, Willem Jacob x als j.m. van Luijk 1721
te Klaaswaal met Aaltje Vermeulen.
Boshuizen, Maria Jacobs, geboortig onder Maas-
tricht. Ik zoek geboortedata en plaats, naam ouders
van Willem J. Boshuizen en Maria J. Boshuizen.
In de steden Luik en Maastricht werden geen geboor-
teaangiften gevonden.
Senteur, Pierre, Wie kent het voorgeslacht van de
fam. Senteur, (Santis)(Centuer), die in 1643 te Lei-
den wonen afkomstig uit N-Frankrijk ? Pierre x 1643
Leiden als j.m van St. Aman (d), beroep drapier met
Marie den Sar.
Chataigné, Jean, j.m van Bloys x Den Haag 24-12-
1710 Anne Henriette Simon. Wie kent voorge-
slacht van Jean Chataigné, zijn geboortedatum ?
1668, Hotelier "Parlement v Engeland".
Mevr. P.J. Boshuizen-Senteur, v.d. Sasstraat 105,
3042 NM Rotterdam, tel/fax: 010 4373863.

van Roden family. Family crest originated 1459,
Utrecht How to get more info, check records,
certificates, etc???
(familiewortels gaan terug tot 1459, Utrecht, hoe
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krijg ik meer info, controle bestanden, aktes e.d.?)
Diane van Roden, e-mail dianevanr@webtv.net

Rijkenberg, Adam, wordt in 1724 als burger inge-
schreven in Weesp en komt in 1729 in Purmerend.
Rijkenburch, Willem, wordt in 1587 in Alkmaar
ingeschreven, afkomstig uit Zutphen. Wie kan mij
helpen aan de herkomst van Adam Rijkenberg en
een eventuele relatie tussen beide namen? Ik ben
gaarne bereid tot het uitwisselen van onderzoeksge-
gevens.
Ben Leek, Koperslager 41, 1625 AK Hoorn, tel:
0229 232935.

van de Sandt. In oude oorkonden betreffende grond-
bezit vind ik soms de term 'gehand(t)'. B.v. in een
oorkonde van het Hertogdom Kleef uit 1394:
"Lambrecht v.den Sande, ux. Griete met haer beide
soon Evert sijn gehandt an den have te Sanden tegen
Rees, gehoorend onder Aspel en Rees, waer sij nu op
woonen en waervan sij een brief v. het Erzstift Col-
len hebben". En in een oorkonde uit 1445:"Heer
Lambert v. den Sande, canonicus te Xanten, met sij-
ne broeders Johan en Gerrit v. den Sande sijn ge-
hand an den have v. den Sande". Waarschijnlijk gaat
het hier om een recht op een bepaald (onroerend)
goed, i.c. een hofstede. Wie kent de precieze beteke-
nis van dit begrip? Mogelijk kent u literatuur waarin
dit begrip wordt behandeld. In Duitse teksten vind ik
ook wel de term 'behandigt', wat waarschijnlijk het-
zelfde betekent.
M.A.J. van de Sandt, Regentesselaan 2, 4835 KL
Breda, tel/fax: 076 5654809.

Venverloo. In het boekje Geschiedenis van de uur-
werkmakers in Friesland staat een lijst van meester-
uurwerkmakers: Venverloo, Gerardus Middelburg
1772 gilderekening, Wie weet iets over Gerardus?
De betreffende archiefstukken in Middelburg zijn
verloren gegaan.
Bert Venverloo, Heike 36, 5508 PB Veldhoven, tel.
040-2544121, e-mail: elvee@wxs.nl.

Van de redactie. Gaarne uw wijsheid en kennis:
1. Wie weet wat met de uitdrukking
"knekelprentjes als herne/herme" wordt bedoeld?
2. In een koopacte uit Zwartsluis (1791) staat onder
meer: .... met een mandelige tredinge en ongedrupte
tulle..
Wie weet wat een ongedrupte tulle zou kunnen zijn?
Deze vraag uit 1998 staat nog steeds open.
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Dokters, chirurgijnen en wat dies meer zij (2)
JW.Koten

Medische concurrentie
Bestond aanvankelijk een schaarste aan
medici, in de zeventiende en achttiende
eeuw neemt het aantal medici duidelijk toe.
De onderlinge concurrentie dwong hen zich
duidelijker tegen de andere beroepsgroepen
in de medische sector af te zetten. Ook de
plaatselijke toelating van nieuwelingen wil-
de men graag reguleren. Dit geschiedde
door het oprichten van een collegium medi-
cum waar de nieuwkomers zich voor vesti-
ging moesten melden en waarbij de kwali-
teit van hun examens en hun kunnen werd
getoetst.

De geneeskunde wordt empirisch
Tegen het einde van de achttiende eeuw
zien we echter dat de medische kennis ge-
staag toeneemt, vooral door de nieuwe in-
zichten in de ziekteleer en de verspreiding
van de kwalen. De empirie (het proefonder-
vindelijke) gaat het winnen van de theorie.
De eerste noties van de hygiëne ontstaan en
men krijgt zicht op de verspreiding van be-
smettelijke ziekten. Waar de geneeskunde
vroeger een bijna theoretische filosofische
studie was, krijgt nu de medische opleiding
een veel meer wetenschappelijke basis, met
nauwkeurige documentatie van de bevin-
dingen en zelfs enig experimenteel onder-
zoek. Met deze verwetenschappelijking
neemt het prestige toe, zodat aan het einde
van de achttiende eeuw de invloed van de
medici groter werd. Veel bijdragen aan de
geneeskunde vonden hun weg in de versla-
gen van de Maatschappijen van de Weten-
schappen. Rond 1750 werden een groot
aantal van deze geleerde genootschappen

"Op wat wyse men de Scheele Oogen der Kinde-
ren kan verbeteren en te rechte brengen" uit
Verhandelinge Van de opvoedinge en ziekten
der Kinderen, door Ph. & Med. Doctor, en Prac-
tizijn t 'Amsterdam (1684)

opgericht. Met name de medici waren zeer
bij de oprichting betrokken ').

De apothekers
De tweede beroepsgroep die in aanzien de
medici volgden waren de apothekers. Het
apothekersberoep gold van de niet-aca-
demische beroepen als het meest prestigi-
euze. Rond 1600-1650 zien wij dat de apo-
thekers zich gaan afscheiden uit het Kra-
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mersgilde. In vele plaatsen komt dan een
zelfstandig apothekersgilde dat vaak met de
medici samenwerkte. Vooral het Amster-
damse apothekersgilde was zeer invloedrijk
vanwege de vele voorschriften en de ont-
wikkeling van een eigen farmacopee 2), die
landelijk als model ging gelden. De eisen
die aan apothekers werden gesteld waren
hoger dan die aan de heelmeesters. Het
kunnen lezen van de receptuur, de kennis
van een veelheid van planten (ook in ge-
droogde vorm), het gebruik van de farma-
copee en de bereiding van de recepten uit
het voorschriftenboek, vroeg vaak een ho-
ger abstractie niveau dan wat van de heel-
kundigen werd geëist. De honorering en het
beroepsprestige waren dan ook meestal
groter. De drempel van het Latijn was voor
velen te hoog Zij die niet "in de latijnse
taal redelijk geverseert sijn" werden niet
tot het gilde toegelaten. De opleiding tot
apotheker was nauwkeurig geregeld in het
gildenreglement. Gewoonlijk woonde de
leerling gedurende enige jaren bij zijn leer-
meester en werkte daar dan in het bedrijf
als 'dienaar'. Het houden van een apotheek
vroeg nogal wat. De nauwkeurige berei-
ding van geneesmiddelen uit de basis pro-
ducten was complex. Verder moest de apo-
theker veel van tuinieren weten. Gewoon-
lijk stelde de stad een deel van de stad aan
het gilde beschikbaar waar men medicinale
kruiden kon telen. Daarnaast moest men
sommige kruiden van verre betrekken. Dit
alles vergde grote inspanningen. Door de
goede documentatie zijn we goed op de
hoogte van staat van de apotheker en zijn
werkzaamheden in de zeventiende en acht-
tiende eeuw. Het is opmerkelijk dat zelfs in
een betrekkelijk kleine stad meerdere apo-
thekers waren, naar schatting 1 apotheker
op de 1500 zielen. Dat betekent dus dat de

apothekers een forse clientèle moeten heb-
ben gehad.

Samenwerking medici en apothekers
De samenwerking met de medici verliep
niet altijd vlekkeloos. Hoewel het de apo-
thekers verboden was geneesmiddelen af te
leveren zonder recept, was toch de werke-
lijkheid dikwijls anders. Vaak gingen de
patiënten als eerste naar de apotheek om
voor de klachten een passend geneesmiddel
te kopen. De apotheker had daarbij vaak de
rol van vertrouwensman. Incidenteel ging
de apotheker zelfs wel eens een patiënt be-
zoeken waarbij hij eigenhandig recepten
ordonneerde. Zuinigheidsoverwegingen
waren natuurlijk de oorzaak, men wilde
graag een doktersconsult uitsparen: " Woudt
ghy daerom naer een doctoor toe gaen,
drie stuyvers geven voor de Pis? ses voor
d'Ordinatie ende noch veertien voor de
consultatie ? ick sal u dit wel beter clae-
ren"

Dan waren er de professionals met de com-
binatie van beide beroepen. Dit kwam niet
zo zelden voor, omdat na het behalen van
het apothekersdiploma soms nog een medi-
sche studie werd gedaan. Gezien de voor-
opleiding en het belang van de kruidenkun-
de in de medische opleiding was dat niet
zo'n probleem, bovendien kende men het
Latijn. Deze toestand leidde natuurlijk tot
huizenhoge conflicten. Om zaken in der
minne te regelen werd in het midden van
de zeventiende eeuw in veel plaatsen een
collegium medico pharamceuticum opge-
richt. Dit college bestaande uit medici en
farmaceuten zou in de verdere ontwikke-
ling van de plaatselijke geneeskunde een
belangrijke rol krijgen. Niet alleen voor de
bewaking van de kwaliteit van de afgele-
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Schedeltrepanatie, naar 'Dat hantwerek der ci-
rurgiën' van Hyronymus Brunschwig, Utrecht
1535. In 1664 viel Philippus van Nassau, Heer
van Grimhuijsen van zijn paard tegen een paal,
waarbij zijn hersenpan op verschillende plaat-
sen werd gebroken. De chirurgijn mr. Hendrick
Chadborn behandelde deze blessure, waartoe 27
trepanaties werden verricht, waarna de patiënt
volkomen herstelde!

verde geneesmiddelen maar ook voor de
toelating van nieuwelingen. Het werd ook
een belangrijke pressie groep.

De drogisten en de chemici
Gezien het groot aantal nieuwe producten
die in de zeventiende en achttiende eeuw
vanuit de tropen de lokale markt bereikten
ontstond een 'groothandel' die zich op de
levering van deze middelen aan de plaatse-
lijke apothekers zou gaan toeleggen. Deze
beroepsgroep noemde zich aanvankelijk
drogist. Toen echter de chemische berei-
ding van medicamenten een steeds grotere
rol ging spelen noemde deze professionals
zich chymisten. Deze groothandelaren
mochten weliswaar geen geneesmiddelen
aan het publiek dispenseren, de werkelijk-
heid was, dat nogal wat medici geneesmid-
delen van de groothandel betrokken en de-
ze dan zelf verstrekten.
Tegen het einde van de achttiende eeuw
zien we echter dat de positie van de apothe-
kers verzwakt. Daarvoor zijn vooral de
economische oorzaken maar ook de hogere
wetenschappelijke eisen voor verantwoor-
delijk. Door de verbeterde medische oplei-
ding - ook in de werking van de genees-
middelen - begonnen zij geleidelijk in ken-
nis de apothekers te overvleugelen. Vooral
het misbruik dat de medici rechtstreeks ge-
neesmiddelen van de groothandel betrok-
ken en deze dan zelf aan de patiënten uit-
reikten veroorzaakte veel ongenoegen. Pas
in de negentiende eeuw tijdens de Franse
periode zien wij een duidelijk afscheiding
ontstaan tussen apothekers en medici. Het
werd toen voor stedelijke dokters verboden
om geneesmiddelen af te leveren.

De heelmeesters
De derde in de reeks van medische be-
roepsgroepen waren de chirurgijns. Zij
werden meestal gerekruteerd uit de gegoe-
de middenstand met een beperkte algemene
vooropleiding. Vaak zien wij ook dat de
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zoon (schoonzoon) de vader opvolgt. Van-
daar dat de sociale afstand tot bovenge-
noemde medische beroepen groot was.

Over chirurgijnsgilde werd in dit tijdschrift
een uitvoerige beschouwing gehouden (zie
gilden) waarna wordt verwezen. In dit arti-
kel stelden wij vast dat het beroep van
heelmeester in de volgende eeuwen in de
lift komt. Daar is allereerst de verbeterde
opleiding. De anatomische lessen worden
soms gegeven door geleerden van wereld-
formaat. Daarnaast wordt ook de discipline
in eigen vakkringen groter en verhoogt
men langzamerhand de eisen van het mees-
terdiploma. Verscheidene handleidingen en
chirurgische werkjes verschijnen die de
technische aspecten van het metier be-
schrijven, waardoor de verwetenschappelij-
king van de heelkunde een aanvang neemt.
Daarnaast ziet men de heelmeesters zich
ook bezig houden met technische verbete-
ringen in hun vakgebied. De grote hand-
vaardigheid van de heelmeesters levert fijn-
zinnige chirurgische instrumenten en hulp-
middelen. Ook aan de wetenschappelijke
vorming trachtte men meer aandacht te ge-
ven. Enkele jonge chirurgijnleerlingen wer-
den zelfs naar Parijs voor de verdere studie
gestuurd. Parijs was immers het Mekka van
de chirurgijnen. Daarmee neemt het zelfbe-
wustzijn van de groep toe wat zijn bekro-
ning vindt in de oprichting van het Genoot-
schap ter bevordering van de Heelkunde
(1790).

De status van de chirurgijnen komt in de
lift
Een belangrijke ontwikkeling die zich in
het laatste deel van de achttiende eeuw
voordeed was, dat doctores medicinae ook
een heelkundige opleiding gingen volgen.

Anderzijds zien we ook een opleiding van
chirurgijnen en apothekers buiten het uni-
versitair verband, waarna men aanvraag
deed om tot de promotie te worden toegela-
ten. Veel studenten maakten ook een stu-
diereis naar Parijs waar de heelkunde een
verplicht onderdeel van de academische
vorming uitmaakte. De zo gegradueerde
noemde zich dan Medicijnen Doctor, Mr
Chirurgijn. Een voorbeeld is Cornelus So-
lingen die niet alleen diverse boeken heeft
geschreven maar ook een reeks fijnzinnige
instrumenten heeft ontwikkeld die nog
steeds in Leiden zijn te bewonderen.

De reizende meesters
Een punt dat de laatste tijd aandacht krijgt
is het verschijnsel reizende meesters die
zich vooral op bijzondere takken van de
heelkunde toelegden zoals staarstekers,
steensnijders, tandenmeesters e.d. Door de
monopoliepositie van de gilden is het dui-
delijk dat een aantal gezellen buiten de
boot viel. Deze personen trachtten dan door
het uitvoeren van gespecialiseerde ingrepen
een broodje te verdienen vooral in zaken
waar de 'officiële geneeskunde' een leeg
plekje liet. De noodzaak om ad hoc snel
klanten te trekken, (theatraal optreden, bont
kostuum, muziek en vertoning) doet sterk
vermoeden dat we hier met charlatans te
doen hadden. Hoewel dit in een aantal ge-
vallen wel zo zal zijn geweest, blijkt vooral
door studies de laatste jaren, dat zich hier
uitstekende vaklieden onder bevonden. Het
marktgebied van een reizende meester was,
door het povere vervoer toch beperkt. Wil-
de hij bij een herbezoek weer klandizie
trekken dan moest hij toch over een zekere
reputatie beschikken. Op den duur zien wij
dat dergelijke gespecialiseerde reizende
meesters toch een vast plekje binnen de ste-
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delijke samenleving krijgen, mits zij zich
maar beperken tot hun specialisme.

De vroedmeesters
Een groep die veel tot de integratie van
heelkunde en geneeskunde heeft bijgedra-
gen werd gevormd door de vroedmeesters.
Zij krijgen een scharnierfunctie tussen de
heelmeesters en de geneeskundige docto-
ren. Tot ongeveer de zestiende eeuw was
de zorg rond de baring in handen geweest
van vroedvrouwen, sommige met grote
competentie, die hun naam bij de verlos-
kundige technieken hebben vereeuwigd.
Toch blijkt de kennis te kort te schieten bij
de pathologische baring. Aangetekend
wordt dat bekkenvernauvingen veel voor
kwamen, mede als gevolgd van de Engelse
ziekte (vitamine D tekort). De moederlijke
sterfte was in deze gevallen dan ook zeer
hoog. Bij complicaties werd nogal eens be-
roep op de chirurgijn gedaan. Geleidelijk
aan zien wij dat chirurgijnen zich gaan spe-
cialiseren in de verloskunde en zich vroed-
meester gaan noemen. Een belangrijk punt
bij deze ontwikkeling zijn ook enkele tech-
nische vernieuwingen geweest, zoals het
gebruik van de verlostang. Nederland heeft
verscheidene vroedmeesters gekend die
wereldfaam kregen en het beroep van
vroedmeester aanzien gaven 3). Men kan
dus stellen dat de verloskunde een van de
eerste specialisaties is die zich rond 1725-
50 duidelijk profileert en professionaliseert.
Wie niet het diploma vroedmeester had
verworven mocht zich niet meer met de pa-
thologische baring bezig houden. Om zich
als vroedmeester te bekwamen volgde men
onder meer (vaak aan de Universiteiten)
een speciale cursus anatomie van het ba-
ringsgebied. Ook doctores medicinae gin-
gen zich voor de verloskunde interesseren.

Zij onderwierpen zich aan de verloskundi-
ge meesterproef. Bij het behalen van het di-
ploma noemden zij zich dan doctores arte
obstetriciae.

Vroedvrouwen komen in gedrang
Deze ontwikkeling ging ten nadele van de
positie van de vroedvrouwen. Ook zij had-
den zich in de loop der jaren verder gepro-
fessionaliseerd. Om toe gelaten te worden
tot vroedvrouw werden eisen gesteld zoals
opleidingseisen (het volgen van cursussen
anatomie, het onder leiding uitvoeren van
een aantal bevallingen), verplichte stages
en ook persoonlijkheidscriteria (leeftijd,
mate van beschaving, levenswandel). Toch
zien wij dat door het opkomen van de
vroedmeesters haar taken worden ingeperkt
tot het leiden van de normale bevalling.
Zodra er complicaties optraden was men
verplicht de vroedmeester in te schakelen.
Zodoende was het dat door de technologi-
sche vooruitgang van de verloskunde de
vroedvrouwen duidelijk terrein verloren.

Vervaging van het werkterrein van dok-
ters en heelmeesters
Op den duur zien wij dat het verschil in so-
ciale status tussen medici en heelmeesters
geleidelijk wat gaat verdwijnen. Ze gaan in
feite een grotere beroepsvereniging vormen
soms in de vorm van een stedelijk collegi-
um medico-chirurgicum of anatomico-
chirurgicum. Er groeit tussen medici en
heelmeesters geleidelijk aan een functione-
le werkverdeling die niet berust op oplei-
ding en status maar op technisch weten-
schappelijk kunnen. Zoals ik stelde vervult
de beroepsgroep van de vroedmeesters hier
een scharnierfunctie. Kortom de praktijk
gaat het winnen van de theorie en de halve
medische filosoof wordt nu een echte me-
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Kwakzalver of staarsteker? gravure Adriaen Pietersz. van der Venne

dicus practicus, die steeds meer op empirie
(waarneming van feiten, proefondervinde-
lijk onderzoek) dan op boekenwijsheid ver-
trouwt.

Heelkundige specialisaties
Het voortdurende stijgende opleidingsni-
veau van de heelmeesters had nog een
tweede effect. Tegen het einde van de acht-
tiende eeuw ziet men dat gaandeweg chi-
rurgijnen met gespecialiseerde vaardighe-
den zich gaan presenteren. Vaak zijn dit de
vrije meesters die zich in grotere steden
gaan vestigen. Zij groeien uit tot specialis-
ten die op grond van een diploma een zeker
prestige verwerven. Ik noem:

steensnijder. Dit was een chirurgijn die
zich bekwaamd had in het verwijderen van
blaasstenen, een afwijking die door een
combinatie van vele factoren in de zeven-
tiende en achttiende eeuw bijna een volks-

kwaal was. Deze afwijking ging bij het
plassen met dermate intense pijn gepaard
dat deze pijnen de lijder tot radeloosheid
brachten. Deze was bereid alles te doen om
verlichting te krijgen. In eerste instantie
trachtte men door het inbrengen van buisjes
en lange pincetten in de urine blaas de ste-
nen verwijderd te krijgen, doch dat slaagde
maar zelden. Lukte dat niet dan werd de
hulp van een steensnijder ingeroepen. Vaak
waren dit reizende meesters. In sommige
steden specialiseerden sommige chirurgij-
nen zich hierin. De bekendste operatie vari-
ant was dat men de blaasstenen trachtte te
verwijderen via de endeldarm. Een snijden-
de vinger werd in de aars gebracht en door
de endeldarmwand werd de blaas geopend,
waarbij men trachtte betrokkene van de ste-
nen te bevrijden. De sterfte ten gevolge van
deze operatie was uiteraard hoog, doch
sommigen overleefden de ingreep. In latere
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tijden heeft men de ingreep verbeterd door
een andere snedenvoering, nl. een insteek
met een lang mes in de richting van de
blaas vanuit een steekopening tussen aars
en zitknobbel. Belangrijke belemmering bij
de steensnede was dat de ingreep zonder
verdoving werd uitgevoerd en bijgevolg de
operatie met grote snelheid moest worden
voltrokken.

De breukmeester behandelde o.a. de lies-
breuken. Ook hiervan weten wij dat zij veel
voor kwamen en bijzonder veel last gaven.
De breukmeester behandelde breuken met
allerlei complexe bandages om de darmen
in de buikholte te houden. Soms raakte een
breuk in de breukopening beklemd en dat
was een potentieel snel dodelijke toestand.
De enige weg die dan open stond was het
vergroten van de breukpoort zodat de darm
kon worden teruggeduwd. Men noemde dat
breuksnijden. Het risico bestond echter dat
met het snijden van de breuk een groot
bloedvat werd geopend en een dodelijke
bloeding optrad.

ledezetters. Deze hielden zich bezig met
ontwrichtingen en de behandeling van frac-
turen.

tandenmeesters. Ook wel tandentrekkers
genoemd. Deze behandelden het gebit, o..a.
het trekken van tanden en kiezen. Ook ver-
vaardigden zij valse gebitten

staarstekers. Deze hielden zich bezig met
de staarsnede. Deze ingreep bestond uit het
maken van een kleine insnede achter het
hoornvlies, waarbij men trachtte de troebe-
le lens via deze kleine insnede te verwijde-
ren (soms opzuigen), zodat enig zicht weer
werd hersteld. Met een staarbril was het
dan mogelijk zich sociaal te redden.

tenslotte noem ik nog de oogmeester
(oculisten), een chirurgijn die zich op be-
handeling van oogkwalen of oogletsels

(splinterverwondingen enz.) had toegelegd
en voorts de opticien.
Van het aantal van dergelijke specialisten
moet men zich geen overdreven voorstel-
ling maken, ze waren vrijwel uitsluitend te
vinden in de grote steden waar voldoende
markt was. Het zijn er slechts tientallen ge-
weest.

Militaire chirurgijnen
Een ander gebied van specialisatie werd
gevormd uit de militaire chirurgijnen en de
scheepsheelmeesters die zich in de loop
van de zestiende en zeventiende eeuw ont-
wikkelden, mede door de verandering van
de oorlog en het op gang komen van de
zeevaart. De hiërarchie die in het leger
heerst kende ook zijn weerspiegeling in de
medische militaire zorg-sector. Zo kende
men een landsmedicus, chirurgijnsgeneraal,
chirurgijnsmajoor ook wel regimentschirur-
gijns of opperchirurgijnen (op schepen),
compagnie chirurgijns (veldscheerders,
scheepsbarbiers, fraters) en artsenijberei-
ders. In 1711 werd het verplichte scheeps-
chirurgijn-examen ingesteld, dat naast de
gebruikelijk eisen van de chirurgijn ook
kennis van de interne ziekten en de daarbij
passende geneesmiddelen werd gevergd.

De halfprofessionelen
Tenslotte had men nog een vierde laag van
half-professionelen in de medische sector
zoals de aderlaters, de lavementzetters en
de koppenzet(s)ters. Verder nog ziekenop-
passers, nachtwaaksters e.d. Koppenzet(s)
ters plaatsten hete laatglazen op een li-
chaamsdeel die bij afkoeling een plaatselij-
ke onderdruk gaven en het bloed in de huid
aantrok 4). Hiermee poogde men onder
meer pijnstilling te bewerkstelligen. Veel
van de pijnstillende effecten met hete kop-
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pen bereikt doen aan de thans algemeen
gangbare acupunctuur denken.

Samenvatting
Globaal gezien kunnen wij vaststellen dat
tegen het einde van de achttiende eeuw de
grenzen tussen de beroepsgroepen verva-
gen. Mede door de invloed van Napoleon,
die bij de verzorging van de krijgsverwon-
dingen meer vertrouwen had in de heel-
meesters dan in de medici zien we een ge-
lijkschakeling, waarbij zo wel voor de heel-
meesters, de vroedmeesters als de genees-
kundigen een integrale universitair oplei-
ding werd nagestreefd.
Voor de genealoog is het goed te weten, dat
de laatste jaren heel wat van de gegevens
van de vroegere medische praktijk naar bo-
venkomen. Ook de gegevens van de gilden
zijn in deze context relevant, zoals in een
eerder artikel (gilden) werd uiteengezet.
Van het apothekersgilde is veel bekend,

van de beroepsbeoefenaren zijn gedetail-
leerde gegevens, ook over de levensloop
gepubliceerd 5).

Noten:
1. Zie verhandeling van de maatschappij van
wetenschappen te Haarlem 1754, de verhande-
ling van het provinciaals Utregsch genootschap
van Kunsten en wetenschappen 1781 en de ver-
handelingen van het Zeeuws genootschap der
wetenschappen 1769.
2. Het boek waarin alle geneesmiddelen zijn ge-
noemd en hun samenstelling.
3. Hendrik van Deventer, Hendrik Roonhuyse
(forceps), Frederick Ruysch, Petrus Camper
(schaambeensnede).
4. Een lokale hyperheamie veroorzaakt.
5. Ik noem hier nadrukkelijk de uitmuntende
studie van mevrouw H.A. Bosman-Jelgersma:
Vijf eeuwen Delftse apothekers. Zij was een
dochter van de beroemde Leidse hoogleraar
Psychatrie, naar wie de Jelgersma kliniek is ge-
noemd.

Genealogie of familiekunde
H.M. Lups

Het artikel van de heer F.G. Manche "Wat
verstaat een genealoog onder genealo-
gie?" {Ons Erfgoed 1999, nr. 4, p.135-141)
heeft nogal wat reacties te weeg gebracht.
Het blijkt dat lang niet iedereen zich geluk-
kig voelt met de basisdefinitie "De genea-
logie in engere zin is een in generaties ge-
rangschikte opgave van personen die in een
wettige mannelijke lijn afstammen van een
bepaalde mannelijke persoon" Eigenlijk
dus de lijn van de y-chromosomen.
Meer dan in het verleden worden we echter
geconfronteerd met allerlei situaties, waar
men in het verleden niet of nauwelijks mee
te maken had.

Naast het traditionele huwelijk komen te-
genwoordig allerlei andere samenlevings-
vormen en familieverbanden voor. Ook wat
de kinderen betreft is de situatie aan veran-
dering onderhevig. Naast wettige, onwetti-
ge en geadopteerde kinderen hebben we nu
ook te maken met sperma-donors. We heb-
ben in een aantal gevallen dus te maken
met kinderen, die niet van de stamvader
afstammen, maar wel de familienaam dra-
gen. Daarnaast kan het kind tegenwoordig
ook de naam van de moeder dragen, ook al
is het een wettige en echte afstammeling
van de vader.

Ons Erfgoed nr 2, 2000 54



Wat moeten wij met dat alles. Wij zullen
tot een herwaardering van begrippen, tot
nieuwe begripsbepalingen moeten komen.
Uitgaande van de reactie van de heer C.
Speek, die in de lijn ligt van de overige
ontvangen reacties, is dit als volgt te ver-
woorden:

Het ultieme doel is meestal het kennen van
de eigen familie, zoals die zich in de loop
van de geschiedenis heeft ontwikkeld. Bij
het begin van het onderzoek heeft men nog
geen idee wie de oudste stamvader, die
men kan vinden, zal zijn. Hooguit weet
men dat deze er waarschijnlijk zal zijn, al
veroorzaken ongehuwde moeders mogelijk,
wat dit betreft, onoplosbare problemen. De
verzamelde gegevens worden geordend en,
al dan niet voorzien van bepaalde teksten,
in een verslag vastgelegd, dat veelal aan de
familieleden en soms aan enige andere be-
langstellenden wordt gegeven. Soms ook
wordt het verslag aan het C.B.G. en de N.
G.V. ter beschikking gesteld. Deze instan-
ties bewaren dat verslag en kunnen het op
aanvraag aan een belangstellende ter in-
zage/lezing geven. Het gaat hierbij dan ook
voornamelijk om een soort verzamel- en
uitleenpunt, waar derden van de bevindin-
gen kennis kunnen nemen. Daarnaast pu-
bliceren de N.G.V, diverse afdelingen en
(familie)verenigingen tal van tijdschriften
met daarin overzichten van familiegege-
vens. Enkele voorbeelden zijn: Gens Ger-
mana, Gens Nostra, Kronieken, Misjpoge,
Ons Voorgeslacht, Twente Genealogisch
en Veluwse Geslachten
Daarbij stellen zowel het C.B.G, als de N.
G.V. formuleringen voor genealogische
begrippen en conventies vast en verwach-
ten dan dat de individuele familieonderzoe-
ker daarmede rekening houdt. Ten dele is

dat omdat betrouwbare informatie met
bronvermelding een noodzaak is. Maar
moet men verder gaan? In ieder geval is
een zekere systematiek noodzakelijk omdat
anders een chaos dreigt te ontstaan.

Het bovenstaande gaat in feite om familie-
kunde en als zodanig is dat een terrein waar
velen zich met zeer veel energie en interes-
se mee bezig houden. Het is dan de vraag
of familiekunde zich genealogie mag noe-
men, In Van Dale wordt genealogie om-
schreven als de wetenschap van het stam-
boomonderzoek, van de ontwikkeling en
verwantschap van geslachten (families).
Genealogie is afgeleid van het Latijnse Ge-
nealogica en het Griekse Genealogia en
daarbij gaat het over geslachtskunde. Ech-
ter een wetenschap, ook een ervaringswe-
tenschap, houdt zich bezig met het be-
schrijven, ordenen, registreren, begrijpen
en verklaren van ervaringsprocessen en is
uiteindelijk onder meer gericht op het kun-
nen voorspellen van verschijnselen.
Hiervan is nauwelijks of geen sprake op het
gebied van de familiekunde. Immers, wat
gebeurt er met de gegevens die door de
verschillende personen worden verzameld,
geordend en gepubliceerd? Deze documen-
ten moeten welhaast veel voer voor ge-
schiedkundigen en sociologen bevatten en
zouden als zodanig daarom een basis kun-
nen zijn voor een wetenschap die men zou
kunnen aanduiden als genealogie en dat in
hoofdzaak met betrekking tot de studie van
erfelijke verschijnselen.

Rest nog één onderwerp, nl. de vraag wat
zal men nu eigenlijk onder een 'genealogie'
willen verstaan? Wie denkt dat de verza-
melaar van familiegegevens anno nu zich
bij het verzamelen van gegevens over zijn/
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haar eigen familie laat leiden door het feit
of een zoon van een ongehuwde moeder in
een genealogie thuishoort of niet, heeft het
mis. Het standpunt dat alleen afstammelin-
gen langs de mannelijke lijn en dan nog
alleen als deze van 'wettige' geboorte zijn,
in een genealogie thuishoren lijkt bij het
familieonderzoek een onjuist standpunt dat
tegenwoordig niet meer is te handhaven.
Dit standpunt heeft waarschijnlijk zijn oor-
sprong in het erfrecht uit de Middeleeu-
wen, waarbij alleen de zonen van 'wettige'
geboorte konden erven. Dit standpunt
heeft, onder invloed van allerlei op zich
verklaarbare moralistische standpunten,
waarbij vooral de rol van de seksualiteit in
het geding was, lang stand kunnen houden.
De familieonderzoeker ontdekt echter een
bepaald gegeven en noteert dat zonder
meer, waarbij hij zich daarbij zeker niet
laat leiden door de vraag of de moeder
wellicht ongehuwd was, of dat, vandaag de
dag wettelijk geregeld, kinderen, al dan
niet uit een huwelijk geboren, mogelijk de
naam van de moeder kunnen dragen.

Dit houdt tevens in dat de familieonderzoe-
ker voor het ordenen van zijn/haar gege-
vens daarbij de beschikking wil hebben
over een computerprogramma waarbij in
principe maar één criterium geldt name-
lijk: kan ik mijn gegevens, zoals deze van-
daag de dag op mij afkomen, daarin kwijt?
Zo niet dan kan men het beter niet kopen.

Ik zal een poging wagen een omschrijving
te geven van het werkgebied van de fami-
liekunde. Daarbij maak ik de kanttekening
dat het niet meer dan een poging is:
Familiekunde houdt zich bezig met het op
systematische wijze verzamelen, ordenen
en (doen) publiceren van gegevens van

personen, waarbij meestal een bepaalde
familienaam als uitgangspunt wordt geno-
men en waarbij getracht wordt zoveel mo-
gelijk aan elkaar verwante dragers van die
bepaalde familienaam in het verleden op te
sporen, teneinde zich zo een beeld van de
geschiedenis van die bepaalde familie te
vormen.

Onder een familiestamboom is dan te ver-
staan: de weergave van de relatie tussen de
eerder verzamelde gegevens, zoals deze
gegevens in hun onderlinge samenhang ge-
publiceerd kunnen worden.

Geven dergelijke opvattingen, onderschre-
ven door de heer Speek en door verschil-
lende andere lezers, zonder meer een beeld
van de toekomstige genealogiebeoefening?
In het AD Magazine van 19 februari jl.
stond een artikel van Marcel Roele: Gebo-
ren bedriegers. Hierin citeert de auteur on-
der meer de bioloog Mark Pagel. Deze
meent dat de natuurlijke selectie ervoor
gezorgd heeft dat bij pasgeboren baby's
familietrekjes onherkenbaar zijn. Als reden
wordt aangevoerd dat vrouwen niet hele-
maal monogaam zijn. Eén op de honderd
trotse vaders zou onwetend een bastaard
aan de borst koesteren. In de afgelopen
paar miljoen jaar hebben wij allen meerde-
re voorouders in de familie gehad die door
de buurman of een huisvriend waren ver-
wekt. Tot zover Pagel. Of de verhouding
van een op de honderd klopt weet ik niet,
maar wel dat het gebeurt. Naast de vriend
of de buurman zijn er in tijden van oorlog
in ieder geval heel wat verkrachtingen ge-
weest. Ook is bekend dat heel wat hogere
heren o.a. bij een knappe dienstmaagd ver-
pozing zochten (ten dele als compensatie
voor het verstandshuwelijk), wat uiteinde-
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lijk uitliep op een zwangerschap. Soms
werd er goed voor de bastaard gezorgd.
Soms ook kon de zwangerschap uitlopen
op een huwelijk van de (ex)maagd met een
mannelijk personeelslid, dat daartoe een
financieel douceurtje kreeg.
Voor de liefhebberij, het in beeld brengen
van de familie, zijn familiekunde en fami-
liestamboom goed hanteerbare begrippen.
Wanneer echter de wetenschap om het
hoekje komt kijken, ontstaat er behoefte
aan een exacter voorouderonderzoek in
mannelijke en/of vrouwelijke richting. Het
gaat dan wel degelijk om bloedverwant-
schap, zowel in de mannelijke als in de
vrouwelijke lijn. Dit is onder meer geactua-
liseerd door de mogelijkheden, die het
DNA-onderzoek kent.
Dat dit laatste trouwens ook voor onder-
zoekers van de familiegeschiedenis interes-
sant kan zijn, wordt bewezen door het arti-
kel van mevrouw A.F. Koppert-van den
Berg:, DNA onderzoek ondersteunt Genea-
logie, op pag. 58 van dit nummer.
Genetische informatie kan niet alleen voor
jezelf belangrijk zijn, maar ook voor bloed-
verwanten. Een erfelijk probleem als de
aanleg voor een bepaalde ziekte is mogelijk
voor alle bloedverwanten en eventueel nog
te verwekken kinderen van belang, alhoe-
wel de verkregen uitkomsten soms verre
van prettig zijn. Bij dergelijk genealogisch
onderzoek moeten de puntjes op de i wor-
den gezet. De gevonden resultaten mogen
niet vervormd worden door bijv. adoptie-
of k.i. kinderen.

Een ander aspect van het meer wetenschap-
pelijk genealogie bedrijven is toch wel in-
teressant voor genealogen. In het AD Ma-
gazine van 29 januari jl. houdt de eerder
genoemde auteur Marcel in het arti-
kel :"Wonder in tweevoud" zich bezig met

tweelingenonderzoek. Dit onderzoek is on-
der meer bedoeld als bijdrage aan een ant-
woord op een intrigerende vraag uit de bio-
logie: die van nature versus nurture oftewel
erfelijkheid versus opvoeding. Worden we
slim gemaakt of slim geboren? Worden we
opstandig door onze genen of door een nare
jeugd.
Ook in Nederland houdt men zich met
tweelingenonderzoek bezig via het Neder-
landse Tweelingenregister. De onderzoek-
groep van bijv. Dorrit Boomsma van de
Vrije Universiteit maakt van dit register
gebruik om genen op te sporen, die een rol
spelen bij bepaalde ziekten en psychologi-
sche klachten. Deze groep is trouwens ook
geïnteresseerd in twee-eiïge tweelingen
omdat zij ook willen weten welke genen
deze tweelingen verschillend maken.
Het beroemdste project is de Minnesota
Twin Study van Thomas Bouchard, waar-
aan ook enkele keren op de t.v. aandacht is
besteed. Herenigde tweelingen, die elkaar
op zeer jeugdige leeftijd uit het oog hebben
verloren, worden op kosten van de univer-
siteit naar Minnesota gevlogen om onder
meer eerst een hele batterij psychologische
testen te ondergaan.
Uit dit tweelingenonderzoek blijkt dat de
hele levensloop sterk door de genetische
aanleg wordt beïnvloed. Dit komt omdat de
manier waarop iemand zich in het leven
gedraagt mede wordt beïnvloed door de
erfelijke aanleg met betrekking tot o.a. ka-
raktertrekken, verstandelijke vermogens en
ziekten.
Het laatste op dit terrein van de wetenschap
is echter nog lang niet gezegd. Er blijken
bijv. ook variaties te zijn, waarvan de oor-
zaak ook nu nog een groot raadsel is.

Het voorgaande moge voldoende toelichten
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dat wetenschappelijke genealogie andere
eisen stelt dan die gelden voor het samen-
stellen van een familiegeschiedenis in rui-
me zin.
Dit houdt tevens in dat er ook onder de vele
liefhebbers van familieonderzoek een aan-
tal zal zijn, dat toch zoekt volgens de lijn
van de strakke bepaling van althans de
bloedverwantschap in mannelijke en vrou-
welijke lijn, omdat onze genen toch waar-
schijnlijk in belangrijke mate ons 'zo zijn

en niet anders' bepalen. Met andere woor-
den: men wil aan de hand van het genealo-
gisch onderzoek ook weten of bij dat terug-
zoeken sporen van het eigen gedrag zijn
terug te vinden, al zal dat vaak niet meeval-
len.

Gaarne dank aan de lezers die schriftelijk
en telefonisch gereageerd hebben.

DNA onderzoek ondersteunt genealogie
A.F. Koppert- van den Berg*

De Studiegroep Genealogie Westland
kwam in 1998 in contact met dr. Peter de
Knijff van het Forensisch Laboratorium
voor DNA onderzoek van het Leids Uni-
versitair Medisch Centrum te Leiden.
De Studiegroep kreeg het verzoek tot me-
dewerking aan een onderzoek van genoemd
laboratorium betreffende de overerving van
het Y-chromosoom in Nederlandse stambo-
men.
Kort samengevat komt zo'n onderzoek
hierop neer: wanneer twee of meer mannen
die nu nog in leven zijn, in directe manne-
lijke lijn van één gezamenlijke voorvader
afstammen, dan dragen ze meestal dezelfde
familienaam. Maar ook delen zij hetzelfde
Y-chromosoom, omdat dit uitsluitend van
vader op zoon wordt doorgegeven. Het Y-
chromosoom bevat stukjes DNA welke in
lengte kunnen verschillen. Mannen die
geen familie van elkaar zijn, hebben vrij-
wel altijd verschillende lengten voor de
stukjes DNA. Echter, bovengenoemde his-
torisch verwante mannen hebben, omdat zij
hetzelfde Y-chromosoom van hun oor-
spronkelijke voorvader delen, een identieke.

lengte voor de stukjes DNA.
Voor hun onderzoek zocht het Forensisch
Laboratorium nu levende mannen welke
acht of meer generaties geleden van een-
zelfde voorvader afstammen.
Waar kun je zo'n vraag beter stellen dan bij
een genealogische vereniging. Twee leden
van de vereniging konden aan deze vraag
beantwoorden, en zegden toe hun mede-
werking te verlenen, waaronder ondergete-
kende.

In het onderhavige onderzoek zijn de diver-
se stamreeksen van de stamboom van
Arien Coppertsz. uit Maasland, geb. ca.
1480, op papier gezet en konden de nu le-
vende mannelijke nakomelingen worden
geselecteerd die voor medewerking aan het
onderzoek in aanmerking kwamen Dit gaat
in overleg met dr. P. de Knijff. (zie onder-
staand blokdiagram)
Dan komt het moeilijkste deel, deze gese-
lecteerde mannen benaderen en hen ver-
zoeken mee te willen werken aan zo'n
DNA onderzoek. Gedeeltelijk zijn dat be-
kende verwanten, gedeeltelijk ook onbe-
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kende personen. Als zij toestemming ge-
ven, krijgen ze van bovengenoemd labora-
torium de attributen toegezonden om het
wangslijmvlies uitstrijkje af te nemen.
Hierna volgt een spannende tijd, is het wel
of misschien geen familie van elkaar! Want
vóór anno 1700 zijn er niet zoveel doop- en
trouwgegevens meer terug te vinden. Dan
moetje in alternatieve bronnen zoeken zo-
als notariële- en rechterlijke archieven om
familieverbanden te vinden. Voor deze ge-
nealogie was de uitslag van het DNA on-
derzoek positief.

De genealogie K(C)oppert begint met
Arien (Adriaen) Coppertsz. in Maasland.
Volgens berekeningen zal hij rond 1480
zijn geboren. Hij heeft meerdere nakome-
lingen, waarvan er één in Maasland woont.
Deze Maaslandse telg is Comelis
Adriaensz. (jonge) Coppert, geboren rond
1510. Deze heeft op zijn beurt diverse na-
komelingen maar het is alleen Adriaen
(Aryen) Comelisz. Coppert, geb. rond
1535, ook in Maasland woonachtig, die be-
kend is. Deze laatste heeft meerdere beken-
de nakomelingen. Zijn tweede zoon is Ary
Ariensz. Coppert, geboren in 1565. Deze
gaat in 1590 in Kethel wonen. Hij koopt er
dan een boerderij in het dorp. Een andere,
jongere zoon is Huijgh Ariensz. Coppert,
geb. ± 1580. Huijgh blijft in Maasland wo-
nen op de boerderij van zijn vader in de
Duifpolder.
Beide broers, Ary en Huijgh, hebben 12,
resp 13 generaties later nog nu levende na-
komelingen. Het Forensisch Laboratorium
maakt dan een berekening van 25 tus-
senliggende generaties.
Van de stamreeks Ary Aryensz Coppert uit
Kethel zijn ook diverse latere afsplitsingen
uitgewerkt, o.a. de tak Koppert uit Schi-

pluiden, vermeld in het boekje Westlandse
stam- en naamreeksen. Een lid van deze
tak heeft ook meegewerkt aan het DNA
onderzoek. Totaal hebben zes personen van
deze familie, t.w. FK 01 t/m FK 06 een
wangslijmvlies uitstrijkje afgestaan (zie
blokdiagram). Allen blijken exact hetzelfde
chromosoom Y profiel te hebben en dus
inderdaad af te stammen van Adriaen Co-
melisz. Coppert, wat via allerlei akten al
vrijwel zeker was.

Naast bovengenoemde genealogie is er ook
nog een andere tak K(C)oppert uitgewerkt
in 14 generaties. In 1588 koopt een Jan
Dircxsz. Coppert in Vlaardingerambacht
een boerderij. Deze locatie ligt dicht bij
Maasland, redelijkerwijze zou dit ook fa-
milie kunnen zijn. Maar de aansluiting op
de Maaslandse Copperts is nog niet gevon-
den. De nakomelingen van Jan Dircxsz.
Coppert wonen nu hoofdzakelijk in 's-
Gravenzande en gehoopt werd, dat door dit
DNA onderzoek kon worden aangetoond,
of zij één gezamenlijke stamvader met de
'Maaslandse' Kopperts zouden hebben. Het
doet er bij zo'n onderzoek niet toe hoeveel
generaties je dan nog verder terug gaat.
Twee mannelijke personen die behoren tot
deze 's-Gravenzandse tak Koppert hebben
ook een wangslijmvlies uitstrijkje afgege-
ven (FK 07, FK 08), zie diagram). Helaas
geeft hun Y chromosoom een andere uit-
slag. Vermoedelijk hebben zij dus niet de-
zelfde voorvader als de 'Maaslandse' Kop-
perts. Het kan ook zo zijn dat er in de 14
generaties een schakel is verbroken, dit kan
door verschillende omstandigheden zijn
gebeurd, denk aan een vrouw met een kind
uit een eerder huwelijk, ze hertrouwt en de
jongen krijgt de naam van haar nieuwe
echtgenoot. Nader onderzoek met betrek-
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king tot deze genealogie, naar eerdere af-
splitsingen met nakomelingen die nu nog
leven, is een optie om verder te onder-
zoeken. (Voor 1700 werd de naam Koppert
met een C geschreven, daarna in zijn huidi-
ge vorm).

Deze publicatie verscheen eveneens in Ons
Voorgeslacht, dec. 1999.

*Secr. Harmansstraat 13, 2671 TV Naaldwijk;
E-mail: P.uitBeijerse@caiw.nl

Genealogie - DNA - USA
JW. Koten

Reeds enige keren werd in dit tijdschrift de
betekenis van het DNA onderzoek voor de
genealogie belicht. We stelden toen dat de
DNA-technologie het klassieke genealogi-
sche onderzoek gebaseerd op geschreven
bronnen zou veranderen en de genealogie
vanuit de hobbysfeer rechtstreeks in het
centrum van de ultramoderne wetenschap
zou brengen. In een recent beschouwend
artikel in Genealogical Computing wordt
dit probleem nu ook in de VS aan de orde
gesteld. Het is goed van de Amerikaanse
opvattingen kennis te nemen, omdat dit
vroeg of laat ook in Nederland de menings-
vorming kan gaan beïnvloeden. Vooral de
afstammelingen van president Jefferson
hebben in de VS een levendige discussie op
internet op gang gebracht. Deze belangrijke
president en schrijver van de Amerikaanse
constitutie had een aantal kinderen bij zijn
slavin Sally Hemmings verwekt waarvan
enkele afstammelingen nog leven. Vreemd
was dat overigens niet want Jefferson was
heel jong weduwnaar en Sally was de (half)
zuster ') van zijn vrouw. Maar ook in ande-
re zaken is DNA-onderzoek spraakmakend
geweest. Ik berichtte hier eerder de zaak
van de vermeende afstammelingen van de
Tsaar (Anastasia) en Lodewijk XVI (Naun-

dorf). De spectaculaire vondst van het hart
van de kroonprins van Lodewijk XVII
heeft nieuwe beroering gebracht. DNA-
onderzoek van dit hart was bewijzend voor
de identiteit van de kroonprins waarmee de
langdurende discussie wat betreft de ver-
meende kroonpretendenten van de Franse
koning (inclusief Naundorf) nu definitief is
afgesloten. Zulk spectaculair materiaal is
natuurlijk niet altijd beschikbaar, hoewel
van vele aanzienlijk personen gewoonlijk
wel haarresten bewaard zijn gebleven 2).
Verdere verrassingen behoren niet tot de
onmogelijkheden. Ik noem slechts het on-
derzoek van de afstammingslijn van enkele
koningshuizen, waarbij men vermoedt dat
de zaken mogelijk niet 'geheel pluis' zijn 3).

In steeds meer websites en discussieforums
wordt de betekenis van DNA-technologie
voor het genealogische onderzoek ter spra-
ke gebracht. In de klinische genealogie is
DNA-onderzoek uiteraard van groot be-
lang, als ernstige erfelijke ziekten worden
overwogen. Gewone genealogen wensen
eveneens van deze nieuwe DNA-moge-
lijkheden gebruik te maken. Deze technie-
ken lenen zich er toe eventuele verwant-
schap van naamdragers via het Y-
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chromosoom-onderzoek te bevestigen. In
een recent nummer van Gens Nostra wordt
een duidelijk voorbeeld gegeven. Bij de
laatste vergadering van de computerafde-
ling van de NGV vertelde de heer Vulsma
dat diverse andere families in Nederland nu
hetzelfde gaan doen. Het is duidelijk dat
over enkele jaren DNA onderzoek niet
meer in de genealogie zal zijn weg te den-
ken. Momenteel zijn er nog vele financiële,
technische en maatschappelijke belemme-
ringen. Ik wijs er op dat het DNA-onder-
zoek de laatste jaren via chip-micro-elek-
tronica technieken duidelijk in een verdere
stroomversnelling is gekomen 4). Op den
duur wordt door de vernieuwende technie-
ken DNA-onderzoek aanzienlijk goedkoper
en vermoedelijk meer algemeen verbreid.

Waar een markt is ontstaan mogelijkheden,
zo niet in Nederland dan toch daarbuiten.
In de Verenigde Staten, waar de commerci-
eel werkende pathologische laboratoria een
normaal gegeven zijn, ligt deze zaak wat
minder gevoelig dan in Nederland. Daar,
maar ook in andere Europese landen, kan
deze wens van DNA-onderzoek ten behoe-
ve van genealogen gemakkelijker verwe-
zenlijkt worden dan in het voorzichtige Ne-
derland. In de Verenigde Staten ziet men
deze markt nu geleidelijk op gang komen,
maar ook in andere landen zal dit niet uit-
blijven. Sommige commerciële laboratoria
beginnen reeds met adverteren. Wie echter
hier over een DNA-on-derzoek denkt moet
wel de kosten goed in de gaten houden.
Voor een betrekkelijk eenvoudig DNA-
onderzoek moet men nu nog op ongeveer
ƒ 1000.-- rekenen, bij meer complexe taken
is dat natuurlijk gauw al een veelvoud hier-
van.
In de Verenigde Staten bieden de Genetica

DNA Laboratories de mogelijkheid van
DNA-testen (voor prijslijst zie Http/www.
genetica.com/schedule.asp). Wat dichter in
de buurt adverteert Genealogical research
in Genève (http://wwww.genealogyrsch.
com/) voor dergelijk onderzoek. Een pro-
bleem bij DNA-onderzoek is natuurlijk de
afname van DNA-houdend materiaal. Er
zijn een aantal firma's die speciale 'potjes'
leveren, de z.g.n. DNA-kits die het moge-
lijk maken materiaal te verzamelen en op te
slaan. Dit opgeslagen materiaal kan dan
naar een DNA-laboratorium worden ge-
stuurd, maar ook in afwachting van verdere
prijsdalingen van dit onderzoek worden
bewaard tot dat het DNA-onderzoek goed-
koper wordt.

Wat mag men voorlopig van dergelijk
DNA-onderzoek verwachten? Ik wees er al
op dat de vermoedelijke bloedverwant-
schap tussen achterneven/nicht, cq. tussen
overgrootouder/achterkleinkind de maxi-
male range is. Reikt de familieband verder
dan ligt dit buiten het bereik van DNA-
studies. Er zijn twee uitzonderingen nl. het
Y-chromosoom, dat in de patrilineaire lijn
gehandhaafd blijft en het mitochondriale 5)
DNA dat vooral in de matrilineaire lijn de
tijden trotseert6).

Meer nog dan de technische problemen
zullen de maatschappelijke verwikkelingen
in de toekomst dus gaan tellen. Men kan
voor onaangename verrassingen staan als
de DNA-bevindingen niet overeenstemmen
met de veronderstelde genealogische af-
stamming. Een goede gedragscode is nog
niet ontwikkeld. Hoe meer patrilineair en
matrilineair DNA-onderzoeksresultaten be-
schikbaar komen en in DNA-computer-
bestanden worden opgeslagen hoe meer het
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punt nadert, dat men op basis van het eigen
DNA-patroon met een druk op de knop de
genealogie in diverse lijnen onverbiddelijk
op het computerscherm ziet verschijnen.
De IJslandse genealogische DNA-Database
bevestigt dit vermoeden.

Voor het schrijven van dit artikel heb ik mij
laten inspireren door een artikel in Genea-
logical Computing Summer 1999, CL. Do-
riott, Genealogical genetics, pag 45, vol
19/1.
Verder door E.S. Lander en R.A. Weinberg,
Pathways of discovery Genomics: Journey
to the center of Biology, Science, vol 287,
10 maart 2000, pag 1777, de genoemde lea-
der in The Lancet (15 April 2000) en het
bekende standaardwerk van J. Crocker en
D. Burnett, The science of laboratory dia-
gnosis.

Noten:
1. De vader van de vrouw van president Jeffer-
son, had Sally bij een slavin verwekt.
2. Ook exhumatie van grafresten wordt in som-
mige gevallen zelfs overwogen, dit kan zelfs
met nieuwe technieken die het begraven li-
chaam niet verstoren.
3. In het Nederlandse koningshuis bestaat nog
een waas van geheimzinnigheid over het vader-
schap van stadhouder Willem V
4. DNA heeft een sterke electro-negatieve la-
ding. Met gebruik van micro-elektronische

technieken kan de hybridisatie van selectieve
DNA-ketens aan chips gehechte DNA-
matrijzen worden bewerkstelligt en vastgesteld.
DNA-fragmenten (cq. erfelijke eigenschappen)
kunnen dan in een sample ultra-snel met deze
micro-chip technologie worden geïdentificeerd.
Hierdoor zal het DNAonderzoek revolutionair
gaan veranderen.
5. Het Mt-DNA is een DNA fragment dat in de
loop der tijden zich van het kern DNA heeft
losgemaakt en in het cellichaam is terecht ge-
komen, zich daarbij heeft gebonden aan de mi-
tochondria (afkorting: Mt), Dit zijn celorganen
die zich met de celstofwisseling bezig houden.
6. Recent is ontdekt dat in de West-Europese
bevolking zeven verschillende vormen van Mt-
DNA zijn te vinden, hetgeen er zou op wijzen
dat vanuit Afrika komend er zeven Europese
oermoeders zijn geweest. Prof Bryan Sykes van
de Oxford University is deze vrouwen op het
spoor gekomen. Zij kregen van hem de namen
Ursula, Xenia, Tara, Helena, Katrine, Valda en
Jasmine. Iedereen van Europese afkomst zou
van hen afstammen. Hij vond verder dat deze
zeven waarschijnlijk afstammen van de Lana-
clan, die ook vandaag nog in Afrika bestaat. In
een recent nummer (15 April) van The Lancet
las ik dat zeer incidenteel mitochondriaal mate-
riaal bij de spermatogenese niet volledig wordt
afgestoten en zodoende ook in de eicel kan be-
landen. Daardoor is (zeer uitzonderlijk) ook via
de patrilineaire wijze Mt-dna-vererving moge-
lijk is.
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Paleografie

Vondels verblijf bij de Bank van Lening
H.M. Lups

Op 31 januari 1657 (hij was toen 70 jaar) tot 10 augustus 1668, op welke datum hij werd
ontslagen, is Vondel werkzaam geweest bij de Amsterdamse Bank van Lening. Dit om
schulden te kunnen voldoen. Hij was daar boekhouder en had "'t beleenboek vanden
boekhouder inde Beleen bank" onder zich. In 1660 en 1703 zijn van de dit boek nieuwe
exemplaren gedrukt, kennelijk van geëtste koperen platen blijkens nevenstaande tekst..
In deze tekst, deel van een folio vel papier, wordt bevestigd dat Joost van den Vondel
kennelijk inderdaad het grote boek onder zich had.

Gelevert Aen Otto Barentsz Smient deesz navolgende plaaten
de E. Heeren commisz vant Huys van Leeninge toe Behoorende
No 1 een Grooten plaat voor Joost vanden Vondel
No 2 twee middel Baren plaaten voor Willem Jansz.
No 3 een plaat wat Kleijnder voor d"Los Banck
No 4 twee plaaten wat minder voor d'los banck
No 5 twee plaaten weer wat grooter als de

voorgaende voor Pieter Croon.
No 6 3 plaatjens wat cleijnder voor Stoffel Gerritsz.

Somma in Alles elff Stucx die ik
den 24 febr. 1660 van den E. Heeren ontfangen hebbe.

Otto Smient

In deze periode heeft Vondel ook nog verschillende bekende literaire werken tot stand
gebracht als bijv. Adam in Ballingschap (1664).

Het voorgaande is voornamelijk ontleend aan Oorkonden over Vondel en zijn kring, ver-
zamelden uitgegeven door J.F.M. Sterck, Bussum, 1918.
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Beroepen van toen (korenst.. - korset.)
H.M. Lups

Korenstorter.
In de Amsterdamse gildenorganisatie is dit
de geen die het gemeten koren in zakken
stortte. Hij werd ook ophouder genoemd.
In 1655 werden korendragers en korenop-
houders of korenstorters aldaar tot één gil-
de verenigd.

Korenwerker, ook korenverschieter.
Blijkens het Handvest v. Amsterdam
(1766) werd dit werk ook door vrouwen
verricht.
Hun werkzaamheden bestonden uit het om-
scheppen van koren, om dit zo goed moge-
lijk in conditie te houden, zodat het niet
muf werd.

Korenzetter.
De persoon die samen met de korenmeter
met het meten van het graan was belast.
Zijn taak daarbij was het rechtzetten en
rechthouden van de korenmaat.

Korfloper, korfloopster.
In Groningen een vrouw of meid die witte-
brood en beschuiten bij de huizen verkoopt.

Korfmaker, corffmaecker.
Bij de korfmakers maakte men onderscheid
tussen wit- en groenwerkers.
In het Handvest van Enkhuizen werd be-
paald dat "De Gilde-Broeders (van het
korfmakersgild) sullen mogen drie bequa-
me mannen uyt haer Gilde te kiesen tot
Proefmeesters, te weten een Wit-wercker
met twee Groenwerckers."
Een meester, die zowel de groene als de
witte proef had gedaan mocht binnen zijn

eigen deur zowel groene als witte manden
maken.
In Gens Nostra van juni 1997 pag. 304 le-
zen we dat Jan Pietersz. Saenredam door
zijn oom wordt uitbesteed en naar alle
waarschijnlijkheid bij zijn andere oom Jan
Jansz. Corffmaecker te werk werd gesteld.
Diens kinderen bedienden zich onder meer
van de toenamen Corffmaecker en Corver.
Ook nu nog bestaan de achternamen (de)
Korver, Korfker en Korfmaker.
De groenwerkers maakten gebruik van on-
geschilde tenen. Werden deze eerst ge-
kookt dan kregen ze een mooie kleur.
Naast wilgentenen werden ook andere
vlechtbare materialen als grondstof ge-
bruikt.
De korven die gevlochten werden dienden
onder meer voor het vangen en bewaren
van vis en schaaldieren. Verder had men
schans-korfmakers, die grote korven ver-
vaardigden van een flink formaat. Zij wer-
den met zand, grond, grind of fijn puin ge-
vuld en dienden ter versterking van de
schansen. Ze werden ook gebruikt voor
korfbruggen, eenvoudige militaire bruggen
waarbij ze in één of twee rijen aaneenslui-
tend naast elkaar werden gezet als tussen
steunpunten.
Men kende ook kreeftenkorven, om kreef-
ten in te bewaren, kruikorven, die een gar-
nalenvisser op zijn rug droeg en waarin hij
zijn vangst deponeerde en meedroeg.
De aalkorf diende zowel als bewaarmand
als voor de vangst van aal.
Daarnaast waren er onder meer hengsel-,
hand- en waskorven.
Ook vervaardigde men bijv. bijen- en een-
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denkorven, de eerste om bijen in te houden,
de tweede om in het broedseizoen uit te
zetten om aan eendeneieren te komen.

Kornel = kolonel

Kornet
Standaarddrager bij de cavalerie, vaandrig
te paard. Ook aspirant reserve-officier bij
een bereden wapen, in rang gelijk met ad-
judant-onderofficier.
In het Groot Placaatboek van 1726 werd
bepaald "Dat by vacature van een Lieute-
nantsplaats te paard of te voet niemand uit
de Guardes daar toe sal moogen werden
aangesteld dan die ouder, of ten minste
even oud Cornet of Vaandrig" respective in
dienst sal zyn als den oudsten Cornet of
Vaandrig respective in het Regiment daar
de Lieutnantsplaats vaceert." En in 1730
"Dat diegeene, die tot Cornet of Vendrig
sal worden geavanceert, bereikt sal moeten
hebben den ouderdom van sestien jaaren.
In het vroegere Indië was een kornet hel-
per, handlanger, bijv. helper van een chauf-
feur.

Korsettenmaker/korsettenmaakster
Oorspronkelijk de vervaardiger van keurs-
lijven. (Zie ook daar)
Het keurs, keursje of rijglijf maakte oor-
spronkelijk deel uit van de zichtbare kle-
ding, maar werd allengs tegen de achttien-
de eeuw een onder de bovenkleren gedra-
gen stijf rijglijf, dienend om het bovenlijf,
de middel, de buik en de heupen de ge-
wenste slanke vorm te geven.
Bij het vervaardigen werd gebruik gemaakt

Spotprent op de korsettenmode. Bewerking van
een tekening uit Harpers.

van baleinen, oorspronkelijk van dierlijke
oorsprong (walvis), later van metaal.
Van Lennep en ter Gouw vermeldt in deel
II van De Uithangteekens, pag. 410 dat op
het Spui in Den Haag boven een deur bij
een korsettenmaker het volgende opschrift
was te lezen:
Hier maakt en repareert men
Dames en kinderen
corchetten met en zonder naad
En zet men ringetjes in dezelve.
Dit laatste, gezien de hier boven afgebeelde
en uiteraard sterk overdreven (bewerkte)
spotprent, geen overbodige luxe.

(Korsetten waren er trouwens niet alleen
voor dames en kinderen, maar ook voor
heren).

67 Ons Erfgoed nr 2, 2000



Surplus (1)
W. J. Scholl

Door wie werden eigenlijk de DTB-boeken
bijgehouden, wie fungeerden als ambtenaar
van de burgerlijke stand avant la lettre? Het
moest in ieder geval een geletterd iemand
zijn. De indruk bestaat dat de doop- en
trouwboeken vooral door de predikant/
pastoor zijn bijgehouden en de begraafboe-
ken door de koster/schoolmeester. Of een
predikant zo'n register bijhield is vaak een-
voudig te controleren aan het handschrift,
of liever gezegd aan het wijzigen van het
handschrift. Wanneer namelijk een lijst van
predikanten bekend is, kan men controleren
dat bij het wisselen van predikant de in-
schrijvingen door een andere hand worden
gedaan. Veelal maakt de nieuwe predikant
als eerste 'inschrijving' ook een aanteke-
ning over zijn intrede. Is juist deze predi-
kant een voorouder dan heeft men dus zo
een specimen van zijn handschrift.

In het onderstaande voorbeeld, ontleend
aan het doopboek van Bemmel, maken we
kennis met het karakteristieke handschrift
van de nieuwe predikant Hendrik Voet. Te-
vens zien we bovenstaande opmerking over
de intrede hier geïllustreerd.

Hij schrijft:
Ik Hendrik Voet in den H. Dienst al
hier bevestigt op den 28 Novbr.
1756. hebbe gedoopt de volgende kin-
deren.

De eerste doopinschrijving door hem ge-
daan, 26 december 1756, laat zien dat er
tussen de doopouders en de vorige predi-
kant een vriendschapsrelatie zal hebben be-
staan. Er staat:

Jacobus, zoon van Jan ter Meer, en
Cornelia Goossens; getuy-
ge de vader.
NB. Deze Jacobus is genoemt na den
overledenen predikant van
Bemmel Jacobus Leijendekker ('t geen
mejuffrou den Wed. Leijendekker mij
verzogt heeft aen te tekenen.)

Ik ga uit van een vriendschapsrelatie omdat
mij niets is gebleken van een familiebetrek-
king tussen Jan ter Meer en Cornelia Goos-
sens enerzijds en Jacobus Leijendekker en
zijn weduwe anderzijds. Bovendien vind ik
het opmerkelijk dat er niet alleen staat naar
wie Jacobus ter Meer is vernoemd maar
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ook dat deze vermelding geschiedt, niet op
verzoek van zijn ouders, maar op verzoek
van de weduwe Leijendekker. Je zou haar
eigenlijk als getuige verwacht hebben. (Bij
alle dopen die dominee Voet tussen 1756
en 1772 verricht is de getuige slechts bij
hoge uitzondering niet de vader!) De naam
van de weduwe Leijendekkker vinden we
ook in het doopboek en wel als zij vermeld
wordt als doopmoeder: Johanna van den
Bergh.
Overigens, als de o verlij densdatum van Ja-
cobus Leijendekker niet uit andere bron be-
kend zou zijn, dan is deze ook uit dit doop-
boek aardig te benaderen. Natuurlijk heeft

Hendrik Voet niet meteen na Jacobus' ver-
scheiden zijn intrede gedaan. 'Ten tijde van
de vacature te Bemmel' zijn vier kinderen
door predikanten van elders gedoopt, de
eerste op 21 maart 1756. De laatste doopin-
schrijving die dominee Leijendekker nog
heeft gedaan dateert van 24 augustus 1755.
Hij is, op deze data afgaand, vermoedelijk
eind 1755 overleden. Uit andere bron is de
exacte datum bekend: 8 november 1755.
Hij was dus juist een jaar geleden overle-
den toen zijn nagedachtenis werd geëerd
door de vernoeming van het kind van zijn
vrienden Jan ter Meer en Cornelia Goos-
sens.

Termen van vroeger
H.M. Lups

Deze maal naar aanleiding van enkele vra-
gen over stoffen van vroeger als tussen-
doortje - voor zover ik ze heb kunnen ach-
terhalen - de antwoorden.

Stoffen, die o.a. voor kleding werden ge-
bruikt zijn o.a.:
Baai grove op molton lijkende stof.
Bombazijn: Stof oorspronkelijk geweven
uit zijde, kemelshaar en katoen, later ook
uit een ketting van zijde en een inslag van
kamgaren of geheel uit kamgaren vervaar-
digd. Later ook plat weefsel, bestaande uit
ketting en inslag van katoen, veel gebruikt
voor voering, werkmansondergoed enz.
Camelot (kamelot) is de naam van een
weefsel van oosterse oorsprong, die eigen-
lijk uit kameelhaar zou moeten bestaan,
maar later meest van geitenhaar en wol
werd vervaardigd, ten dele ook met ge-
bruikmaking van zijde, waarbij bijv. de

schering van haar en de inslag half van
haar en half van zijde is. De camelotten
werden ook wel greinen genoemd.
Drill is gekeperd linnenweefsel.
Duffel dikke wollen stof, o.a. gebruikt voor
winterjassen.
Flanel is een los geweven, gladde of geke-
perde, weinig gevolde, eens geruwde, niet
of eenmaal geschoren wollen of halfwollen
stof.
Laken of wollelaken is wollen weefsel,
waarvan men verschillende kwaliteiten
kent. De goede laken stoffen werden ver-
vaardigd uit hoogwaardige Engelse wol.
Daarnaast kende men ook lakens van min-
dere soort: halvekens, marktlakens en snij-
lakens.
Merino stof gemaakt uit de wol van de me-
rino schapen.
Molton wolachtige stof van lichtere vol-
ling, waardoor onder de haren het weefsel
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zichtbaar is.
Orleans is een lichte geweven stof met ka-
toenen ketting en wollen inslag o.a. ge-
bruikt voor de vervaardiging van dameskle-
ren, (naar de stad Orléans genoemd).
Tabijn, ontleend aan tabi, overgenomen uit
het Arabisch. Het is een gewaterde (met
golvende kleurscakeringen) dicht gewerkte
zijden stof
Trijp is een soort poolweefsel, vervaardigd
uit een grondweefsel van linnen of katoen
en een poolketting van wol, in het bijzon-
der geitenhaar (mohair). Ook hier beston-
den variaties in de productie. Trijp werd
vroeger als stof voor kleding gebruikt maar
later vooral als meubelstof, maar ook bijv.
bij de vervaardiging van pantoffels. Men
kende het in effen uitvoering maar ook be-
drukt met motieven.

De stoffen bani en selasse kan ik niet thuis
brengen. Wie weet wat dit voor stoffen
zijn?
Tevens gaarne aanbeveling voor correcties
en aanvullingen. B.V.D.

Enkele ook bij de redactie niet bekende ou-
de beroepen zijn:
Booijin. Mogelijk vrouwelijke bode?
Kategaveermeester (dus geen catechiseer-
meester !) ?
Wie weet wat deze mensen deden?

Bij dedigsluden werd destijds naar de niet
genoemde dading(e)slieden verwezen.
Een dadinge, dadinc is een (minnelijke)
overeenkomst; de tegen een bepaalde dag
aangekondigde gerechtelijke handeling;
rechtzitting; twist, geschil.
De dading(e)sman, vooral gebruikt in de
meervoudsvorm dadingslieden, fungeert bij
de dadingen/dedingen (onderhandelingen

c/atgy rtu zut ts.aj i/ivoor

Dat tK nu ben jii/l au ee-ru/ uJejen

t)ry op my e>i \raetpt het al/e man
imant /ietaejl"f/it 'fan o/U u-«f bennen Krt

Knekelprent
Kopergravure van H. Leys (1840)

over een vergelijk, bij transactie bepalen, in
rechte vervolgen) als scheidsrechter.

Op de vraag: 'wat wordt bedoeld met een
knekelplaatje als herne', kregen we ver-
schillende suggesties. Mevr. Scholtens-
Grol kwam op grond van een Katholieke
encyclopedie tot het volgende antwoord:
Een knekelprentje is een bidprentje dat tot
in de negentiende eeuw populair was. Als
illustratie daarop dienden afbeeldingen van
skeletten of skeletdelen als bijv. een doods-
hoofd. Een herne is een herinneringszuil,
die men wel op oudere graven aantreft. De-
ze twee combinerend krijgen we dus:
'knekel-prentje als herne' is een bepaald
soort bidprentje (knekelprentje) als herin-
nering.

Gaarne dank
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Het maken van een familieboek (1)
H.M. Lups

STAMBOEK

' GESLACHTSREGISTER^

NAKOMELINGEN

FlEPKE FOPPES EK DlEïER ÖLFERTS (?)

in het jaar 1655 gewoond hebbende

.té.MEEDEN in het OLDAMPT, Provincie Groningen.

Opgemaakt van 1655 tot 1887.

Kk. v. LULOF (HENDRIKS) HOVING! en NANTJE
(JUKJENS) HOVING te Wimohoter Oortereinde
(VI, 1 6 , 5):

Foiht (Lulof Hendrik») Hoving, * te W. O.
27 April 1818, f te Nieuwe Pekela 3 Aug. 1842,
getr. te Beerta 16 April 1842 met

Barrtlt (Deris) Plaatjer, * te Weener (OostfrieBl.)
23 Sept. 1813, f wv. 1 k.: Heika, * te
N. Pekela . . . . 1842, f • • • • 1843.
Barrelt (Derks) Plaatjer, in 1846 hertrouwd met Susanna

Boelman (in 1810 in Oostfriesl. geboren), ia in datzelfde
jaar naar Amerika vertrokken, en werd schoenmaker te Phi-
ladelphia.

Na den dood dezer 2de vrouw (in 1857 te New-York kin-
derloos gestorven) hertrouwde hij met (• omstreeks
1830 in Pennsylvanie) , wr . 3 kk . , alle dochters, geboren
na 1S60 te Newyork, waar hij (B. D. Plaatjer) thans een
voorname post als hoofdamptenaar der posterij bekieedt.

Hendrik (Luloft) Hoving , Lb., * te AV. O.
18 Aug. 1819, \ te Beerta 14 Aug. 1859, ongeh.

Jurjen (Lulofi) Hoving, Lb., * te V. O. 4
Febr. 1825, f te Beerta 25 Julij 1880, ongeh.

A»« (LüLOis) HOTIMO , * te W. O. 29 Jan. 1828 ,
t te O. Pekela 8 April 1874, getr. 13 Maart
1860 met

Richt (Geert») Hilbrandi, Lb., van 1860—1869 op
Hoogklei (Winschoten of Winseh. O. e.), thans
rustend Lb. te O. Pekela, * te Winachoten 21 Nov.
1818 , f ," WT. 2 kk. Zie VIII , 8O.

Eijt (Lulof i) Hoving, *teW. O. 18 Oct. 1830,
t te Beerta 7 Maart 1867, ongeh.

Links: deel voorkant Familieboek uit 1887 van Fiepke Foppes en Diever Olferts
Rechts een stukje uit de tekst. Opvallend is het aantal elementaire gegevens, dat ontbreekt. Aanvul-
lende informatie is er nauwelijks.

Als men een tijd, meestal vele jaren bezig
is met het familieonderzoek en een flink
stuk familiegeschiedenis bij elkaar heeft
gesprokkeld, ontstaat de behoefte dit vast te
leggen en te delen met anderen. Niet alleen
omdat er belangstellenden zijn, maar ook
omdat men de resultaten van het onderzoek
niet verloren wil laten gaan.

Behalve aan de mogelijkheden van en via
het internetgebeuren wordt dan naast een
eventueel familietijdschrift meestal gedacht

aan een familieboek. Op zich een prijzens-
waardig initiatief, alleen al omdat de kans,
dat de gevonden gegevens voor de familie
en andere geïnteresseerden verloren gaat,
verkleind wordt. Bovendien is het weer een
aantrekkelijk item voor degenen, die met
verwante families bezig zijn. En vaak ko-
men er reacties, nuttig voor verder onder-
zoek.

Bij het ontstaan van de wens ziet men zich,
als het goed is, direct geconfronteerd met
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een drietal vragen:

A. Wat publiceer ik?
B. Hoe publiceer ik het?
C. Wat is het financiële plaatje?

Deze drie vragen hangen samen, tenzij men
over een zeer ruime portemonnee beschikt.
Ik heb wel eens iemand ontmoet, die de fa-
miliegeschiedenis gepubliceerd wilde zien,
ook al kostte dat de persoon in kwestie dui-
zenden guldens. De meeste van ons moeten
daar anders over denken. Niet iedereen kan
zich veroorloven dit standpunt in te nemen.
Het beoefenen van onze liefhebberij kost
niet alleen veel tijd, maar toch ook het no-
dige aan geld voor reiskosten, kopieën enz.,
zaken die praktisch bijna altijd bij de publi-
catie van de resultaten van ons onderzoek
buiten beschouwing blijven. Maar men wil
doorgaans wel de kosten van de productie
van dat familieboek zo veel mogelijk bui-
ten de eigen portemonnee houden.

Een familieboek kan op verschillende ma-
nieren gepubliceerd worden. Men ziet zo-
wel zeer eenvoudige als luxer uitvoeringen.
Men kan het zowel in enkele exemplaren
als in een grotere oplaag laten verschijnen.
En hoe groter de oplaag, hoe lager de stuks
prijs. Men heeft er echter niets aan als men
driehonderd exemplaren laat drukken en
daarvan maar zestig aan de man of vrouw
weet te brengen. Men moet zich in eerste
instantie dus even globaal over prijzen ori-
ënteren, prijzen overigens die van drukker
tot drukker aanzienlijk kunnen verschillen.
Voor een oplage van bijv. honderd stuks is
men, afhankelijk van de omvang en de uit-
voering, al gauw een vier- tot zesduizend
gulden kwijt. De prijs wordt verder beïn-
vloed door de manier waarop we onze ko-

pij toeleveren. Is deze drukklaar of moet de
drukker daar veel tijd en dus veel geld in
steken?
Naarmate de oplaag groter wordt, daalt de
kostprijs per exemplaar.
Het is dus eerst zaak na te gaan hoeveel
mensen er eventueel in geïnteresseerd zou-
den kunnen zijn, naast degenen, die men
om een of andere reden gratis een exem-
plaar geeft. Als er nog geen familieorgani-
satie bestaat zal men zo veel mogelijk
adressen moeten achterhalen van mogelijke
verwanten, die geïnteresseerd zouden kun-
nen zijn. Dit kan via de cd-roms (Nationale
telefoongids) of gidsen die via het internet
zijn te raadplegen. Men kan deze mensen
dan persoonlijk benaderen of via een rond-
schrijven, waarin men zijn bedoelingen uit-
eenzet. Praktisch is het om daar gelijk een
enquête aan te koppelen teneinde de recen-
te gegevens van de bevraagden aan de weet
te komen. Men maakt de vragenformulier
interessanter door er enkele familiegege-
vens in te vermelden, bijv. iets over de
oudst bekende stamvader.

Het boek moet dus, mee ter wille van de
prijsstelling, zo interessant mogelijk zijn
voor zoveel mogelijk mensen.
Dit brengt ons automatisch bij de vraagstel-
ling

A. Wat publiceer ik?
Er zijn verschillende mogelijkheden om fa-
miliegegevens te publiceren. Men kan een
stamreeks vervaardigen, de lijn van de oud-
ste stamvader via de zoons tot de nu leven-
de laatste nakomeling, maar dat zal alleen
die laatste nakomeling en diens gezin inte-
resseren.

Hetzelfde kan gezegd worden met betrek-
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king tot een kwartierstaat. Deze is wel po-
pulair omdat daarin veel families althans
fragmentarisch aan bod komen, maar een
kwartierstaat past beter in een kwartiersta-
tenboek. Hierin zoekt men naar delen van
families, die mogelijk in de eigen kwartier-
staat voorkomen. Wat de eigen familie be-
treft: zal alleen de naaste omgeving van de
kwartierdrager geïnteresseerd zijn.

Resteert het familieoverzicht, de genealo-
gie in ruime zin: de publicatie van zo mo-
gelijk alle afstammelingen van de oudst be-
kende stamvader. Hierbij zijn verschillende
variaties mogelijk. Meestal zet men alleen
de lijnen van de zoons voort. Bij de doch-
ters, die - althans in het verleden - de naam
van hun echtgenoot zijn gaan dragen, be-
perkt men zich meestal tot het gezin van
die dochters, waarbij men in de tekst ook
de ouders van de aangetrouwde mannen
kan opnemen.
Deze mogelijkheid is ook zakelijk gezien
de aantrekkelijkste. Met deze vorm van pu-
blicatie verschaft men zich de grootste af-
zet mogelijkheid, maar daarover later.

De inhoud van het familieboek
Inhoudelijk heeft het familieboek een ont-
wikkeling doorgemaakt. Wanneer men
kijkt naar de stamboeken of geslachtsregis-
ters van zo'n goede honderd jaar geleden en
die vergelijkt met de publicaties van nu, zal
dat zonder meer duidelijk zijn.
Als illustratie is een fragment gebruikt uit
het Stamboek of Geslachtsregister der na-
komelingen van Fiepke Foppes en Diever
Olferts (?), opgemaakt van 1655 tot 1887.
Dit voorbeeld illustreert al, dat de omlijs-
tende informatie erg summier was. Wan-
neer men door dit boek bladert, blijkt dat er
bijv. ook heel wat data ontbreken en dat het

in die tijd kennelijk moeilijk was om alle
basisgegevens te achterhalen. Die basisge-
gevens zijn ook nu van primair belang,
maar men verwacht meer. Men wil ook een
stuk familiegeschiedenis zien. Dit zo mo-
gelijk met een aantal waarom's.
Als voorbeeld noem ik: Van der Kooij, gre-
pen uit de geschiedenis van een oud boe-
rengeslacht. Het werd uitgegeven door de
Stichting Familie Van der Kooij, die eerst
Genealogieën Van der Kooij publiceerden.
Achtereenvolgens worden behandeld: Ba-
kermat Delfland, waarin de ontstaansge-
schiedenis en de bestuurlijke aspecten aan-
dacht krijgen. Dan een stukje familiege-
schiedenis: Pleun Michielsz., stamvader
van het geslacht Van der Kooij (1557-
1644), waarin onder meer de geboorte-
plaats Overschie, de invloed van de politie-
ke ontwikkelingen in die tijd en In en om
de Kooijwoning te Delfgauw werden be-
sproken. Een van de co-auteurs, A.A. Olst-
hoorn bespreekt in Van Vogelcoy tot Een-
denkooi de diverse aspecten van de een-
denkooi. Tot besluit is er dan aandacht
voor Pleun Jacobsz. van der Kooij (1659-
1733) en zijn afstammelingen in Maasland
(auteur dr. DJ. Noordam) en Gabriël Ja-
cobsz. van der Kooij (1731-1803) (auteur
drs. J.W. Moerman). Het geheel is aange-
vuld met ruim 50 illustraties en diverse
bijlagen, zoals een boedelinventaris, enkele
lijsten met weerbare mannen, kosten van
een begrafenis, de regerend welgeboren
mannen van de Hoge Vierschaar van Delf-
land (1767 en 1784, ontleend aan 'Hee-
renboekjes' uit die jaren en aanwezig in het
GA te Delft, een vonnis inzake een moord
en een chirurgijnsrekening.
Wanneer men dit overzicht ziet, zal men
toch wel tot de conclusie komen, dat het
daar gebodene meer tot lezen noodt dan het
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Stamboek uit de vorige eeuw.
Natuurlijk levert niet iedere familiegeschie-
denis zoveel aanvullende gegevens op,
maar in de meeste gevallen zijn er toch
doorgaans aardige, interessante dingen te
vertellen. Wel is het zaak daarbij de toe-
komstige lezer niet te overspoelen met al-
gemeenheden die iedereen al weet. Maar er
zijn wel zaken zoals plaatselijke oorlogsitu-
aties, rampen, epidemieën (ook bijv. onder
vee), of ongelukken, die het wel en wee
van de familie mee bepaald hebben.

Ook dient men rekening te houden met ge-
voeligheden van de nu levende verwanten.
Niemand is blij met gegevens, die haar of
hem in een minder fraai daglicht stellen.
Hetzelfde kan gezegd worden met betrek-
king tot de ouders. Hier zal een zekere
kiesheid betracht moeten worden.
Mijn vader heeft in de eerste wereldoorlog
als jongeman met zijn vrienden wel eens
chocolade gesmokkeld. Ze droegen een
soort smokkelaarvest, waarin een hoop re-
pen verborgen konden worden. Toen zij
een keer bijna gesnapt werden konden ze
de dans ontspringen, door zich te mengen
onder het publiek van een boedelveiling,
die - gelukkig voor hen - daar juist gehou-
den werd en waarvoor veel belangstelling
bestond. Alleen bleek dat na afloop door de
warmte, ontstaan door dat publiek, de cho-
cola gesmolten was, zodat hun handeltje
verloren was. Iets dergelijks kan men rustig
publiceren. Wanneer echter bijv. een oom
tot gevangenisstraf is veroordeeld omdat
hij onder invloed van alcohol een ernstig
verkeersongeluk heeft veroorzaakt, kan
men dat beter weglaten. Een familieboek is
geen roddelpers.
Gaat men verder terug in het verleden, dan
kan men wat vollediger worden, zo moge-

lijk met achtergrond informatie. De een wil
niet weten dat een voorouder in de vorige
eeuw in Veenhuizen heeft gezeten of door
de diaconie werd bedeeld, omdat hij geen
kans zag zijn broodje te verdienen, een an-
der is er trots op, dat de familie, die toen in
behoeftige omstandigheden leefde, toch
weer maatschappelijke vooruitgang heeft
geboekt.

Meestal is een algemene inleiding wense-
lijk om vervolgens de genealogie op te
bouwen. De een doet dit generatiegewijs,
de ander begint generatiegewis, maar be-
handelt van een bepaald tijdstip af tak voor
tak van de familie. Dit zal afhangen van de
grootte van de families. De specifieke per-
soonsgebonden informatie plaatst men het
best bij de persoon in kwestie.
Noten/bronvermeldingen kan men als voet-
noot plaatsen, aan het eind van een hoofd-
stuk, of, als het familieboek niet te om-
vangrijk is, aan het eind. Foto's en afbeel-
dingen van documenten komen als regel
het best ter plekke tot hun recht, transcrip-
ties en verdere documentatie vindt veelal in
een aanhangsel een goede plaats. Wat de
eigenlijke genealogie betreft is het raad-
zaam de richtlijnen aan te houden, zoals die
zijn gegeven voor het publiceren in Gens
Nostra, het bekende periodiek van de Ne-
derlandse Genealogische Vereniging. En-
kele punten zijn bijv.:
Maak een duidelijk onderscheid tussen ge-
boorte en doop, resp. ondertrouw en huwe-
lijk, resp. overlijden en begraven. Zo vaak
nog blijkt achteraf dat een datum die als
geboortedatum was vermeld, eigenlijk een
doopdatum was, of een overlijdensdatum
een begraaf datum.
Plaats streepjes tussen de dagen, maanden
en jaren; dus geen puntjes. Plaats ook geen
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'nullen' extra. Dus niet 5.4.1731 of 05-04-
1731, doch: 5-4-1731.
Zet de plaatsnaam vóór de data, dus niet:
geb. 18-12-1814 te Vianen, maar geb. Via-
nen 18-12-1814.

Verder is het zinvol voor men aan het con-
cept begint uit te werken, eerst een aantal
familieboeken van anderen eens rustig te

bekijken. Men ziet dan al snel, wat interes-
sant is en wat niet. Dit tot lering en inspira-
tie.

Tot zover de inhoudelijke aspecten van het
familieboek. In een volgend artikel zullen
we ons bezighouden met de technische pro-
ductie.

Dateren naar feestdagen
W.J. Scholl

In oude tijden dateerde men nauwelijks
volgens 'onze' kalender, maar noemde men
de feestdag van de heilige, een bijzondere
hoogtijdag of als het geen erg bekende
feestdag was, de ne-dag ervoor of erna. Ook
nu doet men dat onbewust nog wel. Men
spreekt makkelijker over 'de dag voor Pa-
sen' of soms wel 'derde Kerstdag' dan dat
men de bijbehorende datum noemt.
Hierna volgt het eerste deel van een over-
zicht van mogelijke feestdagen waarnaar
gedateerd kan zijn. Het is meer dan een
heiligenkalender want er staan ook andere
hoogtijdagen in. Het is minder dan een hei-
ligenkalender want niet alle heiligen wor-
den vernoemd. Voor de opname van een
heilige is in eerste instantie bepalend ge-
weest of de heilige al enige eeuwen gele-
den heilig is verklaard: naar een heilige uit
onze eeuw zal in het verleden hoogst

zelden gedateerd zijn. Een enkele maal is
daarvan afgeweken omdat de betreffende
heilige een redelijke naamsbekendheid
heeft. Zo is Don Bosco uit de negentiende
eeuw wel opgenomen omdat veel scholen
en verenigingen zijn naam dragen. Het is
dus een zeer subjectieve keus en het moet
blijken of de keus van de schrijver ook
voor anderen zinvol is.
Waar mogelijk is in de laatste kolom eerst
een tijdsbepaling gegeven. De meeste jaar-
tallen zijn slechts bij benadering bekend.
Staat er één jaartal dan is dat het jaartal van
de dood / het martelaarschap.

Gebruikte afkortingen zijn:
b. beschermheilige
h. help(st)er
p. patroon
s. symbool c.q. hoe afgebeeld in de kunst
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Januari

1

6

13

14

15

16

17

18

20

20

21

22

25

26

27

28

30

31

Besnijdenis des Heren; jaarsdag

Driekoningen; Dertiendendag

doop van Jezus

Ponciani

Paulus van Thebe

Marcellus

Antonius abt/kluizenaar

Pieters Stoel te Rome (zie 22/2)

Fabianus

Sebastianus

Agnes (zie 28/1)

Vincent

Bekering van Paulus; St. Paulus
in de winter (zie 29/6)

Polycarpus

Johannes Chrysostomus; St. Jan
Guldenmont

Agnes 2e feest (zie 21/1)

Aldegundis

Johannes (Don) Bosco

de dertiende dag na Kerstmis

martelaar

228-342; eerste kluizenaar; s. bekleed met palmblade-
ren, met een raaf en twee leeuwen

eind 3e begin 4e eeuw; paus, martelaar

251-356; p. vee, boeren, slagers, borstelmakers; s. met
tau-kruis

s. korte kroesbaard en tonsuur, boek, sleutel, haan en
kruis

paus, martelaar 250

3e eeuw; p. boogschutters, kruisridders; h. tegen pest;
met pijlen doorboord

3e eeuw; p. kinderen, jonge meisjes; s. palmtak en lam

martelaar 304; p. Portugal, azijnmakers, dakdekkers,
tegelbakkers, wevers, wijnboeren

apostel; s. kaal met lange baard, boek en zwaard

bisschop, martelaar 155

345-407; bisschop; s. in Grieks kazuifel, een boekrol

octaaf; verschijnt met sneeuwwit lam aan ouders

635-685; abdis, p. Maubeuge en Emmerich; s. staf en
boek

1815-1888; werkte onder verwaarloosde kinderen
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Februari

1

1

2

*>

5

6

6

6

6

7

9

9

10

14

15

18

22

23

Brigitta

Ignatius

Maria Lichtmis; Purificatio

Blasius

Agatha

Amandus

Dorothea

Titus

Vedastus, Vaast

Romualdus zie 19/6

Apollonia

Cyrillus van Alexandrië

Scholastica

Valentinus

Faustinus en Jovita

Simeon

Pieters Stoel te Antiochië; St.
Petersdag Cathedra (zie 18/1)

Petrus Damianus

453-523; p. Ierland 'The Mary of Gael', b. vee,
paarden; h. oogkwalen; s. abdis

2e eeuw; bisschop, martelaar

Maria draagt het kind Jezus in de tempel op

bisschop, martelaar 316; h. tegen keelpijn, blaren,
maagpijn, veeziekte; s. twee gekruiste kaarsen

3 e eeuw; p, Catania (Sicilië), bakkers, ijzergieters,
mijnwerkers, h. tegen brand- en borstkwalen, s. ge-
kroond, brandende fakkel, met een borst op een
schotel

7e eeuw; h. tegen oogkwalen, s. met boek en staf

4e eeuw; p. tuinders, hoveniers; h. in barensweeën; s.
jonge vrouw met bloemenkrans in het haar

bisschop, medewerker van Paulus

bisschop, 540; in bisdommen Brugge en Gent: 13
febr.

952-1027; abt, tot 1595 feestdag op 19 juni

3e eeuw; p. tandartsen, s. tang met tand

bisschop, kerkleraar, 444

480-547; maagd, zuster van Benedictus (zie 21/3); s.
abdis met duif

3 e eeuw; priester, martelaar, h. tegen vallende ziekte;
s. haan

2e eeuw; martelaren, broers

bisschop, martelaar 106

Petrus sticht de kerk te Antiochië

1007-1072; bisschop, kerkleraar; h. tegen hoofdpijn
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24

25

Matthias, Mathijs

Walburgis

apostel, neemt plaats in van Judas (schrikkeljaar: 25
febr.); s. hellebaard, stenen aan zijn voeten

c. 710-779; abdis; s. gekruiste staf; NB Walpurgis-
nacht is van 30/4 op 1/5.

Maart

1

4

6

12

17

17

18

19

21

24

25

27

Switbertus

Casimirus

Perpetua en Felicitas

Gregorius I

Gertrudis van Nijvel

Patricius / Patrick

Cyrillus van Jeruzalem

Jozef, bruidegom van Maria

Benedictus van Nursia

Gabriël

Maria Boodschap

Johannes Damascenus

647-713; bisschop

1458-1484; p. Polen, Litouwen; h. tegen besmettelij-
ke ziekten

martelaressen 202

540-604, paus, kerkleraar; p. kerkmuziek, kerkzang-
ers; s. schrijvend met duif op schouder

628-659, abdis; dochter van Pepijn van Landen, h.
tegen ratten, muizen, koorts, krankzinnigheid en reis-
gevaren (Sint-Geerteminne drinken), s. abdis met
muizen op handen, hoofd, habijt of staf

385-464, bisschop; p. Ierland; s. met slangen en kla-
verblad aan zijn voeten

314-387, bisschop, kerkleraar

p. kuisheid, familieleven, reizigers, arbeiders

480-548, abt; s. abt met regelboek, een roede van
doorntakken en een kruis, broeder van Scholastica
(zie 10/2)

aartsengel; s. met bodestaf of met lelie- of olijftak in
de hand

650-754, kerkvader; vooral door de oosterse kerk ver-
eerd

Ons Erfgoed nr-2, .2000 78



April

2

4

13

13

14

23

25

30

Franciscus van Paula

Isidorus van Sevilla

Hermenegildus

Martinus

Tiburtius (zie 22/11)

Joris / Gregorius

Marcus

Catharina van Siëna

1436-1507; s. monnik met geselroede en schedel

bisschop, kerkleraar, 560-636

martelaar, 586

655; paus, martelaar

martelaar; zwager van Ceilia

4e eeuw; p. Engeland, Rusland, ridders, schutters,
soldaten, scouts

evangelist; s. gevleugelde leeuw

Archiefnieuws
Concentratie archiefwezen te Nijmegen.
JW. Koten

In Nijmegen en omgeving is een duidelijk
concentratie van het archiefwezen gaande,
waarmee men bezuinigingen wil realiseren,
maar toch ook wel de service wil verbre-
den. Het zijn dus ontwikkelingen met een
positieve zijde, maar ook wel met scha-
duwkanten.

Nieuwbouw
Voor de niet-insiders, het Nijmeegse cen-
trum staat momenteel in de steigers. Hele
panden verdwijnen, nieuwe straten worden
aangelegd, hoogbouw verrijst waar vroeger
laagbouw was. De vroegere vestigings-
plaats van het archief in het historische
pand (arsenaal) wordt opgeheven (wordt
horeca) en men gaat en masse over naar
nieuwbouw enige honderden meters ver-
wijderd van de huidige locatie. Het huidige

Nijmeegse archief omvat een kleine 10 km
stellingen. Dit alles moet dus over enkele
maanden worden verplaatst naar een groot
nieuw publieksgebouw, waar vele culturele
diensten zijn gevestigd. Het zal een giganti-
sche klus zijn. Naar verluidt wordt het
nieuwe archief uitgerust met moderne op-
slagruimten die klimatologisch kunnen
worden geregeld. Wij houden u ongetwij-
feld op de hoogte van deze nieuwe ontwik-
kelingen en zullen u zeker een beschrijving
geven van deze nieuwbouw en van wat in
de toekomst mogelijk zal zijn. Houdt er re-
kening mee dat het Nijmeegse archief eni-
ge tijd gesloten zal worden.

Ook concentratie
Er is nog meer aan de hand. In de Nijmeeg-
se regio is er een sterke concentratie van
archiefdiensten op gang gebracht.

Het gemeente archief van de gemeente
Wychen gaat op korte termijn (einde dit
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jaar) ook over naar Nijmegen. Nijmegen
vraagt voor het beheer van het Wychense
archief ongeveer 32.000 gulden. Bovendien
vangt men de eerste jaren nog eens 35.000
gulden aan provinciale subsidie. Het Wy-
chense archief is nog niet goed gearchi-
veerd en de genoemde subsidie is bedoeld
voor het inventariseren en opbergen van de
archivalia op de nieuwe locatie. Daarmee
komt aan de gezellige bezoekersruimte van
het Wychense archief helaas een einde.

De gemeentearchieven van Heumen en
Beuningen gingen al eerder naar Nijmegen
over. Daarmee zijn niet alleen de bestanden
van deze gemeente zelf maar ook de archi-
valia van de voormalige gemeente Balgoij
en Keent verhuisd. Het voormalige archief
van de vroegere gemeente Batenburg was
al enige tijd te Nijmegen.

Onlangs besloot ook het archief Druten
de deuren te sluiten en naar de nieuwbouw
in Nijmegen te verhuizen. Hierin bevinden
zich ook de archivalia van de vroegere ge-
meente Horssen. Ook hier speelden bezui-
nigingsmotieven een rol.

Voor- en nadelen
Enige jaren geleden was er nog sprake van
een Streekarchivariaat in de oostelijke Be-
tuwe. Daar komt dus niets meer van te-
recht, dit vanwege de kosten maar ook van-
wege problemen bij het beheer. Nu alles te
Nijmegen wordt geconcentreerd zijn de
mogelijkheden weliswaar verbreed maar ik
zie toch ook schaduwkanten. Veel werd in

de plaatselijke gemeentelijke archieven
door lokale vrijwilligers gedaan en dat zal
nu aanzienlijk moeilijker worden. De gene-
alogie komt verder van de burgers af te
staan en dat vind ik geen goede ontwikke-
ling. Juist in kleine plaatsen was de belang-
stelling groot. Er is ook nog een zeer prak-
tisch bezwaar. Het gemeente-archief te Nij-
megen is moeilijk bereikbaar, zeker per ei-
gen auto. Wel zijn de bezoektijden ruimer.

Er zijn ook duidelijk positieve punten. Een
groter archief laat meer professionalisering
toe en ruimere openingstijden. Het Nij-
meegse archief is namelijk vijf dagen per
week geopend en kent op donderdag nog
een avondopenstelling. Ook de uitrusting is
aanzienlijk beter/moderner dan wat de klei-
ne archieven boden. Verder kan men in één
archief alle gegevens van de hele streek
raadplegen. De Nijmegenaren hoeven dus
minder te trekken. Nogal wat mensen zijn
immers vanuit Nijmegen naar de omgeving
verhuisd, het omgekeerde kwam nog meer
voor.

We zien dus met spanning de nieuwe ont-
wikkelingen tegemoet en houden u daarvan
op de hoogte.

Gemeentearchief Zaanstad. Dit archief is
vrijdag 5 mei, donderdag 1 juni en vrijdag
2 juni, maandag 12 juni en dinsdag 13 juni
gesloten. In de maanden juni, juli en augus-
tus op de maandagavonden.
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Verenigingsnieuws

Werkgroep genealogie Sliedrecht
H.M. Lups

De Werkgroep genealogie Sliedrecht is
sinds april 1999 een zelfstandige statutaire
vereniging met ruim honderd leden al ver-
richt zij al sedert 1990 activiteiten op het
gebied van genealogie.
Hoewel de vereniging dus betrekkelijk
klein is, is zij zeer actief. De activiteiten
bestaan o.a. uit:
het verzamelen, bewerken en toegankelijk
maken van gegevens die nuttig zijn voor
familieonderzoek,
het publiceren van diverse, door haar leden
uitgezochte, bronnen.
Het publiceren van genealogische gege-
vens.
Het helpen en adviseren bij onderzoek en
maken van een genealogie of familiekro-
niek.
Het uitgeven van een kwartaalblad 'De
Stamboom', voor leden gratis.
Zij heeft inmiddels vier grote boekwerken
in eigen beheer uitgegeven, waardoor de
nodige ervaring is opgedaan om gegevens
te verwerken en te publiceren.

De vereniging heeft een eigen werkgroep-
ruimte 'De Nor', achter het Sliedrechts Mu-
seum, waar zich vele gegevens, boeken,
familieadvertenties en microfiches met ge-
gevens uit Sliedrecht en wijde omgeving
beschikken. Verder beschikt zij over de
Merwebode 1886-1941 en de Merwestreek
1945 t/m 1972. Daarnaast beschikt ze over
een uitgebreid gegevensbestand in de com-
puter, de (toegankelijke) geboorte-, trouw-
en overlijdensakten van Sliedrecht en vele
andere gegevens op microfiches waarvan

kopieën te maken zijn. Ook zijn diverse
kerkelijke gegevens van vóór 1812 aanwe-
zig en door middel van indexen toeganke-
lijk gemaakt. Verder is er een collectie in-
ventarissen, lexicons, woordenboeken, we-
tenschappelijke- en historische boeken aan-
wezig.
Leden van de vereniging hebben gratis toe-
gang, niet-leden betalen fl. 2,50 per be-
zoek.
Het lidmaatschap kost minimaal fl. 20,--,
gezinsleden fl. 5,~ en jeugdleden fl. 10,--
per jaar.

De publicaties omvatten, naast Sliedrechtse
o.a. gegevens uit Dordrecht, Papendrecht,
Oud Alblas en Wijngaarden. In Ons Erf-
goed jg 5, pag. 217,218 kondigden wij de
verschijning aan van het Sepulture ofte
Graftboeck van de Augustijnenkerck te
Dordrecht, auteur A. Nelemans. Dit boek
(A4 formaat, 222 pag. + een 'Technische
opname betreffende het lichten van de zer-
ken') kost, dank zij enkele sponsors, afge-
haald slechts fl. 47,50. Het onderzoek op
zich heeft ruim drie jaar gevergd. In de
meer dan 200 graven, die de kerk kon be-
vatten zijn meer dan 8.000 mensen begra-
ven. Het boek bevat dus niet alleen de op-
schriften van de aanwezige zerken en graf-
tegels, maar eveneens gegevens uit graf-
boeken en andere bronnen, die getranscri-
beerd moesten worden. De boeken omvat-
ten de periode 1621 - 1829.
Merkwaardig is dat in de klappers op de
begraafboeken van de Augustijnenkerk
mensen voorkomen die in de Engelse kerk
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zijn begraven. Omdat Dordrecht een han-
delsstad was komt men in dit boek ook een
aantal personen tegen, die van elders zijn
gekomen. Daarnaast vinden in dit werk een
aantal namen van personen, die in het Au-
gustijnenklooster hebben gediend (1293 -
medio 1500) en een lijst van de leden van
de Broederschap van St. Anthonius, lijsten
ontleend aan het boek van dr. G.D.J. Scho-
tel Het klooster, het Hof en de Kerk der Au-
gustijnen Dordrecht.
Uiteraard is het aangevuld met een litera-
tuurlijst, een bronnenopgave en een naam-
index. Het boek bevat vele illustraties,
waaronder een plattegrond van de kerk.

CD-romnieuws
H.M. Lups

Nieuwe telefoongids
In maart verscheen de nieuwe telefoongids
van KPN-Telecom. Deze kostte, toe ik hem
bestelde, ƒ 69,— + 17 14 % BTW = ƒ 81,08.
Voor dit bedrag kan ik dan in september
een gratis update krijgen. Verder werd Phi-
lips Free Speech 98 bijgeleverd, ook gratis
(Tegen betaling kan men een nieuwere en
verbeterde versie kopen). Op het ogenblik
dat ik dit schrijf ontvang ik een nieuwe
prijscourant van Teledirekt Nederland
waarin dezelfde cd wordt aangeboden voor
ƒ49,95 + 17 V2 % BTW = ƒ 58,69. Het lijkt
me dat dit geen klantvriendelijke gang van
zaken is.
Op deze cd kan men in het bedrijvenge-
deelte zoeken op naam in heel Nederland,
maar niet in het personengedeelte. Hooguit
in het postcode gebied van de plaats, waar
men in eerste instantie zocht.
Wil men in het personengedeelte ook in
heel Nederland zoeken, dan zou een nieu-

Graag een compliment aan de auteur en de
werkgroep, die het uitgaf. Zelfs als men
geen voorouders in Dordrecht heeft, of die
daar mogelijk zijn overleden, is dit boek
een aantrekkelijk hebbeding omdat het bij-
draagt aan onze kennis betreffende het be-
graven door onze voorouders. Het boek
moge ook een voorbeeldfunctie hebben
voor andere streken, waar geactualiseerde
ontsluiting van kennis van de graven en be-
gravenen nog op een laag pitje staat.
Geïnteresseerden in de vereniging of het
boek kunnen contact opnemen met de se-
cretaris, de heer K. Blokland, Overlaat 58,
3362 JE Sliedrecht, tel. 0184-417168.

we versie van Foon-grep van Paracas Soft-
ware nodig zijn. Dit bedrijf heeft echter
van de KPN een sommatie ontvangen om
te stoppen met de verkoop van Foongrep.
Als er alsnog een opvolger komt zal daar
een aantal door de Opta bepaalde beperkin-
gen inzitten. Zo zal een export beperkt
worden tot hooguit enkele adressen. Ook
zal het zoeken op telefoonnummer niet
meer kunnen.
Naast deze cd-rom is ook verschenen de
Nationale-Telefoongids versie 1.0 (Gouden
Gids via Denda), die incl. BTW ƒ 29,95
kost. (In abonnement ƒ 25,00) Met behulp
van deze cd kan men wel door heel Neder-
land op naam zoeken. Van de gevonden
selectie(s) kunnen er maximaal 100 gekopi-
eerd worden naar het deel 'Mijn Gids' of
naar het Windows Klembord.
Mijn pogingen om mijn eerst gevonden be-
stand in een keer af te drukken, mislukte
echter. Per keer kon ik ook hier niet meer
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dan één adres exporteren.
Ook bij deze cd vindt men plattegronden en
een routeplanner. Verder de nodige recla-
me.
Al bij al lijkt het er dus op dat de genea-
loog zijn oude PTT-gids en de geïnstalleer-
de Foongrep-versie zal moeten handhaven,
om zo haar of zijn basisbestanden aan na-
men bij elkaar te kunnen zoeken. Via de
nieuwe gids kan deze lijst dan (moeizaam)
bijgewerkt worden.

Op de genealogische en heraldische markt
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de Vereniging Veluwse Geslachten zag
ik twee cd's, interessant voor genealogen
met Veluwse voorouders:
CD01 Alle kwartierstatenboeken (deel I
t/m V = publicaties 25, 230, 237, 240 en
241) en het Koningskwartier (publicatie

239). Tevens bevat deze cd de onbewerkte
inzendingen van de kwartierstaten. Deze cd
kost voor leden ƒ 35,00 en voor de overigen
ƒ45,00.
CD02 Diaconierekeningen van Benne-
kom 1656-1837. Deze cd kost voor leden
ƒ50,00 en voor niet leden ƒ 65,00.
Beide cd's zijn voorzien van het zoekpro-
gramma Acrobat Reader.
Ze zijn te bestellen bij de het secretariaat
van de VVG, Postbus 519, 3770 AM Bar-
neveld.
Aan het eind van dit jaar zullen ook de eer-
ste 25 jaargangen van het tijdschrift Ve-
luwse Geslachten op cd-rom verschijnen,
waarmee ook weer een schat aan Veluwse
gegevens ter beschikking komt.

Dit artikel verschijnt enigszins gewijzigd, ook
in Gens Data,nr. 2, 2000

Boeken en tijdschriften
Historie, geografie en genealogie van het ge-
slacht Van der Haven... een curieus boek.
Voor mij ligt een schitterend boek, geschreven/
samengesteld door ing. H. Van der Haven en
uitgegeven door de Vereniging 'Werkgroep Ge-
nealogie' Sliedrecht. Het bevat 380 pagina's van
het formaat A4, bijzonder veel afbeeldingen
waarvan vele in kleur, een register op het ge-
deelte 'Historie en geografie', een index op het
familieregister en dit alles gebonden in een
fraaie band met goudopdruk en een ingeperst
huismerk. Waar een boek er zo fraai uitziet,
verwacht je ook veel van de inhoud. Welnu,
daarin ben ik toch teleurgesteld. Weliswaar is
hier een grote hoeveelheid gegevens over de
familie Van der Haven bijeengebracht en blijkt
uit alles dat de schrijver een gedreven mens is,
maar naar mijn mening is hij in zijn enthousias-
me te ver doorgeschoten.

Na een inleiding wordt uitvoerig ingegaan op
het voorkomen van de naam, of nog beter het
woord 'haven'. Talrijke plaatsnamen uit vele
landen worden genoemd met als apotheose de
stad Deventer die Der Haven geheten zou heb-
ben. De schrijver beroept zich hierbij op de 18e

eeuwse schrijvers Gerhardus Dumbar en Jaco-
bus de Rhoer. Van der Aa noemt deze afleiding
in zijn bekend Aardrijkskundig Woordenboek
der Nederlanden overigens niet, tegenover zes-
tien andere wel, hetgeen mij toch te denken
geeft. Vervolgens wordt aangenomen dat de
familie Van der Haven haar naam ontleent aan
haar positie in Der Haven / Deventer, let wel
we spreken dan nog over de periode vóór Chris-
tus. Dat de schrijver hiervoor geen bewijsstuk-
ken levert is dus niet zo verwonderlijk, wel zijn
aanname. Ik heb sterk de indruk dat de schrijver
met alle geweld alle families Van der Haven als
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één grote familie wil zien en daardoor tot ge-
durfde constructies komt.
De oudst bekende Van der Haven, waarmee de
gezinslijsten in hoofdstuk 3 begint, is Jan van
Vlaerdinghen, geboren ca. 1210. Zijn bestaan is
echter een constructie gebaseerd op het bestaan
van drie broers, allen ridder: Jan Jansz. van
Vlaerdinghen, Gherit Jansz. van Scie en
Adriaen Jansz. van der Haven. Van de eerste
deelt de schrijver mee: ".. tot heden niet bekend
uit getuigenverklaringen, oorkonden of andere
kerkelijke of bestuurlijke stukken". Toch weet
de schrijver dat "..hij de vrije hofstede te Vlaar-
dingen van zijn vader (heeft) geërfd en diens
taak als heer van Vlaerdinghen, ridder, (heeft)
voortgezet." Waarop deze stellige mededelin-
gen gebaseerd zijn is mij niet duidelijk evenmin
waarom de kennelijk wel gedocumenteerde
Gherit en Adriaen broers van elkaar en van Jan
zouden zijn. Hun veronderstelde vader "..
mogen wij ongetwijfeld beschouwen als een
nazaat van de familie in 698 gekomen uit Der
Haven". Waarom 698? Wel toen "..stichtte Wil-
librord een nederzetting van Friezen .. die
Vlaardingen werd genoemd ... Het is alleszins
denkbaar dat Willibrord de groep Friezen waar-
mee hij de nederzetting ter plaatse van het late-
re Vlaardingen stichtte, onttrok aan de schip-
pers, handelaren en bestuurders/priesters die
goed functioneerden te Der Haven." Die "..
nederzetting van Friezen heeft ongetwijfeld wel
een leider meegekregen die mogelijk Willibrord
heeft geadviseerd over de plaats van vestiging.
Wellicht kwam deze leider van de bekende han-
delshaven Der Haven ... Deze leidende familie
zal zich door de eeuwen heen zijn blijven noe-
men naar hun oorspronkelijke plaats van her-
komst, derhalve Van der Haven!" Een aardig
gedachtenspinsel, zeker als brug naar de drie
'broers' van ruim vijf eeuwen later.
Een ander gedachtenspinsel is de volgende con-
structie: Jan, klerk van graaf Floris V moet in
1284 "..handvesten doen gaan verzegelen door
Gerard van Scie en Jan Putoc". Zij "..waren
schepenen van Schiedam, en omdat zij de stuk-
ken konden zegelen hadden zij een eigen zegel
en waren ridder". Vervolgens wordt verwezen
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naar een artikel van C. Hoek, gepubliceerd in
Holland van 1972 en opgenomen als bijlage.
De schrijver daarvan komt tot een tiental con-
clusies waarvan de eerste vermeldt dat er in de
dertiende eeuw een groot aantal verdedigbare
huizen is gebouwd, vaak naast een reeds be-
staande boerderij en de derde zegt dat
'voorzover wij de stichters kennen, zij allen rid-
der zijn'. Ergo "..de familie Van der Haven had
één of meer verdedigbare woontorens naast hun
boerderijen of huizen in het gebied van Vlaar-
dingen / Schiedam".

Is de fantasie van de schrijver bij het opvullen
van leemtes al groot, ook bij de interpretatie
van feitelijke gegevens laat zijn enthousiasme
hem ontsporen. Zo is er sprake van een Jan
Gherijtsz priester die een vicarie krijgt toege-
wezen. In het opgenomen stuk hierover staat
dat de parochianen Jan moeten ontvangen
"ende him die laten verdienen bi him selven of
bi enen anderen wittachtigen priester". De
schrijver deelt ons nu mee: "..Jan was een wit-
achtig priester, hetgeen betekende dat hij zich,
gelet op zijn status in de kerk, moest kleden in
een wit gewaad". Aanvankelijk dacht ik dat de
schrijver hier een grap met de lezers uithaalde,
die toch wel zouden begrijpen dat 'wittachtig' in
feite 'wettig' betekent.

Tot slot nog één voorbeeld, uit de vele die ik
zou kunnen geven, van mis-interpretatie.
Op pagina 78 staat de gezinslijst van Jan van
der Haven Jan Boonsz. waaruit o.a. een dochter
dementia bekend is. De schrijver beroept zich
daarvoor op de gepubliceerde leenregisters in
Ons Voorgeslacht van 1984. Hij schrijft: "..De
indruk bestaat stellig, dat Clementia niet is ge-
huwd en haar vader na het overlijden van zijn
echtgenote heeft verzorgd. Het was dan ook
alleszins redelijk dat Clementia mede daarom
en ook als oudste het leen van haar vader na
diens overlijden in 1477 kreeg toebedeeld".
Wat geeft echter Ons Voorgeslacht:

31-8-1477: Joost Willemsz., secretaris,
voor Clementia, dochter van Jan van
der Haven, zijn vrouw, bij dode van haar
vader, LRK 119 c.Kenn. fo. lv.

Ik lees hier dat Clementia wel degelijk gehuwd



was. Aangezien vrouwen toen, en nog lang
daarna, niet gerechtigd waren tot dit soort han-
delingen, aanvaardt haar man voor haar het
leen.
Vervolgens lees ik op dezelfde genoemde pagi-
na 78 bij de gezinslijst van Clementia: "..De
indruk bestaat dat het huwelijk van Clementia
en Joost kinderloos is gebleven, er is over kin-
deren namelijk niets gevonden!"
Dus nu weet de schrijver wel dat zij gehuwd is

geweest, hij spreekt zichzelf al wel heel snel
tegen.
Natuurlijk staan er ook vele goede dingen in dit
boekwerk, maar waar zoveel 'Dichtung' aanwe-
zig is, wordt het lastig de 'Wahrheit' te onder-
scheiden. Jammer dat het enorme werk dat de
auteur ongetwijfeld verzet heeft, bezoedeld
wordt door dit soort missers en bovenal jammer
dat hij door een kritischer redactie niet voor
deze uitglijders is behoed. (WJS)

Genealogie & Computer

Nieuwe versie genealogische kaartenbak
Van de Genealogische kaartenbak, de op-
volger van het Bidprentjesprogramma, is
een nieuwe versie (op cd-rom) verschenen.
Het Bidprentjesprogramma beperkte zich
alleen tot overleden personen, terwijl de
Genealogische kaartenbak zich richt op een
persoon. Een persoon wordt geboren/ hij/
zij kan gaan trouwen en (helaas) overlijdt
deze persoon op gegeven ogenblik. Bij de
meeste van deze gebeurtenissen wordt me-
dedeling gedaan door een kaart(je), circu-
laire of krantenbericht uit te geven. Het
liefst zouden we alle gegevens van zo'n
mededeling vast willen leggen. Maar dat
zou te veel ruimte innemen en traagheid
van het programma opleveren. Wel kunnen
we de belangrijkste gegevens opnemen en
de fysieke plaats van deze mededelingen
vastleggen. Wanneer er dan meer gegevens
nodig zijn dan wat er is opgeslagen, kan
aan de hand van de archivering, de betref-
fende mededeling worden opgezocht en de
ontbrekende gegevens kunnen worden ver-
strekt.

Omdat van een persoon de huidige adres-
gegevens worden opgenomen, kan tevens
een adressenbestand bijgehouden worden.
Daartoe is in de knoppenbalk een knop toe-
gevoegd voor correspondentie. Wanneer u
op een pagina zit en aan die persoon een
brief wilt sturen, dan kunt u d.m.v. het
drukken op die knop èn met MsWord 7 of
8 een brief schrijven aan die persoon. Uw
gegevens worden in het sjabloon geplaatst
en de gegevens van degene aan wie u een
brief wilt schrijven.
De geregistreerde gebruikers kunnen dag
en nacht (indien aanwezig en liefst na
20.00 uur) ondersteuning krijgen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met
E.A.F.H. Tobé,
Hezeweg 35,
7335 BM Apeldoorn
Tel. 055-534 22 22.
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Stamboom 2000, een nieuw programma
Stamboom 2000, draaiend onder Windows
95 of hoger op een Pentium 90 of hoger,
belooft veel. Het biedt de volgende moge-
lijkheden:
• Het maken van een stamboom
• Het afbeelden van een stamboom op

verschillende manieren
• Het im- en exporteren van stambomen
• Het berekenen van familiestatistieken
• Het verzamelen van gegevens met be-

hulp van Internetlinks
• Het invoegen van kant en klare multi-

media producten
• Het invoegen van foto's en documenten

met het ingebouwde scanner program-
ma.

Aanwezig is een handboekje, terwijl ook
meer dan 250 links naar relevante bronnen
op het internet worden gegeven. Verder
zouden alle voorkomende familienamen
geïndiceerd worden op woonplaats.

Je kunt bijv. familieoverzichten maken met
voorouders, met voorouders èn nakomelin-
gen, een klassieke en een chronologische
stamboom. Dat alles komt razendsnel te
voorschijn.

Wat de statistieken betreft, zijn ook allerlei
variaties mogelijk. Je ziet in een oogopslag
bijv. het aantal personen in je familieover-
zicht, het aantal mannen en vrouwen, de
gemiddelde leeftijd van de hele familie en
van de mannen en vrouwen afzonderlijk.

Allemaal aantrekkelijke items, maar er zijn
ook minpunten. Het is bijv. gemakkelijk
geboorte-, doop-, huwelijks- of overlijdens-

data in te vullen, maar de velden om de
bronnen te vermelden ontbreken.

Het programma houdt alleen rekening met
officiële huwelijken, maar kent geen in-
voermogelijkheid van andere relatievor-
men. Men voert eerst personen in, die op
een lijst terecht komen. Via deze lijst kan
men de personen aan elkaar koppelen.

Het programma bevat anderzijds een aantal
invoermogelijkheden, die je, als je terug
gaat in die familiegeschiedenis, in de mees-
te gevallen nooit kunt invullen: lengte, ge-
wicht, oogkleur, haarkleur, postcode, fax
en e-mailadres. Als een van je voorvaderen
de bijnaam heeft van Rothaer, dan heb je
natuurlijk wel een aanduiding voor de kleur
van het haar, maar signalementen worden
pas actueel - althans wat de mannen be-
treft - vanaf het tijdstip en zolang deze zijn
opgenomen in de certificaten, waaruit blijkt
dat de bruidegom heeft voldaan aan zijn
verplichtingen t.a.v. de Nationale Militie.
Verder natuurlijk in een aantal gevallen
wel uitvoerbaar en gemakkelijk als men
contacten met nog levende verwanten
zoekt.
De prijs bedraagt/69,50

Al bij al is het een programma met plus- en
min punten. Deze versie is leuk als instap-
programma voor beginnende genealogen,
maar de meer gevorderde mist toch zaken,
die dan via een andere weg vastgelegd
moeten worden. Misschien dat men daar bij
een volgende versie rekening mee kan hou-
den.
(HML)
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Agenda

20-05 The Caledonian Society Hotel- en Congrescentrum de Bergse Bossen te Driebergen
van 14.00 - 17.30 u. *

03-06 Stadt en Heerlickheydt Covorden in Rest. Ambergen, Sallandsestr. 20 te Coevorden
(10.00-17.00 uur) *

01-07 Landelijke contact dag Pro-Gen in De Aker, Fontanusplein 2 te Putten, thema: jeugd.
(10.00-17.00 uur). *

02-09 Vooroudermarkt Afd. Drenthe v.d. N.G.V. in Schouwburg Ogterop te Meppel *
16-09 Region. Contactdag Oost-Gelderland te Bredevoort (10-16.00 uur) *?
16-09 Genealogische Dag Brabant in Rijksarchief in Nrd-Brb., 's-Hertogenbosch *

* Op deze dagen zijn wij aanwezig (ook met de cd-rom's van de Stichting
Historie Future)

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

Baerveldt, Samuel zadelmaker, o.a. te Kleef,
geboren te Leiden op 3-10-1770, huwt te Rot-
terdam op 4-12-1792 Gijsberthe van Soest
(van Zoeth) geboren te Standaardbuiten op 12-
1-1772. Zij overleed te Rotterdam op 9-3-
1839. Haar ouders waren Pieter van Soest en
Hendrina van Drunen. Gezocht: informatie
betreffende Pieter van Soest en diens voorge-
slacht, informatie betreffende Hendrina van
Drunen en haar voorgeslacht, alsmede huwe-
lijksdatum en huwelijksplaats.
Baerveldt, Ernst Christoffel geboren te Wil-
dungen op 3-3 1723 en overleden te Leiden op
24-12-1799, kleermaker, koster en later wees-
vader van het Luthers weeshuis te Leiden, huwt
te Leiden op 26-6-1757 (2e maal) Maria Au-
rijn (Ourijn of ook wel Ouderijn) Luthers

gedoopt te Leiden op 2-11-1732. Zij is de doch-
ter van Frederik Peter Aurijn en Margaretha
Catharina Boes of Bus. Gezocht gegevens be-
treffende Frederik Peter Aurijn en diens voor-
geslacht, gegevens getreffende Margaretha
Catharina Boes of Bus en haar voorgeslacht.
Baerveldt, Samuel Pieter geboren te Rotter-
dam op 19-9-1820 en overleden te Dordrecht
op 26-2-1898, Gemeentesecretaris van Strijen,
huwt te Strijen 26-4-1855 (2e maal) Johanna
Koopman(s) geboren te Dinteloord op 30-3-
1823. Zij is de dochter van Johannes Koop-
man(s) en Johanna Takens. Gezocht: gege-
vens betreffende Johannes Koopman(s) en
diens voorgeslacht, gegevens betreffende Jo-
hanna Takens en haar voorgeslacht. Waar zijn
beiden geboren en waar zijn ze gehuwd?
L.Th. Baerveldt, Abersland 11-36, 6605 MG
Wijchen, tel.: 024 6421510.

Boogaard, Nicolaas van den, geb. Mierlo ca.
1790, overl. Helmond 25-7-1846, tabakskerver,
zoon van Hendrik van den Bogaard en Anna
Gooris, man van Petronella van de Kerkhof,
benevens weduwnaar van Johanna Gebroers.
Gevraags: Huwelijksplaats en datum van Nico-
laas met beide dames en verdere gegevens van
Johanna Gebroers.
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Mevr. M.G.I. Blok-Charbo, Havenstraat 11,
1506 PG Zaandam, tel: 075 6352053,
e-mail-adres: M.Charbo@cable.a2000.nl

Bollant, Ian van, ridder huwt Geertrui van
Braekel 1416? (in Jan van Beverwijk, 1614)
Dordrecht? Gaarne gegevens over voor- en na-
geslacht.. Bolland, Engelbert, jm van Does-
burgh? Soldaat onder Cap. de Bils te Leusden,
huwt daar 10-12-1683 met Maria van Dam.
Hij overl. Te Hulst. Gaarne gegevens over zijn
geboorte.
Bolland, Antoni Keijser van, Delftshaven?
Verm. In dienst bij de vorstelijcke genade Juil-
liana Catarina geboorte Princesse van Postu-
gael. Wie is hij en zij? Elk gegeven welkom.
Bollandsz., Pieter Hendriks, heeft in 1438
stuk grond verkocht te Delft, gevr. geb. datum.
Waar komt de naam Bolland vandaan. Alle ge-
gevens welkom.
H. Bolland, Kruidbergerweg 27, 2071 RA Sant-
poort, tel: 023 5381109. E-mail: bolland@bio.
uva.nl

Borselen, Jan Willem van, (1825-1892)
In het stadsmuseum Woerden zal in het voor-
jaar van 2002 een tentoonstelling worden geor-
ganiseerd over het werk van de Haagse kunst-
schilder Jan Willem van Borselen. Thans
wordt gewerkt aan een monografie over deze
negentiende-eeuwse schilder. Het boek zal wor-
den gepresenteerd bij de opening van een over-
zichtstentoonstelling. Bezitters van werk
(schilderijen, aquarellen, tekeningen, schetsboe-
ken) en/of informatie (voorwerpen, foto's,
krantenartikelen, brieven) wordt vriendelijk
verzocht contact op te nemen met: Annabella
Meddens-van Borselen, Rijksarchief in Noord-
Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haar-
lem,
tel.: 023 5172709, 023 5845664, 023 5845044
of fax 023 5172720.

Baschy. Ik ben op zoek naar E. Baschy, hij was
waarschijnlijk kunstschilder. Wie kan mij hel-
pen?
Bep De Boer, Ericaweg 58, 1251 WN Laren,
tel.: 035 5315732.

Emminga, Rients Alberts, overl. 1810 te
Tirns, wie kan mij helpen aan nazaten?
Mevr. W,N.A. Berg-ten Bergen, Lisdodde 27,
9207 AR Drachten, tel.: 0512 523217.

Giffen, van, Stichting familie van Giffen orga-
niseert op 20 mei een familiedag in Rhijnauwen
bij Utrecht. Naamgenoten en verwanten kunnen
contact opnemen met:
H. van Giffen, van Beethovenlaan 22, 3161 RW
Rhoon

Jongh, Johannes Gerhardus Renner de, mijn
grootvader , geboren te Deventer op 15 februari
1878 was de zoon van de timmerman Simon
Renner de Jongh en Egbertje Willems. Hij
trouwde op 19 augustus 1903 en vestigde zich
als kleermaker aan de Noorderstraat 16 te De-
venter. Mijn grootmoeder Harmina Johanna
Broekstard was de dochter van Jansjen Rui-
tenkamp en de stoffenverver (blauwverver)
Hendrikus Hermannus Broekstard. Gaarne
zou ik in contact komen met diegenen die meer
weten over mijn grootouders.
Andries J. van den Bosch, Dobbeleane 27,8521
KSst.Nyk,tel.:0513 431647.

Muwis/Miebis. Ik vermoed dat Fredericus
Muwis ged. 18-9-1760 te Kuringen(B) en Fre-
dericus Miebis, afkomstig van Kuringen(B),
die op 3-5-1795 in Den Haag trouwt met Jaco-
ba Betger, een en dezelfde persoon is. Beiden
hebben een familielid (broer?) genaamd Joan-
nis. Wie helpt mij aan het bewijs? Ben ook nog
op zoek naar de sterfdatum en —plaats van Fre-
dericus die moet liggen tussen 5-4-1833 en 10-
10-1847. In Den Haag en Kuringen is niets te
vinden. Wie helpt?
P. Miebies, De Zon 32, 1188 GH Amstelveen,
e-mailadres: peter.miebies@klmcargo.com

Vermeer. Stichting Geneologisch Archief Ver-
meer organiseert lc familiecontactdag naam-
dragers Vermeer en aanverwanten op 7 oktober
2000 . Toegang gratis, consumpties voor eigen
rekening, Gaarne opgeven bij :
S. Vermeer, Kalverstraat 57, 7311 SB Apel-
doorn, tel/fax: 055 5217170, e-mailadres: sver-
meer@solcon.nl of svermeer@ncrvnet.nl
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Dokters, chimrgijnen en wat dies meer zij (3)
JW.Koten

De eerste helft van de negentiende
eeuw !)
Er zijn weinig perioden in de medische be-
roepsontwikkeling zo ingrijpend geweest
als de eerste zestig jaren van de negentien-
de eeuw. De ontwikkelingen die zich al
binnen de geneeskunde in de achttiende
eeuw voordeden, zeker in Frankrijk, wer-
den tijdens de Franse bezettingsperiode ra-
dicaal versneld. Daarbij werden de ver-
schillende takken van de geneeskunde in
grote mate geïntegreerd en geprofessionali-
seerd. Aan de lokale autonomie van veel
instellingen zoals de diverse colleges en
gilden kwam een einde. In plaats daarvan
werd de geneeskunde steeds verder centraal
aangestuurd terwijl bovendien naar een
meer uniforme opleiding werd gestreefd.

De geneeskunde tijdens de Bataafse re-
publiek
De situatie in de geneeskunde werd na de
Franse inval buitengewoon onduidelijk.
Zoals bekend is één van de belangrijkste
daden van het Franse revolutionaire parle-
ment geweest het opheffen van de gilden
en van de feodaliteit. In plaats daarvan
kwam een patentregister (bedrijfsregistra-
tie). Wanneer men de verschuldigde leges
had betaald kon men ieder gewenst vak uit-
oefenen. Genoemde wet was die van 17
maart 1791: Lois portant suppression des
droits d'aides des maitrises et jurandes et
établissement des patentes. Om een drei-
gende medische chaos te voorkomen werd
de wet nog dat zelfde jaar gewijzigd door
het volgende decreet: "Décret relatifa l'ex-

cercise de la Phamarcie et a la vent et dis-
tribution des droques et médicaments". Dit
decreet bepaalde dat een praktijk op het
medische vlak wilde uitoefenen, uitsluitend
een patent kon krijgen als men voldoende
gekwalificeerd was. Hoewel de gilden en
andere beroepsgroepen waren opgeheven
betekende dit min of meer toch dat de gil-
den de facto nog hun oude invloed konden
doen laten gelden, omdat de opleidingsei-
sen door de gilden werden gesteld.

Franse invloed neemt toe
Na de bezetting van Nederland werd deze
wet in 1796 ook in Nederland van kracht,
zij het met enige wijzigingen. Toen na drie
jaar het Bataafse bewind voldoende invloed
had gekregen werden alle gilden en colle-
ges ontbonden en onwettig verklaard.
Daarmee kwam toch een deel van de medi-
sche sector in het luchtledige. In 1799 werd
dit luchtledige gevuld met nieuwe wetge-
ving die de bevoegdheid regelend op te tre-
den bij de nationale regering plaatste. Dit
was een nieuwigheid omdat tot dan toe het
toezicht op lokaal niveau werd geregeld.
Dit laatste was niet zo slecht als het leek,
omdat men met lokale noden en mogelijk-
heden rekening kon houden.
In 1803 werd onder druk van Napoleon een
nieuwe wet voor de geneeskunde "Lois re-
lative a l'excercice de la medecine" en een
voor de pharmacie uitgevaardigd : "Lois
contenant l'organisation des écoles de
Pharmacie". Deze wet zou ook invloed
krijgen op de Nederlandse wetgeving. Een
van de punten was dat de provinciale over-
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heid hier een taak had. In de wet van 1804
zien we dezelfde teneur ook bij de Bataafse
regelingen doorklinken. Deze wetgeving is
voorbereid door de jonge geniale dr. J. van
Heekeren (hij werd maar 29 jaar) van het
departement van Nationale opvoeding, het
departement dat ook voor de gezondheids-
zorg verantwoordelijk was. Over dit depar-
tement en zijn agent (minister) ds. J.H. van
der Palm 2) schreef ik uitvoerig in een eer-
der artikel dat de regelingen rond geboorte-
huwelijks- en overlij densaangifte als on-
derwerp had. Deze regeling heet "publica-
tie van het Staats-Bewind der Bataafse Re-
publiek houdende verordeningen omtrent
het geneeskundige onderzoek en toezicht".
Hiermee was voor de eerste maal de ge-
neeskunde van staatswege geregeld. Een
belangrijke taak werd neergelegd bij de
provinciale ('departementale' heette dat
toen) overheden. Er werden departementale
commissies samengesteld die toezicht op
de geneeskundigen moesten houden en de
diploma's van de betrokken moesten vise-
ren. Voorts werden zij belast met de exa-
mens van vroedvrouwen, heelmeesters en
apothekers. Deze wetgeving werd nog en-
kele malen met aanvullende bepalingen uit-
gebreid (1806). Zij bleef van kracht tot
1810 toen hier het Franse bewind kwam en
de Franse wet van 1803 ging gelden. Na
herstel van de monarchie was er geen weg
terug meer naar het oude systeem. Integen-
deel wat in de wet van 1804 niet geregeld
was werd in de nieuwe wet van 1818 sterk
overwogen maar pas in 1823 ten uitvoer
gebracht (zie verder).

Nederland bevrijd
Met de terugkomst van Willem I heeft men
geprobeerd de medische toestand van
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weleer te herstellen. Doch bij nader beraad
waren de Franse vernieuwingen nog lang
zo kwaad niet. Veel bestaande regelingen
bleven gehandhaafd. Wel moest het onder-
wijs in Nederlandse zin weer worden her-
steld.
In 1815 viel een organiek besluit en in
1816 kwam de nieuwe wet op het hoger
onderwijs tot stand, die de universitaire op-
leidingen regelde en sommige universitei-
ten herstelde welke tijdens het Napoleonti-
sche bewind waren gesloten. Ook de medi-
sche opleiding werd hierin geregeld. Na
een vierjarige studie verdeeld in een kandi-
daatsexamen en een doctoraal examen
werd de medische student toegelaten tot
'ene promotie tot Doctor medicinae'. Deze
bestond uit de voorbereiding van een the-
sis. Door het afleggen van aanvullende exa-
mens kon men daarna de graad Doctor chi-
rurgiae of Doctor arte obstetriciae verkrij-
gen. Voor het chirurgen examen werd ge-
eist een theoretisch examen in de heelkun-
de en verder voldoende bedrevenheid in het
aanleggen van verbanden en de uitvoering
van enkele gewichtige operaties op het ka-
daver. Dit examen kon pas één jaar na het
medische examen worden afgelegd. Voor
het verloskundige examen werd bedreven-
heid bij de verloskundige procedures op het
fantoom 3) geëist en een verklaring dat men
onder leiding met goed gevolg enkele na-
tuurlijk en ten minste twee ziekelijke barin-
gen 4) goed ten einde had gebracht.
Rond de vijftiende eeuw zien we in vele
steden heelmeestersgilden opkomen, die in
de loop der jaren steeds meer aan prestige
winnen, vooral omdat de opleiding steeds
gedegener wordt. In Utrecht waren rond
1434 de heelmeesters nog leden van het
wantsnijdersgilde, doch binnen dit gilde
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waren zij reeds een eigen beroepscategorie.
De oudste gildebrief van Rotterdam is van
1467. In 1441 werd te Leiden de heelmees-
tersproef ingesteld en in Gorinchem wordt
in 1465 een heelmeestersgilde gemeld.
Tenslotte bestond er voor de apothekers de
mogelijkheid van een Artis Pharmaceuticae
Doctor, als men reeds over een medische
promotie beschikte. Om tot de medische
opleiding te worden toegelaten was een
voorbereidende graad (propedeuse) vereist
in de natuurkunde, kruidenkunde en de
gronden der algemene scheikunde en bo-
vendien het bewijs dat men Latijn, Grieks
en de retorica voldoende beheerste. De
rijksuniversitaire opleidingen kwamen in
Groningen, Utrecht en Leiden. Naast deze
drie rijksuniversiteiten waren er ook Athe-
nea (de oude Illustere scholen dus) die een
deel van de Universitaire opleiding (2 jaar)
verzorgden. Deze waren o.a. in Amster-
dam, Breda, Middelburg, Deventer, Har-
derwijk en Franeker en zij werden ten dele
door lokale middelen gefinancierd, behalve
de rijksathenea Harderwijk en Franeker.
Vooral de Illustere school van Amsterdam
was bekend en zij zou later uitgroeien tot
de Gemeentelijke Universiteit van Amster-
dam. Na twee jaar atheneum kon men dan
de academische studie binnen twee jaar af-
werken.

De belangrijke wet van 1818 en zijn con-
sequenties 5)
De geneeskundige staatsregeling van 1818,
"ter regeling van hetgene betrekkelijk is, tot
uitoefening van de verschillende vakken
van de geneeskunde" zou de gezondheids-
zorg voor 50 jaar gaan bepalen. Zij regelde
veel dingen die in de wet van 1804 waren
blijven liggen. Deze wet had drie uitgangs-
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Een nieuw ontdekt dier: de mannelijke
vroedvrouw. Engelse spotprent uit 1793

punten:
1. de scheiding tussen academische en niet
academische opleidingen, de laatste ook
wel de opleiding van de tweede geneeskun-
dige stand genoemd. Tot deze laatste groep
werden gerekend de apothekers, de heel-
meesters, de tandenmeesters, de drogisten,
de vroedmeesters en de vroedvrouwen.
2. de scheiding tussen de geneeskunde en
de heel- en verloskunde.
3. de eisen aan de beoefening van de ge-
neeskunde in de stad, het platteland en op
schepen.
Het is niet doenlijk deze staatsregeling hier
omstandig uit de doeken te doen en we be-
palen ons tot de hoofdzaken.
Wat de medici betreft, kon men in 1815
nog in alle vakken waar men een diploma
in had verworven de geneeskunst uitoefe-
nen, door de wet van 1818 moest men zich
bepalen tot de geneeskunde of de heel- en
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verloskunde, ook al had men diploma's
voor deze drie richtingen. Wel was aan het
platteland geneesheren toegestaan om ge-
neesmiddelen te dispenseren, zeer tegen de
zin van de apothekers, die daarin een be-
dreiging van hun functioneren zagen.

De opleiding van de geneeskundigen van
de tweede stand: de klinische scholen
Wat de opleiding van de tweede stand be-
treft, deze zou worden geplaatst bij klini-
sche scholen, te vergelijken met onze hoge-
re beroepsopleidingen. De wetgeving voor
deze klinische scholen kwam in 1823 tot
stand. Dit nieuwe type scholen werd geves-
tigd te Amsterdam, Rotterdam, Middel-
burg, Haarlem, Hoorn en 's-Hertogen-
bosch. De klinische scholen van Amster-
dam (gevestigd in het Binnengasthuis) en
Rotterdam zullen via omwegen uiteindelijk
medische faculteiten worden. De kwekelin-
gen die tot deze klinische scholen wensten
te worden toegelaten, moesten tenminste
16 jaar zijn, een onbesproken gedrag heb-
ben en verder behoorlijk kunnen lezen en
schrijven. Voor vroedvrouwen was de eis
20-30 jaar. Voor vroed- en heelmeesters
duurde de opleiding vier jaar en bestond uit
twee theoretische en twee praktische jaren.
De opleiding van vroedvrouwen duurde
twee jaar. Het examen werd afgelegd voor
de provinciale medische commissie. Deze
provinciale commissies waren sedert de
Napoleontische periode gehandhaafd. In
enkele grote steden had men echter bij uit-
zondering ook wel stedelijke commissies.
In zekere mate is dit dus een terugkeer naar
de oude medische colleges van weleer.

Een veelheid van diploma's
Er konden verschillende diploma's worden
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behaald namelijk heelmeester, vroedmees-
ter, vroedvrouw voor een stad of ten platte
lande. Het verschil zat er in dat de platte-
landsheelkundige eenvoudige heelkundige
behandelingen mocht uitvoeren maar daar-
naast ook nog inwendige ziekten mocht be-
handelen die men als noodgevallen be-
schouwde. De stadsheelmeester, mochten
eveneens slechts eenvoudige uitwendige
letsels behandelen maar moesten de acute
inwendige ziekten aan de geneesheren
overlaten. De ernstige chirurgische letsels
moest de stadsheelkundige aan de doctores
chirurgiciae overlaten. Week men van deze
voorschriften af dan bestond een meldings-
plicht bij de stedelijke 6) of provinciale me-
dische commissies. Voor de vroedmeester
golden de overeenkomstige bepalingen.
Een heel- en vroedmeester mocht beide
vakken gecombineerd uitoefenen. Vroed-
vrouwen mochten uitsluitend 'normale ba-
ringen' leiden, maar mochten er problemen
voordoen dan moest zij de vroedmeester of
de doctor arte obstetrica er bij halen.

Heelkundige specialisatie
Naast deze meer algemene heelkundigen
was er ook ruimte voor specialisaties. Oog-
meester kon men zich noemen wanneer
men een heelkundige diploma had en voor
de provinciale commissie voldoende be-
kwaamheid had getoond in het betreffende
vakgebied. Het vak tandenmeester stelde
als toelating niet zulke hoge eisen. De be-
trokken aanvrager moest voldoende tand-
heelkundige vaardigheden tonen op het ka-
daver. Het merkwaardige is dat de tand-
heelkundigen vooral te vinden waren onder
Joodse families. De overige specialisaties
als ledezetter, breukmeester, aderlater enz.
kwamen daarmee te vervallen.
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Een verdere groep waren de scheepsheel-
meesters, die de Wet betreffende dit beroep
van 1816 moesten volgen. Van hen werd
gevergd dat zij behalve enige heelkundige
kennis ook kennis hadden van de farma-
ceutica en de inwendige ziekten, vooral die
voorkwamen bij schepelingen. Het was
voor hen echter verboden om zich in de
stad en te plattelande als heelmeester te
vestigen.

De apothekersopleiding
Aan de klinische scholen was ook een op-
leiding tot apotheker waar de vakken bota-
nie, chemie en geneesmiddelenleer werden
gedoceerd, verder werden praktische oefe-
ningen gegeven in de chemische analyse en
andere laboratoriumtechnieken. Het zwaar-
tepunt van de opleiding werd daarbij ver-
plaatst van de kruidenkunde naar de chemi-
sche wetenschappen. Vooral de Rotterdam-
se opleiding leverde met zijn uitstekende
docenten een belangrijke bijdrage aan dit
vakgebied in Nederland. Het was toen
reeds duidelijk dat dit onderwijs in feite
een te laag niveau had zodat men een plei-
dooi hield voor een academisch gevormde
apotheker.

Ondanks de niet academische opleiding
van de apothekers, was hun status toch
vaak hoger dan die der medici. In Maas-
tricht zien we bijvoorbeeld dat de apothe-
kers in hogere inkomensgroepen zaten dan
de medici en dientengevolge ook in het
clubleven voorrang kregen. Dit veranderde
in de negentiende eeuw pas geleidelijk.

Leerlingen van de klinische scholen goed
gedocumenteerd
Van de oud-studenten van de diverse klini-
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sche scholen zijn uitvoerige ledenlijsten be-
kend, zelfs met carrière beschrijving en an-
dere details zoals die van Middelburg. Het
is dus de moeite waard hierna te vragen.
Voor het genealogische onderzoek zijn de-
ze gegevens natuurlijk zeer interessant.

Controlemogelijkheid op naleving van
de wet 1818
Door de invoering van de Franse patentwet
in 1805/6 bestond de verplichting dat allen
die een nering deden in een patentregister
moesten worden ingeschreven. Ook de
vrije beroepen behoorden hiertoe 7). Wie
zich niet aan de wettelijke bepalingen hield
kon een fikse boete oplopen en zelfs zijn
bedrijfsvergunning verliezen. Dit was dus
bij klachten over oneerlijke concurrentie
een behoorlijke stok achter de deur.

Militaire geneeskundige opleiding
Tenslotte nog een woord over de rijks-
kweekschool voor Officieren van de ge-
zondheid (gevestigd in het Springwegzie-
kenhuis te Utrecht). Voor toelating moest
men zestien jaar of ouder zijn en een goede
gezondheid hebben. Verder was een admis-
sie(= toelatings)-examen vereist. Na een
vierjarige cursus werd men tweede luite-
nant en men diende dan tien jaren te die-
nen. De opleiding tot officier van gezond-
heid was vrij populair omdat zij kosteloos
was. Prof. Donders was een leerling van
deze school.

De doodsteek voor de klinische scholen.
De opleiding van deze nieuwe klinische
scholen was uitstekend, maar.... voor de
rijksschatkist te duur. Trouwens men vond
de gehele gezondheidszorg wat te duur. Het
is goed te bedenken dat wij o.a. door de
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Belgische oorlog in een financiële crisis si-
tuatie waren beland. Daarom werd zelfs in
1830 een afgeslankte officiële farmacopee
ingevoerd, van geneesmiddelen die be-
stemd werden voor de armen en die daarom
de farmacopee pauperum werd genoemd 8).
Dus zocht men naar bezuiniging bij het on-
derwijs. De opleiding en examens werden
ontkoppeld, iedereen die zich voor een exa-
men presenteerde werd toegelaten, waar hij
ook zijn kennis vandaan haalde. Het is dui-
delijk dat dit aanleiding gaf tot allerlei mis-
standen. Hoogleraren die er graag een cent-
je bij wilden verdienen gaven spoedcursus-
sen, tegen de zin van de faculteit, om maar
een voorbeeld te noemen. Zo doende ver-
loederden de opleidingen en ook het niveau
van de geneeskundige tweede stand ging
snel achteruit. Daarbij kwam nog dat de
examencommissies om vele redenen (o.a.
de slechte honorering) uiterst knullig func-
tioneerden.

Concurrentie van de officieren van ge-
zondheid en scheepsheelmeesters
Een belangrijk probleem vormden in deze
jaren de officieren van gezondheid. Door
de inkrimping van de strijdkrachten na de
Belgische opstand (1833), werden ook heel
wat officieren van gezondheid ontslagen.
Ofschoon zij aanvankelijk geen private
praktijk mochten doen, zien we na enkele
wetswijzigingen, deze als heelmeesters
gaan optreden, waardoor de druk in de
tweede geneeskundige stand toenam. Een
analoog probleem deed zich voor met de
scheepsheelmeesters. De mensen die dit
beroep kozen deden dit, om op den duur
plattelandsheelmeester te worden. Toen hen
was verboden privé-praktijk te doen viel de
opleiding droog omdat zich geen leerlingen
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meer aanmeldden.

Geneeskunde komt in de verloedering
Het grootste euvel was tenslotte dat de be-
roepsafgrenzing zoals de wet van 1818 ver-
onderstelde in de praktijk nauwelijks werk-
te en men voortdurend eikaars werkterrei-
nen kruiste. Er waren talloze mazen in de
wet bovendien, die door uitspraken van de
Hoge Raad niet verder gedicht konden
worden, ook niet met betrekking tot het ge-
bruik van titels zoals operateur, breukmees-
ter, geneesmeester enz. Veel weinig gelet-
terden kwamen door deze titels in verwar-
ring.

Maatschappij ter bevordering van de ge-
neeskunde
Tegen het einde van de veertiger jaren zien
wij een totale verwarring en een medische
crisissituatie ontstaan. Herziening van de
bestaande wetgeving was dringend noodza-
kelijk geworden.
De toestand werd zo verwarrend dat er in
1848 een staatscommissie werd benoemd
die met de herziening van de onderschei-
den takken van de geneeskunde werd be-
last. Dit lokte in de medische wereld grote
onrust uit die zich kanaliseerde in de op-
richting van de Maatschappij ter bevorde-
ring van de Geneeskunde in 1849. De apo-
thekers hadden reeds in 1842 de maat-
schappij van Pharmacie opgericht, omdat
daar zoals we zullen zien de problemen nog
dringender waren. In de volgende fase
kwamen de vele voorstellen vanuit de be-
roepsgroepen en de maatschappij ter bevor-
dering van de geneeskunde in het politieke
ambtelijke moeras terecht met veel om-
vangrijke nota's en contranota's en oeverlo-
ze discussies. Doch ook binnen de maat-
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schappij ter bevordering van geneeskunde
zelf bestonden veel belangentegenstellin-
gen, zodat het woord van de bestuursleden
niet die impact kreeg die gewenst was.
Daarbij bruuskeerde de maatschappij nogal
eens het ministerie, met name de afdeling
medische politie, "waar het giftige kruid
welig tierde". Ook de kreet van de voorzit-
ter van de Maatschappij tijdens een verga-
dering, "de Tweede Kamer mag dan wel de
Staten Generaal heten maar wij zijn de Sta-
ten Speciaal", was niet een tactische op-
merking om de Kamer gunstig te stemmen.
Daarnaast was er ook wel effectieve druk
vanuit de tweede medische sector. Teke-
nend was dat de provinciale commissie de
regering verzocht om aan de plattelands-
heelmeester de vroegere gildentitel magis-
ter te geven, zelfs gingen er stemmen op
om een heelmeester die jaren goed had ge-
functioneerd de titel chirurgisch dokter te
geven. Het feit was nu eenmaal gegeven
dat het platteland van medische zorg ver-
stoken was, behalve dan door de (goed-
kopere) landheelmeesters. Voor velen was
de dokter gewoonweg onbereikbaar.

Deze zaken kunnen moeilijk los gezien
worden van de gezondheidstoestand en de
maatschappelijk-economische situatie die
in deze periode (1840-1850) gold. Deze
was allermiserabelst. Men spreekt wel van
de era pauperum, een periode van diepe ar-
moede, vooral vanwege de slechte aardap-
peloogsten, de dreigende hongersnood en
de diepe economische misère als gevolg
van diverse staatsschulden. In 1848 ging
Nederland langs de rand van een revolutie,
in Amsterdam waren er diverse relletjes ge-
weest. Het land werd door de internationale
zeevaartcontacten herhaaldelijk geplaagd
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door epidemieën zoals cholera, die veel
slachtoffers vergden. De zuigelingen- en
kindersterfte was verschrikkelijk, in veel
gezinnen stierf meer dan de helft van de
kinderen. Alsof dit niet erg genoeg was, be-
stond er bovendien een hemeltergend alco-
holisme, waarin de ongezonde krachteloze
mannen hun laatste hoop verdronken.

De politiek talmt
Het is duidelijk dat de politiek de goed-
koopste oplossing zocht, maar de sociaal-
medische werkelijkheid vroeg toch meer
deskundigheid. Ondanks de geneeskundige
crisissituatie duurde het toch nog ruim vijf-
tien jaar alvorens de knopen werden door-
gehakt. Voor een deel kwam dit ook door-
dat de politiek in die jaren zeer rumoerig
was met herhaalde kabinetswisselingen.

Samenvatting
De geneeskundige sector in het begin van
de negentiende eeuw is gekenmerkt door
een meerlagigheid, d.w.z. men kent medici
en een vorm van medische specialisten en
bovendien een beroepsgroep die men ge-
woonlijk geneeskundigen van de tweede
rang noemt waartoe de apothekers, vroed-
meesters, heelmeesters en vroedvrouwen
behoren. De medici vindt men overwegend
in de steden, de heelmeesters in de steden
hebben minder bevoegdheden dan op het
platteland. Daarentegen zien wij op het
platteland overwegend plattelandsheel- en
vroedmeesters die meer bevoegdheden
kenden en waar de exameneisen hoger wa-
ren. Men kan deze beroepsgroep het beste
vergelijken met die van hulpdokters9).
Om een beeld te geven van de aantallen,
verschaf ik hier tenslotte de cijfers van de
stad Rotterdam in het jaar 1860 toen deze

Ons Erfgoed nr 3, 2000



stad ongeveer 100.000 inwoners kende:
medici 28, medici specialisten (chirurgen,
vroedmeesters etc) 20, heelkundigen 41,
(totaal 91), vroedvrouwen 37, apothekers
55 10). Je kunt dus globaal zeggen dat er op
iedere 1000 inwoners een professional was
die zich met de behandeling van zieken be-
zig hield en dat er globaal op iedere 2000
inwoners een apotheek was.

Noten:
1. Voor dit deel raadpleegde ik P.A.Th.M. Jas-
pe (1966). De ontwikkeling van de pharmacie
in Limburg gedurende de Franse tijd (1794-
1814), Ac. proefschrift Utrecht.
2. Palm was een 'Keezen' dominee, die naar
Frankrijk was uitgeweken. Het was een
bekwame man die later hoogleraar theologie in
Leiden zou worden. Zijn kleinzoon was
Nicolaas Beets, bekend negentiende eeuwse
schrijver.
3. Model van een baringskanaal.
4. Zoals een tangverlossing, een inwendige
kering of een stuitbevalling.
5. Voor het schrijven van dit deel baseerde ik

mij o.a. op het artikel van M.J.N, van Lieburg
(1983): De tweede geneeskundige stand 1818-
1865. Tijdschrift voor Geschiedenis 96: 433.
6. De gulden regel was dat de inspecties op
provinciaal niveau waren geregeld, doch voor
de grote steden was een uitzondering gemaakt.
Zij hadden eigen controle-organen die veel aan
de vroegere medische colleges deden denken.
7. Uitgezonderd waren echter onderwijzers,
advocaten, geestelijken, boeren, deurwaarders,
kunstenaars, de kleine wevers, de dagloners en
de arbeiders in loondienst.
8. Het beperken van de dure geneesmiddelen is
dus niet iets van vandaag alleen.
9. In het buitenland zijn deze functionarissen
bekend onder de naam: feltscher (Russisch),
medical assistent (Engels) of assistant médical
(Frans). De laatste tijd gaan stemmen op om
deze functie weer in te voeren, vooral om het
spreekuur van de arts te ontlasten en verder
voor het houden van routine (diabetes) poli's.
10. Deze getallen komen van M.J.N, van
Lieburg (Geschiedenis van het Coolsingel-
ziekenhuis)

Een tweetal recepten van onze voorouders
Een dezer dagen hoorde ik op de tv als
groente lamsoor noemen. Dit deed even
denken aan een receptje uit de Nieuwe Va-
derlandsche Kookkunst, een kookboekje uit
1796, te Amsterdam uitgegeven door Jo-
hannes Allart en in 1976 herdrukt:

Schaapen-ooren.
Maak de ooren schoon, kook ze in brese
geheel gaar, snydse vervolgends aan reep-
jens, doe 'er een wenig couli by, met wat
zout en speceryen, alles naar verkiezing,
benevens ook nog een weinig mostaart, en
de sap van een citroen: men laat alles za-
men nog wat stooven.

Nog zo'n lekker hapje: Osseverhemelte.
Neem het verhemelte, zo groot als het kan
vallen, maak het in kokend water schoon;
neem daarna een weinig kalfsgehakt, rol
het in 't verhemelte, en braad het, vast ge-
bonden zynde, gaar — men maakt 'er
voords eene fijne ragou by.

Brese = vuurkool, in brese dus kennelijk: op een
kooltje vuur; voor couli geeft noch het Middelneder-
landsch Handwoordenboek, noch het Woordenboek
der Nederlandsche Taal de betekenis weer. Mogelijk
is fouli bedoeld.

Misschien nuttige tips om op uw eerstko-
mende familiereünie eens te proberen.
(HML)
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Genealogie of familiekunde ?
F.G.M. Manche

Wie denkt dat de lijn van de y-chromosomen
dezelfde is als de wettige mannelijke lijn

heeft het mis.

Onder de titel "Genealogie of familiekun-
de" bespreekt de heer H.M. Lups (Ons Erf-
goed 2000, nr. 2, p. 54-5 8) een aantal reac-
ties op een artikel van mijn hand (Ons Erf-
goed 1999, nr. 4, p. 135-141). Het onder-
werp van het betoog van de heer Lups en
zijn zegslieden is hoogst belangwekkend.
In mijn artikel besprak ik echter een ander
onderwerp. Op het verschil wil ik hier
graag ingaan.

De heer Lups noemt als titel van mijn arti-
kel: "Wat verstaat een genealoog onder ge-
nealogie?". Dat zou dus de vraag zijn naar
de aard of het onderwerp of de grenzen van
de wetenschap of liefhebberij die genealo-
gie - ook wel stamboomonderzoek - wordt
genoemd.

Mijn artikel droeg echter als titel: "Wat
verstaat een genealoog onder een genea-
logie?". Het stelde de vraag naar criteria
die door verschillende schrijvers van gene-
alogische handboeken gehanteerd worden
bij het definiëren van het begrip genealogie
als model voor het presenteren van onder-
zoeksresultaten. Het gaat daarbij niet om
een willekeurig genealogisch onderzoek,
maar om een heel specifiek •) onderzoek.

De heer Lups lijkt in zijn bijdrage een ver-
meend probleem te willen oplossen door de
term genealogie te vervangen door familie-
kunde en doet vervolgens een poging om

het werkgebied van familiekunde te om-
schrijven 2). In zijn voorstel maakt familie-
kunde slechts een klein gedeelte uit van het
werkgebied van genealogie; onder zijn om-
schrijving kan ik bijvoorbeeld een kwar-
tierstaat niet thuisbrengen, laat staan een
moederreeks. Ook op een parenteel lijkt
mij deze omschrijving nauwelijks van toe-
passing. Heel specifieke vormen als een af-
stammingsreeks en een geneagram passen
ook niet. Het doet mij denken aan een cul-
turele revolutie, die het erfgoed overboord
wil gooien en geen goed alternatief biedt.
Waarom niet gewoon het woord genealogie
handhaven? Daar is naar mijn mening niets
mis mee, mits duidelijk onderkend wordt
dat met dit woord twee begrippen kunnen
worden aangeduid. Waar het maken van
onderscheid nodig is, kan men bijvoorbeeld
spreken over 'de genealogie als activiteit'3)
of over 'een genealogie als presentatie-
vorm' 4).

Genealogie als activiteit
Genealogie wordt wel gedefinieerd als
"kennis van feiten die betrekking hebben
op de afstamming van levende wezens van
andere levende wezens".
Genealogie heeft dus betrekking op de ge-
hele planten- en dierenwereld. Menig hon-
denliefhebber zal dit kunnen bevestigen
door de stamboom van zijn huisdier te laten
zien.
In overdrachtelijke zin spreekt men ook
wel van de genealogie van handschriften,
van de moraal, van woorden, van talen.
Een van mijn collega's bestudeerde de ge-
nealogie van de regimenten bij de Cavale-
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*vv* *VM*

* v*

*z*

*ZK*

*MV* *MM*

1

"M*

* P *

* D *

*ZK* *DK* *DK*

P Probandus/stamvader
Voorouders:
V
M
W
VM
MV
MM

Vader
Moeder
Vaders vader
Vaders moeder
Moeders vader
Moeders moeder

Nakomelingen:
Z
D
ZK
DK

Zoon
Dochter
Kleinkind van zoon
Kleinkind van dochter

Schematische voorstelling van het werkterrein van de genealogie

rie en beschreef hoe de huidige regimenten
in de loop van ruim 400 jaar uit de oor-
spronkelijke 'stamregimenten' zijn ont-
staan.
In de ruimste zin zou men kunnen zeggen
dat genealogie is: de wetenschap der op af-
stamming berustende betrekkingen tussen
systemen.
In engere zin - in onze specifieke interesse-
sfeer - kan men genealogie omschrijven als
'de wetenschap der op afstamming berus-
tende betrekkingen tussen mensen 5).
In deze definitie is de enige beperkende be-
paling bij de betrekkingen tussen mensen,
dat deze op afstamming moeten berusten6).
Er staan bij het zelfstandig naamwoord
'betrekkingen' geen bijvoeglijke naam-
woorden als 'wettige', 'natuurlijke', 'biolo-
gische', of andere beperkende toevoegingen
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zoals 'in familierechtelijke zin', 'door adop-
tie', door 'erkenning , of wat dan ook.
Met andere woorden: deze definitie is geen
beletsel om het genealogisch onderzoek in
een bepaalde richting te beperken. Wie al-
leen naamdragers in zijn onderzoek wil be-
trekken, die kan zijn gang gaan. Ook de ge-
neticus, die uitsluitend de natuurlijke lijnen
wenst te volgen, blijft binnen de definitie.
Maar ook de historicus, die onderzoekt hoe
in het verleden bepaalde goederen vererf-
den en die daarom de 'wettige mannelijke'
lijnen volgt.
Men zou het werkterrein van de genealogie
als activiteit kunnen visualiseren door de
omgeving van een persoon (P) (probandus
tevens stamvader) schematisch in beeld te
brengen. Zie bovenaan op deze pagina.
Genealogie als presentatievorm
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Binnen de genealogie kan men zijn aan-
dacht richten op voorouders of op nakome-
lingen van een persoon.
Betrekt men bij een voorouderonderzoek
zowel de mannelijke als de vrouwelijke
voorouders, dan zal het resultaat een
"kwartierstaat" zijn (in het schema P en al-
les wat boven P is weergegeven); het on-
derzoek zou men kwartierstaatonderzoek
kunnen noemen.
Beperkt men zich tot de mannelijke voor-
ouders, dan ontstaat een reeks die traditio-
neel wordt aangeduid met 'stamreeks' (in
het schema P, V, VV).
Tegenwoordig wordt veel aandacht besteed
aan de reeks, die ontstaat als men zich be-
perkt tot de vrouwelijke voorouders (in het
schema P, M, MM). Hiervoor wordt ook
wel de naam stamreeks gebruikt, of matri-
archale lijn, of mitochondriënlijn. Mijn
voorkeur zou er naar uitgaan het woord
stamreeks te reserveren voor de mannelijke
lijn (al was het maar om een traditie te
handhaven, hetgeen geen schande is) en
schier onuitspreekbare woorden te reserve-
ren voor echte geleerden. Voor deze
'nieuwigheid' zou ik een nieuwe naam wil-
len introduceren: 'moederreeks'. Dan weet
iedereen waar het over gaat.
Bij onderzoek naar nakomelingen spreekt
men van een 'parenteel' indien de nako-
melingen zowel via mannelijke als via
vrouwelijk lijnen worden opgenomen (in
het schema P en alles wat onder P is weer-
gegeven).
Beperkt men het onderzoek tot de nakome-
lingen via de mannelijke lijnen (in het
schema P, Z en D en 2 x ZK), dan kan dit
resulteren in een overzicht, dat in de genea-
logische traditie een 'genealogie' heet en lij-
dend voorwerp in mijn oorspronkelijke ar-
tikel was.

Mogelijk ligt de verklaring van het gebruik
van het woord genealogie voor dit beperkte
werkterrein in het feit, dat in vroegere tij-
den genealogie vooral beoefend werd om
een bepaalde afstamming aan te tonen met
het oog op juridische zaken, bijvoorbeeld
vererving van goederen. Aangezien in juri-
dische aangelegenheden veelal de man do-
minant was en vererving veelal via de man-
nelijke lijnen verliep, is het logisch dat de
genealoog zich meestal alleen met de man-
nelijke lijnen bezig hield. En dat het eind-
produkt van deze genealogische arbeid een
genealogie werd genoemd. In dat licht
wordt ook plausibel, dat daarbij normaliter
alleen naar de 'wettige' nakomelingen werd
gekeken.

Evident is, dat ingespeeld moet worden op
ontwikkelingen in het naam- en familie-
recht 8). Als wij in dat kader 'wettige' bij-
voorbeeld vervangen door 'in familie-
rechtelijke zin' moet ons historisch bewust-
zijn ons doen beseffen, dat destijds, in be-
paalde perioden en in bepaalde regio's
'familierechtelijke' betrekkingen gebaseerd
waren op 'wettige' afstamming.

Om ons erfgoed te conserveren zou ik dus
willen pleiten voor het handhaven van het
woord genealogie als aanduiding voor onze
hobby: het onderzoek naar op afstamming
berustende relaties tussen mensen. Maar
ook als naam voor (het resultaat van) een
bepaald soort genealogisch onderzoek, dat
resulteert in een in generaties gerangschikte
opgave van de wettige nakomelingen van
een bepaalde mannelijke persoon.

'Moderne' vormen van onderzoek(s-mo-
dellen) zijn een verrijking van de traditio-
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nele genealogie. In een aantal presentaties
over het onderhavige onderwerp en in door
mij verzorgde cursussen genealogie voor
beginners heb ik mij ook steeds voorstan-
der getoond van een zo groot mogelijke
vrijheid voor de genealoog 8).
In mijn oorspronkelijke artikel heb ik aan-
getoond dat er geen eenheid van opvatting
bestaat over de criteria waaraan een genea-
logie zou moeten voldoen. En dat geldt
evenzeer voor andere genealogische mo-
dellen. Die bestaande onduidelijkheid le-
vert misverstanden, irritaties en onterechte
verwijten op, o.a. over de kwaliteit van uit-
stekende computerprogramma's.
Daarom heb ik bepleit 'in termen van de
huidige amateur-genealoog' formuleringen
voor genealogische begrippen en conven-
ties te ontwikkelen en te publiceren. En iets
dergelijks zou naar mijn mening niet op
persoonlijke titel van wie dan ook moeten
geschieden, maar in een samenwerkings-
verband door en op gezag van landelijke
organisaties als de NGV en het CBG of lie-
ver nog van een genealogische koepel. Al-
leen dan zou een dergelijke publicatie niet
alleen een handreiking zijn aan de genea-
loog, maar mogelijk ook een geaccepteerd
uitgangspunt bij het schrijven van boeken
en het ontwikkelen van cursussen over ge-
nealogie en het (her)schrijven van compu-
terprogramma's voor het verwerken van ge-
nealogische gegevens.

Noten:
1. Mijn oorspronkelijke artikel behandelde de
onduidelijkheid over de specificaties van dat
onderzoek.
2. "Familiekunde houdt zich bezig met het op
systematische wijze verzamelen, ordenen en
(doen) publiceren van gegevens van personen,
waarbij meestal een bepaalde familienaam als
uitgangspunt wordt genomen en waarbij

getracht wordt zoveel mogelijk aan elkaar
verwante dragers van die bepaalde familienaam
in het verleden op te sporen, teneinde zich zo
een beeld van de geschiedenis van die bepaalde
familie te vormen." (Genealogie of familie-
kunde in Ons Erfgoed, 8e jrg. nr. 2, maart/april
2000, pag. 56).
3. De vraag of genealogie een wetenschap is of
niet, speelt hier naar mijn mening geen rol.
4. Hiermee kan ook bedoeld zijn het werkter-
rein binnen de genealogie, dat leidt tot een
presentatie in de vorm van een genealogie.
5. Definitie van de genealoog Otto Forst de
Battaglia.
6. De genealogie gaat dus niet over de betrek-
kingen tussen mensen van een willekeurige
groep , zoals bijvoorbeeld de lezers van dit
artikel of alle aanwezigen in de studiezaal van
een bepaald archief op een bepaalde dag, of
welke andere groepering dan ook. Die vormen
het werkterrein van andere wetenschappen.
7. In zijn bijdrage "Wie hoort erbij, en wie
niet?; de ontwikkelingen in het personen- en
adelsrecht en de redactie van Nederlands' Patri-
ciaat en Nederlands Adelsboek" *) geeft de
heer R. van Drie aan hoe het CBG bezig is de
definitie van het begrip genealogie als
presentatievorm aan te passen aan de huidige
inzichten.
De heer N. Plomp geeft in zijn bijdrage "Wat is
'een genealogie' " **) een uiteenzetting over
het ontstaan van de 'basisdefinitie'; hij scherpt
de in het artikel van de heer Van Drie
genoemde definitie aan door te stipuleren, dat
het om een 'basisvorm' gaat, waarop varianten
mogelijk zijn.
Het ware wenselijk dat deze beschouwingen na
verdere verdieping en verbreding, op zo kort
mogelijke termijn hun beslag vinden in een
document dat de amateur-genealoog van dienst
kan zijn.
*) Drie, Rob van, Wie hoort erbij, en wie niet?;
de ontwikkelingen in het personen- en familie-
recht van Nederland's Patriciaat en Neder-
land's Adelsboek in Genealogie; Kwartaalblad
van het Centraal Bureau voor Genealogie, jrg.
4, nr. 3 (september 1998), pag. 71
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**) Plomp, Nico, Wat is 'een genealogie' in
Genealogie; Kwartaalblad van het Centraal
Bureau voor Genealogie, jrg. 6, nr. 2 (juni
2000), pag. 45.
8. Ik voel mij daarom niet aangesproken door
de opmerking van de heer Lups waar hij zegt
"Wie denkt dat de verzamelaar van
familiegegevens anno nu zich bij het verzame-
len van gegevens over zijn/haar eigen familie
laat leiden door het feit of een zoon van een
ongehuwde moeder in een genealogie
thuishoort of niet, heeft het mis". Ik denk dat
niet en ik heb dat ook in het geheel niet gesug-
gereerd. In dit verband wijs ik op noot 29 bij
mijn artikel, waarin ik als mijn mening geef:
"Overigens kan natuurlijk een onderzoek naar
nakomelingen, voor zover zij naamdragers zijn
van de stamvader, zeer wel gerekend worden
tot het werkterrein van de genealoog.... De
standaarddefinitie is echter niet op deze vormen
van onderzoek van toepassing". In zijn eerder
genoemde artikel deed de heer R. van Drie ons
al een suggestie voor een gedeeltelijke
oplossing aan de hand: 'naamgenealogie'.

Naschrift
H.M. Lups
In mijn artikel 'Genealogie of familie-
kunde' heb ik de kop van het artikel van de
heer Manche inderdaad onjuist aangegeven
door het woordje 'een' weg te laten. Op
pag. 55 kom ik wel tot de behandeling van
de vraagstelling wat men nu eigenlijk
onder een 'genealogie' zou willen verstaan.
Het leek mij echter vanzelfsprekend dat
men als beoefenaar van familiekunde de
overzichten kan blijven opstellen, die

gebruikelijk zijn zoals de stamreeks, de
kwartierstaat enz., zij het dat men duidelijk
dient aan te geven hoe men het overzicht
heeft opgesteld: al dan niet gebaseerd op
bloedverwantschap.

De heer Manche stelt: In engere zin - in
onze specifieke interessesfeer - kan men
genealogie omschrijven als 'de wetenschap
der op afstamming berustende betrekking
tussen mensen'. Wanneer men woorden-
boeken raadpleegt ziet men dat afstammen
wordt geduid als 'zijn oorsprong ontlenen
aan' en afstamming wordt omschreven als
'bloedverwantschap in neerdalende lijn'.
Afstamming door adoptie bijv. lijkt mij
gezien deze definities een tegenstrijdig
begrip.
Het is niet mijn bedoeling met de heer
Manche in discussie te treden. Met zijn
slotalinea ben ik het volkomen eens. Het
gaat er ons beide om dat men in groter
verband binnen onze liefhebberij inspeelt
op de maatschappelijke ontwikkelingen en
dat ook de genealogische computerpro-
gramma's daar rekening mee houden.

Inmiddels lees ik dat op het ogenblik dat
dit geschreven wordt ook het CBG in
beweging is gekomen en in het juni
nummer van 'Genealogie' nader op deze
kwestie ingaat. Misschien en hopelijk
volgen nu ook de reacties van de NGV en
anderen, die zich op de een of andere wijze
met genealogie bezig houden.
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Termen van vroeger (erron ... - exept...)
H.M. Lups

erroneus dwaling, dolende
erudieren onderwijzen
esgal gelijk
esgaleeren gelijk maken
esclaircissement verklaring
espargne, espergne besparing, zuinigheid
esquadre, esquadron hoofdgedeelte, wijk,
troep, slagorder
esschappeeren ontsnappen, ontkomen
essay proef
essayeur proever, bezoeker, iemand wiens
werk het is gouden en zilveren voorwerpen
op hun gehalte te onderzoeken
essayeeren beproeven (op gehalte)
essentie wezen (van een zaak)
essentieel wezenlijk
est hij/zij is
estaminet scheringschool, afzonderlijke
kamer voor een besloten gezelschap (in een
herberg), eenvoudige herberg
estim achting
estimatie waardering
estimeeren achten, waarderen
estrik gebakken (verglaasde) vloertegel
eusonie welgevallige uitspraak, wellui-
dendheid
euveldaad boze daad, misdaad
euvellij k in hoge mate, geducht, geweldig
evacuatie ontruiming
evacueeren ledigen, ontledigen, ontruimen
evaluatie waardering
evanesceren verdwijnen
evenement, eventus uitkomst, geval
evenmaat evenredigheid (vooral t.a.v. af-
metingen)
eventualis, dolus B voorwaardelijk opzet
eventuceren pogen, bezig houden, oefenen
eventus uitkomst, geval

evictie uitwinning, afwinning
evident openlijk, klaarblijkelijk
evidentie schijnbaarheid, klaarblijkelijk-
heid
evinceeren verdringen; afwijzen; (een ko-
per) ontzetten uit zijn eigendom, uitwinnen
eviteeren mijden, schuwen
evocatie uitdaging, klacht van geweigerd
recht
evoceeren uitdagen
ex uit
exacte gauw, nauwkeurig, doorwrocht
exacteur schatter, geldafperser
exactie afeising, afpersing, schatting
exactioneeren schatten, overschatten, af-
dwingen
exaggereeren vergroten, ophopen
exalteeren verhogen, verheffen
examen, examinatie onderzoeking
examineeren beproeven, toetsen, onder-
vragen
excedeeren te boven gaan
excelleeren uitsteken
excellent uitstekend
except uitgenomen, uitgezonderd
exceptie uitneming, uitzondering, verzet
exceptie declinatoir verzet tot ontgaan van
de dwang van het gerecht
exceptio de non numerata pecunia behel-
ping met te zeggen dat het geld niet geteld
is.
exceptie dilatoir/dilatoria verzet gericht
op uitstel
exceptie peremptoir verzet tot vernieti-
ging van de zaak
exceptie proponeeren verzet voorstellen
exceptie van incompetentie verzet van
onbekwaamheid (van de rechters)
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Met andere ogen -
historische achtergronden bij genealogie
W.H. Morel van Mourik

Wie in zijn genealogie of kwartierstaat een
illustere voorvader heeft, beziet de geschie-
denis met andere ogen. Een afstammeling
van Karel de Grote bekijkt de Dom in
Aken anders dan de gemiddelde toerist.
Wie afstamt van de Hertogen van Brabant,
voelt zich in die provincie meer thuis dan
in zijn woonplaats Groningen. Nakomelin-
gen van Martin Luther zullen een zwak
hebben voor het lutheranisme. Kortom, ge-
schiedenis wordt zeer interessant als we
deze aan onze familiegeschiedenis kunnen
koppelen.
Bovenstaande voorbeelden gaan uit van
één persoon. De kring wordt wijder als we
ook historische gebeurtenissen of stromin-
gen erbij betrekken, ook al zijn sommige
niet bij iedereen bekend. Niet vele lezers
van Ons Erfgoed zullen een blik van her-
kenning krijgen bij het woord 'weder-
dopers'. Toch betreft het hier een boeiende
en bloederige periode uit onze geschiede-
nis, die leven gaat krijgen als we een voor-
vader/-moeder er bij kunnen inkleuren.

Wederdopers zijn te beschouwen als de
agressieve voorlopers van wat later de
(vreedzame) doopsgezinden is komen te
heten. Beide stromingen, die zich tegen het
rooms-katholicisme keerden, baseren zich
op de volwassendoop na geloofsbelijdenis.
Van het begin van de zestiende eeuw af
komt het katholieke geloof in de Nederlan-
den onder vuur te liggen. Overal duiken
ketterse bewegingen op, die met harde
hand bestreden worden. In december 1512

Het rijk van de wederdopers,
anonieme houtsnede, 1534

De vergaderingen van de wederdopers vonden
plaats in de open lucht, op een boerendeel of in
een burgerwoning. De afbeelding toont een
vergadering in de open lucht. De man met de
kroon is kennelijk Jan Beukelsz, de 'Koning van
Sion'.
Na de uitleg van een bijbelgedeelte volgde de
vermaning. Die bestond uit het inscherpen van
deugden: nauwgezetheid van geweten, oprecht-
heid en betrouwbaarheid in woord en daad,
rechtvaardigheid in handel en wandel, vrede-
lievendheid en verdraagzaamheid in het maat-
schappelijk leven. (Deze deugden zijn eveneens
kenmerkend voor de latere doopsgezinden.) De
vermaning werd staande aangehoord

wordt in Den Haag de wegens ketterij ge-
vatte Herman van Rijswijk op bevel van de
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overheid op de brandstapel ter dood ge-
bracht. De eerste lutherse martelaren waren
twee augustijner monniken, Hendrik Vos
en Jan van Essen, die in juli 1523 op de
Grote Markt te Brussel aan de vuurdood
werden prijsgegeven. Martin Luther heeft,
onder de indruk van hun heldenmoed, hen
in een lied herdacht.
In 1530 komt de Straatsburgse leerlooier
Melchior Hoffmann naar de Nederlanden
en stelt zich aan het hoofd van de wederdo-
perbeweging. De eerste doperse martelaar
in de Nederlanden is Sicke Freeks, die in
maart 1531 in Leeuwarden werd onthoofd.
Dat is eveneens het geval met de Amster-
damse leider van een doperse sekte, die in
december van dat jaar met acht volgelingen
in Den Haag het leven liet.
De beweging groeide niettemin snel en had
begin 1534 een centrum gevonden in de
Westfaalse stad Munster, waar het stadsbe-
stuur onder invloed van de Leidse kleerma-
ker Jan Beukelsz. en de Haarlemse bakker
Jan Matthijsz. alle andersdenkenden uit de
stad verwijderd had en de poorten had ge-
sloten. Uiteraard liet de bisschop van Mun-
ster het daar niet bij zitten en wilde zijn
stad en bisschopszetel ontzetten. Om steun
te verwerven in de strijd tegen de bisschop
circuleerden in Holland en Zeeland pam-
fletten onder gelijkgezinden. In maart 1534
werden in Genemuiden 27 schuiten met
3000 gelovigen aangehouden, die op weg
waren naar Munster, in de verwachting dat
daar, in dat nieuwe Jeruzalem, binnenkort
de Messias zou verschijnen.
Terwijl Munster belegerd wordt en tenslot-
te ingenomen, blijft het in de Nederlanden
onrustig. In februari 1535 hollen twaalf ge-
heel naakte wederdopers door de nachtelij-
ke koude van Amsterdam onder het uitroe-
pen van ijselijke kreten. Zij worden opge-

pakt en ter dood veroordeeld. Een paar
maanden later verschansen enkele honder-
den gewapende wederdopers zich in een
klooster bij Bolsward. In de daaropvolgen-
de gevechten komen allen aan hun eind. In
mei overvallen wederdopers de Vroed-
schap in het stadhuis van Amsterdam, met
de bedoeling het bestuur van de stad over
te nemen. Dat mislukt jammerlijk. In deze
stad worden in hetzelfde jaar 28 van weder-
doperij beschuldigde vrouwen in met ste-
nen verzwaarde zakken in het IJ gegooid
(de Martelaarsgracht in Amsterdam is zo
aan z'n naam gekomen). In 1538 komt met
de onderdrukking van de laatste guerrilla
van strijdbare wederdopers in de buurt van
IJsselstein een einde aan de revolutionaire
fase van deze beweging.
Inmiddels had in 1536 de Witmarsumse ex-
priester Menno Simonsz. gebroken met de
rooms-katholieke kerk. Hij maakte zich
sterk voor een zachtmoedige variant van de
doperse leer en had daarmee succes bij de
overgebleven wederdopers. Zijn volgelin-
gen werden mennonieten, later doopsgezin-
den, genoemd. Vooral in Friesland kreeg
de beweging grote aanhang.

Keren we terug naar Munster, 1534/5. Aan
het beleg van de stad werd deelgenomen
door kapitein Egbert van Deveren met zijn
vendel. Hij is aan u voorgesteld in Ons Erf-
goedvan oktober 1997 (p. 201-203), Orde-
len van de etstoel van Drenthe, een interes-
sante bron. Dat was op dat moment alles
wat bekend was. Hoewel hij goederen in
Diever had, is hij in Drenthe niet vaak ge-
signaleerd. Pas toen bleek dat hij militair
was, werd duidelijk waarom. Maar nu ver-
der... Toen kwam het geluk ons te hulp.
Een bevriende onderzoeker had, bladerend
in indexen in boeken bij een bekende anti-
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quaar, de naam Egbert van Deveren gevon-
den in "Die Münsterischen Chroniken des
Mittelalters" (1851) van Julius Ficker. In
dat boek stond bovenstaand feit. Nogmaals
kwam het geluk te hulp, nu met een recen-
ter werk: "Die Taufer in Munster" (1973)
van Karl-Heinz Kirchhoff. Daaruit bleek
bovendien, dat Egbert van Deveren tot ten-
minste eind november 1535 in het over-
wonnen Munster heeft gewoond en voor
drie ex-wederdopervrouwen als borg is op-
getreden. Kennelijk waren dat lichte geval-
len, die berouw getoond hadden en weer in
genade waren aangenomen. Hun namen
klinken Nederlands: Elsa van Drillen, Gre-
te van Vincken en Elseken van den Olden-
berge. In dit boek zijn trouwens veel na-

men van (vrouwelijke) spijtoptanten te vin-
den. In 1536 was Egbert van Deveren niet
meer in Munster. Hem was, evenals ande-
ren, de mogelijkheid geboden een in beslag
genomen huis van een wederdoper goed-
koop te verkrijgen. In een brief van oktober
vroeg hij hoe het stond met het huis dat
hem beloofd was. Of hij ook van plan was,
zich metterwoon in Munster te vestigen, is
niet bekend.
Met Jan Beukelsz. van Leiden, 'Koning van
Sion', is het slecht afgelopen, evenals trou-
wens met zijn aanhangers. Toen de bis-
schop weer heer en meester in zijn stad
was, werd hij gemarteld en ter dood ge-
bracht. Aan de droom van een Nieuw Jeru-
zalem was een eind gekomen...

Nog steeds worden genealogische bronnen ontdekt
H.M. Lups

In 1786 werd het huis Oudezijds Voorburg-
wal 316 door Pieter van Ghesel grondig
verbouwd. De balken van de benedenver-
dieping werden aan het oog onttrokken door
stuc-plavonds, maar de balken op de boven-
verdieping zouden geverfd worden. In het
hout van die balken zaten ook vele en diepe
scheuren, die aangesmeerd moesten worden
met stopverf. En stopverf was duur. Waar-
schijnlijk daarom gaf de eigenaar een stapel
oude papieren om die scheuren eerst op te
vulen. Bij een restauratie, bijna twee hon-
derdjaar later kwam toevallig zo'n beschre-
ven stijf opgerold stuk papier te voorschijn.
Bij verder onderzoek bleken ze bijna overal
te zitten.
De papieren die Pieter van Ghesel ter be-
schikking stelde bleken afkomstig van zijn
in 1773 gestorven vader. Ze hadden betrek-

king op een oom van Peter. dr. Theodorus
Tronchin, die enige jaren daarvoor in Parijs
was overleden.
Het waren voornamelijk brieven die mr. Ja-
cob en soms zijn vrouw aan dr. Tronchin
hadden gericht en verder diens doktersad-
ministratie. Deze dr. Tronchin, een geliefde
leerling van Boerhave, nu nagenoeg verge-
ten, was destijds te Genua en later te Parijs
een vermaard geneesheer. Een en ander
wordt in een artikel over deze arts en onder
meer gebaseerd op de gevonden papieren
door mevr. dr. LH. van Eeghen beschreven
in het 49ste jaarboek van het Genootschap
Amstelodamme (1957). Voor mij persoon-
lijk aardig omdat in dit artikel nog een juf-
frouw Lups wordt genoemd, vermoedelijk
Johanna Catharina Lups, geboren te Mos-
kou 7 oktober 1717, echter geen familie.
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Bijna gelijktijdig lees ik in Toal en Taiken,
tiedschrift veur Grunniger Kuituur van mei/
juni 1995, dat ik toevallig in handen kreeg,
een artikel van mevr. A. Tiktak: 'Pekelder
archieven op orde'. Hierin schrijft zij dat in
de jaren vijftig het werkhuis van Nieuwe
Pekela afgebroken zou worden, waartoe het
eerst leeggehaald moest worden. Zo kwa-
men ook veel papieren te voorschijn, die
men wilde verbranden. Een van de kerk-
voogden zocht er een hele stapel oude boe-
ken uit met omslagen van 'swien-
houd' (varkenshuid, perkament) en nam ze
mee. Toen hij tijd vond ze door te kijken
kwam hij de naam Tiktak nogal eens tegen,
waarna hij ze aan mevr. Tiktak gaf, die ze
eerst in een t.v. doos op zolder zette. Na
een jaar vond ze tijd om er kennis van te
nemen. Het bleek haar toen dat de kerk-
voogd het oudste archief, dat twee eeuwen
omvatte, van de hervormde kerk aldaar had
gered.
Al deze bescheiden zijn later in het Rijksar-
chief in Groningen terecht gekomen.

Ook liep ik de afgelopen week een boek
tegen het lijf dat in 1962 in België versche-
nen is: Een omstreden huwelijk, auteur de
heer L. Roppe, gouverneur van de Belgi-
sche provincie Limburg. De voorgeschie-
denis van dit boek is gekenmerkt door een
reeks van even merkwaardige als gunstige
toevalligheden. Deze speelden de auteur
een ongelofelijke hoeveelheid kostbaar ma-
teriaal in handen, die in dit boek derhalve
voor het eerst zijn verwerkt. Deze publica-
tie betekende in menig opzicht een eerher-
stel van koning Willem I als vorst maar
vooral als mens. Toen hij destijds huwde
met gravin Henriëtte d'Oultremont een ka-
tholieke hofdame van zijn overleden echt-
genote, walste de toenmalige pers over hem

l

Koning Willem-Frederik 'in zijn laatste
ogenblikken', 12 december 1843

(naar een litho)

heen. Er waren heel wat verdachtmakingen.
Een en ander heeft er toen toe geleid dat
koning Willem I in 1840 aftrad en zich in
Duitsland vestigde.
Daar er in het kader van de provinciale bi-
bliotheek te Hasselt (B) een studiecentrum
werd opgericht, gericht op de Franse tijd en
het Koninkrijk der Nederlanden, vroeg de
auteur de graaf en gravin Emmanuel d'Oul-
tremont de Duras of zij nog documenten
hadden van Henriëtte d'Oultremont uit de
periode van haar huwelijk met koning Wil-
lem I. Op dat ogenblik werd ontkennend
geantwoord, maar acht dagen later ontving
hij het bericht dat gravin Isabelle d'Oultre-
mont een vondst had gedaan die de auteur
wellicht zou interesseren. De parochiekerk
van Dura had geen brandkast om er de be-
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nodigdheden voor de eredienst in te bewa-
ren. De pastoor had daarover gesproken
met de graaf, die nog een oude gebruikte
brandkast had staan, die hij niet meer ge-
bruikte en waarvan de sleutel al jaren zoek
was. Toen deze brandkast van de bovenver-
dieping naar beneden werd gesjouwd, sloeg
bij het kantelen de zware deur open. Op de
leggers lagen verschillende pakjes opgesta-
peld, elk met een lintje samengebonden.
Bij onderzoek bleken de pakjes brieven te
bevatten van gravin Henriëtte, van koning
Willem I, van de Prins van Oranje (de late-
re koning Willem II) en van vrienden. De
meeste stukken verkeerden nog in goede
staat. De pakjes bleken de ononderbroken
reeks brieven te bevatten, gewisseld tussen
de koning en de gravin vanaf haar vertrek
uit Den Haag in juli 1939 tot het huwelijk
in februari 1841. Geen enkele brief was
verloren gegaan.

Naast de archivalia die de heer Roppe in
ons land aantrof, kreeg hij hier te horen, dat
er juist in Schloss Neuwied in Duitsland
archivalia teruggevonden waren die betrek-
king hadden op Nederland. De auteur werd
in de gelegenheid gesteld op Schloss Neu-
wied ook deze bundels te onderzoeken. On-
der deze documenten waren er, die verband
hielden met de voorbereiding van het hu-
welijk van koning Willem I, de financiële
regelingen die met het huwelijk gepaard
gingen, alsook de briefwisseling, die was
gevoerd met koning Willem II, minister
van Maanen e.a. Toen Willem I na zijn
troonsafstand uit Nederland vertrok, had hij
o.a. zijn kabinetdossiers uit Den Haag mee-
genomen. Deze dossiers, samen met de ge-
schriften uit de tijd van zijn verblijf te Ber-
lijn, bleven na zijn overlijden in Duitsland
en werden ondergebracht op Schloss Neu-
wied, verblijfplaats van prinses Marie,

dochter van prins Frederik, zoon van Wil-
lem I. Alle archiefstukken, zowel die uit
Berlijn, als die welke uit Den Haag afkom-
stig waren, werden op een van de zolders
van de bijgebouwen van het kasteel van
Neuwied weggeborgen. In 1948 brak er een
hevige brand uit in de stallen van het kas-
teel, die daardoor aanzienlijke schade op-
liepen. Alles wat zich op de zolders bevond
werd doordrenkt door het bluswater en de
daken lagen halfopen. In 1958 werd beslo-
ten de gebouwen te herstellen. Bij de oprui-
ming van de half ingestorte daken kwamen
hopen verschroeide bundels papieren te
voorschijn. De Verwalter van het kasteel
beval al dat papier te verbranden. De archi-
varis van de vorst van Wied, de heer Justin
Herre, was toevallig die dag een half uur
vroeger en zag zo juist twee arbeiders een
mand met oude papieren uit het gebouw
wegbrengen. Als ze hem vertellen wat de
bedoeling is, kijkt hij en licht twee stukken
uit de mand. Het eerste is een kopie van het
testament van Willem I, de tweede een
brief van de vorst.

Op staande voet liet de heer Justin Herre de
zolders ontruimen en al de doordrenkte
bundels op het grasgezon uit spreiden om
ze te drogen. Vervolgens werd alles in het
archief van het kasteel opgeborgen, waarna
hij het Algemeen Rijksarchief in Den Haag
en het Archief van het Koninklijk Huis in-
lichtte, wat in eerste instantie leidde tot een
summiere inventarisatie. Tevens trad men
in onderhandeling over het overbrengen
van deze stukken naar Den Haag.
Ook de heer Roppe werd ingelicht en in de
gelegenheid gesteld ook van deze stukken
gebruik te maken voor het schrijven van
zijn werk. Al bij al kreeg hij zo - onver-
wachts - een hoeveelheid unieke documen-
tatie tot zijn beschikking, die bijdroeg aan
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een herziene opvatting met betrekking tot
koning Willem I en zijn huwelijk met de
katholieke gravin.

In Ons Erfgoed, jg. 6, nr. 2 pag. 69 bericht-
te ik, dat ik een boek ter inzage kreeg waar-
in een aantal inschrijvingen stonden van
personen die in het Delftse katholieke Ou-
de Mannen- en jongensweeshuis 'Stefanus
Glorieux'. Het Gemeentearchief had het
archief van deze instelling in beheer gekre-
gen, maar miste dat boek en wist ook niet
wat er mee was gebeurd. Daar ik toestem-
ming kreeg van de bezitster het te kopiëren,
was ik in staat het archief althans deze ko-
pie te verstrekken. Verder kreeg ik de toe-
zegging van de bezitster, dat ze bereid was
het te zijner tijd af te staan als haar nage-
slacht het bezit niet op prijs stelde.

Als we kennis nemen van de eerste drie be-
schreven vondsten, krijgt men een beeld
van hoe men vroeger en ook nu nog wel
met oude documenten omsprong. Vorig
jaar had iemand op de Haagse boekenmarkt
allemaal kopie-akten en andere stukken te
koop, afkomstig van een overleden Lim-
burgse notaris. Ik heb er een of twee ge-
kocht om eventueel als voorbeeld te kun-
nen gebruiken, maar het liefst zou ik de ge-
hele partij gekocht hebben, want ongetwij-
feld zat daar de nodige informatie in die
van belang was voor invulling van een aan-
tal familiegeschiedenissen uit het werkge-
bied van die notaris. Helaas was me dat te
prijzig.

Ik herinner mij bijv. ook jaren geleden een
krantenartikeltje van Brusse gelezen te heb-
ben over Naundorff. Deze berichtte in dat

stukje dat volgens onderzoeking van (Fran-
se?) studenten Naundorff niet de zoon was
van Lodewijk XVI en Marie Antoinette,
maar volgens stukken, aanwezig in Russi-
sche archieven een onechte zoon was van
Lodewijk XVI en een keukenmeid. Het
dna-onderzoek van haren uit de familie van
Marie Antoinette moge dan wel bewijzen,
dat Naundorff niet hun beider kind was,
maar sluit niet uit dat hij een zoon was van
Lodewijk XVI en iemand anders.

Dit laatste terzijde. Ons genealogisch on-
derzoek loopt vroeg of laat vast. Bij som-
migen speelt dit al in de negentiende, bij
een ander in de tiende eeuw. Ten dele is dat
omdat er geen documentatie (meer) bestaat,
ten dele ook omdat we de bestaande bron-
nen nog niet uitputtend hebben bestudeerd,
ten dele ook omdat er nog de nodige ver-
borgen documentatie bestaat, niet alleen bij
particulieren, maar ook bij overheidsinstel-
lingen (elders).

Men kan uiteraard niet alles bewaren, maar
het ware wenselijk, dat er niet te lichtvaar-
dig met allerlei oude stukken werd/wordt
omgegaan. De gegeven voorbeelden laten
zien hoe gemakkelijk heel veel verloren is
gegaan/kan gaan. Eigenlijk is het een won-
der dat onze archieven en andere instellin-
gen nog over zoveel materiaal beschikken,
zodat wij onze hobby uit kunnen oefenen.
Ongetwijfeld zijn er echter ook nu nog heel
wat stukken elders of in particuliere han-
den, mogelijk van historisch/genealogisch
belang, die ergens beschreven zouden moe-
ten worden en zo mogelijk gekopieerd als
de eigenaar ze onder zich wil houden. Zo
komen we steeds weer een stapje verder.
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Beroepen van toen (korteg
H.M. Lups

kraak...)

Kortegaard
Verbastering van het Franse 'corps de
garde'. De kortegaard was oorspronkelijk
het wachtlokaal van de nacht- of ratel-
wacht, later o.a. het arrestantenlokaal, poli-
tiebureau en wachtlokaal voor de brouwers
die 's nachts aanwezig moesten zijn. Soms
werden ook de wachters zelf bedoeld.

Korve(n)maker/vlechter
Zie korfmaker.

Kossaard
(Brabant:) Iemand, die in een kot woonde;
kleine boer, die een stuk eigen land be-
bouwde of rond de vier bunders (hectares)
huurland bezaaide, die hooguit één paard
heeft en ten hoogste vier of vijf koeien
hield.. In het VI. Placcaertboek van 1740
werden kossaerden gelijk gesteld met
smokkelaars: "Alsoo de meeste bedriege-
ryen bedreven worden door het trans-
porteren der Graenen ende andere speciën,
waer van den uytvoer verboden is, de welc-
ke geschieden door de gene gemeynelyck
genoemt Kossaerden ofte Pack-draegers,
Wy verbieden alle vervoer der selve spe-
ciën op den rug der peerden naer de Fron-
tieren."

Kostschoolhouder(es)
Lera(a)r(es) op een school waar de leerlin-
gen naast onderwijs ook voeding en huis-
vesting ontvingen.
Men onderscheidde verschillende kostscho-
len. Zo kende men de Franse, waar Frans
de omgangstaal was en de Latijnse, waar
Latijn werd onderwezen. Ook kende men

een nonnenkostschool, waar de nonnen
meisjes onderwezen.
Cornelis Arent, ged. te Dordrecht op 2 aug.
1724 was eerst kostschoolhouder te Breda,
daarna collecteur van 's Lands ge-meene
middelen te Puttershoek en schepen van
1783-1794. Jan Masewaal, stads-
schoolmeester te Leerdam adverteerde in
de Leidsche Courant van 1759, nr. 50, dat
hij kinderen in de kost nam en hen alles
leerde voor/130,— 's jaars.
Burgemeester en wethouders van Harder-
wijk zochten in 1831 een kostschoolhou-
der(es) omdat de post van stads Franse
kostschoolhouderes vacant kwam. Het zou
een jaarwedde opleveren van vier honderd
gul-den plus per leerling vijf en twintig
gulden. In 1749 was het jaarsalaris van de
Franse kostschoolhouder te Purmerend ƒ
150,—. (De stadsschoolmeester verdiende ƒ
200,—, maar was tevens koster, bode van
de kerkeraad en secretaris van de huwelijk-
se zaken)

Koter
Kleine boer, keuterboer. O.a. in Friesland
de eigenaar/pachter van een klein bedrijfje,
die als bijverdienste bij de grotere boeren
werkte als koemelker. In Drenthe sprak
men van een kleine boer als hij 1 paard had
en van keuter als hij wel enkele koeien
maar geen paard had. De keuters in Dren-
the hadden geen waren of waardelen maar
mochten krachtens gewoonterecht beperkt
heide, veen en bos medegebruiken. In een
Onstwedder willekeur van 1688 wordt be-
paald dat .. niemant van de keuters, de gee-
ne geregtigheid op 't gemeene moer hebben
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... torf mogen graven, aleer en alvorens de
Egenarfden haren torf gegraven hebben.
Daarnaast bestond ook de landbouwer-
keuter, bouwboer met een klein bedrijf. In
het Oosten van ons land sprak men van een
katerstede.

Kousenbreier
Omstreeks de vijftiende eeuw begon men
de broek in twee stukken te maken. Het be-
nedenste deel noemde men hoos of kous.
Deze kousen werden eerst uit geweven
stoffen gemaakt, maar in de zestiende eeuw
begon men ze ook te breien. Vooral zijden
kousen golden lange tijd voor een grote
weelde. Toen koningin Elizabeth van En-
geland eens een paar cadeau kreeg, wilde
ze verder geen andere meer dragen. Zijden
kousen waren toendus inderdaad een vor-
stelijk geschenk.
Gebreide kousen werden o.a. in Leiden
vervaardigd en vandaar naar verscheidene
landen geëxporteerd.

Kousenkoopman/kous(en)nering
Handelaar in kousen. Reeds in het midden
van de zestiende eeuw kende men in ons
land een Kousenkoopersgilde. Joost van
den Vondel, dreef samen met zijn vrouw,
Maria de Wolff, een zijde- en kousenwin-
kel. In Amsterdam vielen de 'gebreyde
Kousseverkoopers' onder het Groote Kra-
mers Gilde, in Leiden was er een kousen-
verkopersgilde.

Kousenmaker
Vroeger ook kousschepper. In Leiden ken-
de men het kousenweversgilde. Naast en
voor de gebreide kousen vervaardigde men
ook 'ghesneden ende ghenaeyde coussen

van laecken, sta(m)met (fijne gesponnen
wol) ofte dierghelicke stoffen.

Kousenverzoler/kous-verzoolder
verzoolde beroepsmatig kousen, d.w.z.
voorzag ze van nieuwe zolen. Ook ver-
zoolster of zolenlapster genoemd.

Kraak Afbeelding ontleend aan: G. Groene-
wegen 'Verzameling van Vier en tachtig Stuks

Hollandsche Schepen', 1789.

Kraakschipper
Schipper op een kraak.
Oorspronkelijk was een kraak een vrij
groot koopvaardij- of oorlogsschip, een
scheepstype dat tegen het eind van de
zeventiende eeuw in onbruik raakte. Later
werd de term gebruikt voor een kleiner
soort van schepen met één mast, die alleen
in de binnenvaart werden gebruikt.

In de Handvesten van Amstelredam werd
bepaald dat "een Kraak-Schipper alleen te-
gen bepaalde voorwaarden in het Binnen-
landsvaarders Gilde zal mogen worden
aangenomen".
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Belangrijk nieuws uit Limburg
TW. Koten

De historisch genealogische activiteiten
binnen het Limburgs geschiedkundig en
oudheidkundig genootschap (LGOG) heeft
dit eerste jaar van het nieuwe millennium
een extra impuls gekregen. Motor achter
deze vernieuwingsdrang is Ton Henrar,
sinds januari 2000 directeur van het ge-
nootschap. Het genootschap heeft niet al-
leen een nieuw logo, maar ook een krachtig
nieuw mission statement gelanceerd: Laat
zien wat onze Limburgse historie waard is.
Het nieuwe logo heeft de vorm van een wa-
pen met aan één helft de geografische pro-
vinciefiguur en de andere een opklimmen-
de leeuw. De kleuren zijn blauw, goud en
zwart. Heel fraai.

Leerboek Limburgse geschiedenis
Hoewel t.v.-programma's als 'Spoorloos'
laten zien, dat jongeren toch behoefte heb-
ben hun wortels te kennen, is in het alge-
meen de belangstelling voor historie mini-
maal. Via het verschijnen van de lesbrief
'Stamboom in de klas' van het CBG en het
voor jeugdigen bedoelde genealogiepro-
gramma PRO-GEN Kids wordt getracht
hieraan iets te doen. Tijdens de Genealogi-
sche Zomermarkt op 1 juli in van PRO-
GEN heeft men dan ook speciale aandacht
voor het thema Jeugd. In het juni-nummer
van Gens Nostra zou eveneens extra aan-
dacht aan dit thema worden besteed.
Maar ook Limburg staat niet stil. Met dit
nieuwe elan wil men de markt op om nieu-
we, ook jonge leden te winnen. Hoewel het
LGOG met zijn 3100 leden een groot ge-
nootschap is, stagneert de ledengroei de
laatste jaren. Dat moet veranderen. Het is

voor Limburg extra belangrijk, dat zij bij
de integratie in Europa toch iets van de ei-
genheid van de Limburgse cultuur weet te
behouden. Vanwege de ligging bestaat im-
mers een goede kans dat men door Frans-
Duitse buren cultureel wordt vermorzeld
zoals ook in het niet zo verre verleden bijna
het geval was. Vandaar dat provinciebe-
stuur en heel wat van de Limburgse plaat-
selijke heemkundige verenigingen zich
veel inspanning getroosten om het product
'Limburg' te behouden en zelfs te verbre-
den. Hoe kan men dit beter doen door de
jeugd proberen te bereiken. Met veel suc-
ces is onlangs een leerboek over de ge-
schiedenis van Limburg gelanceerd, gericht
op de middelbare scholen. Dit leerboek is
gratis onder de middelbare scholieren van-
uit het LGOG verspreid. Het zal een onder-
deel zijn van het vak streekgeschiedenis.
Met de verspreiding van dit zeer fraaie
leerboek hoopt men belangstelling voor de
lokale geschiedenis te wekken, en een aan-
tal van deze leerlingen op den duur lid van
het genootschap te maken. De geschiedenis
in dit boek is immers geschreven vanuit de
onmiddellijke omgeving van de leerlingen.
Inmiddels kregen ook de leden van het ge-
nootschap dit boek toegestuurd. Voor extra-
exemplaren werd bij voorintekening ƒ 30.-
in rekening gebracht. In een bijgaande re-
censie zullen we aan dit boek aandacht
schenken.

Momenteel liggen nog twee andere belang-
rijke ijzers in het Limburgse vuur die ik
met de steekwoorden het 'Limburghuis' en
het 'Limburgs museum' wil aanduiden.
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Limburg-huis
Het project Limburg-huis moet men meer
virtueel dan als een reëel gebouw zien. Het
moet een koepel worden waarin alle orga-
nisaties die zich met het verschijnsel Lim-
burg bezig houden zijn verenigd. Dat kan
de studie betreffen van de Limburgse taal
(Veldeke), de Limburgse genealogie, Lim-
burgse monumenten, lokale archeologie,
het sociaal historisch onderzoek, het heem-
kundige gebeuren enz. Kortom alle aspec-
ten van wat men met de term "Limbur-
gensia" aanduidt. Het is duidelijk dat het op
een lijn krijgen van al deze vogels van di-
verse pluimage heel veel inspanning en di-
plomatie vergt. Karakteristiek voor Lim-
burg is dat er plaatselijk een enorme vere-
nigingsdichtheid bestaat. Limburg telt naar
verhouding het grootste aantal verenigin-
gen in Nederland. Er wordt veel waarde ge-
hecht om zaken op plaatselijk niveau en in
eigen kring te regelen. Geldt dit gegeven
voor verenigingsactiviteiten, in versterkte
mate geldt dit ook voor de Limburgse cul-
tuuruitingen. Het bundelen van deze vere-
nigingen strijkt wat tegen de Limburgse ha-
ren.

Dan ligt er nog een heikel punt namelijk
het instituut dat het sociaal geschiedkundig
onderzoek coördineert en waaraan veel be-
roepskrachten zijn verbonden. Dit instituut
is destijds opgericht door dr. Poels in een
tijd dat heel wat Limburgse archivalia niet
welkom waren in het Rijksarchief. Het
stamt nog uit de tijd rond de eerste wereld-
oorlog dat de uitingen van de katholieke
cultuur werden geweerd of belachelijk ge-
maakt. Het sociaal historisch centrum was
een reactie hierop. Het Limburgse Rijksar-
chief mist daardoor heel wat belangrijke lo-
kale archivalia, die bij andere provincies

sinds jaar en dag in de rijksarchieven zijn
ondergebracht. Staatssecretaris Van der
Ploeg heeft toegezegd deze anomalie te
willen normaliseren. Hij wil met extra mid-
delen over de brug komen zodat een deel
van de bestanden van het sociaal geschied-
kundige centrum onder het beheer van het
Rijksarchief te Maastricht kan worden ge-
plaatst. Daar kunnen zij dan worden geïn-
ventariseerd. Men hoopt dat deze bijzonde-
re archivalia zo op den duur beter bereik-
baar zijn voor de onderzoekers. Ook voor
genealogen bevat deze documentatie aardig
materiaal.

Er is nog een tweede reden waarom deze
integratie belangrijk is. De moderne tech-
nieken die het archiefwezen thans ter be-
schikking heeft kunnen beter in een geza-
menlijk project worden uitgevoerd dan in
kleine deelprojecten. Het is bovendien uit-
gesloten dat de diverse cultuur-historische
instellingen ieder afzonderlijk een wat
grootschalige digitalisering kunnen opstar-
ten. Met de middelen die men met een reor-
ganisatie en rationalisatie zou kunnen uit-
sparen, bestaat dan de mogelijkheid om
historische consulenten aan te stellen die de
plaatselijk kringen bij het historische of ar-
cheologische veldwerk met raad en daad
terzijde kunnen staan. Om deze zaken wat
soepeler te laten lopen werd onlangs de
heer drs. Ph. Maarschalkerweerd, tot be-
stuurder van het LGOG gekozen. De heer
Maarschalkerweerd is de archivaris van het
RAL (rijksarchief Limburg). Met deze sa-
menwerking bestaat nu gegronde hoop dat
deze grootse plannen gebundeld in het
Limburghuis gerealiseerd kunnen gaan
worden. Dit zijn belangwekkende ontwik-
kelingen die zeker ook buiten de provincie-
grenzen aandacht verdienen.
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Limburgs museum
Een tweede project is het Limburgs muse-
um, dat in Venlo wordt gevestigd en zijn
oorsprong vindt in de versmelting van en-
kele plaatselijke musea, waarbij het Golzi-
usmuseum, dat reeds veel Limburgensia
bezat, de kern van zal gaan vormen. Tevens
wordt hieraan een deel van de LGOG-
collectie vanuit het Bonnefanten museum
te Maastricht toegevoegd, met name arche-
ologische objecten. Dit Limburgs museum
zal een multifunctioneel gebeuren worden.
Men streeft naar thematisch georiënteerde
expositieruimten waarbij de objecten, door
woord en beeld zullen worden verleven-
digd. Deze themata zullen zeker de genea-
loog aanspreken omdat de geschiedenis
vooral vanuit het leven van de gewone bur-
ger wordt gepresenteerd. Dan zal er een
modern video-film-foto-kaart archief wor-
den ingericht en mogelijkheid worden ge-
geven voor cursussen en presentaties. Ver-
der zal aandacht worden geschonken aan
de typisch Limburgse tradities en gebrui-
ken: klederdrachten, het verenigingsleven,
de vrouwencultuur (heel belangrijk in Lim-
burg met zijn sterke matriarchale inslag),
de feestcultuur en niet te vergeten de Lim-
burgse eetcultuur. Heel aardig zal zijn dat
men een restaurant aan dit museum hoopt
te koppelen waar deze Limburgse spijzen
en dranken ook genuttigd kunnen worden.
Wie de Limburger kent weet dat hij van
een goede dis weet te genieten en dat de
Limburgse keuken zich op een Europees
gewaardeerd niveau bevindt. Het aantal
restaurants met een Michelin ster is meer
dan elders in Nederland. Momenteel is de
inrichting van dit museum in volle gang.
Het gebouw dat op een prachtige plaats is
gesitueerd zal als alles mee zit tegen het
najaar officieel in gebruik worden geno-

men. In de Maasgouw, het kwartaalblad
van het LGOG zal aan dit heugelijk feit
met een extra dik feestnummer aandacht
worden geschonken. Indien mogelijk zullen
wij ook in dit medium aan dit Limburgs
museum aandacht schenken omdat voor de
genealoog hier veel leerzaams zal zijn te
vinden. Voor meer informatie kan men bel-
len 077 3522112.

Zij die geïnteresseerd zijn in het LGOG,
kunnen zich in verbinding stellen met post-
bus 83, 6200 AB Maastricht, telefoon 043
321 2586, fax 043 3218572, e-mail, in-
fo@lgog.nl, internet site: www.lgog.nl. Ik
wijs u er op dat het LGOG ook een afde-
ling genealogie heeft waarvan men apart
lid kan worden.

Geschiedenis van Limburg, auteur Jos
Venner, uitgegeven door het Limburgs Ge-
schied- en oudheidkundig Genootschap
(LGOG), Maastricht 2000.

Deel I - Limburg: Prehistorie tot 1800

Formaat: dwarsgedrukt A/4, 3 koloms,
kleurendruk, 222 pagina's rijk geillustreerd,
veel schema's en kaarten, kartonnen kaft,
ingenaaid.

Er zijn heel wat werken die de geschiedenis
van Limburg beschrijven, alle van een
hoog niveau zoals van prof. dr. W. Jappe
Alberts, maar geen enkele daarvan zal de
jeugd aanspreken. In een poging om de
jeugd voor het eigen cultuurgoed te win-
nen, heeft het LGOG het plan opgevat om
een eigentijds leerboek te laten schrijven,
gericht op de middelbare scholier. De au-
teur-redacteur is Jos Venner, een leraar ge-
schiedenis te Stein. Gezien zijn lange lijst
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van publicaties op het gebied van de streek-
geschiedenis was hij daarvoor de aangewe-
zen persoon. In zijn vrije tijd heeft hij de
gigantische klus als vrijwilligerswerk op
een uitmuntende wijze geklaard. Dat is op
zich al een klein wonder. Een tweede won-
der is bovendien, dat dit boek waarschijn-
lijk een 'best-seller' gaat worden als ik de
voortekenen niet verkeerd interpreteer.

Het deel dat nu voor ligt is deel I, de ge-
schiedenis van Limburg van prehistorie tot
aan de Franse revolutie. Deel II komt ver-
moedelijk volgend jaar uit en zal de moder-
nere periode omvatten.

Hoewel Jos Venner de hoofdmoot van dit
boek heeft geschreven zijn er verder be-
langrijke bijdragen te vermelden van R. de
la Haie, J. Hoevenberg, P. van Luyn, P. te
Poel, J. Pouls en G. Venner. Voor de prach-
tige illustraties kreeg Jos Venner steun van
het Limburgs Museum, het Bonnefanten
Museum, het Rijksarchief en het Thermen-
museum. Ik noem dit zo uitvoerig om aan
te tonen, dat van uit vele hoeken en gaten
en door zeer deskundigen aan de productie
van dit prachtige leerboek geconcentreerde
aandacht is geschonken. Om mijn evaluatie
in een korte zin weer te geven. Het is een
heerlijk leesbaar en tegelijk toch uiterst
deskundig boek geworden.

De geschiedenis werd in dit leerboek ge-
schreven vanuit de onmiddellijke bele-
vingswereld van de jongere. Het boek is
vooral geschreven vanuit het perspectief
van de gewone mensen. Niet de politiek of
de oorlog maar vooral het dagelijkse leven
in vroegere tijden krijgt aandacht: hoe de
mens omging met de natuur, hoe het be-
stuur werd georganiseerd, hoe men aan de

kost kwam en hoe men in culturele zin
vorm aan het leven gaf. Het boek is dus
echt de geschiedenis van de 'gewone Lim-
burger' een verhaal van veel lief en leed.
Het is duidelijk dat voor de Limburgse ge-
nealoog dit boek een must is. Veel feiten
die bij het genealogische speurwerk uit de
archieven worden opgediept krijgen plotse-
ling achtergrond en betekenis. Ik zie dit
boek dan ook als een aardige aanvulling
voor het standaardwerk van Regis de La
Haie Limburgse Voorouders.

Wat ik in dit boek bovendien zeer instruc-
tief vond is dat de archeologie, waaraan de-
ze provincie zo rijk is, op heel leesbare,
boeiende en duidelijk wijze wordt gepre-
senteerd. Verder wordt ook uitvoerig de ge-
schiedenis van enkele steden en belangrijke
monumenten afzonderlijk besproken. Ik
zou mij goed kunnen voorstellen, dat wan-
neer men voor een cultureel bezoek onze
zuidelijke provincie in zou willen plannen,
men zijn reis zou kunnen verdiepen door
kennis te nemen van dit boek. Hotels en in-
stellingen die zich op het toerisme werpen,
zouden er goed aan doen een exemplaar
van dit boek in de kast te hebben.

Een extra compliment verdient de vormge-
ving van dit boek waarvoor G. Helsen, K.
Wilson en M. Saaltink verantwoordelijk
waren. Het boek is werkelijk een lust voor
het oog, prachtig verluchtigd en beletterd
met een fijnzinnig gebruik van kleur. De
kaarten, tijdbalken en schema's zijn van
een leerrijke kwaliteit, zodat de opmaak ze-
ker de jeugd maar ook de geïnteresseerde
lezer zeer zal aanspreken.

De tekst is vlot en helder geschreven. Hoe-
wel er diverse auteurs aan de tekst hebben
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meegewerkt is het taalgebruik redelijk uni-
form en zeer goed toegankelijk, hetgeen op
een strakke redactie wijst. Ik zelf heb het
boek vrijwel in één ruk uitgelezen. Hoewel
ik zelf redelijk goed georiënteerd ben in de-
ze materie bleef ik geboeid voort lezen om-
dat de geschiedkundige feiten zo aardig
werden gepresenteerd.

Eigenlijk heb ik nauwelijks kritiek. Meer
zou ik voor een volgende editie nog enkele
suggesties willen geven. Bij de twee tijd-
balken die de hoofdpunten van de geschie-
denis in overzicht brengt, zou ik een derde
balk willen zetten waar de kernpunten van
de Hollandse/Europese geschiedenis zijn
vermeld. Ik zou me kunnen voorstellen dat
wanneer men niet die achtergrondkennis
heeft de Limburgse feiten wat 'in de lucht
hangen'. Ik denk hier in het bijzonder aan
de niet Limburgse lezer die deze provincie-
geschiedenis zal willen plaatsen tegen een
bekende achtergrond. Verder zou ik de be-
tekenis van de kapittels (een zeer belang-
rijk instituut in Limburg), de kloosters, de
liefdadigheidsinstellingen en de stedelijke
verdediging wat verder uitgediept willen
zien. Een apart hoofdstuk, hoe het de ar-
men en zieken vroeger verging zou ik in
overweging willen geven. De negatieve ge-

volgen van de oorlogen en de doortrekken-
de troepen, wordt wel enigermate ter spra-
ke gebracht, maar mijns inziens had dit as-
pect wat uitvoeriger gemogen.

Mijn slot evaluatie van dit werk is uiterst
positief. Kortom hulde aan de auteur Jos
Venner en de initiatiefnemers. Het boek
kan model staan hoe streekgeschiedenis op
een aantrekkelijke, heldere en interessante
wijze kan worden gepresenteerd. We kijken
dan ook met spanning uit naar deel II. Wie
zich met de provincie Limburg verbonden
voelt moet dit boek kopen. Dan nog iets
aardigs... Dit zeer aantrekkelijke boekwerk
kan men bij het LGOG (Maastricht) bestel-
len, de kosten bedragen... - u ziet het goed-
.... ƒ 40.—. excl. verzendkosten. Het is de
bedoeling dat er een handelseditie komt
voor ƒ 50.-- . Ik wijs er op dat dit boek
wordt gesponsord door het prins Bernard
Cultuurfonds Limburg, de Provincie Lim-
burg en het Limburgs Geschied en oud-
heidkundige genootschap.

besteladres: LGOG
postbus 83 - 6200 AB Maastricht
Tel. 043 321 2586, fax 043 321 85 72, E-
mail info@lgog.nl; www.lgog.nl

; 7 IK DE CROEME STAADELER
Gevelsteen van een
lakenwever te Wijk
bij Maastricht
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Surplus (2)
W.J. Scholl

De genealogische basisgegevens zijn plaats
en datum van geboorte, huwelijk en overlij-
den. In plaats van geboorte resp. huwelijk
moeten wij het vaak doen met de datum
van de doop resp. ondertrouw en in plaats
van een overl ij densdatum moeten wij vaak
genoegen nemen met de begraafdatum. Nu
zullen juist die laatste twee data dicht bij
elkaar liggen, in het algemeen zelfs dichter
dan geboorte- en doopdatum respectieve-
lijk ondertrouw- en huwelijksdatum. Ver-
velend is echter dat het overlijden dan wel
begraven geen kerkelijke aangelegenheid is
zoals een doop of een huwelijk, zodat daar-
van veel minder aantekeningen bewaard
zijn gebleven. De wel bewaard gebleven
gegevens over het levenseinde van onze
voorouders zijn veelal van financiële aard:
er moeten grafrechten e.d. betaald worden.
In veel genealogieën en kwartierstaten
moet men dan ook helaas vaak volstaan
met de mededeling: overleden na ... waar-
bij dan de laatst bekende datum van het op-
treden, bijvoorbeeld als getuige, wordt ge-
noemd. Sommige onderzoekers vullen ook
een einddatum in waarbij zij ervan uitgaan
dat de voorouder toch voor zijn 100-ste of,
als men erg voorzichtig is, vóór zijn 120-
ste, verjaardag wel zal zijn overleden. Ook
kan een einddatum gevonden worden als de
partner als weduwe of weduwnaar is her-
trouwd.
In het trouwboek van het Betuwse dorp
Driel (RBS 638) lees ik bijvoorbeeld:
1767. den 1. Maert Derk Vermeer,

Custos te Driel
en

Derkje Seegers weduwe

van wijl. Jan Hendriks,
mede van onder Driel.

p%
Uiteraard is Jan Hendriks dus voor die eer-
ste maart overleden. Maar het boek geeft
nog meer. Het grappige is dat de pagina's
in twee kolommen zijn verdeeld, de linker
kolom bevat de 'Gedoopte te Driel' en de
rechterkolom de 'Getrouwde te Driel'. Nu
worden er weliswaar per jaar meer kinde-
ren gedoopt dan huwelijken gesloten, maar
een trouwinschrijving neemt veel meer
plaats in. Zo is bovengenoemde trouw in-
schrijving er een van de in totaal zeven die

Ons Erfgoed nr 3, 2000 118



er op pagina 83 staan, terwijl dezelfde pa-
gina in de linkerkolom elf doopinschrijvin-
gen bevat. De jaren in de linkerkolom spo-
ren dan ook niet met die van de rechterko-
lom. Het gevolg daarvan is dat we twee pa-
gina's na de inschrijving van haar huwelijk
met Derk Vermeer, de doop vinden van een
zoon van bovengenoemde Derkje Seegers
en Jan Hendriks, dus uit haar eerste huwe-
lijk. Mochten we al twijfelen of de jaren
wel kloppen, de doop is van 5 oktober
1766, de inschrijving op pagina 85 neemt
elke twijfel weg:

den 5. october 't K. Johannes,
(posthumus) of na zijnes
vaders dood gebooren
de V. Jan Hendriksen,
de M. Derkjen Seegers.

De koster Derk trouwt dus een weduwe
waarvan het jongste kind net 5 maanden is.
Het overlijden van Jan Hendriks, eerder ge-
steld op vóór 1 maart 1767, kan nu iets
nauwkeuriger bepaald worden op voor 5
oktober 1766 en aangezien in die tijd kin-
deren nog uitsluitend verwekt werden door
levende vaders zal hij in januari 1766 nog
in leven zijn geweest. We kunnen ons bo-
vendien voorstellen dat voor Derkje 1766
een enerverend jaar zal zijn geweest.

Dat het ook voor de kerkelijke gemeente in
die jaren niet allemaal rozengeur en mane-
schijn was, blijkt eveneens uit deze twee
pagina's (83 en 85) van dit doop/
trouwboek. In hetzelfde jaar 1767 trouwt er
nog een Derkje, eveneens weduwe. Bij
haar staat: laatst weduwe van Teunis van
Loon (nu ook C. door afval). Mogelijk
duidt het woord 'laatst' er op dat Derkje van
Brienen bij haar huwelijk met Teunis van

Loon ook reeds weduwe was, maar mijn
aandacht gaat hier naar de tussen haakjes
geplaatste toevoeging. Denkt men in onze
tijd bij 'afval' wellicht aan milieuproble-
men, dat het hier om een ander soort afval
gaat blijkt uit een doopinschrijving op pag.
85 waar bij 15 februari 1767 staat:

't K. Gerritje
de V. Johannes Janssen (C.)
de M. Maria Teunissen.
NB. de vader zelfs mee bij den
doop tegenwoordig beloo-
vende ook dit kind gere-
formeert te zullen laaten
onderwij sen en opbrengen,
getuijge, die 't ten doop
hield, en beloofde ook daarop
te zullen letten Hendrijn
Hermsen, huijsvrouw van
Willem Thomassen.

Het is duidelijk, Derkje van Brienen is af-
vallig, zij is katholiek geworden. Ook bij
de eerste doopinschrijving van pag. 85 staat
achter een van de ouders (C). In Driel was
er in de jaren zestig van de 18e eeuw ken-
nelijk sprake van een bevolking die in ker-
kelijk opzicht (nog) niet geheel 'honkvast'
was. Nader onderzoek in het doop/
trouwboek kan een waardevolle bijdrage
leveren voor een historisch onderzoek over
deze materie.

Tot slot, het dorp Driel, liggende ten zui-
den van Oosterbeek en Doorwerth, aan de
overkant van de Neder-Rijn, behoort nu tot
de gemeente Heteren maar in 1767 behoor-
de het kerkelijk tot de gemeente Elden en
Driel.
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Dateren naar feestdagen (2)
W.J. Scholl

De maanden april en mei zijn de maanden
waarin veel christelijke feestdagen vallen
op een jaarlijks wisselende datum. Juist
naar die feestdagen vinden veel dateringen
plaats zodat er minder gebruik gemaakt
wordt van de heiligenkalender. Het belang-
rijkste feest is Pasen, waarvan de andere
feesten worden afgeleid. Pasen valt van
oudsher op de eerste zondag na volle maan
na het begin van de lente. De vroegste
Paasdatum is dan 22 maart en de laatste 25
april. De zondag voor Pasen is Palmzondag
of Palmpasen, de zondag na Pasen heet Be-
loken Pasen of Quasimodo-zondag. Pink-
steren valt vijftig dagen na Pasen l) en
wordt beschouwd als afsluiting van de ze-
ven weken durende Paastijd. De Pinkster-
datum kan dus uiteen lopen van 10 mei tot
en met 13 juni De veertigste dag na Pasen
2), tien dagen voor Pinksteren, valt Hemel-
vaartsdag, welke dus op zijn laatst valt op 3
juni.

Bekijken we deze hoogtijdagen in schema
en bedenken we dat er veelvuldig geda-
teerd wordt als zoveel dagen vóór of na een
van deze dagen, dan is duidelijk dat de hei-
ligen in deze periode minder vernoemd zul-
len worden. Zo vond ik voor 1310 3) op 23

mei: des Satersdaghes voer ons Heren He-
melvaart, 27 mei: in vig(i)lia Ascensionis
Domini 4) en 30 mei: des Saterdaghes na
ons Heren Hemelvaert, zodat de Hemels-
vaartsdag toen een volle week de standaard
was voor de datering. Pinksteren viel dat
jaar op 7 juni en nog op 13 juni vind ik als
datering: Sabbatho post festum Penthecos-
tes en op 5 juni: des Vridaghes voer Piink-
stren. Deze laatste datering is opvallend
omdat 5 juni de dag is van St. Bonifacius.
Dat deze heilige niet compleet over het
hoofd wordt gezien blijkt uit een oorkonde
van 10 juni die gedateerd is des Woensdag-
hes na S. Bonifaes daghe.

Wederom zijn enkele heiligen uit later eeu-
wen opgenomen omdat ze een bepaalde
(subjectieve) bekendheid genieten.

Gebruikte afkortingen:
b. beschermheilige
h. help(st)er
p. patroon
s. symbool c.q. hoe afgebeeld in de kunst

Noten:
1 Pinksteren = Pentecostes (L.) = vijftigste
2. Met 'veertigdagen-tijd' worden juist de veer-
tig dagen bedoeld vóór Pasen: de vastentijd, die
begint op Aswoensdag.
3. De dateringen zijn ontleend aan: J.W. Ber-
kelbach van der Sprenkel, Regesten van oor-
konden betreffende de bisschoppen van Utrecht
uit de jaren 1301 -1340 (Utrecht, 1937).
4. Viglia = de nacht(wake) vóór

Ons Erfgoed nr 3, 2000 120



April

2

4

4

13

13

14

14

23

25

27

28

30

Franciscus van Paula

Ambrosius (sterfdag; zie 7/12)

Isidorus van Sevilla

Hermenegildus

Martinus

Liduina van Schiedam

Tiburtius (zie 22/11)

Joris / Gregorius

Marcus

Petrus Canisius

Vitalis

Catharina van Siëna

1436-1507; s. monnik met geselroede en schedel

ca. 339-397, bisschop, kerkleraar

bisschop, kerkleraar, 560-636

858, martelaar

655, paus, martelaar

1380-1433; s. roos; b. chronisch zieken

3e eeuw, martelaar; zwager van Cecilia

4e eeuw; p. Engeland, Rusland, ridders, schutters,
soldaten, scouts

le eeuw, evangelist; s. gevleugelde leeuw

1521-1597, kerkleraar; (zalig 1864 , heilig 1925)

2e eeuw, martelaar

1347-1380

Mei

1

1

2

3

4

6

9

12

13

meidag; Jozef, arbeider

Philippus en Jacobus (de
Mindere)

Athanasius, 'Vader van de
orthodoxie'

Vinding van het H. Kruis

Monica

Johannes voor de Latijnse poort

Gregorius van Nazianze

Pancratius

Servatius

1e eeuw, apostelen

ca. 296-373, bisschop, kerkleraar

ca. 332-387; moeder van Augustinus, p. moeders van
verdoolde kinderen

329-389, bisschop, kerkleraar; s. met wierookvat

304, martelaar; b. eed; h. kinderziekten

384, bisschop; h. tegen koorts en botziekten; s. met
draak onder kromstaf, met sleutel
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14

21

25

27

30

31

Bonifatius

Brandaan

Urbanus

Beda, 'de Eerbiedwaardige'

Jeanne d'Arc

Petronella

ca. 306, martelaar

ca. 484-ca.580, Iers abt; b. tegen brand

230, bisschop, martelaar; p. wijnbouwers

672-735, kerkleraar

1412-1431 (zalig 1909, heilig 1920)

3e eeuw, maagd

Juni

5

7

10

11

12

13

14

15

19

19

24

25

29

Bonifatius

Cunera

Margaretha van Schotland

Barnabas

Odulphus

Antonius van Padua

Basilius'de Grote'

Vitus

Gervasius en Protasius

Romualdus (zie 7/2)

Johannes de Doper; St. Jansdag
te middenzomer (zie 29/8)

Adalbertus

Petrus en Paulus

754, bisschop, martelaar; s. met zwaard door boek

5e eeuw, een van de 11.000 maagden; s. met
wurgdoek; h. tegen keelpijn; p. veeziekten

ca. 1046-1093 (heilig 1249)

le eeuw, apostel; s. reisstaf, evangelie van Mattheus in
de hand, stenen in zijn hand

ca. 865; s. als kanunnik

1195-1231; p. van verloren zaken

ca. 330-379, bisschop, kerkleraar; s. met boek, oosters
bisschop

3e eeuw, martelaar; s. in ketel boven vuur; h. tegen
vallende ziekten, brand, bliksem, bedwateren; p.
ketelsmeden

3e eeuw, martelaren; 'zonen van Vitalis'; s. geselroede,
bijl en zwaard; p. Milaan

952-1027; abt, tot 1595, na 1595 feestdag op 7
februari

ca. 741, metgezel van Willibrord; s. als diaken, met
boek; p. Egmond

le eeuw, apostelen, terechtstelling
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Het maken van een familieboek (2)
H.M. Lups

De technische voorbereiding
Wanneer men voldoende gegevens heeft
om tot publicatie van een familieboek over
te gaan wordt de eerste vraag: Hoe bereid
ik dat technisch goed voor?
Er zijn nog altijd heel wat genealogen, die
niets van computers willen weten. Ze zijn
bereid hun kopij uit te tikken om het dan de
drukker in handen te geven met het ver-
zoek: maak er wat moois van. Dit is de
eenvoudigste manier, maar ook de duurste.
Je kunt wat geluk hebben als de drukker de
getypte tekst kan scannen en via een o.c.r.-
programma om kan zetten in voor de com-
puter verwerkbare tekst, (o.c.r. = optical
character recognition). Als er dan ook nog
een aantal foto's en verdere illustraties
moeten worden opgenomen, dient de druk-
ker ook deze te verwerken, waaraan ook
weer een prijskaartje hangt.

Wanneer men met de computer werkt kan
men veel zelf doen, wat uiteraard (sterk)
kosten besparend is. Als men met een ge-
nealogisch computerprogramma werkt kan
men direct of indirect een genealogie, een
kwartierstaat of eventueel een ander genea-
logisch overzicht uitdraaien. Dit is bij de
verschillende computerprogramma's niet
gelijk. Bij de onder Windows werkende
programma's kan men rechtstreeks afdruk-
ken omdat de meeste printers tegenwoordig
via Windows aangestuurd worden. Ook bij
Pro-Gen, hoewel een DOS-programma,
kan het rechtstreeks, zij het met beperking
van de lettertypen. Bij GD/D90, Haza-Data
en andere DOS programma's is het handig
een genealogie of andere overzichten eerst

als bestand uit te voeren en dit dan in te le-
zen in een tekstverwerkingsprogramma als
Word of WP. Persoonlijk vind ik dit niet
erg, omdat ik dan de tekst gemakkelijk ver-
der kan bewerken, bijvoorbeeld tekst toe-
voegen en/of weglaten. Wanneer men zelf
iets wil produceren kan men zo alle kanten
uit. Via het tekstverwerkingsprogramma
kan men een boekje opmaken in de vorm
zoals men dat zelf wenst inclusief de opna-
me van foto's en andere afbeeldingen.
Wanneer men dan een aardig kopblad
maakt en een eindblad, beide op wat stevi-
ger papier, kan men er, bijv. bij een copy-
shop, een omslag om laten lijmen. Op deze
manier kan men zeer betaalbaar een heel
aardig boekje in een beperkte oplaag laten
verschijnen.

Het wordt anders als men het familieboek
wil laten drukken. In de eerste plaats zal
men dan contact met een drukker moeten
zoeken. Het verdient aanbeveling eerst bij
enkele drukkers een globale prijs te vragen,
waarbij wijze van tekst/afbeelding toele-
vering, formaat, oplaag, bindwijze, papier
en uitvoering prijsbepalende factoren zijn.
De offertes die men ontvangt moet men
zeer kritisch lezen. Er kunnen bijv. wijzi-
gingen in de specificaties zijn aangebracht,
omdat het te vervaardigen drukwerk dan
beter met het machinepark van de drukker
overeenkomt. Ook zal men moeten contro-
leren hoe lang de offerte van kracht is, om-
dat men een zekere tijd nodig heeft om de
kopij in de gewenste vorm aan te leveren.
Men doet er goed aan bij de definitieve op-
dracht de specificatie tot in detail te herha-
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len met de opgegeven prijzen en de leve-
ringsdatum, terwijl men dan een opdracht-
bevestiging dient te ontvangen, die men
ook weer moet controleren. Dit ter voorko-
ming van eventuele misverstanden achter-
af. Wanneer er later veranderingen komen
of extra werkzaamheden verricht moeten
worden, die niet van te voren zijn opgege-
ven, zal dat gevolgen hebben voor de prijs-
stelling. In het grafisch vak gelden bepaal-
de leveringsvoorwaarden, waarin o.a. de
toegelaten afwijkingen zijn gespecificeerd,
zoals enige afwijking van de geleverde
hoeveelheid.

Toelevering van de kopij
De ene drukker wil de te verwerken kopij
op andere wijze toegeleverd hebben dan de
ander. Op zich niet verwonderlijk omdat de
kwaliteit van de toegeleverde kopij lang
niet altijd optimaal is. Zelfs wanneer de uit-
draai, die men via een laserprinter vervaar-
digd heeft, er fraai uitziet, kan de afdruk,
vervaardigd door de drukker, er minder
fraai uitzien. Dit vooral wat de illustraties
betreft. En daar is ook de drukker niet blij
mee.
Meestal geeft de drukker de voorkeur aan
een model, waaraan hij kan zien hoe de op-
drachtgever het wenst, een tekstbestand op
floppy en de illustraties los bijgeleverd.
Het tekstbestand wordt dan ingelezen in
een d.t.p. programma (opmaakprogramma
als bijv. Publisher, Pagemaker of Corel
Ventura). Wanneer men zelf in de tekstver-
werker zoveel mogelijk het eindproduct
tracht te benaderen geeft dat complicaties
bij het invoeren. De diverse opmaakcodes
van het tekstverwerkingsprogramma kun-
nen problemen geven, evenals opgemaakte
tabellen en ook de voet- of eindnoten. Ook
plaatjes die men in de tekst verwerkt kun-

nen moeilijkheden veroorzaken. Lijnillu-
straties als stukjes uit een acte, plattegrond-
jes, stukjes gedrukte tekst, lijntekeningen
enz., die men in het tekstverwerkingspro-
gramma invoert, komen bijv. niet vanzelf
op de goede plaats terecht in het opmaak-
programma.
Men zal merken dat de drukker in het alge-
meen om deze redenen de tekst het liefst
ontvangt zonder enige opmaakcode en alle
illustraties, tabellen en noten het liefst als
aparte bestandjes en zo mogelijk exact op
de juiste grootte. Vaak gaat het opmaken
op deze wijze sneller dan wanneer hij eerst
allerlei omzettingen en wijzigingen moet
verwerken.

Foto's
Ook foto's kunnen door de drukker worden
verwerkt en bewerkt.
Het zelf scannen vergt een zekere ervaring.
In een foto, zowel zwart-wit als in kleur,
gaan de kleuren/tinten geleidelijk van de
een in de ander over. Druktechnisch is dat
niet zonder meer te verwezenlijken, maar
moeten de foto's in kleine puntjes worden
omgezet. Vroeger gebeurde dit langs foto-
grafische weg door het te vervaardigen ne-
gatief met een raster te bedekken. Bij het
belichten bleef door dat raster een deel van
dat negatief onbelicht. De foto werd omge-
zet in puntjes, waarbij de donkere partijen
weinig en de lichte veel witte puntjes be-
vatten.

Via de scanner komt iets overeenkomstigs
tot stand. Het vergt de nodige oefening om
foto's zo te scannen, dat ze goed reprodu-
ceerbaar zijn. De optimale scan voor de la-
serprinter is als regel te donker voor repro-
ductiedoeleinden. Doorgaans kan men fo-
to's op verschillende manieren scannen wat
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Met Microsoft Photo-Draw bewerkte foto.
Bij het origineel (links) is een retouche uitgevoerd. De beschadigingen zijn weggewerkt.

Ook de achtergrond is aangepast. Zie de foto rechts. Wel lijkt deze iets minder scherp, maar dat
zal wel aan de beperkte ervaring van uw auteur liggen.

het aantal dots (puntjes) per inch betreft.
Een te grof raster maakt de foto minder
fraai. Scans gemaakt met 150 dpi hebben in
feite een te grof raster. Wanneer men een
foto op klein formaat scant en achteraf
sterk vergroot in de publicatie invoert,
wordt de rasterstructuur ook grover. Met
programma's als Adobe Photoshop of Mi-
crosoft Photo-Draw kan men de gescande
opname bewerken om tot kwaliteitsverbe-
tering te komen, o.a. door een kleurenfoto

om te zetten in een zwart-wit opname. Ook
kan men met behulp van een dergelijk pro-
gramma de foto's bij werken. Men kan ach-
tergronden geheel of gedeeltelijk verwijde-
ren en men kan ook beschadigingen weg
retoucheren.
Een boekje als Succesvol Scannen in de
Praktijk door Rogier Mostert en Ries van
Twisk is, als men zich geregeld met deze
techniek bezig wil houden, geen overbodi-
ge luxe.
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CD-romnieuws
H.M. Lups

De Navorscher
Het Centraal Bureau voor Genealogie heeft
in samenwerking met de Stichting Historie
Future een drietal unieke cd'roms uitge-
bracht met daarop alle jaargangen (1851 -
1960) van het bekende tijdschrift De Na-
vorscher (ruim 55.000 pagina's). Het is een
algemeen historisch tijdschrift met speciali-
satie op het gebied van genealogie, heral-
diek en taalkunde.
Ook hier zijn de pagina's gemakkelijk te le-
zen (onder Windows en op de Mac) via het
meegeleverde programma Acrobat Reader.
Het bijbehorende zoekprogramma maakt
het mogelijk niet alleen op familienaam,
maar op ieder woord uit de tekst te zoeken.
Het setje van 3 cd's kost ƒ 99,—. Het wordt
geleverd door het CBG en door de Stich-
ting Historie Future en derhalve ook door
ons.

Van Zeeuwse Stam
Op 2 september 2000 verschijnt een cd-
rom met daarop de eerste 100 nummers van
Van Zeeuwse Stam. Men kan tot 1 juli a.s.

voorintekenen tegen de gereduceerde
prijs v a n / 47,50. Na het verschijnen
wordt de prijs ƒ 52,50. Deze prijzen zijn
exclusief de verzendkosten. Van Zeeuwse
Stam staat op de cd-rom in het Acrobat for-
maat en is voorzien van de Acrobat index,
waardoor de nummers van dit tijdschrift
snel kunnen worden doorzocht. Bestellin-
gen moeten aangeven: naam, adres, postco-
de-woonplaats, en - waar van toepassing -
een telefoonnummer en een e-mailadres.
Het besteladres is:
Stichting Genealogische Publicaties
J.G. Polderdijk
Schippersweg 26
4455 VP Nieuwdorp
genpubl@zeelandnet.nl

Kwartierstaten boeken Prometheus
De genealogische vereniging van de TU te
Delft, Prometheus werkt momenteel aan de
productie van een 'herdruk' van de beken-
de, maar uitverkochte Kwartierstatenboe-
ken op cd-rom. Zodra nadere gegevens be-
kend zijn, zullen we deze publiceren.

Programmanieuws
H.M. Lups

Stamboom 2000
In eerste instantie leek dit, mee gezien de
gedcommogelijkheid, een aardig instap-
model voor beginners.
Van verschillende kanten komen echter
reacties binnen, die minder positief, ja zeer
negatief zijn bij het uittesten van dit
programma.
Zo zou bij gedcom-uitvoer niet alles
worden meegenomen, er zouden verschil-

lende bugs in zitten, de grafische uitvoer is
maar zeer beperkt, de kaders in een
getekende stamboom hebben gefixeerde
afmetingen, zodat een langere naam buiten
dat kader komt, verschillende ingevoerde
gegevens worden in een stamboom niet
opgenomen.
De voorzichtige beoordeling in het voor-
gaande nummer van Ons Erfgoed (pag. 86)
was dus te optimistisch.
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Boekennieuws
De geschiedenis van de Delftse tabaksnijver-
heid (en de historie van de oudste sigarenfa-
briek A. Hillen).
Auteur Louis Bracco Gartner. Formaat A4, 126
p., geïllustreerd, ten dele in kleur.
De auteur verzamelde in de loop van dertig jaar
een enorme collectie tabacologische voorwer-
pen, waaronder zo'n 12.000 pijpen. Bij de ver-
schijning van dit boek is met behulp van deze
collectie een bezienswaardige expositie inge-
richt in museum Lambert van Meerten (Oude
Delft 199, di t/m za van 10 - 17 uur, t/m 13 aug.
2000). Naast het verzamelen ontwikkelde hij
zich tot een expert op diverse aspecten van het
roken. Van zijn kennis betreffende de bekende
'Goudse' pijpen wordt bijv. gebruik gemaakt om
bodemvondsten te dateren.
Daarnaast heeft hij zich verdiept in de geschie-
denis van de Delftse tabaksgeschiedenis, waar-
voor hij ettelijke uren in het gemeentearchief
van Delft heeft doorgebracht. In Delft heeft de
oudste sigarenfabriek van ons land gestaan, A.
Hillen's Sigaren en Tabaksfabriek, een bedrijf
dat een voorbeeldfunctie in de Nederlandse si-
garenindustrie heeft vervuld en dat in zijn glo-
rietijd zeshonderd werknemers telde. Daarnaast
waren er diverse andere fabrieken en ook de no-
dige thuiswerkers. Het aantal werknemers in de
tabaksindustrie rond 1900 overtrof dat van alle
andere bedrijfstakken in Delft. In dit werk vindt
men naast de geschiedenis van genoemde fa-
briek een overzicht van de meer dan 120 grote
en kleinere bedrijven en van personen die in de
tabaksbranche actief zijn geweest. Van de
meeste bedrijven en personen is informatie op-
genomen. Ook volgt een opgave van meer dan
850 personen, die in de tabaksindustrie werk-
zaam waren met adres en jaren, waarin de au-
teur ze aantrof in de adresboeken van en voor
zover aanwezig in het Gemeentearchief van
Delft.
Vervolgens een overzicht van enkele Hillen en
vele Van Andel winkels.
In 1968 beëindigde J.H. Wijen als laatste siga-

renmaker zijn activiteiten, waarmee een eind
kwam aan deze Delftse tak van bedrijvigheid.
Uiteraard ontbreekt in het boek de literatuur- en
bronnenopgave niet.
Tegenwoordig is men, anders dan vroeger toen
men het toebacksuyghen heilzaam vond, in het
algemeen geen voorstander van het tabaksver-
bruik. Zo daalde het aantal winkels dat tabaks-
waren verkoopt, te Delft van zo'n 150 tot een
twaalftal, dat zich weet te handhaven door de
verkoop van nevenartikelen, een daling die me-
de beïnvloed is door de supermarkten, die al-
thans een beperkt assortiment tabaksartikelen
hebben. Deze winkels zijn niet verwerkt, maar
komen misschien later nog eens aan de orde.
Deze studie moge aantonen dat er, wanneer
men daarin geïnteresseerd is, nog heel wat lo-
kaal of regionaal historisch onderzoek kan wor-
den verricht waar ook wij genealogen baat bij
kunnen hebben.
Het copyright van deze publicatie berust bij de
Gemeente Musea Delft en de auteur.
Zeer sympathiek is het dat overname uit deze
uitgave toegestaan is, mits met bronvermelding
en een bewijsnummer aan de auteur.
De prijs van het boek is, afgehaald, ƒ29,75. Te
bestellen bij de auteur, de heer L.F.J.R. Bracco
Gardner, Van Bossestraat 4, 2613 CR Delft, tel.
015-2122411. Ook verkrijgbaar bij de kassa's
van de Delftse Gemeentemusea. (HML)

De nakomelingen van Mutsart-Mutsaerts-
Mutsaers-Musters en andere hieraan ver-
wante families, 1270-2000. Auteur J.C.F, van
Osch. Met illustraties.
In dit bijna 600 pagina's tellende werk is de
stamvader Mutsart met 10.000 nazaten te boek
gesteld. Zes jaar geleden publiceerde de auteur
het boek Laureyns Mutsaerts en zijn nazaten in
20 generaties. In dit boek ging hij zo ver moge-
lijk in de tijd terug naar het voorgeslacht van
zijn moeder Annie Mutsaerts. Sinds de ver-
schijning van dit - inmiddels uitverkochte
werk - heeft de auteur weer veel nieuwe gege-

127 Ons Erfgoed nr 3, 2000



vens kunnen achterhalen. Daarnaast worden
ook alle aanverwanten in kaart gebracht. Daar-
om komen niet alleen personen met de naam
Mutsaer(t)s aan de orde, maar ook afgeleide fa-
milienamen als Mussert, Musters, Mustert,
Mudtsart, Mutsaard, Mutsaerds, Mutserts, Ver-
mutsert en nog enkele namen die hierop lijken.
In zijn speurtocht naar het verleden ontdekte de
auteur enkele verrassende genealogische feiten,
zoals de verandering van de familienaam van
Leijten via Smolders naar Mutsaerts. De heer
Van Osch heeft kans gezien ver in de geschie-
denis terug te gaan. Dit boek is, voor zover in
een kort tijdbestek te beoordelen, goed gedocu-
menteerd o.a. met transcripties van vele akten.
Daarnaast heeft de auteur ook de betekenis van
de familienaam achterhaald. Deze blijkt te zijn
afgeleid van het woord mutsaard of mutserd,
dat oorspronkelijk takkenbundel betekende.
Wanneer iemand van ketterij werd verdacht ge-
bruikte men wel de uitdrukking 'het riekt naar
de mutsaard', (takkenbossen voor de brandsta-
pel). Het gezegde: 'weten waar Abraham de
mosterd haalt' luidde oorspronkelijk: 'weten
waar Abraham de mutsaard/mutsert haalt'.
De betekenis van takkenbundel komt ook terug
in oude zegels en het familiewapen. Op het
oudst bekende Mutsaerszegel (1336) staat een
hakmes waarmee de mutsaards oftewel takken-
bossen gekapt werden. Dit zegel behoorde toe
aan Arnoldus Mutsart, schepen van St. Mi-
chielsgestel en 's-Hertogenbosch. Diens vader,
Meeus Mutsart, geboren rond 1270, is mogelijk
de oudst bekende voorvader. Deze opvatting
wijkt af van die, verwoordt in het eerste boek
dat begint met Laureyns Mutsaerts, geboren in
1370. De auteur had gehoopt een verdere be-
wijsbare afstamming van Laureyns te vinden,
maar is daar tot zijn spijt (nog) niet in geslaagd.
De lijn naar Meeus moge waarschijnlijk zijn
maar is (nog) niet hard te maken.
De meeste informatie is afkomstig uit het oud
rechtelijk archief, doop-, trouw- en begraafboe-
ken en, wat de latere generaties betreft uit de
Burgerlijke Stand. Via eindnoten (592) wordt
verwezen naar de bronnen waaraan de gegevens
zijn ontleend.
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Het boek bestaat uit vier afzonderlijke genealo-
gieën:
A. Laureyns Mutsaerts, vanaf 1370 tot heden en
waaraan de overige drie genealogieën een aan-
sluiting vinden.
B. Jan Leijten (vanaf 1460).
C. Hessel Snabbe (Smolders-Smulders), vanaf
1290.
D. Meeus Mutsart, een genealogische compila-
tie en aangevuld met eigen onderzoek vanaf
1270.
Een werk van deze omvang vraagt om een goe-
de index om het toegankelijk te laten zijn. Deze
is dan ook aanwezig. Al bij al een zeer goed
verzorgd boek, zowel naar inhoud als naar ui-
terlijk.
Het boek is verschenen bij uitgeverij Giga Me-
dia in Heerhugowaard, tel. 072-5760890, e-
mail: info@gigamedia.nl. Het boek kost/125,
excl. verzendkosten en is verkrijgbaar bij de
uitgeverij of via de boekhandel (ISBN 90-
75311-03-6). (HML)

Overijsselaars gezocht
© 1999 rijksarchief in Overijssel, Zwolle

ISBN 90-72306-30-9
© 1999 CBG den Haag

ISBN 90-5802-008-8
pag.: 244
redacteur: Jan ten Hove

In een eerder nummer bespraken wij Braban-
ders gezocht, en Gelderlanders gezocht. Nadien
is in deze serie nog verschenen Drentenaren ge-
zocht. Onlangs verscheen in dezelfde opzet nu
ook Overijsselaars gezocht. In deze monografie
zijn ook gegevens over Flevoland opgenomen.
Al deze uitgaven lijken sprekend op elkaar. Zij
hebben het zelfde formaat en dezelfde typogra-
fie, zij het dat de kleur van de kaft bij de onder-
scheiden provincies verschilt. Ook de opzet en
de doelgroep is de zelfde. Wel is de omvang dit
keer duidelijk toegenomen. Bevat de Braban-
ders slechts 192 pagina's, in het te bespreken
boek zijn dit er nu 244, dus 20% meer. Een dui-
delijke vooruitgang vind ik.
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Hoog niveau
Zoals reeds eerder gesteld, bieden deze mono-
grafieën veel waar voor weinig geld. Wie drie
tientjes betaald (de psychologische prijs is
ƒ29.95) heeft een rijke informatiebron in han-
den. Deze lage prijs is het gevolg van de spon-
soring. Ook deze keer straalt de inhoud deskun-
digheid uit, de tekst is aardig verlevendigd met
schema's en foto's en er is een goede wegwijzer
naar de bronnen opgenomen. Het voorwoord
stelt dat de tekst bedoeld is voor beginners en
volwassenen. Nu 'geschikt voor beginners'?
Naar mijn gevoel is dat nog steeds niet het ge-
val, al is men er bij dit Overijsselse deel beter
in geslaagd dan in de eerdere edities. Beschouw
deze monografie toch als een studieboek, dat
weliswaar goed leest, maar waarbij niettemin
geconcentreerde aandacht en enige voorkennis
van de algemene geschiedenis en de wetsge-
schiedenis is vereist. Voor een gevorderde is
een zin (ik neem er werkelijk een willekeurige):
"Beroep op de Landsklaring was mogelijk van
de vonnissen van alle gerichten van de drosten,
de schouten en de richters, maar beperkte zich
tot de civiele zaken." natuurlijk gesneden koek
omdat betrokkene weet wat drosten en schouten
zijn en wat je onder beroep en civiele zaken
verstaat.

Indeling
Voor uw oriëntatie benoem ik de hoofdstukken:
(1) Inleiding, (2) Het begin van het archiefon-
derzoek, (3) Onderzoek voor 1811, (4) Hoe zet
ik het onderzoek voort. (5) Wat bezaten, be-
woonden en gebruikten zij na 1811, (6) Wat be-
zaten, bewoonden en gebruikten zijn voor 1811,
(7) Domeinen en lenen, (8) Voor de rechter, (9)
Onder de vleugels van de kerk, (10) Armlastige
voorouders, (11) In de schoolboeken, (12) Sol-
daten en ambtenaren, (13) Landbouw en nijver-
heid, (14) Huizen, families en personen, (15)
De krant van gisteren, (16) Heeft onze familie
een wapen. (17) Flevolanders gezocht.
Een hoofdstuk dat ik bij de Brabanders miste
was de beschrijving van de kranten, een belang-
rijke genealogische bron nietwaar. In Overijssel
zijn de eerste kranten reeds aan het einde van

de achttiende eeuw verschenen. Dit is een waar-
devolle genealogische bron al zal die kritisch
moet worden gehanteerd, net zoals heden ten
dage de kranten ook wel eens de waarheid an-
ders interpreteren. Huizen, families en personen
is ook typisch Overijssels.

Brabant en Overijssel vergeleken
Verder was Ons Erfgoed benieuwd in hoeverre
de inhoud van beide uitgaven overeenstemde en
of bij de opeen volgende provinciale uitgaven
toch verbeteringen zijn opgenomen wat de lees-
baarheid en de inhoud betreft. Vandaar dat wij
de 'Brabanders' hebben vergeleken met de
'Overijsselaars'. Ongetwijfeld hebben de Over-
ijsselse schrijvers de Brabantse tekst voor de
ogen gehad. Veel stukjes tekst zijn duidelijk ge-
lijkluidend al heeft men wel de zaak aan de lo-
kale situatie aangepast. Toch zie je ook dat de
auteurs van de Overijsselaars bij sommige ali-
nea's hebben getracht de tekst wat leesbaarder
te maken en te vereenvoudigen. Het beste komt
dat tot uiting door bijvoorbeeld de hoofdstuk-
ken van de heraldiek in beide uitgaven te verge-
lijken. Bij de Brabanders wordt meer voorken-
nis vereist, bij de Overijsselaars worden de he-
raldische zaken wat meer systematisch behan-
deld. Toch zijn er ook bij de Brabanders zaken
die ik weer bij de Overijsselse mensen heb ge-
mist. Zo staat er in Brabant een aardig hoofd-
stuk over de Brabantse bronnen buiten Brabant.
Mogelijk heeft men dit in Zwolle weggelaten
omdat dit voor Overijsselse situatie minder re-
levant is. Er zijn ook verdere detail verschillen.
In Brabant worden de schoolmeesters iets uit-
voeriger besproken, in Overijssel komen daar-
entegen de leerlingen en de scholen beter over
het voetlicht. Zo zijn er vele andere aardige ver-
schillen, te veel om op te noemen. Dit is op zich
genomen al nuttig om eens nader te bestuderen.

Wat is mijn eindoordeel.
Voor diegene die zich over de genealogie in
Overijssel wil oriënteren is deze uitgave beslist
een must, zeker als men nog geen boek uit deze
reeks heeft. Diegene die een andere uitgave in
deze reeks reeds bezit zal enige overlap voor
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lief moeten nemen. Gezien de prijs van het
werkje en de geboden provincie specifieke in-
formatie blijft de aanschaf toch zeer de moeite
waard. Zou ik een keus tussen de Brabanders en
de Overijsselaars moeten maken, dan denk ik
dat ik een voorkeur voor de Zwolse uitgave
heb. Kennelijk is er bij iedere volgende uitgave
een 'voortschrijdend inzicht' geweest. Ook zijn
er duidelijk pogingen om gelijk-inhoudelijke
teksten te vereenvoudigen. Dat is winst. Mijn
bezwaar is ook deze keer weer, dat de belette-
ring naar mijn smaak te klein is, vooral voor de
oudere generatie. Tot slot: Deze uitgave werd
mogelijk gemaakt door de SNS-bank en het
Anjerfonds. Heel goed dus. (JWK)

Een relatie uit Groenewoud. Kwartierstaat
Quaedvlieg - van Bergen.
Genealogische aantekeningen over de families
Quaedvlieg en van Bergen met daarbij verdere
verwante families, o.a. de families Filott, Seu-
ren, Vaessens, Bohnen, Hendrix, Buyel, Lens-
sen, Severijns, Kerkhof, Franssen, Slots, Pub-
ben, van der Meer, Meijer, Weuthen en Wortel.
Auteur is Jan Quaedvlieg, oud-geschiedenis-
leraar. Het is een eerste publicatie van deze
kwartierstaat, die tien niet-volledige generaties
omvat. Bij elke generatie wordt ook een stuk
familiegeschiedenis beschreven. Verder bevat
het boek veel gezinsstaten, stamreeksen en
bloedverwantschapslijnen. In hoofdstuk XI
wordt aandacht geschonken aan de kinderen
van de kwartierdragers en aan de families van
der Meer, Meijer, Weuthen en Wortel. Het boek
is rijkelijk geïllustreerd met foto's, documenten
en pentekeningen. (304 pag.) en zal ongetwij-
feld voor verwanten en andere geïnteresseerden
aantrekkelijk zijn.

De prijs bedraagt ƒ 54,50, bij toezending te ver-
hogen met ƒ 10,—. Bestelling door storting of
overschrijving van het verschuldigde bedrag op
girorekening 1249729 of (Rabo)bankrekening
1538.10.416 t.n.v. J.J.M. Quaedvlieg te Venlo
(Tel. 077-3518650). (HML)

De Zwolse schepenzegels. Auteurs drs. C.C.
Hesselink-Melchior, G. Leussink-Stam en J.K.
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Pruim-Reinders. 188 pag. Uitgever: Waanders
uitgevers, Zwolle. ISBN 90-400-9392-x.
Op verzoek van de toenmalige gemeentearchi-
varis, drs. F.C. Berkenvelder zijn vanaf 1978
alle zegels, waaronder de Zwolse schepenze-
gels, beschreven die aanwezig zijn in het Ge-
meentearchief Zwolle, een project dat meer dan
14.000 werkuren vergde.
De zegelafdrukken van de schepenen over de
periode 1374 - 1807 vormen verreweg het
grootste deel van deze collectie. Tevens is on-
derzoek gedaan naar Zwolse schepenzegels in
de rijksarchieven in Overijssel en Utrecht en de
gemeentearchieven van Kampen en Deventer.
Voor particulieren zijn zegels vaak onbekend
en moeilijk toegankelijk. Gezien de kwetsbaar-
heid van het charter en het zegel worden ze niet
gemakkelijk ter inzage gegeven. Ook is er veel-
al geen toegang tot het zegelbestand. In Zwolle
zijn alle zegels gefotografeerd en vervolgens
door de zegelgroep beschreven volgens een uni-
forme methode en zo toegankelijk gemaakt
voor de bezoekers.

In deze uitgave is gekozen voor schepenzegels
in chronologische volgorde. Op deze manier is
goed te zien dat ook hier de 'mode' meespeelt
en dat er een een verschuiving in grootte en van
afbeelding plaatsvindt. Eerst zijn de zegels
klein, soms met een enkel huismerk, maar al-
lengs komen er nieuwe heraldische kenmerken
naar voren. Ook komen er schildhouders, hel-
men met dekkleden en helmtekens naar voren.
Het gaan hele wapens worden. Het randschrift
krijgt eveneens meer versiering.
Het boek begint met een kort overzicht van de
geschiedenis van het zegel en van wat op het
zegel is weergegeven.

Vervolgens komen de schepenzegels aan bod
(ruim 500). Van iedere aanwezige schepenzegel
is er een afdruk, aangevuld met de naam van de
zegelaar, de periode dat hij schepen was, de da-
tum van het charter, de voorstelling, de afme-
ting en het toegangsnummer.
Zwaar beschadigde zegels zijn niet opgenomen.
De naam van de zegelaar is weergegeven zoals
in het desbetreffende stuk beschreven is. De
randschriften zijn weergegeven zonder aanvul-



lingen. Afgevallen gedeelten zijn met puntjes
aangeduid.
Deze goed verzorgde uitgave wordt gecomple-
menteerd met een verantwoording, een litera-
tuuropgave en een index op familienaam met
datering. De literatuuropgave laat zien, dat er
op dit gebied, het publiceren van zegelcollec-

ties, toch een zeer aantrekkelijk item voor he-
raldici en genealogen, nog een groot terrein
braak ligt. Het is te hopen dat er meer van deze
publicaties volgen. De prijs voor deze paper-
back isƒ45—. (HML)

Agenda
01 -07 Landelijke contact dag Pro-Gen in de Aker, Fontanusplein 2 te Putten (10-17 uur)

In verband met de verschijning van het programma Pro-Gen Kids is het thema in samen-
spel met CBG: jeugd. Zowel jeugd en genealogie als jeugd in de genealogie. Hierover
vier korte presentaties. Daarnaast is er een genealogische zomermarkt. *)

02-09 Vooroudermarkt Afd. Drenthe v.d. N.G.V. in Schouwburg Ogterop te Meppel. *
16-09 Regionale Contactdag Oost-Gelderland te Bredevoort (10-16.00 uur)
16-09 Genealogische Dag Brabant in Rijksarchief in Nrd-Brb. 's-Hertogenbosch. *
07-10 De Studiegroep Genealogie 'Westland' organiseert in samenwerking met het Historisch

Genootschap Oud Soetermeer, Prometheus en de afd. Delfland van de N.G.V. de 9e Delf-
landdag in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan te Naaldwijk. *

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

Aan dit nummer werkten mee:
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR Nijmegen
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142,2613 SV Delft
F.G.M. Manche, Utrechtseweg 100, 3818 EP Amersfoort
W.H. Morel v. Mourik, Om de Kamp 9,7964 KT Ansen
W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR Vlaardingen
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Genealogische vragen en contactzoekers
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruimte dit
toelaat. Maximaal per contactzoeker/vraag per jaar
720 letters/spaties. De contactzoekers/vragen wor-
den ook tenminste vier maanden op onze site van het
internet geplaatst (tenzij u daar bezwaar tegen
heeft), waarmee wij de kans op voor u gunstige reac-
ties hopen te vergroten. Gaarne, als u internetge-
bruiker bent, ook uw e-mailadres.

Pomper, Jan, geb. Veendam 25-12-1853,
overl. Kaatsheuvel 29-1-1934, getr. 's-Gra-
venmoer 15-5-1884 met Maria Blom, geb.
Waalwijk 20-02-1861, overl. Kaatsheuvel 12-3-
1923.
Jan Pomper kwam 14-4-1873 in dienst van de
Marine. Zijn vader was Jesaijes Jant Pomper,
zijn moeder was Fenna Jans Plensinga. Wan-
neer en waar zijn zij geb. en overl. Waren er
ook broers en zusters? Alle informatie over de-
ze familie is welkom.
Jan Pomper, Molenstraat 51, 5161 TJ Sprang
Capelle, tel. 0416 276737.

Scheuvens, Antoon, geb. Heerlen (Zd Lim-
burg) 4-12-1854 was gehuwd met Anna
Hubertina Christina Hübener, geb. Aken.
Hun woonplaats was Burtscheid, thans een deel
van Aken (Dld). Zij kregen drie kinderen, Wil-
helm, Maria Theresia en Anna Maria, allen te
Aken geb.
Antoon en Anna overl. beide in het jaar dat hun
jongste kind geboren werd (1893). De drie kin-
deren werden op 25-1-1894 als bestedelingen
opgenomen door het kinderloze echtpaar P.G.
de Munck in Soest (prov. Utrecht. Waarom
werden deze kinderen in Nederland uitbesteed
en niet in Duitsland. Wie weet iets van Voog-
dijverenigingen in Soest, Heerlen, Aken of om-
streken of van R.K. kerkelijke instanties, die dit
soort zaken regelden. Alle reacties zijn zeer
welkom.
Els van der Heijden-Besemer, Polbrug 20, 7152
AZ Eibergen, fax 0545-477328, e-mail vhey-
den@inter.nl.net

Verweij, Sara Maria Elisabeth, geb. Groes-
beek 23-5-1857 als dochter van de ongehuwde

Aleida Kelderman Verweij ('buiten echt
geteeld'). Van 1-1-1901 t/m 18-7-1905 had zij
een leidende functie bij het E & E-Gasthuis te
Wijk bij Duurstede. Vermoedelijk is zij daarna
een jaar in Californië geweest en overleed ze in
Nederland. Het CBG heeft geen persoonskaart
van haar. Ondanks veel zoeken heb ik nooit
haar overlijdensgegevens kunnen vinden. Kan
iemand mij helpen?
Ir. C.M. van Dam, Robert Kochlaan 188, 2035
BH Haarlem, tel. 023 5356862.

Vraag: Ik zoek een Duitse Capitein-Lieutenant
die van ongeveer 1675 tot 1718 dienst deed in
het regiment Baer van Slangenburg. Eedafleg-
ging 11 februari 1676, St. v. Oorlog ARA
1.01.19.1928, gepensioneerd 1718-1738 St. v.
O. 1.01.05.8188. Ik zou graag meer van deze
man willen weten. Zijn er van officieren als
hier genoemd, meer gegevens te vinden?

Voorlopig Antwoord: In de stamboeken zijn
gegevens opgenomen als de staat van dienst in
algemene zin als lengte, plaats van geboorte,
beroep, huwelijk en kinderen. De commissie-
boeken bevatten gegevens over aanstellingen
van militairen vanaf de rang van kapitein over
de periode 1581-1792.
Helaas zijn er slechts ongeveer 20 stamboeken
bewaard gebleven. Van de periode voor 1773
zijn nauwelijks gegevens beschikbaar. In het
ARA is een klapper aanwezig met de namen
van de militairen, genoemd in de aanwezige
stamboeken. Ook bij het CBG is de klapper (op
film) aanwezig.
Zeer goed geïnformeerd over militairen is de
heer H.J. Wolters, Brederostraat 3, 3601 SM
Maarssen. De heer Wolters is reeds vele jaren
met dit onderwerp bezig. Als u hem de vraag
toezendt, met de naam van de militair in kwes-
tie en de verdere gegevens die u bekend zijn (en
een aan u zelf geadresseerde en gefrankeerde
enveloppe bijvoegt), heeft u waarschijnlijk de
meeste kans op de door u gewenste informatie,
indien deze ergens aanwezig is.
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Dokters, chirurgijnen en wat dies meer zij (slot)
JW. Koten

DE WAARDE
DER

KOEPOK-INENTING
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OUDERS EN KUNSTGENOOTEN,
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DOOR

C. G. ONTYD, MED. DOCT.

te 'sGravenhnge.

TE 'S GRAVENHAGE, mi

DE WEDUWE J. A L L A R Ï .

JIDCCCXXI V.

De vooruitgang van de medische wetenschap
ging niet zonder meer. Dit titelblad illustreert de

strijd voor en tegen de koepokinenting

De ontwikkelingen na 1865
Zoals in het voorgaande werd betoogd zijn er
drie draaipunten in de geneeskunde geweest
die richting bepalend voor de ontwikkeling in
Nederland zijn geweest. Daar is allereerst de
oprichting van de Leidse faculteit, dan de wet-

geving in en rond de Franse bezetting en als
derde noem ik hier de wetgeving o.l.v. Thor-
becke die de geneeskunst zijn huidige vorm
zou geven. Na de al eerder gesignaleerde pro-
blemen duurde het toch nog tot 1865 eer de
wettelijke regelingen betreffende de gezond-
heidszorg van kracht werden. Deze regelden
de inspectie, de voorwaarden tot verkrijging
der genees-, heel- en verloskundige bevoegd-
heid en de regels die bij uitoefening van de
geneeskunde in acht moesten worden geno-
men.
Na de invoering van deze wetgeving werd uit-
sluitend de bevoegdheid toegekend aan dege-
nen die een universitaire studie met een docto-
raal examen hadden afgesloten, gevolgd door
een praktijkperiode (co-assistentschap) en het
afleggen van de staatsexamens in de genees-
kunde, heelkunde en verloskunde '). Daarna
kon men zich arts noemen en de geneeskunde in
volle omvang uitoefenen. Vanwege de traditie
hebben de artsen wel de titel dokter behouden.

De klinische scholen verdwijnen
Het is duidelijk dat er buiten de universitair op-
geleiden geen andere mogelijkheden meer wer-
den toegelaten. De klinische scholen werden op-
geheven, met uitzondering van de medische
school te Amsterdam die een medische faculteit
werd. Ook de Rotterdamse klinische school ver-
dween formeel. De Rotterdamse ziekenhuizen,
vooral het Coolsingel ziekenhuis, hadden echter
een zodanig goede reputatie dat er een klinische
hogeschool werd gesitueerd waar a.s. artsen (co-
assistenten) hun klinische praktijkperiode kon-
den afronden en het artsexamen afleggen. Deze
klinische hogeschool werd gekoppeld aan de
universiteit van Utrecht. Veel docenten van deze
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hogeschool zouden later aan andere faculteiten
belangrijke hoogleraarstoelen bezetten.

Overgangsregelingen
Het hoofdprobleem dat zich voordeed ontstond
door de plattelands- en stadsgeneeskundigen
(voor een deel de oude chirurgijnen) en platte-
landsapothekers. Zij waren immers een onmis-
bare schakel in de medische verzorging van het
platteland en zij waren bovendien voor de door-
snee arme mensen nog betaalbaar. Voor deze
oude groepen werd een ingewikkelde over-
gangsregeling bedacht (afgedwongen) waarbij
aan hen die langere tijd (20 jaar) hadden geprak-
tiseerd een (beperkte) medische of farmaceuti-
sche bevoegdheid werd toegekend. Zij werden,
de praktijk van alle dag volgende, min of meer
aan artsen gelijkgesteld. Voor de jongere chirur-
gijnen werd de mogelijkheid van een staatsexa-
men geopend. Slechts enkelen maakten daarvan
gebruik. Na 1865 vermindert het aantal van deze
tweede-garnituur artsen geleidelijk aan en in
1908 waren er nog een kleine 100 over. De laats-
te stopte in 1929.

Een kleiner probleem vormden de doctores me-
dicinea, zijn hadden immers slechts bevoegdheid
hetzij tot de heelkunde of de geneeskunde. Met
de nieuwe regeling kregen zijn echter de volledi-
ge artsenbevoegdheid. Hetzelfde gold voor de
officieren van gezondheid, die in een speciale
militaire klinische school waren opgeleid. Daar-
bij kwam nog dat de militaire geneeskundige
school werd opgeheven. Alle toekomstige mili-
taire artsen moesten aan dezelfde medische ver-
plichting voldoen die ook in de burgermaat-
schappij gold.

De apothekersopleidingen nieuwe stijl
Naast de wet die de geneeskundigen primair be-
trof, was het jaar 1865 ook voor de wetgeving
betreffende de geneesmiddelenverstrekking cru-

ciaal. De opleiding van de apotheker werd aan-
zienlijk verzwaard. Men werkte in een apotheek
en deed daarna examen voor hulp-apotheker.
Daarna liep men colleges en na twee jaar kon
men worden toegelaten tot het apothekers-
examen dat in verschillende plaatsen van ons
land werd afgenomen. Ten slotte werd in 1876
bij wijziging van de universitaire onderwijswet
de apothekersopleiding een academische oplei-
ding. Het doctoraalexamen in de faculteit van
wiskunde en natuurkunde was nodig om te wor-
den toegelaten tot de praktijkjaren en het staats-
examen apotheker. De opleiding tot apotheker
duurde daarmee 8 - 10 jaar en gold als een van
de allermoeilijkste 2) van de universitaire oplei-
dingen.

Apothekersassistent, een nieuwe beroeps-
groep
In dezelfde wetgeving werden bovendien de op-
leidingseisen van de apothekersassistenten gere-
geld die, zoals vroeger de apotheker, een oplei-
ding in service kregen. Je kunt wel zeggen dat de
gildetraditie bij de apothekersassistenten-oplei-
ding gehandhaafd bleef. Deze opleiding gold als
zwaar omdat ze meestal in de avonduren na een
lange werkdag moest worden gevolgd. Ook
kostten de examenvoorbereiding en de te ver-
werven theoretische leerstof menig uurtje in het
weekend.

De medisch specialistische zorg 3)
Hoewel alle artsen de algemene bevoegdheid
hadden, ontstond toch de behoefte aan meer ge-
specialiseerde medici in sommige disciplines.
De eersten die zich als bijzondere groep opstel-
den waren de neurologen-psychiaters (1873) ge-
volgd door de vrouwenartsen (gynaecologie en
verloskunde; 1887). Deze artsen waren dus geen
officiële specialist maar hadden een eigen inte-
ressegebied afgebakend, waar zij zich in het bij-
zonder op hadden toegelegd. Deze 'specialisten'
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hadden geen officieel erkende status. Zij hadden
evenmin toegang tot de gasthuizen, die uitslui-
tend door armlastigen werden bezocht en een
mengsel van bejaarden, gehandicapten e.d. huis-
vestten, met annex nog een kleine ziekenafde-
ling. De zieken in deze gasthuizen, werden door
gewone artsen verzorgd, meestal op basis van
een vaste vergoeding, die weliswaar tamelijk
bescheiden was maar beter dan niets. Gewoon-
lijk hielden zij een of twee maal per week een
visite. Bij iets meer welgestelden werd echter
ook de medische zorg door de eigen (huis-)
artsen 4) verricht. Wie enigermate kon meed ech-
ter tot in de jaren 20 van deze eeuw opname in
een ziekenhuis. Opname in een ziekenhuis bete-
kende in de meeste gevallen sterven en dat deed
men dan toch maar het liefste in eigen bed, om-
geven door de familie.

Specialisten werden als concurrenten gezien en
konden eigenlijk uitsluitend praktiseren vanuit
poliklinieken. Combinatie van algemeen arts en
met een parttime specialistische praktijk kwam
regelmatig voor, omdat de specialisten praktijk
toch te weinig brood op de plank bracht. Rond
de eeuwwisseling was de medische wetenschap
zodanig gevorderd dat de algemene artsen de
vereiste zorg niet meer konden verstrekken, die
technisch mogelijk was 5). Met name de chirur-
gie was, dankzij de narcose en de asepsis zo ver
gevorderd dat dit buiten het bereik van de door-
snee arts lag. Ook bij andere disciplines (KNO-
heelkunde, oogheelkunde) waren speciale tech-
nieken geïntroduceerd die vaak kostbare appara-
tuur vroegen. Geleidelijk aan werd de specialist
een onmisbare schakel in het zorgsysteem. In
1890 was er nog maar een dertigtal van dergelij-
ke specialisten in het land, overwegend in de
grote steden. In deze grote steden bevonden zich
immers een voldoende aantal rijke mensen die
zich een medische specialist konden veroorlo-
ven. Doch daarna breidde het aantal specialisten

zich snel uit tot enkele honderden. In Rotterdam
waren er in 1900 28 specialisten (5 oogartsen, 4
KNO-artsen, 2 zenuwartsen, 5 huidartsen en
venerologen, 3 gynaecologen, 5 chirurgen plus
een restgroep). In 1905 te Amsterdam en daarna
in Rotterdam en Den Haag ziet men dat de spe-
cialisten zich verenigden om hun belangen te
verdedigen. Dit zou de voorloper worden van de
landelijke specialisten vereniging. Toch hadden
destijds de medische specialisten lang niet het
aanzien dat zij later kregen. Sterker nog, de
markt voor specialisten was betrekkelijk klein en
vaak viel men na een specialisatie toch terug op
het beroep van huisarts.

Gasthuis wordt ziekenhuis
Rond de eeuwwisseling ziet men een geleidelij-
ke verandering van de gasthuizen 6). In plaats
van verpleegtehuizen bestemd voor ouderen en
armlastigen gaan zij zich volledig op de zieken
richten en worden daarmee in feite echte zieken-
huizen. Een aantal van deze ziekenhuizen gaat
ook specialisten aantrekken: een internist, een
chirurg, een oog-kno-arts, een kinderarts en een
neuroloog-psychiater die tegen vergoeding de
klinische ?) praktijk doet, maar tevens gelegen-
heid krijgt voor poliklinische 8) privaatpraktijk.
Hoewel de mogelijkheden zelfs voor deze speci-
alisten nog tamelijk beperkt waren, werden met
bescheiden middelen toch fantastische resultaten
bereikt. De positie van de specialist veranderde
drastisch toen het ziekenfondswezen werd uitge-
breid en sommige klinische specialistische hulp
werd vergoed. Tot dan toe werden uitsluitend de
huisartsenkosten en sommige medicijnen ver-
goed en niet de klinische zorg (dus de zorg in het
ziekenhuis). Deze laatste werd gefinancierd door
rijke particuliere patiënten en middelen die uit de
armenzorg en gemeentelijke onderstand werden
verkregen.
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De specialistenregistratie
Voor de honorering van deze ziekenhuisspecia-
listen door de ziekenfondsen 9) vroegen deze
fondsen een bewijs van bekwaamheid van de
specialist. Hiertoe werd door de Maatschappij ter
bevordering van de Geneeskunde een specialis-
ten register ingesteld en de opleidingseisen vast-
gesteld. De gemiddelde opleidingsduur van een
specialist was slechts drie jaar 10). Vanaf 1935
hebben we in Nederland een officiële specialis-
ten registratie die door de ziekenfondsen werd
erkend. Deze regeling werd geheel en al buiten
de regering gehouden, zodat deze registratie ei-
genlijk een buitenwettelijke regeling was. Doch
de ziekenfondsen hadden er vrede mee en het
werkte goed, ook toen tijdens de bezetting de
specialistische registratie werd gestaakt.

De doorvoering van het ziekenfondsbeskiit
Ondanks alles bracht de bezetting een goed ding:
in 1941 werd door de bezetter het ziekenfonds
besluit doorgevoerd dat grotendeels was gestoeld
op het grondige Duitse systeem. In de warwinkel
van elkaar bevechtende ziekenfondsen werd
meer structuur gebracht en de invloed van de
overheid versterkt. Deze nieuwe ziekenfondsor-
ganisatie was geweldige stap voorwaarts n ) . Na
de oorlog ziet men dan ook dat men het zieken-
fondsbeskiit onveranderd laat. Het gevolg was
dat een grote verscheidenheid aan specialisten tot
de ziekenhuizen konden worden toegelaten, om-
dat deze ziekenfondsen klinische zorg volledig
financierden.

De tandheelkundigen 12)
Met het instellen van de nieuwe wet van 1865 op
de uitoefening van de geneeskunst door Thor-
becke kregen de artsen de bevoegdheid tot de
tandheelkunde. De positie van de tandenmeester
werd daarmee officieel illegaal, doch de praktijk
was anders, omdat deze zorg toch niet kon wor-
den gemist, hi 1876 werd in feite de oude situatie

weer hersteld, met de wet die de tandenmeester
weer in het leven riep. De eerste opleiding was in
een para-universitair instituut te Utrecht. Deze
werd met de benoeming van Dentz tot lector
tandheelkunde in 1877 door hem opgezet13). De
opleiding was vierjarig (zoals van de klinische
school), zij gaf de titel tandenmeester. Als eis
voor toelating gold vanaf 1878 een HBS- of
gymnasiumdiploma. Pas in 1913 veranderde de
titel van tandenmeester in die van tandarts. De
tandheelkundige zorg kwam slechts langzaam
op gang omdat deze door de artsen als ondermij-
ning van de medische beroepsgroep werd gezien
en ook omdat het grote publiek aanvankelijk
weinig interesse toonde. Het ivoren kruis (de
Ned. vereniging tot bestrijding van het Tandbe-
derf) opgericht in 1910 heeft een belangrijke bij-
drage gegeven aan de verspreiding van de tand-
hygiëne. Een tweede belangrijke datum in de
tandheelkunde is de oprichting van de Maat-
schappij ter bevordering van de tandheelkunde
(1914) geweest, een jaar dus nadat de tanden-
meesters tandartsen waren geworden. Tussen de
wereldoorlogen zien we het aantal tandartsen
vooral in de grote steden en daarna ook in de
provincieplaatsen geleidelijk aan toenemen.
Doordat de tandheelkundige financiering onder-
deel werd van de ziekenfondsverstrekking nam
de tandheelkundige behoefte vooral na de Twee-
de Wereldoorlog sterk toe.
Sedert de wet van 4 augustus 1947 kreeg de
tandheelkundige opleiding een veel bredere basis
die een spiegelbeeld werd van de medische op-
leiding. Naast een brede medische know-how
vereist de tandheelkunde een uitzonderlijk goede
handvaardigheid, veel materiaalkennis en een
grote precisie. De totale opleidingsduur werd zes
jaar. Nauw verweven met ontwikkeling van de
tandheelkunde zien we ook de tandtechnicus en
de mondhygiëniste als aparte professionele groe-
pen zich manifesteren.
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Florence Nightingale (1820—1910)
Bronzen afgietsel, bekostigd uit bijdragen on-

derofficieren en manschappen
van het Britse leger

Verpleegkundigen 14)
In nauwe samenhang met de groep van medici
en specialisten zien wij in de loop van de negen-
tiende eeuw een nieuwe beroepengroep ont-
staan: nl. die van de verpleegkundigen. Tot dan
werd de 'zorg' in de ziekenhuizen gedaan door
het uitschot van de samenleving, die de zieken
terroriseerden, chanteerden, plunderden en soms
zelfs mishandelden. De verzorging was dus abo-
minabel, ook in Nederland in de negentiende
eeuw. De eerste echte verpleegkundigen vindt
men in Frankrijk. Vincent de Paul (1581-1660)
wist beschaafde goed opgeleide jonge dames aan
te trekken die met gedrevenheid verpleegkundi-
ge werden nadat zij een voor die tijd degelijke
opleiding hadden genoten. Na vijfjaar mochten

deze dames zich Zusters van Liefde 15) noemen.
Zij kleedden zich als boerenvrouwen, een
'uniform' dat in latere generaties het model voor
het verpleegstersuniform zou worden. De Til-
burgse liefdezusters waren in Brabant de volg-
sters van deze Franse orde. In Nederland had
echter vooral de beweging van de Duitse domi-
nee Theodoor Fliedner (1800-1864) grote in-
vloed. Hij inspireerde tot de oprichting van dia-
conessenziekenhuizen, het eerste het diacones-
senziekenhuis te Utrecht (1844), later gevolgd
door vestigingen in de meeste grote steden. Deze
diaconessen moesten van goede huize komen,
een goede training hebben genoten alvorens zij
in de opleiding tot verpleegkundige konden wor-
den toegelaten. Na vijfjaar legden deze jonge
vrouwen een gelofte af en werden zij tot diaco-
nes gewijd. De opzet van Fliedner doet dus sterk
denken aan die van Vincet de Paul bij de katho-
lieken. De grote impuls voor het verpleegstersbe-
roep kwam echter van Florence Nightingale. In
haar dagboek schreef zij dat zij van God een
stem in zich had waargenomen die haar aanzette
de lijdende mens te helpen. Na een studiebezoek
aan de diaconessen in Duitsland en de Zusters
van Liefde in Frankrijk kreeg zij de leiding van
een verpleeginrichting voor dames van de betere
stand. De kracht van Florence Nightingale was
dat zij jonge vrouwen uit de goede stand wist te
inspireren om het verpleegkundige beroep op te
nemen. Daarbij richtte zij een verpleegsters-
school op die het verpleegstersberoep een pro-
fessioneel karakter gaf. Door haar afkomst - zij
behoorde tot een belangrijke adellijke familie -
kon zij heel wat deuren openen om haar zin te
krijgen.

De verpleegkundigen in Nederland
In Nederland had de introductie van het huidige
artsenberoep in 1864 een sterke invloed op de
ontwikkeling van de verpleegkundige professie.
Sommige artsen zagen vroeg de betekenis van
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deskundige verpleegkundigen voor de klinische
zorg in. Deze eis werd zelfs dringend toen de
wet besmettelijke ziekten (1872) van kracht
werd. Deze wet introduceerde isolatiebarakken
waar patiënten met besmettelijke ziekten in af-
zondering konden worden verpleegd. Deze wet
impliceerde dat er deskundige verpleegkundigen
nodig waren die voldoende waren opgeleid om
steriel te kunnen werken. Het Witte Kruis dat
bedoeld was om infectieziekten te voorkomen,
was hier een belangrijke motor voor de oplei-
ding. Een en ander leidde er toe dat in het Am-
sterdamse Binnengasthuis enkele dames van
deftige huize werden aangetrokken om tot ver-
pleegkundige te worden opgeleid. Zij zouden de
kern gaan vormen van de verpleegkundige be-
roepsgroep 18). Een naam die hier bijzonder moet
worden genoemd is die van Anna Reynvaan 19).
Zij heeft zich zeer heeft ingezet voor de professi-
onalisering van de verpleegkunde. Met Jeltje
Bosch Kemper20) slaagde zij er in een maand-
blad ziekenverzorging op te zetten, een congres
te organiseren en de Nederlandse bond voor zie-
kenverpleging te stichten. Beiden vrouwen wa-
ren nauw betrokken bij de vorming van de 3 jari-
ge verpleegstersopleiding en de professionele
registratie: het alom bekende verpleegsterskruis

Verpleegstersberoep in de lift
De eerste nationaal erkende professionele ver-
pleegkundigen ziet men dus rond 1896. Het
werd een beroep dat veel prestige uitstraalde,
mede omdat bij de toelating op de sociale achter-
grond werd gelet. Vandaar dat de aankomende
verpleegsters vooral afkomstig waren uit gezin-
nen van dominees, onderwijzers, aannemers,
docenten en de hogere ambtenaren 11). Na 1900
ontstaan ook diverse confessionele bonden o.a.
Salus Infirmorum (1905) die de opleiding van de
katholieke verpleegkundigen in eigen kring re-
gelde, waarbij aan de minimale nationale eisen

werd voldaan. Pas in 1921 werd het diploma of-
ficieel gelegaliseerd. Het verpleegstersberoep
kreeg een extra stimulans, toen de specialistische
zorg in het ziekenhuis werd geïntroduceerd. De-
ze specialistische zorg vergde deskundige onder-
steuning zoals assistentie bij operatie, het inbren-
gen van infusen, de veel-eisende wondverzor-
ging, het catheteriseren, bloeddruk meten, maag-
spoelen e.a. complexe verpleegtechnieken. Daar-
naast vergde de specialistische zorg ook gespeci-
aliseerde verpleegkundigen, met kinder- en
kraam-aantekening. Voor de bestrijding van in-
fectieziekten (vooral de volksziekte tuberculose)
en de moeder- en kindzorg (de consultatiebu-
reaus) was aanvullende deskundigheid nodig, die
ook de maatschappelijke problemen in beschou-
wing nam. Deze opleiding, geïntroduceerd in de
dertiger jaren, duurde 1 jaar, later 9 maanden,
waarna men zich een gekwalificeerde wijkver-
pleegkundige mocht noemen. Vooral op het
platteland hebben deze wijkverpleegkundigen de
kleine medische zorg beoefend. Vooral mensen
met een kleine beurs die zich de kosten van een
medische behandeling nog niet konden permitte-
ren hebben er veel baat bij gehad. Deze wijkver-
pleegsters hebben een sleutelrol gespeeld bij de
baby- en kleuterzorg, waardoor de kindersterfte
op het platteland in 25 jaar daalde van 20% tot
slechts enkele procenten, zelfs zonder antibioti-
ca.

Paramedische beroepen
Binnen het ziekenhuis ontwikkelen zich vooral
na de tweede wereldoorlog een groot aantal pa-
ramedische beroepen, te veel om op te noemen.
Ook zien we belangrijke vernieuwingen in de
beroepstak: heilgymnast-masseur-oefenthera-
peut tot physiotherapeut. Vooral de revalidatie
van de invalide oorlogsveteranen na de Eerste
Wereldoorlog is een belangrijke aanmoediging
gewest voor deze professie. Het is ondoenlijk
om al deze bijzondere specialisaties te noemen,
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omdat zij genealogisch gezien minder proble-
men opleveren.

Samenvatting
In dit artikel werd de ontwikkeling van de beroe-
pen in de geneeskunde beschreven. Reeds vroeg
zien we separate beroepsgroepen van de medici,
de apothekers en de verschillende vormen van
de heelmeesters, die zich in gilden verenigen. In
de schaduw hiervan zien we de vroedvrouwen.
Na de Opstand wordt rond de zestiende eeuw het
onderwijs in Leiden belangrijk. In de zeventien-
de eeuw zijn in Nederland zeer beroemde docto-
res, heelmeester en vroedmeesters. Deze laatste
beroepsgroep zou de scharnierfunctie gaan vor-
men tussen de hoger geplaatste medici en de la-
gere heelmeesters. Bij de Franse revolutie wordt
de heel, verlos- en geneeskunde onder één para-
plu gebracht en zien we meer landelijk georgani-
seerde opleidingen. Met de wet van Thorbecke
worden uitsluitend de artsen bevoegd geacht de
geneeskunde uit te oefenen. In dit kielzog volg-
den ook de apothekers en tandheelkundige oplei-
dingen. Met de opkomst van de specialistische
medische zorg in de ziekenhuizen, evolueert ook
de groep van verpleegkundigen tot een volwaar-
dige professie.

Voor de genealoog is de studie van de bronnen
die op de geneeskunde betrekking hebben vaak
interessant. Veel van de namen van de gilden-
broeders zijn bekend, evenals soms hun levens-
loop. In veel archivalia zijn gegevens opgeno-
men die zowel op de verzorging van de patiënten
betrekking hebben (rekeningen van artsenver-
richtingen) maar ook de zakelijk betrekkingen
vastgelegd bij de aanstelling van artsen in de ste-
den.

Literatuurlijst
Bij dit artikel heb ik zeer veel bronnen gebruikt die
ik voor een deel in de eindnoten heb verwerkt.
Voor mijn bronnen gebruikte ik in hoofdzaak de

vele werken die in de historische afdeling van de
medische bibliotheek te Nijmegen te vinden zijn.
Dit is een unieke collectie die ik van harte kan aan-
bevelen. Ik beperkte mij dus tot een hoofdwerk in
de medische geschiedenis: G. A. Lindenboom
(1972) Geschiedenis van de Medische Wetenschap
in Nederland. Haarlem: Fibula - van Dishoek (klas-
sieker)

Zouden lezers bepaalde literatuurgegevens wensen,
neem dan contact op met de auteur, (zie opgave
medewerkers op pag. 175)

Noten:
1. Deze staatsexamens worden gewoonlijk ver-
deeld in twee delen: namelijk het geneeskundi-
ge deel (interne-geneeskunde, neurologie-
psychiatrie en kindergeneeskunde) dat het eer-
ste deel van het artsexamen (semi-arts) vormde
en het chirurgische-verloskundige deel
(chirurgie, verloskunde en vrouwenziekten,
KNO-heelkunde, Oogheelkunde, huidziekten)
het tweede deel van het arts examen. Na het sla-
gen voor het tweede deel werd men beëdigd en
toegelaten tot de uitoefening van de geneeskun-
de in volle omvang. De totale studie duur be-
droeg ca. acht jaar.

2. Ook deze opleiding is de laatste jaren dras-
tisch gewijzigd.
3. Voor dit deel gebruikte ik L.P.H. J. de Vink
(geen jaar): Het ontstaan en de geschiedenis
van de specialistenregistratie commissie Kon.
Ned. Maatsch. Bevord. der Geneeskunde.
4. huisarts als uitdrukking bestond niet.
5. Globaal kun je zeggen dat tot 1875 de effec-
tiviteit van de gewone geneeskunde uiterst po-
ver was. Door de introductie van de hygiëne, de
verbetering van de sociale omstandigheden
(watervoorziening, riolering) en het op de
markt komen van enkele eenvoudige genees-
middelen (aspirine, desinfectantia, pijnstillers)
nam de gemiddelde levensduur geleidelijk aan
toe.
6. Naar aanleiding van een verzoek van de
agent van nationale opvoeding (waaronder ge-
zondheid viel) tot registratie van ziekenhuisin-
stellingen bleken in 1810 in Nederland 20 der-
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gelijke instellingen voor te komen en wel te
Alkmaar (mannen en vrouwen gasthuis), Am-
sterdam (binnen en buitengasthuis), Arnhem,
Delft, Dordrecht (het sacrementsziekenhuis),
Enkhuizen, Gorkum, Gouda, Groningen
(Burgerziekenhuis), Haarlem (groote gasthuis),
Den Bosch, Hoorn, Leeuwarden, Leiden
(Cecilia-gasthuis), Middelburg, Purmerend,
Rotterdam, Utrecht (Catharijnegasthuis),
Weesp, Zutphen. In Den Haag was dus geen
ziekenhuis.
De eerste confessionele/professionele zieken-
huizen zijn merkwaardig genoeg van Joodse
origine te Amsterdam. Allereerst stichtte het
Joods kerkbestuur (1804) een ziekenhuis in Ra-
penburg, dat vooral op de kosher traditie lette,
daarna kwam een tweede joods ziekenhuis in de
Roeterstraat. Met het Prinsegrachtziekenhuis
(1843) te Amsterdam en het Coolsingelzieken-
huis (1851) te Rotterdam werd een nieuwe
trend ingezet. In opzet waren dit reeds modern
aandoende ziekenhuizen.
7. Klinisch is afgeleid van clinè = beddenhuis.
8. Het poli = stad, dus de stadskliniek.
9. Er waren liefst 600 ziekenfondsen in Neder-
land, die elkaar op leven en dood bevochten.
10. De recente eisen tot toelating tot de specia-
listen opleiding zijn behoorlijk aangescherpt,
terwijl ook de duur van de specialisatie en de
opleidingseisen aanzienlijk zijn verzwaard.
11. Het gehele sociale zorgsysteem was in Ne-
derland vanaf 1900 eigenlijk van Duitse origi-
ne. Ook na de oorlog is o.a. de Bijstandswet in
Bonn voorbereid. De bakermat van ons sociale
stelsel ligt dus niet in Den Haag maar in Bonn,

Berlijn, Frankfurt en andere Duitse steden.
12. Voor het schrijven van dit hoofdstuk maak-
te ik gebruik van het boek : Van tandenmeester
en tandartsen (1877-1977)
13. De familiegeschiedenis van Theodoor
Dentz leest als een roman. Hij stamt zoals veel
tandenmeesters uit een Joodse familie met veel
ambitie. Vermoedelijk heeft hij het vak als tan-
denmeester bij zijn vader geleerd die eveneens
tandenmeester was en zich zelf hoftandmeester
mocht noemen. Doch Theodoor studeerde meer
en na toestemming van de minister te hebben
gekregen verwierf hij met cum laude de doc-
torsgraad te Utrecht.
14. Voor het schrijven van dit deel maakte ik
dankbaar gebruik van J.T.M, van der Heiden.
(1994) Het ziekenhuis door de eeuwen Rotter-
dam: Erasmus Publishing.
15. Soeurs de la charité.
16. De eerste directrice was jonkvrouwe Hen-
riette Schwellingrebel.
17. O.a. het Bronovo-ziekenhuis te Utrecht.
18. Velen werden hoofdverpleegster.
19. Andere pioniers waren de dames Bossevain,
Cort van der Linden en Meyboom.
20. De dochter van de zeer beroemde prof.
Bosch Kemper, de grondlegger van de Neder-
landse sociologie en vooral bekend door zijn
studie over armoede in Nederland.
21. Een herinnering aan het Witte Kruis dat met
de opleiding begonnen was.
22. Een belangrijke kostenpost was het ver-
pleegsters-uniform, een dienstkleding die aan
de kleding van de zusters van liefde herinnerde.

Gemeentearchief Nij megen
Juist voor het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het bericht dat de openstelling
van dit archief in de nieuwe verstiging een maand vertraagd is. Een en ander zou verband
houden met de aanwezigheid van te veel vocht in de nieuwe archiefopslagplaats.
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Weigeborenen in Holland
W.H.Morel van Mourik

Inleiding
In een eerder artikel {Ons Erfgoed 2e jg, p.
148 e.v.) is al eens terloops op de weigebo-
renen ingegaan. Daar veel onderzoekers in
hun kwartierstaat op een welgeboren voor-
ouder kunnen stuiten, is het zinvol hier
eens uitvoeriger bij stil te staan. Het tweede
deel van de titel van deze bijdrage houdt
een beperking èn een waarschuwing in. We
zijn als Nederlanders zo gewend, ons land
als een eenheid te zien, dat we er niet bij
nadenken dat de gewesten, die wij nu als
provincies kennen, in vroeger tijden een
eigen ontwikkeling kunnen hebben doorge-
maakt. Voor ons onderwerp betekent dit,
dat welgeborenschap in Holland een heel
andere inhoud heeft dan in het aanpalende
Sticht van Utrecht, Gelre en zelfs Zeeland,
dat immers in de middeleeuwen met Hol-
land onder één en dezelfde graaf stond. Het
onderstaande geldt dus alleen voor wat wij
nu globaal kennen als Noord- en Zuid-
Holland.

Eerste kennismaking
Weigeborenen zijn boeren, die zich er op
voorstaan van adel te zijn. Dat is ietwat
provocerend gezegd, maar in feite komt het
daar toch op neer. Voor mensen uit de 'rode
boekjes' van het Centraal Bureau voor Ge-
nealogie, waarin de Nederlandse adel
wordt beschreven, blijft dit een moeilijk te
verteren zaak. Adeldom wordt, en werd,
zeker in vorige eeuwen, immers geken-
merkt door een adellijke levenswijze. Het
is hier niet de plaats daar uitvoerig op in te
gaan, maar één van die kenmerken was, dat
men zijn geld niet met handenarbeid ver-

diende. Zo stelden de buren van Koen van
Foreest in 1465, dat hij als boer en niet als
ridder leefde en dat hij dus met de boeren
schot (een soort belasting) moest betalen.
Koen vond dat hij als welgeborene daarvan
vrijgesteld was. In Capelle aan de IJssel
wilde Floer Uien Pieters geen schot beta-
len, omdat hij een welgeboren man was. De
zaak kwam voor de Hoge Vierschaar van
Schieland, die op 21 juli 1448 uitspraak
deed: Floer werd in het gelijk gesteld.

Belang van welgeborenschap
Weigeborenen hoefden niet bij te dragen in
de schotbelasting van het ambacht en aan
bepaalde diensten. Dat zette natuurlijk
kwaad bloed bij de niet-welgeborenen, ze-
ker als het aantal weigeborenen groot was:
een klein deel van de ingezetenen draaide
dan op voor de aangeslagen belasting en de
te verrichten diensten.
Verder stonden weigeborenen bij een ver-
grijp niet voor schout en schepenen terecht,
maar voor standgenoten: de Baljuw en
Mannen, die de Hoge Vierschaar spanden.
Die 'Mannen' werden gekozen uit de kring
van de weigeborenen. Twee duidelijke re-
denen dus om als welgeborene bekend te
zijn.

Langzamerhand verdween bovenstaand be-
lang van het welgeborenschap. Er kwamen
andere belastingen bij, waar iedereen aan
mee moest betalen; het schot maakte van
het totaal tenslotte slechts een klein percen-
tage uit. De diensten werden door een geld-
bijdrage vervangen, waartegenover een
recht kon staan. Zo werd in Lisse de plicht
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tot helmplanten in het binnenduin vervan-
gen door het z.g. helmgeld; de tegenpresta-
tie was dat de inwoners gratis hun paarden
in het duin mochten laten weiden. De
rechtspraak tenslotte werd voor ieder ge-
lijk. Zo wiste de tijd het onderscheid tussen
weigeborenen en huislieden uit en kon het
versregeltje "een boer is geen edelman" op-
geld doen.

Historische belangstelling
In de twintigste eeuw zien we een ge-
schiedkundige belangstelling ontstaan. In
1926 verscheen de studie van LA. Gosses:
Weigeborenen en Huislieden, en sindsdien
is er met tussenpozen over geschreven, ook
in genealogische tijdschriften. Merkwaar-
dig is, dat de directe toepassing voor het
genealogisch onderzoek in deze tijdschrif-
ten nogal magertjes is. Immers, wie in
mannelijke lijn van een welgeborene af-
stamt, heeft grote kans dat hij of zij tenslot-
te bij Karel de Grote uitkomt. Dat geldt
eveneens voor de samensteller van een
kwartierstaat, die daarin een welgeborene
aantreft.
W.C. Braat schreef in Gens Nostra van
1953 (p. 53-55) onder dezelfde titel als
Gosses' werk een artikel waarin hij diens
standpunt overneemt en hij probeert dat
een historische basis te geven. Kortweg
komt het hierop neer dat welborenen de
resten zijn van een adeldom van vóór de
invoering van het leenstelsel. Het is een in-
teressant artikel, maar het standpunt dat de-
ze prefeodale adel de weigeborenen hebben
opgeleverd, wordt tegenwoordig door des-
kundigen niet meer aangehangen.

Ontmoetingen met weigeborenen
Belangrijker, juist voor genealogisch on-
derzoek, is het - helaas summiere - direct

daaropvolgende artikel van A.F.de Graaff:
'Ontmoetingen met weigeborenen', waarin
hij lijsten vermeldt met namen van weige-
borenen uit Holland tot ca. 1700. Hij waar-
schuwt voor overhaaste conclusies, maar
gecombineerd met andere gegevens, kan in
bepaalde gevallen tot een welgeborenschap
van een voorouder geconcludeerd worden.
In 1991 verschenen in het genealogisch
tijdschrift voor Zuid-Holland Ons Voorge-
slacht een tweetal bijdragen die een kijkje
opleveren in de dagelijkse praktijk. In het
nummer van mei 1991 (p. 215-217) is een
uitspraak afgedrukt van het Hof van Hol-
land d.d. 17 december 1468. De procureur-
generaal van de graaf van Holland contra
28 personen, die alle met patroniem aange-
duid worden, b.v. Jan Jansz. (gewoner kan
het niet, zou je zeggen). De procureur stelt
dat een deel van hen of hun ouders nog en-
kele jaren geleden als huislieden zijn opge-
treden, schot hebben betaald en zich nu aan
schot en diensten, zoals het schoonmaken
van de vijver, onttrekken. Hij eist een boete
van 200 gouden leeuwen; bovendien moe-
ten zij tot hun oorspronkelijke stand terug-
keren.
De 28 verweerders stellen, dat zij allemaal
in rechte mannelijke lijn welgeboren lieden
zijn en altijd als zodanig zijn erkend,
evenals hun ouders in de vierschaar hebben
gezeten en ondanks pogingen van de huis-
lieden niet aan betalingen en diensten heb-
ben deelgenomen. Wat dan volgt is genea-
logisch interessant. Van een aantal van hen
vernemen we de afkomst. De verweerder
Jan Willems stamt "uit de hofstede van
Haestrecht via Huyge Tayster". In 1448, bij
een soortgelijke kwestie tussen de buren
van Maasland en de ouders van een andere
verweerder, Potter Wille, is vastgesteld, dat
zij "van de wapene van Oestgeest" zijn.
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Willem Jacobs, uit de Lier, stamt via zijn
grootvader Mairtijn van der Bregge "van de
hofstede van Heemskerck". Aernt en Geryt
Huygensz, broers, stammen af van Phillips
Jansz, die in 1432 zijn welgeboren afkomst
bewezen had en afkomstig was "uit de hof-
stede Harlair". Jacob Jacobsz, Phillip Wil-
lemsz. en Dirck Claisz. komen "uit de stam
van der Broncherst". De anderen verklaren
of een dergelijke afstamming te hebben of
eerder voor edel te zijn erkend.
Na enig tegengesputter van de procureur en
een reactie van de verweerders doet het
Hof uitspraak. De eiser wordt in het onge-
lijk gesteld en de 28 verweerders kunnen
hun buren met het vonnis de oren wassen.

Huidige opvatting over weigeborenen
Wie met zijn genealogisch onderzoek in de
vijftiende eeuw en in de in bovengenoemde
akte genoemde dorpen Maasland, de Lier,
Bodegraven en Naaldwijk terecht komt,
doet er goed aan, de akte nauwgezet te be-
studeren om te zien of de onder patroniem
genoemden in zijn genealogie passen. Een
doorstoot naar een klinkende naam van een
schildboortig geslacht uit de dertiende
eeuw behoort dan tot de mogelijkheden.

De merkwaardige aanduiding "uit de hof-
stede van" enz. geeft aan uit welk geslacht
de betrokken welgeborene stamt. Hiermee
zijn we aangekomen bij de huidige opvat-
ting over de weigeborenen in Holland: de
"agrarische lijn" van een oorspronkelijk
ministerialen (= dienstmannen)geslacht,
waarvan de 'ridderlijke' lijn tenslotte de
'rode boekjes' van het Centraal Bureau voor
Genealogie haalde. De kwalificatie en de
voorrechten van welgeboren behield men,
ook al was men sociaal niet meer te onder-
scheiden van de andere boeren uit het dorp.

Nog een interessante akte
Jarenlang als boer het schot meebetalen,
hoeft geen bezwaar te zijn om het welgebo-
renschap opnieuw bevestigd te zien of te-
rug te krijgen. Dat blijkt uit een akte die in
Ons Voorgeslacht van 1991, p. 380/1 ver-
meld wordt. De Hoge Vierschaar van Delf-
land, baljuw en acht welgeboren mannen,
deed op 19 juli 1557 uitspraak in het con-
flict tussen Dirck Anthonisz. van Dijck en
de schotgaarder van Maasland, uiteraard
over de schotbetaling. Dirc merkte fijntjes
op dat een in de vierschaar aanwezige wei-
geborene, Allert Cornelisz., 13 jaar als
huisman het schot had meebetaald, omdat
hij zijn wapen niet kende en niet wist dat
hij welgeboren was. Zover kan de kennis
dus wegzakken! Overigens werd tegen
Dirck Anthonisz. ingebracht, dat zijn vader
zich nooit voor welgeborene had uitgege-
ven, als schepen van het ambacht Hoden-
pijl met de huislieden in de lage vierschaar
had gezeten en schot had betaald, wat zijn
broer Willem Anthonisz. op dat moment
ook nog deed. Dat bleek voor Dirc evenwel
geen consequenties te hebben. De schot-
gaarder werd in het ongelijk gesteld.
Tussen de patroniemen duikt hier ineens
een achternaam op: Van Dijck uit Maas-
land en het ambacht Hodenpijl. Als wapen
van de familie wordt vermeld: een gouden
slang op en blauw veld. Het geslacht komt
ook voor als Van Adrichem, zie het artikel:
Oorsprong en genealogie van de Haagse
familie Van Adrichem, Jaarboek Centraal
Bureau voor Genealogie 1973, p. 203-232.
Bovengenoemde Dirc is daar de tweede ge-
neratie. Hij is IVb in de genealogie Van
Dijk van Adrichem in Ons Voorgeslacht
van 1988, p. 221-228; deze publicatie gaat
dus verder terug. Het artikel Van Adrichem
in Gens Nostra van februari 1988, p. 61-68
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levert extra gegevens. Het komt niet zo
vaak voor dat over een familie van weige-
borenen zoveel gepubliceerd wordt. Wie in
het Westland kwartieren Van Dijk of Van
Adrichem heeft, moet nu rechtop gaan zit-
ten!

Van der Spek
Een mooi voorbeeld laat het welgeboren
geslacht Van der Spek zien. Er is hierover
gepubliceerd in Ons Voorgeslacht van
1980 (p. 313-349) en 1984 (p. 417-426).
De familie voerde als wapen een rode
leeuw op een veld van goud met een baren-
steel over het geheel, een wapen dat ver-
wijst naar de Van Teijlingens of de Van
Brederodes, klinkende namen dus.
De eerste Van der Specke, Willem, wordt
in 1325 in Lisse genoemd. Het huis Ter
Specke, met 13 morgen land, dat voor het
eerst in 1343 vermeld wordt, ontleende zijn
naam aan "die Specken", het omringende
met wilgen overdekte drassige land. Aan-
vankelijk woonden leden van dit geslacht
in Lisse en omgeving en bekleedden amb-
ten als schout (van Lisse en Noordwijker-
hout), schepen (van Haarlem en Leiden) en
burgemeester (van Leiden). Al in de vijf-
tiende eeuw behoorde een hofstede met 13
morgen land onder Rijswijk tot het bezit
van de familie en daar hebben zich ook le-
den van dit geslacht gevestigd; tot in deze
tijd wonen er Van der Speks in Rijswijk.
Dat het een aanzienlijk geslacht betreft
wordt duidelijk als we weten dat Jacob van

der Speek, vermeld in 1424, deel uitmaakte
van de ridderschap en edelen door wie Ka-
rel de Stoute op 21 juli 1468 werd ingehul-
digd. In 1435 moest hij er zich in schikken,
dat hij niet met de ridderschap de bede be-
taalde, maar met de gewone weigeborenen.
Hij en een aantal andere leden van zijn fa-
milie kochten van tijd tot tijd de krijgs-
dienst af, die zij op grond van hun afkomst
in grafelijke dienst moesten vervullen. Het
geslacht is tenslotte opgegaan in de boeren-
stand (met nageslacht te Noordwijkerhout,
Rijnsburg en Rijswijk), een daling op de
maatschappelijke ladder die zoveel welge-
boren geslachten te zien hebben gegeven.
Niettemin betreft het hier een bijzonder in-
teressante groep, die het hedendaagse be-
grip 'adel' sterk relativeert.

Tenslotte
Het zou een goede zaak zijn als er systema-
tisch onderzoek naar weigeborenen in
Noord- en Zuid-Holland zou worden ge-
daan, met als uitkomst een periodieke pu-
blicatie per dorp. Genealogische onderzoe-
kers kunnen dan zonder veel moeite na-
gaan, of er weigeborenen onder hun kwar-
tieren schuil gaan. Een 'Werkgroep Weige-
borenen', die bestaande publicaties (ook al
op Internet!) op welgeborenschap nagaat en
nieuwe bronnen aanboort, lijkt daarvoor
het meest geschikt. Ik ben bereid als
'aanjager' te fungeren en zie dan ook graag
reacties van aanstaande werkgroepleden
tegemoet.
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Eppendorf nr. 4, de oorspronkelijke woonstee
van de fBartjesf

J. Bartelsman

Het verhaal gaat dat op de grond van deze
boerderij Eppendorf nr. 4 het eerste kerkje
uit de omgeving heeft gestaan. Het was
aan de patroonheilige Sint Bartholomeus
gewijd. Hiervan zou dan de naam Bar-
telsmann/Bertelsmann afkomstig zijn maar
bewijzen kan ik dat niet.

Noord Duitsland was destijds dun bevolkt.
De toenmalige Germanen deelden zich in
stammen in en leefden in districten, land-
schappen die door riviertjes of gebergten
van elkaar werden gescheiden. Steden wa-
ren er nog niet, doch meer losse dorpjes of
groepjes boerderijen. De grootste boerderij
vormde een soort leiderschap. Toen de
Frankische koning Karel de Grote (742-
814) als zoon van Pippijn III de Korte, na
een dertigjarige oorlog de macht vernietig-
de van de Saksen, Beieren, Alvaren en
Longobarden en alles onder controle had
voerde hij een Frankisch bestuur in. De
overwinning door Karel de Grote was de
oorzaak van de afhankelijkheid. Hij deelde
het land in graafschappen in, die zich in de
loop van de geschiedenis tot vorstendom-
men ontwikkelden. Tevens werden bis-
schoppelijke zetels tot wereldlijke vorsten-
dommen verheven zoals bijv. Osnabrück
en Munster. Dit zal mede de reden zijn ge-
weest dat Karel de Grote in 800 door de
paus tot keizer werd gekroond.
De vroegere boeren werden gedwongen
weggevoerd en hun boerderijen door Fran-
kische boeren bezet, die ze als meier ex-
ploiteerden. Deze boerderij is vanaf die tijd
altijd nr. 1 gebleven. Daarnaast rangschik-

ten zich naar grootte en belangrijkheid de
andere boerderijen van de toenmalige boe-
ren. Zo staat in elke oude oorkonde en aan-
tekeningen tot heden de boerderij Eppen-
dorf als nr. 4. Boerderijen die vanaf 1180
met lage nummers bestonden zijn oor-
spronkelijke boerderijen. In 1180 werden
voor het eerst nieuwe boerderijen door de
landheren gevestigd, zogenaamde hazen-
boerderijen, d.w.z. in het bos gelegen plaat-
sen met belastingvrijheid waardoor deze
lieden hier bleven en niet naar het Oosten
trokken om daar hun geluk te zoeken. Een
boerderij die daardoor een zogenaamde uit-
zonderingspositie had, bezat een stuk grond
dat uit de openbare grond en bodem was
toebedeeld en oorspronkelijk daardoor als
vrije boerderij bekend was. Door deze huis-
nummering is, naar het inzicht van de Duit-
se historici en geschiedkundigen, een oor-
spronkelijke vestiging al voor de invoering
van de Karolingische meierverdragen be-
wezen. Eerst later werden de toenmalige
vrije boerderijen afhankelijk van de landhe-
ren, in ons geval van de bisschop van
Osnabrück. Eerst veel later gaf de bis-
schop, als domeinbeheerder te Osnabrück,
zijn rechten op de opbrengsten van de boer-
derij op, waardoor een nieuwe domeinbe-
heerder de opperheerschappij over de boer-
derij Eppendorf kreeg. Dat was de heer
Johan von Vahrendorf en via hem verwierf
in 1435 baron Wilm (Wilhelm) von Staël
deels door vererving en deels door koop het
eigendom van de boerderij Bertelsmann,
Eppendorf 4. Sedertdien was de oorspron-
kelijke woonplaats van de 'Bartjes' eigen-
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dom van de Von Staëls tot de boerenbevrij-
ding na de Napoleontische tijd (1815). In
1810 werd het landeigenaarschap van de
bisschop definitief afgeschaft.
Tot de onvrije boerderijen behoorde dus
ook onze oorspronkelijk woonplaats. De
Bertelsmannen in Eppendorf waren wel be-
lastingplichtig doch zelfstandig en niet on-
derhorig. Ze konden eigen vermogen ver-
werven en zich met kleine bedragen verder
vrijkopen. De eigendomspapieren van de
heren Von Staël bevinden zich in het ar-
chief van Osnabrück doch zijn nog niet
voor algemeen gebruik vrijgegeven. Dit zo-
genaamde bezitsrecht bestond echter eigen-
lijk alleen uit het recht op de te betalen be-
lastingen en dienstverlening. De Von Staëls
konden de boerderij niet zonder de bewo-
ner verkopen en dus niet leeg opleveren
De boerderij viel als erfenis alleen aan de
jongste zoon, of, als er geen zonen waren,
aan de jongste dochter toe. De andere kin-
deren ontvingen een geldelijke afkoopsom,
afhankelijk van de waarde van de boerderij
en gedeeld door het aantal kinderen. Een
aantal kinderen op de boerderij was altijd
uitermate belangrijk om te kunnen overle-
ven omdat dit zware werk altijd jonge ster-
ke mankracht vergde. Daar geld op het land
altijd zeer krap was, vonden ook processen
over die afkoopsom voor het gerecht plaats,
die een generatie lang konden voortduren
totdat de afkoopsom betaald werd. De kin-
deren hadden een verworven woonrecht op
de ouderlijke boerderij zolang er in de
boerderij of de schuur plaats was en vooral
recht op arbeid. Woonden zij niet op de
boerderij dan toch wel vlakbij. Ook was er
wel eens een kleine bijwoning die verder
op het land stond. De niet-ervende zoon
werd in feite huurling (dat is dus niet het-
zelfde als de term pachter) en verrichte als

nevenarbeid handwerkzaamheden voor de
bewerking van de producten van het land
en betaalde voor de woning, die hij met ar-
beid voor de boeren kon betalen.
De jongste ervende zoon bezat dus het erf-
recht. Hij moest echter verklaren, dat hij de
erfenis aannam en erfenis-belasting zou be-
talen, waarover onderhandeld kon worden.
Zo is bijv. in het rekeningenboek van Von
Staël vermeld, dat bij het overlijden van de
eerste echtgenote van Peter Bertelsmann
om toestemming tot een tweede huwelijk te
krijgen 34 Taler (een oude Duitse munt, in
latere tijd ter waarde van drie mark) betaald
moest worden, terwijl deze eerste echtge-
note slechts korte tijd geleefd had. Op 17
november 1694 betaalde Peter Bertelsmann
voor het overlijden van zijn ouders voor het
vruchtgebruik 15 Taler. Het overlijden van
Peter's tweede vrouw Anna op 1 april 1713
kostte hem 33 Taler. Het doorgeven van de
boerderij aan zijn zoon Eberhard Jurgen
Bertelsmann, geboren 15 april 1686 die op
9 oktober 1713 huwde met zijn bruid Anna
Maria Grotthus geboren op 9 januari 1689,
kostte hem 65 Taler. Ook bij het overlijden
van kinderen moest er 6 Taler betaald wor-
den aan de Von Staëls. Het eenvoudig ver-
laten van de boerderij, bijv. om elders te
gaan werken was ook al niet mogelijk want
Johannes Bertelsmann moest in 1659 met
14 Taler worden vrijgekocht. Vaak waren
zoons en dochters diensten verplicht bij de
adellijke huishouding, die zij weer met 3
Taler konden afkopen. Meer dan eens vindt
men aantekeningen voor wat betreft doch-
ters als "heeft 1 m jaar tot tevredenheid ge-
diend, zodat zij voor 18 Taler werd vrijge-
kocht met 1 Taler adminstratiekosten".
Toch was dienstverlening zo slecht nog
niet; men leerde er veel nuttige en bruikba-
re dingen. De landarbeidende bevolking
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was onvrij geworden, doch het Neder-
landse begrip lijfeigene kwam in Duitsland
niet voor. Het was meer een zwakke zelf-
standigheid, in ons land als horigheid om-
schreven. Zonder vrijkoop, geld betalen
aan de landheer of de adellijke grondeige-
naren, kon niemand vanuit de ene in een
andere kaste overgaan. Daar was een bij-
zondere toestemming voor noodzakelijk.
De boer was wel is waar eigenaar van zijn
boerderij, maar de koning of bisschop
stond daar weer boven en maakte daardoor
aanspraak op afdracht in natura en dienst-
verlening. Deze verrichtingen waren inko-
mensbestanddelen van de landheren (thans
met belastingen te vergelijken). Zoals al is
vermeld werd de boerderij Bertelsmann als
overerfelijk en (defensie) belastingplichtig
beschouwd. Men onderscheidt naar grootte
en herkomst der erven: volledige erfgena-
men, half-erfgenamen, keuterboeren en
niet-grondbezitters en dagloners.
De jaarlijkse bijdragen zagen er als volgt
uit:

Rogge: 1 malter en 3 schepel. Gerst: 1 mal-
ter en 3 schepel. Haver: 7 malter.
1 malter is 12 schepel en een schepel is een
inhoudsmaat voor droge waren, een grote
houten schop om graan of aardappelen mee
te scheppen: 0,1 hl = ± 4 5 pond gerst(=
licht materiaal en Osnabrückermaatvoe-
ring).
Een varken als gift: van 100 pond of 4 Ta-
ler. 120 hopplanten: voor bereiding van
bier. Voor elk rund: 1 Taler.
20 hennen, 40 eieren.
In mei drie dagen ploegen, in de herfst drie
dagen ploegen en jaarlijks een week maai-
en, plus eerder vermelde kosten bijv. bij
overlijden. Naast voormelde lasten aan de
grondeigenaar moest ook jaarlijks nog eens
30 Taler betaald worden als belasting voor

het bisschoppelijk ambt. De boerderij-
bewoners bleven overigens katholiek en
ook de Von Staels waren katholiek. In
1546 bestond de boerderij o.a. uit 4 paar-
den, 8 koeien, 5 andere runderen en 13 var-
kens en in 1654 na de 30-jarige oorlog: 2
paarden, 3 koeien en 11 runderen. Vermel-
denswaardig is het feit dat Matthias Ernst
Wilhelm von Stael op 20 mei 1714 aan
Eberhard Jurgen Bertelsmann, de in het
Kirchspiel Borgloh vlakbij de boerderij ge-
legen gronden verkoopt. Omdat deze vrije
zogenaamde Bertelsmann-gronden voor de
verkoop leenvrij bezit waren van de Von
Staëls, waren deze gronden in Eppendorf
dan ook in vrije eigendom gekomen. De
boeken vermelden letterlijk: "Bertelsmann
een volledig erfgenaam in Kerspel Bor-
gloh." en gedurende honderden jaren is
Bertelsmann de naam van de boerderij ge-
weest. Echtgenoten van erfdochters dien-
den volgens plaatselijk recht de naam van
de boerderij aan te nemen, zodat de boerde-
rij en familienaam voortaan Bertelsmann
bleef. Dat de naam Bartelsmann/Bertels-
mann voor een en dezelfde persoon ge-
bruikt werd lag aan de uitspraak, omdat de
pastores de naam in de oorkonden vermel-
den zoals zij meenden dat de uitspraak
klonk. Ook vergaten helaas diezelfde pas-
tores, bij de invulling van de kerkboeken
achteraf, nog wel eens geboorten/dopen te
noteren. Zodat je tevergeefs blijft zoeken.
Osnabrück werd door de hertogen Von
Braunschweig-Luneburg geregeerd, die
daar door volgens erfrecht bisschop waren.
Het daaruit voortgekomen koninkrijk Han-
nover werd in 1866 een Pruisische provin-
cie. In 1810 werd het landeigenaarschap
van de bisschop definitief afgeschaft. Mid-
den vorige eeuw (±1850), we zijn dus in-
middels een eeuw verder, waren de aflos-
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singsgelden van de boerderij Eppendorf
aan de staat betaald en was de boerderij uit-
eindelijk vrij.
Bij de boerenbevrijding werd vastgelegd
hoelang de afdrachten nog betaald moesten
worden. Pas daarna behoorde de boerderij
helemaal alleen van de boer zelf. Het heeft
echter in vele gevallen tot 1870 geduurd
voordat de boeren de aflossingen van hun
boerderijen afbetaald hadden. De huurling,
die zelf geen eigen grond of land bezat,
maar wel zijn eigen arbeid als inzet, werd
bij de boerenbevrijding zelf vrij. Ze konden
dan ook het boerenbestaan verlaten en in
een andere omgeving of naburige stad werk
gaan zoeken.
Nakomelingen van huurlingen, die in het
midden van de negentiende eeuw vanuit
Eppendorf naar de omgeving trokken, wo-
nen bijvoorbeeld in Georgsmariënhutte en
Osnabrück waar ook thans nog nakomelin-
gen leven.
Toen in het midden van de negentiende
eeuw in Bielefeld, zo rond 1852, de machi-
nale spinnerij in de grote fabrieken tot ont-
wikkeling kwam, werden de huurlingen
grotendeels werkloos. Aan de andere kant
werden zij de eerste fabrieksarbeiders die
naar de steden trokken en in hun weinige

Enkele begrippen

In het recept in het vorige nummer werd op
pag. 98 de term couli gebruikt, welk woord ik
niet kon thuis brengen. Gelukkig waren er
enkele lezers, die hier meer van afwisten.
Couli is een bestaand woord en is ingekookt
groente-, vlees- of vruchtennat, dat gefiltreerd
wordt.
Gaarne dank voor de informatie

Klopvrouw was een beroep, dat destijds in Den
Haag voorkwam. Waarschijnlijk is dit de vrou-

vrije uren de door hen gehuurde stukken
land bewerkten. De nakomelingen van de
rijke boeren zakten sociaal af en het heeft
heel lang geduurd voordat men weer een
sociale stap voorwaarts kon maken. Wan-
neer een boerenzoon voor zijn veertigste
geen kans zag erfgenaam en eigenaar van
de boerderij te worden, liet hij zich uitko-
pen en vertrok als koopman/handelsreiziger
hetgeen niet altijd zonder (levens)gevaar
was. Er was immers genoeg gespuis langs
de nog moeilijk begaanbare wegen. Zo vlo-
gen de Bartelsmann/Bertelsmannen uit
over de gehele wereld: Amerika, België,
Canada, Cali-Columbia, Duitsland, Indone-
sië, Italië, Nederland, Santiago-Chili, Thai-
land, Zuid Afrika en Zweden.
Het voorgaande moge illustreren, dat het
boerenbedrijf ten oosten van onze lands-
grens niet zonder meer een welvarend be-
staan opleverde. Het zijn levensomstandig-
heden zoals men ze ook in bepaalde streken
van ons land kende. We krijgen zo niet al-
leen een beeld van het reilen en zeilen van
onze voorouders, maar dank zij de registra-
tie van wat zij in geld en natura aan belas-
tingen en pachten moesten opbrengen, ook
gegevens van allerlei voorouders, die op
andere manieren niet te achterhalen zijn.

welijke vorm van klopper of porder, d.w.z.
degeen die tegen een zekere vergoeding 's
morgens vroeg door kloppen op de deur, door
bellen of ook wel met een lange stok op de
bovenramen te kloppen de mensen ging wek-
ken.

Vinder (v.e. ambacht) is de benaming van
leden van gildebesturen, meestal door de
stedelijke overheid aangesteld, die als keur-
meesters en controleurs fungeerden.
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Genealogie in Duitsland
JW. Koten

Ongeveer een kwart van alle Nederlanders
heeft Duitse voorouders en waarschijnlijk
ligt dit getal nog hoger in de Limburgse
provincie omdat het grensverloop door de
eeuwen een nogal grillig verloop heeft ge-
had. Vandaar dat in Nederland maar in het
bijzonder Limburg veel belangstelling be-
staat voor de Duitse genealogie. Het doen
van speurwerk in Duitsland is voor de ge-
middelde Nederlander uiterst frustrerend.
Drie belangrijke redenen zijn hiervoor aan
te wijzen.
- de privacy wetgeving: gegevens na 1 jan
1876 zijn niet voor openbare raadpleging
beschikbaar, maar kunnen uitsluitend amb-
telijk door rechtstreekse afstammelingen
tegen betaling worden opgevraagd. Dit is
minimaal 20 mark maar kan makkelijk ook
wel 200 mark kosten als de betrokkene
voorvader niet gemakkelijk te traceren is.
Door personeelsgebrek kan het maanden
duren aleer men de over de gevraagde do-
cumenten beschikking krijgt.
- De archivalia ook voor deze kritische da-
tum zijn uiterst moeilijk toegankelijk, zeg
maar bezoekersonvriendelijk. Omdat de
openingstijden beperkt zijn en het aantal
bezoekers ook aan limieten is gebonden
moet men tijdig (soms maanden te voren)
reserveren. Verder is het aantal dossiers dat
men mag opvragen gelimiteerd tot 30. Wil
men een archief bezoeken dan moet men
tijdig voor de dag een stoel reserveren. Dus
maanden van te voren afspreken. De mees-
te bestanden zijn niet geïndexeerd of ge-
klapperd, zodat men op zijn ouderwets ein-
deloos door de leggers heen moet.
- De archiefdienst is nauwelijks geïnte-

greerd, zodat het naspeuren waar eventuele
bronnen liggen reeds op zich een heel werk
is. De Duitse genealogische zustervereni-
gingen pogen indexen samen te stellen
waar de relevante archivalia zijn opgesla-
gen, doch dit is lang niet uitputtend gedaan.
Automatisering van enige omvang is in
Duitse archieven nauwelijks doorgedron-
gen
Veel gegevens zijn nog niet gecentrali-
seerd. Vooral bij de protestantse (evange-
lische) kerken liggen de meeste gegevens
nog bij plaatselijke pastorieën. Een aantal
van deze gegevens is echter gebundeld en
in Bopart na afspraak in te zien. Wie plaat-
selijk bij de pastorie wil speuren, moet ge-
degen afspraken maken.
Wie in West Duitsland en vooral in het ge-
bied van het Rijnland onderzoek wil doen
kan nog maar het beste lid worden van het
Westdeutsche Geselschaft für Familienkun-
de. De Geschaftsführer zit te Keulen: Adres
Unter Gottes Gnaden 34. 50859 Köln, tel.
0049221-508488. Deze vereniging heeft in
de meeste gemeenten wel een persoon die
de plaatselijke situatie kent en waarmee
men, eventueel via bemiddeling van de
vereniging, contact op kan nemen. Een lid-
maatschap kost ca 60 Mark. Het bedrag
van 60 mark zal men ongetwijfeld bij het
onderzoek "er uit kunnen halen". Verder
heeft de vereniging een uitgebreide boeke-
rij te Brühl (in hetzelfde gebouw als het
Rheinische Personenstandsarchiv) die op
dinsdag kan worden geraadpleegd. Neem
tevoren telefonisch contact op. De vereni-
ging geeft regelmatig publicaties uit tegen
een schappelijke prijs om aan te geven
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waar bronnen te vinden zijn. Daarnaast kan
zij u met personen met dezelfde interesse in
contact brengen.
Het belangrijkste archief voor de driehoek
Aken-Keulen-Krefeld is te vinden in Brühl.
Schlossstr 12, 50321 Brühl. Tel. 00492232-
945380. Bezoek uitsluitend na afspraak,
reken op enkele maanden wachttijd. Er is
een bescheiden hulp aanwezig. In het zelf-
de gebouw is ook de bibliotheek van de ge-
nealogische vereniging, uitsluitend toegan-
kelijk voor leden.
Voor het meer noordelijk gebied wordt ver-
wezen naar Haupsarchiv Düsseldorf, Mau-
erstr 55, D40476, tel. 0049211-944902. Dit
archief heeft vier afdelingen, waarvan afde-
ling I persoonsgegevens bevat, afdeling II
gegevens van sociaal recht, financiën en
locale vertegenwoordiging, Afd IV is niet
in dit hoofdgebouw onder gebracht maar in
een dependance in het Schloss Kalkum,
Oberdorfstr 10 D40489, tel. 0049211-
940750, op loopafstand van het hoofdge-
bouw. Hier vindt men het kadasterbestand
en de notariële akten.
Voor het gebied ten zuiden van Kleef kan

men te Viersen (kreisarchiv) terecht. Hier
zijn ook kopieën van gegevens uit het
Rijksarchief te vinden die op deze streek
betrekking hebben. Burg Kempen, D47906
Kempen tel. 00492152149922. Ook hier
geldt weer dat het totale bestand nog niet
goed is geïndexeerd.
Dan heeft men ook nog plaatselijke stads-
archieven, waar bescheiden hulp aanwezig
is en waar bronnen of kopieën daarvan die
op stad en omgeving betrekking hebben be-
schikbaar zijn. Dat zijn o.a. te Duisburg
Burgplatz 47051; Mühlheim/Ruhr, Aktien-
str 85, D45473, Mühlheim/Ruhr, Tel.
049208-455-4610 en tenslotte het stadsar-
c/nv Viersen. Wilhelmstr 12 41747 Viersen.
Tel 00492162-101-471.

Ik hoop dat dit artikel u niet te veel heeft
ontmoedigd, U kunt voor verder wetens-
waardigheden ook terecht bij de WGOD,
(Werkgroep Onderzoek Duitsland, secr.
drs. J.E. de Langen, Beverweerdseweg 10,
3985 RD Werkhoven)
(Naar een korte voordracht van dr. G Ja-
cobs, Horstdyck 75a, D 47803 Krefeld.)

Wees op uw hoede .. . .
H.M. Lups

Onlangs woonde ik de crematie bij van een al-
leenstaand familielid. Uit de gesprekken be-
greep ik, dat men op waardepapieren e.d. na, al-
les wilde laten opruimen. Zo kreeg ik de gele-
genheid kenbaar te maken dat ik het bezit van
een aantal oudere foto's, o.a. betrekking heb-
bend op mijn grootouders graag zou willen heb-
ben, te meer daar niemand anders daar belang-
stelling voor had. Gelukkig heeft men ze mij
toegezegd. Uiteindelijk een aanvulling van de
familieverzameling.
Enkele dagen geleden had ik een kennis op be-
zoek, die onverwacht het verzoek had gekregen
mee te helpen een woning van een overleden
90-jarige dame te ontruimen. Ook daar was bij-
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na alles de container ingegaan inclusief een
doos met een hele partij bidprentjes en familie-
drukwerk. Helaas hoor je dat pas achteraf. En
zo zal er ongetwijfeld heel wat waardevolle do-
cumentatie verloren gaan. Maar hoe dit te voor-
komen? Vaak is het euvel geschiedt voor je er
erg in hebt. En je wilt toch ook niet als een
soort erfenisjager overkomen. Op gezette tijden
zou dit item in de publiciteit moeten komen,
vooral daar waar ouderen leven. Naast de diver-
se particuliere verzamelaars van documentatie
kunnen o.a. de NGV en het CBG aanvullingen
voor hun collecties gebruiken. Daar zijn bid-
prentjes, familiedrukwerk, documenten en
eventueel fotomateriaal altijd welkom.



Genealogische puzzels.
André Simons

Een puzzel is een moeilijke opgave, een
moeilijk oplosbaar probleem. Men wil de
oplossing vinden met zoeken, piekeren,
peinzen en filosoferen. Zeker bij een gene-
alogisch onderzoek moet er vaak zwaar ge-
puzzeld worden. Dit gebeurt dan normaal
gesproken in de studiezalen van archiefbe-
heerders.
Al eerder heb ik geschreven dat archiefon-
derzoek vaak zoeken is naar een speld in
een hooiberg; en waar te beginnen als je
voor twintig hooibergen staat? Intuïtie en
geluk moeten dan je (vak)kennis inspire-
ren; en met veel geduld, soms heel veel ge-
duld, moetje de gevonden stukjes naast el-
kaar leggen. Soms dienen er keuzes te wor-
den gemaakt en het is niet makkelijk de
juiste keuze te maken. En dan beschik je op
een bepaald moment over diverse moge-
lijkheden. U blijkt een juiste oplossing voor
de hand te hebben, maar helaas enige tijd
later hebt u andere bronnen en nieuwe ge-
gevens gevonden. Dan moeten er noodge-
dwongen correcties aangebracht worden.
Het reeds gevonden resultaat, waar men
apentrots op was, kan men absoluut niet
meer gebruiken. Het bewijs dat men het
hier met naam en tijdgenoten te doen heeft,
die vaak geen verwantschapslijnen hebben,
speelt met uw geduld en met uw tijd. En,
bovendien, maakt u vaak een verre reis
naar een archief met een negatief resultaat.
Vaak beschikten hofgenealogen over een
rijke fantasie om hun heer te behagen en
aanzien te geven en dat niet alleen in de ze-
ventiende eeuw, ook voor deze periode zijn
de raadsels legio.

Ook bij onderzoek naar de afstamming van
Christine van Dietz. Zij is de vermoedelijke
buitenechtelijke dochter van Anna van Sak-
sen (tweede echtgenote van Willem van
Oranje). De juridisch adviseur van Anna
van Saksen, Jan Rubens, doctor in beide
rechten en ex-schepen van Antwerpen,
wordt geacht de vader te zijn. Zijn afstam-
ming is een geweldige puzzel. Christine
van Dietz is dus waarschijnlijk de onbeken-
de halfzuster van zowel Maurits van Oranje
Nassau als van de geadelde kunstschilder
Pieter Pauwei Rubens.
Als een van de voorouders van Jan Rubens
(langs moederszijde = Barbara Arents
Spierinck van Bautersem) vinden we Jan
Baptist Gillis, heer van Bautersem, vermeld
in 1490 en overleden in 1497. Hij was ge-
huwd met Catharina van Ertborn, die over-
lijdt in 1500.
De familie van Ertborn, afkomstig uit Nas-
sau, behoorde tot de Antwerpse patriciërs.
Haar grootvader, Jan van Ertborn (t 1455),
komt voor op het schilderij van Rogier van
der Weyden, de 7 Sacramenten. Hij zal dan
ook wel meebetaald hebben aan dit kunst-
werk.

Over de afstamming van Jan Gillis van
Bautersem mag men gaan puzzelen aan de
hand van de volgende fragmenten.
In de archieven van de stad Antwerpen het
volgende fragment:
1. Nicolaas Gillis, onderschout van Ant-

werpen.
2. Meester Peter Gillis, geboren 1485 en

gehuwd met Cornelia Sandrien, alias
Daneels
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3. Gillis
- Michel, secretaris van de keizer
- Joachim, advocaat-fiscaal
- Jan

De archieven van de stad Leuven geven het
volgende fragment:
1. Jan Gillis, koopman tot Antwerpen
2. Peter Gillis, echtgenoot van Jof. Maria

Hoymones
3. Gilis

- Michel, secretaris van de keizer
- Joachim, heer van Holsbeek
- Jan

Wie is wie?

Deze fragmentgenealogie illustreert duide-
lijk dat genealogen vroeger en ook nu nog,
vaak onvrijwillig gelijknamige personen
verwisselden of verwisselen.

Over de voorouders van Jan Rubens weten
we eigenlijk teveel en te weinig. Diverse
biografen van Pieter Pauwei Rubens volgen
het standpunt van de vroegere Antwerpse
stadsarchivarissen o.a. Frederik Verachter
en Max Rooses, die verwijzend naar akten
en oorkonden, volgens welke de familie
Rubens reeds in de Antwerpse archieven
terug te vinden is in de veertiende eeuw (o.
a. jonkheer Vermoeien, P.Génart). Piet Se-
verijns houdt de herkomst van de familie
Rubens op Limburg, maar ere-majoor Ru-
bens van Thorn, die jaren aan de stamboom
van de Limburgse Rubens familie heeft ge-
werkt, beweert dat er geen bewijzen zijn
voor verwantschap van de Limburgse Ru-
bens families met Jan Rubens uit Antwer-
pen.
Volgens Erik Houtman staat het vast dat de
familie Rubens afkomstig is uit Brugge.

Hervé Douxchamps volgt deze bewijsvoe-
ring en allen verwijzen ze naar akten, pro-
tocollen, schepenbrieven e.d.m.

Meermaals heb ik er al op gewezen, u weet
wel waar je aan begint, maar u weet niet
waar het eindigt. En u blijft vaak met losse
eindjes zitten.
Maar we hoeven niet altijd zo ver in de tijd
terug te gaan om met 'puzzelstukjes' te zit-
ten. De schrijfwijze van namen kan ons
ook parten spelen. Zo kwam mijn peetoom
ca 1920 in Antwerpen wonen. Zijn voor-
naam was Amand, zowel bij de burgerlijke
stand als in de doopregisters van zijn ge-
boorteplaats. De toen nog Franstalige ad-
ministratie in Antwerpen wilde niet inzien
dat Amand de afkorting was van Amandus
(naar de patroonsheilige van Vlaanderen)
maar vond dat Amand met als laatste letter
een d kon klinken als amande = amandel en
ook wel de pit van een steenvrucht. Ook
kon het klinken als amant met een t = ge-
liefde in de zin van gigoio kan zijn. Hij
kwam dus als ARMAND in het bevol-
kingsregister, want deze naam stond wel in
het boekje met toegelaten voornamen dat
toen in gebruik was.
Als u de juiste toedracht niet kent, loopt u
al op een dood spoor omstreeks 1920.
Ook in de periode van de Franse revolutie
zijn er heel wat namen anders geschreven.
Zo werd bijv. de familie Gorlez, marranen
afkomstig uit Murcia, als Gorlé geregi-
streerd en de familie Murez als Murée daar
de weduwe zich samen met haar kinderen
liet registreren.

Genealogie vind ik een boeiend onderdeel
van de geschiedenis. Ik weet wel dat gene-
alogen wel eens spottend 'geslachtszieken'
of 'collectioneurs van dooie mensjes' wor-
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den genoemd. Maar als men zijn genealogi-
sche vondsten 'opfleurt' met wat interes-
sante gegevens over opleiding, beroep, be-
zit, landkaartfragmenten, gegevens over de
streek of stad van toen, gegevens uit we-
zenboeken, gilden, enz. wordt zelfs het
'puzzelen' zeer leuk. De mensen van toen
komen dan in zekere zin tot leven en men
wordt dan vaak deelgenoot van hun armoe-
de of van hun hoofse cultuur.
Als men de geschiedenis herleidt tot de

'edele krijgskunst', m.a.w. tot het fabriceren
van lijken zoals in de slag om Bastogne of
de slag bij Nieuwpoort, hoe groot ook van
historisch en menselijk belang en het
'stampen' van historische data, dan hoeft
het van mij niet zo zeer. Wie de mensen
waren; en wat ze deden e.d.m. daar heb ik
meer affectie mee. Misschien is het juist
daarom dat ik 'genealogische puzzels' leuk
vind.

Termen van vroeger (exeptie litits finitae - executorie)
H.M. Lups

exceptie litits finitae verzet van afge-
dane zaak
exceptie van litispendentie verzet van
hangende zaak
exceptie van ranvo verzet van o verwij-
zing
exceptie van transactie verzet uit wil-
lig verdrag of vriendelijke scheiding
exceptio rei judicatae verzet van von-
nis of gewijsde zaken
exces overdaad, uitspatting, buitenspo-
righeid; exces van sinne = zinsverruk-
king
excessyf overdadig, boventallig, buiten-
sporig
excipiendo tegenwerpend
exciteren opwekken, gaande maken
executeur uitvoerder (van testament)
exemt vrijstelling
exhiberen tonen, laten zien
excipieeren uitzonderen, uitvlucht ne-
men of zoeken, verzet voorstellen, zich
beroepen op

excipient verzetter
excisenaer pachter der accijnsen
exciteeren opwekken, gaande maken
exclameeren uitroepen, uitschreeuwen
exclave uitliggend, uitgesloten
excludeeren uitsluiten
exclus uitgezonderd, uitgesloten
exclusie uitsluiting, verstek
excogiteeren bezinnen, verzinnen
excommunicatie verbanning, uitslui-
ting van het ontvangen der sacremen-
ten, kerkban
execrabel afgrijselijk, vervloekelijk
excrement uitwerpsel
excus(s)eeren ontschuldigen
excussie afpersing
exequiën lijkdienst, uitvaart
executabel uitrichtelijk, uitvoerlijk
executeeren uitrechten
executeur een uitvoerder, deurwaarder
executie uitvoering, uitwinning
excutoriaal uitvoerlijk, verrichtelijk
executorie uitwinningsbrief
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Paleografie

Extract (inzake authorisatie overlieden)

Op huyd {huyden) hebben my hee (myne heeren) die Burgermn {Burgemeesteren) geaut-
horiseert die ouerluyd vand {van den) drie schutteryen deser stede, Omme voer dese tyt te
vgaderen (vergaderen) die Capiteyne van
hoore scutterie o {om) byd {by den) selue Capiteyne
by aduys van hoore Rotgesellen gecore te werd {werden) Vuyt elcke schutterye Drie per-
sonen vand (van den) vredelixsten en Discreetsten schutterie, maken {makende) te samen
negen persone, metten welcken als vandr (van der) gemenen schutteryen wegen de Bur-
gemrn sullen mogen qmuniceren {communiceren) als des van noede wesen zal, aengaan
{aengaende) de bewaernisse en weluart deser stede voor allen onrust, ruijne en bederffe-
nisse.
Actu de xiiijen dach Jn maerte ano XVC zeue en tzestich, Jn kennisse van my als secretaris

Frans Delft

Dit stuk valt in de tijd dat Nederlandse inwoners de Spaanse overheersing en de gewe-
tensdwang moede, pogingen begonnen aan te wenden ter verkrijging van godsdienstige
en burgerlijke vrijheid. De regering van Amsterdam, die Spaans gezind was verzette zich
voortdurend tegen deze pogingen, doch was genoodzaakt zo nu en dan iets toe te geven.

geauthoriseert = gemachtigd

Paleografie en archiefonderzoek
H.M. Lups
Bij het opmaken van diverse akten maakte Het verdient aanbeveling een aantal van de
men gebruik van voorbeeld boeken, boeken duidelijk geschreven stukken, ook al heeft
met voorbeelden van geregeld gebruikte de inhoud geen waarde voor het eigen
formuleringen. In archieven zijn soort- genealogisch onderzoek, goed te bestu-
gelijke documenten vaak als in boekvorm deren, eventueel te noteren, zodat men
gebonden geschriften aanwezig, bijv. hu- weet welke teksten en formuleringen steeds
welijkscontracten. De teksten zijn dan vaak terugkeren.
in dezelfde vorm opgesteld. Het verdient Dit komt de snelheid van het eigen
aanbeveling die vorm, de structuur, van onderzoek ten goede, omdat deze kennis
deze teksten goed te bestuderen. niet alleen bijdraagt aan het ontcijferen van
Die oude akten varieren in leesbaarheid de slecht geschreven stukken, maar vooral
van nauwelijks te ontcijferen tot zeer ook omdat men zo weet waar men namen
duidelijk schrift. en data moet zoeken.
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Beroepen van toen (kousenbreien/kraan-)
H.M. Lups

Nogmaals kousenbreien
Met betrekking tot de behandeling van het
beroep kousenbreier in het voorgaande
nummer van Ons Erfgoed bleek er behoefte
te bestaan aan een iets verdere uitdieping.
Kousen kennen een lange geschiedenis. Op
vroegchristelijke mozaïeken dragen geeste-
lijken witte kousen. Ook in vroege bis-
schoppelijke graven zijn wel kousen ge-
vonden, maar men heeft lange tijd in het
duister gezeten wat betreft de wijze van
vervaardiging. Volgens toenmalige kerke-
lijke voorschriften mochten ze geen lengte-
naad hebben. Vermoedelijk zijn ze een met
de naald vervaardigd vlechtwerk van lin-
nen. Laat middeleeuwse bisschoppelijke
kousen zijn uit geknipte zijden en brocate
delen samengevoegd. De oorsprong van de
kous zouden we dus bij de liturgische ge-
waden moeten vinden. Bij de wereldse
dracht vond dit navolging.
Zoals in het voorgaande nummer staat is
het (rond)breien van kousen in de zestiende
eeuw verbreid, hoewel het breien met vier
pennen veel eerder bekend moet zijn ge-
weest. Op een Maria-altaar uit het einde
van de veertiende eeuw is Maria afgebeeld,
terwijl ze met vier houten naalden de naad-
loze rok voor het kindje Jezus breidt. Ook
de ontwikkeling van de kous is via de oude
schilderijen te volgen..
In de tweede helft van de zestiende eeuw
leefde Lee, een Engelse geestelijke, ver-
bonden aan het St. Johnscollege te Cam-
bridge. Hij trouwde en werd daarom ontsla-
gen. Zijn vrouw besloot toen met breien de
kost te verdienen. Lee vond dit maar matig
en construeerde met vallen en opstaan een

machine die zesmaal zo vlug kon breien als
met de hand mogelijk was. Koningin Eliza-
beth I stond afwijzend tegenover dit appa-
raat omdat zij het handwerk wilde bescher-
men. Lee stief in 1610 arm en berooid in
Parijs, maar uit zijn vinding werd een
steeds betere breistoel ontwikkeld, waar-
door het machinale breien zowel in Enge-
land als in de rest van Europa tot ontwikke-
ling kon komen.
De Franse koning Lodewijk XIII liet voor
zich zelf een zilveren weefstoel bouwen,
waarmee hij zijden kousen weefde, die hij
aan de dames uit de hofadel ten geschenke
gaf.
Daarnaast bleef het handwerk voortbestaan.
Bekend zijn de breiende schaapherders,
ganzenhoedsters en koemeisjes. Maar ook
thuis werd er veel gebreid, vooral in de
grote gezinnen. Vooral daar waar de le-
vensomstandigheden slecht waren zoals op
de schrale zandgronden. Dit naar alle waar-
schijnlijkheid vooral in Brabant, waar de
bevolking gedurende de generaliteitsperio-
de extra zwaar werd belast. Vermoedelijk
leven er nu nog heel wat oudere vrouwen
die over dit kousen en sokken breien mee
weten te praten. Trouwens tot vandaag de
dag zijn er nog steeds vrouwen, die zich
onder meer bezig houden met het breien
van sokken voor hun man of zoon(s), al is
dat niet uit economische redenen.
Bekend uit het verleden zijn daarbij de
breischeeën of breischeyen, een houten ko-
kertje, later ook van leer, metaal of been,
vastgehecht aan de gordel of aan het mid-
del. Dit om onder het breien de vierde brei-
naald, waar de steken van afgenomen wer-
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den, te steunen. In verschillende (museum)
verzamelingen kan men nog zeer fraai be-
werkte exemplaren tegen komen.
Op gegeven ogenblik kwam ook de rond-
breimachine tot ontwikkeling, waarbij de
kous via de breimachine de ronde vorm
kreeg. In de huisindustrie was dat een wel-
kome aanvulling en in vele dorpen was er
wel een vrouw, die zo haar brood verdien-
de, te meer omdat de machinaal rondge-
breide kousen vaak mooier waren dan de
met de hand vervaardigde.
Het machinale breiwerk kreeg als industrië-
le productiemethode allengs de overhand.
Zo vestigde zich, om een voorbeeld te ge-
ven, Martinus Jansen, kousenmaker, om-
streeks 1840 in Tongelre, waar hij een kou-
senbreierij begon. Hij legde zich vooral toe
op het vervaardigen van priesterkousen.
Aan het bedrijf waren ook een aantal thuis-
breisters verbonden, die hij een breimachi-
ne en garen verschafte. Zij vervaardigden
de gewone wollen kous. Hij overleed in
1879. Zijn jongste zoon voegde aan zijn
bedrijf de naam van zijn echtgenote toe,
waarna het uiteindelijk Jansen de Wit's
Kousenfabrieken werden, die in 1955 het
honderdvijfentwintigste jaar na de oprich-
ting het veertigjarige bestaan van het be-
drijf vierden. Toen werden daar ook de mo-
derne dameskousen vervaardigd. Hoe het
dit bedrijf verder is vergaan heb ik helaas
nog niet kunnen achterhalen.

Bron:
Anton Coolen, Van de breischei tot 75 gauge.
Gedenkboek uitgegeven bij het veertigjarig be-
staan van M. Jansen de Wit's kousenfabrieken
N.V. in Schijndel.

Door mankracht aangedreven kraan
rond 1450 n. schilderij v. P. Pourbus

<£n fammetr DÖijn uft <§rfjepen nf .écfiuten ban fin*
ben of fecnetai ftpmenbe fn anberebaartuigen/ baat tip
ïejjflEnbe/ tiiizctfótt moet faojben/ jullEn bc refpEtti'
be ïiraaufsinbiTEn besclbe Cna baar ban ojber of ECU
tSfllct ban 't ïfêijn Comptoir ontfatiBEnte ï)Eïi&eiQ ue*
taErftEn to££ 't na£)Ef3. HJaon:
SWgtoHijeeit Voeder Vat

Waaz ten Toelaft
©002 ECtl Pommigie
CEll Oxhoofd
<!EEn Aam ofTiersje
0£cn half Aam of Anker - -
^tEtn uan be Wijn fn jplcficn pnulb ban febEtmanb

IiEÜEbm bc 50 ftan a ftnibcté en boa? sjootctt tnanben
na rata / mit# baoj alle frijaben nnöer Ijst ietorfien
injtaanbe/ al^ gier fioben 28rt. 4. &&& &

x v.
Vergoeding werkzaamheden kraankinderen
naar een Utrechtse ordonnantie uit 1757

o-
o-
o-
o-
o-

-18-
•vi-
- 6-
- 4-
- 3"

a-

Kraan-
Kraanmeester (craenmeester) is de op-
ziener (opzichter) van een stadskraan. Hij
had onder meer het toezicht op de kraan-
kinderen, de bedienaars van de hijskranen.
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De naam moet behouden blijven
P. Kistemaker

"16 Febr. 1781, gedoopt Pieter Kooyman,
zoon van Jan Jansz. Bakker en Marij Her-
mons' Dekker", vermeldt het doopboek
van Andijk (N.H.). Bij zo'n vreemde noti-
tie wrijf je toch even je ogen uit! Want, als
de vader Bakker heet en de moeder Dek-
ker, hoe komen ze er dan bij om hun kind
Pieter Kooyman te noemen?
Het wordt nog erger, als er nog meer zulke
'Pieter Kooymannen' blijken te zijn:
"16 Sept. 1781, gedoopt Pieter Kooyman,
zoon van Teunis Jacobsz. Mooy en Geertje
Sijmens". Dat was dus in hetzelfde jaar.
Vreemd, vooral als Geertje Sijmens'
'Groot' blijkt te heten. Hoe kwamen die
mensen er bij, als ze zelf Bakker, Dekker,
Mooy en Groot heetten, hun kinderen
Kooyman te noemen?
Ook het Begraafboek geeft nog zo'n raad-
sel:
"26 Oct. 1778, begraven Pieter Kooyman,
de zoon van Jan Willemsz. Tensz."
Een vreemd geval, vooral als de moeder
Marij Jans' Bakker blijkt te heten. Tensz.
en Bakker, en dan een zoon die Kooyman
heet? Het heeft dan ook vrij wat tijd gekost,
dit raadsel op te lossen.
Waarschijnlijk zit het zo: De eerste en oud-
ste die de naam Pieter Kooyman of 'Koy
Pieter', zoals hij ook wel genoemd werd,
droeg, had die naam aangenomen naar de
kooiplaats, waarop hij kooiboer, d.i. vogel-
vanger was. 'Coyman' noemde men zo ie-
mand in die tijd.
Hij was anno 1700 getrouwd en had vier
kinderen. Alleen een dochter, Leentje,
kwam tot een huwelijk. Zij trouwde anno
1729 met Jan Cornelisz. Bakker en had vijf

kinderen, waarbij echter geen Pieter....
De naam Pieter Kooyman dreigde dus uit te
sterven. Leentje's neef, Pieter Reindertsz.
Kooyman, was de enige die de naam nog
droeg. Hij was anno 1731 getrouwd met
Sijberich Cornelis' Bakker, maar hun hu-
welijk bleef kinderloos. Na hem zou nie-
mand dus de naam Pieter Kooyman dra-
gen? Maar dat moest voorkomen worden!
Het was daarom, dat Jan Willemsz. Tensz.
en Marij Jans' Bakker (dochter van Leentje
Pieters' Kooyman) een zoon 'Pieter Kooy-
man' hadden.
Zo bleef de naam toch behouden! Eilacie,
de zoon stierf vroeg. De naam dreigde nog
verloren te gaan. Daarom werd driejaar la-
ter het kind van Jan Jansz. Bakker en Marij
Hermons' Dekker weer 'Pieter Kooyman'
gedoopt. De vader bleek bij nader onder-
zoek ook al zo'n dubbele naam te hebben:
hij werd anno 1759 gedoopt als Jan Bak-
ker, zoon van Jan Willemsz. Tensz. en Ma-
rij Jans' Bakker, bovengenoemd. Dat was
ook al om de naam van de grootvader, Jan
Cornelisz. Bakker, in ere te houden. Een
ruime pillegift zal er wel niet vreemd aan
zijn, de doopboeken leveren bewijs genoeg
hoe vaak zo'n naamsverandering voor-
kwam Waarschijnlijk is ook deze 'Pie-
ter Kooyman' vroeg gestorven, er is althans
geen spoor meer van hem te vinden.
Hoe evenwel Teunis Mooy en Geertje Sij-
mens er toe kwamen hun kind als 'Pieter
Kooyman' te laten dopen, blijft ons nog
een raadsel. Alleen een ruime pillegift van
de kinderloze grijsaard kon hen o.i. bewe-
gen zijn naam aan hun kind te geven. Pieter
Reindertsz. Kooyman had althans het ge-
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noegen dat zijn naam behouden bleef, hoe-
wel slechts kort, want ook van deze 'Pieter
Kooyman' is geen spoor te vinden.
Negen jaar later daalde Pieter Reindertsz.
ten grave. Hij kon gerust zijn: een klein-
kind van zijn broeder droeg zijn naam tot
ver in een eeuw en vandaag de dag is het
aantal Pieter Kooymannen niet te tellen.
Nog een aardig voorbeeld, hoe onze vade-
ren prijs stelden op het behoud van de fa-
milienaam, geven de kerkelijke archieven
van Andijk (N.H.):
Direk Jansz. Sucker trouwde daar 25 jan.
1688 met Griet Pieters. Zij kregen vier kin-
deren, Marij, Jan, Marij en Bregt. De eerste
Marij is.blijkbaar als baby gestorven. Jan
bereikte den leeftijd van 24 jaar, maar stierf
ongehuwd. Van de tweede Marij is niets
bekend.
De naam Sucker zou dus verloren gaan?
Niet alzo!
Bregt Dirks' Sucker trouwde op 9 Mei
1723 met Ente Pietersz, (van Wervershoof)
die blijkbaar weinig prijs stelde op zijn fa-
milienaam, zo hij er althans een had. De
eerste zoon uit hun huwelijk vinden wij na-
melijk later terug als 'Jan Entesz. Suiker'
of ook 'Jan Sukker'....
Hij heeft dus de naam van zijn moeder ge-
ërfd! Het verdere nageslacht heet dan ook
Suiker of Zuiker, al naar de spelling toen-
maals was ....
Een gelijk geval vonden we bij de familie
Rol(ofRolle):
Cornelis Jansz. Rol trouwde 10 jan. 1683
met Syberigh Jans. Zij kregen vijf kinde-
ren: Jan, Jan, Jan, Geert en Alijt. De eerste

twee Jannen stierven dus vroeg en waar-
schijnlijk de derde ook, wij vinden niets
over hem. De laatste, Alijt, stierf in 1733,
veertig jaar oud, maar ongehuwd. Dus zou
de naam Rol uitsterven? Toch niet, daar
zorgde Geert Cornelis' Rol voor! Zij
trouwde 16 jan. 1724 met Dirk Jacobsz.,
die er zijn familienaam bij inschoot. Van
hun kinderen, Syberigh, Jacob Dirkse en
Jan Dirks, vinden we de tweede later terug
als Jacob Dirksz. Rol.... Hij erfde dus zijn
moeders naam! Het nageslacht heet verder
allemaal 'Rol'. Is dit nu zoveel bijzonders?
Helemaal niet, deze voorbeelden kunnen
over ons land met honderden vermenigvul-
digd worden. Wij geven ze dan ook alleen
als anekdote en ten troost aan hen, die me-
nen op het z.g. dode punt gekomen te zijn.
Despereert niet! Bij ijverig verder wroeten
kan er nog allerlei moois te voorschijn ko-
men! Het snuffelen in oude paperassen is
heus niet zo droog als velen menen.

Naschrift van de redactie. Het voorgaan-
de is een artikel, dat oorspronkelijk is op-
genomen in Sibbe, tweede jaargang, 1942.
Ook nu heeft het nog niets aan actualiteit
verloren. Zo ziet men dat bij vernoemingen
de tweede zoon in een aantal gevallen naar
de vader van de vrouw is vernoemd, com-
pleet met patroniem of achternaam. Velen
van ons zullen vroeg of laat met misleiden-
de naam veranderingen (of lange tijd ver-
dwenen achternamen) worden geconfron-
teerd. Moge dit hun moed geven door te
zoeken. (Wel hebben we de spelling aange-
past.)
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Surplus (3)
W.J. Scholl

Het handschrift in de doop-, trouw-, en be-
graafboeken stelt ons soms voor proble-
men, maar die problemen worden nog gro-
ter wanneer er afkortingen worden ge-
bruikt. Een afkorting die slechts uit één let-
ter bestaat is soms alleen te duiden als men
een redelijke kennis heeft van het oude
schrift. Het volgende voorbeeld laat zien
dat zoiets ook dan bepaald niet makkelijk
is.

Lent (RBS 653). Al snel is duidelijk wat de
afkortingen, bestaande uit één letter, bete-
kenen, zelfs als het Latijn niet beheerst
wordt. Het gaat natuurlijk om Vader, Moe-
der, kind en een enkele keer getuige. Her-
kennen wij in de P en de M de afkortingen
voor pater en mater, dan zien we ook dat de
letter uit onze eerste afbeelding een F zal
zijn, van filia (dochter) of filius (zoon).
Maar vaak zien we wat we denken dat er
hoort te staan in plaats van zeker te weten
zonder die verwachting.

" \

De moeilijkheden worden nog groter wan-
neer de letter een afkorting voorstelt van
een woord uit het Latijn en zeker als men
niet weet dat het Latijn is, omdat de rest
van de tekst Nederlands is. Elk woord en
elke afkorting die we niet kunnen thuis-
brengen prikkelt onze nieuwsgierigheid.
Vaak blijkt achteraf dat voor een juist be-
grip van de tekst de letterlijke betekenis
niet van noemenswaardige belang is, maar
dat is achteraf. Wij pogen uit het weinige
dat de DTB-boeken ons geven alle infor-
matie te persen die er maar inzit en wie
weet geeft nu net dat woord of die afkor-
ting ons een nieuwe aanwijzing voor ons
onderzoek. Aardig is dat de plaats waar de
afkorting staat, samen met de wetenschap
dat het bijvoorbeeld om een doopboek gaat,
ons wel duidelijk kan maken waar de af-
korting voor moet staan en dan tevens of
het Latijn of Nederlands is.
Het volgende voorbeeld laat drie inschrij-
vingen zien uit 1682 in het doopboek van

Q-

rp

Bekijken we nu de eerste inschrijving, de
doop op 9 april van Willem, zoon van Jan
der Vorst en Catrijna Souburgh, dan zien
we achter de naam van de vader een toe-
voeging die ons nieuwsgierig maakt. Het
zal wel een afkorting zijn, maar waarvan?
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Vaak is het met dit soort brokjes tekst dat
als een ander zegt wat er staat het zó duide-
lijk is, dat je niet begrijpt waarom je dat
zelf niet eerst zag. Na enig turen kwam ik
tot de conclusie dat het een beroepsaandui-
ding moest zijn en dat er Slmr. stond. Nu
worden beroepsaanduidingen in de DTB-
boeken hoogst zelden vermeld en ik vond
een slotenmaker wel interessant maar was
het ook juist?

drick van Westervelt met Catrina Sasbout
van Soeburgh, weduwe van Jan van der
Vorst.
Alvorens ons weer bezig te houden met de
slmr kijken we even naar de tweede kolom
om te ontdekken dat wat wij aanvankelijk
voor een hoofletter F hielden in werkelijk-
heid de hoofdletter I is van infans = kind.
De trouwinschrijving van Jan en Catrina
bracht de definitieve oplossing van de bete-

' " • ' / * • • C > . • . . . • ' ' • • V -, •' f •

v -.4—w jp-r

De inschrijving van 11 januari 1677 maakt
een deel van mijn conclusie al zekerder.
Achter de vader staat dezelfde afkorting,
maar nu veel duidelijker, slmr met een zo-
genaamd afkortingsstreepje erboven. De
moeder van Gertruij heet hier Catrijn Sas-
bout in plaats van Souburgh. Hoewel de
mogelijkheid bestaat dat Jan tussen 1677
en 1682 hertrouwd was met een vrouw die
eveneens Catrijn of Catrina heette, werd
twijfel daaromtrent uitgesloten door de
trouwinschrijving in april 1696 van Hen-

kenis van slmr.
A° 1676 den 2 Aprill sijn bij mij on
dertrout
Johannes van der Vorst schoolmees-
ter alhier
met Catrina Souburgh, en nadat hae-
re drij
sondaghsche proclamatien onverhin-
dert gegaen zijn en
in den houlicke staet ingeseegent])

Geen slotenmaker, Jan was schoolmeester!

163 Ons Erfgoed nr 4, 2000



Eigenlijk is dat een van de weinige beroe-
pen die we met enige regelmaat in de DTB-
boeken tegenkomen: predikant, koster
(custos) en schoolmeester. De predikant
wordt ook wel aangeduid met VDM = Ver-
bi Divini Minister - bedienaar van het God-

Archiefnieuws
Zeeuws Archief
Voor genealogisch onderzoek beschikt het
Zeeuws Archief over enkele belangrijke bestan-
den die heel Zeeland omvatten: de Burgerlijke
Stand voor gegevens over geboorte, huwelijk
en overlijden na 1811 (Zeeuws Vlaanderen na
1796) en de kerkelijke Doop-, Trouw-. Begraaf-
en Lidmatenregisters voor gegevens vóór
1811. Bovendien zijn van alle gemeenten op
Walcheren, behalve van de gemeente Vlissin-
gen, de bewaard gebleven bevolkingsregisters
aanwezig over de periode van circa 1820 -
1938. Steeds meer gegevens worden ook in de
computer ingevoerd, zodat u maar een naam
hoeft in te toetsen om te zien of het Zeeuws
Archief iets over uw familie in huis heeft. De
belangrijkste onderdelen waarin u nu al kunt
zoeken zijn de huwelijks- en overlijdensakten
van de Burgerlijke Stand. De meest actuele
stand vindt u in de computers in de studiezaal,
maar u kunt het ook thuis proberen in de
landelijke GenLias-database, o.a. te vinden via
de website van het Zeeuws Archief. Maar ook
in tal van andere archieven kunt u nadere
gegevens over uw Zeeuwse voorouders vinden,
bijv. in de rechterlijke-, weeskamer- en notarië-
le archieven van vóór 1811 (voor zover deze
niet naar een gemeentearchief zijn over-

77 r . . .- n • >
delijk Woord en de koster en de school-
meester zijn vaak een en dezelfde persoon.

1) Mochten er lezers zijn die aanwijzingen heb-
ben omtrent het voorgeslacht van dit echtpaar
dan houdt schrijver dezes zich aanbevolen.

gebracht) en de archieven van kantongerechten
en rechtbanken van na 1811, evenals de niet
naar een gemeentearchief overgebrachte nota-
riële archieven tussen 1811 en 1915. Gegevens
over vermogen en welstand kunt u terugvinden
in de Memories van Successie (na 1811) en de
diverse belastingadministraties in het archief
van de Rekenkamer van Zeeland. Ook zijn er o.
a. nog bedrijfsarchieven, familiearchieven, ar-
chieven van de meest uiteenlopende clubs,
stichtingen en verenigingen en kerkelijke ar-
chieven. Ook is er een grote collectie Zeeuwse
Genealogieën van Zeeuwse families of van
families verwant met Zeeuwse families.
In de studiezaal is o.a. een archievenoverzicht
te raadplegen. Van de archieven zijn weer toe-
gangen gemaakt met een korte beschrijving van
de archiefbestanden.
De website is: www.zeeuwsarchief.nl
Het Genealogisch Centrum Zeeland 'woont
in' bij het Zeeuws Archief Ook hier kan men
terecht voor onderzoek naar zijn voorouders.
De openingstijden van dit centrum zijn van
09.30 tot 15.00 uur en elke eerste zaterdag van
de maand van 9.30 tot 16.00 uur.

(Bron: Nieuwsbrief 6 van het Zeeuws Archief)
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Verenigingsnieuws

Het nieuwe Verenigingscentrum van de NGV
H.M. Lups

Het oude centrum in Naarden had een ze-
kere bekoring. Het bracht je, alleen al door
de vestiging in de voormalige Promerska-
zerne, al direct in de sfeer van het verleden.
In Weesp missen we dat. Hier een keurige
moderne inrichting, waar je je al snel thuis
voelt, mede door de vriendelijke en behulp-
zame medewerk(st)ers.
Er is al direct een pluspunt: Weesp is ge-
makkelijk per trein bereikbaar en van het
station naar Papelaan 6 vraagt een wande-
ling van een minuut of zes a zeven. Wel is
het zaak de kaart te raadplegen, want al
vragend kwam ik bij het eind van deze laan
terecht en was zo in de regen bijna een half
uur onderweg.
Voor autorijders is in de buurt een redelijke
parkeerruimte.
Een tweede pluspunt is de verruiming van
de openingstijden. Het centrum is nu zowel
op donderdag als op zaterdag open van 10-
16 uur, terwijl de openstelling op de don-
derdagavond beperkt wordt tot de eerste
donderdag van de maand. Een extra belas-
ting voor de vrijwillig(st)ers, maar het werd
graag gedaan. Voor het verwerken en toe-
gankelijk maken van collectiemateriaal is
er behoefte aan meer hulp.
Het centrum blijft uitsluitend open voor le-
den van de NGV, maar bezoekers die ken-
nis komen maken zonder lid te zijn worden
gaarne rondgeleid. Na de rondleiding kun-
nen ze desgewenst lid worden, wat prak-
tisch altijd gebeurt. Anders moet afscheid
genomen worden.
Voor de bezoekers zijn in de garderobe-
ruimte kastjes, waar men zijn persoonlijke
spullen kwijt kan. Bij binnenkomst ziet

men de balies voor ontvangst, waar de be-
zoekers worden geregistreerd en die waar
men verdere informatie kan vragen. Dege-
ne die hier dienst doet leidt bezoekers, die
voor het eerst komen, gaarne rond om ze te
laten zien waar wat mogelijk is. Op deze
balie vindt men ook een computer, waar
men de diverse in Nederland verschenen
cd-rom's kan raadplegen. Ook zijn er enke-
le Duitse aanwezig.
Op de begane grond vinden we verder en-
kele computers, die men kan raadplegen
om te achterhalen waar in de bestanden een
eventuele naam kan voorkomen. Verder de
studiezaal met het centraal naamregister,
waarin men ook op naam kan zoeken welke
bronnen geraadpleegd kunnen worden. Dan
vinden we er de afdeling microfiches waar-
van men zo langzamerhand ook een hele
verzameling heeft opgebouwd, het heral-
disch archief, de bibliotheek-boeken, de
bibliotheek-periodieken, de toiletten en ook
de kantine waar men billijk koffie en fris-
dranken kan verkrijgen. Op de benedenver-
dieping staat ook een kopieerapparaat
(kopieprijs ƒ 0,25, dus wel voordeliger dan
in de archieven) en een printer voor micro-
fiches.
Op de bovenverdieping, per trap bereik-
baar, zijn de afdelingen knipsels, familiebe-
richten, portretfoto's, dossiers en bidprent-
jes. Voor de minder valide bezoekers die in
deze bestanden onderzoek willen doen,
leek mij dit een onoverkomelijk bezwaar,
maar van de aanwezige medewerk(st)ers
hoorde ik, dat zij - indien nodig - de ge-
wenste documenten graag ophalen, zodat
deze in de studiezaal zijn te raadplegen.
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Op diverse terreinen is men bezig te auto-
matiseren, zodat men gemakkelijker de
mogelijk aanwezige informatie kan lokali-
seren.
Al bij al is het centrum er op vooruit ge-

gaan. Wel kan ik me voorstellen dat als de
collecties zich uitbreiden, men over enkele
jaren te krap komt te zitten en naar een
(nog) ruimere behuizing zal moeten uit-
zien.

WEE

\ t

Deelplatte-
grondje van
Weesp, om ge-
makkelijk het
Verenigings-
centrum NGV,
Papelaan 6 te
vinden.

Stichting 'Uit welke beker'
De stichting heeft ten doel alle gegevens,
wederwaardigheden en objecten als koopactes,
foto's, trouwboekjes, familieberichten en al wat
dies meer zij te verzamelen voor zover ze
verband houden met de geschiedenis van
personen met de namen Croes, Croese, Croe-
sen, Croessen, Croeze, Croezen, Kroes, de
Kroes, Kroese, Kroesen, Kroessen, Kroeze,
Kroezen, Cruse, Cruze, Kruse, Krüze en Kruze.
Dit voor behoud van het cultuurgoed van deze
families. Verder tracht de stichting zaken, die
een rol gespeeld hebben in de geschiedenis van
deze geslachten in eigendom of bruikleen te
krijgen, zodat ze goed beheerd worden en voor
het nageslacht behouden blijven.

De stichting onderhoudt een bestand van stam-

boomgegevens met op dit moment bijna 40.000
personen met alle tot nu toe bekende familie-
relaties.
Bij de stichting kunnen genealogische gegevens
van naamdragers en hun voorouders worden
aangevraagd, voor zover deze aanwezig zijn.
Verder worden er van tijd tot tijd familie-
reunie's en tentoonstellingen georganiseerd.
23 september wordt de eerste uitgave van het
familieblad gepresenteerd. Belangstellenden
kunnen zich tot en met 14-9-2000 opgeven bij
de secretaris Henk Kroes, Galjoenstraat 36,
1503 AT Zaandam, tel. 075-6176622 of per e-
mail aan: uitwelkebeker@wanadoo.nl
Gegevensinvoer: mevr. W. Furrer-Kroes,
Edelhert 6, 1273 GG Huizen,

tel./fax: 035-5267814.
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Dateren naar feestdagen (3)
W.J. Scholl
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Begin heiligenkalender voor juli
Naast het dateren naar heiligen en hoogtij-
dagen als Pasen, werd in het verleden de
zondag vaak ook op een bijzonder wijze
benoemd. Deze wijze van dateren past niet
goed in een 'Heiligenkalender', maar het is
goed om ook daar toch even bij stil te
staan. Een datering als 'zondag Quasimodo'
heeft niets van doen met de klokkenluider
van de Notre Dame, het is een andere naam
voor Beloken Pasen. Let wel: een andere
naam, dus geen vertaling. In de katholieke
kerk heeft elke zondag zijn eigen mis, zo-
dat het noemen van de mis de zondag be-
paalt. Quasimodo is de samentrekking van
de eerste twee woorden van de mis zoals
die in het Latijn op Beloken Pasen gezon-
gen wordt. Quasi modo geniti infantes =
als pasgeboren kinderen, naar de Eerste
brief van Petrus hoofdstuk 2 waar staat:
Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle be-
drog, huichelarij, afgunst en alle kwaad-
sprekerij, en verlangt als pasgeboren kin-
deren naar de redelijke, onvervalste melk,
opdat gij daardoor moogt opwassen tot za-

uit de Missale Romanum van 1626

ligheid,...
Een ander voorbeeld is 'zondag Laetare', de
vierde zondag in de vastentijd. Laetare be-
tekent Verheug u, het is het beginwoord
van de introïtus van de mis voor de
'halfvasten'. Weliswaar wordt door zo'n
term de zondag in het kerkelijk jaar be-
paalt, maar niet de datum, immers de Paas-
datum is geen vaste datum. Om een date-
ring als 'zondag Laetare' om te zetten in een
gewone datum is dus het jaartal nodig om-
dat daaruit de Paasdatum kan worden afge-
leid.

Evenals vorige keren zijn enkele heiligen
uit later eeuwen opgenomen omdat ze een
bepaalde (subjectieve) bekendheid genie-
ten.

Gebruikte afkortingen:
b. beschermheilige
h. help(st)er
p. patroon
s. symbool c.q. hoe afgebeeld in de kunst
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Juli

4

5

6

8

9

10

11

15

19

20

22

25

25

26

27

28

29

31

Overbrenging van de heilige Marti-
nus; St. Martinsdag Translatio; St.
Martiensdag in de zomer (zie
11/11)

Thomas More

Godelieve van Gistel

Elisabeth van Portugal

Martelaren van Gorkum

Zeven broeders

Benedictus, translatio (zie 21/3)

Allerapostelendag

Arnulf van Metz

VTargaretha van Antiochië; Mar-
griet

Maria Magdalena

Christofoor

Jacobus de Meerdere

Anna, moeder van Maria

Pantaleon

Victor I

Martha, zuster van Maria en Laza-
rus

Ignatius van Loyola

1478-1535; (zalig 1886, heilig 1935)

ca. 1045-1070; s. met strop; h. tegen keelpijn, koorts,
oogziekten; p. naaisters

1271-1336; (heilig 1625)

1572; (zalig 1675, heilig 1867)

162, martelaren

ca. 582-ca. 643, bisschop

307, martelares; s. met draak, paarlenkrans; h. bij zwan-
gerschap; p. boeren

le eeuw; s. onder het kruis; p. boetelingen

ca. 250; s. met kind op schouders; p. reizigers

le eeuw, apostel; s. met zwaard, later: pelgrim; p. Spanje,
reizigers

le eeuw; s. met Maria en Jezus: Sint Anna te Drieën; p.
mijnwerkers, schrijnwerkers, houtdraaiers, kleermakers,
jorduursters, zwangere vrouwen

ca. 305, martelaar; s. in lange mantel met medicijndoos-
ie; p. artsen, vroedvrouwen

198, paus, martelaar

le eeuw; s. huisvrouw met sleutelbos; p. dienstboden

1491-1556, stichter van de orde der Jezuïeten; (heilig
1622); s. met de letters IHS
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Au-
gus-
tus

1

3

4

10

12

15

15

18

20

24

25

28

29

Pieters Banden; St. Pietersdag ad
vincula

Dominicus

Laurentius

Clara van Assisi

Vlaria-ten-hemel-Opneming; Onser
Vrouwendag Assumptio

Tarcisius

Helena

Bernardus van Clairveaux

Bartholomeus

Lodewijk de Heilige

Augustinus

Onthoofding Johannes de Doper;
St. Jansdag Decollatio (zie 24/6)

eerste martelaar

1170-1221; sticht Orde van de Predikheren of Dominica-
nen; s. lelietak, hond met fakkel in bek

258, martelaar; s. braadrooster; h. brandwonden; p. ar-
men, bibliothecarissen, brandweerlieden, koks

1194-1253; sticht Orde van de Clarissen; s. non met hos-
tiekelk; h. oogziekten

3e eeuw, martelaar; p. misdienaars

ca. 255-330, keizerin; s. met kruis; h. onweer, brand

1090-1153, abt, kerkleraar; h. jicht, reuma

le eeuw, apostel; s. boek, mes, afgestroopte huid; p. leer-
looiers

1214-1270, koning

354-430, bisschop, kerkleraar
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CD-romnieuws
H.M. Lups

De Navorscher. De Navorscher werd voor
het eerst uitgegeven in 1851 en is met en-
kele onderbrekingen (1907 en Tweede We-
reldoorlog) tot 1960 blijven bestaan. Het
blad had tot doel de weetgierigen bij te
staan. Het deed dit door het publiceren van
een vragen- en een antwoordenrubriek en
het publiceren van allerlei wetenswaardig-
heden op het gebied van wetenschap en
kunst. Het blad verscheen in een tijd, dat
bibliotheken en archieven voor velen hoge
drempels hadden, terwijl ook het reizen
geen eenvoudige zaak was. De eerste jaar-
gangen vertonen deze indeling, maar al
spoedig kwam er een meer thematische in-
deling met rubrieken als geschiedenis, oud-
heid-, munt en penningkunde, geslacht- en
wapenkunde, geschiedenis der letterkunde,
taalkunde, kunstgeschiedenis, later ook
muziekgeschiedenis, kerkgeschiedenis en
volkskunde. Genealogie en heraldiek heb-
ben, vermoedelijk voor het belangrijkste
deel, de inhoud van dit tijdschrift bepaald.
De jaargangen omvatten 7,4 meter aan boe-
ken oftewel zo'n 55.000 pagina's, die dus
nu op cd-rom (3 stuks, inclusief de reader)
verkrijgbaar zijn. Een gigantische hoeveel-
heid informatie dus. De prijs bedraagt
ƒ99,00. Ze worden geleverd door het CBG,
de Stichting Historie Future en uitg. ALVO
(Om Erfgoed).

Régistre Civique (Ie deel). Deze cd-rom is
eindelijk uitgebracht door de afdeling
Computergenealogie van de NGV en zal
ongetwijfeld de nodige belangstelling krij-
gen. Toegegeven: hier is lang op gewacht,
maar dat is niet vreemd. Niet alle Régistres,

voor zo ver nog aanwezig, waren gemakke-
lijk toegankelijk. Voor sommige moest
men zelfs de Franse archieven in. Ook is
dit geen klus voor een regenachtige zater-
dagmiddag. Men kan niet de pagina's met
behulp van een sheetfeeder door de scanner
jagen en er dan Acrobat-reader op los laten.
Op de volgende pagina een fragment van
het Régistre Civique van Aalten om een
indruk te geven van de te verwerken stof.
Dit moet echt ingetikt worden, want hier-
mee kan geen enkel OCR-programma uit
de voeten. Bovendien is het Franstalig,
waar men ook niet iedereen een plezier
mee doet. De samenstellers zijn zo goed
geweest hier rekening mee te houden, zodat
men de gegevens in het Nederlands ter be-
schikking krijgt.
Het Régistre bevat een aantal gegevens die
genealogen nuttige informatie kunnen ver-
strekken. Op de getoonde linkerzijde van
het formulier vinden we een volgnummer,
de datum van inschrijving, de familienaam,
de voornaam, het beroep en de geboorteda-
tum en op de (niet getoonde) rechterzijde
de iets nader gepreciseerde woonplaats en
eventuele mutaties. Zo is nr 3, Garrit Jan
Heinen, 21 augustus 1812 overleden. Op-
genomen werden in principe alle mannen
boven de achttien jaar. Hierbij dient direct
aangetekend te worden, dat de Régistres in
een aantal gevallen niet volledig zijn. Men
was bang dat de lijsten gebruikt zouden
worden om de mannen te rekwireren voor
de militaire dienst, wat ook in die tijd niet
zo'n gezonde bezigheid was. Ook is mis-
schien met de leeftijdsopgave af en toe iets
geknoeid. Maar al bij al is deze cd-rom, die
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Deel linkerpagina Régistre Civile van Aalten

enkele honderden Régistres bevat, voor ve-
len een aantrekkelijk hebbeding, dat in een
aantal gevallen informatie kan verschaffen
waaraan men langs andere weg niet (meer)
kan komen. Bij een enkele van de nieuwste
computers blijken incidenteel wel eens pro-
blemen voor te komen. Mocht zich dat on-
verhoopt voordoen dan kan men zich wen-
den tot de voorzitter, Ton te Meij, tel. 020-
4536640, die dan gaarne bijstuurt. De prijs
voor leden van de NGV bedraagt ƒ 30,—,
niet leden betalen ƒ40,--. Deze cd is te be-
stellen bij de Dienst Bestellingen NGV, Pa-
pelaan 6, 1382 RM Weesp (en bij de afde-
lingen van de NGV). Te zijner tijd zal een

vervolg verschijnen. Uiteindelijk hoopt
men de 80 a 90 % nog hier en elders be-
schikbare Régistres op cd-rom beschikbaar
te hebben.

Programma cd-rom. Honderden program-
ma's t.b.v. genealogen. Vele programma's
en programmaatjes, die van veel waarde
zijn omdat je op de meest ongelegen mo-
menten even een programma nodig hebt,
dat op die computer niet aanwezig is. En nu
komt deze cd-rom met de vele oude en
nieuwe public domain- en shareware-pro-
gramma's, eveneens uitgebracht door de
afdeling Computergenealogie van de NGV
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In een volgend nummer hoop ik iets meer
over de inhoud te kunnen vertellen. De
prijs voor leden zal ƒ 30,-- bedragen en
voor niet leden ƒ 40,-- en uiteraard ook bij
de Dienst Bestellingen NGV te bestellen.

Nederlands Patriciaat/ Nederlands
Adelsboek. Beide zijn thans in voorberei-
ding en t.z.t. beschikbaar via het Centraal
Bureau voor Genealogie. De cd-rom van
Nederlands Patriciaat wordt in september
verwacht, het Nederlands Adelsboek in de-
cember. Zodra nadere gegevens bekend
zijn, zullen wij u informeren.

Verschillende archieven zijn tot aanschaf
van deze cd-rom's overgegaan, niet alleen
om het publiek van dienst te kunnen zijn.
Per computer zoekt men in het algemeen
sneller dan via het raadplegen van de be-
treffende boeken. Ook gebruikt men ze
wanneer om afdrukken van pagina's en/of
artikelen uit de verschillende boeken wordt
gevraagd. Het ontlast de bibliothecaris, die
minder vaak boeken of andere publicaties
op moet zoeken. Verder hebben vooral de
oudere boeken te lijden van het platpersen

op het kopieerapparaat. Nu men prints van
af de cd-rom's maken, worden de originele
boeken gespaard. En bovendiembepaalde
uitgaven zo schaars, dat niet ieder archief
ze bezit.

Woordenboek der Nederlandsche taal.
Onder anderen thans leverbaar via de Tele-
direct Nederland cd-rom service. De prijs
bedraagt ƒ 495,-- ex BTW. Een andere
prijs dan wij genealogen gewend zijn te be-
talen voor de genealogische cd-rom's. Ook
hier heb ik bij deze leverancier weer een
vies smaakje. (De vorige keer met de cd-
foongids 2000, die na twee weken opeens ƒ
20,-- goedkoper was.) Met dezelfde be-
woordingen als nu werd het Woordenboek
in een uitverkoopcatalogus van deze leve-
rancier beduidend goedkoper aangeboden.
Op mijn telefonische vraag of dat de volle-
dige versie of de oude was, wist men geen
antwoord te geven. Ik zou teruggebeld wor-
den, maar dat is tot op heden niet gebeurd.
Aangezien er nu Nieuw bij staat zal dit dan
wel het volledige woordenboek zijn.

Boekennieuws
Brouwer in de Alblasserwaard en Vijfhee-
renlanden. Auteur Z. Erkelens-Aanen.
Dit 568 pagina's tellende boek bevat de genea-
logieën van drie geslachten Brouwer:

I - het geslacht Brouwer uit Goudriaan
II - het geslacht Brouwer uit Hardinxveld
III - het geslacht Brouwer uit de Vijfheeren-
landen.
Het boek bevat een korte inleiding, de drie ge-
nealogieën en een index. Naast de drie verwerk-
te geslachten Brouwer (ongeveer 6.250 perso-
nen) komt in het boek nog een aantal mensen
voor, die in akten enz. genoemd worden. Allen

zijn verwerkt in de index (op achternamen,
voornamen en patroniemen).
De stamvader van het Goudriaanse geslacht is
Adriaen Hendricksz. Brouwer (ca. 1490 - ca.
1583). Dit geslacht kende vele predikanten.
Het geslacht uit Hardinxveld stamt af van Phi-
lip Machielsz. Brouwer (ca. 1600 - 1654). In
deze familie vinden we veel metselaars. Vele
nakomelingen zijn zelfstandige ondernemers en
hebben een eigen bedrijf.
Het geslacht uit de Vijfheerenlanden is het
grootst. De familienaam komt hier binnen via
een vrouw, Gijsbertje Gerritsdr. Brouwer, die in
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1645 huwde met Willem Gerritsz. Het voorge-
slacht van Willem Gerritsz. Begint met Gerard
Simonsz., , overleden voor 27-5-1514. Het
voorgeslacht van Gijsbertje begint met Jan
Arentz Brouwer (ca. 1550 - voor 30-1-1639).
Voor zover is na te gaan is alles goed gedocu-
menteerd. Vele akten uit rechtelijke en notariële
archieven zijn opgenomen. Ook de lokale ge-
schiedenis, verwerkt in de genealogieën, krijgt
aandacht.
Aandacht is er ook voor de diverse naamwijzi-
gingen bij de geslachten uit Goudriaan en de
Vijfheerenlanden. In plaats van Brouwer noemt
men zich dan Vermeer, Boon of Stuij.
Het is verleidelijk hier en daar verder op de
tekst in te gaan. Zo is bij de Brouwers uit Vijf-
heerenland een zegelafbeelding bekend, ge-
bruikt door Gerrit Brouwer, met als wapenfï-
guur een drietandige vork, mogelijk een hop-
vork, maar het wapen is noch bij de NGV noch
bij het CBG bekend. Ook bijv. iets over het be-
graven bij Neeltje Brouwer, begraven Hei- en
Boeicop op 1-7-1804 (graf 8, laag 7). Al bij al
vooral interessant voor de drie geslachten Brou-
wer, maar ook anderen vinden er interessante
items in. De prijs voor dit boek bedraagt
(slechts) fl. 50,-- + eventueel fl. 12,50 verzend-
kosten. Het is nog verkrijgbaar bij de auteur,
mevr. Z. Erkelens-Aanen, Molendijk 128, 3361
EP Sliedrecht, tel. 0184-419181.

Heraldiek van de basiliek. Auteur ir. Anders
Daae.
Als vervolg op eerder verschenen publicaties
heeft de auteur gemeend, ter gelegenheid van
het Heilig Jaar 2000, dit boekje het licht te doen
zien.
In het kader van de kerkelijke heraldiek is deze
tak van wapenkunde uniek, maar helaas ook
wat onderbelicht.
Het boekje wordt geïntroduceerd met een 'ten
geleide' van Zijne Eminentie Adrianus Kardi-
naal Simonis, aartsbisschop van Utrecht. Na
een kort voorwoord volgt een inleiding over de
begrippen en de ontstaansgeschiedenis van de
basiliek. Vervolgens worden de wapens van de
basilieken, die geregistreerd staan in het wapen-

register van de Hoge Raad van Adel, behan-
deld: de kathedrale basilieken en de parochie-
kerken die basiliek werden. Van de nog niet ge-
registreerde wapens van basilieken is een studie
gemaakt, hoe deze wapens vormgegeven zou-
den kunnen worden. Voorts is er aandacht be-
steed aan een tweetal Amerikaanse basilieken.
Het boekje sluit af met een samenvatting in het
Engels en met de richtlijnen die van rijkswege
gesteld worden aan wapens en vlaggen.
De prijs van het boekje, dat in beperkte genum-
merde oplage verschijnt, bedraagt: ƒ48,50 (= €
22—.)
Voor het binnenland bedragen de verzendkos-
ten/S,—. Voor het buitenland binnen Europa
ƒ 9,— en buiten Europa/15,—.
Belangstellenden wordt verzocht het totale be-
drag over te maken op giro 606044 van de pen-
ningmeester van het Consulentschap voor de
Heraldiek te Groningen onder vermelding 'He-
raldiek van de Basiliek', waarna voor toezen-
ding zorggedragen zal worden.

Joods Rhenen (1634-1916). Verdwenen maar
niet vergeten. Auteur Willem H. Strous.
De Historische Vereniging Oudheidkamer Rhe-
nen e.o. heeft in haar Historische Heuvelrug-
Reeks als nummer 10 laten verschijnen Joods
Rhenen, 1634-1916. Het boek heeft als treffen-
de ondertitel Verdwenen maar niet vergeten,
want hoewel het gebouw dat tot 1916 als syna-
goge heeft dienst gedaan en in 1982 is gesloopt,
zijn er in Rhenen nog een aantal zaken die blij-
vend herinneren aan de joodse gemeenschap.
Allereerst is daar natuurlijk de joodse begraaf-
plaats op de hoek van de Lupinestraat en de
Korenbloemstraat. Daarnaast wordt in het ge-
meentemuseum 'Het Rondeel' de eerste steen
bewaard die herinnert aan de restauratie van de
synagoge in 1867. En ook de boogramen uit de
achtergevel van het gebouw zijn uit de sloop
gered en worden bewaard.
De schrijver, (bestuurs)lid van de vereniging
heeft in de archieven zoveel materiaal terugge-
vonden dat het verhaal over de Rhenense jood-
se gemeenschap kon worden gereconstrueerd
vanaf het, voorzover nu bekend, vroegste mo-
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ment dat aan een joodse aanvrager het burger-
recht werd toegekend alsmede de toestemming
tot het houden van de Bank van lening. Zijn
verhaal eindigt met de formele opheffing van
de joodse gemeente in 1916; de gemeenteleden
werden opgenomen door de Wageningse buren.
Het gebouw werd met de inventaris verkocht
onder de bepaling dat een fonds zou worden ge-
vormd waaruit te zijner tijd te Rhenen een
nieuw gebedshuis moest worden gefinancierd
zodra daar weer een nieuwe gemeente kon wor-
den.gevestigd.

Het reilen en zeilen van de joodse gemeente
wordt nauwgezet in beeld gebracht. Van de re-
genteske manier waarop in het eerste kwart van
de negentiende eeuw de belangrijkste man,
Abra Joseph van Elburg, de gemeente bestierde
en de zelfstandigheid trachtte te behouden, de
teruggang in aantal gemeenteleden daarna, het
glorieuze moment waarop met hulp van onder
andere subsidies van de koning (Willem III) en
de provincie, de herinwijding van de synagoge
kon worden gevierd, tot het onvermijdelijke
einde aan het begin van de 20e eeuw.
Ook hier in Rhenen, net als elders in Nederland
waren er natuurlijk wel eens tegenstellingen
binnen de gemeente die soms hoog konden op-
lopen; en er waren perioden waaruit niets te
melden viel. Hoe de synagoge er heeft uitge-
zien en was ingericht is nu precies bekend ge-
worden. In het Utrechts Archief zijn de teke-
ning en het bestek aangetroffen waarnaar de
aannemer in 1867 de restauratie van het op in-
storten staande gebouw moest uitvoeren. Ook
de juiste datum van stichting van de synagoge
is nu bekend: op 23 september 1799 kregen de
Rhenense joden toestemming om het huisje van
Van Elburg in de Grutterstraat hiervoor te be-
stemmen.

Tijdens zijn onderzoek verzamelde de schrijver
vele genealogische gegevens van joodse fami-
lies en gezinsleden die langere of kortere tijd in
Rhenen verbleven, er geboren werden en er ook
stierven. Het was van meet af aan niet de be-

doeling complete genealogieën samen te stel-
len, maar het zou verkwisting zijn geweest om
de gegevens die gaandeweg gevonden werden
niet in een bijlage te vermelden en daarmee
wellicht anderen een plezier te doen. Geïnteres-
seerden kunnen het boek aanschaffen door
overmaking van ƒ 25,-- (dat is incl. ƒ 5,— ver-
zendkosten) op postrekening 1211163 van de
Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen
e.o.

Een nieuw millennium! Met als ondertitel:
Hoezo een probleem? 200 pagina's plus uitklap-
bare tijdlijn van de westerse wereld.
Auteur drs. Guus J. den Besten bespreekt in dit
boek de geschiedenis van de kalender en het
jaartal. Hierbij komen aan de orde het ontstaan
van de westerse kalender met zijn voorlopers in
de cultuur van de oude Hindoes, Joden, Perzen,
Egyptenaren, de invloed daarop van de Romei-
nen, de Germanen, de eerste christenen tot en
met de secularisering en inbreng van het huma-
nisme in onze postmoderne tijd. Een en ander is
voorzien van historische kanttekeningen en een
uitleg waarom joodse en islamitische feest- en
gedenkdagen nooit elk jaar op een zelfde datum
in de westerse kalender vallen. Ook wordt stil
gestaan bij nu levende voorstellen tot wijziging
van de kalender, zoals de viering van Pasen op
een vaste datum. Tevens vindt men tabellen ter
bepaling van data in het verleden en in de toe-
komst, een opgave van speciale feest- en/of ge-
denkdagen, zowel landelijk als plaatselijk en tot
besluit verwijzingen naar het internet om meer
informatie te kunnen vinden. Hoewel diverse
items ook elders behandeld zijn, zijn toch ook
weer nieuwe elementen ingevoerd. Bovendien
noodt de schrijfstijl tot verder lezen. De prijs
van dit (ingenaaide) boek is ƒ 44,50. Het kan
besteld worden bij de boekhandel (ISBN 90
5483 200 2) of bij de uitgever, Biblion Uitgeve-
rij, Postbus 43026, 2504 AA Den Haag, tel.
070 - 3090700, fax 070-3090555.
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Agenda
02-09 Vooroudermarkt Afd. Drenthe v.d. N.G.V. in Schouwburg Ogterop te Meppel. *

02-09 24e Zeeuwse Genealogische Contactdag v..d. afd. Zeeland v.d. NGV met medew. v. de St.
Genealogisch Centrum in 'De Vroone, CD. Vereekestr. 74, Kapelle. Kosten fl. 7,50. Tel.
info: 0113-655469. O.a. presentatie van cd-rom met de eerste 100 nummers van "Van
Zeeuwse Stam". Prijs excl. verzendkosten fl. 52,50, te bestellen bij de St. Genealogische
Publicaties Zeeland, p/a J.G. Polderdijk, Schippersweg 26, 4455 VP Nieuwdorp, e-mail:
genpubl@zeelandnet.nl met vermelding van naam, adres, tel. nr. en evt. e-mailadres.

09-09 Genealogische Dag 'Mormonen' te Heerlen (11- 18.00 uur).

16-09 Regionale Contactdag Oost-Gelderland te Bredevoort (10-16.00 uur) in 'Ons Huis' aan de
Kruittorenstraat.

16-09 Genealogische Dag Brabant in Rijksarchief in Nrd-Brb te 's-Hertogenbosch (10.00 -
16.30), Zuid-Willemsvaart 2. *

23-09 De familiestichting 'Uit welke beker' die onderzoek doet naar de namen (de) Kroes(e(n)),
Kroeze(n), Croes(e(n)), Croeze(n), Cruse, Kruse, Kruze en overige varianten presenteert
de eerste uitgave van haar familieblad. Belangstellenden kunnen zich tot 14 sept. 2000
opgeven bij Henk Croes, Galjoenstraat 36, 1503 AT Zaandam, e-mail: uitwelkebe-
ker@wanadoo.nl

07-10 De Studiegroep Genealogie 'Westland' organiseert in samenwerking met het Historisch
Genootschap Oud Soetermeer, Prometheus en de afd. Delfland van de N.G.V. de 9e Delf-
landdag in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan te Naaldwijk. *

18-11 6e Lustrum v.d. afd. Kwartier van Nijmegen der NGV + presentatie "Zoeklicht 2000".

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

Aan dit nummer werkten mee:
J. Bartelsman, Opaal 9, 3641 XH Mijdrecht
P. Kistenmaker (ontleend aan Sibbe, 1942)
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR Nijmegen
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft
W.H. Morel van Mourik, Om de Kamp 9, 7964 KT Ansen
W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR Vlaardingen
A. Simons, Wilgengriend 125, 1356 JL Almere-Haven
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Genealogische vragen en contactzoekers
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruimte dit
toelaat. Maximaal per contactzoeker/vraag per jaar
720 letters/spaties. De contactzoekers/vragen wor-
den ook tenminste vier maanden op onze site van het
internet geplaatst (tenzij u daar bezwaar tegen
heeft), waarmee wij de kans op voor u gunstige reac-
ties hopen te vergroten. Gaarne, als u internet-
gebruiker bent, ook uw e-mailadres vermelden.

Faber, Gerthrudis, overlijdt te Huissen (Gelderl.) 8-
12-1799. Zij laat met Cornelis Roelofs vijf kinderen
dopen (1750-1759). Ze wonen dan op het Zand bij
Huissen. Uit testamenten blijkt dat zij ook nog twee
dochter heeft die Smulling heten. Wie kan mij hel-
pen aan meer gegevens over deze vrouw?
J. Faber, Cabaret 53, 6836 NG Arnhem, tel. 026-
3230495.

Horst, Willem van der, geb. ca. 1720, trouwt ca
1736 Neeltje van Maanen, geb. ca. 1720. Zij woon-
den in Schoonhoven. Gaarne nadere gegevens betref-
fend dit echtpaar en hun voorgeslacht.
.IJ. van der Horst, Dorp 87a, 3405 BA Benschop, tel.
0348-451304, e-mail JJ.vander.Horst@12move.nl

Leschot, Nicolaes. Volgens mijn informatie is de
familienaam Leschot in Nederland ongeveer 1740 in
Nederland gekomen, toen Jacob Leschot uit Vallen-
chiennes (Frankrijk) zich in Den Haag vestigde. Nu
kreeg ik via de site FAMILYSEARCH.ORG de na-
volgende mail: Nicolaes Leschot gehuwd met Gillis-
dr (?) in maart 1628 te Wijk bij Duurstede, Utrecht.
Deze mededeling intrigeert me. Mijn vraag is: Wie
heeft meer informatie omtrent bovenstaand huwe-
lijk? Wie weet hoe en waar ik meer informatie om-
trent dit huwelijk kan achterhalen? Is er iemand be-
zig met genealogisch onderzoek over de familie
Leschot? Alle informatie over deze familie is wel-
kom.

W. Leschot, Simon van Collemstraat 82, 1325 NC
Almere, e-mailadres: w.leschot@hetnet.nl

Snoeck, Samuel, geb. 5-11-1847, vertrok in 1902
naar IOWA, U.S.A.. Hij huwde 2 x in Englevale
North-Dakota. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Ik ben
sinds 1995 op zoek, maar zonder resultaat. Wie heeft
daar relaties c.q. een goed advies? B.v.d.
J.W. Snoeck, Smetanalaan 316, 9402 XN Assen, tel.
0592-406876.

Weessies. De naam Weessies komt o.a. voor in Uit-
huizen, Uithuizermeeden, Zandeweer, Warffum, Us-

quert, Oldenzijl, Katens en Roodeschool. (Ook vin-
den we nazaten van de stamvader op verschillende
plaatsen elders in en buiten Nederland). Ogenschijn-
lijk een puur Groningse naam, waarvan ik de her-
komst/betekenis nog steeds niet heb kunnen achter-
halen. Bovendien zijn er complicaties: zo zijn er ver-
schillende variaties wat de schrijfwijze betreft. Ver-
der was er een Freerk Weessies, die zich ook De
Wit noemde en een andere keer weer Wit of Wezes.
Ik ben ook al op zoek geweest met een Weessies uit
Frankrijk, maar dat is beslist geen familie.
Is er iemand die weet hoe de naam Weessies is ont-
staan en waarom de naamvariaties als (de) Wit ge-
hanteerd werden?

P.s. Ook ik ontving van een familielid, dat dacht mij
een plezier te doen, een familieoverzicht betreffende
de familie Weessies van 'De Heraut' dat kant noch
wal raakt. Verder is er in werkelijkheid, voor zover
mij bekend, nooit een familiewapen gevoerd door
onze familie, noch hebben zij functies bekleed, die
het voeren van een wapen wenselijk maakte.
J. Weessies, Nic. Beetsstraat 20, 9721 RN Gronin-
gen, tel. 050-5264674.

Regiment Baer van Slangenburg. Van de heer A.
Klip uit Dieren werd de navolgende informatie ont-
vangen, waarvoor gaarne dank.
De Slangenburg is een kasteel dat enkele kilometers
buiten Doetinchem ligt en thans dient als gastenver-
blijf voor de nabijgelegen Benedictijner Abdij St.
Willibrord. Door de Oudheidkundige Kring 'Deute-
kom' te Doetinchem is een boekje (166 pag.) uitge-
geven met de titel Slangenburg Huis, landgoed en
bewoners.

De inhoud van deel II: Frederik Johan van Baer van
Slangenburg, generaal in Staatse dienst door dr. G.
B. Jansen, luidt als volgt:
Hoofdstuk 1: De Europese oorlogen eind 17e eeuw.
Frederik Johan van Baer, heer van Slangenburg
(1645-1713).
Hoofdstuk 2: De militaire carrière van generaal Slan-
genburg. De Slag bij Ekeren (30 juni - 1 juli 1703).
Hoofdstuk 3: Het slijk der aarde
Hoofdstuk 4: "Die Stege Heer Slangenburg"
Totaal 20 pagina's inclusief noten (met bronvermel-
dingen).
Mogelijk kan vragensteller aan de hand van boven-
staande gegevens nadere informatie verkrijgen om-
trent zijn 'Duitse kapitein-luitenant'.
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Van genootschappen, sociëteiten en
andere verenigingen (1)
JW. Koten

Het verenigingsleven in genealogisch
perspectief.

Men kan stellen dat vanwege de noodzaak
om in ons drassige land te kunnen overle-
ven in Nederland een echte verenigings- en
vergadercultuur gegroeid is. Het internatio-
naal bekende poldermodel is de ultieme
vorm daarvan. Het gevecht met het water,
dat al vroeg tot de bekende heemraad-
schappen heeft geleid is een goed voor-
beeld hoe onze nationale overlegcultuur
reeds in de vroege middeleeuwen vorm
heeft gekregen. Het onderhoud, de bewa-
king en het opzetten van dijken vergt im-
mers een nauwkeurig allocatie van be-
voegdheden, middelen en taken. Dit heeft
de volksaard gekneed. Vandaar dat het ver-
gaderen hier ten lande een beminde bezig-
heid is geworden die diep in onze volks-
aard is verankerd. Men zegt wel eens dat
als twee Nederlanders elkaar in de tropen
ontmoeten zij een nieuwe vereniging met
een bestuur opzetten om te kunnen verga-
deren. Wie zaterdagsmorgens met de trein
zich ergens "heenwaarts spoedt" (om maar
eens een deftig vergaderwoord te gebrui-
ken) is meestal een vergaderaar die deel
uitmaakt van het vaderlandse vergadercir-
cuit. In weinig andere landen bestaat een
dergelijke vergadercultus gekoppeld aan
een ijzeren vergaderritueel. Het verloop
van de vergaderingen volgt haast een wis-
kundige wetmatigheid. Binnen de vergade-
ring gebruikt men bovendien een taal die
eerder aan toverformules van een hogere
orde doen denken, dan dat zij lijkt op de

standaardconversatie. Het verenigingsleven
is ongetwijfeld ons belangrijkste sociale
kapitaal; heel wat tijd, geld, deskundigheid
en goede wil wordt er in geïnvesteerd. Zon-
der dit vermogen om in verenigingsverband
geordend te overleggen, zou onze samenle-
ving als een pudding in elkaar zakken. De
samenleving zou vastlopen en de overle-
ving van ons land in gevaar komen. De
vraag die nu kan worden gesteld is: waren
er altijd verenigingen? Vooral bovendien:
welke betekenis heeft deze vereniging-
vergader-cultuur voor het genealogische
onderzoek?

In vorige artikelen hebben wij de belang-
rijkste vroegere sociale instituties bespro-
ken, zoals de gilden en de schutterijen. Ook
daar vond overleg plaats. We weten echter
nauwelijks hoe het vergaderritueel was.
Vooral de gilden hebben tot aan de Franse
revolutie, het maatschappelijk leven gedo-
mineerd. Veel besluiten in deze corporaties
werden door de toplaag in de bekende ach-
terkamertjes van de macht bedisseld.
Voor de beschrijving van een familie is een
lidmaatschap van schutterij of gilde heel
relevant, omdat zij veel zegt over werk en
sociale achtergrond. De gilden zorgden
voor de professionele netwerken en zo no-
dig met de kerk voor de sociale ondersteu-
ning mocht zich een calamiteit voordoen.
Binnen de schutterij, die primair diende
voor de stedelijke verdediging, werd het
maatschappelijke succes verder bevestigd.
Wie zich officier van een schutterij mocht
noemen had het in de samenleving ver ge-
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bracht. Behalve een zakelijke doelstelling
hadden de gilden, ambachten en schutterij-
en ook iets van wat wij thans een gezellig-
heidsvereniging zouden noemen. In feite
concentreerde het gezelligheidsleven zich
vaak in de doelen, waar de schutters naast
het houden van schietoefeningen vooral het
glas hieven. Wie naar de schutterstukken
kijkt ziet dat benevens veel pronkerij toch
ook wel een vriendschappelijke sfeer be-
stond. Toch waren deze gilden en schutte-
rijen alles behalve democratisch. De gilden
en ook de bestuursfuncties behoorden tot
zekere families, en het officierschap van de
schutterij was slechts voorbehouden aan de
regenten. Een sergeant bij een schutterij
was al een hele piet en deze rang was vaak
alleen maar weggelegd voor academici.
De vraag die men vervolgens mag stellen is
of er buiten schutterij en gilde nog een an-
der verenigingscircuit bestond, waarvan de
documenten voor de genealoog de moeite
waard zijn. Het antwoord is globaal: vanaf
1750 in toenemende mate, voor 1750
slechts heel incidenteel.

Weinig verenigingen voor 1750
Bestonden er dan voor 1750 geen vereni-
gingen. Het antwoord is: vermoedelijk
slechts in beperkte mate. Voor een deel
kwam dit omdat verenigingen en vergade-
ringen als kerk- en staatsondermijnend
werden beschouwd en op alle mogelijke
manieren werden tegengewerkt. Ik signa-
leerde in een vroeger artikel het verschijn-
sel kerkelijke broederschappen in de Mid-
deleeuwen.

Broederschappen: een van de eerste vor-
men van verenigingsleven
Broederschappen waren sterk aan een kerk
gekoppeld en zij hadden in eerste instantie

als doelstelling de geloofsverdieping. Doch
de heilige uitstraling verhinderde niet een
zekere onderlinge meningsuiting. Kortom,
veel van deze broederschappen ontwikkel-
den zich tot een soort debatingclubs waar
men de hete hangijzers van de dag aan de
orde stelde en zich in de ogen van de kerk-
leiders ongewenste ontwikkelingen voorde-
den '). Vandaar dat in achtereenvolgende
encyclieken deze broederschappen steeds
verder onder de kerkelijke tucht werden ge-
bracht om op den duur zelfs geheel te wor-
den verboden 2). Bij de reformatie zien wij
binnen de hervormde kerk een aantal over-
legstructuren binnen de kerkorde geïnstitu-
tionaliseerd 3). Hoewel niet 'zo democra-
tisch evolueert in hervormde kerk deze
overlegcultuur verder 4), zij zal onze volks-
aard verder vorm geven. In de Zuidelijke
provincies gaat deze ontwikkeling van een
overlegcultuur veel trager omdat veel van
bovenaf bleef geregisseerd 5). Mogelijk als
compensatie ontstaat er wel een veel rijkere
'feestcultuur'6).

Na 1750
Na 1750 zien wij vrij plotseling in Neder-
land een verenigingscultus ontstaan, zij het
aanvankelijk in nogal gesloten circuits en
vaak nog wel met intensieve overheidscon-
trole. Nochtans ontstaat dan toch iets van
wat wij nu een democratische bestuurscul-
tuur zouden beschouwen. Essentieel daarbij
is dat de geschiktheid voor bestuurlijke
functies meer op persoonlijke kwaliteiten
berust en niet uitsluitend op afkomst of pri-
vilege. Dit democratische streven werd
aanvankelijk met de grootste wantrouwen
gadegeslagen. Het doorbrak de sociale orde
van die dagen: wie hoog geboren was zat
hoog, wie laag geboren was bleef laag. Ook
van kerkelijke zijde was er grote weerstand
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omdat het democratische bestuurlijke pro-
ces niet strookte met de heersende theolo-
gische opvattingen 7). Geen wonder dat het
recht van vereniging en vergadering bij de
Franse Revolutie een speerpunt werd. Het
opkomende laïcisme 8) bevorderde dat dit
vergaderrecht als onvervreemdbaar recht in
de constitutie (grondwet) werd opgenomen.

Aanvankelijk kwam van deze vrijheden in
de praktijk maar weinig van terecht, omdat
ook de patriottische 9) 'revolutionairen' in
grote mate tot de plaatselijke elite (veel in-
tellectuelen) behoorden. Eenmaal op het
bestuurspluche gezeten bleken ze niet min-
der autoritair. Na vertrek van de Fransen
hebben de zittende machthebbers (de oude
en nieuwe elite) dit vrijheidsartikel groten-
deels teruggedraaid. Vandaar dat hier te
lande het recht op vereniging en vergade-
ring pas weer in de grondwet van 1848
werd opgenomen, zij het aan restricties ge-
bonden. Men hield vast aan de beperking
dat het verboden was om een vereniging
van meer dan 20 personen zonder toestem-
ming van de overheid op te richten. Deze
bepaling bleef nog tot 1872 van kracht. Pas
rond die tijd kreeg het verenigingsleven de
vorm zoals wij het nu globaal kennen.

De nieuwe media
Na 1875 zien wij in Nederland het publieke
vrije verenigingsleven explosief toenemen.
Het is onjuist te denken dat dit uitsluitend
het gevolg was van de soepeler wetgeving.
Ook de maatschappelijke en technische si-
tuatie was zodanig veranderd dat het vere-
nigingsleven van de grond kon komen.
Vooral de mogelijkheid om door middel
van de persorganen de verenigingen een
publicitaire infra-structuur te geven was
een belangrijke stimulerende factor. Tot

1870 was het krantenpubliek zeer beperkt.
De krant was een elitezaak. Dit kwam door
het gehate krantenzegel, een fikse belasting
op de krant die de kosten van het uitbren-
gen van een krant verdubbelde en soms
verdrievoudigde. Kranten waren door de
beperkte oplage ook nog eens extra duur.
Dat was de politieke opzet omdat de over-
heid bewust het nieuws schaars hield, vol-
gens het adagium 'wat niet weet, wat niet
deert' 10). Dit krantenzegel verdween pas in
1869 n ) . Daardoor halveerde de prijs en
kwam de krant in het bereik van de gegoe-
de middenstand l2). Vele kranten ontston-
den, vooral in de provincie. De verdwijning
van het krantenzegel, het goedkoper wor-
den van het krantenpapier, de uitvinding
van de rotatiepersen en een soepeler hou-
ding van de overheid ten aanzien van de
verenigingen vielen dus samen. Dit gaf een
elkaar versterkende stimulans. De kranten
immers, werden een belangrijk medium en
stimulans voor het verenigingsleven. Om-
gekeerd waren verslagen van verenigingen
ook een dankbare bron van nieuwsgaring
en popularisering van de krant 13) waardoor
de krant op de publieke belangstelling in-
speelde.

De type- en stencil machine
In de aanvang waren de verenigingen klei-
ne overzichtelijke groepjes mensen die el-
kaar goed kenden en die elkaar ook vaak in
andere circuits troffen. Het vergaderen was
bovendien een soort vorm van georgani-
seerde gezelligheid, daar radio, TV, sport-
evenementen enz. ontbraken. De admini-
stratieve zijde van het verenigingsleven
was dus in de aanvang zeer beperkt. Dit
veranderde toen de verenigingen in om-
vang toenamen en de interne communicatie
extra aandacht vroeg 14). Veel wat vroeger
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in kleine kring besproken werd, moest nu
op schrift worden gesteld. De uitvindingen
van de schrijfmachine en de stencilmachine
net voor de eerste wereldoorlog hebben
zeer veel bijgedragen om het verenigingsle-
ven mogelijk te maken en te intensiveren.
Het scheppen van grotere organisatiever-
banden werd daardoor mogelijk. Bedenk
verder dat voordien alles handmatig moest
worden geschreven en slechts door voorle-
zing kon feitenoverdracht plaats vinden 15).
Veel van onze vergaderrituelen stammen
uit het midden van de vorige eeuw en de
vroegere kerkenraadcultuur.

De conclusie is dus dat veel van het typi-
sche Nederlandse verenigingsleven, van
vandaag dus van betrekkelijk recente da-
tum is. Ook de vergadercultuur is dus niet
zo oud, al zijn er veel resten van de tijd te
vinden dat de verenigingen klein waren en
de feitenoverdracht hoofdzakelijk monde-
ling tijdens de vergadering plaats vond.

Doelstelling van dit artikel
Uit het voorgaande is duidelijk dat het ver-
enigingsleven een deel is van de jongste
geschiedenis, een geschiedenis, die zo ge-
woon leek, dat ze vermoedelijk daarom
nauwelijks is gedocumenteerd en ten dele
reeds verloren is gegaan. Wie iets over on-
ze nationale verenigingscultuur wil lezen
vindt weinig in de boeken of tijdschriften.
Een heel belangrijk stuk Nederlands erf-
goed is ongemerkt tussen onze vingers ver-
gleden, zonder dat deze voldoende werd
gedocumenteerd. Om een concreet voor-
beeld te geven: wat is nog bekend (be-
schikbaar?) van de beambtencasino's in de
mijnstreek? In deze casino's zijn carrières
gemaakt en gebroken. Op de plaatselijke
samenleving heeft het wel en wee binnen

het beambtencasino een diepgaande in-
vloed gehad. Er is nog weinig over deze za-
ken gepubliceerd.

Verenigingsverslagen kostbaar erfgoed
Hoewel op lokaal niveau veel over plaatse-
lijke verenigingen wordt geschreven, blijkt
dat beschouwende studies over het ontstaan
en de pluriformiteit van het verenigingswe-
zen in Nederland nagenoeg te ontbreken
16). Mogelijk kun je zelfs stellen dat het tra-
ditionele verenigingsleven al enigermate op
zijn retour is. Politieke partijen en vakbon-
den klagen over aandacht tekort, maar ook
de ouderwetse vormings- en gezeligheids-
verenigingen (vereniging van plattelands-
vrouwen, carnavalsverenigingen enz.) ra-
ken uit de belangstelling. Daarentegen zïet
men wel dat groeperingen met een specifie-
ke doelstelling kortstondig bloeien en na
het bereikte doel weer snel verdwijnen. Er
is dus reden genoeg om aan het verschijn-
sel vereniging zoals dat vroeger bestond
extra aandacht te geven, ook al om te zor-
gen dat belangrijke verenigingsarchivalia
niet bij het oud papier terecht komen. Pas
de laatste jaren begint men te beseffen dat
zelfs verslagen van kleine verenigingen
juist belangwekkende geschiedkundige in-
formatiebronnen zijn. Zij geven bovendien
vaak aan hoe de netwerken in de steden
ontstonden.

Ook belangrijk voor de genealogie
Om de recente ontwikkelingen van het ver-
enigingswezen in Nederland goed te kun-
nen invoelen, zullen wij in het kort de niet
kerkelijk gebonden verenigingen in de
vroege eeuwen moeten schetsen. Daarbij
zullen vooral de ontwikkelingen in de acht-
tiende en negentiende eeuw uitvoerig voor
het voetlicht worden gebracht. Wanneer je
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de bekende geschiedenisboeken van de zes-
tiende en zeventiende eeuw raadpleegt be-
merk je dat buiten het verschijnsel gilde,
kerk en schutterij nauwelijks iets van een
ander verenigingsleven bestaat. Een aardi-
ge uitzondering is het rederijkerswezen.
Deze rederijkers zijn daarmee een van de
eerste vormen van niet professionele vere-
nigingen geweest. Hoewel voor de genea-
logie nu nog maar incidenteel van belang,
is een korte schets van het rederijkerswe-
zen voor een historische perspectief van
ons verenigingsleven toch wel nuttig. De
laatste jaren zijn er heel wat publicaties die
de genealogische aspecten van de rederij-
kers ter sprake brengen.

Opzet van artikel
In dit artikel wordt gepoogd een schets te
geven van de ontwikkeling van het vereni-
gingswezen in Nederland. Vriend en vijand
zijn het er over eens dat het verenigingsle-
ven een belangrijk stempel op de Neder-
landse samenleving heeft gezet. Ook heeft
het mensen en gezinnen gevormd. Voor de
genealoog is dit een kostbaar erfgoed waar
heel wat gegevens over onze vroegere ge-
neraties te vinden zijn. Voor de beschrij-
ving van de progressie van het verenigings-
leven neem ik als grens de periode tussen
de wereldoorlogen (het interbellum). We
zullen ons in dit artikel enigermate distanti-
eren van de politieke partijen omdat dit in
bijna iedere historische tekst wel uitvoerig
is gedocumenteerd. Naast het schetsen van
de historische ontwikkeling zal ik daar
waar mogelijk aangeven waar potentiële
bronnen van genealogische betekenis te
vinden zijn.
Voor het schetsen van onze vroegere niet
professionele organisaties heb ik dit artikel
ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

1- de rederijkers
2- de academies
3- de geheime genootschappen
4- de sociëteiten en clubs
5- de beroeps-sociëteiten
6- de verenigingen

a- kerkelijk-charitatief
b- landbouw en verwante organisaties
c- vakorganisaties
d- kunst en cultuur
e- jeugdorganisaties
f- gesloten verenigingen

Noten:
1. De relatie broederschap en kerk doet wel een
beetje denken aan de controverse tussen kerke-
lijke leiding en instituties zoals de 8 Mei bewe-
ging thans. Vooral in de vijftiende en zestiende
eeuw hadden deze broederschappen nogal in-
vloed en heel wat reform bewegingen binnen de
kerk werden hier geïnitieerd.
2. Bij het concilie van Trente (1545 - 1563)
werden zodanig strenge regels gesteld, dat de
facto, de klassieke broederschappen hun einde
vonden.
3. Zij werden opgenomen binnen de kerkelijke
instellingen .
4. De kerk in Nederland heeft zelfs voor de re-
formatie nooit de 'top-bottom' instelling gehad
als in de Romaanse wereld gebruikelijk was en
waar samenwerking van bovenuit werd opge-
legd. In het polderlandschap ontstonden ge-
meenschappen die veel zelfstandiger opereer-
den. Het goed kunnen overleggen en samen-
werken was de enige strategie die bij de overle-
ving goed werkte. In de Romaanse landen be-
staat meer een twistgesprekcultuur die de sfeer
van het toernooi of een wedstrijd weerspiegelt.
Bij het debat gaat het om een verkapte machts-
strijd waarbij de slimste/sterkste wint. In Ne-
derland is het debat er meer opgericht om con-
sensus en de beste oplossing te vinden.
5. Om het plat te stellen: bij de hervormden had
het gezag nooit die impact als bij de katholie-
ken, waar de hiërarchie een geweldige druk kon
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uitoefenen.
6. Veel van de carnavalscultuur is een reactie
op gezagsstructuur, het carnaval geeft de moge-
lijkheid om met een masker op en een narren-
pak aan kritiek te leveren op de autoriteiten.
Het is een 'bottom up' fenomeen. Bij de sinter-
klaascultuur van de Noordelijke Nederlanden,
komt een 'hoge bisschop van verre' de leiders
de les lezen.
7. Volgens de toen geldende theologische op-
vattingen was het bestuur bij de gratie Gods.
Uitsluitend personen die daar voor waren voor-
bestemd viel het recht tot bestuur toe. Zie voor-
al het proefschrift van D.J. v.d. Werf. Kerk en
Christelijke vereniging. Amsterdam, Paris
1960. Bij katholieken was de weerstand geba-
seerd op de vermeende vrees dat door democra-
tisering het nagestreefde harmoniemodel zou
worden verstoord.
8. Afgeleid van leek, de tegenhanger van kerke-
lijk-dirigerend.
9. De patriotten waren de mensen die wij thans
links intellectuelen van het D-66 type zouden
kunnen noemen. Zij verzetten zich tegen de re-
gentencultuur en tegen de Oranje-prinsen die
zich daarmee vereenzelvigd hadden. De patriot-
tenbeweging heeft een bescheiden revolutie op
touw gezet, die echter door Duitse huursoldaten
in de kiem werd gesmoord. Daarna zochten
veel van de patriotten heil bij de Franse revolu-
tionairen. De patriotten werden Kezen ge-
noemd, een mengsel van scheld- en geuzen-
naam. Veel Kezen kwamen na de inval van de
Fransen tijdelijk op het bestuursfluweel, doch
zij werden langzamerhand, behoudens een klei-
ne groep, weer door de oude regentenkliek ver-
drongen.
10. Een aantrekkelijk punt van de sociëteiten en
koffiehuizen was dat men daar een krant kon le-
zen en over de vaak voorgelezen berichten kon
discussiëren. Het krantenzegel werkte daarom
op den duur contra-productief. Zij stimuleerde
juist het debat.
11.1 april 1844 werd een regeling van kracht
waarbij o.a. drukwerken van 2 vierkante pal-
men vrijstelling van zegel kregen, waardoor de
mogelijkheid werd geschapen 'lilliput' (mini-
Ons Erfgoed nr 5, 2000

krantjes) uit te geven die voor de ontwikkeling
van de arbeidersbeweging zeer belangrijk zijn
geweest. Dit leidde tot veel ongenoegen bij de
bestuurderen. In 1845 werd daarom de ver-
plichting tot het krantenzegel weer aange-
scherpt. Pas in 1869 werd dit onder luid gekra-
keel afgeschaft.
12. Voor het uitbrengen van kranten is papier
nodig. Tot ongeveer 1850 werd vrijwel alle pa-
pier met de hand gemaakt. Ook de grondstoffen
(lompen) waren schaars. Dat veranderde toen
papiermachines werden gemaakt, die van hout-
pulp papier op rollen kon maken. Daarnaast wa-
ren het de kostendrukkende rotatiepersen die
van deze papierrollen gebruik maakten en die
het mogelijk maakten tegen bescheiden kosten
kranten uit te brengen. Door de invoering van
de telegrafie en het opnemen van telegrafische
berichten werd de krant ook een actueel medi-
um, die berichten vanuit de hele wereld op de
vloermat bracht. Deze actualiteit werd nog ver-
beterd door het uitbrengen van ochtend en
avondedities en voor speciale edities bij grote
gebeurtenissen; De verspreiding van de nationa-
le kranten was door het goede spoorwegnet met
eigen postdiensten tevens mogelijk. De krant
werd een populair nieuwsmedium, dat in som-
mige opzichten superieur was aan de huidige
nieuwsmedia.
13. Dikwijls zullen de kranten belangrijke ar-
chiefbronnen kunnen zijn om zicht op het vere-
nigingsleven te geven, mochten de primaire
verenigingsbronnen zijn verdwenen, zoals
meestal het geval zal zijn.
14. Wanneer de verenigingen groot worden
gaat de persoonlijke betrokkenheid achteruit,
men vervreemdt vooral door de versterking van
het bureaucratisch karakter.
15. Veel van het huidige vergaderritueel stamt
nog uit de tijd dat de mondelinge feitenover-
dracht tijdens de vergadering plaats vond. Een
andere vorm van nieuwsverspreiding was er
niet.
16. Zie publicatie van Jolles.
17. Soms pikte men wel dichtstukken van ande-
re kamers, maar dan werden zij op de lokale
omstandigheden afgestemd.
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Genealogische (klooster-)adders
M.van Loon

Voormalige boerderij van het Waalwijkse klooster Nazareth voor de restauratie,
het oudste deel dateert van ongeveer 1465

Genealogen krijgen al vaak te maken met
de verschillende schrijfwijzen van de voor-
naam of achternaam van de familie. Maar
degenen die met katholieke families te ma-
ken hebben kunnen wel eens voor nog
meer verrassingen komen te staan, indien
een der familieleden in het klooster/
begijnhof trad of gewoon als 'geestelijke'
bij particulieren ondergebracht werd. Men
krijgt hier niet alleen te maken met de ver-
schillende schrijfwijzen van de namen,
maar ook met de vraag: is het haar/zijn we-
reldlijke naam of haar/zijn kloosternaam.
Als dat nog niet genoeg is kan men er nog
mee geconfronteerd worden, dat een fami-
lielid in het klooster plots tijdelijk een an-
der familienaam krijgt. Ze waren nog niet
zo flauw, indien een kloosterling tijdelijk
een ander familienaam wilde hebben, de
nieuwe familienaam ook schriftelijk vast te
leggen. Leuk voor de genealogen in de
twintigste en eenentwintigste eeuw moet
men toen al gedacht hebben. Die gedachten
moeten ze ook gehad hebben bij visitatie-
verslagen om daarin naar willekeurig leef-

tijd en/of professiejaren te vermelden.
Hieronder wil ik mijn praktijk bevindingen
omtrent mijn genealogisch en historisch
onderzoek naar de families en achtergrond-
informatie van de nonnen van het klooster
Nazareth te Waalwijk uiteen zetten. Het is
van essentieel belang, dat men de originele
bronnen van een klooster kan raadplegen,
hoewel dat helemaal niet eenvoudig is.
Vaak zijn de archieven van verdwenen
kloosters niet meer aanwezig of te achter-
halen, of liggen de stukken in diverse ar-
chieven in binnen- en buitenland. Men zou
voor een kloosterling(e) enige stukken uit
het betreffende klooster en wereldlijke
stukken moeten raadplegen om er zeker
van te zijn dat dat de juiste persoon is. Bij
klakkeloos overnemen van geestelijke na-
men en ook van historische gegevens uit
eerder gepubliceerde werken van vóór
1960 kan het gebeuren dat men verkeerd
zit, daar men vaak geen bron vermeldt. In-
dien er een bronvermelding bij staat, die al-
leen wijst naar een eerdere publicatie of pu-
blicaties, is het toch wenselijk om het origi-
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neel te vinden.
Mocht men in originele stukken of in publi-
caties iemand in het klooster of begijnhof
tegenkomen, dan mag zich gelukkig prij-
zen. Overigens wil dat nog niet altijd zeg-
gen dat deze persoon tot zijn of haar over-
lijden daar altijd heeft vertoefd. Het komt
vaak voor, zeker na 1550, dat personen uit
kloosters en/of begijnhoven weggevlucht
zijn naar elders in verband met oorlogsge-
vaar en/of onderdrukking. Het is bekend
dat vanuit het Waalwijkse klooster Naza-
reth toch nog een groot aantal nonnen naar
elders is gevlucht, niet altijd naar een
klooster. Er zijn er ook die binnen de stads-
muren, zoals van Breda en 's-Hertogen-
bosch, verbleven en tijdelijk als 'wereld-
lijken' door het leven gingen. Daarvan is
een deel teruggekeerd naar het Waalwijkse
klooster maar waar de anderen zijn geble-
ven is onbekend. Zo ook van de meeste ge-
vluchte nonnen, waarvan men niet weet
waar ze naar toe gegaan zijn, of die mis-
schien wel uit de orde zijn getreden. Joost
mag het weten! Ook kwam het vrij regel-
matig voor, dat personen naar andere
kloosters, vaak van dezelfde orde, werden
overgeplaatst. Zelfs vanuit begijnhoven
was het geen zeldzaamheid, dat ze naar een
klooster overgingen. Zoals bijvoorbeeld
Maria Josepha Driessen die uit het begijn-
hof van Turnhout afkomstig was, en die
verder op nog wordt behandeld.
Heel interessant voor een genealoog is wel
het obituarium (jaargetijdeboek, ook do-
denboek genoemd) van een klooster. Daar-
in kan men zeer interessante achtergrond-
informatie vinden, niet alleen van de gees-
telijke, maar ook van wereldlijke burgers.
In het Genealogisch Tijdschrift voor Mid-
den- en West-Brabant en de Bommerler-
waard heeft ondergetekende in 1989 in een

serie het obituarium van het klooster Naza-
reth te Waalwijk gepubliceerd. Indien men
weet dat alle personen van een Brabantse
klooster naar Antwerpen zijn vertrokken,
om aldaar een nieuw klooster te stichten,
dan is het raadzaam het werk van P. Ge-
nard, uitgegeven, naar ik meen, tussen
1840 en 1870, te raadplegen. Daar staan al-
le obituaria van de Antwerpse kloosters in
vermeld, ook van de kloosters die eerst bui-
ten Antwerpen gevestigd waren, onder an-
dere kloosters uit Noord-Brabant. In dit ar-
tikel wordt als voorbeeld, zoals, u hierboven
al hebt gelezen, vrouwelijke geestelijken
besproken, en dan specifiek uit klooster
Nazareth te Waalwijk. Doch, in de praktijk
zal dat zeer zeker ook voor andere kloos-
ters en ook voor de mannelijke geestelijke
gelden.
Er kunnen in het obituarium van een kloos-
ter ook foutieve aantekeningen zijn ver-
meld, waar men geen enkele weet van heeft
of enigszins kan hebben. In het obituarium
van het Waalwijkse klooster staat bij
Christina Broek vermeld: overleden 17 juli
1720 '). Men zou veronderstellen dat zij in
Waalwijk is overleden. Bij toeval is aan het
licht gekomen dat Christina Broek niet te
Waalwijk is overleden en ook niet op 17
juli 1720. In een brief van Dymphna Cou-
wernbergh, voormalige mater van het
klooster Nazareth gedateert 17 juli 1720,
maakt men bekend dat in het Belgische
Landen op 6 juli 1720 is overleden zuster
Christien Broek.2). Men heeft als datum
van haar overlijden de datering van de ont-
vangen brief aangenomen en tevens ver-
zuimd om de plaats van overlijden te ver-
melden.

Kwezels, geestelijke dochters en begijnen
Over het leven van kwezels, geestelijke
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dochters ten zuiden van de grote rivieren is
maar weinig bekend. Over de kwezels is op
lokaal niveau een en ander gepubliceerd,
onder andere in Tilburg, Gemert en Hel-
mond. De benaming 'kwezel', boven de ri-
vieren worden ze klopjes genoemd, heeft
min of meer een slechte naam. Deze naam
is afgeleid van kwezelen, in de betekenis
van babbelen of roddelen. Over de begijnen
is veel meer bekend in het Brabantse land.
Maar waren het altijd wel kwezels of begij-
nen die in officiële stukken als dat bij een
naam vermeld staan? Tot ongeveer 1650
kan men gerust aannemen dat wanneer in
officiële stukken bij een vrouwelijke naam
kwezel of begijn staat ook daadwerkelijk
sprake is van een kwezel of begijn. Zeer
zeker rond 1700 moet men er echter voor-
zichtig mee zijn. Kwezels, in het noorden
klopjes genaamd, woonden meestal bij par-
ticulieren en soms in zeer kleine gemeen-
schappen. Ze legden een eenvoudige gelof-
te van kuisheid af en waren niet door gelof-
te van gehoorzaamheid verbonden aan een
overste of priester. Ze droegen veelal een
eenvoudige uniform kleed. Kwezels waren
beslist geen kloosterlingen, maar ook geen
begijnen. In de classis van 's-Hertogen-
bosch worden kwezels ook wel 'geestelijke
dochters' genoemd 3).

Nadat de Waalwijkse nonnen in 1731 uit
het klooster Nazareth waren verdwenen,
werden op het voormalig kloosterterrein
'geestelijke dochters' begraven. De namen
van deze 'geestelijke dochters' zijn: Catha-
rina Buijs, overleden 1 januari en begraven
in het kloosterchoor 4 januari 1738, filia
devota 4), zij was een dochter van Joannis
Buys en Maria Nicols; Hendrina Hessels,
ook als Heffels geschreven, overleden 19
januari, begraven 23 of 24 januari 1742 in
het klooster, religiosa hujus monasterii Lai-

ca 5); Maria van den Hout, overleden 11
mei, begraven 14 mei 1750 in het klooster-
hof, praenobilis domina 6); Maria Theresia
de Lange, ook als Van Langen geschreven,
begraven 29 juli 1762 in de kloosterkapel,
filia devota S. Norberti 7); Catharina Rams,
overleden Besoyen 7 januari 1737, begra-
ven Waalwijk 9 januari 1737 op het kloos-
terhof, geestelijke jonge dochter 8); Adria-
na Swart, begraven 12 mei 1766, filia de-
vota 9).
Er waren overigens meer 'geestelijke doch-
ters' in Waalwijk, die niet op het klooster-
terrein begraven zijn. Het is frappant dat
twee nonnen, genaamd Hessels en waar-
schijnlijk familie van elkaar, bij begraving
als 'geestelijke dochter' vermeld worden.
Een van hen, Joanna Hessels, witte zuster
en begraven op 17 januari 1727 op het
kloosterkerkhof werd als 'bejaard jonge
dochter' genoemd 10). Dat was in de tijd dat
het Waalwijkse klooster nog bestond. Van
der Hammen veronderstelde eerst in zijn
publicatie uit 1918-1919 u ) , dat deze
'geestelijke' dochters overgebleven nonnen
van het klooster Nazareth waren. Deels had
Van der Hammen daarin gelijk. Dr. Goos-
sens deelde Van der Hammen echter mee,
dat 'geestelijke dochters' geen religieuzen
of kloosterzusters zullen zijn geweest, maar
slechts kwezels of klopjes, die de religieu-
zen vervingen. In een wereldlijke akte van
29 oktober 1731 12) wordt Maria Elisabeth
de Wit als 'bejaarde dochter' genoemd. Van
der Hammen deelde verder op in zijn arti-
kel de mening van dr. Goossens. Een van
deze geestelijke dochters wil ik naar voren
halen omdat daarover meer bekend is: Hen-
drina Hessels of Heffels.
Hendrina Hessels wordt bij haar begraving
op 24 januari 1742 als 'geestelijke dochter'
genoemd l3). Zij zou dus een kwezel moe-
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ten zijn. In het obituarium van het klooster
Nazareth, toen gevestigd te Antwerpen aan
de Vuile Rui, genaamd Sint-Joseph-Naza-
reth, staat zij bij haar jaargetijde 19 januari
vermeld als 'witte zuster' 14). Al vóór 1716
was zij als non in het Waalwijkse klooster
aanwezig 15). Na het vertrek van de Waal-
wijkse nonnen in 1731 naar Antwerpen,
bleef Hendrina Hessels met nog een paar
nonnen in Waalwijk achter om de zaken
van het klooster te behartigen. Dat de ach-
tergebleven nonnen nog wel degelijk aan
het klooster, nu te Antwerpen, verbonden
waren blijkt uit de vele correspondenties
l6). Na het overlijden van Hendrina Hes-
sels, 19 januari 1742, moesten de overigen
ook uit Waalwijk verdwijnen. Barbara van
Rixtel, non verbonden aan het klooster
Sint-Joseph-Nazareth te Antwerpen, ging
de overgebleven nonnen in Waalwijk opha-
len, om ze naar Antwerpen te brengen I7).
Er is wel degelijk, volgens Van Doornma-
len, zeker één kwezel in Waalwijk actief
geweest. In 1717 had een kwezel, die
school hield, meer dan 25 kinderen. De
protestantse schoolmeester had 50 leerlin-
gen op school. Het jaar daarop werd deze
kwezel afgezet en kon dus geen school
meer houden. De schoolmeester had toen
90 leerlingen 18). Het is mij niet bekend of
deze kwezel die school hield, verbonden
was aan het Waalwijkse klooster Nazareth.
In de jaren 1709-1710 19) was men bezig
om een non, genaamd Fernandino De Varo,
vanuit het klooster Mariaweyde te Venlo
naar het Waalwijkse klooster te laten ko-
men om onderwijs te geven onder andere in
de Franse taal. Men zou dan een 'pen-
nonaire schole' willen oprichten om zo de
nonnen te onderhouden. Na vele briefwis-
selingen tussen Waalwijk, Venlo, Roer-
mond en Mechelen is zij toch niet naar

Waalwijk gekomen. Mogelijk heeft het
Waalwijkse klooster kans gezien iemand
anders naar het klooster te halen om onder-
richt te geven. Misschien wel een echte
kwezel.
Wat meer ingewikkelder is het volgende. In
het klooster te Nazareth heeft'een non ver-
toefd genaamd Van Woensel. Haar voor-
naam vermeld ik nog niet. Daar kom ik la-
ter nog op terug. In wereldlijke aktes die
mij bekend zijn, gedateerd 9 juli 1707 20)
en 30 september 1743 21), wordt zij Hendri-
ca van Woensel genoemd. In de akte van 9
juli 1707 wordt zij als 'bagijntje' vermeld.
In een wereldlijke akte mocht een persoon
uit het klooster niet meer met een religieu-
ze en/of kloosternaam vermeld worden, al
gaat dat echter niet voor alle 'plaatsen op.
'Bagijntje' of'geestelijke dochter' werd toe-
gestaan, met daarbij haar wereldlijke naam.
In deze akte staat een zinsnede, die aan-
toont dat zij in het Waalwijkse klooster
verbleef. Deze zinsnede luidt als volgt:
"Voor de schout en schepenen toont
Adriaen van Bergen op 25 juni 1707, pro-
curatie te hebben van Hendrikske van
Woensel, Bagijntje int Clooster der Stadt
en Vryheit Waelwyck...".
Bij het lezen van deze zinsnede zou men
denken dan zij begijn in Waalwijk zou zijn.
Deze gedachte wordt nog versterkt door
een kadasterkaart van ongeveer 1825 22)
waarop dat ten oosten van de toenmalige
waterstaatkerk een pad loopt, genaamd:
Bagijnenpad. Ook in een notariële akte uit
1826 zien we een Bagijnenpad vermeld 23).
Een genealoog die met deze familienaam
bezig was, was in de veronderstelling dat
zij écht een begijn was. Tot dat we elkaar
ontmoeten en eikaars gegevens uitwissel-
den. Eerlijkheidshalve moet ik ook beken-
nen dat ik niet bekend was van het bestaan
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van Hendrikske van Woensel als wereldlij-
ke naam en als begijn. Wat wil nu het ge-
val. In Waalwijk is, zover men weet, nim-
mer een begijnenhof geweest, en ook nim-
mer een échte begijn in het Waalwijkse
klooster. Maar hoe komt men dan aan de
naam Bagijnenpad? Op deze vraag kan ik
het volgende antwoorden. Bij gelegenheid
van het weggaan van de begijnen uit hun
klooster te Coudewater (Rosmalen), dat op
14 september 1713 gebeurde, was gevraagd
om niet dezelfde middelen toe te passen die
gebruikt waren voor de begijnen van de
kloosters in Oisterwijk (Franciscanessen
mee bedoeld?), Waalwijk (Augustinessen
mee bedoeld?) en Boxtel (Clarissen mee
bedoeld?) waarvan hun goederen en kloos-
ter aangewend werden voor de provincie.
Na het lezen van het besluit van de Staten
van 3 mei 1697 waarin dit vermeld wordt,
werd besloten dat men ze, op aanraden van
de heer van Deurne, welwillend zouden be-
handelen en op een veel betere manier
zouden uitvoeren 24). Naar mijn mening
waren dat geen echte begijnen, wat Waal-
wijk betreft, die in het klooster verbleven.
Men spreekt namelijk van kloosters en niet
van begijnhofjes. In het Oisterwijkse be-
gijnhofje stierven de begijntjes namelijk uit
en de Franciscanessen van het klooster
vluchtten in 1731 naar Baarle Hertog. Toen
de Hollanders in 1629 de Meierij bezetten,
kwam er een capitulatieovereenkomst tot
stand tussen hen en de koning van Spanje.
Hierbij werd overeen gekomen zijn dat alle
kapittels, slotkloosters en conventen gese-
culariseerd en in beslag zouden worden ge-
nomen, voor het eerst na de dood van de
laatste kanunnik, religieus of religieuse die
toen in leven waren 25).
In het Waalwijkse klooster was de laatste
religieuse die voor 1629 in het klooster was

aangenomen reeds lang overleden. Er
mochten zich geen religieusen meer in het
klooster Nazareth bevinden. Daarom zou
het voor de hand gelegen hebben dat de re-
ligieusen, die na 1629 in het klooster zijn
aangenomen, in de volksmond en in offici-
ële stukken begijnen of 'geestelijke doch-
ters' werden genoemd. Begijnen en
'geestelijke dochters' werden nog ooglui-
kend toegestaan. In het obituarium van het
klooster Nazareth, worden ze gewoon als
non of witte zuster vermeld, en in de offici-
ële kerkelijke stukken religieusen.

Kloosternamen en familienamen
Maar we zijn nog niet van Hendrikske van
Woensel af. Zoals bovenstaand is aange-
haald woonde zij in het klooster te Waal-
wijk. In die periode was er in Waalwijk
maar een klooster en wel: Nazareth. In dat
betreffende klooster woonde maar een per-
soon met de familienaam Van Woensel 26).
Deze persoon in kwestie had als klooster-
naam Monica, genoemd naar de moeder
van Franciscus. Men komt dan tot de con-
clusie dat Hendrikske en Monica van
Woensel dezelfde persoon is. Het kwam
vaker voor dat ingetreden personen een
kloosternaam bij professie aannamen of
kregen. Uit het begijnhof van Turnhout
kwam op 2 november 1730 een begijntje
naar het Waalwijkse klooster. Wat haar we-
reldlijke naam is, is mij nog niet bekend.
Haar familienaam was Driessen. Bij haar
professie op 25 maar 1731 kreeg zij de
kloosternaam Maria Josepha 27).
Doch, het is niet in alle kloosters het geval,
dat men een kloosternaam kreeg wanneer
men geprofest werd. In het Waalwijkse
klooster schijnt men nog ingewikkelder te
doen, door wereldlijke en kloosternamen
door elkaar te gebruiken. Maar, had men
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eenmaal een voornaam gekozen, hetzij een
wereldlijke hetzij een kloosterlijke, dan
bleef men die naam altijd gebruiken in
brieven of kerkelijke stukken. Vóór 1648
was het zeer goed mogelijk dat kloosterna-
men in wereldlijke aktes zijn opgenomen.
Alleen is het dan moeilijk om te achterha-
len of men dan met wereldlijke ofwel met
een kloosternaam te maken heeft.

Een van de grootste eigenaardigheden die
ik tot nu toe ben tegengekomen bij genea-
logische onderzoekingen is wel de persoon
Christina Broek. In augustus 1715 vlucht-
ten zeventien nonnen, waarvan de namen
bekend zijn, vanuit Waalwijk naar het Land
van Luik (Bombeeck en Dessener, beide
behorend tot de gemeente Kortessem in
België). Haar familienaam staat wel onom-
stotelijk vast en die is Broek. In een brief,
gedateerd 10 november 1716 28), aan de
Raad van State der Vereenigde Nederlan-
den te 's-Gravenhage wordt haar naam ge-
schreven als: Christina Vandenbroeck. In
een brief van enige dagen later, gedateerd
17 november 29), die men verstuurde naar
Mechelen, wordt haar naam als Christina
Broeck, zelfs twee maal, geschreven. De
eerste brief is in het Nederlands en de
tweede brief in het Frans. Beide brieven
zijn wel door dezelfde persoon geschreven
nnaar mijn mening. Bij de tweede brief is
meer aandacht besteed aan het schrift dan
in de eerste brief. Op zich was het voor mij
geen enkel probleem, daar in andere brie-
ven haar naam als Christina Broek werd
geschreven. Maar, indien men maar een
paar brieven zou zijn tegengekomen met
alleen haar voornaam, dan zou het al heel
wat moeilijker zijn geweest om uit te vin-
den wat haar échte familienaam zou zijn.
Van den Broeck is een veel voorkomende

familienaam, en het is dan ook aannemelijk
dat dat haar familienaam was.

Leeftijd en professiejaren
Een genealoog vindt in een archief een vi-
sitatieverslag van de bisschop van het be-
treffende bisdom waar het klooster eens
zou hebben gestaan of nog staat. In zo'n vi-
sitatieverslag staat het wel en wee van de
personen vermeld. Tevens staan in deze
verslagen de namen van de personen ver-
meld die op dat moment in het klooster
vertoeven, indien ze niet ernstig ziek zijn
of toevallig buiten het klooster verblijven.
In sommige gevallen staan ook de leeftijd,
professiejaren en de plaats van waar ze af-
komstig zijn er bij vermeld. Men moet ech-
ter zeer voorzichtig zijn wat be'treft de leef-
tijden en professiejaren indien men niet be-
schikt over een ander vergelijkbaar stuk. In
het Waalwijkse klooster vonden onder an-
dere op 25 oktober 1570 en 6 september
1571 30) visitaties plaats. In beide verslagen
staan dezelfde nonnen vermeld, met leeftijd
en aantal professiejaren. Prachtig, men zou
nu zo kunnen zeggen wanneer de betreffen-
de persoon geboren is en in het klooster ge-
profest. Helaas, dat gaat echter vaak niet
op. Om een paar voorbeelden te nemen.
Bij Magdalena Pruyssers zijn haar leeftijd
en- professiejaren als volgt: 1570: 60 jaar
oud en 45 jaar geprofest; 1571: 60 jaar oud
en 48 jaar geprofest. Agnes van Mughoven:
1570: 70 jaar oud en 63 jaar geprofest;
1571: 74 jaar oud en xjaar geprofest. Elisa-
beth Pels: 1570: 71 jaar oud en 57 jaar ge-
profest; 1571: 70 jaar oud en 52 jaar gepro-
fest. Aan de hand van deze gegevens kan
men concluderen dat men het niet zo nauw
nam met het opgeven van leeftijd en/of
professiejaren bij een visitatie. Het kan
trouwens ook zijn dat men de leeftijd niet
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meer wist.
De namen van de nonnen in het visitatie-
verslag van 6 september 1571 zijn al eens
gepubliceerd 31). Echter in beide gevallen
wordt bij een non melding gemaakt van 14
annis (14 jaar). In het origineel visitatie-
verslag van dat jaar, staat bij de betreffende
non 14 diebus, waar waarschijnlijk mee be-
doeld wordt dat zij sinds veertien dagen is
geprofest. Men zou eigenlijk de statuten
van een kloosterorde moeten kennen om te
weten, wat de minimumleeftijd was om in
het klooster te kunnen treden. Men kan ge-
rust van uitgaan dat de minimumleeftijd in
de statuten aangegeven, nageleefd werd.
Uitzonderingen bevestigen echter de regel,
en dat is met alles.

Vertrek uit een klooster
Om het bijvoorbeeld een genealoog en his-
toricus nog moeilijker te maken het volgen-
de. Mocht men stukken vinden, bijvoor-
beeld kloostervisitaties, waarin men de
naam van de betreffende persoon vindt dan
wil dat nog niet altijd zeggen dat deze per-
soon daadwerkelijk steeds in dat klooster
heeft vertoefd. In de clausule van een con-
gregatie staat vermeld dat het mogelijk is
dat een non kan worden overgeplaatst naar
een ander klooster. Dat een religieus of re-
ligieuse naar een ander klooster van dezelf-
de orde ging komt niet vaak voor, of het
moet een 'positieverbetering' zijn. Zo komt
het voor dat enige nonnen vanuit een ander
klooster naar klooster Nazareth kwamen.
Maar, dan was de reden dat ze tot mater
van het Waalwijkse klooster werden be-
noemd, zoals: Salome de Cock afkomstig
uit het klooster Sint-Geertrui te 's-Herto-
genbosch; Elisabeth Coenen, afkomstig uit
het Bethaniënklooster te 's-Hertogenbosch;
Catharina van Haeften, afkomstig uit het

klooster Sint-Geertrui te 's-Hertogenbosch
en Elisabeth Hurckmans, afkomstig uit het
klooster Soeterbeeck, toen nog gelegen na-
bij Nuenen.
Het kwam regelmatig voor, zeer zeker in
de vijftiende tot zeventiende eeuw, dat veel
geestelijken uit het klooster vluchten in
verband met oorlogsgeweld. Uit het Waal-
wijkse klooster is bekend, dat er tientallen
nonnen het klooster in verband met oor-
logsgeweld hebben verlaten. Een klein deel
daarvan is weer naar het klooster Nazareth
teruggekeerd. Tijdens de 80-jarige oorlog
zagen vele religieuzen, waarvan het kloos-
ter door brand of onheil werd getroffen of
bedreigd, zich genoodzaakt naar elders te
vluchten, o.a. naar de dichtst bijgelegen
versterkte steden als Breda en 's-Hertogen-
bosch.
Naar 's-Hertogenbosch vluchtten een vier-
tal nonnen, voor zover bekend, uit het
Waalwijkse klooster. Zo hielden verschil-
lende kloosterlingen van buiten in 1584
zich als sinds verscheidene jaren op in 's-
Hertogenbosch. De meesten waren in grote
haast daarheen gevlucht, geen wonder dus,
dat er in genoemd jaar onder hen waren,
die zelfs geen religieus habijt meer hadden
32). De religieuse kanunniken woonden er
grotendeels in zogenaamde refusiehuizen.
Doch anderen, in het bijzonder tal van
vrouwelijke religieuzen, moesten van de
nood een deugd maken en woonden ver-
spreid in de huizen van burgers. Het
spreekt vanzelf, dat onder deze omstandig-
heden de respectieve kloosterregels kwalijk
werden nageleefd. Deze toestand kon niet
blijven duren. Van hogerhand werd inge-
grepen.
De Raad van Brabant gelaste op 2 mei
1584 aan het Bossche kapittel van Sint-Jan
een onderzoek in te stellen naar de van el-
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ders gekomen religieuzen, die zich in 's-
Hertogenbosch ophielden. Op 26 mei van
dat jaar zien we de Waalwijkse nonnen
Jenneke Otten, Leenke Donckx, Henrics-
ken van Delpht en Soetke Govaers Moens
bij het kapittel van Sint-Jan verschijnen.
Hoe lang deze nonnen al in 's-Hertogen-
bosch vertoefden is nog niet achterhaald,
maar men kan aannemen toch al enige ja-
ren.
Henricksen van Delpht en Soetke Govaers
Moens zijn in 1584 en/of 1585 naar het
Waalwijkse klooster teruggekeerd. Beiden
staan vermeld in het obituarium, respectie-
velijk op 2 mei 1585 33) en 6 september
1613 34). De mogelijkheid bestaat dat Leen-
ke Donckx en Jenneke Otten niet meer naar
Waalwijk zijn teruggekeerd. Deze twee
nonnen staan nergens in het obituarium van
het klooster vermeld. Het zou dan best mo-
gelijk zijn dat ze naar een ander klooster
zijn gegaan waar het wel veilig zou zijn, of
dat zij in de burgerlijke wereld zijn terug-
gekeerd.
Het is niet denkbeeldig dat Elenora van der
Noot om die reden, zoals de vier nonnen
die naar 's-Hertogenbosch waren gevlucht,
naar Breda is gegaan. Op 6 september 1583
is zij aldaar overleden 35). Men moet niet
uit het oog verliezen dat er meerdere non-
nen omstreeks 1580 uit het Waalwijkse
klooster naar elders zijn gevlucht. Van nog
een zestal nonnen, die al vóór 1580 in het
klooster vertoefden, is bekend dat ze niet in
het obituarium staan vermeld. Zo ook Mar-
garetha van Oudheusden. Zij staat er wel
vermeld samen met haar grootvader Aert
Beuckelaer 36). Het zou best kunnen zijn,
dat deze nonnen naar versterkte steden zijn
gegaan of naar een ander klooster zijn ver-
trokken, waar het rustiger was. Margaretha
van Oudheusden kan naar een klooster in

Loosduinen zijn vertrokken en daar de
naam Maria hebben aangenomen 37).
Om naar een ander klooster te mogen
vluchten zou toestemming van de bisschop
nodig zijn. Adriana van Alphen vraagt, ver-
moedelijk aan de bisschop van 's-Herto-
genbosch, of zij met enige nonnen naar het
klooster Sint-Achten te Amstersfoort
mocht gaan, om verstoken te zijn van de
prins van Oranje 38). Catharina de Moor
verzocht aan de bisschop of zij naar haar
zuster, Laurentia de Moor, op het begijnhof
van Brussel mocht gaan.39) De bisschop zal
waarschijnlijk een negatieve uitspraak heb-
ben gedaan, want beide nonnen zijn niet
naar Sint-Achten en het begijnhof te Brus-
sel vertrokken. Het is haast wel aanneme-
lijk dat toch veel nonnen uit het Waalwijk-
se klooster van de bisschop toestemming
hebben gehad om naar een ander klooster
te mogen gaan. Alleen er zijn nog geen be-
wijsstukken voorhanden.
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film. Deze band was tijdens de overdracht aan
het Gemeentearchief van Waalwijk in een zeer
slechte staat en niet meer te restaureren en is nu
verpulverd tot stof.
21) GAW, RAB, band 60.
22) GAW.
23) GAW, NAW 8540-65, 1826.
24) BAL, map klooster Waelwyck, nummer 83.

25) BAL, map klooster Waelwyck, nummer 28.
26) BAA, map K.102; BAA, map 18D188;
BAH, map klooster Nazareth te Waalwijk;
BAL, map klooster Waelwyck; GAW, RAW,
inv. 969, fol. 225-226; RAA, klooster Nazareth
Waalwijk, map 4; Genard, IV, p. 442.
27) Beschryvinghe ende beginsel ..., 1859, pp.
8-9.
28) BAA, map 18D188.
29) BAA, map 18D188.
30) BAH, map klooster Nazareth te Waalwijk.
31) G. van den Eisen en W. Hoevenaars, Ana-
lecta Gijsbertii Coeverincx, pars I, 's-Herto-
genbosch 1907, pp. 298-299. In noot 4, pagina
299 staat vermeld, dat leeftijd of professiejaren
een vergissing zou zijn; Dr. I. van de Meeren-
donk, Tussen reformatie en contra-reformatie,
in: Bijdrage tot de geschiedenis van het zuiden
van Nederland, deel 9, Tilburg 1967, p. 241.
32) BAH, map klooster Catharinaberg te Ois-
terwijk. Daarin ligt een uitgewerkt onderzoek
van A.M. Frenken pr., Gevluchte religieuzen te
's-Hertogenbosch.
33) RAA, klooster Nazareth Waalwijk, map 4;
Genard, IV, p. 445.
34) RAA, klooster Nazareth Waalwijk, map 4;
Genard, IV, p. 448.
35) RAA, klooster Nazareth Waalwijk, map 4;
Genard, IV, p. 448.
36) RAA, klooster Nazareth Waalwijk, map 4;
Genard, IV, p. 446.
37) Jhr. mr. F. Beelaers van Blokland en W.J.F.
Juten, Noordbrabantsche zegels, in: Taxandria,
1907, pp. 70-71. Helaas is er geen bronvermel-
ding bij vermeld, zodat verder onderzoek be-
moeilijkt wordt.
38) BAH, map klooster Nazareth Waalwijk.
39) BAH, map klooster Nazareth Waalwijk.
Verklaringen afkortingen:
BAA = Bisschoppelijk Archief Antwerpen
BAH = Bisschoppelijk Archief 's-Hertogen-

bosch
BAL = Bisschoppelijk Archief Luik
GAW = Gemeentearchief Waalwijk
NAW = Notarieel archief Waalwijk
RAW = Rechtelijk archief Waalwijk
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Nog meer puzzels
André Simons

Wie zich in het oude Europa van de Re-
naissance en de Nieuwe Tijd wilde doen
gelden liet zijn stamboom opklimmen tot
Karel de Grote. Er bestaan terecht twijfels
of alle stambomen uit die tijd wel exact
zijn en men moet voorzichtig zijn met de
gegevens. Bekende genealogen zoals dr. A.
W.E. Dek hebben wel eens dergelijke
schoonheidfoutjes over het hoofd gezien.
Ook in de latere periode probeerden 'the
few of the USA', o.a. Poster Dulles, door
genealogen hun afstamming van Karel de
Grote te laten bewijzen om zich dan
'Carlovingian' (Karolinger) te kunnen noe-
men. Zwitserse historici reageerden vrij
nuchter en toch een tikkeltje boosaardig,
dat veel eerzame en kleine burgers in Zwit-
serland van Karel de Grote afstammen.
Trouwens, ik weet niet of het een 'eer' is
om van Karel de Grote af te stammen. Het
'Imperium Romanorum atque Francorum',
zoals het aan het hof van Karel de Grote
werd genoemd, bestaat uit een aaneenscha-
keling van oorlogen tegen o.a. de Longo-
barden, de Friezen, de Beieren, de Avaren
en hij veroverde Spanje tot de Ebro op de
Moren. Zijn rijk ging toen van de Elbe tot
de Ebro.

Iemand dichtte ooit: "'t zijn wrede tijden als
de oorlog woedt, als men menschen slacht
als beesten ".
In zijn strijd tegen de Saksenkoning Widu-
kind komt dat zeker tot uiting in het sacraal
afslachten van 4.500 Saxers in Verder aan
de Aller. Rekening houdend met de bevol-
kingsdichtheid van toen was dit een
"exécution maladroite des grandeur" (J.J.
Rousseau) - een wederrechtelijke executie

Particulieren boden hulp bij het vervoeren van vluchtelingen.
Deze vrachtauto verzorgde een geregelde dienst tussen
Amsterdam en Maastricht

uit grootheidswaanzin — en Heinrich Heine
schrijft in zijn boek Elementairgeister
(1836): "Een geheimzinnige eerbied door-
huiverde mijn ziel toen ik eens door de
woudstreken wandelend aan de oude Sieg-
burg voorbijkwam. "Hier", zei mijn gids
"woonde koning Widukind" en hij zuchtte
diep. Het was een eenvoudige houthakker
en hij droeg een grote bijl. Ik ben er van
overtuigd, dat deze man als het er op aan
komt nog vandaag zou vechten voor ko-
ning Widukind; en wee de schedel waarop
die bijl valt."

Ik weet dus niet of men het zich tot een eer
moet rekenen als genealoog om van Karel
de Grote af te stammen. Het is wel een hele
prestatie als men met heel veel geluk een
betrouwbare stamboom, cq stamlijn over
zoveel eeuwen kan samenstellen. Velen
kunnen al blij zijn als ze iets verder dan de
Franse revolutie komen. Ook in adelsgene-
alogie ontbreekt dan wel eens de spillezijde
(moederskant) en zeker van bastaarden is
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vaak de moeder of de vader (zwaardzijde)
al dan niet opzettelijk verzwegen. En voor
niet-adellijke afstamming is het niet mak-
kelijk juiste gegevens terug te vinden, daar
het 'instituut' huwelijk toen alleen bestond
bij adel en rijken waarvan men eventueel
de huwelijkscontracten terug kan vinden.
Maar ook in onze moderne tijd kan de ge-
nealoog vastlopen bijv. op de periode
1914-1918. Niet alleen iemand met Duitse
of Franse voorouders kan hiaten niet over-
bruggen omdat door de oorlog niet alleen
mensen verdwenen zijn maar ook archie-
ven. Ook tijdens de periode 1940-1945 zijn
er bevolkingsregisters en archieven ver-
nield - verbrand, waardoor het zonder
mondelinge overlevering, die nu ook al
schaars begint te worden, moeilijk tot zeer
moeilijk wordt om meer dan 50 jaar terug
te gaan. Zeker als men niet-Nederlandse
ouder(s), cq grootouder(s) heeft.

Voor degenen die Belgische voorouders
hebben en waarbij het naspeuren ophoudt
in de periode 1914-1918 is het vaak moei-
lijk om ergens de draad weer op te nemen.
Na de val van Luik, 7 augustus 1914, is er
al een stroom vluchtelingen op gang geko-
men naar Maastricht en verder in Neder-
lands Limburg.
De Maastrichtse socialist Michael Ubachs
schrijft in zijn herinneringen:
"Als een gifslang door een moestuin kron-
kelt zich het moordend Duitsche leger door
de Maasvallei. Berneau staat in brand,
Moelingen staat in brand Overal in de
omgeving verraadt den rossen gloed dat
dorpen in brand staan. Overal brullen koei-
en en paarden; en gilt ander vee in doods-
strijd Vrouwen vluchten als
waanzinnigen de grens over".
Vanuit o.a. Namen, Leuven en Brussel

zochten velen hun toevlucht naar de zoge-
heten onneembare vesting Antwerpen. Een
goed voorbereidde Duitse aanval begon op
28 september en 10 oktober viel deze ves-
ting in Duitse handen. Al op 6 oktober
1914 was men met de ontruiming van Ant-
werpen begonnen met alles wat maar mo-
gelijk was richting Nederland. De slag om
Antwerpen alleen al leverde 30.000 ge-
sneuvelde soldaten; en ca 40.000 soldaten
vluchtten met de bevolking mee naar Ne-
derland. Burgerslachtoffers waren er ca
5.000. Niet alleen vanuit Antwerpen kwam
er een massale naamloze golf van vluchte-
lingen, maar dus ook uit andere Belgische
regio's.

Wat Antwerpen betreft bericht het Alge-
meen Handelsblad van zaterdag 10 oktober
1914: "Antwerpen is gevallen" en meldt in
de marge van het hoofdartikel een unieke
belevenis:
"Uit Antwerpen arriveerde donderdagmid-
dag een trein, uitsluitend geleid door een
machinist. Deze machinist was donderdag-
morgen in een der depots der État Beige in
Antwerpen gekomen en vond niemand van
zijn superieuren aanwezig. Vlug maakte hij
zijn locomotief gereed, haakte er een paar
wagons aan, liet zijn familie en kennissen
daarin stappen en reed af in de richting van
Holland. Aan elke halte stopte hij, haakte
telkens enkele van de daar staande open
goederenwagons aan, liet vluchtelingen op
de goederen plaatsnemen en kwam zo met
70 wagons het station Roosendaal bin-
nen
Niet alleen complete gezinnen vluchtten
naar Nederland, ook weeshuizen. Uit Gent
zelfs per binnenvaartschip naar Rotterdam.
Het was een enorme chaos die deze stroom
van vluchtelingen met zich meebracht, nl
ca 1,5 miljoen vluchtelingen medio okto-
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ber. Over heel Nederland verspreid kwa-
men er zo'n 20 opvangkampen, maar er
zijn veel vluchtelingen bij particulieren op-
gevangen.
Het repatriëren van de vluchtelingen ging
in samenwerking met de Nederlandse rege-
ring en de Duitse militaire overheid. Naast
de terugkeer naar België' bestond de moge-
lijkheid uit te wijken naar Engeland; o.a. de
Belgische regering had gezorgd dat het
spoorwegpersoneel daar aan het werk kon.
Begin december 1914 was er ook een ver-
tegenwoordiging van de "Board of Trade"
die geschoolde arbeidskrachten voor o.a. de
Engelse industrie kwam werven. Helaas er
zijn geen cijfers bekend van de aantallen
die hiervan gebruik hebben gemaakt.
Voor de achterblijvers had minister Cort
van der Linden een regeringscommissie in-
gesteld met als doel de zorg voor de in Ne-
derland verblijvende vluchtelingen te bege-
leiden. Hiervoor dienden dezen te worden
geregistreerd.
Voor dit doel waren speciale kaarten ge-
drukt, waarop moest worden ingevuld:
a) Naam, voornamen, geboortedatum en

beroep.
b) Laatste woonplaats en huidig verblijf.
c) Of, en zo ja, welke familieleden door

deze persoon gezocht werden.
Deze kaarten dienden o.a. door de burge-
meesters in duplo ingevuld te worden; een
exemplaar voor de centrale commissie in
Den Haag en een voor de commissaris van
de koningin.
Maar niet al deze betrokkenen wilden hier-
aan meewerken. Zo ook bv de regerings-
commissaris van het 'Vluchtoord Olden-
broek'. Hij liet ronduit weten niet mee te
werken aan de hereniging van Belgische
gezinnen. Dit was echter het voornaamste
doel van deze registratie.

Hoeveel vluchtelingen er uiteindelijk wa-
ren in Nederland is niet te achterhalen. Er
bestaan wel cijfers over de aantallen door
de overheid onderhouden vluchtelingen,
maar er zijn er veel meer die hier werk heb-
ben gevonden en definitief (!) in Nederland
zijn gebleven. In Amsterdam o.a. hadden
de vluchtelingen hun eigen bevolkingsre-
gister in de Effectenbeurs, die toch wegens
oorlogsomstandigheden gesloten was en
hun eigen parochie in de Begijnhofskerk.
Medio 1919 zijn er ca 20.000 Belgen over-
geschreven naar het bevolkingsregister van
Amsterdam.

Ik heb deze chaos samengevat en in een
notendop beschreven om duidelijk te ma-
ken dat er heel wat hiaten in de genealogi-
sche navorsing in die periode zijn.
Met name een aantal volwassenen heeft bij
registratie een andere identiteit en herkomst
opgegeven en dit om diverse redenen:
a) Echtscheiding was toen vrijwel niet mo-

gelijk.
b) Men had wat op zijn kerfstok.
c) Men had angst dat "den Duitsch" toch

Nederland zou binnenvallen.
Bovendien is het met heel wat registraties
fout gegaan omdat de vluchteling, of een
Franse naam had, of zijn naam in Vlaams
dialect heeft opgegeven en deze gegevens
'Hollands' geregistreerd zijn. Vraag: is de
naam dan wel de juiste naam?
In de hele chaos zijn er ook heel wat peu-
ters en kleuters 'tijdelijk' ergens achtergela-
ten of gewoon zoek geraakt in de massa.
De eerste zorg was vaak de kinderen. Zij
werden meegegeven met bekenden, die dan
pas veel later terug gevonden werden en
dan bleek dat deze de kinderen ergens bij
de 'nonnetjes' of diaconessen hadden ach-
tergelaten. In Amsterdam o.a. in het Maag-
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denhuis, het Aloysiusgesticht, het St.
Liduinagesticht, het Walenweeshuis.
Vrouwen, die door Duitsers verkracht wa-
ren of een relatie met een Hollander of een
andere vluchteling hadden; en die niet met
het 'resultaat' naar hun dorp of buurt wilden
terugkeren.
Zo zijn bijv. in het O.L.V.G. in Amsterdam
door dr. Delprat honderden kinderen inge-
ënt en heeft dr. Van Spanje gratis de alge-
mene gezondheidszorg op zich genomen.
Reeds begin november 1914 werd door be-
stuursleden van voornoemde instellingen
en het gemeentebestuur van Amsterdam de
'Vereniging Tehuis voor Belgische kinde-
ren te Amsterdam' opgericht en direct door
Koninklijk Besluit (5 november 1914 nr.
38) erkend.
Koningin Wilhelmina heeft fotograaf Bick-
hoff opdracht gegeven om honderden kin-
deren te fotograferen. Gezondheid en ge-
zinshereniging stonden voorop, maar dit
laatste gebeurde zelden.
Een doorgangshuis werd gevestigd aan de
Kloveniersburgwal, waar o.a. de Holland-
sche Lloyd zorgde voor dekens.
Dat er heel wat steun kwam was mede te
danken aan de uitspraak van koningin Wil-
helmina, nl: "Mogen de Belgische kinderen
de banden van vriendschap vlechten, waar-
door de tegenwoordige en volgende ge-
slachten van België en Nederland nauwer
met elkaar verbonden zullen worden!"
Dit belette echter niet, dat deze locatie ont-
ruimd moest worden op last van wethouder
Jittema na verzoek van de commandant van
de Stelling Amsterdam, die hier een van
zijn diensten onder wilde brengen. Een
tweede, ditmaal definitief, doorgangshuis
werd gevonden aan de Middenweg 88 in de
Watergraafsmeer. Van hieruit werden 662
jongens en 825 meisjes in Hollandse gezin-

nen geplaatst. Maar ook elders waren er
mensen, die zorgden voor een onderkomen
voor deze zoekgeraakte of verlaten kinde-
ren. In Rotterdam bijv. de dames Weve,
Driebeek en Meyer. In Alkmaar de familie
B.Beekman, in Boskoop de familie G.
Pannebakker, in Bussum de familie F.
Wubbe, in Leiden de familie Kellenaers en
in Eefde (Zutphen) mevrouw Prins.
Als een van je voorouders tot deze kinde-
ren behoort, is het heel moeilijk om te ach-
terhalen waar men zijn wortels moet zoe-
ken. Als men echter de familienaam enigs-
zins kan terugvinden of afleiden, dan kan
men vaak de regio van afkomst determine-
ren omdat er toen minder migratie was en
bepaalde familienamen toch min of meer
streekgebonden waren. Door het uitpluizen
van bevolkingsregisters, doopregisters,
eventuele mondelinge overleveringen, is
dan toch nog de waarheid achterhalen. Zo
kan een plaatsnaam of een straatnaam als
familienaam genoteerd toch, als men in de
regio gaat zoeken, via een oudheidkundige
kring, een in streekgeschiedenis geïnteres-
seerde onderwijzer, een geestelijke die in
het bestuur van een gepensioneerdenbond
zit, iets opleveren. Dit neemt niet weg, dat
men zo'n beetje 'inspecteur Poirot' moet
zijn die zijn 'grijze celletjes' aan het werk
zet om dan toch uit deze chaos de puzzel-
deeltjes op de juiste plaats te krijgen.
In het Amsterdamse Stadsarchief zijn me-
ters archiefstukken over de vluchtelingen
uit België over de periode 1914-1918 en in
de collectie van het Amsterdams Historisch
Museum is er een schilderij (60,5 x 73) van
Herman Lugt, dat de registratie van Belgi-
sche vluchtelingen in de Effectenbeurs te
Amsterdam toont. Maar ook andere archie-
ven en musea (o.a. Flehite - Amersfoort en
Markiezenhof in Bergen op Zoom) bezitten
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heel wat gegevens.
De historische belangstelling voor deze pe-
riode is niet bijster groot en als iemand nog

een afstudeerproject zoekt, dan is hier heel
veel nog niet stuk geschreven materiaal
voorhanden.

Vermiste personen
H.M. Lups

Vele genealogen komen, wanneer ze terug-
gaan in de familiegeschiedenis, personen
tegen die uit het beeld zijn verdwenen of
waarvan de herkomst niet meer na is te
gaan.
Dit niet honkvast zijn van onze voorouders
had allerlei oorzaken als oorlog, (over-
stromings)rampen, epidemieën en econo-
mische omstandigheden. Zo bestond de be-
volking van de Friese gemeente Aengwir-
den rond 1825 voor ongeveer 70 % uit
'Gietersen', d.w.z. mensen uit de kop van
Overijssel, die toen het veen daar afgegra-
ven was, naar elders vertrokken om daar
hun brood te verdienen. En o.a. in de ge-
meente Aengwirden was de grond goed-
koop door slechte tijden voor het boerenbe-
drijf.
Naast de reeds genoemde factoren speelt
mede een rol dat ons land vroeger, vergele-
ken met nu, uit veel meer bestuurlijke een-
heden bestond. In 1830 telde ons land 1229
gemeenten '), ieder met een eigen bevol-
kingsadministratie. En voor de Napoleonti-
sche tijd waren de kerkelijke, rechtelijke en
bestuurlijke eenheden soms nog kleiner,
zodat er vaak maar een geringe verplaat-
sing nodig was om de mensen uit het ge-
zicht te verliezen. Soms helpt het toeval,
bijv. als men op een kerkhof een grafsteen
van de vermiste tegenkomt. Zo'n toe-
valstreffer is mooi meegenomen, maar
meestal komt er meer kijken. Gelukkig zijn
er enkele mogelijkheden, die althans in een

aantal gevallen uitkomst bieden, alhoewel
wij hier in eerste instantie afhankelijk zijn
van het nog aanwezig zijn van de betreffen-
de archivalia.

Na 1850 bevolkingsregisters
In de periode van 1850 af zou in principe
iedereen gemakkelijk lokaliseerbaar zijn.
De verplaatsingen (migratie) zijn sedert het
ontstaan van de bevolkingsregisters, inge-
steld bij Koninklijk Besluit van 1849 en in
principe begonnen op 1 januari 1850 (in
Zuid-Holland vijf jaar eerder) geregi-
streerd. In het Delftse gemeentearchief bij-
voorbeeld zijn naast het bevolkingsregister
ook registers van aangekomen en vertrok-
ken personen aanwezig. Het register van de
aangekomen personen omvat de periode
1853 - 1809, dat van de vertrokken perso-
nen over de periode 1853 - 1909. Daarnaast
van de vroegere gemeente Vrijenban (A.
1871 - 1920, V. 1877 - 1920) en Hof van
Delft (A. 1886 - 1920, V. 1886 - 1920).
Helaas is ook in deze periode de kans op
slagen niet 100 %. Niet alleen zijn er hier
en daar registers verloren gegaan, maar ook
zijn ze niet altijd even nauwkeurig bijge-
houden. Zelf ben ik bij het raadplegen van
bevolkingsregisters onjuistheden tegenge-
komen. De gegevens van binnenkomst
klopten wel, maar die van vertrek niet alle-
maal. Ook hier moet men dus voorzichtig
zijn bij het trekken van conclusies en
alsnog bevestigingen zien te achterhalen.
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In vroegere perioden
Attestaties
Een eerste zoekmogelijkheid vinden we in
de kerkelijke archieven van de Gerefor-
meerde Kerk, later Nederlands Hervormde
kerk genoemd.
Iedere kerkelijke gemeente hield een admi-
nistratie bij van de lidmaten. In het begin
werden voor de lidmatenregistratie geen af-
zonderlijke delen gebruikt. Later werden in
vele gevallen afzonderlijke lijsten van nieu-
we, ingekomen en vertrokken lidmaten
aangelegd. Ook komen delen of lijsten
voor, die naar woonplaats (bijv. buurt-
schap, wijk of straat) zijn ingericht.
Als deze lijsten alfabetisch waren ingericht
gebeurde dit in het begin veelal op voorna-
men en eerst later op familie- of achter-
naam.
Vanaf het midden van de achttiende eeuw
werden op gewestelijk voorschrift dubbe-
len (contra-registers) aangelegd, opdat de
gegevens niet door brand of andere ramp-
spoed verloren zouden gaan. Vanaf 1817
zouden deze dubbelen op een andere plaats
bewaard moeten worden. Deze registers
zijn belangrijk voor genealogen als bron
voor het bepalen van iemands herkomst.
Vrijwel vanaf het begin moesten lidmaten
bij hun vertrek naar een andere gemeente
van hun kerkenraad een schriftelijk bewijs
van lidmaatschap (attestatie, ghetuyghenis-
se, tuychenisbrief, voerschrift) vragen om
deze in de plaats van vestiging te vertonen
of af te geven. Bij aankomst elders werd
deze attestatie door de kerkenraad van de
nieuwe gemeente van vestiging beoordeeld
en bij een gunstige beoordeling werd de be-
trokkene toegelaten en de in de attestatie
genoemde werden dan met de gemeente
van herkomst in het lidmatenregister opge-
nomen.

Helaas zijn er de nodige archieven verloren
gegaan. Bovendien werden de lidmatenlijs-
ten niet altijd even goed bijgehouden. Zo
zijn van het Zeeuwsch-Vlaamse Hoek at-
testaties van 1820 - 1895 aanwezig, waar-
van sommige niet in het lidmatenboek zijn
ingeschreven. In een aantal gevallen zijn er
transcripties gemaakt van lidmatenregis-
ters, maar deze blijken niet altijd feilloos te
zijn.
De lidmatenregisters bevinden zich als re-
gel in de rijks-, streek- of gemeentearchie-
ven.

Lang niet allen waren lidmaat van de Gere-
formeerde Kerk, zodat we hen in de lid-
maatregisters niet tegen komen. Het heeft
dus zin zich in de regionale geschiedenis te
verdiepen om te weten welke geloofsrich-
tingen en in welke mate deze in een regio
actueel waren. Enkele getolereerde vormen
geloofsbeleving voor de Franse tijd waren:

Doopsgezinden/Doopsgezinde Broeder-
schap (Mennisten)
Binnen deze groepering heeft men vele af-
splitsingen gekend, die zich ten dele weer
verenigd hebben. Soms zijn er uitgebreide-
re archieven, soms ook zijn ze in belangrij-
ke mate verloren gegaan. Ook zijn ze niet
op een plaats geconcentreerd. Enkele
adressen voor verdere informatie zijn:
Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Singel
450-454, 1017 AW Amsterdam;
Commissie tot de archieven van de Alge-
mene Doopsgezinde Sociëteit, p/a Mevr. A.
Kamerman-Wilmink, secretaris, Oud-
Ravesteinseweg 8, 6602 AD Wychen;
Doopsgezinde Historische Kring, Singel
450-454, 1017 AW Amsterdam;
Doopsgezind Documentatiecentrum, Zaal
Mennonitica, Universiteitsbibliotheek Am-
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sterdam, Singel 425, 1012 WP Amsterdam.
Verder zijn mogelijk archivalia te vinden
bij rijks- of gemeentearchieven, o.a. in het
vroegere gemeentearchief van Groningen,
thans met het rijksarchief samengevoegd
tot Groninger Archieven.

De Waalse hervormde gemeenten (Égli-
ses Wallones).
Gegevens kan men raadplegen in Waalse
Bibliotheek, gevestigd in het Hospice Wal-
lon te Amsterdam, Veluweplein 19, 1079
PX Amsterdam en bij het Centraal Bureau
voor Genealogie, dat ook over vele gege-
vens beschikt op microfiche.

Remonstrantse Broederschap.
Aan het eind van 1991 is een bundel met
inventarissen van een aantal archieven van
landelijke besturen en inventarissen van de
Remonstrantse Broederschap verschenen,
die daarvoor bij het Rijksarchief in de pro-
vincie Utrecht in bewaring zijn gegeven.
De archieven van de plaatselijke gemeen-
ten zijn voor ongeveer 50% in bewaring
gegeven bij de lokale archiefbeheerders.

Evangelisch-Lutherse Kerk.
Tegen het eind van de zestiende eeuw wa-
ren in de Noordelijke Nederlanden ver-
schillende Lutherse gemeenten ontstaan.
Ook de archieven van deze richting kunnen
waardevolle gegevens opleveren, alhoewel
dit ook hier van gemeente tot gemeente
verschilt. In het Documentatieblad lutherse
kerkgeschiedenis, nr. 10 (1992) 31-40 vindt
men een overzicht van lutherse archieven
naar plaatsnaam en opgaven van bewaar-
plaatsen.

Evangelische Broedergemeenten in Ne-
derland.

Een aantal archiefstukken zijn aanwezig in
het Rijksarchief in Utrecht, terwijl een
doop- en lidmatenregister (van 1790 -
1792) van de vroegere broedergemeente te
Akkrum in het Rijksarchief in Friesland
wordt bewaard.
In het Archiv der Brüderunitat, Zittauer-
strasze 24, Herrnhut bevinden zich o.a.
10.000 levensbeschrijvingen.

Een waardevolle bron en oriëntatiemoge-
lijkheid is het boek Onderzoek in protes-
tantse kerkelijke archieven in Nederland,
auteur J.G.J. van Booma, uitg. van het Cen-
traal Bureau voor Genealogie (1994.

Rooms-katholieken
Daarnaast werden ook geleidelijk aan de
rooms-katholieken geaccepteerd, maar ze-
ker in de begintijd van de hervorming zal
men daar waarschijnlijk nauwelijks stuk-
ken over vinden.

Akten van indemniteit of read missie
In Delft was in de tweede helft van de ze-
ventiende eeuw op gegeven ogenblik onge-
veer 15 % van de plaatselijke bevolking ge-
heel of gedeeltelijk afhankelijk van de be-
deling. De armenzorg omvatte naast de be-
deling van de armen ook nog bejaarden-
zorg, verzorging van wezen en betaling van
verpleegkosten van geestelijk gestoorden.
Een belangrijk deel van de plaatselijke fi-
nanciële middelen moest hieraan worden
besteed. Het zal dan ook geen verwonde-
ring wekken, wanneer er op gegeven ogen-
blik de angst ontstaat, dat personen van el-
ders, die zich in hun plaats gingen vestigen,
tot armoede zouden vervallen.
In een plakkaat van 8 augustus 1682 be-
paalden de Staten van Holland, dat ingeval
van armoede de plaats van herkomst van de
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vroegere ingezetenen niet verplicht was tot
hun onderhoud, als zij elders een jaar ver-
bleven.
Desondanks probeerden steden en dorpen
toch door middel van akten van indemni-
teit, ook wel borgbrieven of brieven van
garantie genaamd, die degeen, die zich
kwam vestigen, moest overleggen, zich
voor een langere termijn te vrijwaren van
de eventuele lasten van onderstand. In die
akte van indemniteit of readmissie ver-
plichtte het (arm)bestuur van de plaats van
herkomst zich de betreffende perso(o)n(en)
ingeval van armlastigheid in de nieuwe
woonplaats te onderhouden, c.q. verzeker-
den dat men terug mocht keren naar de
plaats van herkomst. Mocht (en) de perso-
(o)n(en) weer verder willen trekken naar
een andere plaats, dan werd de oorspronke-
lijk akte van indemniteit meegenomen.
Als regel werd een register van de afgege-
ven en ingekomen akten van indemniteit en
readmissie bijgehouden. Deze registers, in-
dien nog aanwezig, kunnen inzicht geven
waar de personen in kwestie vandaan kwa-
men en waar ze in theorie naar toegingen.

Archief Veenkantoor
H.M. Lups
Soms komt men onverwacht bronnen te-
gen, waarvan men het bestaan niet kent,
laat staan weet wat ze te bieden hebben.
Tijdens de Genealogische Dag te Meppel
kwam ik bij de NGV-afdeling Groningen,
een map tegen met allerlei gegevens en
voorbeelden van en uit het archief van het
Veenkantoor, waarvan ik een aantal gege-
vens mocht kopiëren als documentatie voor
dit artikel.
De officiële omschrijving van dit archief
dat zich in de Groninger Archieven (ge-

Uit deze registers kan men eventueel nog
een andere conclusie trekken. Het is name-
lijk niet onmogelijk, dat personen met ver-
schillende familienamen en die op dezelfde
dag verhuisden, op de een of andere manier
aan elkaar verwant waren, vooral als ze van
of naar eenzelfde plaats kwamen dan wel
vertrokken.

De hiervoor beschreven mogelijkheden om
vermiste familieleden op te sporen vormen
maar een summiere en waarschijnlijk in-
complete opsomming van mogelijkheden.
Zo heb ik eens een vermist persoon te pak-
ken gekregen, doordat ik bij een onderzoek
van de spreiding van achternamen in Ne-
derland (Volkstelling 1947) de bewuste
naam in een heel andere provincie tegen-
kwam dan die waarnaar de vermiste per-
soon in kwestie destijds vertrokken zou
zijn. Helaas speelt deze mogelijkheid ech-
ter alleen bij weinig voorkomende achter-
namen.

1. Gemeentewapens in Nederland, pag. 13, Den
Haag 1988.

Zo maar een bron

meentearchief van de stad Groningen) be-
vindt, luidt: 'Archief van de rentmeester
van de stadsbezittingen'.
Verreweg het grootste gedeelte van deze
stadsbezittingen was in de veenkoloniën
gelegen. Zo ontstond allengs de naam
'Veenkantoor'.
Het archief van dit kantoor bevat alles wat
met de administratie van de stadsgronden
te maken heeft. Het omvat ordonnanties,
rekeningboeken, staatboeken, kaarten, erf-
pachtcontracten enz.
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Van de jaarlijkse rekeningboeken werden
steeds twee exemplaren gemaakt: het ene
exemplaar bleef bij de rentmeester berus-
ten, het andere ging voor controle en ter
goedkeuring naar de secretarie van de stad
Groningen.
Deze vervaardiging in tweevoud heeft ach-
teraf voor ons genealogen een voordeel.
Beide series overlappen elkaar niet exact.
Van de serie in het secretarie-archief zijn
meer - en oudere - delen bewaard gebleven
dan van de serie in het archief van het
Veenkantoor. Voor genealogen zijn het
meest interessant:
• rekeningboeken, aanwezig van 1660 -

1948
• staatboeken, aanwezig van 1700 - 1939
• erfpachtcontracten aanwezig van 1785 -

1920

Ook vóór deze periode is nog betrekkelijk
veel te vinden en wel in de stadsrekeningen
van de Stad Groningen. Nog veel meer
vindt men in de bijlagen van deze stadsre-
keningen, één deel per jaar. De bijlagen
omvatten per jaar meerdere archiefdozen
vol materiaal, o.a. over de venen.

Zo werd elk jaar een rekening opgemaakt
van de ontvangen pachtgelden. In zo'n re-
kening-deel worden van alle verpachte
plaatsen en hemen (erven) de namen van de
pachters vermeld. Ook de grootte van de
plaats en de eventuele pachtschulden staan
genoteerd (het ging de boeren lang niet al-
tijd naar den vleze). Tevens wordt vastge-
legd wanneer en aan wie een plaats wordt
verkocht of overgedragen.
Men vindt bijv. ook de registratie van de zo

genaamde 20e penning (= 1/20 deel van de
verkoopprijs), die men bij verkoop van een
plaats moest betalen aan de stad Gronin-
gen.

Aanvankelijk was er slechts één kantoor
(Sappemeer); later kwamen daar Pekela
(1742), Stadskanaal (1787) en Ter Apel bij.
Kantoor Stadskanaal omvat ook de z.g.
Drentse Monden als Drouwenermond en
Buinermond. Van dit kantoor bestaat o.a.
een 'Alfabetische lijst van personen, welke
heemsteden aan het Stads Kanaal in erf-
pacht hebben bekomen). Hierin zijn de na-
men van de pachters uit de jaren 1848 tot
1872 opgenomen.

In de erfpachtcontracten vindt men:
de beschikking van B. en W. van de stad
Groningen,
de naam, het beroep en de woonplaats van
de pachter,
de zwetten (= buren) en
de voorwaarden van de erfpacht.

Naast de archiefstukken die betrekking
hebben op de exploitatie van de venen blij-
ken er incidenteel ook andere stukken in
het archief van het Veenkantoor voor te ko-
men. Bijv. de lidmatenlijst van de Her-
vormde kerk Sappemeer uit 1800 en een
overzicht van het pastoorsgeld Kielwinde-
weer uit 1754.

Al bij al een interessante bron met betrek-
king tot degenen, die zich in de stadsbezit-
tingen in de veengebieden vestigden als
pachter, voor de familiegeschiedenis.
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Beroepen van toen (kraanzager - kruit-)
H.M. Lups

Kraanzager
Zie houtzager
Het werken met de kraanzaag, die werd ge-
hanteerd door twee mannen. Dit diende
om, voor de periode van de houtzaagmo-
len, van boomstammen balken en ribben te
zagen, een zware en monotone arbeid.
De kraanzaag was een z.g. raamzaag, die er
ongeveer als de spanzaag van tegenwoor-
dig uitzag.De te zagen stam werd als regel
gekantrecht, d.w.z. min of meer vierkant
gehakt met een bijl of dissel (soort bijl,
waarbij de scherpe kant overdwars staat).
De balk werd dan op een zaagstelling gehe-
sen of boven een kuil gerold, waarna de
zaagsnede werd afgetekend en het zagen
kon beginnen. De meester ging boven op
de stam staan, de knecht er onder. Als de

wind ongunstig was kreeg deze het zaagsel
over zich. Ook moest hij steeds omhoog
kijken Een stuk zeildoek moest bescher-
ming bieden tegen felle zonneschijn, regen
of wind.

Kralenmaker
Vervaardiger van kralen, die uit allerlei
materialen konden bestaan als porselein,
glas, hout, metaal, koraal, hars (barnsteen),
been, gele amber(steen) enz.
Naast sieraden als halssnoeren en armban-
den werd ook rozenkransen vervaardigd.

Kramer
(ook kremer, kleinkram(st)er)
Oorspronkelijk het verkopen van waren in
het klein.
In het Handvest van Amsterdam 13a
(1571) staat: "Te doen ofte hanteren eenige
van de neringen, hier na verklaart ende ge-
specificeert, te weten, Kramerije, Vettewa-
rije, Laken-verkoopen, enz."
Men kende diverse kramers, o.a. de boter-
kramer, die handelde in boter. In de keuren
van Haerlem 2, 81 a staat o.a. "Dat ....
Geen Boter-Kramers of Kommeny luyden
zullen vermogen, met Vaten of Tonnen ....
Boven de 19 Pond Boter te gelyk aan één
Persoon uyt te slaan.
Andere voorbeelden zijn:
de brillenkramer, die brillen op de markten
verkocht,
de glazenkramer, die handelde in glaswerk,
de ijzerkramerij
de modekramerij en
de marskramer, die met de mars (soort
draagmand) op zijn rug bij zijn potentiële
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klanten langs gingen - minachtend - de af-
laatkramer, d.w.z. een geestelijke, die op
onbetamelijke wijze aflaten te koop aan-
bood.
In een deel van een geschrift (waarvan de
oorsprong mij niet bekend is, uit het derde
kwart van de achttiende eeuw,) betreffende
impost en luigeld (bij het begraven), staan
enkele kleinkraamsters genoemd, die alle
drie weduwe zijn:
Cornelia Tijmense Bakker, weduwe van
Cornelis Bollebakker, Willempje Does,
weduwe van Gijsbert Boshuysen en Alida
Welle, wed. van Lambert Kool

1654. 13 Decbr. Alsoo voorleden maendage
avont de meedelvers een halfvat bier heb-
ben ten besten gehadt, daarover droncken-
schap en groote ongelatichheid is ge-
pleecht, soo is onderzoec gedaen, of onse
lidmaten die daar waren ooc niet schuldich
sijn geweest.
(Ontleend aan Oude Tijden 1874, p. 299-304)

Krotenspitter
(ook meedelver of meekroter)
Meekrap diende als grondstof voor een ro-
de verfsoort, later vervangen door een syn-
thetische verfstof)
Krotenspitten oftewel meedelven was sei-
zoenarbeid. In de herfst trokken een tien tot
twintig personen, 'bende' genaamd, elke
morgen in de herfst naar het land. Voorop
de 'voorman', daarop volgde de 'neus-
man' (mogelijk verbastering van 'nevens-
man') en dan de 'volgers', begeleid door een
trompetter. Op het arbeidsveld werd de
bende aan het werk gezet om de wortels de
twee of driejarige meekrapplanten uit te
graven. Dit werk in de zware grond vergde
veel kracht.
Uitbetaling vond wekelijks plaats wat soms
tot uitspattingen leidde. Zo is in het acte-
boek van de Herv. Gemeente te Nisse ver-
meld:

Kruier
Kruiwagens vormden enkele eeuwen de ba-
sis van het bestaan van de kruier. We vin-
den afbeeldingen van kruiwagens en trans-
port per kruiwagen vanaf het begin van de
zeventiende eeuw. Niet alleen kruiers
maakten van dit vervoermiddel gebruik,
maar ook allerlei anderen. Zo werd in 1634
te Amsterdam verboden met kruiwagens en
manden op bruggen of langs straten te
staan met allerlei koopwaar. In 1640 werd
bepaald dat kruiers de lege kruiwagens niet
mochten duwen maar voort moesten trek-
ken, wat minder gevaarlijk voor derden zou
zijn.
Op 7 april 1663 werd daar een verbod uit-
gevaardigd om kruiwagens met twee wie-
len te gebruiken. Van die datum af moch-
ten alleen kruiwagens gebruikt worden met
één onbeslagen wiel op straffe van ver-
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beurdverklaring van tweewielige kruiwa-
gens en een boete van zes gulden.
Op 28 augustus 1675 werd een keur uitge-
vaardigd tegen het gebruiken van de trek-
kracht van honden omdat de leden van het
slepersgilde daar aanmerkelijk nadeel van
ondervonden.
Naast degenen, die er hun beroep van
maakten vrachten voor derden te vervoe-
ren, waren er ook die met het vervoer van
bepaalde artikelen waren belast. Men had
onder meer appel-, boter-, mossel- en vis-
kruiers.
In de keuren van Leiden werd bepaald "Dat
de Appelkruyers ... alleen sullen wezen be-
voegd, de Raapen en andere Fruyten, die
met Manden of Tonnen ... verkocht wor-
den, t'huys te brengen". En in de keuren
van Haerlem 2, 66 b. werd vastgelegd "Dat
het getal der Boterkruyers op 15 ... zal bly-
ven bepaald. De kruiers stonden niet zon-
der meer goed aangeschreven. In de Spec-
tator 1,75 maakt Van Effen de volgende
opmerking: "De baatzugtige en baldadige
dwinglandy van onbeschofte en beestagtige
kruiers, die zich niet ontzien viermaal de
waarde van hun arbeid te eischen".

Kruikenkoper
Nering in allerhande kruiken.
In Van Lennep en Tergouw, De uithangtee-
kens, deel 2, pag. 231 wordt slechts één uit-
hangbord genoemd dat betrekking heeft op
deze nering:
'In de Drie kannen verkoopt men kannen en
kruiken,
Als ze niet breken kan men ze heel lang ge-

bruiken'
Joost Stevensz. "opte houck van de Vischs-
teegh" te Amsterdam was daar eind van de
zestiende eeuw kruikekoper. Voor de be-
lasting van 1585 werd hij aangeslagen voor
ƒ2,--, dus ogenschijnlijk werd hij van zijn
nering niet rijk.

Kruitmaker/kruitmolenaar
Degeen, die kruit vervaardigde.
Er was zowel sprake van "De Kruydmaake-
rijen"als van "kruidmolens": "Het Buskruid
word op besondere kruidmoolens door
stamping, vermenging en zifting bereid".
Grondstoffen waren salpeter, houtskool en
zwavel.
Het spreekt wel vanzelf dat zowel voor de
vestiging als voor de vervaardiging strenge
regels waren voorgeschreven. In het Hand-
vest v. Amsterdam 425 b (1734) werd be-
paald "Dat haar Ed. Agtb. ... authoriseeren
de Officieren en Brandmeesters der Burger
Compagnien buyten deeze Stad, omme ten
allen tyden op dezelve Molens te nemen in-
spectie, wat quantiteyt Kruyd aldaar is be-
rustende ....; ordineerende wyders haar Ed.
Agtb. De Kruytmakers ... dezelve visitaite
te gedoogen, op poene dat..." enz.

Kruitverleser (kruydlezer)
Zie garbuleerder/garbuleur.
Iemand die uit droge waren als kruiden en
specerijen de verontreinigingen zocht en
verwijderde. Degenen, die dit beroep uitoe-
fenden waren onder meer in dienst van de
V.O.C.)
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Nieuwe vruchten van het DNA-onderzoek
JW. Koten

Een aantal historische mythen is door het
DNA-onderzoek nu definitief ontzenuwd.
Ieder land heeft wel een aantal van derge-
lijke mythen. In Nederland was dit Naun-
dorff die een verwantschap met Lodewijk
XVI claimde. In de USA ging het om af-
stammelingen van de grote president Jef-
ferson die enkele natuurlijke kinderen bij
zijn slavin-schoon(half)zuster Sally Hem-
mings had verwekt. In Rusland heeft men
de Romanovs geïdentificeerd. Ofschoon
aanvankelijk twee kinderen bij de stoffelij-
ke overschotten werden gemist, zijn deze
nu ook geïdentificeerd. In ieder geval werd
duidelijk dat mevrouw Anna Anderson
Manahan die zich als de tsarendochter
Anastasia had uitgegeven geen dochter kon
zijn. Een andere zaak die momenteel in de
belangstelling staat is het aantonen dat Pre-
sident Lincoln (evenals de violist Paganini)
aan de ziekte van Marfan leed. Daardoor
kon Paganini technische kunstjes op zijn
viool spelen, die voor de 'gewone' sterve-
ling niet zijn weggelegd.
In Duitsland werd onlangs de mythe ont-
kracht dat Kasper Hauser de Erfprins van
Baden (een provincie in Duitsland) was.
Kasper was vermoedelijk 16 jaar oud toen
hij in Neurenberg opdook. Hij was zwaar
gehandicapt door een vroegkinderlijke ver-
waarlozing. Men vermoedde dat hij een
verstoten kind was van groothertoging
Stephanie de Beauharnais. Kasper werd
door een onbekende doodgestoken. Uit het
bebloede kledingstuk van Kasper, dat de ja-
ren had getrotseerd, kon door DNA-analyse
geen verwantschap met andere nakomelin-
gen worden aangetoond.

In Engeland hebben ook enkele vermaarde
DNA-vondsten vooral in de tabloidpers
furore gemaakt. Een eerste geruchtmaken-
de vondst was de ontdekking dat uit een
vele duizenden jaren oud lijk, gevonden in
Cheddar (de zogenaamde Cheddar man),
bij DNA speurwerk overeenkomstige
DNA-sectoren nog in de plaatselijke bevol-
king (een bekend plaatselijk hoofd van de
school) konden worden teruggevonden. Dit
toont aan dat het DNA over vele honderden
generaties stabiel is. In Engeland is de laat-
ste tijd ook veel te doen geweest over mo-
gelijk afstammelingen van Richard III ver-
werkt bij Elisabeth Woodville. Tot haar na-
komelingen behoren o.a. mevrouw Sarah
Ferguson (beter bekend als Fergy, de herto-
gin van Kent), de moeder van kleinkinde-
ren van de Engelse koningin maar ook....
Camilla Parker Bowles (de geliefde van
haar zoon). Waarschijnlijk moeten we dit
onderzoek niet zo zeer serieus namen, om-
dat vele verhalen rond het Engelse ko-
ningshuis worden ingegeven door naijver.
Wel serieus is het onderzoek van de geneti-
cus prof. Sykes uit Oxford te nemen die
een studie van naamgenoten in het zeer ge-
zaghebbend Am. Journal of Human Gene-
tics publiceerde. Sykes onderzocht het
DNA van 61 naamgenoten. In een groot
aantal van de personen met de naam Sykes
vond hij vier overeenkomstige DNA-seg-
menten. Deze segmenten vond hij niet bij
de controlegroep (dus willekeurige andere
mensen). Dit experiment werd nog met di-
verse andere groepen met een zelfde fami-
lienaam herhaald waarbij eveneens over-
eenkomsten in DNA-structuur konden wor-
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den vastgesteld. Sykes constateert hiermee,
hetgeen wij al eerder hier hebben gesteld,
dat mensen met dezelfde naam gelijke de-
len in de het DNA (Y-chromosoom) heb-
ben. De studie van Sykes bevestigt verder
dat nogal wat voormoeders van Sykes
naamdragers een 'zijsprong' hebben ge-
maakt. Men weet immers gedurende vele
jaren dat ca 10% van de kinderen verwekt
in een huwelijk niet van de echtgenoot af-
stammen. Op dat punt kan het DNA-on-
derzoek nogal wat onrust binnen families
geven. Vandaar dat over de wenselijkheid
van niet-klinisch DNA onderzoek maar
eens diep moet worden nagedacht.

In de Verenigde Staten heeft deze DNA-
analyse grote invloed op het genealogische
denken. Er zijn nu diverse bedrijven die
met behulp van vrijwilligers een databank
willen samen stellen die bestaat uit familie-
namen met daaraan gekoppeld het bij deze
familienamen voorkomende DNA-profiel.
Iemand kan door DNA-analyse op basis
van het databestand zeer snel geïnformeerd
raken over waar hij moet zoeken, zeker
wanneer daarbij ook het Mt-DNA
(mitochon-driaal DNA) wordt betrokken.
Dit zoeken betreft niet alleen de genealogie
in de VS zelf maar ook de streken in Euro-
pa en het Midden Oosten (joden!) waar be-
trokkene zijn origine heeft.
De ontwikkelingen gaan in de VS zeer snel
omdat in dit land genealogie tot de belang-
rijkste 'past-time' behoort en zeer goede
software tegen redelijke prijzen beschik-
baar is. Genealogie is bijna net zo populair
als footbal of baseball. Mogelijk komt dit
ook door de grote joodse invloed in de VS.
Zoals bekend zijn de joden belangrijke ge-
nealogen. Dit wordt ondersteund door be-
langrijk DNA onderzoek. Over het onder-

zoek van Hammer, die stelde dat alle dra-
gers met de naam Cohen een overeenkom-
stig Y-chromosoom hebben berichtte ik
reeds in een eerder artikel. De laatste jaren
wordt bovendien duidelijk dat joden al wo-
nen zij gedurende eeuwen in de diaspora,
wat het DNA betreft meer verwantschap
hebben met de Arabische bewoners van
Syrië en Palestina dan met de hen omge-
vende bevolking. Dit is een sterke aanwij-
zing dat de streken in Israël inderdaad het
joodse stamland zijn, hetgeen wel eens be-
twijfeld werd. Het maakt tevens duidelijk
waarom sommige ziekten die men nogal
eens bij mensen uit het Midden Oosten ziet
ook bij joodse bevolkingsgroepen in ver-
hoogde mate worden aangetroffen.

In de VS bieden diverse laboratoria hun
diensten aan om DNA te onderzoeken. En-
kele van deze commerciële laboratoria heb-
ben zich in Salt Lake City gevestigd. Het
zal de lezer van dit blad niet verwonderen
waarom men deze vestiging heeft gekozen.
Genealogie is echter zeker niet de belang-
rijkste doelstelling. Reden om DNA te on-
derzoeken is vooral de bevestiging van ou-
derschap. In de VS kan dit bij alimentatie-
verplichtingen en erfrechtelijke zaken een
belangrijk gegeven zijn. Terzijde zij opge-
merkt dat gerechtelijke vaststelling van het
ouderschap ook in Nederland door de nieu-
we wet van 1 april 1998 tot de mogelijkhe-
den behoort. Als een vader een kind niet
wil erkennen kan moeder of kind via de ge-
rechtelijk weg de relatie met zijn kind via
een DNA-analyse bewijzen. Dit is natuur-
lijk buitengewoon belangrijk als de vader
overleden is en erfrechtelijke zaken om de
hoek komen kijken. Exhumaties om aan
vaderlijk materiaal te komen zijn hierbij
denkbaar. Hetzelfde kan soms van belang
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zijn om de relatie met eventuele grootou-
ders vast te leggen. DNA voor persoonlijke
identificatie kan van betekenis zijn bij het
zoek raken van een kind of bij kidnapping.
Naast de DNA-onderzoekingen met een
overwegend juridische vraagstelling kan
men ook voor genealogisch betrekkingen
dergelijke onderzoekingen aanvragen.

Daarnaast bestaat in de VS reeds een zeer
uitgebreid DNA-bestand van veroordeelden
(ca 4000 onderzoekingen per dag!). Gelei-
delijk bouwt men dus een databestand op.
In combinatie met genealogisch onderzoek
zal men dan onbekend DNA vrij snel kun-
nen identificeren. Maar ook van militairen
wordt tegenwoordig een DNA profiel ver-
vaardigd. Als militair heeft men het risico
zodanig te worden verminkt dat identifica-
tie moeilijk, zo niet onmogelijk is. Specta-
culair was de identificatie van de stoffelijke
resten van de Amerikaanse 'onbekende sol-
daat' uit de Vietnam oorlog die in het be-

Extra cd-romnieuws
H.M. Lups

'Het groene hart in kaart'
Het Streekarchief Hollands Midden bezit een
aantal bijzondere kaarten van Gouda en omstre-
ken, die door hun omvang en kwetsbaarheid
vaak moeilijk te raadplegen zijn. Dank zij een
financiële bijdrage van de Stichting Vrienden
van Archief en Librije komt een deel van deze
collectie op cd-rom beschikbaar. Uit de kaar-
tencollectie zijn ruim 30 kaarten gekozen, die
een representatief beeld geven van de ruimtelij-
ke ontwikkeling van Gouda en omgeving. Tien
stads- en detailplattegronden van Gouda van
1560 tot 1880 maken het mogelijk de groei van
Gouda tot in detail te volgen. Daarnaast zijn de
omringende gemeenten (Moordrecht, Nieuwer-
kerk aan den IJssel, Reeuwijk, Waddinxveen en

kende monument ter ruste waren gelegd.
Dit bleek luitenant Michael Blassie te zijn,
die nu in zijn familiegraf rust.
Hoe staat het met het DNA-onderzoek in
de genealogie. Dat zal voorlopig niet zo'n
vaart lopen omdat DNA-onderzoek peper-
duur is. Voor een bescheiden onderzoek
moet men al gauw op enkele duizenden
guldens rekenen. In de toekomst zal dit wel
goedkoper worden en bredere toepassing
krijgen, ook bij de genealogie. Bovenstaan-
de moge duidelijk maken dat de ontwikke-
lingen snel gaan. Zo snel dat zelfs deskun-
digen het niet geheel kunnen volgen, laat
staan dat men een goede mening over de
consequenties van deze ontwikkelingen
kan formuleren. De trein raast verder.... In
veel opzichten heeft men het nakijken. Het
is ook duidelijk dat de Amerikaanse ont-
wikkelingen ook de Nederlandse genealo-
gie niet onberoerd zullen laten... Het is
goed om er nu reeds stevig over na te den-
ken.

Op de valreep

Zevenhuizen-Moerkapelle) op zeventien kaar-
ten weergegeven. Als extraatje zijn zeven kaar-
ten uit 1650 en 1860 toegevoegd waarop de wa-
terwegen van Gouda naar Rotterdam, Amster-
dam en Bodegraven te zien zijn. Alle kaarten
zijn in kleur en kunnen snel en eenvoudig tot in
de kleinste details worden vergroot. De cd-rom
werkt op iedere computer met Windows 95 of
hoger en wordt vanaf medio november gele-
verd. Tot 31 oktober is de prijs ƒ 34,95, daarna
ƒ 39,95. Bestelform. schriftelijk of telefonisch
aan te vragen bij de Stichting Vrienden van Ar-
chief en Librije/Streekarchief Hollands Midden,
Groeneweg 30, 2801 ZC Gouda, tel. 0182-
521821/516135.
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Dagboek Joannes Warning, vroed- en heel-
meester (1)
J.Th.A. Leipsig
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Joannes Warning, vroed- en heel-
meester te Uitgeest heeft een dag-
boek bijgehouden van 8 april 1801,
zijn geboortedatum (uiteraard later
ingevuld) tot 7 oktober 1851.
De tekst van het dagboek is letterlijk
overgenomen in de schrijfwijze van
de auteur, ondanks de, zelfs voor die
tijd, herkenbare spelfouten.
Merkwaardige verschrijvingen, dub-
bele woorden, foutieve werkwoord-
uitgangen e.d. zijn gehandhaafd, ten-
einde een authentiek beeld van het
dagboek en de auteur weer te geven.
In de vaak bijzonder lange zinnen,
voor die tijd normaal, zijn hier en
daar leestekens aangebracht ter wille
van de leesbaarheid.
Enkele onleesbare woorden in het
toch al steeds kriebeliger wordende
schrift zijn zo letterlijk mogelijk
overgenomen.
Teneinde de vele temperatuur aan-
duidingen in Fahrenheit te verduide-
lijken is een vergelijkende schaal met
die van de bij ons thans gebruikelijke
Celsiusschaal toegevoegd (zie fig. 1).

Eerste gedeelte. (Haarlem)
Haarlem anno 1801 april 8
Geboren Joannes, zoon van Joannes
Warning en Joanna Boom. Gedoopt
in de R.C.Kerk genaamd De Hoek,
bij de Weleerw. Heer Pastoor Brou-
wer.

Haarlem anno 1806
Ter school gezonden bij meester Ha-
zekamps. Bedienaar der H.Mis ge-
worden
in de kerk genaamd de statie van het

Ossenhoofdsteegje bij de Weieerwaarde Heer
W.Gerdner. Op het Hollandsche school gezon-
den bij meester G. Buuning.

Haarlem anno 1810
Door mijnheer Hermanus Tuilen en deszelfs
huisvrouw Catharina Hoed, zeer achtenswaardi-
ge lieden, op de winkel geplaatst van de heer
Jacobus Johannes Perez, stadschirurgijn, ter op-
leiding voor de chirurgie, door zijnEdele in de
eerste beginselen der Anatomie onderwijs ge-
nietende. (9 jaar oud!) Eerste beginselen in ker-
kelijke zang, alsmede op de fiool en fluit door
de heer Tuilen.

Haarlem anno 1813
Onderwijs in de Fransche taal, in kerkelijke
muziek, alsmede op de fiool bij monsieur van
Casteren.

Haarlem anno 1814 11 juli
Eerste H.Communie gedaan in de kerk van de
Weieerwaarde Heer Pastoor Johannes Elias
Koch. Ingeschreven op de Latijnsche school als
leering der heelkunde onder rector Peerlkamp.

Haarlem anno 1815
Ingeschreven als leering bij de plaatselijke
commissie van geneeskundig toe voor zicht on-
der het voorzitterschap van J.G. de Weede med.
doctor.
Privaat onderwijs:
Theoretisch anatomie, physiologie, chirurgie de
fasciis bij de heer J.G. Guin.
Practisch anatomie, physiologie op het theatrum
anatonicum bij den Weled.Zeergel.Heer J. van
Bemmelen, Lector Anatomicus.
Chirurgie bij den heer J.J. Perez, stadsheel-
meester.

maart 1816
Privaat onderwijs in de Latijnse taal, Gymnas.
rector de Weled.Zeer Geleerde Heer Peerl-
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kamp.
Theoretisch patalogie, therapie, materia medica,
bij de Weled.Zeer Geleerde Heer J. van Bem-
melen Lector Anatomicus, med. doctor.
Practisch; in het Binnengasthuis dezer stad, in
de chemie, pharmacie bij de Heren gebroeders
Hofman en de Heer J.Hanouf, apothekers.

Haarlem 1816 Juli
Lid van het R.C. zangkoor in de kerk van de
Weleerw. Heer Joan Elias Koch, Directeur B.
Homas, Organist H. Middendorp.

anno 1817
Opgericht een college onder de zinspreuk
"Tandem fit Surculus arbor" door de chirurgice
studiosi J.van Werde, J.G.Guin en L.Brunot
voor een stad; J.H. Bierbrouwer en J. Warning,
voor het platteland.

anno 1820
Ingeschreven voor de Nationale Militie, geloot
en als eenige zoon finaal vrijgesteld.

anno 1821
Ingelijfd bij het Batterij Schutterij, Collonel de
Weled. Gestrenge Heer Jonkheer P. Barnard.

october 18
Geëxamineerd als heelmeester ten platte lande.
Onderwijs in het theoretisch gedeelte der obste-
tise bij de Weled.Zeer ervaren Heer J.G. Guin,
Stads Heel- en Vroedmeester.

Haarlem anno 1822
Obstetri practisch beoefend onder opzicht mij-
ner Zeer geachte Leermeester en de Stads
Vroedvrouwen.
Onderwijs op de pianoforte gekregen door de
Heer J. Mannus.
Corporaal bij het Batt. Schutterij 3° comp. Ka-
pitein de Heer Sandbergen.

anno 1823 januari
Langdurige winter met felle vorst. Met het Bat-
taillon Schutterij bij de viering van het vierde
eeuwfeest van de uitvinding des boekdrukkunst
door Laurens Jansz.Koster, tegenwoordig.
Bevordert tot fourier bij de 3° compagnie van
het Batt. Schutterij.

augustus 13
augustus 13 Geëxamineert als vroedmeester
voor het Platte Land, President der Provinciale
Commissie J.L.B. Bernard, Proffessor aan de
Academie te Leiden.

september 18
Gehuwd met Gijsberta Kool, bij haar oom de
Heer Alb.Barendse, Mr.smit en slootemaker in
de Peuselaarsteeg, 14 dagen oud zijnde, opge-
voed.

anno 1824julij 6
Geboren Joannes Albertus zoon van J. War-
ning en Gijsberta Kool, even geleefd, begraven
op het R.C.Kerkhof in de Vogelenzang.

Mij 22
Met vader, als dus gewoon zijnde zijnEd. te
noemen, (!) naar Uitgeest in NoordHolland en
aldaar gekocht de stand van wijlen de Heer W.
Gosman, Heel- en Vroedmeester, dezer dagen
overleden.

augustus 11
Met mijne huisvrouw naar Uitgeest vertrokken
en aldaar als Genees-Heel en vroedmeester in
practijk getreden.

Tweede gedeelte. (Uitgeest)
Uitgeest anno 1824 Aug. 11
Met ons huishouden heden voormiddag gearri-
veerd. Eerste patiënt gekregen. Het zoontje met
name Leendert van de schipper Arie Starreveld.
december 6
Eerste instrumentale verlossing, met gelukkig
gevolg, gedaan in consult met de vroedvrouw
Adriana Reetgeld alhier, bij haar dochter.

anno 1825 februari 25
Tengevolge des overstroming waardoor de Wij-
de Wormer onderliep, viel het water alhier, me-
de in de polders de Brack, Dorregeester en Cas-
tricumpolder.
Voor deze algemene overstroming, zoo wel
voor onze eige provincie, als voor als voor die
van Friesland enz. is alhier de belangrijke som
van twaalfhondert vijf en veertig guldens inge-
schreven.
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mei 18
Herinnering van het 25 jarig huwelijksfeest van
Joannes Warning en Joanna Boom.

october 30
Geboren Joannes Albertus Waming

december 29
Overleden den Zelfde en begraven in de Groote
Kerk alhier.

anno 1826 januari]
De Heer Albertus Barendse , Mr. Smid en sloot-
enmaker te Haarlem, ten onzent meterwoon
zich vestigende

april 28
is het nieuw gebouwde huis, staande op Bon-
kenburg, door ons meterwoon betrokken.

september 23
De drenkelingskuur met gewenscht gevolg ver-
richt bij de huisvrouw van C.Sint, van beroep
visscher alhier en daarvoor van de Loffelijke
Maatschappij van Drenkelingen de Gouden
Medaille ontvangen.
Nederzetting van de Heer Vermande alhier als
Apotheker.

anno 1826 februari
Door de molen van Reijer Bakker een kind al-
daar te wasschap (om groot te brengen ?) zijn-
de, zoodanig aan het hoofd, onder het malen ge-
wond, dat het eenige dagen daarna overleden is.
Evenals elders, zoo ook hier een heerschende
Gal- en Gastritische ziekte met koortsen, welke
een langdurige zwakte achter gelaten hebben.

anno 1827 april 19
Geboren Joanna Maria Warning
De heer Vermande, apotheker van hier vertrok-
ken.

augustus 17
Overleden Joanna Maria Warning en begraven
in de groote Kerk alhier

augustus 25
is te Haarlem overleden Joanna Boom, huis-
vrouw van Joannes Warning senior (zijn moe-
der) in de ouderdom van (leeftijd is niet inge-
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vuld)

Januari} 25
Opgericht de R.C. eigen Diaconie ter verhal-
ding (?) wegens het opvragen van de weeskin-
deren naar Frederiksoord. President/secretaris
N.Zonjee,
Armmeesters J.Joh.Avemaker, G.Kuid en J.
Vredeman.

anno 1828
juni 3
Geboren Joanna Warning

anno 1829
januari
Benoemd tot armmeester der R.C.armen.

junij 16
De zilvere medaille en het geld voor de helft
met de Heer J.Liebragh verdient voor het bij-
brengen eens drenkelings, zijnde de zoon van
Pieter Klieft,
molenaar in de Ziender watermolen.

october 15
Een kind van Jan Zaadnoordijk in een vuilnis-
kuil gestikt. De Heer Oderhoft, Predikant, ver-
trokken. Inschrijving geopend voor het bouwen
eener nieuwe R.C.Kerk door den WelEerwaar-
de Heer Pastoor J.A.van Meegen, waarop de
gemeente de aanzienlijke som van achtduizend
guldens heeft ingeteekend. Zegge f. 8000.00.

december
Een vroege, langdurige en zeer strenge winter
nog in januarij daaraanvolgende gehad, waar-
voor alhier eene algemene collecte gedaan is,
welke eene som van bijna hondert rijksdaalders
heeft opgebracht.
Onze scheepvaart is 16 weeken gestremt ge-
worden.

anno 1830
De Heer J.Zeeders als Predikant alhier beroe-
pen.
Organisatie van de eerste en tweede ban der
schutterij.

december
De eerste ban der schutterij trekt uit.
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anno 1831
Organisatie der reserve schutterij. Opgeschre-
ven als officier van gezondheid bij bovenge-
melde schutterij.
De oude kerk wegens deszelfs bouvallige toe-
stand van binnen gestut.

maartH
Geboren Cristina Maria (VII.5) en Maria War-
ning, tweelingen.

april 7
Overleden Cristina Marie Warning

Mei 1
Opgericht het R.C.Wees-en Armhuis, hetwelk
tijdens het Pres.- Secretarisschap van Kl.Zonjee
door armevoogden J.Schavemaker, J.Wildeman
en J.Sinnige uit hande van de regtbank van Eer-
ste aanleg, zitting hebbende te Akmaar, is aan-
gekocht, bewoond wordende door Comelis Rol.
Eerste personen in hetzelve: Dirk Beenders,
Desneds Pluim, Maartje Hout, Niesje Kuiper,
Willem Hollenberg, Guurtje Hollenberg. Arm-
meesters: Kl.Zonjee, Fr.Levret, J.Wildeman, J.
Sinnige en J. Warning.

anno 1832 maart 31
Goedgunstig verleend eene som van vijfdui-
zend guldens, zegge ƒ 5000.-door Z.M. de Ko-
ning (Willem I) en door de Staten der Provincie
een som van vijftienhondert guldens, z egge
f. 1500.-- voor de opbouw eener nieuwe R.C.
kerk.

julij 15
De eerste steen voor deze nieuwe kerk in de uit-
graving op de grond gelegen (!) door mijn
dochtertje Joanna Warning oud 4 jaren, onder
de doopvond.

julij 16
Plechtige ligging (!) des eerste Steens door de
WelEerw. Heer Joannes Albertus van Meegen,
sedert 1823 den januarij Pastoor alhier, bene-
vens de. Kerkmeesters: Teunis Comelisse, Her-
manus Terra, Arie Corn.Meyne en anderen.

augustus
Voorzorg genomen door het Gemeentebestuur
bestaande in de nodige genees- en hulpmidde-
len tegen de thans in ons land heerschende Azi-
atische braakloop of cholera, welke zich op den
25 junij te Scheveningen heeft geopenbaard.

september 10
is alhier overleden de Heer Albertus Barends in
de ouderdom van bijna 72 jaren, begraven op
het Zuiderkerkhof, (de pleegvader van zijn
vrouw.)

anno 1833
is Jan Meijne, zoon van de weduwe Comelis
Meijne te Akersloot op het Schouw te paard zit-
tende met hetzelve in het Noord Hollandsch ka-
naal geraakt en verdronken.

maart
Vervolg met de opbouwing der nieuwe Kerk,
waaraan met de meeste ijver wordt gearbeid.
Het opdoen van drie requestranten aan de gede-
puteerde Staten van Noord Holland, om te ver-
hinderen de opbouw der nieuwe R.C. Kerk, alle
leden dezer Gemeente, met name B.Z , Kl.Z ,
G.Z krijgen nul op hun request.
(Hier worden kennelijk Zonjee's bedoeld)

Naschrift van de redactie.
Dit dagboek is opgenomen in een familieboek,
dat slechts in enkele exemplaren werd ver-
spreid. De heer Leipsig was bereid het daarin
verwerkte dagboek, waarvan in dit nummer on-
geveer een derde deel is opgenomen, voor Ons
Erfgoed ter beschikking te stellen. Een derge-
lijk egodocument geeft niet alleen inzicht in het
leven van Joannes Warning, maar is ook een
bron voor de lokale geschiedenis.
Ongetwijfeld bestaan er nog vele overeenkom-
stige bronnen in ons land. Het is de moeite
waard deze ter kennis te brengen van de regio-
nale genealogische en historische verenigingen.
Er komen allerlei gegevens beschikbaar, die
men in andere bronnen mogelijk niet (meer)
vindt.
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CD-rom nieuws
H.M. Lups

CD-rom's bewerkingen Rechterlijk Archief Old-
ambt
Een aantal uitgebreide bewerkingen van het Oud-
Rechterlijk Archief van het Oldambt (de 'blauwe boe-
ken'in de kasten van de Groninger Archieven, toe-
gangsnr. 731) zijn op cd-rom verschenen als Word- of
WordPerfect-bestand. Verkrijgbaar zijn de cd's van
Beerta (1610-1811) prijs ƒ95,--, Nieuwolda (1648-
1811), prijs ƒ60,-- en Wagenborgen (1608-1811), prijs

ƒ55 , - . Midwolda is nog in bewerking. Nadere infor-
matie bij S.H. Abels (tel. 0598-468724) en T.K.J. Wa-
genaar (tel. 050-5266701),
e-mail: tkjwagenaar@hotmail.com).

GDL03
De stichting Limburgs Genealogisch Archief,
dat met de Stichting Geschiedkunde van de
Maaskentj te Stein samenwerkt brengt regelma-
tig cd-roms uit van de DTB-boeken en de Bur-
gerlijke Stand bestanden uit deze provincie. Dit
project: het Limburgse Genealogische Data-
bestand dat onder de bezielende leiding van de
heer Arie Marchal te Stein opereert werd enkele
jaren geleden gelanceerd. Men heeft vele hon-
derden medewerkers geworven die trouw heel
wat archivalia hebben ingevoerd. Momenteel
zijn nu ongeveer 50% van de provinciale-data-
bestanden gedigitaliseerd. Tijdens de komende
najaarsvergadering op 7 okt. te Sittard wordt de
derde update, GDL 03, geïntroduceerd. Iedere
update kost ƒ 35 , - en in abonnement voor de
verdere uitgaven wordt ƒ 5,— korting gegeven.
De cd-rom is via het internet te bestellen:
www.Gendawin.nl of door overschrijving van
ƒ 40,00 (= incl. ƒ 5 , - verzendkosten) Op de be-
stelling duidelijk vermelden GDL 03.

Genealogische kaartenbak, versie 4.02.
Deze genealogische kaartenbak is gemaakt voor
Windows 95 en 98 en draait dus niet meer on-
der versie 3.x. Zoals bekend bevat iedere 'kaart'
vier velden, te weten een voor persoonsgege-
vens, een voor doop/geboorte, een voor het hu-

welijk, burgerlijk en kerkelijk (eventueel in het
tekstvak vermelden wat voor verbintenis het be-
treft als het geen wettig huwelijk is maar een
andere verbintenis) en een voor het overlijden.
De mogelijkheid voor een illustratie is aanwe-
zig. Deze versie bevat de volgende verbeterin-
gen c.q. mogelijkheden:
1. verkorte uitvoer maken zoals bijv. op internet
wordt gebruikt in de nieuwsgroep genealogie
met de familieannonces die dagelijks in de
krant staan;
2. uitvoer naar webpagina's, d.w.z. de mogelijk-
heid een uitvoer te maken van alle gegevens
naar webpagina's;
3. Uitvoer naar gedcom bestanden (een of alle
records kan/kunnen worden uitgevoerd).De
prijs bedraagt nog steeds ƒ25,—. Bestelling bij
E.A.F.H. Tobe, Hezeweg 25, 7335 BM Apel-
doorn, postgiro 2293588,
email: EbotSoft@EbotSoft.nl.
(Homepage: http://www.EbotSoft.nl).

Nederland's Patriciaat
De eerste 80 deeltjes van de reeks Nederland's
Patriciaat,'m de wandeling het 'blauwe boekje'
genoemd, verschijnen deze maand op twee cd-
roms bij het Centraal Bureau voor Genealogie,
dat ze produceerde in samenwerking met de
Stichting Historie Future. Vrienden van het
CBG betalen ƒ 99,-, anderen ƒ 125,-. Bijna
drie meter aan boekbanden is op twee cd's sa-
mengebracht met Acrobat Reader. Hierdoor is
het mogelijk alle tachtig delen met behulp van
de zoekmachine via enkele toetsaanslagen en
muisklikken op een familienaam of een ander
trefwoord door te nemen. En uiteraard kunnen
ook hier desgewenst pagina's geprint worden.
Deel 1 van Het Nederland's Patriciaat ver-
scheen in 1907 onder redactie van D.G. van
Epen, directeur van de NV Centraal Bureau
voor Genealogie en Heraldiek. Na zijn overlij-
den in 1930 werd de reeks voortgezet door de
Stichting Nederland's Patriciaat en vanaf 1945

213 Ons Erfgoed nr 5, 2000



door de in dat jaar opgerichte Stichting Centraal
Bureau voor Genealogie. Het verscheen in na-
volging van Nederland's Adelsboek (het 'rode
boekje'). Van Epen beoogde met de uitgave het
publiceren van genealogische gegevens van
'aanzienlijke familiën in Nederland, welke geen
deel uitmaken van den Nederlandschen adel, en
personen, die door het bekleeden van hooge
ambten, of door bijzondere persoonlijke ver-
dienste als hoofd eener familie kunnen worden
gerekend - een en ander met de in leven zijnde
afstammelingen en de bewijsbare voorouders,
zoodat ook de niet-adellijke takken van ge-
slachten in Nederland's Adelsboek vermeld, er
eene plaats zullen vinden.' In de loop van de ja-
ren is het opnamebeleid enigszins bijgesteld.
Tegenwoordig worden in Nederland's Patrici-
aat genealogieën van geslachten opgenomen
die gedurende de laatste honderdvijftig jaar on-
afgebroken een vooraanstaande rol in de Neder-
landse samenleving hebben gespeeld, families
die tot op de huidige dag op de voorgrond tre-
den met prominente bestuurders, wetenschap-
pers, officieren of zakenlieden. Een aantal van
de genealogieën die eerder in Nederland's Pa-
triciaat zijn gepubliceerd is opnieuw opgeno-
men.
De gegevens zijn ontleend aan Genealogie,
kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Ge-
nealogie, jg. 6, nr. 3, sept. 2000

Nederland's Adelsboek
Ook van deze reeks zullen de jaargangen 1
(1903) - 78 (1987) op cd-rom worden uitge-
bracht. Dit zal, onvoorziene omstandigheden
voorbehouden, omstreeks de jaarwisseling
plaats vinden.

Programma cd-rom NGV afdeling compu-
tergenealogie.
In de moeder-cd bleken enkele onjuistheden
binnengeslopen te zijn, die eerst moeten wor-
den verwijderd. De verschijning van deze cd is
dus nog even uitgesteld.

Registre Civique. Alhoewel deze cd-rom ook
via de afdelingen van de NGV verkrijgbaar zou

zijn, blijkt de distributie nog niet overal even
vlot te gaan. Hier is dus een beetje geduld op
zijn plaats. Onlangs werd door de computeraf-
deling deze eerste uitgave van het Registre Ci-
vique op een cd-rom uitgebracht waarin onge-
veer 40% van de totale potentiële Nederlandse
populatie werd opgenomen. De gegevens van
het RC (Registre Civique) die op deze cd zijn
opgenomen hebben betrekking op delen van de
Hollandse provincies, Brabant, Twente en Gel-
derland. Het is de bedoeling dat zodra er meer
gegevens gedigitaliseerd beschikbaar komen,
deze geleidelijk aan in volgende edities worden
verwerkt. Voor eerste aanschaffers van de cd-
rom die mogelijk later nog aanvullingen wen-
sen te kopen wordt een aantrekkelijke financië-
le regeling getroffen. Zij behoeven zich dus niet
bekocht te voelen.

Ook bij het produceren van deze RC-schijf is
door de tijdsdruk een fout bij het programmeren
ingeslopen. Daardoor hebben sommige mensen
problemen met het opstarten van de RC-cd-
rom. Nadat men deze fout had ontdekt, kon
men echter niet meer terug. Op de ingebrande
cd-roms kan je namelijk geen veranderingen
aanbrengen. Het is te zonde om de huidige edi-
tie weg te gooien. In een volgende editie wordt
deze fout echter hersteld. Tot dan zullen we ons
even met een kleine aanpassing moeten redden.
Vandaar dat nu een 'inleg-velletje' bij deze cd-
rom wordt gevoegd. Hiermee wordt men weg-
wijs gemaakt zodat men de eventuele proble-
men grotendeels zelf kan oplossen. Heeft men
deze cd-rom aangeschaft, dan kan men alsnog
ook dit inlegvelletje aanvragen.

Gezien de kritiek die op het werk van sommige
andere producenten van genealogische cd-
rom 's is gegeven valt het mij tegen, dat de afd.
Computergenealogie nu zelf met twee minder
goede producten is gekomen.

Van Zeeuwse Stam.
De Stichting Genealogische Publicaties, p.a. J.
G. Polderdijk Schippersweg 26, 4455 VP
Nieuwdorp (genpubl@zeelandnet.nl) verspreidt
inmiddels de cd-rom met daarop de eerste 100
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nummers van Van Zeeuwse Stam, het naamre-
gister behorende bij deze nummers, het tref-
woordenregister en het programma Acrobat
Reader. Naast de verkoop via de regionale
Zeeuwse kanalen levert ook de besteldienst van
de NGV deze cd. De prijs bedraagt voor leden
ƒ 52,50 per stuk, d.w.z. de voorverkoopprijs die
vanaf de start is gehanteerd.
Van Zeeuwse Stam is een uitgave van de Stich-
ting Genealogische Publikaties Zeeland. Iedere
jaargang is een behoorlijk boekwerk. Het ge-
heel omvat een gigantische hoeveelheid Zeeuw-
se genealogische gegevens. Daarnaast vinden
we allerlei aanvullende gegevens. Ook zag ik

Archiefnieuws
Drents Archief
Wegens verbouwing van het depot kunnen er
vanaf 9 oktober tot eind januari 2001 geen ori-
ginele archiefstukken aangevraagd worden. De
studiezaal is wel geopend voor het raadplegen
van stukken op microfiche en -film en in kopie-
delen.

Rijksarchief in Overijssel
Dit rijksarchief en het Gemeentearchief Zwol-
le gaan fuseren. In 2002 hopen beide archieven
op te gaan in het nieuw op te richten Historisch
Centrum Overijssel (HCO). Beide archieven
hebben de wens om hun bezoekers beter van
dienst te zijn, meer publieksgerichte activiteiten
te ontplooien en meer te investeren in digitali-
sering van hun aanbod. Bovendien is het Ge-
meente Archief Zwolle op zoek naar betere
huisvesting.
Binnenkort wordt er een gezamenlijke internet-
site gepresenteerd waarop de meest populaire
bronnen digitaal worden aangeboden.
Op website www.hcov.nl kunt u kijken voor ac-
tuele informatie.

Streekarchiefdienst Hollands Midden
Van 7 november 2000 t/m 9 februari 2001 orga-

een stuk genealogie, tot stand gekomen on-
danks het ontbreken van DTB-registers. En in
de notulen van het Weeshuis te Middelburg op
12 februari 1729 o.a.: Hendrik Wolfers sijn sin-
nen gevallen op een dienstmeid Catrijna Jans,
vraagt verkering, toegestaan, (vermits overle-
den op 8 april 1729 dient dit per memorie).
Alzo een drama weergegeven in twee regels.
Als steekproef zocht ik naar een vijftal namen
van personen uit mijn omgeving, waarvan ik
wist dat ze Zeeuwse wortels hadden. Van alle
vijfde families kwam ik personen tegen.
{Een overeenkomstige publicatie verschijnt in
Gens Data)

niseert dit archief een tentoonstelling, getiteld
'In oude glorie'. Te zien zijn vele kaarten, ar-
chiefstukken en boeken die in de loop van de
jaren met hulp van overheid en particulieren ge-
restaureerd zijn en nu weer in hun volle glorie
schitteren. Dit is een unieke gelegenheid om de
gerestaureerde Prachtbijbel van uitgeverij Van
Goor en diverse Erasmania te bewonderen,
naast vele archiefstukken en oude kaarten af-
komstig uit de gemeenten Gouda, Moordrecht,
Nieuwerkerk a.d. IJssel, Waddinxveen en Ze-
venhuizen-Moerkapelle.
Door middel van foto's, een video en demon-
straties kan het publiek volgen hoe ze gerestau-
reerd werden en wat men daarbij zoal tegen-
kwam. Medewerkers van restauratieatelier
Hoogduin Papierrestauratoren laten op de open
dag (11 nov.) zien hoe het proces van papier
aanvezelen in zijn werk gaat. Tot slot wordt u
geïnformeerd over de toestand van het archief
nu en over de nieuwste inzichten op het gebied
van restauratie en conservering.
Openingstijden: di. t/m. vrijdag 9.30 - 17.00 u.
Adres Groeneweg 30, Gouda
Extra dag met rondleidingen en demonstraties
op zaterdag 11 nov. 10.00 - 16.00 u.
Voor meer informatie: 0182 521821/516135.
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Boekennieuws
De Nederlandse deurwaarder
Een gedenkschrift bij het 125-jarige bestaan
van de Koninklijke Vereniging van Gerechts-
deurwaarders (KGV).
De facsimile uitgave van de Nederlandse deur-
waarder van J. Franse vervaardigd naar de
druk in het jaar 1875 bij A.M.E. van Dishoeck
te Zierikzee.
Toen ik dit fraaie boek in handen kreeg, met als
frontispice het arrondissementgerechtsgebouw
aan het Havenpark te Zierikzee, zat ik er wel
even mee. Ik moet eerlijk bekennen dat ik van
deze beroepsgroep weinig weet heb. Ter oriën-
tatie gebruik ik dan wel eens een woordenboek
dat uit de tijd van de hoofdauteur stamt. Ik lees
dan: een deurwaarder (Fr: Huissier, Hd: Ge-
richtsbote, Eng: summoner) is de ambtenaar
die gerechtelijke aanmaningen en aanzeggin-
gen doet, belastingschuldigen vervolgt, gerech-
telijke en vrijwillige verkopingen houdt en ook
in 't burgerlijke leven bij verpachtingen op-
treedt. Zo was het dus ongeveer 135 jaar gele-
den. Uit de publicatie die ik ter bespreking
kreeg, begrijp ik dat in deze periode zich wel
veel uiterlijke veranderingen hebben voorge-
daan, maar ook dat de uitgangspunten van
weleer nagenoeg onveranderd zijn gebleven.
Dat is niet zo verwonderlijk omdat het wetboek
van burgerlijke rechtsvordering, de wettelijke
grondslag voor de deurwaardersfunctie sedert
1838 ook geen wezenlijke vernieuwingen heeft
gekend.
Het kerndeel van dit boek (ca 90%, 668 pagi-
na' s) is een publicatie van deurwaarder (later
notaris) Franse. Hij is een van die bewonde-
renswaardige selfmade men uit de vorige eeuw,
die als jongen uit een eenvoudig arbeidersgezin,
zich tot "een man van betekenis voor zijne om-
geving" opwerkte. Zijn levenspad (overwe-
gend op Schouwen-Duiveland) omvat het kan-
didaat-notarisschap (23 jaar) en daarna gemeen-
teraadslid, voorzitter van den nutsspaarbank,
gerechtelijk deurwaarder, waarnemend officier
van justitie, notaris en publicist op velerlei ge-

bied. Zijn levenswerk is evenwel hèt leerboek
voor de gerechtsdeurwaarder, dat voor de be-
roepsgroep een belangrijk naslagwerk en leer-
boek was. De hoofdmoot van het nu verschenen
boek is een fraaie facsimile uitgave van dit
handboek.
Om deze facsimile-uitgave in perspectief te
plaatsen werd het boek voorzien van een inlei-
ding die de levensloop van de auteur Jasper
Franse omvat. Deze biografie van Franse (* 10-
11-1838 f 16-4-1916) beslaat ca. 50 pagina's.
Dit artikel getuigt van degelijk genealogisch
handwerk, door een combinatie van kundigheid
van de auteur de heer H.L. van Kampenhout
van Middelharnis (oud-dijkgraaf en gerechts-
deurwaarder) en deskundige steun van de ge-
meente-archivaris H. Uil (Schouwen-Duive-
land). Als uitleiding werd een commentaar ge-
schreven 'trage vooruitgang' door mr. A. Fland-
rijn, voorzitter van de KVG ) en gerechtsdeur-
waarder. Daarin maakt de voorzitter van de
maatschappelijke ontwikkelingen van de deur-
waardersfunctie gewag of juister het vrijwel
ontbreken daarvan. Hij bepleit dan ook de
noodzaak van een hogere graad van professio-
nalisering van de beroepsgroep.
Wat is het nut van deze facsimile uitgave voor
de genealoog? Ik noem drie zaken:

- Deze facsimile bevat een keurige inleiding
over het ontstaan van het beroep van deurwaar-
der. Hoewel stammend uit de oude tijden, kreeg
dit beroep pas zijn moderne vorm tijdens de
Franse bezettingsperiode (decreet 14 juni
1813). Dit is een interessant onderwerp.
- Genealogen putten regelmatig uit archiefmate-
riaal waarbij de deurwaarder soms ook aan het
woord komt. Kennis van de werkwijze en de re-
dactie van de deurwaarder exploten geeft een
voordeel om deze archivalia beter te kunnen
evalueren. De lezing van dit boek kan hierbij
nuttig zijn, omdat juist deze formulieren uitvoe-
rig worden besproken.
- Deze facsimile bevat verder een unieke naam-
lijst van de gemeenten, met de kantonnale en
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arrodissmenentshoofdplaatsen rond 1875. Voor Wat is mijn eindoordeel:
het lokaliseren van bronnen is dit nuttige infor- Dit boek is zeer lezenswaardig maar voor de
matie. Amusant vond ik sommige details zoals gemiddelde genealoog te omvangrijk en te
de besognes rond de briefpost en de telegrafie complex. Dit werk misstaat echter niet in de ge-
in die dagen (1875), de beschrijving van het nealogische bibliotheek van een archief of een
kostuum van de deurwaarder, de honorering genealogische vereniging. Feiten die men elders
van de verschillende medewerkers inclusief de niet gemakkelijk vindt staan hier keurig en
deurwaarder zelf enz. Wist u dat voor een ge- overzichtelijk beschreven. Deze kunnen van
rechtelijk lijkopening in die tijd een vergoeding voordeel bij het genealogisch onderzoek zijn,
van ƒ 9,00 werd gegeven en voor een onder- zeker als men gerechtelijke stukken wil raad-
zoek van de geestestoestand van een verdachte plegen. De Kon. Ned. Vereniging van Gerechte-
ƒ 2,50. Voor het schrijven een deurwaarders-ex- lijk deurwaarders moet dan ook geluk gewenst
ploot rekende men de som van ƒ 0,75. Waar worden met deze uitgave. Het moet een tame-
vind je zulke gegevens nog ! lijk kostbare zaak zijn geweest. Met het schrij-
Het lezen van deze facsimile uitgave ervaar je ven van deze boekbespreking heb ik een goede
bovendien als iets bijzonders, vooral vanwege kijk gekregen op de complexe, beroepsfuncties
de lay-out en druktechniek. Voor typografisch van de maatschappelijk ondergewaardeerde
geïnteresseerden is het een lust voor het oog. deurwaarder. Als imago-verbeteraar heeft dit
Wat moet het een werk zijn geweest om zo'n boek dus al gewerkt.... Ook dat is de moeite
mooi drukwerk te produceren. waard. (J WK)

Dateren naar feestdagen (4)
W.J. Scholl

Onlangs, zondag 3 september, zijn twee Hoewel de huidige paus al meer heiligver-
pausen zalig verklaard, een belangrijke stap klaringen op zijn naam heeft staan dan zijn
in het proces tot hun heiligverklaring. In de voorgangers van de afgelopen 500 jaar sa-
pers is ruimschoots aandacht geschonken men, is het eind van de reeks zalig- c.q. hei-
aan het feit dat twee zulke tegengestelde ligverklaringen nog niet in zicht. Op de eer-
personen als paus Pius IX (1846-1878) en ste zondag van deze maand, 1 oktober, heeft
paus Johannes XXIII (1958-1963) op de- hij 120 Chinese katholieken en buitenlandse
zelfde dag zalig zijn verklaard. Wel werd missionarissen heilig verklaard. Het betreft
hier en daar opgemerkt dat de laatste de eer- hier marteleren, omgekomen tijdens de
ste bewonderde, vooral als verdediger van Bokseropstand in 1900. Deze opstand is in
de Kerkelijke Staat. Dat de zaligverklaring het westen misschien nog het meest bekend
van Johannes XXIII minder omstreden is door de film 50 dagen Peking, met Charlton
komt mede doordat velen, ook buiten de ka- Heston in de hoofdrol. Deze film geeft
tholieke kerk, zich hem als een beminnelijk vooral de westerse visie op deze opstand en
figuur herinneren. Ik hoor de toenmalige dat daar in China anders over gedacht wordt
bisschop van Den Bosch, monseigneur Bek- laat zich raden. Men is daar dan ook niet zo
kers, nog met warmte spreken over 'onze gelukkig met deze heiligverklaring en vindt
Johannes'. De andere paus, Pio Nono, was de daarvoor uitgekozen datum zelfs provo-
in zijn tijd echter zeker zo geliefd, zij het eerend: 1 oktober is in China de nationale
minder buiten de kerk. feestdag. Het Vaticaan zegt dat deze datum
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juist gekozen is omdat het de feestdag is
van de heilige Theresia van Lisieux, ook
bekend onder de naam Theresia van het
Kindje Jezus, de beschermheilige van de
zendelingen. Bij heiligen die verder terug
in de geschiedenis zijn opgetreden zijn de
levensdata niet altijd bekend of betrouw-
baar. Zo vond ik voor de dood van Wen-
celaus de Heilige in drie doorgaans be-
trouwbare bronnen als jaartal 929, 935 en
953. Ik heb gepoogd 'de kerk in het midden
te houden' en gekozen voor 935.

In ons vorig nummer is bij 3 augustus een
stukje tekst weggevallen. Hier moet staan:
vinding van de heilige Stefanüs. Gebrui-
kers gelieven deze tekst zelf in te vullen.
Onze excuses voor het ongemak.

Gebruikte afkortingen:
b. beschermheilige
h. help(st)er
p. patroon
s. symbool c.q. hoe afgebeeld in de kunst

September

1

2

7

8

9

11

14

15

16

17

19

20

21

22

23

Egidius, Gillis

Stephanus, Istvan

Regina

Maria Geboorte; Onser Vrou-
wendag in september; Onser
Vrouwendag Nativitas

Gorgonius

Protus en Hyacinthus

Kruis verheffing

OLV van Zeven Smarten

Cornelius

Lambertus

Januarius en gezellen

Eustachius en gezellen

Mattheus

Mauritius en gezellen

Thecla van Iconium

725, abt; s. als Benedictijn; b. het wild, melaatsen

ca. 970-1038, Hongaars koning

3e eeuw, maagd; s. zwaard; h. huidziekten

3e eeuw, martelaar

304, martelaren, gebroeders

253, paus, martelaar; s. met hoorn; h. jicht, epilepsie;
b. hoornvee

ca. 635-705; bisschop en martelaar; p. Maastricht,
Luik, Stavelot

305, bisschop, martelaren; s. boek en palm; p. Napels

2e eeuw; martelaren; s. hert met kruis tussen gewei

evangelist; s. gevleugelde mens

ca. 300; martelaar; p. infanterie; h. tegen paarden-
ziekten; s. in wapenrusting, vergezeld van drie Moor-
se hoofden

le eeuw, maagd; s. biddend; p. stervenden
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26

27

28

29

30

Cyprianus en Justina

Cosmas en Damianus

Wencelaus (Vaclav)

Michael

ffieronymus

304, martelaren; s. op braadrooster

ca. 304, tweelingbroers; artsen, martelaren; s. urine-
glas, zalfpot; p. artsen, apothekers

ca. 905-935, hertog, martelaar; p. Bohemen

aartsengel; s. zwaard; p. soldaten, apothekers

ca. 347-420, kerkleraar; s. met leeuw; p. leraren, stu-
denten

Oktober

1

1

2

J

4

5

6

9

10

13

14

18

21

23

24

25

28

3avo/Bamis

lemigius

heilige Engelbewaarders

Theresia van het Kindje Jezus

Franciscus van Assisi

Apollinaris van Valence

3runo

Dionysius (Denijs)

Victor en Gereon

Edward de Belijder

Calixtus

Lucas

Ursula; 11.000 maagdendag

Severinus

Raphael

Crispinus en Crispinianus

Simon en Judas

7e eeuw; s. edelman met valk; p. valkeniers, Gent,
•laarlem

ca. 436-ca. 533, bisschop, doopt koning Clovis

ngesteld in de 16e eeuw

1873-1897; s. carmelites; p. missie

ca. 1181-1226; s. franciscaan; p. lekenapostolaat

ca. 520; martelaar

ca. 1035-1101; s. Karthuizer monnik; p. Keulen

258; bisschop en martelaar; h. astma, hoofdpijn s.
met gemijterd hoofd in de handen

4e eeuw; martelaren; s. (Rom.) soldaat; p. Xanten

1003-1066, koning van Engeland

222, paus en martelaar; s. palmtak; p. Groenlo

Ie eeuw; evangelist; p. schilders, apothekers, artsen;
s. stier, schrijvend soms met duif, ook als schilder
van Maria met Kind

5e eeuw; h. tegen oorlog, brand; s. met pijl in hand of
door hals, met wijde mantel waaronder de maagden
beschutting vinden

5e eeuw, bisschop; p. Keulen, wevers

aartsengel; s. als pelgrim, vis; p. reizigers, apothekers

3e eeuw, martelaren, gebroeders; p. leerbewerkers

Ie eeuw; apostelen; s. zaag resp. knots
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Agenda
28-10

04-11
11-11

11-11

18-11

Najaarsvergadering WGOD, Pax Christi-centrum Hoog Catharijne, Utrecht
(aanvang 10 u.)
Limburgse Genealogische Dag te Maastricht
Genealogische markt in gebouw van De Kerk v. Jezus Christus v.d. Heiligen der
Laatste Dagen, Oosteinde 73 te Rotterdam (11.00-16.00 u.)
Genealogische dag Hist. Vereniging Hardenberg en Omgeving, aula Vechtdal
College a.d. bmr. Schuitestraat te Hardenberg (10-16.00 u.)
6e Genealogische markt te Nijmegen

Op deze bijeenkomsten is uitgeverij Alvo niet aanwezig met Ons Erfgoed en de cd-rom's

Aan dit nummer werkten mee:
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR Nijmegen
J.Th.A. van Leipsig, Spoorsingel 98, 2613 BC Delft
M. van Loon, Weverstraat 551, 4204 CN Gorinchem
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft
W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR Vlaardingen
A. Simons, Wilgengriend 125, 1356 JL Almere-Haven

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

Boogaard, Nicolaas. O.a. in Mierlo. Iemand
heeft via internet contact met mij opgenomen
maar door een computerstoring ben ik veel
adressen kwijtgeraakt. Dus gaarne opnieuw
contact.
Mevr. M.G.I. Blok-Charbo,
e-mailadres M.Charbo@cable.a2000.nl of
M. Charbo@chello.nl.

Tibben. Bij enige vrouwen met deze naam, ge-
boren te Avereest, zit ik op een dood spoor. Ze
zijn waarschijnlijk allen naar het Westen ver-
huisd: Beertje geb. 8-1-1841, Aaltje geb. 6-12-
1859, Magteltje geb. 8-12-1862, Hendrikje
geb. 1-6-1871 en Klaasje geb. 18-8-1877. Wie
kan mij helpen?
H. Kuper, Meidoornlaan 1, 7875 BM Exloo, tel.

0591-549694,
e-mail: harmkuper@hotmail.com.

Caserneermeester. In de overlijdensakte van
Catharina Holl wordt bij een van de getuigen
als beroep genoemd 'caserneermeester'. De
redactie zou graag willen weten wat deze
functie precies inhoudt.

Cartografie. Toen in Frankrijk Lodewijk XIV
ongeveer 1750 opdracht gaf aan de astronoom
en geograaf Cesar Francois Cassini (1714-
1784) de grootste kaart van Frankrijk te
vervaardigen werd dit werk voltooid door zijn
zoon Dominique. Wie zijn de oudst bekende
cartografen in de Nederlanden en waar kunnen
afdrukken van de oudste lands- en stadskaarten
geraadpleegd en besteld worden?
Mme G. Andre-Klumpers, St. Germain-en
Laye. (Antw. eventueel naar redactie)
E-mailadres: klumpers@club-internet.fr

Hagar comitis stond 1751 bij de naam van een
doopgetuige. Wat betekent dat?
W.J. Keehnen, Sloterweg 81022, 1171 CH
Badhoevedorp.
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Nieuw samenwerkingsverband
H.M. Lups

Aan het eind van het jaar is het gewoonte
even terug te kijken, maar vooral ook voor-
uit. De opzet van ons tijdschrift is u als le-
zer informatie en ervaringen te geven, zo-
dat u meer uit uw genealogisch onderzoek
kunt halen.
Ten dele kunnen we richting geven aan de
inhoud van Ons Erfgoed, ten dele zijn we
ook afhankelijk van de kopij die wij ont-
vangen. En het blijft vanzelfsprekend
moeilijk iedere lezer(es) juist die artikelen
te bieden waaraan hij/zij op dat ogenblik
behoefte heeft. Geleidelijk is echter zo een
behoorlijke veelzijdige verzameling infor-
matie ontstaan, waarop men terug kan val-
len. De vraag wordt wel eens gesteld of we
nooit uitgeschreven raken. Het is ook een
vraag die we ons zelf wel eens gesteld heb-
ben. En voorlopig is het antwoord: neen.

Er zijn steeds weer ontwikkelingen die aan-
dacht vragen of waarvoor men aandacht
wenst Er zijn ook andere ontwikkelingen,
waar wij rekening mee moeten houden
bijv. het internetgebeuren. Steeds meer
mensen gaan over op de computer en velen
daarvan gaan internetten. En terecht, want
er is onvoorstelbaar veel te vinden, waar
men voor de eigen genealogie iets aan
heeft. Men kan zich afvragen of deze ont-
wikkelingen een tijdschrift als Ons Erfgoed
niet overbodig maakt. Misschien in sommi-
ge opzichten wel, maar in andere wil men
het tijdschrift niet missen omdat men altijd
terug kan grijpen op dat wat men gelezen
heeft, terwijl diverse informatie via het in-
ternet vluchtig is. Ook daar is verversing
nodig om de belangstelling gaande te hou-

den. Men kan dan niet zo gemakkelijk even
teruggrijpen.

Een ander aspect is het financiële. Zo zijn
de papierprijzen drastisch gestegen, wat
uiteindelijk door gaat werken in de druk-
en abonnementsprijzen. De prijs van Ons
Erfgoed is dusdanig gesteld, dat de meeste
lezers het zich kunnen veroorloven naast
het lidmaatschap van een genealogische en/
of historische vereniging en of het Centraal
Bureau voor Genealogie. Het kostenniveau
gelijk houden kan alleen door wijziging
van de opmaak. Met een kleinere letter
krijgt men meer tekst, zodat het aantal pa-
gina's geringer kan worden. Vooral de ou-
deren zullen dat echter niet als een prettige
optie ervaren. Een andere mogelijkheid is
een dusdanige verhoging van de oplaag dat
daardoor de prijsstijging per exemplaar
wordt gecompenseerd, een optie waaraan
de meeste lezers de voorkeur zullen geven.

Juist dezer dagen raakten we in gesprek
met de redactie van Kronieken, het orgaan
van de genealogische vereniging van de
TU te Delft, Prometheus, dat als genealo-
gisch tijdschrift ook een goede naam heeft.
Kronieken kent ongeveer dezelfde opzet als
Ons Erfgoed, zij het dat daarin enige ruim-
te beschikbaar is voor familieoverzichten,
iets waar Ons Erfgoed zich altijd van gedis-
tantieerd heeft. Beide partijen hebben zich
verdiept in de consequenties van een sa-
mengaan van Kronieken met Ons Erfgoed,
wat tot een samenwerkingsverband heeft
geleid. Door de omvang van Ons Erfgoed
met vier pagina's te vergroten en de blad-
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spiegel iets aan te passen wordt er ruimte
gewonnen voor de door Prometheus ge-
wenste korte familieoverzichten, terwijl
ook de Erfgoedlezers aan hun trekken blij-
ven komen. Dit alles bij gelijkblijvende
abonnementsprijs. Voor de uitgebreidere
familieoverzichten blijven de bekende
kwartierstatenboeken van Prometheus.
De redactie van Ons Erfgoed wordt uitge-

breid met een redactielid van Prometheus.
Prometheus beschikt over een tamelijk uit-
gebreide bibliotheek, die in die van de TU
te Delft een eigen plaats heeft. Deze Pro-
metheus bibliotheek zal in de toekomst ook
toegankelijk zijn voor Ons Erfgoed-abon-
nees. Hierover nader in ons volgend num-
mer. Het samenwerkingsverband gaat het
komend jaar (2001) van start.

Van genootschappen, sociëteiten en andere
verenigingen (2)
JW. Koten

DELF.

DJE KAPEN-3L0EM.

Blazoen van de Delftse rederijkerskamer 'De
Rapen-Bloem.

Grav. ontl. aan Vlaerdings Redenrijck-bergh
Amsterdam 1617

De rederijkers
Eén niet-professionele vereniging vormden
de rederijkers. Deze rederijker-gezelschap-
pen waren primair gezelligheidsverenigin-
gen, ook rederijkerkamers genoemd. Zij
boden bovendien de gevormde liefliebber
de gelegenheid om, als vorm van vertier,
aan toneel en dichtkunst te doen. Het
woord rederijker is een afleiding van het
woord retorica, ook wel redekunst of de
leer der welsprekendheid genoemd. De eer-
ste aanzetten tot wat later de rederijkers
worden genoemd, vindt men al vroeg in de
dertiende eeuw, vooral in onze zuidelijke
provincies (Maastricht) en in Vlaanderen.
Bedenk dat in deze vroege era de boeken
uiterst schaars en kostbaar waren, papier
nauwelijks beschikbaar was en de kunst
van schrijven slechts weinigen was gege-
ven. Wie bij feestelijke gelegenheden een
vers wilde voordragen of een toneelstukje
wilde opvoeren was bijna verplicht dit zelf
te maken ').

Origine
Aangenomen wordt dat de rederijkerka-
mers diverse wortels hebben zoals de ker-
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kelijke broederschappen of de gilden en de
schutterijen. Het ligt voor de hand dat de
katholieke geestelijken (zij konden lezen en
schrijven) aanvankelijk bij de vorming van
een rederijkerskamer nauw waren betrok-
ken. Veel van het vroege repertoire was
stichtend en kerkelijk belerend. Niet zelden
verbeeldde men bijbelse verhalen. Later
kregen de leken toch de overhand en wer-
den de thema's meer maatschappelijk en
kritisch.
De werkelijke origine van de rederijkers
blijft dus onduidelijk. Ik acht dit echter
meer een theoretische dan praktische vraag
omdat de gemiddelde rederijker ongetwij-
feld lid is geweest zowel van gilde, broe-
derschap als van de schutterij. Bedenk dat
wie rederijker wilde zijn ook financieel ge-
zien aan behoorlijke eisen moest voldoen.
Het ornaat van een rederijker was niet
goedkoop. Dit impliceerde dat men uit zijn
beroep een goed inkomen moest halen, het-
geen alleen voor een gildenbroeder was
weggelegd 2). Ondanks zekere pronkerij en
snoeverij die het rederijkerswezen ken-
merkten hadden deze maatschappelijke in-
stellingen toch een meer democratisch ge-
halte dan wordt aangenomen. Wie meer ta-
lenten had, genoot meer aanzien. Vaak ont-
stonden vriendschappen die boven het klas-
senniveau uitstegen.
Hoe hun origine ook moge zijn (gilde,
schutterij of broederschap), uiteindelijk
evolueren in diverse steden de rederijkers-
gezelschappen tot identieke verenigingen,
met de beproefde organisatievorm van het
gilde of de corporatie als grondslag. Van-
daar dat men de rederijkerskamers wel als
het literair gilde betitelde. Het hoofd van
een kamer noemde men de 'prinche' (prins
3)), een overwegend ceremoniële functie,
die vaak aan een aanzienlijk persoon was

toebedacht. In het noorden noemde men
hem wel de Koning of de Keizer zoals nog
steeds in de traditionele schutterij in de zui-
delijke provincies gangbaar is. De werke-
lijk voorzitter was de deken, die ook wel
hoofdman werd genoemd. Verder kende
men de proost, raadslieden, opsienders,
proviseerders enz. Een bijzondere functie
had de breukmeester of fiscaal, die boetes
kon opleggen, mochten leden niet aan hun
verplichtingen voldoen. De belangrijkste
taak was aan de 'factor' toebedacht 4), die
de nieuwe leden in de verskunst oefende 5).
Daarnaast had men een vinder (hij deed de
research, zou men nu zeggen), een vaan-
drig (vaandrager) en een knaap, clerc of
bode die de administratieve functies ver-
zorgde. Een heel bijzondere figuur was de
nar, dwaas of zot6), die speciaal was uitge-
dost en die een zekere vrijheid van spreken
genoot. Hij mag als een archetype worden
beschouwd van de persoon die met een
lichte toets en zekere vrijpostigheid de
waarheid mocht zeggen, zonder dat hij al te
veel gevaar liep voor lijf en leden 7). Niet
alle rederijkerbroeders hielden zich met het
schrijven van verzen bezig, sommige had-
den organisatorische functies anderen wa-
ren de acteurs van de rollen die door mede-
broeders waren uitgeschreven.

Devies en blazoen
De rederijkerkamers kozen vaak een sierlij-
ke naam, een devies en blazoen, waarmee
zij zich vereeuwigd hebben. Wie kent niet
de namen De Eglentier (Amsterdam), Trou
moet blijcken (Haarlem), of de Violieren
(Antwerpen) 8). Als heraldisch blazoen ko-
zen de rederijkers een afbeelding van de
patroonheilige, maar ook bloemen, planten
of symbolische afbeeldingen zoals de peli-
kaan die de kamer van Haarlem 'Trouw
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moet blijcken' had gekozen. Dit blazoen
prijkte op het vaandel van de kamer. Als
devies zocht men naar een kernachtige
spreuk, die als verklaring van hun opdracht
gold. De kamer de Fonteyne in Dordrecht
koos: 'Reyn geneucht'; het devies van de
Rapenbloem in Delft was: 'Wij rapen ghen-
eucht'. Naast de officiële kamers waren er
ook onvrije kamers. Voordat een kamer er-
kend werd en een stadsoctrooy kreeg ver-
liep gewoonlijk een geruime tijd .

Rederijkerkamers belangrijk voor de
taalvorming en volksopvoeding
De meeste lezers kennen de rederijkers van
de literatuurlessen van de middelbare
school. In vroeger jaren had men niet zo'n
hoge dunk van deze dichtkunst, die meer
op rijmelarij dan op echte poëzie lijkt 9).
Doch wat wil men als de gemiddelde rede-
rijker een eenvoudige ambachtsman was.
Bedenk dat het ook liefhebberij/tijdverdrijf
was en dat men de meer gekunstelde ver-
zen moet zien als een soort tijdverdrijf zo-
als nu in het oplossen van kruiswoordpuz-
zels 10) wordt gestoken. Bekend is ook het
verwerken van rebussen in blazoenen n )
Verder was bij de toneelstukjes de actuali-
teit belangrijker dan de kunstzinnige ex-
pressie. Er bestonden geen kranten en het
toneel of wat daarvoor doorging was de
enige informatiebron om kennis te nemen
van de grote actuele gebeurtenissen en
thema's die zich rond de middeleeuwer af-
speelden 12). De literaire betekenis van de
rederijkers zie ik vooral in de belangrijke
bijdrage aan de taalontwikkeling: het
scheppen van woorden en grammatica.
Rond de vijftiende eeuw had zich op deze
wijze een algemene cultuurtaal van hoog
niveau ontwikkeld die het mogelijk maakte
de klassieke werken er in te vertalen, zoals

de bijbelvertaling en de Griekse en Latijnse
schrijvers. Daarmee was de weg voor een
belangrijke maatschappelijk stroming geo-
pend die men het humanisme I3) noemde,
en die een genie als Erasmus voortbracht.
Geen wonder dat de rederijkers een sterke
invloed zouden krijgen op de verbreiding
van de Hervorming. Ze maakten er hun
specialiteit van de spot te drijven met de
vele misstanden binnen de katholieke kerk,
die toen door toenemende corruptie op een
dieptepunt was beland.

Rederijkers vooral 'feestcomités'
In dit artikel willen wij niet op de betekenis
voor de dichtkunst ingaan maar vooral op
de maatschappelijk rol van de rederijkers
wijzen. Zij waren toch vooreerst stedelijke
feestcomités en meer geformaliseerde vor-
men van vrije tijdsbesteding van de lokale
elite. In de middeleeuwse stad fungeerden
zij als organisatie comités voor het opluis-
teren van kerkelijke en stedelijke feesten.
Zo nodig leverden zij bovendien de daar-
voor benodigde gelegenheidsgedichten.
Een benoeming van een voornaam persoon,
of de herdenking van een belangrijke ge-
beurtenis, kon niet zonder gelegenheidsge-
dicht 14) voorbij gaan 15).

Muziek belangrijk element
Naast het literaire en informatieve element
moeten de rederijkers tevens gezien wor-
den als motor voor het muziekleven. Een
feest zonder muziek was geen feest. Vaak
werden de opgevoerde stukken door mu-
ziek ondersteund I6). Veel rijen of koren in
die toneelstukken waren bedoeld om met
een passende melodie te worden gezongen.
Waarschijnlijk heeft voor de koren in Von-
dels Gijsbrecht ook muziek bestaan, al is
dit niet zeker. Jammer genoeg is er weinig
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van de rederijkersmuziek bewaard geble-
ven al wordt de laatste tijd steeds meer
vroegere muziek herondekt. Vooral in
Vlaanderen bloeide het muziekleven in die
periode als in geen ander land. Vlaanderen
gold als het centrum van de West-Europese
muziekcultuur. Profane minneliederen bijv.
werden door plaatselijke kerkelijke cantors
en organisten op muziek van kerkelijke
oorsprong gezet 17). Daarbij was men niet
te preuts om kerkelijke liederen van ge-
waagde teksten te voorzien 18). Omgekeerd
kregen mooie profane melodieën soms een
geheiligde tekst. Verschillende geliefde
kerkgezangen en psalmen waren van oor-
sprong marsliedjes of middeleeuwse min-
negezangen 19). Een goed voorbeeld is ons
Wilhelmus.

Grote politieke invloed
De diepste achtergrond voor het ontstaan
van het rederijkerstoneel is vermoedelijk
toch de menselijke behoefte om aan de
kwellende gevoelens van onvrede en twij-
fel, uitdrukking te geven en daarmee deze
spanningen te relativeren. Satire en drama
waren hiervoor de geëigende vormen.
Daarbij bediende de rederijker zich vaak
van oerfiguren of oersymbolen, die door
het ongeletterde publiek onmiddellijk wer-
den herkend, maar die politiek ongevaarlijk
leken 20). Het is duidelijk dat deze rederij-
kers, door hun toneelspelen 21), hun gedich-
ten vaak met verborgen kritiek op de over-
heid, een maatschappelijke invloed kregen
die de overheden de grootste zorgen baar-
de. Ook het humanistische denken en de
vrije meningsvorming waren een bedrei-
ging voor kerk en adel en een doorn in het
lijf. "If you can not beat them, you should
join them" '22). Op den duur ging de adel
zich met de rederijkers bemoeien. Niemand

minder dan Karel V heeft de Amsterdamse
kamer het blazoen geschonken. Vaak was
de rederijker-prins een belangrijke adellijke
persoon, die bewerkstelligde dat de kamers
zekere belastingvoordelen kregen. Hier-
door bevorderde men enerzijds de rederij-
kerscultuur, maar op deze manier kon men
toch proberen de zaak politiek in de hand
houden. Het is niet te kras te stellen dat
zonder deze instellingen de protestantise-
ring van ons land en de instelling van een
republiek niet die kansen zouden hebben
gehad.

Landjuweel
Op gezette tijden schreven de verschillende
kamers wedstrijden uit in het dichten die
men landjuwelen 23) of haagspelen 24)
noemde. Het grote landjuweel (1561) te
Antwerpen leeft in de geschiedenis nog
voort door de rijke opzet en het grote aantal
deelnemers (ruim duizend) in fraaie uitrus-
tingen. Het feest duurde wel twee maan-
den. Zo'n landjuweel was een gebeurtenis
van uiterst politiek belang, waarover soms
jaren kon worden gedebatteerd alvorens de
politieke besluitvorming rond was 25).
Daarnaast bracht het de stedelijke overheid,
ondanks de uitgaven ook extra inkomsten
omdat de belasting op wijn en bier werd
opgeschroefd.
Over het verschijnsel landjuweel is de laat-
ste jaren nogal wat gepubliceerd. Trouwens
de rederijkers genieten de laatste jaren
steeds meer wetenschappelijke belangstel-
ling, waardoor de kijk op dit belangrijke
maatschappelijke verschijnsel geleidelijk
verandert.

Uitschrijven landjuweel geen sinecure
Bij het uitschrijven van een landjuweel
werd aan de genodigden een thema gege-
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ven waarover het uit te voeren toneelstuk
moest handelen. De keuze van de thema's
was vaak een onderwerp van eindeloos on-
derhandelen, omdat men vaak actuele ker-
kelijke thema's koos, waarover theologi-
sche controversen bestonden of waar de
duivel flink aan het werk kon zijn. Zo was
voor een prijsvraag in Dordrecht het thema:
"wat is des duivels werk en hoe groot het
getal", een thema waar je breed naar de
zonde kunt uithalen. Bij de zonde was vaak
de geestelijkheid doelwit van spot, maar
ook sommige beroepen zoals advocaten.
'Cackjoffers' werden graag belachelijk ge-
maakt, en de nogal egocentrische instelling
van sommige beroepsgroepen aan de kaak
gesteld. Vaak werd het toneelstuk aange-
vuld met een tableau vivant26) en muziek.
De teksten die men tijdens een landjuweel
presenteerde vonden niet altijd genade bij
kerk en overheid. Zelfs werd het geheel ge-
presteerde oeuvre tijdens het landjuweel in
Diest (1541) op de kerkelijke index van
verboden boeken geplaatst27). Ook het ge-
waagde en vrijmoedig karakter van sommi-
ge kluchten kende weinig genade in de
ogen van de kerkelijke leiding. Men was
niet te preuts en men had zeer veel oog
voor het vrouwelijke schoon. In tableaux
vivantes, die als tussenakten van toneel-
stukken golden, was een zekere luchthar-
tigheid niet ongebruikelijk. In 1560 wordt
het eerste plakkaat tegen de rederijkers uit-
gevaardigd. Intussen was een landjuweel te
Leiden van de kamer 'Witte Acoleyen' in
1533 al op groot verzet gestuit. Het landju-
weel in 1546 werd zelfs verboden en ver-
scheidene dichters vanwege de protestantse
sympathieën verbannen of onthoofd.

Neergang
Op den duur ontstond vanwege de overheid

zoveel verzet tegen de rederijkers 28) dat
hen in de zuidelijke provincies het leven
onmogelijk werd gemaakt en hen slechts
een kwijnend bestaan waren gegund. Be-
zwaar was dat binnen de rederijkerkamers
de neiging tot 'lutherie' bestond en het risi-
co op verzet en opstand niet denkbeeldig
was. Sommige kamers overleefden welis-
waar nog vele decaden maar de maatschap-
pelijke invloed was toch navenant gering.
Toen het protestantisme in de Noordelijke
Nederlanden een feit was geworden werden
ook aldaar de kamers duidelijk aan banden
gelegd. Sommige verdwenen maar werden
later heropgericht (Delft 1614) om na kor-
tere of langere tijd weer ten onder te gaan.
In Dordrecht werd aanvankelijk in 1583 de
kamer opgezegd. Men vond de toneelvoor-
stellingen "met rechte gevreesd, en verval-
singe der leere" en voorts "ontheyliginghe
van het Woord Gods". Doch de rederijkers
trokken zich niet veel aan van het verbod.
De kamer heeft ondanks dit verbod toch
nog tientallen jaren gefunctioneerd. In Am-
sterdam had de kamer 'In liefde bloeiende'
29) nog een korte schitterende bloeiperiode
maar raakte daarna in verval. In de litera-
tuur eindigt de rederijkersperiode rond
1620. De later opgerichte zogenaamde re-
derijkerkamers, hadden weliswaar de oude
naam, maar niet meer de functie en beteke-
nis van de illustere voorgangers. Op het
platteland (in het Westland 30)) hielden
sommige kamers het langer vol. Slechts en-
kele kamers overleefden als letterkundige
verenigingen ('Trou moet blijcken' en
'Liefde bovenal' te Haarlem). De Delftse
Rederijkers overleefden nog kwakkelend
tot ongeveer 1726, om dan ook ten onder te
gaan. In de achttiende eeuw heeft men re-
derijkersverenigingen opnieuw proberen op
te richten, doch het werden overwegend to-
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neelverenigingen.
Na de reformatie vindt men in de Repu-
bliek weinig meer terug van het vereni-
gingsleven. Dat wil niet zeggen dat het niet
bestond. Waarschijnlijk hebben wel vereni-
gingen bestaan met een tijdelijk informeel
karakter, die weinig schriftelijke bronnen
hebben nagelaten en die men solidaliteiten
noemde. Het waren veelal vriendenkringen
31) of (vooral in de Zuidelijke Nederlanden)
niet-(meer)-rechtstreeks kerkgebonden
broederschappen die soms tot plattelands-
schutterijen evolueerden. In Nederland
hebben die maatschappelijk gezien niet
zo'n grote rol gespeeld als in het buiten-
land. Helaas is van deze solidaliteiten wei-
nig schriftelijk bronmateriaal beschikbaar
zodat ook historisch gezien hier een witte
vlek bestaat. Daarnaast hebben ook nog di-
verse muziekgezelschappen gefunctioneerd
die zich 'collegia musica' 32) noemden en
waar het ensemble spel werd beoefend. De-
ze werden later voor ons muziekleven zeer
belangrijk.

Wat is voor de genealoog belangrijk
Veel van de gegevens omtrent de rederij-
kers zijn helaas verloren gegaan. Toch is er
momenteel hernieuwde belangstelling voor
deze instituties en er zijn de laatste tijd di-
verse publicaties verschenen 33), zoals van
Delft waarin nogal wat gegevens boven ta-
fel komen die voor de genealoog van inte-
resse kunnen zijn, vooral omdat veel na-
men en ledenlijsten beschikbaar worden. In
het algemeen bestaat in Vlaanderen meer
belangstelling voor dit cultuurverschijnsel.
In Vlaanderen hebben immers de rederij-
kers op het culturele leven een nog belang-
rijker stempel gezet dan in Nederland. Ook
de gegevens zijn ouder.

De academies

Nieuwe verenigingsvorm
Rond 1650 zien wij in het buitenland een
nieuw sociaal verschijnsel opkomen: de zo-
geheten 'academies'. Het zal ruim 50-100
jaar duren aleer dit fenomeen in ons land
ingang zal vinden. In ons land zullen de
academies uitgroeien tot de veel geprezen
en maatschappelijk zeer belangrijke
'genootschappen', 'sociëteiten' of 'maat-
schappijen'. Het zijn deze academies die
een kader schiepen voor het latere vereni-
gingsleven.
Het beginsel van de academie vindt zijn
wortels in de klassieke Griekse cultuur. De
naam is ontleend aan een fraai landgoed,
even boven Athene, dat de naam droeg van
de eigenaar 'Academus'. Deze lusthof was
doorsneden door beekjes en wandelpaden,
het was er aangenaam toeven. In deze tuin
discussieerden grootheden als Sokrates,
Plato enz. met hun leerlingen. Deze tradi-
tie werd vele eeuwen voortgezet en hand-
haafde zich zelfs nog tijdens de Byzantijn-
se 34) periode. Het schijnt dat toen Constan-
tinopel voor de Turkse aanval viel (1453),
veel van de Byzantijnse geleerden naar Ita-
lië vluchtten en daar deze academiën deden
herleven. Dit streven werd door de macht-
hebbers flink gesteund. In feite ontwikkel-
den deze academies zich tot ontmoetings-
plaatsen van knappe bollen en adel waar
over brede culturele en wetenschappelijke
problemen werd gediscussieerd. Zij zijn
daarmee tevens een belangrijke motor ge-
worden voor de stroming die wij de Re-
naissance zijn gaan noemen, waarbij veel
antieke Griekse beschavingselementen in
de middeleeuwse cultuur werden opgeno-
men.
In betrekkelijk korte tijd zien we in vele
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landen deze Italiaanse academies nage-
volgd. Bekende voorbeelden zijn de Aca-
demie Francaise (1635; doelstelling: con-
servering van de Franse taal) en de Royal
Society in Engeland. (1660; doelstelling:
de wetenschap in het algemeen). Deze laat-
ste zou ook door een Nederlander faam
krijgen. Met name Antonie van Leeuwen-
hoek was corresponderend lid en hij zou
zijn belangrijkste vindingen rapporteren
aan dit illustere gezelschap.

Wetenschap en genootschap
Op de ontwikkeling van de wetenschap
hebben deze sociëteiten en genootschappen
een zeer belangrijke invloed gehad. Er zijn
zelfs stemmen die beweren, dat zonder de-
ze sociëteiten de wetenschappelijke ont-
wikkeling in Europa nooit die vlucht zou
hebben genomen als juist in de 18de eeuw
gerealiseerd werd. In de geschiedenis van
de wetenschap worden deze genootschap-
pen dan ook met ere genoemd, ook in ons
land. Door het publiceren van de verhande-
lingen van de wetenschappelijke vergade-
ringen werden nieuwe ideeën gelanceerd en
verspreid. Verder bevorderde men de we-
tenschap door het uitloven van prijsvragen,
het uitnodigen van buitenlandse geleerden,
het voeren van correspondentie met geleer-
den ook uit verre streken, het organiseren
van wetenschappelijke collecties en het la-
ten vervaardigen van wetenschappelijke
apparaten. Vaak was taal in het academisch
gezelschap latijn, zeker als men vreemden
uitnodigde.

Wie waren de leden van de academies
Was het de adel of een toevallige ontmoe-
ting van enkele knappe koppen die de be-
langrijkste impuls gaf tot de ontwikkeling
van de academies. Ook deze vraag lijkt een

controverse op te roepen die waarschijnlijk
destijds niet zo werd gevoeld. De werke-
lijkheid was vermoedelijk veel genuanceer-
der. In feite stonden adel en de kaste van de
geleerden niet zo heel ver van elkaar af.
Wie een doctorsgraad verworven had was
in veel opzichten de gelijkwaardige in pres-
tige en aanzien als de adellijk-geborene.
Hij verwierf daarbij ook rechten en privile-
ges die de adel genoot. Daarbij kwam dat
de soevereinen wel zagen dat de nieuwe
wetenschappen een belangrijke impuls
voor vooruitgang en welvaart konden bete-
kenen. Dit was een belangrijke nieuwig-
heid in de Europese ontwikkeling. Hoewel
deze academies door de landelijke elite en
de adel werden bemand, was er binnen de
academies toch een democratiserende ten-
dens. Het was niet ongebruikelijk dat de le-
den zich binnen de academies met een spe-
ciale naam lieten aanspreken om daarmee
hun maatschappelijke functies buiten de or-
de te plaatsten. De geestessfeer binnen de
academies was zeker in de aanvang tame-
lijk 'verlicht', d.w.z. men hechtte sterk
aan wetenschappelijk onderzoek, rationa-
lisme 35) en een vrije meningsvorming. Er
bestond breed verzet tegen obscurantisme
en de traditionele historische opvattingen,
met name de klerikaal gerichte religie 36).

Situatie in Nederland
Een academieleven kwam in Nederland ze-
ker in de zeventiende eeuw nauwelijks
voor. Weliswaar is uit de rederijkerskamer
de Egelantier te Amsterdam na een intern
conflict door Hooft, Bredero en vooral
Coster een nieuw genootschap opgericht
dat zich de Duytse academie noemde. Bij
de feestelijke opening (1617) werd o.a. de
'Warenar' van Hooft opgevoerd. Doch deze
academie was slechts een kort leven be-
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schoren. In 1638 werd de Academie
schouwburg genoemd en voerde men bij de
opening (1638) de Gysbrecht op. Er wor-
den tegenwoordig wel enige verbindingen
gezien tussen de rederijkers en de acade-
mies. Het heeft nog tot 1750 geduurd aleer
hier te lande de academiebeweging echt
wortel zou schieten. Toen eenmaal deze
plant zich hier had geworteld, was de groei
snel en overweldigend. Deze stedelijke
academies presenteerden het brede scala
van wetenschappen en kunsten zoals in het
einde van de 18de eeuw opgang kwamen,
waar de plaatselijke elite actief aan deel
nam.

Belangrijke genootschappen in de Vere-
nigde provinciën
Het valt buiten de context van dit artikel
hier alle genootschappen te vernoemen die
na 1750 het levenslicht zagen, maar ik wil
toch vanwege het inzicht een aantal belang-
rijke instellingen noemen, waarvan de
klank en invloed tot in onze dagen reiken.
De eerste academie die werd opgericht is
de Hollandse Maatschappij voor Kunsten
en Wetenschappen (Haarlem, 1752), daarna
volgden het Stolpiaans Legaat voor Gods-
dienst en Zedenkunde (Leiden, 1756), het
rechtskundige genootschap Pro Excolendo
Jure Patrio (Groningen, 1767), het Zeeuws
Genootschap voor Wetenschappen
(Middelburg, 1788), de Maatschappij voor
Nederlandse Letterkunde (Leiden, 1766),
het Provinciaal Utrechts Genootschap voor
Kunsten en Wetenschappen (Utrecht 1773),
Pictura (Dordrecht 1774), Felix Meritus
(Amsterdam 1776), Teylers genootschap
voor Kunsten en Wetenschappen (Haarlem
1778), het wiskundige genootschap 'Een
onvermoeide arbeid komt alles te bo-
ven' (Amsterdam 1779), het Genootschap

ter Verdediging van de Christelijke Gods-
dienst ('s-Gravenhage, 1785), het letterkun-
dige genootschap Podesse Conamur
(Arnhem, 1788), het letterkundige genoot-
schap Doctrina et Amicitia (Amsterdam,
1788), het natuur- en letterkundige genoot-
schap Diligentia ('s-Gravenhage, 1788), de
Maatschappij voor Fraaie Kunsten en We-
tenschappen (Amsterdam, Rotterdam, Lei-
den, Dordrecht, 1800). Binnen de acade-
miewereld zag men ook specialisaties naar
kunstzinnige richting zoals ensemble-
muziek en kunstzinnige expressie (tekenen,
schilderen enz waarbij vooral bloemen aan-
dacht kregen).
Tijdens het Koninkrijk Holland stichtte ko-
ning Lodewijk het Koninklijk Instituut
voor Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten (Amsterdam, 1809), later de Ko-
ninklijke Academie voor Wetenschappen
(1859) genoemd.
Deze lijst zou nog met een oneindige lengte
kunnen worden voortgezet. Vooral in de
negentiende eeuw zette deze groei zich nog
in versterkte mate voort. Ik noem nog
slechts het beroemdste genootschap nl: Na-
tura Artis Magistra (artis, 1838). Op de
maatschappelijk gevolgen van de oprich-
ting van de maatschappij ter bevordering
der Toonkunst (1829) kom ik nog uitvoeri-
ger terug. Verder noem ik nog de Maat-
schappij ter bevordering van de Genees-
kunst (1849) die meer als een beroepsbe-
langenorganisatie, gelijkend op het vroege-
re gilde, moet worden beschouwd. De
maatschappij structuur bleek ook voor
commerciële doeleinden een zeer goede
vorm. Dit valt echter buiten onze beschou-
wing.

Waarom deze ontwikkeling
De eerste indruk die deze opsomming geeft
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is inderdaad die van een plotseling onstui-
mige groei. Waarom heeft het genoot-
schapswezen na 1750 zulk een onstuimige
groei doorgemaakt? Deze vraag is tot op
heden nog niet volledig opgehelderd. Was
de invloed vanuit het buitenland en met na-
me vanuit Frankrijk groter geworden? Ont-
brak het tijdens het tweede stadhouderloze
tijdperk (1702-1747) aan voldoende impul-
sen vanuit de prinselijke entourage? In het
buitenland waren het vooral de adel en het
hof die de academies bevorderden. Deze
impulsen ontbraken in Nederland daar de
adel in Nederland slechts in een tweede
rangs positie verkeerde. De werkelijke elite
in Holland was een corrupte regentenklas-
se, die ondanks alles een liberale/tolerante
instelling had met een verkapte antiklerika-
le ondertoon 37). Bovendien hadden de uni-
versiteiten hier een liberale geest. Zij had-
den bovendien een zodanige moderne ont-
wikkeling doorgemaakt, dat er weinig be-
hoefte was aan academies buiten de univer-
siteiten. Naar mijn gevoel was er dus on-
voldoende draagvlak om academies op te
richten. Wat was er dan rond 1750 veran-
derd? Was de Hollandse elite door de nieu-
we politieke situatie rond 1747 aan nieuwe
organisatie vormen toe? Het is zeker dat in
de genootschappen het politieke debat niet
werd geschuwd. Het lijkt er dus op dat po-
litieke onvrede een factor van betekenis is
geweest, wellicht ook de opkomst van
'verlichte ideeën' in brede lagen van de sub-
elite. Er is een duidelijk relatie te leggen
tussen de thema's in de genootschappen en
de patriottenbeweging, die zoals bekend
anti-orangistisch was. Deze beweging
wenste een vernieuwing van de staatsstruc-
tuur. Men wilde af van de bestaande oli-
chargische bestuurlijke kliek van Holland
en ook van de Oranjeprinsen die zich met

de bestuurlijke elite had vereenzelvigd.

Betekenis van de genootschappen
Uit de klinkende namen van deze genoot-
schappen en het feit dat een aantal de tijden
heeft overleefd, blijkt hoe ongelofelijk be-
langrijk juist deze genootschappen voor de
wetenschappelijke en kunstzinnige vor-
ming voor ons land zijn geweest. Op vele
manieren hebben zij de kunst en weten-
schap gepropageerd. Daarnaast waren er
natuurlijk ook de belangrijke politieke ver-
nieuwingen die van deze genootschappen
zijn uitgegaan. Een niet onbelangrijk ele-
ment is dat veel van deze genootschappen
eigen collecties hadden. Het Teilers-
museum met de vele wetenschappelijke
werktuigen is een goed voorbeeld. Felix
Meritis (1777-1888) beschikte aan de Kei-
zersgracht 324 te Amsterdam over een
prachtige concertzaal waarin musici van
formaat hebben geconcerteerd 38). Ook het
gebouw van Kunsten en Wetenschappen te
Utrecht is een goed voorbeeld.

Wat is de relevantie van de genootschap-
pen voor de genealogie
Zoals eerder gesteld, de deelname aan een
genootschap verleende status en dit werd
uitgedrukt in de publicatie van namenlijs-
ten en functies. Enkele van deze ledenlijs-
ten zijn beschikbaar. Het zou de moeite
waard zijn als uit de archieven de gegevens
van de vroegere genootschappen, zo er nog
resten zijn, meer omvattend zou worden
gepubliceerd inclusief de ledenlijsten.
Vooral van wetenschappelijke zijde bestaat
de laatste tijd meer belangstelling voor de-
ze academies. Ik vermoed dat ook hier
meer gegevens beschikbaar komen die ook
voor de genealoog van betekenis zijn. In
Nederland is in verschillende genootschap-
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pen veel aan wiskunde gedaan en er was
veel belangstelling voor de natuurweten-
schappen. Het is zeer de moeite waard om
deze zaak eens grondig uit te zoeken.

Noten:

1. Soms pikte men wel dichtstukken van andere
kamers, maar dan werden zij op de lokale om-
standigheden afgestemd.
2. Rederijker zijn was inderdaad een dure ge-
schiedenis, naast het entreebedrag waren er de
grote kosten voor de kledinguitrusting en verder
de maaltijden die men bij lief en leed aan de ka-
mer verschuldigd was. Daarnaast waren er nog
verplichtingen, zo moest men op de feestdag
van de patroon in feestelijke stoet naar de kerk
gekleed in vol ornaat, hetzelfde gold bij de be-
grafenis of huwelijk van een broeder.
3. Om aan te geven dat het gedicht zijn einde
kreeg, sprak men voor.
4. Hij was een soort professional, die voor zijn
activiteiten een zekere geldelijke of materiële
beloning ontving.
5. De reden dat men verzen schreef had naast
esthetische redenen, ook een praktische. Rijmen
zijn beter te memoriseren, ze zijn makkelijker
te declameren en bovendien in de open lucht
beter verstaanbaar.
6. Elders ook wel: boeffon, fou, fooi, pullicinel-
la, punch, joker.
7. Heel wat narren hebben door vrijpostigheid
toch het leven verloren.
8. Delft: de Rapenbloem, Leiden: de Witte
Acoleye, Rotterdam: de Blauwe Acoleye,
Vlaardingen: de Akerboom, Vlissingen: de
Blauwe Acoleye, Schiedam: De Roode Roosen,
's-Gravenhage: de Corenbloem. Later waren in
Amsterdam nog twee andere kamers als de La-
vendelboem met de zinspreuk 'uit levender
Jonst' en het Vygeboomken: met 'het zoet ver-
gaeren'.
9. Ik persoonlijk deel deze mening niet, ik ver-
wijs daarbij gaarne naar de uitmuntende bundel
van Gerrit Komrij: de Nederlandse poëzie van
de twaalfde tot en met de zestiende eeuw in
1000 en enige bladzijden, uitgegeven bij Bert

Bakker.
10. Een van de hobby's was om versregels te
bedenken die van achter naar voren konden
worden gelezen. Een ander genre was om ieder
vers met een bepaalde letter te beginnen zodat
deze letters zelf een versregel vormden. Het
Wilhelmus, onze nationale hymne is zo'n knut-
selgedicht dat uit de beste rederijkerstradities is
voortgekomen.
11. Zie van Bohemen en van der Heijden o.a. in
De zeventiende eeuw.
12. Vandaar dat de meeste rederijkersstukken
ons niet meer zullen aanspreken.
13. Het humanisme is een geestelijke stroming
die teruggrijpt op de Griekse en Latijnse filoso-
fen en die als kernpunt heeft dat de mens met
zijn denk- en gevoelsleven de maatstaf is van
alle dingen.
14. Het uitspreken van gelegenheidsgedichten
was nog voor de oorlog een bekend ritueel dat
op het platteland maar ook op scholen nog druk
werd beoefend. De auteur herinnert zich nog de
angst en vrees, maar ook het genoegen, toen hij
zelf als zevenjarig knaapje op de tafel werd ge-
zet om het gelegenheidsgedicht te declameren,
bij het 50 jaar bestaan van de school, waarbij de
bisschop aanwezig was.
15. In Engeland bestaat deze traditie nog. De
hofdichter moet daar voor iedere belangrijke
gebeurtenis een passend gedicht maken.
16. Het instrumentarium dat men bij deze mu-
ziek gebruikte bestond uit fluiten, luiten, citers,
violen, schalmyen (een soort hobo) en natuur-
lijk verschillende trommels.
17. Bekend voorbeeld is Jacob Obrecht.
18. Deze uitwisseling van profane en religieuze
muziek ziet men zelfs nog bij de grote Leipzig-
se cantor Johan Sebastiaan Bach.
19. Dit geldt met name voor de Marialiederen
20. Bekende oerfiguren zijn de nar, de koning,
de priester, de fee, de goede vrouw, de heks, de
ridder enz. Door Jung worden zulke oerfiguren
'archetypen' genoemd. Maar ook symbolische
figuren zoals schoonheid, deugdzaamheid, de
oprechtheid, lust e.d. werden veelvuldig ge-
bruikt. Vooral werken van de zonde en de dui-
vel inclusief de hel werden in het rederij kersto-
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neel vaak breed uitgemeten.
21. Een geliefde vorm was het esbattement, een
klucht met niet verholen kritiek op de clerus en
de overheid. Vaak waren deze klachten sterk
erotisch geladen.
22. Wie hen niet kan verslaan, moet zich bij
hen aansluiten.
23. Het woord juweel is vermoedelijk afkom-
stig van jocare of spelen, het werd gebruikt om
goederen van niet zakelijk karakter mee aan te
duiden. Later kreeg het de betekenis van een
kostbaar kleinood.
24.over wat het verschil is tussen een haagspel
en een landjuweel zijn plechtige artikelen ge-
schreven. Voor een deel stellen de meeste au-
teurs dat het haagspel meer een enkelvoudige
informeel toneelstukje was, terwijl de landju-
welen in het kader van een volksfeest was ge-
plaatst en een veel bredere opzet kende.
25. De organisatie van het landjuweel te Ant-
werpen moest daarom enkele malen worden ge-
temporiseerd.
26. Vaak met zeer licht geklede jonge dames,
want bepaald preuts was men in de late middel-
eeuwen niet. Zie Timmer: der lage landen.
27. In heel wat schetsen en toneelspelen werd
openlijk de zijde van het protestantisme geko-
zen.
28. Enkele belandden zelfs of de brandstapel.
29. Stond in het laatste jaren van de zestiende
eeuw onder Cornhert, Spiegel en Visscher. Het
werd de broedplaats van dichters, waarvan
Hooft en Vondel de bekendste zijn.
30. Pijnacker, Zoetermeer, Nootdorp, Schiplui-
den, den Hoorn, Kethel, Schiedam, Vlaardin-
gen, Naaldwijk, de Lier.
31. Zie: Zijlmand (1999) Vriendenkringen in de
zeventiende eeuw. Den Haag: SDU.
32. Deze collegia musica waren vocale (stem)
en instrumentale ensembles, die in verschillen-
de formaties muziek maakten. Als muziekin-
strumenten gebruikte men het klavecimbel, de
viola da gamba, de gitaar, de theorbe, de blok-
fluit. Het oudste collegium is vermoedelijk dat

van Arnhem (1597), Leeuwarden (voor 1618 ?),
Deventer (1623), Utrecht (1631) en Nijmegen
(1632) Niet zelden oefende men in de Doelen.
Voor de muziekontwikkeling in Nederland zijn
voor het collegium Musicum ultrajectinum
(Utrecht dus) en dat van Arnhem, uiterst be-
langrijk, want zij zijn ten dele de basis voor de
het Utrechts Stedelijk Orkest en de Arnhemse
Orkestvereniging.
33. F.C. van Bohemen en Th. van der Heijden:
Den minnen versaemt, een zeer goed overzicht
van de rederijkers in Holland, met ook veel
achtergrond informatie. Verder is er momenteel
een werkgroep die zich op de studie van de re-
derijkers toelegt en vooral hun netwerken bloot-
legt.
34. De naam voor het Oost Romeinse Rijk, dat
zich handhaafde van ca. 400 tot de val van Con-
stantinopel (1453)
35. De stroming die de redelijkheid voorstond,
d.w.z. als grondslag van de samenleving het on-
bevooroordeelde vrije denken berustende op
rechtstreekse waarneming en gevolgtrekking uit
de waargenomen feiten.
36. Men was niet tegen de religie maar vooral
tegen de leiding en suprematie van de geestelij-
ke hiërarchie.
37. De regenten vreesden de predikanten omdat
deze vaak het orthodox volkse karakter van de
hervorming vertegenwoordigden en soms onge-
zouten kritiek hadden op de levensstijl van de
regenten.
38. De zaal van Felix Meritis was niet zeer
groot (600 zitplaatsen) maar beschikte wel over
een uitstekende akoestiek, beroemd in die da-
gen. Het orkest van Felix Meritis bestond uit 30
vaste (beroeps)musici zo nodig aangevuld met
dilettanten. De dirigent was Joseph Smitt die
veel aan de verspreiding deed van het werk van
de Weense klassieken. Smitt zou opgevolgd
worden door Ruloffs (de eerste Nederlandse
opera componist), Fodor, Van Bree, Verhulst,
Kes en uiteindelijk Mengelberg.
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Zo maar een bron

Waterschapsarchieven
H.M. Lups
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li'n mi vtn tiiei beroofd ea titn xich In de diepfte traoedt
gedompeld.

Bijvoegsel Leeuwarder Courant
d.d. llfebr. 1825

Globale ontwikkeling van de water-
schappen
In de vroege middeleeuwen leek het land-
schap in het geheel niet op het huidige Ne-
derland. Het was een nauwelijks ontgonnen
gebied waar de zee en de rivieren vrij spel
hadden. Het zeepeil was lager dan nu, de
veengebieden niet ingeklonken en de rivie-
ren waren onbedijkt, zodat bij grote aan-

voer van rivierwater dat water zich over
grote gebieden kon verspreiden.
In eerste instantie hebben de mensen zich
gevestigd op hoger gelegen plaatsen of
maakten zelf verhogingen, soms als
vluchtheuvel, soms ook voor permanente
bewoning zoals de terpen en wierden in
Friesland en Groningen.

In verschillende streken kregen vorsten,
leenheren, leenmannen, kerken en kloos-
ters de macht in handen en beschouwden
zich als eigenaar van de gebieden rond be-
staande nederzettingen.
Zo omstreeks het jaar 1000 is er sprake
van een toename van de bevolking. Ook
groeide bij de heersende bevolkingsgroep
de behoefte aan meer inkomen, om hun
wijze van leven in stand te houden en te
verbeteren. O.a. de bewapening stelde ho-
gere eisen. Daarnaast vroeg de kerken- en
kloosterbouw grotere investeringen.
Dit alles leidde er onder meer toe dat men
land ging uitgeven voor ontginning. Zo
begon de ontginning van de Hollandse
veengebieden. Langs de kusten van de

Zeeuwse en Hollandse eilanden, Friesland
en Groningen begon men ook op beschei-
den schaal drooggevallen land in te polde-
ren. Door deze inpolderingen heeft men
omstreeks het jaar 1000 het opwerpen van
dijken geleerd.
Degenen, die toestemming kregen het land
te ontginnen, waren cijnsplichtig en moes-
ten zo nodig herendiensten verrichten.
Daarnaast waren er ook vrije boeren, die
alleen of in groepjes woest gebied in cul-
tuur brachten in gebieden die buiten het di-
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recte gezag van de heersende groep vielen.
Uit deze al dan niet vrije bevolkingsgroe-
pen ontstonden buurschappen, die een ei-
gen bestuur, een eigen rechtspraak en een
onderlinge werkverdeling hadden ten be-
hoeve van de gemeenschappelijke belan-
gen. Hiertoe behoorden ook waterstaats- en
afwateringsstelsels. Hoe dat meewerken
geregeld was, verschilde van gebied tot ge-
bied. Zo moesten dijken in het begin vaak
onderhouden worden door de eigenaar of
gebruiker van de er achter gelegen gronden
(die ook in een aantal gevallen het recht
van aanwas had, d.w.z. op het land dat bui-
tendijks aanslibde, voor zover het in het
verlengde lag van zijn land). Wie zijn taak,
dijkplicht geheten, niet nakwam, bracht
niet alleen zijn eigen stuk grond in gevaar,
maar het gehele achterliggende gebied. Het
onderhoud van dijken was alleen mogelijk
door een van bovenaf opgelegde samen-
werking. Daartoe waren verordeningen, or-
donnanties nodig. Toen graaf Floris V vol-
doende gezag in West-Friesland had ver-
worven bepaalde hij dat dijkgraaf en heem-
raden moesten toezien:"dat alle dieghene,
die land hebben in Vriesland, is 't cloister,
is 't ridder, is 't pape, is 't knape, welghebo-
ren of porteren, die sullen hoefsslach ne-
men van horen lande, diene gheliken den
anderen, maer 't quaetste land te setten in
lichten hoefslacht." Dijken werden vaak in
stukken verdeeld, in te onderhouden hoef-
slagen, waarbij bepaalde personen of ge-
meenschappen, dorpen dan verantwoorde-
lijk waren voor het onderhoud van hun
stuk. In een aantal gevallen lagen dijk en
dorp op vrij grote afstand van elkaar.
Kon een boer niet meer aan zijn verplich-
tingen voldoen, dan stak hij een spa in de
dijk, als gebaar dat hij afstand deed van
zijn verplichtingen en zijn land. Een naam

Dijkherstel was vroeger een kwestie van paard
en karren, burries (draagbaren) en mankracht

als Spaland bij Schiedam herinnert hier nog
aan.
De noodzaak het water te beheersen deed
op verschillende plaatsen al heel vroeg wa-
terschappen ontstaan. Vanaf circa 1200
ontstond de noodzaak tot organisatie van
het waterbeheer door het rijzen van de zee,
ten dele gepaard met het inklinken van de
grond door ontginningen Ook ontstond be-
hoefte langs de rivieren dijken te leggen.

Geleidelijk ontstond ook de noodzaak tot
samenwerken van meerdere bij het lokale
waterbeheer betrokken gemeenschappen.
Deze samenwerkingsverbanden, de water-
schappen werden van regio tot regio naar
eigen bevind georganiseerd. Niet alleen de
namen van het instituut verschilden maar
ook de bestuursorganisatie.
In Holland had men bijv. heemraadschap-
pen met heemraden, in Gelderland sprak
men van de dijksteel met hoofdgeërfden, in
Groningen had men zijlvesten met gecom-
mitteerden.

Bevorderlijk was een behoorlijk gezag,
want doorgaans voelde men er weinig voor
om de lasten te dragen, die men op zich
moest nemen in de vorm van een financiële
bijdrage en hand- en spandiensten. Diverse
dijkbreuken bijv. zijn ontstaan door slecht
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onderhoud, o.a. bijv. het Dollardgebied in
Groningen. Meestal bestonden er voor de
oprichting van de waterschappen al zekere
activiteiten, maar allengs ontstond er daar-
om toch de behoefte aan een beheer met
meer regelende bevoegdheden.
Vooral in de beginperiode nam men het
niet altijd even nauw met zijn verplichtin-
gen. Onder meer werden soms nalatighe-
den bij het schouwen moedwillig over het
hoofd gezien. Later werden dan boeten op-
gelegd die althans ten dele ten goede kwa-
men aan de baljuw. Ook namen dijkgraven
soms het onderhoud van de hoef- of dijk-
slagen tegen vergoeding over van de hoef-
slagplichtigen, waardoor ze het toezicht
over hun eigen werkzaamheden kregen.

Sommige waterschappen zijn al zeer oud.
Uitgaande van officiële verwijzingen zijn
bijv. de stichtingsjaren van
het Hoogheemraadschap

van Rijnland 1255
id. van Delfland 1319
id. van Schieland 1296
het Groot Waterschap
van Woerden 1322
Schouwen Duiveland 1306
Salland 1308.

Het Hoogheemraadschap van de Uitwate-
rende Sluizen in Kennemerland en West-
Friesland werd in 1544 gesticht door keizer
Karel V.

Als waterschapsbestuurders zag men voor-
al de vooraanstaande grondbezitters, de
landadel en later ook regenten en aanzien-
lijke burgers. Zo kon men in het Hoog-
heemraadschap van Schieland alleen tot be-
stuurslid gekozen worden als men tot de
'weigeborenen' behoorde en een bezit had
dat tenminste 10.000 gulden bedroeg. Ook

moesten zij het 'ware geloof' zijn toege-
daan, zodat ook hier katholieken niet in
aanmerking kwamen.
Graaf Willem van Henegouwen beval in
een Handvest uit 1322 de Baljuw van
Woerden: "Vijve Welgeboren Heemraaden
te kiesen, om zijn Landt voorsz. Mede te
bedrive, eerst Zeedijk, Middeldijk, Zijd-
wing, Watering, Sluysen, Hooien ende den
Marredijk, ende van de Marendijk totte
Swadenburchdam toe." Hier dus ook de
weigeborenen.
In de zestiende en zeventiende eeuw ziet
men naast het college van de dijkgraaf een
college van hoofdingelanden ontstaan, be-
langrijke grondeigenaren, dat de controle
op het financiële beheer uitoefende. Ui-
teraard zijn er ook verder allerlei bestuurlij-
ke ontwikkelingen geweest, maar met alle
ontwikkelingen valt gemakkelijk een boek
te vullen. Dit valt buiten de opzet van dit
artikel.
Omstreeks het begin van de twintigste
eeuw telde ons land zo'n 2700 waterschap-
pen. Verschillende daarvan hadden te wei-
nig bestuurlijke en financiële draagkracht,
dus geleidelijk is dit aantal terug gebracht
tot zo'n 150.

Nuttig voor genealogen?
Het voorgaande is een zeer summiere en
zeer zeker geen naar volledigheid strevende
publicatie. De opzet is iets van de ontwik-
keling te schetsen, bedoeld als een attent
maken op de archiefvorming die bij het wa-
terschapsbeheer heeft plaatsgevonden.
Ten behoeve van de waterschappen was
niet alleen een bestuur nodig, maar ook wa-
ren er allerlei mensen nodig voor controle
en het verrichten van bepaalde werkzaam-
heden, al dan niet in vast dienstverband.
Verder werden er diverse werkzaamheden
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uitbesteed zoals sluizenbouw. De grotere
waterschappen hadden en hebben admini-
stratie- en vergaderruimte nodig. Kortom er
was en is behoefte aan inkomsten, op te
brengen door de belanghebbende eigenaars
van het in het waterschap gelegen land,
eventueel aangevuld met sluis- en bruggen-
geld, visserijverpachtingen e.d.

Hiervoor was een administratie nodig. Zo-
wel de uitgaven als de inkomsten moesten
worden bijgehouden. Verder een register
met de gegevens van de betalingsplichti-
gen. In Holland komt men deze registers
vaak tegen onder de naam 'morgenboeken',
ontleend aan de in Holland veel gebruikte
oppervlaktemaat 'morgen'. Vaak was de
hoogte van de financiële verplichtingen af-
hankelijk van de grondoppervlakte, die
men bezat of in gebruik had.
Bij een klein waterschap werden de papie-
ren misschien wel bewaard in een kist op
de zolder van een van de bestuursleden.
Soms ook zijn er (veel) uitgebreidere ar-
chieven ontstaan. Zo is er een belangrijke
collectie omslagkohieren te vinden in het
archief van het Hoogheemraadschap Rijn-
land te Leiden. Daarnaast zijn er keuren,
voorschriften, waaraan men zich had te
houden. Dan was er de administratie van de
rechtspraak, want er ontstonden verschillen
van inzicht, men betaalde niet of men han-
delde in strijd met de keuren of beging an-
dere overtredingen, zoals diefstal van goe-
deren aan het waterschap toebehorend.

Helaas is ook van deze archieven heel veel
verloren gegaan, maar er is ook bewaard
gebleven. Enkele waterschappen, waarvan
de hoogheemraadschappen van Rijnland,
Delfland en Schieland de belangrijkste zijn,

hebben een eigen archiefdienst. Deze zijn,
evenals de elders in bewaring gegeven ar-
chieven, voor het publiek toegankelijk. De
overige waterschapsarchieven bevinden
zich, voor zover nog aanwezig, in gemeen-
te- streek of rijksarchieven in de provincie.
Uit het voorgaande volgt dat er allerlei do-
cumentatie tot stand kwam. Omslagkohie-
ren kunnen bijv. een inzicht geven in de be-
talingsplichtigen, hun bezit en wisselingen
van eigenaren (o.a.. door overlijdens). Per-
sonen, die (tijdelijk) in dienst waren, zal
men in rekeningen tegen kunnen komen,
met een jaartal, zodat men weet wanneer,
en met hun verdienste. Dat geldt ook voor
degenen die werk aannamen, bijv. bagger-
of bouwwerken. Maar ook personen, die op
de een of andere manier in de fout zijn ge-
gaan en bestraft werden. Zo werd in 1743
iemand uit Leiden gegeseld en gebrand-
merkt omdat hij dijkmateriaal had gestolen.

Literatuur:
Koos Groen, Toon Schmeink, Waterschappen
in Nederland, 1981 Baarn.
J.J. Schilstra, Wie water deert (Het Hoogheem-
raadschap van de Uitwaterende Sluizen in Ken-
nemerland en West-Friesland, 1544 - 1969),
1969.
Diverse auteurs, 100 jaar trouwe dienst, Pro-
vinciale Waterstaat van Noord-Holland 1881-
1981, 1981 Amsterdam.
J. Kok, Vaderlandsch Woordenboek, o.a. deel
33: Woerden, (Groot waterschap van), Hoog-
heemraadschap van den Zeeburg of Diemer- en
Muider - Zeedyk, 1795 Amsterdam
In Friesland is in 1995 een cd-rom uitgegeven
onder de titel 500 jaar strijd met het water. Sa-
menstellers Bauke Boersma, Peter Karstkarel
en Rianne van Zandvoort met diverse mede-
werkers.
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Beroepen van toen (kuiper - lakmoesmaker)
H.M. Lups

of Amerikaans eiken. Biervaten moesten
aan de binnenkant gepekt worden, zodat
het hout, anders dan bij wijn, geen invloed
op de smaak kon uitoefenen. Voor de hoe-
pels gebruikte men oorspronkelijk wilgen-
hout, later werd dit vervangen door ijzer.
De duigen werden op maat gemaakt met
behulp van verschillend gereedschap.
Wanneer de duigen op maat en in de juiste
vorm zijn gebracht, worden ze rechtop ge-
zet en aan een kant bijeengehouden door
beslagbanden. Vervolgens wordt het vat
met de wijde kant naar beneden boven een
vuur rondgedraaid, zodat de duigen kunnen
buigen. Vervolgens wordt het vat in wor-
ding omgekeerd, waarna men de duigen
met een strop, die aangedraaid kan worden,
in het juiste model brengt, waarna ook daar
een hoep kan worden aangebracht. Onder
en boven wordt een groef aangebracht
waarin de bodem en later het deksel wor-
den vastgezet.
Zo nodig wordt een gat aangebracht met
een stop, zodat daar t.z.t. een kraan in kan
worden bevestigd.
De wringtobbes, pers- en opslagkuipen ten
behoeve van de zuivelindustrie worden van
teakhout gemaakt.

Kwastenmaker
Hoewel ook in Het Boek der Opschriften
van Mr. van Lennep en J. ter Gouw op-
schriften zijn opgenomen die betrekking
hebben op bezem-, borstel- en penselenma-
kers vervaardigden kunstschilders als ge-
rard Dou hun penselen zelf.
Borstels- en kwastenmaken ging hand in
hand.

Kuiper

Kuiper
De kuipers worden onderscheiden in natte
en droge kuipers.
De laatste maakte vaten om droge stoffen
in te bewaren. De natte kuipers vervaardig-
den vaten als haringtonnen, wijn- en bier-
vaten, wringtobbes, pers- en opslagkuipen.
Naast vaten werden emmers, wastobbes en
ook wel drijvers voor netten vervaardigd.
De verschillende producten, die in de vaten
moesten worden opgeslagen stelden ver-
schillende eisen.
Haringvaten of regentonnen behoefden niet
van de allerhoogste kwaliteit te zijn. Als
grondstof gebruikte men inlands grenen of
eiken. Voor cognac was bij voorkeur Frans
eiken de grondstof, voor andere alcoholi-
sche dranken gebruikt(e) men Slavonisch-
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Hoewel overal kwasten gebruikt werden
heeft de vervaardiging zich vooral in plaat-
sen met scheepvaart ontwikkeld. Grote zee-
reizen en houten zeilschepen vergden een
voortdurend onderhoud, ook tijdens de rei-
zen. Tanen van de tuigage en teren van het
houtwerk behoorden tot de vaste werk-
zaamheden. Eerst later kwam het grof- of
huisschilderen op gang.

Oudtijds zal men voor de vervaardiging
van kwasten vooral inlands haar gebruikt
hebben, in het bijzonder varkenshaar. De
soms nog natte haren werden eerst gehe-
keld. Een hekel is een lat , waardoorheen
lange scherpe pennen geslagen waren op
een onderlinge afstand van circa 1 cm. De-
ze hekel was met de punten omhoog op een
smalle tafel bevestigd. Door dit hekelen
werden wolharen en huidresten verwijderd.

bosjes - gebonden - carrotje - rechtkoken

Van de haren werden dan bosjes gemaakt
die tot kleine bundels werden verenigd. De-
ze bundels, carrotjes genoemd, werden ge-
kookt om de haren recht te maken. Dit was
zeer nauwkeurig werk. De haren moesten
daarna gericht worden, zodat koppen en
blessen (de uiteinden van de haren) dezelf-
de' kant uitlagen. Na het richten volgde het
sorteren in lengte.
Naast het varkenshaar werden allengs ook
andere haarsoorten gebruikt, zoals haar van
paarden (van staart en manen), geiten (ten
dele als vervanging van dassenhaar), koei-
en, kamelen, marters, visotters, eekhoorns

en bevers.
Stelen, handvatten enz. vormen een aspect
van de kwastenvervaardiging. Het hout
moest droog en trekvrij zijn, voordat het tot
de verschillende vormen verwerkt kon wor-
den. Bij voorkeur werd beuken-, iepen- of
essenhout gebruikt. Alleen de stelen van
puntkwasten en die voor bandkwasten met
ingeslagen steel waren van vurenhout.
Enkele kwastsoorten waren band-, stuca-
doors-, Friese band-, was-, loogkwasten,
marmerdassen (om te marmeren), marmer-
chiqueteer- (kwast met vijf haarbundels),
teer-, vernis- en zinkwitkwasten.
Het gebruik bepaalde de vorm van steel en
kwast. Verschillende kwastsoorten, die
vroeger gebruikt werden, zoals de marmer-
das, marmerchiqueteerkwast, de goudstof-
fer en de zinkwitkwast zijn inmiddels ver-
dwenen

Literatuur: J. Boerman, Kwasten borstels
en penselen, Haarlem, 1949.

Lakendrapier
Zie drapenier

Lakenkoper
De wantsnijders, eertijds kleinhandelaren
in wollen stoffen, importeerden de wol en
verkochten op hun (gehuurde) standplaats
in de lakenhal de zware lakense stoffen per
el.
In de Oude Tijd, 1870, pag. 373 wordt iets
gezegd over de lakennering te Brielle. Daar
wordt gesteld dat want (vanwaar wantsnij-
der) laken is, dat daar onderscheiden wordt
in linnen, wollen en zijden want.

Lakenverver, lakenverwer
Zie blauw- en roodverver
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lakenvolders

Lakenvolder (-volder, -voller)
Werkman in de lakenindustrie met als taak
het weefsel van het laken hechter te maken
door de vezels dichter bij elkaar te brengen.
Eerst werd het gereinigd en ontvet. Hier-
voor werd vollersaarde (vollersmergel) ge-
bruikt.
Oorspronkelijk gebeurde het vollen in grote
volkuipen, die gevuld waren met warm wa-
ter, de zeepplant en zemelen, later gebruik-

te men volaarde, boter en urine. Dit laatste
werd in kruiken van huis meegebracht. De
bewoners van Tilburg ontleenden hier hun
scheldnaam 'kruikezijkerd' aan. In deze
kuipen werd het laken gedeponeerd. Ver-
volgens stampten de volders in deze kuipen
enige uren naakt op dat laken. Dit kromp
daar door en kreeg enigszins een viltachti-
ge structuur. Na het vollen moest het laken
weer gewassen worden, waarna het verder
werd verwerkt.
In de loop van de zeventiende eeuw kwa-
men volmolens tot ontwikkeling, die dit
zware werk overnamen.

Lakenwever
Wever van laken. In het begin werkten de
meeste wevers als kleine zelfstandige thuis,
waarbij de wol door de drapeniers werd ge-
leverd

Lakmoesmaker.
Hendrik van Spreeuwenberg, tevoren Lak-
moesmaker te Delft, thans wonende te Rot-
terdam verzocht onderstand (Reg. v. terug-
gekeerde uitgewekenen, 1796. GA Delft)

Agenda

2001
17-02 Open Dag Gen. Werkgroep Zeeuws-Vlaanderen, afd. Sas van Gent in samen-

werking met VVF-Gent, WF-Melle, Digitaal Archief Gent, Werkgr. Meetjesland,
Geneal. Centr. Sluis en Werkgr. Goes, Cult. Centrum 'De Speije', Wilhelminalaan
1, Sas van Gent (09-12.00 en 13.00-16.00) Toegangsprijs/10,— of Bfr. 180.

11-03 Twentse Voorouderdag, Bibl. Hengelo, Burg. Jansenstr. 2, Hengelo (Ov.) (12.00 -
17.00)*

07-04 1 lde Gelderse Genealogische Contactdag te Tiel. T.z.t. volgt nadere informatie

* Op deze bijeenkomst is uitgeverij ALVO aanwezig met Ons Erfgoed en de cd-rom's van Stichting
Historie Future
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Paleografie

Ontvangsten impost begraven Rijswijk
(Z.H., november 1695)
NB: Het placcaet is
alhier eerst gepubliceert
den 13en november 1695.

Ontfangen voor 't gemeenelandt
wegens 't begraven van de dooden binnen Rijswijk
tsedert den 26en october 1695.

1695
19 november

dito

20 dito

21 dito

24 dito

Ontfangen wegens 't begraven van 't kindt van Willem
Willemss. van den Bergh, tuynman, behoorende tot de
vierde classe, een somme van f3

Begraven het lijck van Johannes Geurt, op een
acte van pro deo

Begraven het kindt van Pieter Claess. van der
Meer, behoorende tot de vierde classe, ende mitsdien daer
voor ontfangen een somme van f 3

Wegens het begraven van 't lijck van Gerrit van der
Burgh, behoorende onder de vierde classe, ontfangen f3

Begraven het lijck van Maria Rotteveel, op een
acte van pro deo

impost
pro deo

= belasting
= gratis
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Dagboek Joannes Warning, vroed- en heelmees-
ter (2)
J.Th.A. van Leipsig

recept v. 'sweerende borste'

augustus 17
Ontvangen het H. Sacrament des Vormsels
met de gemeente en omstreken uit handen
van Zijn Hoogwaardigheid Antonius Anto-
niecco, vice superieur der Hollandsche
Zending, Kamerheer Honorair van Zijne
Heiligheid Paus Gregorius den XVI, Zaak-
gelastigde van de H. Stoel bij Z.M. den Ko-
ning der Nederlanden, residerende te
Schravenhage, in de Kerk te Heemstede bij
den WelEerw. Heer Henricus Kok, sedert
1789 Pastoor aldaar.

September
Geboren Joanna Christina Warning

december 10
overleden Joanna Warning (VII.4) in de

ouderdom van 5 jaren en 6 maanden en be-
graven op het Zuider Kerkhof.

anno 1834
viel een man met name Leendert van der
Eng, met takken te kappen uit extra hoge
bomen op de Berg uit dezelve, ten gevolge
van welke val hij 's anderendaags is overle-
den.

april 27
Laatste H. Dienst in de oude kerk. Inhaling
van Mons. den Bisschop van Curium voor
de inweiding van de nieuwe kerk, met 21
man te paard, van Assum.

april 28
Inweiding van het Nieuwe Kerkgebouw
door den HoogEerwaardigen Heer Cornelis
Ludovicus Wijkersloot, Baron van Weer-
densteijn, Heer van Schalkwijk, Bisschop
van Curium op den 42° verjaardag van de
WelEerw. Heer Pastoor, geassisteert door
22 hogere en lagere Geestelijken terwijl de
inweidingsrede is gedaan door de WelEer-
waarde Heer Antonius Henricus Albert,
Pastoor te Hillegom.

April 29
Terugleiding tot Assum, door bovengemeld
getal manschappen te paard, van Mons. den
Bisschop van Curium.

April 30
Gemeentelijk feest der aanzienlijke (!) R.C.
leden met de familie van de WelEerwaarde
Heer Pastoor en andere met luister gevierd
bij gelegenheid der inweiding, in de oude
Kerk.

anno 1834 oktober
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schempdichten bij gelegenheid des af-
braaks van de oude kerk, hier en daar langs
de straten uitgestrooit gevonden.

November 23
Zangersfeest voor de eerste maal plechtig
gevierd in de nieuwe kerk op Zondag,
daags na hunne patrones, de H. Cecilia, en
ten Zijn welEerw. Huize.

(Uitvoerige beschrijving van de inwijding van de
kerk vindt u in de Godsdienstvriendt en in het boek
De geschiedenis van Uitgeest op de pagina's 21 t/m.
29.)

anno 1835januarij 8
is de vrouw van E. Blankert subiet overle-
den en door de Sectio Cesarea (Séctio
Ceasarea) verlost, het kind in schijnbaar
leven, doch overleden na de H. Doop uit
hande van de WelEerw. Heer J.A. van
Meegen ontvangen te hebben, januarij 16 is
Alb.Mors, zoon van J.Mors bij Herenterra
van de hooiberg gevallen, waardoor hij
zoodanig is bezeert geraakt, dat hij de vol-
gende dag is overleden.

februari]
is een man, hier tot de gemeente behoren-
de, te Alkmaar door den Heelmeester de
Heer Gouwe, in het Gasthuis, in tegen-
woordigheid van de geheele Genees- en
Heelkundige faculteit, zijn arm geampu-
teerd, genaamd Dirk Stelder.

junij 27
is geboren Joanna Warning

anno 1836 Junij 13
Inhaling van Monseign. de Bisschop van
Curium te Assendelft om op den 14° dezer
te consacreren de aldaar gemaakte nieuwe
R.C.Kerk, met 31 man te paard, daartoe
verzocht zijnde.

augustus 2
Verdiend de zilveren medaille voor de be-

handeling eens drenkelings met gelukkig
gevolg te Akersloot, met de aldaar zijnde
Heelmeester S. Hannis.

november 29
woei uit het zuidwesten een hevige orcaan
in de namiddag, welke zoowel hier als el-
ders, de schoorsteenen en daken teisterde
en menschen zijn omgekomen en de schrij-
ver dezes met de uitterste inspanning van
Akersloot is gekomen, alwaar in het ogen-
blik van vertrek de poort van de sluis om-
woei, een gevel nederstreek en het dak van
een huis waaide af.

december 24
hadden wij, wel eenigsints minder, doch
zoodanig orcaan uit het noordoosten, waar-
bij felle vorst, zoodat door de geformeerde
ijskorst van de aanslag des waters de lagen
dijk voor inbraak beveilig bleef.
Het nieuwe school gebouwd, G. Hos Mr.
Timmerman.

1837
januari 2
is heden de school ingeweid en zijn de kin-
deren uit het oude naar het nieuwe vertrok-
ken met de Schoolmeester, de Heer H.
Westerveld
maart
De Heer Huineman, Heelmeester, vestigt
zich alhier in die qualiteit

maart 29
is Klaas Mooij, terwijl hij voor zijne buur-
vrouw de doodklok luidde, subiet overle-
den.

april 10
is mijn vriend en collega, de Heer J.H.
Eilbracht, sedert maart 1824 als Heelmees-
ter alhier, als quarantainemeester naar het
eiland Wieringen vertrokken. De Heer de
Lange, nog candidaat in de Heel- en ver-
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loskunde vestigt zich hier reeds

october 12
Overleed Hare Majesteit, de Koningin der
Nederlanden (Wilh. van Pruissen) en wer-
den alhier, evenals elders, gedurende eene
week 3 maal daags de klokken geluid.

anno 1838
is een man, met name Arie Bakker, in de
tuin van J. Mense, zijnde deszelfs knecht,
aan een bloedspuwing ogenblikkelijk over-
leden.
september
De WelEdele Heer G. Muntsener op ver-
zoek word Eervol als Burgemeester dezer
gemeente en als ontvanger der directe be-
lastingen ontslagen.

october
De WelEdele Heer A. van Lith word Bur-
gemeester dezer gemeente en als plaatselij-
ke ontvanger ontslagen.

anno 1839
januarij 2
is geboren Albertus Joannes Warning

april 29
is een man met name Christiaan Mulder,
een knegt van J.Menke, in deszelfs tuin,
aan een bloedspuwing subiet overleden.

Mei 1
werd het jeugdige groen met dikke laag
sneeuw bedekt, hetwelk een treffend ge-
zicht opleverde.

julij 29
De eer genoten om Z.M. de Koning der
Nederlanden (Willem 1) vanuit Z.M. dui-
nen daar ter plaatse, te paard eene kraam-
vrouw bezoekende, op verzoek van een Z.
M. bijhebbende aide de Camp, de weg aan
te wijzen naar Castricum, voor rijdende het
open rijtuig met vier paarden bespannen
waarin Z.M. gezeten was, tot aan de laan

van Heemskerk door Castricum.

september 1
50 jarige huwelijksvereeniging alhier luis-
terijk gevierd, in de ooyevaar, van Jan Oud,
eerst assessor dezer gemeente en Trijntje
Karreman, met eene talrijke schaare.

october
is van hier naar Knollendam vertrokken de
Heer Huineman, sedert maart 1837 Heel-
meester alhier.

november 7
Eerste eeuwfeest plegtig gevierd van de H.
Willebrordus, eerste Bisschop van Neder-
land

december 15
Een jongetje bij Jan Kindermeer, turfschip-
per wonende in een sloot van J. Sintvis-
scher, verdronken.

december 31
Een kind van Hendrik Reist bijna levendig
verbrand, eenige uuren daarna overleden.

anno 1840
Van 2 Februarij tot in Mei geen regen,
waardoor te Crommenie en aan de Zaan
door de gemeentebestuuren en particulieren
drinkbaar water verkocht werd, hetgeen
met schuilieren aan de duinkanten vandaan
werd afgehaald. Ook had men gebrek aan
regenwater in hoge graad.

oktober 7
Zijn Majesteit Willem den 1° Koning der
Nederlanden doet vrijwillig afstand van de
troon ten behoeve van Zijn Zoon, bij welke
gelegenheid Nederland een staatsschuld
heeft volgens opgave gedaan in de
(onleesbaar) van N.Ho. decemb. bladz. 662
door de regering in deze maand aan de Sta-
ten Generaal is aangeboden schulden van
f.... (bedrag is niet ingevuld)
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is het Sacrament des Vormsels alhier toe-
gedient geworden door Zijn Hoogwaardig-
heid den Bisschop van Curium, zoowel aan
de vormelingen dezer gemeente als aan die
van Heemskerk, Castricum, Limmen en
Akersloot, bij welke gelegenheid de schrij-
ver Dezes De Hoge Eer genooten heeft van
met Zijn H. Eerw. den Bisschop op invita-
tie van den WelEerw. Heer Pastoor, het
middagmaal te gebruiken.

Z.K.H. Willem, Prins van Oranje, word
Koning der Nederlanden onder de naam
van Willem II.

november 14
is te Amsterdam in de ouderdom van 81
jaren overleden Mejuffr. Maria Smits, wed.
van de Heer Petrus Mathias van Meeuwen,
tante van onze Eerw. Heer Pastoor, J.A.van
Meegen, eene bijzondere weldoenster van
de kerk en R.C. armen alhier.

november 27
Inhaling van den Koning te Amsterdam

29
Inhuldiging van Z.M. als koning der Ne-
derland, onder de titel van Willem de II.
van welke beide feestdagen, die met aller
heerlijks weder vergezeld werden, men al-
hier het geschud buiten gewoon konde ho-
ren.

november 29
Eerste H. Zingende Dienst alhier gedaan
door de Eerw. Heer H. Poppe Pietrz. ge-
boortig van het eiland Wieringen en aldaar
misdienaar bij onzen Eerw.Heer Pastoor
geweest zijnde.

december 6
Bij gelegenheid van 's Konings verjaring
voor de zesde maal de vlag van dit jaar op
de toren der Roomsche kerk, deze keren

zijn: kerkweiding, biddag, verjaardag van
Willem I, het tarnungsfeest (verkleed-
feest ?), inhuldiging van Willem II, verjaar-
dag van Willem II.

december 14
is de scheepvaart gestremt.

21
rijd men met paard en arreslede naar Am-
sterdam over het ijs.

31
buiten gewone harde dooij waardoor het
schaatse rijden ineens ophoud.

anno 1841
januari] 9
is met de gebruikelijke plegtigheid de uit-
vaard gevierd van Maartje Kap, wed. Co-
melis Meijnen, welker grootste genoege
was wel te doen en dat verscheidene malen
in het groot getoond heeft, zoowel aan de
R.C.kerk als ook aan de armen dier ge-
meente. Ja, zij hielp particulieren in hunnen
noden, waar door haar aandenken tot in de
verste nageslachten alhier in zegening zal
blijven.

21
Het ijs in de haven alhier is nog 11 duimen
(Amsterd.) dik, de tolvaart is open.

februari/ 2
Opnieuw winter, felle vorst 16 graden Fa-
renheit.

3
20 graden vorst of 12 graden Farenh.

februarij 7
23 graden vorst of 9 Fahrenh.

5
het zelfde.

9
22 graden of 10 Fahrenh.'s avonds 25 gra-
den of 7 Pharenh.
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10
Algemene collecte gedaan, opgebracht
slechts de somma van f. 147.—

13
het ijs is op sommige plaatsen 12 voet dik.

24
het ijs is op sommige plaatsen nog 11 a 12
duim (Amsterd. maat) dik.

27
nog 4 graden vorst.

maart 1
8 graden vorst.

maart 6
De schuit vaart weer na Amsterdam sedert
6 december 1840.

mrt. ultimo
80 jarige menschen verklaren zulke bij aan-
houdendheid schoone dagen in deze maand
niet te hebben beleeft.

julij 16
Het geheugt bijna gene menschen alhier op
de eerste kermis zondag eene zoo aanhou-
dende, den gantsche dag en laat in de
nacht, slagregen gehadt te hebben.

aug.13
Houd de felle daagsche regen op, van ker-
mis af.

sept.
Half september begon het weder alle dagen
te regenen waardoor er van het duin zoo
veel aanvoer van water komende en door
de aanhouden pijl van het buitenwater (17
oct.), staande met de haven gelijk, het pol-
der de Broek is ondergelopen, zoo dat al-
hier verscheide boeren de koeijen op stal
gehaal, waarbij nog komt een zuinig en
slegt gewonnen hooi.

oct. 20
De 20 lag de Broek geheel plas en kwamen

de koeijen door de Westergeester vaart
naar de stallen zwemmen. De oudste lieden
herinneren zich niet zoo vroeg en zoo alge-
meen de Broek te hebben zien plas leggen,
het buitenwater is aanhoudend pijl.

30
In de nacht van den 29 op 30 dezer liep het
buiten water over de maldijk en in de laag
gelegene huizen, bijna ale de kelders zijn
onder water gelopen, zelfs in die waar nim-
mer water in kwam.De geheel Noordhol-
landsche bodem is bij menschengeheugen
nimmer zoo metwater oververzadigd ge-
worden.

anno 1842
Heden vierde alhier met eene Godsdienst-
plechtigheid, het 25 jarig Priesterschap, de
WelEerwaarde Heer J.A.van Meegen, welk
feest door eene aanzienlijke en talrijke ver-
gadering zoo wel Geestelijke als wereldlij-
ke personen, waarbij den Weled. Heer Bur-
gemeester van Uitgeest, benevens de asses-
soren der gemeente, ten Zijn Eerw. Huize
met afgewisseld genoegen tot den volgen-
den dag toe volgehouden, besloten werd.

junij 2
Voor de verschrikkelijke brand te Hamburg
waarbij huizen en pakhuizen, straten en 22
menschen van hunne woningen zijn be-
roofd geworden en waarin een derde van de
stad afgebrand is met de St. Nicolaikerk, is
in deze gemeente, als door het gehele ko-
ninkrijk mede, gecollecteerd, welke collec-
te met Marken mede, de som van f. 95.—
heeft opgebracht.

junij 19
Als een bewijs van de dorre en schrale
stand van alle weilanden, ten gevolge van
de langdurige droogte, dient, dat te Crom-
menie een vetweijer zijn koeijen opstal
heeft gehaald en dat alhier de koeijen een
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weinig meer kaas dan op de helft gerekend
geven.

junij 30
Er wordt weinig hooi genomen en voor een
buitengewone hoge prijs verkogt, alsmede
het groen in plubike (!) veilingen verhuurd
tegen zeer hoge prijzen. Heden is een kind
van 3 jaren, het dochtertje van Walbert
Vonk, verdronken.

julijll
Het hooigewas, zelfs het koehooi in de vei-
ling 90 gulden, gemiddeld is het koehooi
geldende 60 guldens, gewoon 20 a 25 gul-
dens, het word over het algemeen voor de
helft gewonnen, wegens de mede heer-
schende tongblaar. Als gepasseerde jaar
maken de boeren van 15 koeijen 5 kaasjes
per dag. Er bestaat voortdurende droogte,
er is geen gras gewas.

augustus 15
Voortdurende droogte gepaard met klage-
lijksche hooge warmte graad van 85-88
graden Farenheit. Sommige landerijen zijn
geheel dood. De overige levendige staan
zoo kort en schraal, dat de koeijen het nou-
lij ks kunnen afkrijgen.

augustus 31
Er valt een aanhoudendende onbetaalbaare
regen. Zijn Exell. de Staatsraads Gouver-
neur der Provincie Noordhollen, van Ewijk
vereert het gemeentebestuur en de R.C.
kerk in het bijzonder, met een bezoek.

october 20
Een buitengewone zomer van warmte en
droogte, van verschrikkelijke branden, van

eene menigte wespen en zwarte vliegen. 50
jarige huwelijksvereeniging van den wei-
Edele Heer Gerrit Muntjewerf, oudburge-
meester van Uitgeest, en mejuffr. Neeltje
Zeekant.
october 26
word wekelijks binnen deze gemeente 70 a
90 koehooi, wegens het schone najaaren
tegen de prijs van 30 gulden uitgewonnen
in vergelijk van voorleden jaar.

december 27
zijnde de 2° kerstdag, ziet men nog ver-
scheidene melkbeesten in de weide grazen
en kunnen de boeren hun gewoonlijk op die
dag broodsopmaal vari graasde melk be-
reid, nuttigen. Een bijzonderheid hetwelk
oude lieden zich nogmaal in hun leeftijd
gebeurd zijnde, kunnen herinneren.

anno 1843
(Hier is een tekst in een praktisch onleesbaar kriebel-
schrift tussengevoegd. De enigszins leesbare woor-
den worden hier toch vermeld.)
te West Zaanen. De alles met te Dokkum
in het vierkant...zeer hooge.... toren om op
een haar na in 't zijn omgekomen.

januari) 9
Nog ziet men op de velden eenige groepen
melkkoeijen grazen.

mei
Een buitengewoon groezaam gewas en veel
beladen vruchtboomen, op de laatste Mei
zag men gras om hooi te worden gemaaid.
juni
Het gehele voorjaar heeft menige zonne-
schijn opgeleverd.

249 Ons Erfgoed nr 6, 2000



Cartografie
H.M. Lups
Een vraag van mevr. Andrée-Klumpers
was aanleiding om bij dit onderwerp stil te
staan. De meeste genealogen zijn geïnteres-
seerd in kaarten, waarop de woonomgeving
van hun voorouders is weergegeven. Via
een programmamodule van Haza-Data kan
men uitgaande van de (oude) kadasterkaar-
ten, dit item zelfs aan zijn genealogie toe-
voegen. Men kan dan zowel naar de latere
als naar de eerdere bewonersgeschiedenis
toewerken.
Een tweede reden is de verschijning van
cd-rom's, zoals de 'Historische Gemeente
Atlas van Nederland' en 'Het groene hart in
kaart' met ruim 30 bijzondere kaarten van
Gouda en omstreken, die weer een uitge-
breider en gedetailleerder overzicht bieden.
Geleidelijk aan ziet men ook in gedrukte
boekvorm allerlei kaarten verschijnen,
waarbij de kadasterkaarten een goed uit-
gangspunt vormen voor verder onderzoek
ten behoeve van de genealogie. Helaas zijn
de meeste kaarten nog niet gereproduceerd,
maar liggen in de archieven.
Een mooie, maar - ondanks de subsidies -
prijzige publicatie is bijv. 'De Atlas der
Provincielanden van Groningen'. De kaar-
ten, 128 stuks, waarvan 112 vervaardigd
door Folckers en Teijsinga, zijn getekend
in de jaren 1722-1736. Ze geven ons een
beeld van de ligging van een groot aantal
proyincielanden, van het grondgebruik, de
boerderijtypen en de grootte der plaatsen.
Een en ander om zorg te dragen dat de op-
brengsten voor de provincie optimaal wa-
ren na allerlei rampspoed in de voorafgaan-
de jaren (o.a. overstromingen en veepest).
Dergelijke kaarten zijn al lang bekend.
Waarschijnlijk is de behoefte aan financiële

middelen de oorzaak dat men ze is gaan te-
kenen. Voorwaarde was in ieder geval dat
men daartoe over een zekere kennis op het
gebied van rekenkunde, wiskunde en land-
meetkunde beschikte.
In een charter uit 816 bepaalde Lodewijk
de Vrome, dat bij elke te bouwen kerk een
stuk land aanwezig moest zijn ter grootte
van een volle hoeve, d.w.z. ongeveer 13 '/i
ha. Ten behoeve van de kerk en de pasto-
rie. In die tijd moet iets van de kennis reeds
aanwezig zijn geweest.
Om de bevolkingsgroei op te vangen heb-
ben niet alleen de kloosters in Zeeland,
Groningen en Friesland rond de elfde eeuw
een belangrijke rol gespeeld. Ook de heer-
sers en de bisschop van Utrecht met de ka-
pittels hebben daartoe vanaf de elfde eeuw
veel bijgedragen door de ontginning van de
uitgestrekte veengebieden in Holland en
Utrecht. In deze ontginningen is een regel-
matige structuur te herkennen, die reeds
een zekere landmeetkundige bedrevenheid
vereiste. Ook elders waren al vroeg land-
meters actief, zoals in Vlaanderen rond
1190. In Zeeland werkte in 1318 'Mone-
kijn, die Landmeter', in Groningen in 1320
de geometer Reynardus de Requarda.
O.a. uit deze ontginningspraktijken kwam
een grondboekhouding tot stand ten behoe-
ve van te heffen grondbelastingen, de ver-
pondingen. De inrichting van de kohieren,
waarin soort eigendom, de grootte, de
naam van de eigenaar of pachter en de
taxatie werden opgenomen, varieert. Bij de
meeste verpondingkohieren ontbreken
kaarten, maar er is toch een aantal bekend.
Ook zijn karteringen gemaakt ten behoeve
van waterschappen o.a. ter bepaling van

Ons Erfgoed nr 6, 2000 250



waterschaps- en dijklasten.
Daarnaast kwamen door de ontwikkeling
van de zeevaart als gevolg van het gebruik
van het kompas ook zeekaarten tot ontwik-
keling, de zogenaamde portelanen, meestal
getekend op perkament. Ze werden ge-
maakt in plaatsen als Genua, Venetië en
Majorca. Kenmerkend is de overdekking
met kompaslijnen.
Doordat de Nederlanden zich in de zestien-
de eeuw tot een middelpunt van handel en
zeevaart ontwikkelde, maakte ook daar de
cartografie een voorspoedige ontwikkeling
door, waarbij Leuven rond 1520 een weten-
schappelijk middelpunt was. Bekend is
Franciscus Monachus uit Mechelen, die
voor 1529 een aardglobe vervaardigde, ge-
bouwd door Gaspard van der Heyden.
Naast de behoefte aan zeekaarten wijzigde
ook de behoefte aan landkaarten, o.a. in
verband met oorlogsvoering en water-
schapsbeheer.
Regionale en provinciekaarten kunnen
dienstig zijn om inzicht te geven in de
vroegere geografische situaties. Als men
bijv. de kaart beziet die Joost Jansen in
1575 vervaardigde van het middelste deel
van Holland, dan blijkt hoeveel daar veran-
derd is. Ik meen dat het een zekere Rotter-
damse genealogievervalser is, die families
in de Haarlemmermeer liet wonen voor dat
deze drooggelegd was. Voorouders van mij
woonden na indijking in het gebied van de
Dollard. Op kaarten van de regio kan ik
zien wanneer bepaalde gebieden zijn inge-
polderd. Voor die tijd moet ik dus elders
zoeken.
Een bekende carthograaf is o.a. Jacob van
Deventer (1500 - 1575), vervaardiger van
provinciekaarten en vele plattegronden van
Nederlandse steden. Deze kaarten zouden
vrij nauwkeurig zijn. Een facsimile uitgave

Nederlandsche Steden in de 16de eeuw.
Plattegronden van Jacob van Deventer is
te 's-Gravenhage verschenen in de jaren
1917-1923. Deze kaarten zijn in de tijd van
Van Deventer niet gedrukt en pas in de ne-
gentiende eeuw ontdekt voor historisch on-
derzoek. De originele kaarten bevinden
zich op verschillende plaatsen, ten dele in
rijksarchieven, maar ook in de Koninklijke
bibliotheek te Madrid en te Brussel. Enkele
Friese kaarten zijn in het bezit van het
Friesch genootschap. Mede naar de net-
kaarten in de atlas te Madrid verscheen in
1995 Door Jacob van Deventer in kaart
gebracht; kleine atlas van de Ned. Steden
in de zestiende eeuw, samengesteld en in-
geleid door prof. dr. ir. J.C. Visser , Weesp
1995). Uit het midden van de zeventiende
eeuw kennen we het beroemde Toonneel
der Steden van de Vereenighde Nederlan-
den. Vervaardigers van stadsplattegronden
waren naast Van Deventer en Blaeu o.a.
Braun-Hogenberg, Guicciardini, Pieter
Bast, Floris Balthasar, Balthasar Florisz.
Van Berckenrode en Boxhorn.

De oudere gedrukte kaarten zijn vooral ko-
pergravures, eventueel met de hand inge-
kleurd. Een belangrijke uitvinding, ook ten
behoeve van de cartografie was de uitvin-
ding van de lithografie door Senefelder te-
gen het eind van de achttiende eeuw, waar-
door men ook kaarten met gekleurde vlak-
ken kon drukken.

Bijna ieder archief beschikt over een klei-
nere of grotere kaartencollectie. Zeekaarten
vindt men in de scheepvaartmusea te Am-
sterdam en Rotterdam en in het Algemeen
Rijksarchief. Het beste kan men zich dus
ter plekke oriënteren om te achterhalen
welke kaarten bij uw onderzoek actueel
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kunnen zijn en of er afdrukken van deze
kaarten beschikbaar zijn. Men zal niet iede-
re aanwezige kaart ter inzage kunnen krij-
gen o.a. gezien de toestand waarin de kaart
zich bevindt. Verder zijn bij diverse anti-
quairs kaarten en plattegronden te koop,
terwijl er ook heel wat kaarten in boekvorm
of los als reproductie in de handel zijn ge-
bracht.
Internetters kunnen via de genealogie start
pagina (http://genealogie.pagina.nl) ver-
schillende kaarten inzien en reproduceren.
Via de Groninger Universiteit bijv. de 'His-
torie Maps of Dutch Cartographers' met
o.a. Blaeu's Toonneel der Steden -1652

Kaarten die in het bijzonder interessant zijn
voor genealogen zijn vermoedelijk vooral
de detailkaarten zoals die van de Groninger
provincieplaatsen, die van vele plaatsen

zijn vervaardigd.
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Genealogie en Computer
H.M. Lups

De computer is niet meer weg te denken bij
de beoefening van onze hobby. Voor gene-
alogen is een veelheid van programma's op
de markt, zowel Nederlandse als van elders
afkomstig en geregeld bereiken ons vragen
om advies welk programma te nemen. Wij
hebben lange tijd overwogen een brochure
over dit onderwerp te produceren om zo
mogelijk objectieve en ter zake kundige in-
formatie te verstrekken. Om tot een verant-
woorde kostprijs te komen moet een derge-
lijke brochure echter in een bepaalde op-
laag worden gedrukt. Dan is het probleem
dat wat het ene ogenblik nog actueel is,
kort daarop alweer verouderd kan zijn om-
dat er vernieuwde versies van de bestaande
programma's verschijnen. Door diverse
programmeurs wordt geregeld aan verbete-

ringen gewerkt, enerzijds omdat de gebrui-
kers wensen hebben, anderzijds omdat de
computers steeds meer aankunnen, terwijl
de producenten ook niet bij de andere pro-
gramma's achter willen blijven.
Wat de programma's van Nederlandse ori-
gine betreft zijn GD/D90, Haza-Data en
Pro-Gen als DOS-programma's de meest
gangbare en voor Windows GD/Win. In
België werkt men aan 'STAM'.
Het zijn ook programma's waarvan gebrui-
kersverenigingen bestaan, waar men elkaar
met raad en daad bij staat.
Hiernaast zijn enkele commerciële pro-
gramma's op de Nederlandse markt ver-
schenen, waarover de gebruikers minder
enthousiast waren.
Ogenschijnlijk zou een verwijzing naar de-
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ze en eventueel naar buitenlandse program-
matuur toereikend kunnen zijn, maar nog
steeds komt nieuwe programmatuur tot ont-
wikkeling, bijv. 'ALDFAER' en 'LAFAM'.
Deze keer een korte bespreking van Ald-
faer, in ons volgend nummer gaarne aan-
dacht voor LAF AM

ALDFAER 2.1 (testversie)
Aldfaer is een krachtig, gebruikersvriende-
lijk en zeer uitgebreid Nederlandstalig
Windowsprogramma voor het vastleggen
van alle genealogische gegevens. Het pro-
gramma is gratis te downloaden.
(http://www.aldfear.nl). Lees na installa-
tie eerst het document 'aldfaer.txt'. Daarin
staan de voorwaarden voor gebruik van
Aldfear 2.0 en een korte uitleg over de be-
diening van het pakket.

Wat biedt dit programma?
Zichtbaar op het hoofdscherm:
* persoonlijke gegevens (naam, geboorte-
en overlijdensdatum en geboorte- en over-
lijdensdatum)
* gegevens ouders (namen, geboorte- en
sterfjaar, leeftijd, huwelijksdatum)
* gegevens kinderen (namen, geboorte- en
sterfjaar, leeftijd, huwelijksdata, aantal kin-
deren)
* gegevens broers/zusters (namen, geboor-
te- en sterfjaar, leeftijd, huwelijksdata, aan-
tal kinderen)
* leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen
(geboorte/overlijden/huwelijk van persoon
of gezinsleden)
* plaatjes, foto's, geluiden of video's die bij
de persoon horen
* checklist van de te onderzoeken gegevens
(geboorte, huwelijk, overlijden en een aan-
tal zelf te definiëren kenmerken)
* ruimte voor notities

* via een popup window (shift-toets ge-
stuurd) de gegevens van de ouders, huwe-
lijken en kinderen van elke op het hoofd-
scherm voorkomende persoon.

Extra schermen:
* geboortegegevens: velden voor geboorte-
aangifte- en doopgegevens; ruimte voor no-
tities
* relatiegegevens huwelijken, geregistreerd
partnerschap, samenleven en overig, o.a.:
velden voor ondertrouw, burgerlijk- en ker-
kelijk huwelijk, huwelijkontbintenis;ruimte
voor notities
* overlijdensgegevens: velden voor overlij-
dens- en begrafenisgegevens; ruimte voor
notities
* persoonsindex: overzicht van alle perso-
nen, sortering op diverse velden, snelzoek
mogelijkheid, familienaam telling
* kalender met belangrijke data

In- en uitvoermogelijkheden:
* importeren van gedcom bestand
* exporteren naar gedcom bestand
* exporteren naar HTML (in ontwikkeling)
* afdrukken van genealogie, met de moge-
lijkheid om aan te geven wat wel en wat
niet moet worden afgedrukt
* afdrukken van kwartierstaat, met de mo-
gelijkheid om aan te geven wat wel of niet
moet worden afgedrukt en welke lijn
(mannelijk, vrouwelijk of beide)
* afdrukken van een persoonskaart, met de
mogelijkheid om aan te geven wat wel of
niet moet worden afgedrukt

Gebruikersgemak:
* mogelijk om een onbeperkt aantal stam-
bomen te onderhouden
* mogelijk om een onbeperkt aantal perso-
nen in te voeren
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* mogelijk om een onbeperkt aantal noti-
ties, foto's, plaatjes, video's en geluiden per
persoon op te nemen
* via het dubbelklikken op de gegevens van
een persoon worden de gegevens van deze
persoon zichtbaar in het hoofdscherm
* via het dubbelklikken op de naam van
een persoon in de index of kalender worden
de gegevens van deze persoon zichtbaar in
het hoofdscherm
* toevoegen of verwijderen van familiele-
den via één muisklik
* een korte beschrijving omtrent de wer-
king van Aldfaer is toegevoegd.

Systeemeisen
* 386 processor of hoger
* 2 of meer Mb vrije ruimte op de harde
schijf (hoe meer ruimte, hoe meer gegevens
er geregistreerd kunnen worden)
* het programma draait onder Windows
95,98, Millennium, 2000 en NT
* schermresolutie 800 x 600

De eerste indruk is: deze 'freeware' biedt
heel wat. Over het feitelijke gebruik van
het programma kan nog geen informatie
worden verstrekt. Graag ontvangen wij er-
varingen van lezers, zodat wij ook deze te
zijner tijd kunnen bespreken.

CD-romnieuws
Stichting Limburgs Genealogisch

Archief

Spaanse Singel 12, NL-6191 GK Beek (Lb)
Tel. 046-4373876

e-mail: johoen@hetnet.nl
Postgirorekening 59 34 90
t.n.v. St. LGA te Geleen

GENDALIM. Op de Zevende Limburgse Ge-
nealogische Contactdag te Maastricht op 4 no-
vember 2000 is GENDALIM schijf nr. 3, die
een indexbestand op de Grisbestanden per 31
augustus 2000 bevat, in de verkoop gegaan.
Hierop zijn niet alleen de aanvullingen ver-
werkt, er is ook een aanzienlijke uitbreiding van
de zoekmogelijkheden. Het is de bedoeling dat
ieder jaar een nieuwe update van GENDALIM
verschijnt. GDL 0.4 zal overigens pas in het
voorjaar van 2002 op de markt komen. Daarin
worden dan de aanvullingen verwerkt en verfij-
ningen in het programma aangebracht. Inmid-
dels is ook aan een grondige correctie van de
ingevoerde bestanden begonnen. De volgende
stap zal het produceren van cd-rom's met daar-
op alle informatie van één plaats of een aantal

kleinere plaatsen zijn, met daarop niet alleen
het volledige GRIS-bestand, maar ook de ge-
scande foto's van de originele pagina's. De tes-
ten met een digitale camera zijn in volle gang.
De prijs van schijf 0.3 bedraagt voor abonnees
ƒ 30,-; de prijs in de losse verkoop is ƒ 40,-.
Dit zijn prijzen bij afhalen; bij toezending komt
daar ƒ 4,- verzendkosten bij. U kunt bestellen
door overmaking van ƒ 34,- of ƒ 44,- op girore-
kening 59 34 90 t.n.v. Stichting LGA te Geleen,
met vermelding van "Schijf 0.3". Afhalen kan
na telefonische afspraak bij Jo Hoen, Spaanse-
singel 12, 6191 GK Neerbeek, tel. 046-
4373876.

Voor België geldt Bfrs 600 (+ Bfrs 50 verzend-
kosten) op postrekening 000-1650758-12 t.n.v.
Jozef Hoen, Spaanse Singel 12, 6191 GK Beek.
Für Deutschland gilt DM 27 (+ DM 4 Ver-
sand), zu überweisen auf Konto 375884504 bei
Postbank Köln (BLZ 370 100 50) zu Namen Jo-
zef Hoen, Spaansesingel 12, NL-6191 GK
Beek.
Een abonnement betekent dat men vaste afne-
mer van de jaarlijkse update's van de index-
schijf wordt. Deze worden aangegeven met het
begincijfer 0. Daarnaast krijgt men korting op
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de cd-rom waarop uitvoerige bestanden van een
hele plaats komen te staan, als eerste vermoede-
lijk Stein en Sittard. Een abonnement kan elk
moment ingaan. We streven ernaar om de prijs
van de cd-rom's op een acceptabel niveau te
houden. De eventuele opbrengst wordt geïnves-
teerd in aanschaf en vernieuwing van appara-
tuur.
De nieuwe schijf bevat alle informatie van zijn
voorgangers. Toegevoegd zijn - naast aanvul-
lingen en verbeteringen - gegevens uit Borgha-
ren, Braunsrath (D), Brüggen-Born (D), Bunde,
Gangelt (D), Heugem, Holtum, Hom, Houthem,
Hom, Leveroy, Schinveld, Sint-Pieter, Swart-
broek, Tungelroy en Valkenburg.

Voor alle duidelijkheid:
Van sommige plaatsen zijn de DTB-boeken
vóór 1800 al geheel geïndiceerd, van andere is
slechts een gedeelte gereed. Soms overschrijdt
de indicering ook de grens van de invoering van
de Burgerlijke Stand. Op de cd wordt van elke
plaats aangegeven welke periode bewerkt en
opgenomen is. U gelieve daarbij te bedenken
dat ook de originele bronnen vaak niet com-
pleet zijn! Het invoeren geschiedt door vrijwil-
ligers. Dat houdt in dat het tempo van gereed-
komen bepaald wordt door de tijd die de vrij-
williger eraan kan besteden. Ook is de kennis
van het oud schrift en het Latijn nogal variabel,
terwijl ook niet iedereen even nauwkeurig is.
We proberen dat te ondervangen door correctie
van de ingevoerde bestanden, maar we hebben
in dat onderdeel van het programma een grote
achterstand. Iedere update van deze cd-rom zal
dus niet alleen meer informatie bevatten, maar
ook kwalitatief beter zijn.

Systeemeisen
Uw besturingsprogramma moet Windows 95 of
hoger zijn. Bij de installatie wordt het program-

ma op uw harde schijf gezet. De gegevens blij-
ven op de cd-rom, die u dan ook telkens in de
cd-speler moet plaatsen. Als u plaats genoeg
hebt op uw harde schijf (minimaal 500 MB
vrij!), kunt u het hele bestand kopiëren naar die
vaste schijf. Dat komt de snelheid ten goede,
maar kost natuurlijk veel ruimte. Het is raad-
zaam van tevoren de Leesmij.txt te lezen en de
diverse help-bestanden.

Algemene informatie kunt u overigens vinden
op de webpagina
http://www.gendalim.nl. Technische vragen
kunnen gestuurd worden naar e-mailadres:
arie.marchal@gendawin.nl of
martin.pfeifer@gendawin.nl,
inhoudelijke/ administratieve/algemene naar
johoen@hetnet.nl.
Schriftelijk zijn wij te bereiken op het adres:
LGA, Spaanse Singel 12, NL-6191 GK Beek.

Amstelodamum
Deze cd-romuitgave (3 cd's) bevat meer dan
35.000 pagina's, d.w.z. de volledige tekst en al-
le afbeeldingen van alle jaarboeken en maand-
bladen Amstelodamum tot het jaar 2000.
Amstelodamum is de oudste maar nog steeds
springlevende historische vereniging van Am-
sterdam. De nog altijd verschijnende jaarboe-
ken verschenen voor het eerst in 1902, de
maandbladen vanaf 1914, beide onder de naam
Amstelodamum (dus niet Ons Amsterdam). De-
ze jaarboeken en maandbladen hebben door de
tijd heen inhoudelijk steeds een buitengewoon
hoog niveau weten te handhaven.
Uiteraard kan ook op deze cd's op iedere naam
en ieder woord gezocht worden.
De prijs van deze cd-rom's bedraagt ƒ 98,—, te
bestellen bij de Stichting Historie Future en bij
ons (zie bestellijst).
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Dateren naar feestdagen (slot)
W.J. Scholl

Nu in dit nummer de laatste twee maanden
van Dateren naar feestdagen verschijnen,
is het moment daar om iets meer te zeggen
over de verantwoording. Zoals steeds ver-
meld, is de keuze zeer subjectief. Dat een
keuze gemaakt moest worden, ligt voor de
hand. Het nieuw verschenen standaardwerk
van Van der Linden bespreekt meer dan
9000 heiligen en zegt in de Verantwoor-
ding: "De Acta Sanctorum, de meest uit-
voerige verzameling van heiligen, beslaan
vele tientallen delen en zijn evenmin com-
pleet." Daarbij komen er nog regelmatig
heiligen bij (zie ook ons vorig nummer),
maar worden er ook heiligen van de kalen-
der afgevoerd. Een van de meest bekende
uit deze laatste categorie is Sint Nicolaas,
waarvan paus Paulus VI in 1970 verklaar-
de: "Hij mag vereerd worden, maar het
hoeft niet meer." Bij mijn keuze heb ik mij
in de eerste plaats laten leiden door het da-
teringselement - werd in het verleden naar
deze heilige gedateerd - en in de tweede
plaats naar een zekere naamsbekendheid.
Uiteraard heb ik niet alle oorkonden in Ne-
derland door kunnen (en willen) nemen,
maar slechts uit wat mij onder ogen kwam
genoteerd.
Sommige heiligen waarvan ik vermoed dat
zij in ons land een zekere naamsbekend-
heid hebben zijn vrij recent heilig ver-
klaard, in die gevallen heb ik het jaartal
aangegeven. Een voorbeeld van een, vooral
in 'de omstreken van Nijmegen, bekende
heilige is Peter Kanis, beter bekend als Pe-
trus Canisius, die in 1925 heilig werd ver-
klaard en tot kerkleraar uitgeroepen. Er zal,
gezien dit jaartal en de periode waarin hij
leefde, geen oorkonde bestaan waarin naar
hem gedateerd is. Zoals gezegd geniet zijn

naam een zekere bekendheid en is er ook
wel genealogische literatuur waarin ver-
wantschappen met Petrus Canisius onder-
zocht worden. Het leek mij daarom aardig
hem in de lijst op te nemen. Een heel ander
voorbeeld is Begga. Ik weet niet of er oor-
konden bestaan waarin gedateerd wordt
naar deze heilige. Zij komt echter als moe-
der van Pippijn II onder het voorgeslacht
van Karel de Grote voor en daarmee van al
die onderzoekers die hun kwartierstaat tot
hem hebben kunnen opvoeren.
Ook wat betreft de keuze van patronaat-
schap, hulp bij/tegen, gebruikte symbolen
(bij martelaren is een palmtak standaard)
heb ik mij moeten beperken. Van der Lin-
den geeft daarover veel en veel meer, maar
dan hebben we het ook over een boek van
bijna 1200 twee-koloms pagina's!
Al met al hoop ik dat het gebodene voor de
genealogische onderzoeker bruikbaar zal
zijn. Wie zich echt wil verdiepen in achter-
gronden en verwante aspecten zij verwezen
naar de literatuur. Het boek van Van Ke-
menade/Spapens biedt bijzonder veel en is
voor een nadere kennismaking, zonder te
verdrinken in de omvang van de stof, een
echte aanrader.

Geraadpleegde literatuur:
Fruin, R., Handboek der chronologie, Alphen a.d.
Rijn, 1934.
Kemenade, Kees van, en Paul Spapens, 365 Heili-
gendagen. Folklore, gebruiken, iconografie, legen-
den, namen, weerspreuken. Eindhoven/Hapert,
19932.
Linden, Stijn van der, De heiligen. Amsterdam/
Antwerpen,1999.
Stallaert, Th., C. ss. R., Klein Brevier. Haarlem/
Antwerpen, 1951.
Zaal, Wim, Alle heiligen. Heiligenkalender voor Ne-
derland en Vlaanderen. Rijswijk, 1998.
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November

1

2

3

7

8

11

12

13

16

19

21

22

23

25

29

30

Allerheiligen; Omnium sanctorum

Allerzielen; Commemoratio animarum

Hubertus

Willibrord

De Vier Gekroonden (Quatuor
coronatorum)

Maarten / Martinus v. Tours; St.
Martijnsdag in de winter; (zie
4/7)

Lebuinus

Brictius van Tours

Gertrudis de Grote (van Helfta)

Elisabeth van Thüringen

ca. 655-727, bisschop; p. Ardennen, Luik, jagers; h.
tegen hondsdolheid; s. hert met kruis tussen gewei

658-739, bisschop; p. Nederland, bisdom Haarlem,
bisdom Utrecht, Vlaardingen; h. tegen epilepsie, ze-
nuwziekten; s. staf, kerk, wijnvaatje

304, martelaren; p. metselaars, steenhouwers; s. als
beeldhouwers, fakkels, ijzeren kooi

316-397; p. Frankrijk, Utrecht, Groningen; h. tegen
bedwateren, wormen, koorts; s. op een paard, zijn
mantel met zijn zwaard in tweeën snijdend

ca. 780; p. Deventer, stervenden; s. met tang die een
tong vasthoudt, stok en knots aan de voeten

444, bisschop; s. gloeiende kolen

1256-1302; maagd, mystica; s. op borst een geopend
hart (heilig 1738)

1207-1231; p. Hessen, bedelaars, zieken(verzorgers),
kantwerksters; s. koningin, mand met brood

Opdracht van Maria; Presentatio Marie

Cecilia

Clemens

Catharina

Radboud

Andreas

3e eeuw, maagd, martelares; p. (kerk)muziek; s. muzie-
kinstrument

ca. 100, paus, martelaar; p. vuurtorenwachters; s. boe-
krol, uit zee oprijzend tempeltje

4e eeuw, maagd, martelares; p. wijsbegeerte, naaisters,
wagenmakers, molenaars; s. boek, gebroken rad

ca. 850-917, bisschop; p. r.-k. hoger en universitair
onderwijs; s. kijkend naar hemel waarin Maria en an-
dere maagden zijn te zien

le eeuw, apostel; p. Griekenland, Schotland, Rusland;
s. X-kruis
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December

1

4

6

7

8

13

16

17

21

21

23

25

26

27

28

29

30

31

Eligius, Eloi

Barbara

Nicolaas

Ambrosius (wijding; zie 4/4)

ca. 590-ca. 660, bisschop; p. smeden; h. tegen steen-
puisten, veeziekten; s. aambeeld

ca. 306, maagd, martelares; p. klokkenluiders, klok-
kengieters, artillerie, mijnwerkers; h. tegen onzalige
dood, pest, brand; s. toren met drie ramen

ca. 280-ca. 342, bisschop; p. Amsterdam, Antwerpen,
kinderen, schippers, kooplieden; s. lange witte baard

339-397; bisschop, kerkleraar; p. huisvrouwen, bijen-
houders; s. bijenkorf

Maria's Onbevlekte Ontvangenis; Ascentiëndag; Onze Vrouwen dag verholen

Lucia van Syracuse

Adelheid

Begga

Thomas

Petrus Canisius

Victoria

ca. 303, maagd, martelares; h. tegen bloedziekten,
oogaandoeningen; s. twee ogen op een schaal

ca. 930-999, echtgenote van keizer Otto I

ca. 693, dochter van Pippijn I; p. begijnen, stotteraars

le eeuw, apostel; p. India, bouwvakkers, h. oogziekten,
ongelovigheid; s. lans, winkelhaak

1521-1597; s. jezuïet met baard, hamer (heilig 1925)

ca. 250, maagd; h. tegen langdurige regen

Kerstdag; Middewinter; Nativitas Domini

Stephanus

Johannes apostel

le martelaar; p. paarden; h. hoofdpijn; s. stenen

s. adelaar

Onnozele kinderen, Aller kinderen dag; Innocentum martirum

Thomas Becket

David

Silvester I

1118-1170, bisschop; s. zwaard

ca. 972 v. Chr., koning; p. dichters; s. herder, harp

bisschop van Rome 314-331; zou Constantijn van me-
laatsheid hebben genezen; h. voor een goede oogst
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Boekennieuws
Bijzonder Gewoon met als subtitel: Het Cen-
traal Archief Bijzondere Rechtspleging (1944 -
2000) en de 'lichte gevallen'. Auteurs mr. Sjoerd
Faber en mr. drs. Gretha Donker.
Het boekje handelt over het Centrale Archief
van de Bijzondere Rechtspleging: de berech-
ting, na de bevrijding, van mensen die er van
verdacht werden tijdens de oorlog aan de ver-
keerde kant te hebben gestaan. Hierbij valt de
nadruk op de zogenaamde 'lichte gevallen', ver-
reweg de grootste groep. Dit archief (vier strek-
kende kilometer boekenplank in het ARA, bevat
een schat aan gegevens over Nederland en over
Nederlanders in en na de bezetting. Daarnaast
ook informatie over Duitsers en bijv. Chinezen,
Fransen, polen en Portugezen. Dit boekje is on-
ontbeerlijk als wegwijzer, zowel voor de parti-
culiere als de professionele onderzoeker. Het
boekje is doorspekt met - soms schokkende -
vondsten uit het archief. Deloop van een proce-
dure wordt aan de hand van een dossier uitvoe-
rig en leesbaar uit de doeken gedaan. Een meer
technisch-juridisch onderdeel betreft de schade-
vergoeding wegens ten onrechte ondergane be-
waring. Het boekje is rijkelijk geïllustreerd. De
prijs bedraagt ƒ 20,—. Het is een uitgave van
MORE (Stichting Moderne Rechtsgeschiede-
nis), ISBN 90-806021-1-6.

Documenten & manuscripten.
Catalogus 22 van Antiquariaat A.G. v.d. Steur,
Kruisstraat 3, 2011 PV Haarlem, antiquari-
aat@vandersteur.nl, bevat een 1000 tal docu-
menten en manuscripten betreffende personen,
families en plaatsen. De prijs van deze fraai
verzorgde en uitgebreide pocket bedraagt ƒ 5,—.
(excl. verz.k.)
Binnenkort zal een deel van de collectie ook via
het internet raadpleegbaar zijn op het adres:
http://www.vandersteur.nl

Engga. Oorsprong en afstamming van een
Friese familie.
De auteur, mevrouw K. Idzinga, beschrijft de

familie van haar grootmoeder van moederszijde,
een familie, waarvan op het tijdstip dat zij bezig
was met deze publicatie, nog maar een (100-
jarige!) naamdraagster in leven is.

In principe is getracht, uitgaande van de oudst
gevonden voorvader het leven van de mannelij-
ke nakomelingen en hun gezinnen weer te ge-
ven. Van de oudst bekende echtgenote, Doro-
thea Romckes, worden de ouders en de grootou-
ders weergegeven als inleiding. De grootvader
werd rond 1474 geboren. Dorothea huwde rond
1577 met Meije Epkes Algera, de op een na
oudst bekende rechtstreekse voorouder van de
Engga's in mannelijke lijn. De eerste generatie
is Epke Meijes, overleden voor mei 1584. Het
geheel is geïllustreerd met o.a. kopiefragmenten
van allerlei documenten. Door deze illustraties,
later ook foto's en verschillende aanvullingen is
dit werkje geen opsomming geworden van al-
leen maar droge data, namen en feiten, maar is
een helder en leesbaar boek ontstaan.Het fami-
lieoverzicht wordt besloten met een stamboom
en een index. De tekst omvat 68 pagina's, de
stamboom 10, de index 5, terwijl ook nog een
literatuurlijst en een bronnenopgave zijn toege-
voegd. Persoonlijk had ik de rasters van de illu-
stratie graag iets fijner gezien, en de stamboom
pagina's naar een kant afgedrukt, waardoor men
deze achter elkaar kan bekijken. Een en ander
doet echter niets af van de inhoud, waarvoor
ongetwijfeld heel wat uurtjes onderzoek nodig
zijn geweest.
In het register staan, naast de patroniemen, heel
wat familienamen vermeld van personen die op
de een of andere manier met de familie Engga
verbonden zijn geweest of een rol in hun leven
hebben gespeeld.

Het formaat is A4, de prijs bedraagt slechts
ƒ 22,50 (excl. portokosten). Het is te bestellen
bij mevr. K. Idzinga, De Rietgans 4, 8862 LT
Harlingen, e-mail: klazien.idzinga@club.tip.nl,
tel. ('s avonds) 0517-416362.
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Oproep voor deelname aan de Nederlandse Aan-
moedigingsprijs voor Genealogie
Onlangs is een stichting opgericht, die de
beoefening van de genealogie in Nederland
wil bevorderen door het instellen van een
prijs.
De Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor
Genealogie is de eerste landelijke prijs, die
vooral bedoeld is tot het stimuleren van be-
ginnende genealogen. De prijs zal zo moge-
lijk jaarlijks worden uitgereikt en bedraagt
250 gulden plus een oorkonde. Voor de uit-
reiking zal een passende gelegenheid wor-
den gezocht (gedacht wordt aan één van de
vele genealogische dagen die hier te lande
worden georganiseerd). De prijs zal in 2001
voor het eerst worden toegekend.

Voor de Nederlandse Aanmoedigingsprijs
voor Genealogie komen in aanmerking:
a. een eerste genealogische publicatie of
bronnenpublicatie in een regionaal of lan-
delijk tijdschrift.
b. een genealogische publicatie (zelfstandig
of in een tijdschrift), die om andere redenen
naar het oordeel van de jury bekroning ver-
dient.

De publicaties moeten in 2000 zijn versche-
nen.

U kunt voor bekroning met de Nederlandse
Aanmoedigingsprijs voor Genealogie in
aanmerking komen door u aan te melden bij
het secretariaat van de jury. Ook derden
kunnen de jury op mogelijke kandidaten
voor de Nederlandse Aanmoedigingsprijs

voor Genealogie opmerkzaam maken. De
jury roept belangstellenden op - zij denkt
hierbij ook aan redacties van genealogische
bladen - om haar te attenderen op beginnen-
de genealogen, die voor het eerst met een
interessante en opvallende publicatie voor
het voetlicht treden (met name in de regio-
nale bladen). Tevens behoudt de jury zich
het recht voor om zelf publicaties in hun
beoordeling te betrekken. Auteurs en ande-
re belangstellenden kunnen schriftelijk hun
deelname kenbaar maken bij het secre-
tariaat van de jury: Nederlandse Aanmoedi-
gingsprijs voor Genealogie, p/a Westduin-
weg 165, 2583 AA 's-Gravenhage. In som-
mige gevallen zal de jury een kopie van de
voorgedragen publicatie bij de auteur of be-
langhebbende opvragen. Bij de beoordeling
zal de jury met name letten op originaliteit,
diepgang, visie en vernieuwing.

De sluitingsdatum is bepaald op 31 maart
2001. De uitslag zal binnen twee maanden
na de sluitingsdatum bekend worden ge-
maakt. Het oordeel van jury is bindend en
over de uitslag is geen correspondentie mo-
gelijk. De jury bestaat thans uit: B. van
Dooren, L.M. van der Hoeven en W.J.
Spies.

Naschrift van de redactie
In NGV-kringen zijn de leden van de jury
geen onbekenden. Wij hebben begrepen dat
de schenker van de prijs, althans voorlopig,
onbekend wil blijven.
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Genealogische vragen en contactzoekers
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruim-
te dit toelaat. Maximaal per contactzoeker/
vraag per jaar 720 letters/spaties. De contact-
zoekers en vragen worden ook tenminste vier
maanden op onze site van het internet geplaatst
(tenzij u daar bezwaar tegen heeft), waardoor
wij de kans op voor u gunstige resultaten hopen
te vergroten. Gaarne, als u internetgebruiker
bent, ook uw e-mailadres.

Antwoorden, met dank aan de inzend(st)ers:
Caserneermeester = kazememeester, fourage-
meester.
Hagar comitis betekent Den Haag. De betref-
fende doopgetuige was dus uit deze plaats af-
komstig.
Te wasschap gaan {Ons Erfgoed, pag. 211)
Bedoeld zal worden waskip, ook warskip; zie
Westfries woordenboek van Jan Pannekeet. Te
warskip gaan is uit logeren gaan.

Vragen:
Kan iemand mij vertellen wat het beroep is van
een pennebereider of zoals geschreven in akte,
pennebereyder ? Ook kwam ik een penneberei-
dersknecht tegen. Bij voorbaat dank voor de
moeite,
Mevrouw J.A.Blok v.Capelleveen, Saturnu-
slaan 39 3721 SE Bilthoven tel. 030-2200581.
In Stabroek woonde in 1791 Jan Bom. Waar
ligt Stabroek (Ergens in W. Indië). De redactie

Contacten:
Acquoy. Tijdens een reünie rond 1976 te Ac-
quoy, gem. Geldermalsen zou er een familie-
boek zijn uitgebracht betreffende deze familie,
maar tot nu heb ik het niet kunnen achterhalen.
Wie weet meer en waar is het althans in te zien?
C. van Acquoy, tel. 0492 462176, fax 0492
468069.

Holl, Catharina, genoemd in de vraag betref-
fende de caserneermeester, komt twee maal in

mijn familiebestand voor, t.w. 1. geb. 11-4-
1828 te Deventer en 2. geb. 26-5-1829 te De-
venter. Graag zou ik in contact komen met de-
geen die onderzoek doet naar het geslacht Holl.
W.J. Keehnen, Sloterweg 81-22, 1171 CH Bad-
hoevedorp, tel. 020-659 36 20, e-mail:
< 100705.1206@Compuserve.com

Paauw, Jaapje woonde rond 1816 te Laag
Nieuwkoop. Gezocht haar ouders en haar overl.
Datum. Zij was gehuwd met Aart Vien en later
als wed. met Willem Boerefijn. Waarschijnlijk
is zij uit de provincie Utrecht verhuisd. Wie
weet iets over haar?
J. Boerefijn, Grijpenstraat 32, 2405 GN Alphen
a/d Rijn, tel. 0172-477529, e-mail: Boerefijn.
Canta@worldonline.nl

Octavio Angelino, onze oud grootvader ,
kwam ik surfend over de World Family Treema-
ker site tegen met een verwijzing naar WFT vo-
lume 12 (cd-rom), tree 322 tegen. Wie kan mij
een uitdraai van deze tree verstrekken?
J.G.F. Walther IV, tel. 0172-441105 of e-mail:
walther4@worldonline.nl.

Vennink, Geert, geb. Assen 21-12-1856, overl.
Sprang-Capelle 21-2-1936, getr. Met Wilhel-
mina Antoinetta Elisabeth Strankinga, geb.
Genderingen, 17-12-1862, overl. Sprang-
Capelle, 12-03-1940. Wie zijn de ouders, broers
zussen? Ook verdere informatie is welkom.
J. Pomper, Molenstraat 51, 5161 TJ Sprang-
Capelle, tel. 0416276787.

Ons Erfgoed. Alle jaargangen van Ons Erfgoed
vanaf 1993 te koop aangeboden.
Ir. C.J. van Daatselaar, Krammer 8, 2641 TZ
Pijnacker, tel. 015—3695493..
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Naamregister Ons Erfgoed 2000

Aa, van der 83
Ach(g)teveld 43
Adrichem, van 145, 146
Albert 244
Albrecht, aartshertog 26
Algera 259
Alphen, van 192
Amida, van 7
Anastasiaól, 206
Andel, van 127
Angelino 261
Anselmus 10
Anthonisz 145
Antoniecco 244
Arent 111
Arler 43
Aurijn 87
Avemaker 211
Avicienna 7

B
Ba(e)rtelsmann 147-150
Bach 233
Baer van Slangenburg,
van 176
Baerleus 13
Baerveldt 87
Bakker 160, 204, 211,
245
Balthasar 251
Barends(e) 210-212
Barnard 210
Baschy 88
Bast 251
Baulne, de (la) 26, 27
Beauharnais, de 206
Beekman 197
Beenders212
Beets 98
Bemmelen, van 209, 210
Berckenrode, van 251
Bergen, van 130,188
Bergh, van den(r) 69, 243
Bernard210
Betger 88
Beuckelaer 192
Beukelsz. 105-107
Bickhoff 197

Bierbrouwer 210
Bils, de 88
Blaeu251,252
Blankert 245
Blokv. Capelleveen 261
Blom 132
Bo(c)xe(n) 43
Bo(u)da(e)an 43
Boelman 71
Boerefijn 261
Boerhaave 12, 13, 107
Boes 87
Bogerijen 43
Bohnen 130
Bollan(d)t 88
Bollebakker 204
Bom 261

Boogaard, (van den) 87,
220
Boom 209, 211
Boomsma 57
Boon 173
Borselen, van 88
Bosch Kemper 140, 142
Boshu(y)i(s)zen 44, 204
Bossevain 142
Botter 43
Bouchard 57
Bourgondië, van 14
Bowles 206
Boxhorn 251
Braekel 88
Braems 43

Braun-Hogenberg 251
Braunschweig-
Lunenburg, von 149
Bredero(de) 146, 230
Bree, van 234
Bregge, van der 145
Brienen, van 119
Bro(e)ck, (van den) 186,
190
Broekstard 88
Brouwer 172, 173,209
Brunot210
Buij(y)s 187
Burg(h), van der 41,243
Bus 87
Buuning 209

Buyel 130

C(K)r(u)oes(s)(z)(e)(n)
166
Canisius 256
Capadose 135
Cassini 220
Casteren, van 209
Chadborn 49
Chataigné 44
Claisz 145
Clemens VIII, paus 25
Cock, de 191
Coenen 191
Cohen 207
Coomans 44
Coopman 43
Corffmaecker 66
Cornelis(z)(se) 20, 145,
212
Comhert 234
Cort van der Linden 142,
196
Corver 66
Coster 230
Couwenbergh 186
Croon 65

D
Dam, van 88
Daneels 153
Deene 20
Dekker 160
Delft 157
Delpht, van 192
Delprat 197
Dentz 138, 142
Deurne, van 189
Deventer, van 251
Deveren, van 106, 107
Dietz, van 153
Dij(c)k, van 27, 145, 146
Does 204
Donckx 192
Donders 95
Dooren, van 260
Douxchamps 154
Driebeek 197

Driessen 186, 189
Drillen, van 107
Drunen, van 87
Duchateau 27
Dulles 194
Dumbar 83

E
Egmond, van 43
Eilbracht 245
Elburg, van 174
ElizabethI158
Ell(d)erman 44
Emminga 88
Eng van der 244
Engga 259
Erasmus 8, 226
Ertborn, van 153
Essen, van 106
Ewijk, van 249

F
Faberl76
Ferdinand II. keizer 26,
27
Ferguson 206
Filott 130
Fliedner 139
Floris V 33, 84, 236
Fodor 234
Foppes 71, 73
Foreest, van 8, 12, 14,
143
Frans(s)e(n) 130,216
Frederik, prins 109
Frederik Hendrik, prins
25
Freeks 106

Gaalen, van 42
Galenus 14
Gansfort 8
Geber 7
Gebroers 87
Génart 154
Gerdner 209
Gerritsz 173
Geurt 243
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Gherijtsz. 84
Ghesel, van 107
Giffen, van 88
Gil(l)is 153, 154
Gillisdr 176
Gooris 87
Goossens 68, 69
Gorle(z) 154
Gosman 210
Gouwe 245
Granvelle 28
Gregorius XVI, paus 244
Groot 160
Grote 8
Grotthus 148
Guicciardini 251
Guin209, 210

H
Haeften, van 191
Hammer 207
Hannis 245
Hanouf210
Hansen 14
Hauser 206
Haven, van der 83, 84
Hazekamps 209
Heekeren, van 92
Heine 194
Heinen 170, 171
Hemmings61,63, 206
Hendriks(en) 118, 119
Hendrix 130
Henegouwen, van 237
Henrar 113
Henri IV 25
Hermsen 119
Herre 109

Hes(f)s(f)els 187, 188,
193
Heyden, van der 251
Hilbrandi 71
Hillen 127
Hippocrates 14
Hoed 209
Hoeven, van der 260
Hof(f)man 106,210
Hohenlohe Waldenburg,

' von 29
Hohenlohe Bartenstein,
von 29
Hohenstaufen, van 10

Holl220, 261
Hollenberg 212
Homas210
Hooft 21, 230, 234
Horst, van der 176
Hos 245
Hout, (van den) 187, 212
Houtman 154
Hoving 71
Hoymones 154
Hübener 132
Huineman 245, 246
Hurckmans 191
Huygensz 145

I
Isabella, aartshertogin 26,
27,28

Jacobs(z) 145, 161
Jans(z)21, 144, 145, 161,
215
Jansen (de Wit) 159
Jans(s)en 119,251
Jefferson61,63, 206
Jittema 197
Johan III, graaf 25-29
Johannes XXIII, paus 217
Jongh, de 88
Jung 233
Justianus 7

K
K(C)oppert 58-61
Kanis 256
Kap 247
Karel de Grote 105, 144,
147, 194
Karel de Stoute 146
Karel V 28, 227, 237
Karreman 246
Kellenaers 197
Kerkhof, (van de) 87, 130
Kes 234
Kindermeer 246
Klieft 211
Knijff, de 58
Koch209, 210
Kok 244
Kooij, van der 73
Koof 204, 210

Koopman(s) 87
Kooyman 160
Korfker 66
Korfmaker 66
Korver 66
Koster 210
Kuid211
Kuiper 212

Lange(n), de (van) 187
Laureyns 128
Lee 158
Leeuwenhoek, van 230
Leijendekker 68, 69
Leijten 128
Lenssen 130
Leschot 176
Levret212
Liebragh 211
Ligne, de 26, 27, 29
Lincoln 206
Linnaeus 13
Lith, van 246
Lodewijk de Vrome 250
Lodewi'jk XIII 158
Lodewijk XIV 220
Lodewi'jk XVI 61, 110,
206

Lodewijk XVII 61
Lodewijk Napoleon,
koning
Loghem, van 44
Loon, van 119
Lugt 197
Lups3, 4, 107
Luther 105, 106
Lynden, van 41

M
Maanen, van 109, 176
Maarschalkerweerd 114
Maimonides 7
Malander, de 27
Manahan 206
Mannus210
Marie, prinses 109
Masewaal 111
Matthijsz. 106
Maurisses 27
Maurits, prins 25, 26, 153
Meegen, van 211,212,

245, 247, 248
Meer, van der 243
Meer, ter 68, 69
Meer, van der 130
Meeren, van der 44
Meeus 128
Meeuwen, van 247
Meijer 130
Meijes 259
Meijne(n)212, 247
Mengelberg 234
Menke 246
Mense 246

Merode-Westerloo,de 29
Meyboom 142
Meyer 197
Meyne212
Michielz. 73
Middendorp 210
Miebis 88
Moens 192
Monachus 251
Mont, de 24
Mooij(y) 160,245
Moor, de 192
Mors 245

Mu(s)tsa(e)rt(s) 127, 128
Mughoven, van 190
Mulder 246
Munck, de 132
Muntje werf 249
Muntsener 246
Murée(z) 154
Muwis 88

N
Napoleon 91
Nassau, van 24, 49
Nassau Siegen, van 23-31
Naundorffól, 110,206
Nicols 187
Nightingale 139
Noot, van der 192

O
Obrecht 233
Oderhoft211
Oldenberge, van den 107
Olferts71,73
Ontyd 135
Oranje, Willem van 8, 12,
24,26,28, 153
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Otten 192
Ou(de)rijn 87
Oud 246
Oudheusden, van 192
Oultremontd=108, 109

P
Paauw 261
Paganini 206
Palm, van der 92, 98
Pannebakker 197
Pannekeet 261
Pare 9
Paul, de 139
Paulus V, paus 26
Paulus VI, paus 256
Peerlkamp 209
Pels 190
Perez 209
Philips Willem 26
Pieters 143, 161
Pilaeys 43
Pippijn II 256
Pippijn III de Korte 147
PiusIX,paus217
Plaatjer71
Plato 229
Plensinga 132
Ploeg, van der 114
Pluim 212
Poels 114
Pomper 132
Poort 43
Poppe Pietrz. 247
Prins 197
Pruisen, van 246
Pruyssers 190
Pubben 130
Puget, de 29
Putoc 84

Q
Quaedvlieg 130

R
Rams 187
Reetgeld210
Reist 246
Rembrandt 19
Requarda, de 250
Reynvaan 140
Rhazes 7

Rhoer, de 83
Richard III 206
Rietbergen 41
Rijkenbe(u)rg(ch) 44
Rijswijk, van 105
Rixtel, van 188
Roden, van 44
Roelofs 176
Rol(le) 161,212
Romanov 206
Romckes 259
Rooses 154
Rotteveel 243
Rubens van Thorn 154
Rubensl53, 154
Rudolf II, keizer 25
Ruitenkamp 88
Ruloffs 234

S
S(Z)uiker 161
Saenredam 66
Saksen, van 153
Sandbergen 210
Sande, van den 44
Sanderus 27
Sandrien 153
Sar, den 44
Sasbout 163
Schavemaker 212
Scheuvens 132
Schwellingrebel 142
Scie, van 84
Seegersll8, 119
Senteur (Santis/Centuer)
44
Seuren 130
Severijns 130, 154
Sijmens 160
Si'mon(sz) 44, 106, 173
Simonis 173
Sinnige212
Sint 211
Sintvisscher 246
Slots 130
Smient 65
Smits 247
Smitt 234
Smo(u)lders 128
Smulling 176
Snoeck 176
So(u)(e)burgh 162-164

Soest(Zoeth), van 87
Sokrates 229
Solingen 50
Spanje, van 197
Spe(c)k(e), van der 146
Spiegel 234
Spierinck van Bautersem
153
Spies 260
Spreeuwenberg, van 241
Stael, von 147, 148, 149
Starreveld210
Stelder 245
Stelling, van de 197
Stevensz 205
Strankinga261
Strate, van der 43
Stuij 173
Suc(k)ker 161
Swart 187
Sykes 63, 206, 207

T
Takens 87
Teijlingen, van 146
Tensz 160
Terra 212
Teunissen 119
Thomassen 119
Tibben 220
Tollenaere, de 27
Tronchin 107
Tuilen 209

U
Ubachs 195
Urbanus VIII, paus 26
Uylenburgh 19

V
Vaessens 130
Vahrendorf, von 147
Varo, de 188
Vennink 261
Venverloo 44
Verachter 154
Verhulst 234
Vermande 211
Vermeer 88, 118, 119,
173
Vermeulen 44
Vermoeien 154

Verweij 132
Vien261
Vincken, van 107
Viss(ch)er 234, 251
Vlaerdingen, van 84
Voet 68, 69
Vondel 65, 112,234
Vorst, van der 162-164
Vos(sius) 13, 106
Vredeman 211

W
Waard, de 41
Warning 209-212, 244-
246
Wee(z)s(i)es 176
Weede, de 209
Welle 204
Werde, van 210
Westerveld(t) 163,245
Weuthen 130
Weve 197
Weyden, van der 153
Widukind 194
Wier 9,14
Wijen 127
Wijkersloot 244
Wijnghene, van 27
Wijs, de 43
Wildeman 212
Wilhelmina, koningin 197
Wille 144
Willem I, koning 92, 108-
110 212,246,247
Willem II, koning 41,
109,247
Willem III, koning 174
Willem IV, graaf 21
Willem V, prins 63
Willems(z) 84, 88, 144,
145
Willibrord 84, 246
Wit(t), (de) 41, 176, 187
Woensel, van 188, 189
Wolfers215
Wolff, de 112
Woodville 206
Wortel 130
Wubbe 197

Y
Yperman 9
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Zaadnoordijk211
Zeeders 211

Zeekant 249
Zijl, van 42
Zonjee 211,212

Zakenregister Ons Erfgoed 2000

Aanmoedigingsprijs 260
Academie Francaise 230
Academie(s) 229-232
Acta Sanctorum 256
Adel 230
Adeldom 143,144
Adelsboek, Nederland's
37,172,214
Aderlater 53
Afdracht in natura 149
Afkortingen 162
Afstammmg(-slijn) 61,
62, 100, 101, 145
Afstammingsreeks 99
Afval(lig)119
Agenda 43, 87, 131, 175,
220,241
Akte, geboorte 16
Akte, huwelijk 16
Akte, overlijden 16
Akte van indemniteit of
readmissie 200, 201
Akte, wereldlijke 188-190
ALDFEAR 253
Amstelodamum 255
Apotheker 10, 11,47-50,
92-98, 136-141,211
Apothekersrecepten 7
Archief Veenkantoor 201,
202
Archief, Zeeuws 35, 164
Archiefnieuws 35, 79-80,
164,215
Archiefstukken 109
Archieven, Friese 42
Archieven, kerkelijke
161, 199
Archieven, Pekelder 108
Archivalia 198
Artis Pharmaceuticae
Doctor 93
Arts, lijf 8
Artsen, Joodse 6, 7
Attestatie 199

B
Baai 69
Baljuw 237
Bank van Lening, Am-
sterdamse 65
Barbier 9
Baronie 27, 29
Bastaard 56, 57
Bataafse bewind 91
Be(a)gijn(hof) 185-189,
192
Beambtencasino=s 182
Begijn 10
Begraafboek 68
Belangrijk nieuws uit
Limburg 113
Belasting, erfenis 148
Belasting voor het bis-
schoppelijk ambt 149
Bennekom 1656- 1837
(CD02), Diaconierekenin-
gen van 83
Beroep(saanduiding) 163,
164
Beroepen, geneeskundige
6
Beroepen, medische 6
Beroepen, paramedische
140
Beroepen van toen
(korenst..-korset..) 66-67
Beroepen van toen
(korteg...kraak...) 111
Beroepen van toen
(kousenbreien-kraan)
158-159
Beroepen van toen
(kraanzager-kruit-) 203-
205
Beroepen van toen (kop.-
korenm) 19-22
Beroepen van toen
(kuiper-lakmoesmaker)
239-241
Bestuur, stads 12
Bevolkingsregister 195-

198
Bevolkingsadministratie
198
Bijzonder Gewoon 259
Bladen, Genealogische en
Heraldische 38
Blazoen 225, 226
Blazoeneren 34
Boeken en tijdschriften
40-42, 83-85
Boeken, rekening 202
Boeken, staat 202
Boekennieuws 127-129,
172-174,216-217,259
Boerderij Bertelsmann
147
Boerderijen-Hazen 147
Bombazijn 69
Bordije21
Boringe 21
Breistoel 158
Breukmeester 53
Broedergemeente, Evan-
gelische 200
Broederschap, Remon-
strantse 200
Broederschappen 180,
183,225
Bron, transcriptie van de
18
Bron-georienteerd 15
Bron-vervangend 15
Brouwer in de Alblasser-
waard en Vijfheerenlan-
den 172
Burgerlijke Stand 17,68
Buurschap(pen) 236

Cackjoffer(s) 228
Cameleot 69
Caritas 10
Carlovingian 194
Cartografie 220, 250-252
Caserneermeester 220,
261

Casuïstiek 9
CD-romnieuws 38, 82-83,
126, 170-172,213-215,
254
CD-roms, genealogische
37
Cellebroeders/zusters 10
Centraal Bureau voor de
Genealogie 5
Charters 25
Cheddar man 206
Chirurg 14
Chirurgi iurati 8
Chirurgicum, anatomico
51
Chirurgicum, collegium
medico 51
Chirurgie, oorlogs 9
Chirurgijn 8, 9, 49-53,
136
Chirurgijn, militaire 53
Chirurgijn-heelmeester 11
Chromosoom 60-62, 207
Chymist 49
Collegia musica 229, 234
Collegium medico pha-
ramceuticum 48
Collegium medicum 47
Commissieboeken 132
Commissies, departemen-
tale 92
Comp-Gen.box, Die 39
Computerbeeldbewerking
16
Computerprogramma, ge-
nealogisch 123
Contracten, erfpacht 202
Corroy 26
Couli 150

D
Dagboek Joannes War-
ning, vroed- en heelmees-
ter 209-212, 244-249
Data, genealogische 18
Data-invoer 17
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Databank, heraldische 42
Database, DNA 63
Dateren naar Feestdagen
75-79, 120-122, 167-169,
217-219,256-258
De naam moet behouden
blijven 160-161
Decre(e)t(en) 33, 91
Dedigsluden 70
Degener-CD 1,39
Deken 225
Deurwaarder 216, 217
Deurwaarder, De Neder-
landse 216
Devies 225, 226
Diaconessen 139
Dienstverlening 148, 149
Digitalisering 18
Dijkbreuk(en) 236
Dijkgraaf 236, 237
Dijkplicht 236
Dijkslag(en) 237
Dijkstoel 236
DNA onderzoek onder-
steunt genealogie 58-61
DNA onderzoek 61-63,
110,206-208
Doctor arte obstetriciae
51,92

Doctor chirurgiae 92
Doctor medicinae 13, 50,
51,92
Doctor, medisch 11
Documentatiecentrum
NGV37
Dokter, stads 8, 9, 11, 14
Dokters, chirurgijnen en
wat dies meer zij 6-14,
47-54,91-98, 135-142
Doopboek 68
Doopregister(s) 197
Doopsgezind 105, 106
Doopsgezinden
(Doopsgezinde Broeder-
schap) 199
Drill 69
Drogist 49, 93
Droogzegel 5
DTB-boeken 68, 162,
163,255
Duffel 69

E
Edt van de getrouwigheit
25
Een tweetal recepten van
onze voorouders 98
Een nieuw millennium
174
Eenheden, bestuurlijke
198
Eglises Wallones 200
Egodocument 212
Elite 232
Enkele begrippen 150
Envelopperen 22
Envie 22
Envoye(eren) 22
Eo quad 22
Eodum (anno, die, instan-
tie, morbo) 22
Ephorus 22
Episcopus 22
Epithalamium 22
Eppendorf nr. 4, de oor-
spronkelijke woonstee
van de >Bartjes= 147-150
Equaal 22
Eques (loricatus) 22
Equinoctiaal 22
Equinoctie 22
Equipagie 22
Equiperen 22
Equivale(nt)(ren) 22
Equivocatie 22
Eradicatie 22
Eradiceeren 22
Erectie 22
Erentfest 22
Erfclage 22
Erfdeling 22
Erfdienstbaarheid 22
Erfdochters 149
Erfdrager 22
Erfenis 26
Erfgeding(c)(e) 22
Erfgescheit 22
Erfmagescheit 22
Erfrecht 56, 148
Erfschatter 22
Erigeeren 22
Eripieeren 22
Erraten 22

Erreeren 22
Erreur 22
Erroneus 104
Erudieren 104
Esclaircissement 104
Esgal(eeren) 104
Espa(e)rgne 104
Esquadre(on) 104
Essaye(ur)(eren) 104
Esschappeeren 104
Essentie(el) 104
Est 104
Estaminet 104
Estim(atie)(eeren) 104
Estrik 104

Etstoel, ordelen van de
106
Eusonie 104
Euvel(daad)(lijk) 104
E.vacu-atie (eeren) 104
Evaluatie 104
Evanesceren 104
Evenement/Eventus 104
Evenmaat 104
Eventualis, dolus
Eventuceren 104
Eventus 104
Evictie(ie) 104
Evinceeren 104
Eviteeren 104
Evoc(atie)(eeren) 104
Ex(acte)(acteur)(actie)
(actioneeren) 104
Exacte 104
Exaggereeren 104
Exalteren 104
Examen 104
Examen, doctoraal 92
Examen, kandiaats 92
Examen, verloskundige
92

Examin(atie) (eeren) 104
Excedeeren 104
Excellent 104
Exceptie(litits finitae),
(van litispendentie),(van
ranvo),(van transactie)
155
Exceptio rei judicatae 155
Exces(syf) 155
Excipi(eeren),(ient) 155

Excipiendo 155
Excisenaer 155
Exciteren 155
Exclameeren 155
Exclave 155
Excludeeren 155
Exclus(ie) 155
Excogiteeren 155
Excommunicatie 155
Excrement 155
Excus(s)eeren 155
Excussie 155
Excutoriaal 155
Execrabel 155
Executabel 155
Executeeren 155
Executeur 155
Executie 155
Executorie 155
Exeileeren 104
Exemt 155
Exept 104

Exeptie (declinatoir)(de
non numerata pecunia)
(dilatoir/dilatoria)
(peremptoir)
(proponeeren) (van in-
competentie) 104
Exequiën 155
Exhiberen 155
Extra cd-romnieuws 208

Faculteit, Leidse 134
Faculteit, medische 12, 13
Familieboek 71-75, 123,
212
Familiegegevens 72, 73
Familiegeschiedenis 73,
74, 86, 198
Familiekunde 55-57, 99,
102
Familieonderzoek(er) 55,
56
Familieorganisatie 72
Familieoverzicht 73, 86
Family History Centre 3
Farmaceut 11
Farmacie 14
Farmacopee 48
Flanel 69
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Forensisch Laboratorium
voor DNA onderzoek 58,
60
Foto's 124, 125
Frieske academie 12
Fryske Rie foar Heraldyk
5
Fryslan op de kaart - His-
toryske atlas fan Fryslan
39

Gasthuis 11, 137, 142
GD/D90 252
GD/Win 252
GDL03
Gecommitteerden 236
Geestelijke dochter 186-
189
Gegevens, gedigitaliseer-
de 16
Gegevens, genealogische
15
Gegevens, huwelijks 15
Gegevens, transcriptie 15
Gelderlander, De 38
Gemeentearchief Delft
110,127
Gemeentearchief Gronin-
gen 201
Gemeentearchief Nijme-
gen 79, 142
Gemeentearchief Zaan-
stad 79
Gemeentearchief Zwolle
215
Gendalim 254
Geneagram 99
Genealogie, adels 194
Genealogie - DNA- USA
61-63
Genealogie en Computer
252-254
Genealogie in Duitsland
151
Genealogie, klinische 61
Genealogie - niet altijd al-
leen de eigen familie en
verwanten 23
Genealogie of familiekun-
de? 99-103

Genealogie of familiekun-
de 54-58
Genealogie, wetenschap-
pelijke 57, 58
Genealogische (klooster-)
adders 185-193
Genealogische basisgege-
vens 118
Genealogische contact-
zoekers en vragen 43-44,
87-88
Genealogische kaartenbak
(nieuwe versie) (versie
4.02) 85
Genealogische puzzels
153-155
Genealogische vragen en
contactzoekers 132, 176,
220,261
Geneesheer 11
Geneesheer, stads 8
Geneeskunde, Byzantijns-
Arabische 6
Geneeskunde, Maatschap-
pij ter bevordering van de
96,97
Geneesmiddel, ordonnan-
tie 10
Geneesmiddelen 141
Genlias 15-18
Genootschap te bevorde-
ring van de Heelkunde 50
Genootschap(pen) 230-
232
Geschiedenis, bewoners
250
Geschiedenis, streek 116,
117
Geslachtsnaam 24
Geslachtsregister 73
Gewoonterecht 33
Gezondheid, officier van
95, 96, 136, 212
Gilde 141, 179, 180, 183,
225
Gilde, apothekers 54
Gilde, apothekers 48
Gilde, chirurgijns 50
Gilde, heelmeesters 9, 92,
93
Gilde, kramers 10,47

Gilde, Lucas 11
Gilde, slepers 205
Gilde, wantsnijders 10, 92
Gildenproeven 8
Glossaria 34
Groenewoud, Kwartier-
staat Quaedvlieg - van
Bergen, Een relatie uit
130
Grondboekhouding 250
Gynaecoloog 136, 137

H
Haagspel 227
Hagar comitis 261
Haza-Data 250, 252
Haven, Historie, geogra-
fie en genealogie van het
geslacht Van der 83
Heelmeester 9, 10,48-54,
92-98, 141,210,245
Heelmeester, scheeps 53,
95,96
Heelmeestersproef 10
Heemraadschap 179,236
Heemraden 236
Heerlijkheid 26
Heiligen 256
Heiligenkalender 75, 120,
167
Heiligverklaring 217
Hekel 240
Helmgeld 144
Heraldiek 173
Heraldiek van de basiliek
173
Heraldiek van de NGV,
afd. 5
Heraldisch College van
de VVF 5
Heraut, De 3
Het maken van een fami-
lieboek 71-75, 123-125
Het nieuwe Verenigings-
centrum NGV 165
Historie Future, stichting
36, 255
Historische woordenboe-
ken en glossaria van de
Nederlandse Rechtstaal
33-34

Hoefslag(en) 237
Hoge Raad van Adel 5
Hoofdgeërfden 236
Hoofdingelanden 237
Hoogheemraadschap 237,
238
Horigheid 149
Huislieden 144, 145
Huizen van Nassau 23
Huurling 148, 150
Images, gedigitaliseerde
16
Imperium Romanorum at-
que Francorum 194
Impost 204, 243
International Genealogi-
cal Index 3
Internet 15, 34

Jaarboek Centraal Bureau
voor Genealogie 1999
(deel 53) 40
Jaargeld 26
Jaargetij deboek 186, 188,
189, 192
Jezuïeten 25
Joodse gemeenschap 173
Joods Rhenen (1634-
1916). Verdwenen maar
niet vergeten 173

K
Kaarten, land 251
Kaarten, zee 251
Kadasterkaart(en) 250
Kalender 174
Kanunnik 7, 8, 189, 191
Karolinger 194
Keizer 225
Kerk, Evangelisch-
Lutherse 200
Kerk, Gereformeerde 199
Kerk, Hervormde 199,
202
Kerk, Mormoonse 4, 5
Kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der Laat-
ste Dagen 3
Keurmeester 12
Klooster 185-193

267 Ons Erfgoed nr 6, 2000



Klopje 187, 188
Klopvrouw 150
Knaap 225
KNO-arts 137
Kogelextractie 9
Kolonel 66
Koning 225
Koninklijke Vlaamse
Academie 33
Koninkrijk Holland 231
Kopiist 19

Kopij toeleveren 124
Koppelaar 19
Koppendraaier 19
Koppenzetter 53
Kopster 19
Korendrager 20
Korenkoper 21
Korenmaat 21
Korenmeter 21
Korenstorter 66
Korenverschieter 66
Korenwerker 66
Korenzetter 66
Korfloper 66
Korfmaker 66
Kornel 67
Kornet 67
Korsettenmaker 67
Kortegaard 111
Korve(n)maker/vlechter
111

Kossaard 111
Kostschoolhouderes 111
Koter 111
Kousenbreien 158
Kousenbreier 112
Kousenkoopman/kous(en)
nering 112
Kousenmaker 112
Kousenverzoler/kous-
verzoolder 112
Kraakschipper 112
Kraan(meester),
(kinderen) 159
Kraanzager 203
Kralenmaker 203
Kramer 203

Krant(-enzegel) 181, 184
Kronieken 223
Krotenspitter 204

Kruidenier 10, 11
Kruier 204
Kruikenkoper 205
Kruis, Het Ivoren 138
Kruis, Het Witte 140
Kruitmaker 205
Kruitmolenaar 205
Kruitverleser 205
Kruydlezer 205
Kuiper 239
Kunstschatten 27
Kwartierstaat 23, 30, 31,
73,99, 101, 103
Kwartierstaat van Zijl/van
Gaalen 42

Kwartierstatenboeken 224
Kwartierstatenboeken en
het Koningskwartier
(CD01), Alle 83
Kwastenmaker 239
Kwezel 186-188

Laboratorium, commerci-
eel 62
Laboratorium, patholo-
gisch 62
Laken 69
Lakendrapier 240
Lakenkoper 240
Lakenverver 240
Lakenvolder241
Lakenwever 241
Lakmoesmaker 241
Landjuweel 227, 228, 234
Landmeter 250
Lavementzetter 53
Ledezetter 53
Leprozen(huizen)8
Lesbrief 113
LGOG 113, 115
LI AS 15

Limburg, Geschiedenis
van 115
Limburghuis 113, 114
Limburgs museum 113,
115,116
Luigeld 204

M
Maatschappijen van de

Wetenschappen 47
Makelaar 21, 22
Martelaren 256
Matriarchale lijn 101
Matrilineaire lijn 62
Meesters, reizende 50
Meierverdragen, Karolin-
gische 147
Mennoniet 106
Merino 69
Met andere ogen-
Historische achtergronden
bij genealogie 105-107
Ministeriaal 145
Minneliederen 227
Mis 167

Mitochondriënlijn 101
Molton 69
Morgen 238
Morgenboeken 238
Mormonen 3
Museum, Teilers 232
Mutsart-Mutsaerts-
Mutsaers-Musters en an-
dere hieraan verwante fa-
milies 1270-2999, De
nakomelingen van 127

N
Naam, familie- 185
Naam, klooster- 185, 189,
190
Naam, wereldlijke- 185,
189, 190
Naamsverandering 160
Nar (dwaas, zot) 225
Nassau-Ronse 24-31
Navorscher, de 37, 126,
170
Netnieuws 42
Neuroloog 136, 137
Neuwied, Schloss 109
NGV36
Nieuw samenwerkings-
verband 223
Nieuwe vruchten van het
DNA-onderzoek 206-208
Nijmegen, archief 79
Nog meer puzzels 194-
198
Nog steeds worden gene-

alogische bronnen ontdekt
107-110
Nogmaals >De heraut= 3-
5
O
Obituarium 186, 188,
189, 192
OCR 123
Oermoeders, Europese
63
Oldambt, CD-rom's be-
werkingen Rechterlijk Ar-
chief 213
Onderscheidingen van de
Koning-Groothertog 41
Ontginning 250
Oogmeester 53, 94
Oorlog, 80-jarige 28
Opleiding, apothekers 95,
136
Opleiding, medische 47,
48,92
Opleiding, militaire ge-
neeskundigen 95
Oproep voor deelname
aan de Nederlandse aan-
moedigingsprijs voor Ge-
nealogie 260
Orde van het Gulden
Vlies 27
Ordonnanties 33
Orleans 70
Overijsselaars gezocht
128

Paleografie 32-33, 64-65,
156-157,242-243
Paleografie en archiefon-
derzoek 157
Palmpasen 120
Papieren, oude 107
Parenteel 99
Pasen 120
Patentregister 91
Patriciaat, Nederland's 37,
172,213
Patrilineaire lijn 62
Patriotten 184
Pennebereider 261
Personalia 18
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Personen, vermiste 198-
201
Physicien 8
Pinksteren 120
Plattegronden (stads) 251,
252
Portelanen 251
Predikant 68, 69, 164
Prinche (prins) 225
Pro-Gen 252
PRO-GENKids 113
Professie(jaren) 185, 189,
190, 193
Programma cd-rom 171,
214
Programma D.T.P
(opmaakprogramma) 124
Programmamodule 250
Programmanieuws 126
Prometheus 223, 224
Prometheus, Kwartiersta-
tenboeken 126
Provincielanden 250
Psychiater 136, 137

R
Raad van Brabant 191
Recepten 98
Recht uit de Lage Landen
33
Rechts(historische)
bronnen 34
Rechtshistorici, Vlaamse
34
Rechtspraak 236
Rechtsterminologie 34
Rederijkerkamer(s) 224-
226, 230
Rederijkers 183,224-228
Registers, contra 199
Registers, lidmaten 199
Registers van aangeko-
men en vertrokken perso-
nen 198
Registratie, begraaf 16
Registratie, doop 16
Registratie, trouw 16
Registratie, vluchtelingen
196
Régistre Civique 170,214
Ridder(schap) 143, 146

Ridderorden 41
Rijksarchief, Algemeen
109
Rijksarchief in Drenthe
215
Rijksarchief in Groningen
108
Rijksarchief in Limburg
114
Rijksarchief in Noord-
Brabant 35
Rijksarchief in Overijssel
215
Rijksarchief te Ronse 24
Rijksarchiefdienst 15
Ritmeesterschap 25
Ronse, baronie 27
Ronse, heren van 24
Ronse, stadszegel 29
Rooms-Katholieken 200
Royal Society 230

Scannen 123-125
Scheepsheelmeester 53,
95,96
Schepenzegels, De Zwol-
se 130
Schepenzegels 130
Scholen, klinische 94, 95,
135
School, illustere 12, 13
Schoolmeester 111, 163,
164, 188,245
Schot 143, 145
Schutterij 179, 180, 183,
225
Secularisering 7
Society, Caledonian 36
Specialisatie, heelkundige
94
Spillezijde 194
Staarsteker 53
Stadhouderloze tijdperk,
tweede 232
Stadsarchief, Amsterdams
197
STAM 252
Stam, Van Zeeuwse 126,
214
Stam- en Naamreeksen,

Westlandse 42
Stamboek 73, 74
Stamboeken 132
Stamboom 2000, een
nieuw programma 86
Stamboom 23, 86
Stamboom, familie- 56,
57,58
Stamreeks 23, 58, 60, 72,
101, 103
Stamvader 55, 100, 103
Steensnijder 52
Stichting 'Uit welke be-
ker' 166
Stratificatie in de 18de
eeuw, sociale 13
Streekarchief Hollands
Midden 208, 215
Streekarchief regio Eind-
hoven 35
Studiegroep Genealogie
Westland 58
Successie, memories van
16
Surplus 68-69, 118-119,
162-164

Tabaksnijverheid 127
Tabaksnijverheid (en de
historie van de oudste si-
garenfabriek A. Hillen),
De geschiedenis van de
Delftse 127
Tabijn 70
Tandenmeester 53, 93, 94
Tandheelkundigen 138,
141
Tandtechnicus 138
Telefoongids, Nieuwe 82
Termen van vroeger 69
Termen van vroeger
(erron... - exept...) 104
Termen van vroeger
(exceptie litits finitae-
executorie) 155
Testament 26, 27
Tijdschrift voor Geslacht
en Wapenkunde 38
Trijp 70
Tweelingenregister, Ne-

derlands 57
Twin Study, Minnesota
57

U
Universiteit 8, 12
Universiteit, Calvinisti-
sche in Geneve 25

V
Vaandrig 225
Van genootschappen, so-
ciëteiten en andere vere-
nigingen 179-184,224-
234
VDM 164
Veengebieden 250
Vereniging Tehuis voor
Belgische kinderen 197
Verenigingscentrum 165
Vereniging, Nederlandse
Genealogische 36
Verenigingsnieuws 36-37,
165-166
Vereniging(-sleven) 36,
180-183
Vermiste personen 198-
201
Verpleegkundigen 139-
141
Verpondingkohieren 250
Vierschaar, Hoge 143-
145
Vinder 150, 225
Visitatieverslag(en) 185,
190, 191
Vlaamse Heraldische
Raad 5
Vlaamse Stam 5
Vlaamse Vereniging voor
familiekunde 5
Vlijm 9
Vluchteling(en) 195-197
Volkstelling-1947 201
Voorouderonderzoek 57
Vrij koop 149
Vroedmeester51,93, 94,
97,210
Vroedvrouw 51, 92-98,
141
Vrouwenarts 136
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w
Waalse Hervormde Ge-
meente 200
Wapen 4, 145, 146
Wapen, Nassau-Siegen 29
Wapenbrief 5
Wapenfiguur 4
Wapenregister 5
Wapens, adellijke 5
Wapens, burger 5
Wapens, decreet over de
5
Wapens, familie 5

Wapens, overheids 5
Waterschap(pen) 235,
237, 238
Waterschapsarchieven
235-238
Waterschapsbestuurder(s)
237
Wederdoper 105-107
Wees op uw hoede 152
Weeshuizen 195
Welgeborene(n) 237
Weigeborenen in Holland
143-146

Werkgroep Genealogie
Sliedrecht 81-82
Westlandse kwartieren 42
Wet voor de geneeskunde
91
Woordenboek, historische
34
Woordenboek der Neder-
landsche taal 172
WW-Person 39

Zaligverklaring 217

Zegels 35, 130
Ziekenfonds 137, 138
Ziekenhuis 137, 142
Zijl vesten 236
Zorg, medische specialis-
tische 136, 138
Zuigelingensterfte 97
Zuster, witte 189
Zusters van Liefde 139
Zwaardzijde 195

Redactie en administratie wensen
u en de uwen een goed, gezond en

genealogisch vruchtbaar 2001

Uitgeverij Alvo/Ons Erfgoed

vindt u op het internet:

www.aacr-net.nl/alvo

Uw e-mails kunt u zowel via dit adres verzenden, maar ook richten aan

h.lups@wxs.nl

Op beide adressen zijn kopij, vragen, contacten en opmerkingen welkom.
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CD-rom's
Op de genealogische dagen, waar wij aanwezig zijn, hebben we in principe de door
de Stichting Historie Future uitgegeven cd-rom's steeds bij ons (plus een computer),
zodat daar de mogelijkheid is de cd-rom's in te zien, voordat u ze aanschaft. Na af-
spraak is dit eveneens mogelijk op het adres van uitgeverij ALVO. Voor adres, tele-
foon en e-mailadres zie de colofon van dit blad (pag. 2)

Komende Alvo-uitgaven:

Index Ons Erfgoed
Er wordt momenteel gewerkt aan een zaken- en personenindex van de eerste zeven jaargan-
gen van Ons Erfgoed. Omdat ook de achtste jaargang met het verschijnen van dit nummer ten
einde is, hebben we besloten ook deze toe te voegen. Publicatie op flop, eventueel in druk.
Bijzonderheden volgen zo spoedig mogelijk.

Bedeling en bedeelden.
De auteur, JW. Koten, gaat in deze uitgave in op de armoede en armoedebestrijding in vroe-
ger tijden. Doel is een beeld te schetsen hoe men in de loop der tijd tegen het verschijnsel ar-
moede aankeek en welke instellingen zich met de armenzorg hebben bezig gehouden. Dit on-
derwerp is om verschillende redenen waardevol voor de genealoog. Niet alleen krijgt men
een beeld van de levensomstandigheden van de armen, die ook in bijna elke familie wel voor-
kwamen, ook levert de armenzorg de nodige gegevens op, die voor genealogen zeer waarde-
vol kunnen zijn. Evenals bij het bijeensprokkelen van belastinggelden werd ook bij de bede-
ling ijverig geadministreerd. Men maakt kennis met de bedeelden - soms een enige mogelijk-
heid om familierelaties te kunnen leggen - maar ook met degenen, die bedeelden, wat ook
lang niet altijd een pretje was, o.a. omdat de middelen lang niet altijd toereikend waren. Ver-
der is er de nodige strijd geweest tussen de verschillende partijen, die zich met de bedeling
bezig hielden.
De verschijning is gepland in het voorjaar van 2001.

De Russische veldtocht van 1812.
Aart Kool werd op 8 augustus 1808 aangesteld tot 2de luitenant van de artillerie en genie in
het toenmalige koninkrijk Holland. Bij de inlijving bij het Franse keizerrijk in juli 1810 werd
hij in het Franse leger opgenomen en op 21 september 1810 bevorderd tot Ie luitenant-
ingenieur. Hij is met de Franse troepen tot in Moskou geweest en heeft ook de terugtocht
meegemaakt, waarbij hij o.a. actief was bij de bruggenbouw over de Berezina. Dit ego-
document geeft inzicht in het soldatenleven tijdens de Russische veldtocht die aan zo velen,
ook uit ons land, het leven heeft gekost.
Deze uitgave zal weer verschijnen in samenwerking met Mars & Historia en eveneens inge-
leid worden door de heer Sloos.
De verschijning is gepland in het voorjaar van 2001.
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Boekenoverzicht
Streken-Roman (Tinus neemt ons mee). Auteur M.A. van de Zandt. Deze autobiografie (1870-
1910) omvat ook zo'n 150 jaar familiegeschiedenis. De auteur heeft geen gemakkelijke jeugd
gehad. Tinus beschrijft van uit zijn (katholieke) geloofs- en beleveniswereld het leven zoals het
hem en zijn familie is overkomen. Ingenaaid, 160 pagina's, (prijs ƒ 24,50)

Familienamen in Nederland van hier en elders. Auteur J.M. Spendel. De inhoud is gebaseerd
op een selectie uit de vele geschreven bronnen over geslachtsnamen. Het houdt zich bezig met
de registratie en juridische zijden van de naamgeving, gevolgd door het ontstaan, soorten na-
men, bijnamen,modenamen, Friese familienamen en buitenlandse familienamen in Nederland.
Vooral dit laatste deel is relatief uitgebreid en bevat over deze nog vrij weinig bekende namen
de meest recente informatie. Het boek wordt besloten met een register en een literatuurlijst. In-
genaaid 156 pagina's, (prijs/26,50)

Jan Leenderts Lerk, een Fries in het leven van Napoleon is de reconstructie van een voorvader
van de auteur, die december 1812 op kwam en de veldtocht door Duitsland tot in Silezië mee-
maakte. Zo'n 10% van de weerbare mannen in ons land zouden in het leger van Napoleon zijn
gesneuveld. Deze studie maakt ook vertrouwd met de bronnen waaraan de auteur, M. Lerk, zijn
gegevens ontleende. Ingenaaid, 144 pagina's, (prijs ƒ24,50)

Dagboek van een soldaat in de Napoleontische tijd. Autobiografie van J.C.F. Koch, in Holl.
dienst getreden in 1803, vocht in Oostenrijk, Duitsland en Spanje, tegen Napoleon bij Waterloo
en tegen de Belgen tijdens de 10-daagse veldtocht. Ingenaaid 82 pagina's, (prijs/12,50)

Mijn uittocht als Garde d'honneur, door J.W. Callenfels, later med. etc. doctor en burge-
meester van Vlissingen. De familie heeft dit egodocument altijd bewaard, maar heeft het nu be-
schikbaar gesteld voor publicatie. Het wordt voorafgegaan door een inleiding over het instituut
van de Gardes d'Honneur. Deze uitgave verschijnt in samenwerking met Mars en Historia. In-
genaaid. (prijs/12,50)

Ons Erfgoed. De prijs voor de oude jaargangen, voorzover in voorraad, is ƒ 25,—. (Nederland;
buitenland + portotoeslag) De eerste jaargang is niet meer voorradig.
Verzamelbanden Ons Erfgoed
Inmiddels zijn er banden verkrijgbaar in drie uitvoeringen. Het assortiment is thans als volgt:
a. Bindbanden. (Ten behoeve van de (zelf)boekbinder.)
Deze kosten ƒ 15,50 excl. verzendkosten.
b. Naaldbanden voor één jaargang.. Hierin kan men de zes nummers van eenjaargang zelf be-
vestigen.
Deze kosten ƒ 19,50 excl. verzendkosten.
c. Naaldbanden voor twee jaargangen. Hierin kunnen twaalf nummers van Ons Erfgoed worden
opgeborgen.
Deze kosten ƒ 23,75 excl. verzendkosten.

Bij zendingen naar het buitenland worden de extra porto- en eventuele transferkosten in reke-
ning gebracht.

Giro: 301108, (Rabo)bankrekening 3134.11.182, beide t.n.v. ALVO Delft

Bedragen uit het buitenland uitsluitend per eurocheque, internationale postwissel of geld in
verband met de hoge transferkosten bij andere wijzen van betaling.

Uitgeverij Alvo, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft. Inschr.nr. K.v.k. Delft 27231973
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