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De krant als genealogische bron (slot)
JW. Koten

Regionale persorganen
Naast de meer landelijk georiënteerde kran-
ten ontwikkelde zich in Nederland een ster-
ke regionale pers waarvan sommige regio-
nale bladen zich qua oplage met de landelij-
ke kranten konden meten. Aanvankelijk
was het onderscheid 'regio' en 'landelijk'
veel minder uitgesproken dan nu. Kranten
als de Arnhemse Courant' en de Oprechte
Haarlemmer hadden duidelijk landelijke
trekken. Grote landelijke kranten waren
ook wel gericht op nieuws uit de provincie,
gezien de grote rubriek waarin nieuws en
nieuwtjes uit de verschillende plaatsen van
het land werden besproken. Daarbij kreeg
natuurlijk vooral het nieuws van de stad
van vestiging wat extra nadruk. Na de Eer-
ste Wereldoorlog is dit publiceren van pro-
vinciaal nieuws in de landelijke pers gro-
tendeels tot het verleden gaan behoren.
Hoewel de nationale kranten vaak een wat
sterkere (financiële en redactionele) positie
hadden konden zij op één punt de concur-
rentie met de regionale bladen nooit win-
nen. Bij de verspreiding hadden de regiona-
le kranten een groot ingebouwd voordeel.
Zij waren gemakkelijk in staat een lokaal
netwerk van relaties op te bouwen, zodat de
verspreiding soepeler liep dan bij de lande-
lijke kranten. Plaatselijke correspondenten
werden hierbij betrokken. Iedere streek van
Nederland had tenminste een dozijn lokale
kranten. In het Betuwe gebied verschenen
bijv. o.a. de Arnhemse Courant, de Post
(twee wekelijks katholiek blad), de Gelder-
lander, De Nijmeegse Courant, het Tielse
weekblad, de Tielse Courant, de Wagening-
se Courant, Het Wageningse Weekblad, Het
Gelders en Nijmeegse Dagblad en de Betu-

we. In Limburg, een gebied van ongeveer
200.000 inwoners, had men naast talloze
kleinere plaatselijke nieuwsbladen niet
minder dan vier provinciale Limburgse
kranten zoals het Venloos Dagblad, De
Limburger (Roermond), de Limburger Koe-
rier (Maastricht) en Het Limburgs Dagblad
(Heerlen). Deze situatie bleek na de oorlog
niet meer levensvatbaar. Momenteel maken
deze kranten, zoals zoveel provinciale kran-
ten, deel uit van de grotere uitgeverscon-
cerns waarbij zij de typische identiteit gro-
tendeels hebben verloren. Een zelfde situa-
tie kan men schetsen voor Twente.

Katholieke pers krachtig in provincie
Vooral in de buitenprovincies tekent zich
een bijzondere ontwikkeling af. Vanuit het
episcopaat werd de katholieke regionale
pers gestimuleerd. Het was bekend dat de
Limburgse bisschop Paradis nogal invloed
had op de Maas en Roerbode. Vooruitstre-
vende priesters namen vaak het initiatief2.
Veel wekelijkse nieuwsbladen werden om-
gevormd tot militante opiniebladen, die
aanvankelijk enkele dagen per week uit-
kwamen, doch later echte dagbladen wer-
den. Dit proces van weekblad tot echt dag-
blad duurde soms 20 - 30 jaar. Bekende ka-
tholieke regionale kranten waren de Gelder-
lander3, de Limburgse Koerier, De Grond-
wetVRoosendaalse Courant (West Brabant),
Ons Noorden, en Het Overijsselse Dagblad.
Vooral De Gelderlander had, mede door de
plaats van uitgifte (Nijmegen) en de uitne-
mende redactionele staf, een uitstraling die
ver buiten de regio uitging. Van De Gelder-
landerpers kwam later een groot aantal
'kopbladen', die de naam Tiel, Arnhem enz.
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droegen, maar die in feite te Nijmegen wer-
den geredigeerd. De sterke regionale pers
versplinterde de katholieke stem. De grote-
re landelijke katholieke bladen hadden
daardoor niet de impact die men, gelet op
het aantal Nederlandse katholieken, ver-
wachten zou. Mogelijk moet hier een uit-
zondering worden gemaakt voor de Maas-
bode, die ook buiten de eigen kring veel
gezag had. Ongetwijfeld heeft de regionale
katholieke pers, de positie van de landelijke
katholieke kranten verzwakt. De sterkte (de
grote regionale spreiding) zal later de
zwakte worden. Uiteindelijk zullen in de
vaart der volken zowel de landelijke als re-
gionale katholieke persorganen geheel ver-
dwijnen5. De protestantse pers met bladen
als Trouw, het Nederlands Dagblad en het
Fries Dagblad tiert echter nog steeds goed.

Veelheid van nieuws- en advertentiebla-
den
Naast deze regionale dagbladen waren er
ettelijke honderden wekelijkse nieuwsbla-
den zoals nieuws- en advertentiebladen, die
naast veel reclame ook wel aardig lokaal
nieuws brachten. De kwaliteit van kleine
lokale kranten was aanmerkelijk beter dan
van onze huidige huis-aan-huisbladen, Zij
gaven naast uitvoerig lokaal nieuws vaak
ook wat binnenlandse berichten van belang
voor de betreffende regio en zelfs belangrij-
ke buitenlandse nieuwsfeiten6. Aanvanke-
lijk moest men zich hierop abonneren, later
werden het meer-huis-aan-huisbladen die
gratis werden verspreid. Zelfs de kleinere
plaatsen hadden één of meer van deze bla-
den. Veel van deze kranten en nieuwsbla-
den zijn verloren gegaan. Sommige hebben
het een tijdje als dagblad kunnen volhou-
den. Jammer dat van veel regionale nieuws-
bladen maar weinig bewaard is gebleven.
Toch is het speuren de moeite waard. De

inhoud is immers belangwekkend voor het
genealogische onderzoek. In een kleine
plaats als Sittard (ca. 5000 inwoners) telde
ik negen kranten en nieuwsbladen7.

Afkalving van de pers
De grote bloeiperiode die de kranten in de
voorgaande jaren beleefden was ook de
wortel van de ondergang: de verbreding van
de kloof redactie - grote publiek. De jour-
nalistiek professionaliseerde. Men maakte
steeds minder gebruik van bevlogen politi-
ci, predikanten en goedwillende intellectue-
len, die door een grote publieke betrokken-
heid gratis kopij schreven. Tijdens de cri-
sisjaren (vanaf 1930) ziet men geleidelijk
aan een afkalving van de pers. Dit als ge-
volg van de economische malaise maar ook
door de opkomst van concurrerende media
als de radio en de wekelijkse filmjournaals.
Rond 1937 telde men nog 79 dagbladen
met 1,5 miljoen abonnees. Een begin van
persconcentratie trad op. In de naoorlogse
jaren zou deze persconcentratie nog aan-
zienlijk versterkt doorzetten. Tijdens de
oorlogsjaren werd een groot aantal kranten
verboden. Niet minder dan 56 dagbladen en
470 nieuwsbladen vielen ten offer aan de
bezetter. Door de naoorlogse perszuivering
van Duits-vriendelijke bladen verdween
eveneens een groep kranten. Heel wat van
deze kranten verdwenen voor goed; slechts
enkelen overleefden de strafperiode. Som-
mige publicaties zagen het licht tijdens de
oorlogsjaren als illegale bladen, enkele
daarvan overleefden als dagbladen in de
naoorlogse periode (het Parool, Trouw, de
Waarheid). Enkele illegale bladen gingen
als weekblad verder zoals de Katholieke
Christofoor en Vrij Nederland. De oorlogs-
jaren hadden de achteruitgang van onze ge-
varieerde pers versneld. De tijd van weleer
met ochtend- en avondedities en veelvuldig
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extra edities is voorbij. Het aantal onafhan-
kelijk kranten is slechts een fractie van het
aantal tijdens de bloeiperiode. Geleidelijk
neemt de betekenis van de krant als objec-
tief nieuwsmedium af. De leescultuur heeft
plaats gemaakt voor de kijkcultuur. De laat-
ste tijd moet de krant meer amuseren dan
informeren. Het tijdperk van de krantenwe-
reld nadert daarmee zijn einde.

Niet commerciële - publieke pers
Hoewel de commerciële - publieke pers ge-
leidelijk verschraalt zien we het tegendeel
wat betreft de uitgaven van de niet com-
merciële pers. Het aantal journalisten werk-
zaam in deze sector is het veelvoud van de-
genen die in de commerciële publieke pers
werkzaam zijn. Hoewel de vernoeming van
deze bladen buiten het kader van dit artikel
vallen, wil ik volledigheidshalve hier toch
enkele stromingen signaleren. Door het ont-
staan van de grote landelijke verenigingen
(vanaf 1880) groeit de behoefte aan vereni-
gingsbladen (ANWB, radioverenigingen,
bladen van sport-, hobby- en muziekvereni-
gingen, bladen uit het kerkelijke erf). Ik re-
ken hiertoe ook de talrijke organen van po-
litieke partijen.

Ook in de beroepsmatige sfeer ontstaat een
groot aantal bladen met uiteenlopend karak-
ter. Het betreffen bedrijfsbladen8, vakbla-
den, vakbondsbladen, bedrijfstakbladen
(bijv. de agrarische pers) en bladen van per-
soneelsverenigingen. In een toekomstig ar-
tikel zullen wij deze sector mogelijk wat
uitvoeriger belichten.

Genealogische aspecten
Voor de genealogie kan men de geschiede-
nis van de krant indelen in drie perioden
1660 - 1770 vroege periode
1770- 1880 tussenperiode

1880- 1930 bloeiperiode

Vroege periode
De kranten uitgegeven tijdens de vroege
periode zullen voor de doorsnee genealoog
weinig te bieden hebben. Wel kunnen de
zakelijk berichten soms van belang zijn. We
zien dat in de vroegere kranten wel nogal
wat advertenties zijn opgenomen. Veel aan-
dacht kregen ook de scheepvaartberichten.
Van het gewone leven is in deze kranten
niet veel te vinden.

Tussenperiode
De kranten in de tussenperiode zijn voor de
genealoog zeker al wat interessanter, vooral
omdat vanaf 1790 regelmatig familieadver-
tenties worden opgenomen. In de Haarlem-
mer van 1795-1798 zag ik gemiddeld per
uitgave wel 20 - 30 van deze advertenties.
Zowel geboorten, ondertrouw en overlij-
den. Daarnaast is het Nederlandse nieuws
ook wat uitvoeriger, alhoewel nog met
mondjesmaat. Toch is de politieke inbreng
in deze kranten nog maar bescheiden. Je
hebt het gevoel dat men schrijft met de
ogen van de censor in de rug. Wel wordt
veel aandacht besteed aan benoemingen,
overplaatsingen en promoties van personen
in de ambtelijke dienst. Naast de familiead-
vertenties is het de moeite waard ook de
zakelijke advertenties te bestuderen. Daar
vindt men o.a. verkoop van huizen en lan-
derijen, publieke verkopen e.d.

Rond 1830 komen de eerste landelijke cou-
ranten. Ik bestudeerde enkele edities van de
NRC en het Algemeen Handelsblad in de
periode rond 1850. Bedenk wel dat Neder-
land in die tijd nog maar amper twee mil-
joen inwoners had, zoveel als het debiet
van een groot regionaal dagblad nu. Van-
daar dat, ondanks het nationale karakter van
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De slager Jannes Koetsier
SLAÜT HEDENAVOND EEN

vier juren oud, waarvan ieder Maandag tegen b i l l i j ke pr i jzen naar genoegen kan worden bediend.

Maandag slagt hij een vetZ©e#emeIfcs-JffaI/!>enDiiigsdag
een puik vet jong Vavken. Verzoekt gunst.

Assen. 'J 1'obr, 1877.

Faillissement.
Bg vonnis der Arr. Recht-

bank te Assen vau '27 Juni
1800 7{jf en npcenti^ is
HARM ANTONI VAN WIJK,

Koopman in Kruideniers waren, wonende te
Valtbermond, gemeente Emmen, v e r k l a a r d
t e z i jn In a taat v>n F a i l l i s s e m e n t , mit
benoeming van den Edel Achtbaren Heer Jlr.
C. TETRODE tot Rechter-Commissaris en van
den ondergeteekende tot Curator en met bepa-
ling, dat dit Faillissement is ingegaan op den
27 Juni j.1.

üe Curator:
Mr. J. Li. WESTKA VAX Ik'LTBE.

BURGERLIJKE STAND EINDHOVEN.
6 tot 12 Maart 1909.

GEBOORTEN.

Henriëtta M. C. A., dochter van Marinus Reij-
broek en tan Catharin» M. Peeters. — Joteph A.,
toon van Johannea Ottan en van Joanna M. fan
Dinther. — Helena M. C, dochter TB o Petrua M
Tan Vont en van Helena M. C. Werneri. — Pe-
trui } • , toon van Theodorui Coppeni en van Maria
de Weerdt. — Marcelui P. C, toon van Andrea»
de Greef en van Johanna 11. A. Koppelmam. —
Johannea J., toon van Lambertui J. Fooij en van
Clara C. Klaii. — Louii G, i l , toon van Adolf
A. L. M. Mignot «n van Magdalena, L. M, üh.
AraauU.

OVERLIJDEN.
Arnoldui M. C. Lodewjjki oud bijna 2 jaar. —

Wilhelmim M. I. Verhanelt, oud 68 jaar, eoht-
genoote T«n Leonardu» H. Joosin.

Extract.
Bg vonnis der Arrondisae-

mants-Rechtbank te Assen,
d.d. 22 April 1895, bg ver-
stek frewezen, is het h u w e -

l i jk tasschen LAMMIGJE LAFERTE, zonder
beroep, wonende te AsseD, en JAN BLOEM-
BERGrEN, Werkman, wonende te Assen, OUTT-
BOKUKIV v e r k l a a r d d o o r B C H T -
8CHK11DI1V6, op grond van kwaadwillige
verlating door laatstgenoemde.

Asaen, 26 April '95.

De Procureur van Sischeresae;
G. M. DOOENBOS JR.

" KxamoniT"

N u t t i g e h a n d w e r k e n .
Breda, 10 Maart. Geëx. 10 kand. Geilaagdde

dames A. P. vao Boxsel, Breda | C. Th. Caneri,
Os! ; H. A. Kennis, 't Hertogenboiah ; A. T. A.
M. T. üeiik, Bergen-op-Zoom j J. A. J. M. de
Jouge, Koaeodaal; P. J. M. TBÜ Koppeo, Boteo-
d«il; M. A. L. Liotenbrinlc, fioiendaal; H.A.M.
Boileu BD T. Suaat, Ellen b|j Terborg. •,

Breda, 11 Maart. Geëx. 10 kand. Geilaagd de
dame: J. E. M. van dèr Pat, P. A. van d§ Ven.i
beiden Roeendaal, Tb, P. M. ran Aaelifoort, Eind-
hoveD, D. C. C. Baijeai, D. i. M. fi. ran dar Bijl
en U. H. Woll, allen atratom, A. H. Burgen,
EindhoTeu.

Breda. ïi Maart. Geëz. 9 cand. Getlaagd de
damet K.. J. van der Öluke, Ylüaingen} L Bau-
doiu, M. 1. 1. Camp, J. J. Ülaaiaeo, Th. J. M.
van Erven en G. C. M Mioheli, allen ran Sobqndal.
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ze kranten, men toch bij deze kranten een
regionaal vleugje kan onderkennen, met
relatief veel regionaal nieuws. Benoemin-
gen van functies, posities enz. kregen veel
aandacht. Een benoeming van een tekenle-
raar in Hengelo was in het Algemeen Han-
delsblad nog voorpagina nieuws, de ver-
plaatsing van een tweede luitenant naar een
andere legereenheid werd eveneens op de
frontpagina opgenomen. Veelal waren dit
berichten die overgenomen waren uit de
Staatscourant. Ook is het kerkelijk nieuws
in deze handelskranten vrij uitvoerig ver-
meld. Familieberichten waren in de vroege
landelijke kranten nog vrij schaars. Wel zijn
er vele zakelijke aankondigingen die o.a.
betrekking hebben op verkoop van huizen
en landerijen maar ook gewone aanprijzin-
gen van goederen en diensten waarbij re-
medies tegen allerlei kwalen een prominen-
te plaats innemen. In sommige provinciale
kranten zoals de Friese Courant en de Pro-
vinciale Courant ('s-Hertogenbosch) zag ik
gemiddeld 3-5 advertenties. Hetzelfde geldt
voor het Amsterdamse Dagblad, dat wel de
krant van de hoofdstad was, maar geen lan-
delijke uitstraling genoot. De provinciale
couranten bieden uiteraard meer lokaal
nieuws maar toch betrekkelijk, mondjes-
maat. Ook hier overweegt het nieuws van-
uit het buitenland. Ondanks deze restricties
is het lezen van de vroege kranten geweldig
boeiend omdat men de sociale achtergron-
den en de gedachten en opvattingen van de
tijd beter begrijpt. Daardoor worden ook
zaken die op het persoonlijke niveau liggen
plotseling veel duidelijker.

Bloeiperiode
Landelijke pers
Naast de grotere landelijke neutrale kranten
kwamen er steeds meer die zich richten op
bepaalde bevolkingsgroepen en die wij nu
als kwaliteitskranten zouden betitelen.
Daarbij waren handel en religie maatge-
vend. Vooral de katholieke pers groeit in
deze dagen explosief dank zij de openlijke
aanmoediging van de katholieke hiërarchie.
Deze landelijke kwaliteitskranten hadden
zelfs in de hoogtijdagen toch maar beschei-
den oplagen. Zij konden zich niet meten
met de grote publieksbladen als de Amster-
damse Courant. Toch moet men het kwali-
teitsverschil tussen beide krantentypen niet
te veel opblazen. Zelfs bij de Amsterdamse
Courant ziet men een moeilijk taalgebruik.
Het verschil tussen de kwaliteitskranten en
de publiekskranten was dat de eerste kran-
ten meer zakelijk commercieel nieuws ga-
ven en de tweede groep wat meer 'gewoon
nieuws' vooral uit de randstad. Het aantal
familieadvertenties was in dit type kranten
beperkt, 2-5 per dag op zijn hoogst. In een
kleinere landelijk katholieke krant zoals
Het Huisgezin uit 1880 of het bekende ka-
tholieke blad Het Centrum ligt het accent
natuurlijk op het nieuws van het kerkelijke
erf en nieuwtjes uit de katholieke streken.
Bij het binnenlandse nieuws richt de krant
zich vooral op de katholieke provincies
waar vooral prominente katholieken aan-
dacht krijgen. Verder is het kerkelijke
nieuws heel belangrijk. In de landelijke ka-
tholieke krant Het Huisgezin, die zich meer
op de Brabantse en Limburgse bevolking
richt, krijgt iedere priesterwijding, eerste

Op de linker pagina enkele advertenties uit provinciale bladen. Het drietal bovenaan is afkomstig
uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant (5-2-1877/29-6-1895/27-4-1895)
De mededelingen onder aan zijn uit de Peel- en Kempenbode van 13-3-1909.
Een kween is of een onvruchtbare koe of een idem (al dan niet kunstmatig) stier.
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mis, ambtsjubileum e.d. zeer uitvoerige
aandacht. Dit is veel minder in Het Cen-
trum (de krant van de RKSP) die meer een
bredere politieke opvatting uitstraalt. Er is
in Het Centrum zelfs opvallend veel poli-
tiek nieuws, vooral vanuit de kleine plaat-
sen, waar kiesverenigingen erg actief zijn.
Het Centrum is de krant van katholieke
voorvechter Schaepman en dus militanter
en meer vooruitstrevend dan de overige ka-
tholieke kranten. Verder zijn er in deze
kranten veel benoemingen te vinden, vooral
op het katholieke erf. Ook diverse gebeurte-
nissen uit de verschillende kleinere en grote
Nederlandse plaatsen krijgen ruime aan-
dacht. Hoewel in deze kranten niet zo veel
familieadvertenties worden opgenomen
(met uitzondering van enkele landelijke ka-
tholieke bladen zoals Het Huisgezin) is het
aantal vermeldingen van de feiten uit de
burgerlijke stand zeer uitvoerig.

Provinciale bladen
Als voorbeeld van een provinciaal blad
neem ik de Limburgse Koerier. In de Lim-
burgse Koerier van 1840 - 1910 kan men
een ontwikkeling vinden, die als model kan
staan voor andere provinciale kranten. Ui-
teraard lag bij deze krant de nadruk op de
provincie Limburg en werd de territoriale
schaal van berichtgeving veel fijnmaziger.
Dit uit zich onder andere in veel meer
plaatselijk nieuws. Om een beeld van deze
krant rond 1900 te geven: Gewoonlijk is er
een hoofdartikel, zoals een verslaggeving
van de katholieke dag, het wel en wee van
het koninklijk huis, een grote internationale
gebeurtenis of een belangrijk parlementair
debat. Dan komt de rubriek buitenland, en
daarna binnenland. Hier ziet men veel be-
noemingen, voor een deel uit de Staatscou-
rant overgenomen, aangevuld met berichten
uit de grote Nederlandse steden. Dan is er

de rubriek met het provinciale nieuws en de
nieuwsfeiten van de kleinere plaatsen, Be-
langrijk zijn hier de vele bestuursbenoemin-
gen en verslagen van vergaderingen. Een
belangrijke rubriek is nieuws uit de kerken,
waarin benoemingen, verplaatsingen van
pastores, priesterwijdingen, communiefees-
ten e.d. Bij de rubriek landbouw worden
nogal eens namen genoemd van bestuursle-
den van de onderafdelingen, speciale pro-
jecten en natuurlijk de onderscheidingen
voor de fok van dieren of bijzondere sier-
bloemen. Bedenk dat toen de landbouw in
Limburg aan 85% van de mensen brood
bood. Vandaar dat genealogen de land-
bouwadvertenties niet moeten missen. In de
Limburger Koerier is een speciale rubriek
van de spoorwegen (benoemingen, andere
reisschema's), verder nogal wat nieuws uit
het militaire leven en een uitvoerige rubriek
onderwijs. Ook in deze krant een grote ru-
briek burgerlijke stand, met regelmatig be-
volkingsstatistieken. Gewoonlijk heeft men
een voor die tijd spannende feuilleton, die
traditioneel de onderkant van de eerst pagi-
na inneemt. Ik zag een roman over de be-
vrijding van drie slavinnen (bedoeld wordt
drie blanke vrouwelijke slavinnen die in
Arabische handen waren gevallen). Hoewel
er zakelijk druk in de Limburger Koerier
werd geadverteerd vooral rond de feestda-
gen en ter gelegenheid van Nieuwjaar, is
het aantal familie-advertenties gering. In de
edities 1900 - 1901 zag ik per editie één of
twee. Dit aantal stijgt rond de Eerste We-
reldoorlog. Een vrijwel identiek beeld geeft
overigens ook De Gelderlander waarvan ik
verscheidene edities bestudeerde. Uiteraard
is hier de aandacht geconcentreerd op het
gebied rond Nijmegen. Ook in deze krant
was in 1916 het aantal familieadvertenties
nog heel bescheiden9. Een zelfde beeld
geeft de Provinciale Gelderse en Nijmeegse
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krant, de concurrent van de Gelderlander en
nog stammend uit de Franse periode. Hoe-
wel de familieadvertenties in de deze bla-
den tot na de Eerste Wereldoorlog niet
overdadig waren vertegenwoordigd, zijn de
gegevens van de burgerlijke stand wel zeer
uitvoerig vermeld. Krantenadvertenties wa-
ren kostbaar en uitsluitend weggelegd voor
de groep gegoede middenklassers. Wie tot
de zeer gegoede behoorde adverteerde ook
nog in de Oprechte Haarlemmer.

Staatscourant
Een belangrijke bron voor het genealogi-
sche onderzoek blijft de Staatscourant. He-
laas is deze krant nog niet goed ontsloten,
het zou zeer de moeite waard zijn wanneer
delen daarvan op cd-rom konden worden
geplaatst. Ik bestudeerde o.a. de Staatscou-
rant van 1880, 1890 en 1900. Op de eerste
bladzijde vindt men meestal een groot aan-
tal benoemingen. Het zijn overwegend
functies zoals ontvanger, gemeentesecreta-
ris, burgemeester, rechters, makelaars e.d..
Ook aanstellingen van leraren, sluiswach-
ters. Kortom, vrijwel iedereen die een door
de staat gefinancierde functie had, kreeg
perspubliciteit. Dan vindt men benoemin-
gen van militairen in de rang van officier en
de rangpromoties en de overplaatsing naar
andere onderdelen. Voorts zijn er naamlijs-
ten van geslaagden voor rijksexamens, zo-
als onderwijzers, cadetten, veeartsen, tan-
denmeesters, apothekersassistenten enz.
Ontheffingen van dienstplicht na inloting
worden ook gemotiveerd gepubliceerd.
Merkwaardig is ook dat pensioenen, toege-
kend aan rechthebbenden, nauwkeurig wor-
den vermeld. Zo vindt men dat de weduwe
Tichelaar, voorheen echtgenote van de
overleden brievenbesteller N. een jaarlijks
pensioen krijgt toegekend van Fl 225.- .
Op de laatste pagina's vindt men nieuws

betreffende gerechtelijke uitspraken over
handlichting (vervroegde meerderjarig-
heid), onder curatele stelling, echtscheidin-
gen, faillissement en surséance van beta-
ling. Van genealogische betekenis zijn ook
de oprichting van bedrijven en de koninklij-
ke erkenning van verenigingen waar heel
wat namen bij genoemd staan. Datzelfde
ziet men ook bij de oprichting van een coö-
peratieve inrichting. Al de participanten
worden bij naam genoemd, zelfs wordt het
aantal koeien vermeld.

Regionale nieuwsbladen
Regionale bladen hebben overigens de ge-
nealoog het meeste te bieden. Ik bedoel
daarmee tevens de kleinere nieuws- en ad-
vertentiebladen. Vanaf 1880 ziet men gelei-
delijk een groot aantal nieuws- en adverten-
tiebladen ontstaan die soms dagblad wor-
den. Iedere plaats van enige omvang had
diverse van deze bladen. Een typisch vroeg
regionaal blad was de Limburger Koerier
en De Gelderlander. De Limburger Koerier
kwam in 1844 uit als nieuws-, verpozings-
en advertentieblad. De taal was Duits, maar
vanaf 1869 gaat men geleidelijk over in het
Nederlands. Ook De Gelderlander begint
als advertentieblad om later dagblad te wor-
den. Dan wordt De Post genoemd, een
weekblad, dat later frequenter ging ver-
schijnen. Het niveau van deze nieuws- en
advertentiebladen was zeker hoger dan wat
wij nu aan-huis-aan-huisbladen zien. In de-
ze plaatselijke nieuwsbladen vindt men in
de aanvang hoofdzakelijk zakelijke adver-
tenties van makelaars, notarissen e.d. Dan
was de hoofdzaak plaatselijk en/of regio-
naal nieuws en uiteraard ook uitvoerig de
burgerlijke stand gegevens. Daarnaast werd
soms ook nogal wat landelijk en buiten-
lands nieuws gebracht, zeker als dit invloed
had op de regio van verspreiding. In feite
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verschilt opmaak en inhoud van de week-
bladen nauwelijks van die van dagbladen.
Vooral deze kleinere regionale bladen zijn
een zeer goede bron voor genealogen. He-
laas is al veel vernietigd. Verder ziet men in
veel kranten ook veel aankondigingen van
festivals, schuttersfeesten e.d. met pro-
gramma's van de gespeelde werken. Vrijwel
alle benoemingen, besluiten, enz. worden in
deze streek-dorp-stads-bladen omstandig
vermeld als deze personen in het versprei-
dingsgebied van het tijdschrift wonen.
Vooral het kleine plaatselijk nieuws krijgt
ruime aandacht. Voor de genealoog zijn
vooral deze bladen vaak een rijke bron. Het
is jammer dat heel veel van deze plaatselij-
ke nieuws- en advertentiebladen niet meer
beschikbaar zijn.

Samenvatting
Wie de krantensituatie van heden als norm
neemt, beseft nauwelijks hoe rijk gescha-
keerd de pers vooral rond het begin van de
vorige eeuw was. Nederland kende ca. 100
kranten en talloze nieuwsbladen en week-
bladen. Vooral de kleinere regionale kran-
ten leefden bij de publicatie van lokaal en
persoonlijk nieuws. Voor de gemiddelde
genealoog zijn kranten dan ook een belang-
rijke bron en in veel opzichten nog onder-
gewaardeerd.
De eerste kranten dateren vanaf 1650. Deze
uitgaven hebben de genealoog weinig te
bieden, tenzij men familie met connecties
in de hogere kringen, de scheepvaart of de
handel heeft. Vanaf 1790 zien wij het ver-
schijnsel van de familieadvertenties waarbij
vooral de Oprechter Haarlemmer zich een
sleutelpositie verwerft. Na 1830 ontstaat
geleidelijk een landelijke pers. Daarnaast
zijn er enkele regionale kranten in opkomst
met een beperkte omvang, doelstelling en
verschijning. De pers verwerft meer kansen

wanneer de vrijheid van drukpers in 1848
grondwettelijk status krijgt. In deze kranten
vindt men geleidelijk aan ook meer lokaal
nieuws waaronder gegevens van de burger-
lijke stand. De censor kijkt minder nauwge-
zet mee als voorheen het geval was. Daar-
naast ziet men in vrijwel alle kranten zeer
veel benoemingen en officiële mededelin-
gen. Het aantal familieadvertenties blijft,
buiten de Oprechte Haarlemmer, beperkt.
Tot 1870 blijft de pers bescheiden in om-
vang door de hoge zegelbelasting. Na af-
schaffing van de krantenzegel zien wij een
explosie van kranten en nieuwsbladen ook
in de provincie. ledere plaatsje van enige
importantie had diverse nieuws- en dagbla-
den, die uitvoerig het kleine nieuws bericht-
ten. Vooral op de berichtgeving in deze
plaatselijke nieuwsbladen willen wij de
aandacht vestigen. De regionale pers is im-
mers een rijke genealogische bron. Lokale/
regionale kranten bevatten niet alleen fami-
lieadvertenties, maar ook heel veel nieuws
van benoemingen, toegekende ereprijzen,
onderscheidingen, biografieën, verslagen
van vergaderingen, kerkelijk nieuws, gege-
vens uit de burgerlijke stand en de kleinere
faits divers ook uit kleinere dorpen. Het zou
de moeite waard zijn dat heemkundige ver-
enigingen uit de streekpers de berichten van
de woonplaats of buurt eens zouden gaan
verzamelen. Het krantenbezit, dreigt im-
mers te verpulveren en daarmee verdwijnt
een kostbare bron voor geschiedenis en ge-
nealogie. Gelukkig dat het persmuseum en
ook de Koninklijke Bibliotheek zich op de
conservering van het krantenbezit hebben
toegelegd. Het is jammer dat de krant als
genealogisch bron nog maar mondjesmaat
ontsloten is. De betekenis van kranten als
historische bron verdient een betere toegan-
kelijkheid. Mogelijk kan daarbij de digitali-
sering een hulpmiddel zijn.
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Literatuur
Over het ontstaan van het Nederlandse perswe-
zen is nogal wat gepubliceerd. Ik noem slechts
enkele bronnen hier. In deze geciteerde werken
zijn uitvoerige literatuurlijsten opgenomen die u
verder de weg wijzen. De belangrijkste auteurs
zijn prof. M. Rooy en prof. J. Hemels. Vier
standaardwerken wil ik in het bijzonder aanbe-
velen:
-Schneider en Hamels (1979) De Nederlandse
krant 1618-1978. Baarn: Wereldvenster (een
klassiek werk over het Nederlandse perswezen,
met veel details over de ontwikkeling)
-M. Rooij (1974) Kranten. Amsterdam: Weten-
schappelijke Uitgeverij BV (een meer beschou-
wend maar wel zeer instructief boek over de
achtergronden van het perswezen).
-J. van de Plasse (1999) Kroniek van de Ne-
derlandse Pers. Amsterdam: O. Cramwinkel
(bevat overzicht van vrijwel alle kranten, met de
verschijningsdatum en oplage)
-O.S. Lankhorst, C.Th.H. Reul (1999) Dag en
Weekbladen Deel 1 Nijmegen (dit boek geeft
een vrijwel volledig beeld van de katholieke
pers Ik ben benieuwd wat de volgende delen
nog aan uitstekends te bieden hebben. Dit wordt
een klassieker)
Ik vermeld tenslotte de lezing van ir. W. van de
Westeringh: 'De krant als genealogische bron',
die tijdens het schrijven van dit artikel werd be-
luisterd. Deze spreker bevestigde de mening van
de auteur dat de krant een waardevolle genealo-
gische bron is. Hij bewees dit met een demon-
stratie van een groot aantal dia's van krantenad-
vertenties en nieuwsberichten. (Kwartier van
Nijmegen jg 10nr3 Aug2001 pag 63)

Noten:
1. Sittardse Courant, Mercurius, Limburg, De
Limburgse aankondiger, De nieuwe Sittardse
Courant, Het Zuiden, de Echo van Limburg en
de Nieuwe Limburgse aankondiger, die vooral

de politiek van Thorbecke steunde.
2. De katholieke pers werd als een krachtig in-
strument bij de emancipatie gezien. Bovendien
waren de opvattingen van liberale en socialisti-
sche kranten soms strijdig met de katholieke
beginselen.
3. De Gelderlander was in 1848 opgezet als
Staatkundig nieuws en advertentieblad te Nij-
megen, zij kreeg later (1852) de naam De Gel-
derlander.
4. Aanvankelijk was er naar aanleiding van de
activiteiten van Thorbecke in Den Haag een
krant die zich de Grondwet noemde. Deze ver-
dween na enkele jaren. De Roosendaalse krant
is als eerbetoon aan Thorbecke zijn krant toen
de Grondwet gaan noemen.
5. De laatste katholieke krant verdween rond
1970.
6. Ik baseer me op kranten als kleine lokale
streekbladen zoals Mercurius en opvolgers in
Sittard.
7. Sittardse Courant, Mercurius, Limburg, De
Limburgse aankondiger, De nieuwe Sittardse
Courant, Het Zuiden, de Echo van Limburg en
de Nieuwe Limburgse aankondiger. Fantastisch!
8.Een van de eerste regulaire bedrijfsbladen
werd rond 1880 uitgegeven door de vooruitstre-
vende werkgever J.C. van Marken van de Gist
en Spiritusfabrieken te Delft.
9. Ook in de kranten heel veel lokaal nieuws,
ook van de kleinere plaatsen rond Nijmegen en
de Betuwe. Ik merkte tevens op veel agrarisch
nieuws met o.a. toeneming van heel wat ereprij-
zen, veel kerknieuws, benoemingen van allerlei
soort, verenigingsnieuws met name van be-
stuursleden e.d. Wat me bij lezing van de 1916
edities opviel was het groot aantal Duitse deser-
teurs dat naar Nederland vluchtte. Een aantal
van hen is in de Limburgse kolenmijnen gaan
werken. Je vraagt je af wat het lot later is ge-
weest van deze deserteurs, vooral in de Tweede
Wereldoorlog. Het zou een aardig onderwerp
voor een scriptie kunnen zijn

Ons Erfgoed, llejrg. nr. 1, januari-februari 2003, pag. 11



Frauduleuze feiten in akten van de
burgerlijke stand.
J.A. Paasman

Het is beslist geen uitzondering als de on-
derzoeker naar zijn familieverleden bij het
lezen van een geboorteakte met zijn ogen
zit te knipperen. Al was het alleen maar
over de schrijfwijze van de geslachtsnaam.
Soms hebben ambtenaren van de burgerlij-
ke stand daarvan een potje gemaakt. Vaak
met verstrekkende gevolgen, want de ge-
slachtsnaam wordt ten aanzien van ieder
(dwingend!) bewezen door de akte van ge-
boorte. De andere ondertekenaar(s) van de
desbetreffende akte ging/gingen vaak ook
niet geheel vrij uit. Voorzover zij konden
lezen hadden zij kunnen zien wat zij teken-
den. Hoewel de juiste schrijfwijze Tjepke-
ma was, gingen kinderen van de overgroot-
ouders van mijn vrouw op grond van hun
geboorteakte door het leven als Tjipkema.
Deze schrijfwijze werd volgehouden tot op
de grafsteen toe. Andere kinderen uit dat
gezin behielden de oorspronkelijke schrijf-
wijze Tjepkema. Kregen de mannelijke
Tjipkema's op hun beurt weer kinderen dan
heten die weer vrolijk Tjepkema. En zo zijn
er nog legio voorbeelden te noemen.
Veelal onbekend is dat de voornaam van de
boreling gedurende de periode waarin de
aangifte mogelijk is, kan worden gewijzigd
zonder dat daarvoor de rechtbank behoeft te
worden ingeschakeld. Is de termijn van
aangifte verstreken, dat wil zeggen na de
derde dag na de bevalling, zaterdagen, zon-
dagen en algemeen erkende feestdagen niet
meegerekend, dan zit de geboorteakte op
slot. Zo ken ik een geval dat de vader na de
aangifte thuisgekomen met zijn vrouw tot
de slotsom kwam dat het kind er eigenlijk

nog een naam bij moest hebben. Dan pas
zou het meisje op de juiste wijze benoemd
zijn. Pa haastte zich daarop weer naar de
secretarie waarop de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand de tweede voornaam eenvou-
dig op de akte bijschreef. Een ander geval
was triester. Daar overleed de vader van het
kind binnen de wettelijke termijn van aan-
gifte, waarop besloten werd het kind ais
tweede voornaam die van de vader te ge-
ven. Dat leverde geen enkel bezwaar op.
Van dergelijke gevallen zal een heel scala
bekend zijn. Om eerlijk te zijn had ik zelf
bij een van onze kinderen mij in de (Friese)
schrijfwijze van de tweede voornaam ver-
gist. Toen ik hem vroeg de akte op dat punt
te verbeteren, maakte de (Groninger) amb-
tenaar van de burgerlijke stand enke! de op-
merking: "'t mout mar, 't is weer'n Frais ".
Het wordt pas interessant als blijkt dat bij
de aangifte van de geboorte door de aange-
vers) duidelijk is gefraudeerd. Daarvan het
volgende geval.

Het zat de 1826 geboren Hayo Lourens
Sternsdorff, meester-schilder en glazenma-
ker niet mee. Hij verloor drie vrouwen in
het kraambed. De overlijdensadvertentie
van zijn derde echtgenote is op zich al een

%• Heden motgen 11 lfa uur behaagde het
den Vrijmdgh'g^, voor de derde mftal , zacht en
kalm, v*u mijne zijde weg te nemen aiijae
geb'efda Sehtgiaoo» AUEJJB U3EGSVA , in
den ouderdom van bijna 33 jaren.

Haar heeogkut w u vreda door teê bloed wit

W ï r ó m , 18 September 1871.
H. BTERH8DORFF.

curiositeit. Je zou na vluchtige lezing bijna
geloven in reincarnatie.
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Hayo hertrouwt in 1875 met de 24 jaar jon-
gere Jeltje Lammerts Oosterling en dat had
hij beter niet kunnen doen. Er moet een
nieuw huis komen en dat gaat de meester-
schilder en glazenmaker financieel boven
de pet. In 1877 wordt hij failliet verklaard
en het gezin Sternsdorff-Oosterling komt
uiteindelijk in armoedige omstandigheden
in Sneek terecht. Daar leert Jeltje de onge-
huwde smidsknecht Sijne Bootsma kennen.
Wegens vertrek naar 's Gravenhage wordt
Sijne Bootsma op 11 januari 1882 in het
bevolkingsregister van Sneek uitgeschre-
ven. Op 21 januari' 1882 om dezelfde reden
gevolgd door Jeltje Oosterling. Zij vestigt
zich ten huize van de smidsknecht Sijne
Bootsma. Het huwelijk tussen Hayo Lou-
rens Sternsdorff en Jeltje Lammerts Ooster-
ling wordt echter niet ontbonden. Dat ge-
beurt pas in 1910 als Hayo komt te overlij-
den.
Op 30 september 1882 wordt uit Jeltje Oos-
terling, zonder beroep, een zoon geboren.
Bij de aangifte door een broer van de moe-
der en met Sijne Bootsma als getuige wordt
verzwegen dat de moeder op het moment
van de geboorte gehuwd was met Hayo
Sternsdorff. Hetzelfde spel herhaalt zich bij
de geboorte van het tweede kind, een doch-
ter, op 23.10.1883. Beide kinderen worden
in het bevolkingsregister van 's Gravenhage
ingeschreven met de geslachtsnaam Ooster-
ling als zoon en dochter van Sijne Bootsma.
Zij gaan echter door het leven met de ge-
slachtsnaam Oosterling! Met zijn vieren
vertrekken zij in 1883 naar Haarlem, doch
keren in 1903 naar 's Gravenhage terug.
Sijne Bootsma en Jeltje Oosterling beiden
met de vermelding: ongehuwd. Jeltje wordt
na het overlijden van Hayo Sternsdorff in
1910 vermeld als zijn weduwe. Sijne Boot-
sma en Jeltje Oosterling trouwen in 1915 te
's Gravenhage. De kinderen behouden ech-

ter de geslachtsnaam Oosterling.

Naar mijn mening is hier sprake van ver-
duistering van staat als bedoeld in artikel
236 van het Wetboek van Strafrecht. Zowel
de aangever als de getuige wisten dat de
moeder ten tijde van de geboorte gehuwd
was met Hayo Sternsdorff. Daardoor kon-
den de kinderen door de zeer waarschijnlijk
biologische vader noch bij de geboorte
noch bij zijn huwelijk met de moeder wor-
den erkend. Volgens het boekje hadden de
kinderen de geslachtsnaam van de man
waarmee de moeder bij de geboorte wettig
gehuwd was moeten krijgen. Het toenmali-
ge Burgerlijk Wetboek bepaalde immers
dat een kind dat staande het huwelijk werd
geboren of verwekt, de echtgenoot tot vader
heeft (art.305). Daaruit volgde tevens dat
de geslachtsnaam van dat kind die van de
vader had dienen te zijn. In dit geval
Sternsdorff. Aan de biologische vader heeft
de wetgever geen enkele boodschap. Door
de wettige status van de hiervoren genoem-
de moeder te verdoezelen werd de wettige
afstamming van haar kinderen onzeker ge-
maakt. Vervolging van dit misdrijf heeft
echter niet eerder plaats dan nadat een
rechtsvordering tot inroeping en betwisting
van staat is ingesteld en de burgerlijke rech-
ter daarop een eindbeslissing heeft gege-
ven. De wettige vader had er echter geen
enkel belang bij dat de bedoelde kinderen
zijn geslachtsnaam gingen dragen. Wij kun-
nen aannemen zijn wettige echtgenote Jeltje
Oosterling evenmin.

Het volgende geval lijkt eveneens veel op
de in artikel 236 WvS bedoelde verduiste-
ring van staat. Het huidige Wetboek van
Strafrecht is op 1 september 1886 in wer-
king getreden. Daarvoor gold nog steeds de
overigens op vele punten gewijzigde Napo-
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leontische Code Pénal en tot 1838 de Code
Civil. Beide wetboeken kenden analoge ar-
tikelen over het misdrijf verduistering van
staat.

Lubbertus Vork, geboren te Hillegom in
1777 trouwt in 1800 voor schout en sche-
penen aldaar met Johanna Catarina van
Loon, te Amsterdam gedoopt op
25.12.1768. Het echtpaar moet kort na hun
huwelijk naar Haarlem zijn vertrokken.
Daar wordt hun zoon Johannes op
11.12.1801 geboren. Het volgende kind is
de dochter Antje geboren op 13.08.1805
onder Heemstede waar de vader tuinman
was op een buitenplaats. Zijn wettige echt-
genote Johanna Catharina van Loon blijkt
in 1807 met haar twee kinderen doch zon-
der haar man Lubbertus in Hillegom te wo-
nen. Wij weten dat Lubbertus nog in 1806
na belijdenis werd aangenomen als lidmaat
van de Evangelisch Lutherse Kerk te Haar-
lem. Dan verdwijnt hij een aantal jaren uit
het gezichtsveld. Johanna Catharina woont
in 1820 zonder haar man in Amsterdam.
Daar overlijdt zij in 1844 als weduwe van
Lubbertus Vork. Lubbertus blijkt echter in
1844 nog springlevend te zijn en wel als
gerechtsdienaar en tuinman op West-
Terschelling! Hoe hij daar terecht is geko-
men zal wel altijd een raadsel blijven. Hij
woont daar in ieder geval in 1817. Op 2 juli
1820 wordt uit zijn niet-huwelijkse relatie
met Geertje Jans Kaptein, geboren in 1795,
een dochter Johanna Catharina geboren die
de geslachtsnaam Vork krijgt. Nota bene
niet alleen de voornamen van de nog steeds
levende wettige echtgenote van de biologi-
sche vader maar ook zijn geslachtsnaam.
Moet met de vernoeming van deze dochter
naar de wettige echtgenote van de biologi-
sche vader de indruk worden gewekt dat
Lubbertus zich als weduwnaar heeft voor-

gedaan? Zou Geertje Jans Kaptein wel pre-
cies hebben geweten hoe de vork bij Lub-
bertus in de steel zat? Als Lubbertus zich
als weduwnaar van Johanna Catharina heeft
voorgedaan, waarom is hij dan niet met
Geertje Jans getrouwd. Wel in dat geval
had Lubbertus een uittreksel van de overlij-
densakte van Johanna Catharina van Loon
bij zijn voorgenomen huwelijk met Geertje
Jans moeten overleggen en dat was voor
hem maar beter van niet. Hij kon zijn hu-
welijk met Johanna Catharina ook niet bij
de huwelijksaangifte verzwijgen, want dan
zou hij bigamie hebben gepleegd. Als dat
was uitgekomen had hij zijn betrekking als
gerechtsdienaar wel kunnen vergeten. Dus
dan maar liever in concubinaat leven met
Geertje Jans. In totaal werden uit de relatie
Lubbertus en Geertje vier kinderen gebo-
ren. Zij krijgen allen de geslachtsnaam
Vork. Volkomen ten onrechte. Toen gold
ook al de regel dat kinderen uit een onge-
huwde moeder geboren haar geslachtsnaam
krijgen.

Je komt echter wel meer vreemde gevallen
tegen. Al weer enige jaren geleden hield ik
over hetzelfde onderwerp een lezing. Na-
dien zijn mij verschillende gevallen aange-
reikt waarbij je de vraag kunt stellen of de
toen in de akte voorkomende gegevens niet
of niet beter werden gecontroleerd. Zoals
de volgende casus. Deze is van een geheel
andere aard, doch daarom niet minder inte-
ressant. Zelfs meer dan dat en tot nu toe
nog steeds niet opgelost.

Op 28 april 1847 wordt te Oudehaske gebo-
ren Arendje Willems, dochter van de win-
kelier Willem Freerks Raadsveld, oud 46
jaar en Geesje Berends Visser. Arendje
trouwt 1872 in de gemeente Haskerland
met Gosse van der Meulen, praamschipper
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te Broek onder Joure, geboren te Langweer.
Uit het huwelijk van Arendje en Gosse
worden in de periode 1873 t/m 1884 7 kin-
deren geboren. Tot zover lijkt als normaal.
Nu komt het.
Op 08.11.1877 trouwt te Den Helder
Arendje Willems Raadsveld, zonder be-
roep, geboren te Oudehaske op 28.04.1847
dochter van Willem Freerks Raadsveld en
Geesje Berends Visser met Arend Jans Bo-
de, oud 28 jaar geboren te Nijmegen. Dan
begin je wel echt met je ogen te knipperen,
want wat zien wij hier:

Bij beide huwelijken een Arendje Willems
Raadsveld, geboren te Oudehaske op
28.04.1847 dochter van Willem Freerks
Raadsveld en Geesje Berends Visser die:
1) trouwt op 25.05.1872 in Haskerland

met Gosse van der Meulen en
2) trouwt op 08.11.1877 in Den Helder

met Arend Jans Bode.
Op het eerste gezicht een geval van biga-
mie. Bij nader onderzoek blijkt daarvan to-
taal geen sprake te zijn.
In de huwelijksakte van Arendje Willems
Raadsveld en Arend Jans Bode van 1877 te
Den Helder staat dat de ouders van Arendje
zijn overleden. Dat is pertinent onjuist. De
vader van Arendje te Oudehaske is op
01.01.1883 overleden en haar moeder op
14.12.1887. Bij de voorlopige toewijzing
op 03.04.1888 in verband met de openbare
verkoop van de onroerende goederen beho-
rende tot huwelijksgoederengemeenschap
van de ouders van Arendje Willems Raads-
veld wordt haar man Gosse van der Meu-
len, veehouder te Oudehaske genoemd als
beheerder der tussen hen bestaande huwe-
lijksgoederengemeenschap en niet de te
Den Helder wonende Arend Jans Bode als
echtgenote van Arendje Willems Raads-
veld.

Tenslotte overlijdt de Helderse Arendje
Willems Raadsveld kinderloos op
20.11.1902 te Den Helder. Haar echtgenoot
Arend Jans Bode als haar enige erfgenaam
aanwijzend blijkens testament op
22.06.1886 voor notaris J.W. Haattinga Ra-
ven te Den Helder verleden.
De Arendje Willems Raadsveld uit Oude-
haske leeft dan nog 31 jaar en overlijdt op
04.02.1933 te Joure. Haar man Gosse van
der Meulen overlijdt te Joure op 24.06.1935
als weduwe van Arendje Willems Raads-
veld.
Ondanks' intensieve naspeuringen hebben
wij de ware indentiteit van Arendje Wil-
lems Raadsveld uit Den Helder niet kunnen
ontdekken. Het is zelfs de vraag of haar
echtgenoot Arend Jans Bode die heeft ge-
weten.
Het grootste raadsel is hoe de Helderse
Arendje Willems Raadsveld heeft kunnen
weten van het bestaan van Arendje Willems
Raadsveld uit Oudehaske en de Helderse
Arendje bij haar huwelijk in 1877 in het
bezit is gekomen van een uittreksel van de
geboorteakte van de enige echte Arendje
Willems Raadsveld uit Oudehaske. Moge-
lijk is dat uittreksel onder valse voorwend-
sels verkregen. Dat bij de huwelijksbijlagen
van het huwelijk Arendje Willems Raads-
veld en Arend Jans Bode geen uittreksels
zijn van de overlijdensakten van de ouders
van de bruid kan worden verklaard uit het
feit dat de bruid bij huwelijk geen toestem-
ming meer van de ouders behoefde. Zij was
immers op grond van het verstrekte uittrek-
sel van de geboorte-akte op 30.04.1847 ge-
boren en op de dag van huwelijkssluiting
08.11.1877 in haar 31e levensjaar. Kenne-
lijk was de zaak goed uitgekiend !
Gedacht is dat Arendje Willems Raadsveld
identiek is aan op 28.09.1840 te Nijehaske
geboren Antje Raadsveld, dochter van Roe-
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lof Hendriks Raadsveld geboren te Heeren-
veen. Deze Roelof Hendriks Raadsveld
komt met zijn gezin via Amsterdam in Den
Helder terecht. Echter zonder Antje. Deze
wordt pas in 1874 komende van Leeuwar-
den op de gezinsstaat van Roelof Hendriks
Raadsveld in het bevolkingsregister van
Den Helder bijgeschreven. Nadien is zij
spoorloos. Is het feit dat zij uit Leeuwarden
afkomstig is een aanwijzing van een ver-
oordeling of iets dergelijks. Bovendien kon
zij in Leeuwarden niet worden getraceerd.
Misschien was er bij Arendje wel sprake
van bigamie. Een huwelijksakte anders dan
te Den Helder kon echter van haar niet wor-
den gevonden.
Al met al blijft het met de twee Arendje
Willems Raadsveld maar een vreemde
zaak, waarvan wel zeker is dat de Helderse
niet de echte is.

Ik denk in het laatst genoemde geval aan
valsheid in geschrifte als bedoeld in art.227
eerste lid van het Wetboek van Strafrecht.
In ieder geval laat de bruid in een authen-
tieke akte - hier de huwelijksakte - een val-
se opgave opnemen van een als waarheid
aan te merken feit met het oogmerk die akte
te gebruiken of door anderen te doen ge-
bruiken als ware die opgave in overeen-
stemming met de waarheid.

Met dank aan de heer R. Spits te Gorredijk
voor de verstrekking van de gegevens Vork
en mevrouw G. Brouwer-IJsbrandij te Ak-
krum voor aanvullende gegevens Raads-
veld. De eindredacteur van dit blad ben ik
bovendien erkentelijk voor zijn hulp bij het
zoeken naar aan art. 236 WvS analoge arti-
kelen in de Code Pénal.

Mijn opa was een ?

De zes militair-historische musea in Nederland
organiseren voor de tweede keer een fotodag
onder deze noemer, waarbij iedereen zijn mili-
tair-historische foto's kan laten determineren.
Deze tweede nationale militair-historische foto-
dag vindt plaats op zes verschillende locaties op
zondag 2 maart van 12.00 tot 17.00 uur. Gezien
de verwachte drukte raden wij belangstellenden
aan om te reserveren bij het betreffende muse-
um.

Ieder militair-historisch museum heeft voor de-
ze gelegenheid een panel geselecteerd dat in het
bijzonder thuis is in de foto's van het eigen
krij gsmachtonderdee 1.
De onderwerpen zijn als volgt verdeeld:
Landmacht - Legermuseum

Korte Geer 1, 2611 CA Delft, tel. 015-
2150500

Marechaussee - Marechausseemuseum
Weeshuiswal 9, 4116 BR Buren, tel. 0344-

571256
Marine - Marinemuseum

Hoofdgracht 3, 1781 AA Den Helder, tel.
0223-657534

Korps Mariniers - Mariniersmuseum
Wijnhaven 7-13, Rotterdam, tel. 010-
4129600

Militaire Luchtvaart en Marineluchtvaart-
dienst - Militaire Luchtmacht Museum

Kamp van Zeist 2-4, 3769 DL Soesterberg,
tel. 0346-353815

Nederlands-Indië /KNIL - Museum Bron-
beek

Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, tel. 026-
376355
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Het korps pupillen te Gombong
H.M. Lups

Er zijn momenteel nog maar weinig KNIL
militairen die het KNIL van voor de oorlog
hebben meegemaakt. Op 26 juli 1950 werd
het opgeheven. Er waren toen ongeveer
15.000 (Indisch) Nederlandse KNIL mili-
tairen, die als militair of burger met hun ge-
zinnen hun weg in ons land moesten zien te
vinden. Geleidelijk zullen ze, evenals de
overige uit Indië afkomstige (Indische) Ne-
derlanders opgaan in het geheel. Dit houdt
in dat steeds meer mensen (ook) voorou-
ders hebben die iets met Indië te maken
hebben en dus met vragen zitten, waarvan
het antwoord in Indië ligt.
Zo is iemand uit onze familie omstreeks
1880 als koloniaal naar Indië vertrokken.
Dit niet uit weelde. Na een aantal jaren
werd hij afgekeurd met een pensioen van
300 gulden per jaar. Als te doen gebruike-

Klasje pupillen rond 1910
Let op de landkaarten tegen
de achterwand. Waarschijn-
lijk wisten ze wel Zuidbroek
aan te wijzen, maar wisten ze
ook waar bijv. Biak lag?

lijk had hij een huishoudster (trouwen
mochten ze als lagere militair toen niet) met
wie hij samenleefde1. Uit deze relatie is o.a.
een zoon geboren. In de tijd dat ik mijn
dienstplicht in Indië vervulde werd ik attent
gemaakt op een KNIL-luitenant die dezelf-
de achternaam droeg als ik. Dat bleek de
bewuste zoon te zijn. Ik heb geen kennis
met hem gemaakt, maar later wel met zijn
kinderen. Door de opheffing van het KNIL
kwam hij, als velen, begin van de jaren vijf-
tig terecht in Nederland. Hier vond hij een
baan bij de topografische dienst die toen
nog in Delft gevestigd was. Hij was topo-
graaf/landmeter. Ik heb me destijds wel
eens afgevraagd, hoe zijn vader met dat mi-
nieme pensioentje de opleiding van zijn
zoon heeft kunnen bekostigen. Zijn kinde-
ren hadden geen idee.
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In het jaarboek Armamentaria, Aflevering
IV / Zomer 1969 vond ik een artikel
'Kinderen . . in 't geweer' (J. van der Meij/
drs. J.W.A. van Eyk, dat handelde over kind
soldaten. Hier vond ik een verklaringsmo-
gelijkheid, die om verdere verdieping
vroeg. Dit bleek niet zo eenvoudig. Bij de
Koninklijke Bibliotheek vond ik op micro-
fiche een publicatie van C.F.H. Campen2,
waarop dit artikel dan ook voornamelijk is
gebaseerd3. Op het internet vond ik nog een
summiere vermelding met de hier afgebeel-
de foto4.

Het samenleven van de (K)NIL militairen
met hun inlandse of gemengdbloedige huis-
houdsters had als gevolg dat in hun kampe-
menten heel wat kinderen ter wereld kwa-
men. Die kinderen groeiden niet direct in
een ideale omgeving op. Hun vaders lustten
vaak graag een stevige borrel en ook de
moeders waren niet altijd ideaal. Als de va-
der sneuvelde of weer naar Holland vertrok,
moest de huishoudster met haar kroost het
kampement verlaten en maar zien hoe ze
verder aan de kost kwam. Soms nam een
collega van de militair haar over, zodat ze
kon blijven. De meisjes die volwassen wer-
den moesten maar zien dat ze ook op hun
beurt een militair vonden, bij wie ze njai
(huishoudster) konden worden. Een deel
kwam in de kampong terecht en ten dele
ook in de prostitutie.
Het enige vooruitzicht van de jongens als
ze groot waren, was in feite op hun beurt
soldaat worden. Enige schoolopleiding was
er, voor zover ik heb kunnen nagaan, in een
groot deel van de negentiende eeuw niet of
nauwelijks bij.
De luitenant-kolonel Von Lutzow, voerde in
1845 het bevel over het geheel uit Europea-
nen bestaande vierde bataljon, dat in het
dicht bij Poerworedjo gelegen kampement

Gedong-Kebo in garnizoen lag. Hij vond de
situatie van de jongens zorgelijk (de meis-
jes waren kennelijk van minder belang).
Ondersteund door de officieren van het gar-
nizoen, die daartoe gaarne een dag van hun
maandelijks traktement offerden, bracht hij
de jongens boven de vijfjaar in een daartoe
afgeschoten deel van de kazerne bijeen.
Voeding werd hun uit de ménage verstrekt,
hun kleding werd uit afgelegde en te kleine
uniformen vervaardigd. Een oude en ge-
schikte sergeant werd met het toezicht en
het onderwijs belast. Dit laatste bestond uit
lezen, schrijven en rekenen. Bovendien on-
derwees men het schermen en liet men hen
met kleine houten geweren exerceren.
Deze regeling trok de aandacht van de ho-
gere autoriteiten. Dit leidde er toe dat bij
Koninklijk Besluit van 28 oktober 1847, nr.
110 de oprichting bevolen werd van een
Korps Pupillen met een onbepaald nume-
riek, dus zonder begrenzing van het aantal.
In eerste instantie bestond het Korps uit een
compagnie van 200 pupillen om daarna bij
meerdere toeloop telkens in compagnieën
van 150 pupillen te worden verdeeld, waar-
over een majoor het commando zou voeren.
Bij die compagnie werden ingedeeld: een
kapitein, een eerste en een tweede luitenant,
twee onderwijzers met de rang van onderof-
ficier, een adjudant-onderofficier, zeven
sergeanten, waarvan een meesterschoen-
maker, een meester-kleermaker en een
meester-timmerman, een foerier en acht
korporaals, welk kader behalve in militaire
hoedanigheden ook door zedelijk gedrag
moesten uitmunten.

Het onderwijs zou zich in eerste instantie
bepalen tot het geleerde op de lagere scho-
len, de compagniesadministratie, het bajo-
netschermen, espadoneren (met de houwde-
gen of sabel schermen), batonneren (scher-
men met de [scherm] stok), schermen, zin-
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gen, de muziek, het dansen en de algemene
zedenkunde.
Slechts kinderen van Europese afkomst bo-
ven de zeven en beneden de tien jaren wer-
den aangenomen om tot hun achttiende jaar
bij het korps te blijven en dan met een tien-
jarige verbintenis tot het leger over te gaan.
Voor iedere pupil werd een zeker rantsoen,
een bepaalde hoeveelheid kleding en ook
een vaste soldij toegestaan, waarvan naar
gelang de leeftijd een klein zakgeld ver-
strekt zou worden'.
Het filantropisch hoofddoel van de inrich-
ting was om de onder minder gunstige om-
standigheden verkerende kinderen van de
Indo-europese maatschappij tot nuttige le-
den van de maatschappij te vormen, terwijl
aanvulling van het leger nevendoel bleef.
De kern van de compagnie (toen met stand-
plaats Gedong-Kebo) vormden 23 reeds bij-
eengebrachte kinderen onder hun instruc-
teurs, terwijl verder alle jongens van 7-14
jaar, die in de weeshuizen te Semarang van
gouvernementswege opvoeding ontvingen,
werden toegevoegd. Ook alle Europese kin-
deren, die zich zonder behoorlijke leiding
in steden en kampongs ophielden en zij,
waarvan de familie het verlangde, werden
opgezonden, zodat men al gauw een kleine
honderd pupillen bijeen had.
Omdat de resultaten niet aan de verwach-
tingen voldeden werd besloten een betere
afscheiding van de kazerne omgeving te
zoeken. Men kon kiezen tussen Gombong
en Magelang. Hoewel de laatstgenoemde
plaats als herstellingsoord bekend was werd
toch Van hogerhand besloten dat de vesti-
gingsplaats Gombong moest zijn. Dat was
gelegen in een lage en open vlakte, die aan
hevige winden was blootgesteld. Tijdens de
natte moesson was het er drassig en tijdens
de droge moesson was er gedurende drie
maanden bijna geen druppel water. De ver-

plaatsing naar Gombong vond in 1856
plaats.
Bij een bezoek van de hertog van Saksen
Weimar wist de toenmalige kapitein Rij-
zendaal de aandacht te vestigen op de bij-
zondere, de Indische kinderen eigen, aanleg
voor tekenen, zowel topografisch als recht-
lijnig met het gevolg dat het tekenen en
landmeten onder de leervakken werden op-
genomen en men reeds in 1853 de eerste
topografische tekenaars kon uitzenden.
Het duurde nog ruim dertig jaar eer ter ver-
betering van het onderwijs civiele onder-
wijzers aan het korps werden verbonden.
De tot majoor bevorderde kapitein Rijzen-
daal werd opgevolgd door majoor W.J.W.
Boers. Tijdens diens verblijf bij het korps,
dat slechts een jaar duurde vond een ge-
wenste afscheiding van de oudere en de
jongere jongens plaats en kwam de oprich-
ting van korpshoornmuziek tot stand en
werd voor onderricht in artillerie het nodige
materiaal ontvangen.
In 1859 werd besloten meer uitbreiding aan
het tekenonderwijs te geven.
In de daarop volgende jaren werden ook
weer verschillende verbeteringen inge-
voerd. Zo werd in 1875 een afzonderlijke
klas opgericht waarin aan de oudere pupil-
len door een minutieuze bestudering van
reglementen en dienstvoorschriften, het ma-
ken van rapporten en staten als anderszins,
de gelegenheid geboden werd, de voor het
examen van korporaal en sergeant nodige
bekwaamheden te verwerven. Bij dit alles
had men lang te maken met een epidemisch
optredende (Gombongse) oogziekte.
In 1885 werd het onderwijs ingrijpend ver-
anderd. Er vond de opening plaats van een
openbare lagere school. Alle pupillen bene-
den de 13 jaar en enkele achterblijvers wer-
den hierop geplaatst. De oudste pupillen
kregen zuiver militair onderwijs. De overi-
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gen werden als overgangsmethode ook in
een school verenigd.
Met ingang van 1 januari 1885 (Staatsblad
no, 155) werd vastgesteld dat het Korps Pu-
pillen ten hoogste 600 pupillen mocht tel-
len, die verdeeld waren in drie compagnie-
en, en wel zo dat elke compagnie niet ster-
ker was dan 200 pupillen, de drie hoornbla-
zers en de tamboer daaronder begrepen. Er
zijn tijden geweest dat er inderdaad om-
streeks 600 jongens bijeen waren.
Verder werd er een nieuw dienstschema
opgesteld.
Voor zover plaatsen beschikbaar waren
konden o.a. jongens uit weeshuizen bij het
korps worden toegelaten, doch alleen tegen
betaling van een geringe, naar de inkomsten
van de verzorger geregelde bijdrage.

Het onderwijs bestaat dan uit lezen, schrij-
ven, Nederlandse taal, geschiedenis en
aardrijkskunde, tekenen en muziek. Verder
werden sommige militaire reglementen, in-
fanterie- en artillerie-exercities, schermen,
dansen, gymnastiek, zwemmen en zo mo-
gelijk enige ambachten onderwezen. Gods-
dienstig onderwijs had zo goed als niets te
betekenen. De oudsten, z.g. Nr 1 pupillen,
die langzamerhand in aanmerking kwamen
om het korps te verlaten, doorliepen eerst
nog een herhalingscursus.
Als regel gingen toen de pupillen bij het
begin van hun negentiende levensjaar als
soldaat over naar het wapen of dienstvak
van hun keuze en wel met een zesjarig
dienstverband, waaraan een gratificatie van
25 gulden was verbonden. Zij, die volgens
het oordeel van een officier van gezondheid
voldoende ontwikkeld waren, konden reeds
op achttienjarige leeftijd de overstap ma-
ken. Vanaf hun zeventiende levensjaar wa-
ren ze aan de militaire wetten onderworpen.
Hoewel allen, die het korps verlieten het

examen van korporaal glansrijk doorston-
den en een groot gedeelte de bekwaamheid
bezat om ook dat voor sergeant dadelijk af
te leggen, liet men ze als gewoon soldaat
vertrekken.
Januari 1884 waren bij het leger nog 590
Oud-Pupillen actief, waarvan de meesten
een of andere rang bekleedden. .Sedert de
oprichting van de school hadden toen 14
Oud-Pupillen de rang van officier behaald.
Aardig is dat zelfs de schaftorde was opge-
nomen.
Op maandag bijv. bestond dat uit:
Ontbijt (6 uur): Nasi goreng 0,16 KG, kof-
fie 0,01 KG met suiker.
2e ontbijt (11 uur): Nasi ketan 0,1 KG voor
hen, die 13 jaar oud zijn en daarboven; 0,05
KG voor de overigen.
's namiddags (1 VA uur): Rijst. Vlees 0,25
KG. Sambal oelik. Groentesoep. Vruchten.
's Namiddags (6u. 35): Rijst. Sajor (=
groente). Per pupil een gekookt eendenei.
Seroending (= geraspte en gebraden klapper
met katjang).

Honderden jonge mannen hebben hier hun
opvoeding en opleiding ontvangen. Een
aantal is mislukt, maar er zijn heel wat pu-
pillen die het maatschappelijk heel goed
hebben gedaan.
Juli 1903 is het korps Pupillen opgeheven.
De overgebleven jongens, die nog geen sol-
daat konden worden, zijn verplaatst naar
Meester Cornelis. Het korps werd vervan-
gen door de Militaire Pupillenschool, even-
eens gevestigd te Gombong. De kapitein,
die vroeger betiteld werd als commandant
van het korps Pupillen, heette in de nieuwe
organisatie directeur der militaire pupillen-
school. Ook de indeling werd geheel veran-
derd. Er mochten niet meer dan 200 pupil-
len te Gombong aanwezig zijn. Werd vroe-
ger de opvoeding van de pupillen geheel te
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Gombong voltooid, in de nieuwe situatie
werd deze verdeeld in drie categorieën. De
eerste omvatte de jongens, die in weeshui-
zen en andere instellingen van liefdadigheid
tot ongeveer hun twaalfde jaar hun oplei-
ding ontvingen. Het gouvernement betaalde
voor ieder van hen een vast bedrag. De
tweede categorie was gehuisvest te Gom-
bong, waar de jongens tot hun zestiende
jaar bleven. Daarna werden ze gedeta-
cheerd bij een depotbataljon (derde catego-
rie). Zij, die bestemd waren voor de topo-
grafische dienst, zijn (waarschijnlijk) te
Gombong gebleveii en voltooiden daar hun
opleiding tot topograaf.

Ik heb de verdere ontwikkelingen en we-
derwaardigheden van dit Korps nog niet
kunnen achterhalen. Volgens de gegevens
van het internet is het in 1912 opgeheven.
In het Nationaal Archief bevinden zich de
Stamboeken Onderofficieren en Minderen
K.N.I.L. 1815-1898, incl. Pupillen 1848-
1899. Gaarne zou ik daarom aanvullende
informatie ontvangen, want een (beknopte)

volledige geschiedenis van dit Korps hoort
toch wel in de Nederlands-Indische ge-
schiedenis een plaatsje te hebben, afgezien
van de mogelijke informatie voor genealo-
gen met Indische voorouders.

N.B. Gombong ligt in Midden Java aan de
zuidkant.

Noten:
1. Zie Ons Erfgoed, jg. 6, nr. 2, p. 81-85.
2. C.F.H. Campen, Het Korps Pupillen te Gom-
bong. Gids voor belanghebbenden en belang-
stellenden, Batavia 1886.
3. Aanvullende informatie kreeg ik via mevr. P.
H.Th. Dumon, o.a. uit "Uit Indië geboren, Vier
eeuwen familiegeschiedenis", pag. 76 e.v. het
artikel "Van reveille tot taptoe", auteur Jaap de
Moor en een artikel uit "Eigen haard" van 23
april 1904 met als titel: De Militaire Pupillen-
school te Gombong.
Hiervoor gaarne mijn dank.
4. Historical Boys' Clothing, School Cadet Pro-
grams: Dutch East Indies
(http://www.histclo.hispeed.com/youth/mil/
cadet/cadet-neth .html)

Beroepen van toen (mazelaar-melkslijter)
H.M. Lups

Mazelaar
Mazelaar is een ander woord voor zakken-
drager. De naam is afkomstig van de naam
van het 'gilde van der Mase'.
Dit gilde dankte zijn naam aan de bezighe-
den van de vroegste gildeleden: het overla-
den van koren dat over de Maas werd aan-
gevoerd op kleine vletten. Later werkten de
mazelaars op de wal als zakkendragers. Het
is een typisch Dordts begrip en is aldaar
terug te vinden in (vroegere) straten e.d.:
Maselaersgang, Maselaers gilts straetken,
Mazel aarspoort, Mazelaarsbrug en Maze-

laarsstraat.
Bron: Mieke van Baarsel, De straatnamen
van de Historische Binnenstad van Dor-
drecht.

Meedelver
Het meedelven is het opgraven van de mee-
wortels, destijds de grondstof van een be-
langrijke verfstof voor de verfindustrie.
Een groep veldarbeiders bestaande uit tien
tot twintig man, die elke morgen in de
herfst naar het land trok om mee te delven,
heette een 'bende'. Voorop loopt de
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M E L S T O O r T SCHEMATISCHE. DüORSMtCt.

l\O\JbL STOOr TORLN. MOLLM.

U T 5 PA W.

STAMP. Z.ELFHQLK /
HUIS

Meestoof, schematische voorstelling, ontleend aan 'Boeren op gouden kluiten'

'voorman', die een zeker gezag over de an-
deren uitoefent. Daarop volgt de
'neusman' (mogelijk een verbastering van
het woord 'nevensman') en daarna komen
de 'volgers'. De bende wordt met hoorn- of
trompetgeschal tot de arbeid opgeroepen.
De hoornblazer of trompetter laat zijn in-
strument gedurig horen totdat het arbeids-
terrein bereikt is. Ter plekke krijgen de ar-
beiders hun taak toebedeeld. Het meespit-
ten vergt bijzonder veel spierkracht, maar
gaat door tot in de middag, onderbroken
door een pauze van een half uur, het z.g.
'halfschof, wanneer de hoorn of trompet
zich weer even laat horen. In die pauze
wordt een boterham gegeten. Ook bij het
huiswaarts keren is de hoornist of trompet-
tist in actie.
Elk lid van de bende ontvangt wekelijks
een voorschot op het te verdienen loon. Is
het werk gedaan dan rekent de voorman af

met de eigenaar. Daarna komt men in het
huis van de voorman bijeen, waarop deze
verantwoording aflegt en ieder zijn nog
openstaand deel ontvangt. Er wordt een ste-
vig maal geconsumeerd en er wordt soms
zeer stevig gedronken.
In het actaboek van de hervormde gemeen-
te te Nisse staat vermeld
"1654, 13 Decbr, Alsoo voorleden maenda-
ge avont de meedelvers een half vat bier
hebben ten besten gehad, daarover dronc-
kenschap en groote ongelatichheid is ge-
pleecht, soo is ondersoec gedaen, of onse
lidmaten die daar waren ooc niet schuldich
sijn geweest."
Bron: Oude Tijden 1874, pag.299-300.

Meekrapteler
Het voorttelen van meekrap kan zowel door
zaaien als door planten gebeuren. In ons
land gebruikte men de laatste manier. Als
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het land gemest is wordt het opgedeeld in
bedden. Omstreeks mei plukt de kiemzetter
de jonge spruiten van de twee jaar oude
plant en poot deze met zetspaden in lange
rijen. Het loof van dit kruid laat men afster-
ven of men maait het om als veevoer te ge-
bruiken. Na de derde zomer, ongeveer 20
maanden na het planten zijn de wortels dik
genoeg om ze in september te oogsten.
Na het oogsten laat men ze in hopen op het
land liggen, waardoor ze enigszins taai wer-
den. Ze werden dan naar de Stoof vervoerd,
waar ze in de koude stoof (een grote
schuur) per eigenaar op stapels werden ge-
legd. Van daar gaan ze naar de Toren, een
ruimte met vier verwarmde zolders boven
elkaar, waarop de meekrap achtereenvol-
gens wordt gelegd voor een eerste droging.
Hierna wordt de meekrap gedorst, dat wil
zeggen dat schil, aarde en andere ongerech-
tigheden er van losgemaakt worden. Het
dan ontstane product had de Franse naam:
'racine',
Daarna transporteert men de wortels, in
stukjes gebroken, de racine naar de Ast, een
oven ook wel 'varken' genoemd, en naar
een daarmee verbonden lang kanaal of
'vuurwerk'. In dit kanaal ondergaat de mee-
krap een tweede drogingsproces van onge-
veer 24 uur waarna ze gestampt kan wor-
den.
Dit gebeurt in het stamphuis, het domein
van de stamper en de drijver, welke laats-
te een groot molenrad door drie paarden in
beweging wordt gezet. Het rad staat in ver-
binding met een dikke as, waaraan een aan-
tal houten vuisten zitten die de stampers
moeten opheffen. Deze stampers vallen in
een massief eikenhouten bak waarin de ge-
droogd meekrap ligt, die dus fijngestampt
wordt. Door een bepaalde manier van zeven
kan men vier soorten meekrap krijgen, die
in vier verschillende afgesloten bakken te-

recht komen.:
1. 'De onberoofde': de gedroogde krap
wordt dan in zijn geheel voldoende fijn ge-
stampt en in vaten verpakt.
2. 'Twee en één': onder het stampen breekt
eerst het buitenste en slechtste deel van de
wortels.
Dan wordt de krap gezeefd. Wat gebroken
is valt door de zeef, maar het taaiere en be-
tere deel van de wortels dat niet gebroken
is, blijft in de zeef achter. Dit beste deel,
twee derde van het totaal, stampt men op-
nieuw en bergt het in aparte vaten. Het heet
krap.
Het slechtere deel, één derde van alles,
komt ook in een vat en heet gemeene.
3. 'Eén en één' volgt weer dezelfde bewer-
king als hierboven, maar nu is de verdeling
half om half.
4. 'Muilen', de schillen met daaraan nog
stukjes van de wortel en het afval, door nog
grotere zuivering van de onberoofde en de
twee en één.
Het stampen van de krap moest 's nachts
gebeuren omdat deze onder invloed van het
daglicht gemakkelijk verkleurt. Stamper en
drijver waren ondergeschikt aan de droger,
die de verantwoordelijke bedrijfsleider was.
Tijdens de bewerking bleef de meekrap het
eigendom van de boer. ledere partij werd
apart verwerkt, zodat iedere meekrapteler
zijn eigen partij aan de handel kon over-
doen.

Bron o.a. naar A. Kanter uit Vollledige be-
schrijving van alle konsten, ambachten,
handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver
werkhuizen, gereedschappen, enz., 1788-
1820, uitgegeven door A. Blussé en Zoon.
Verder literatuur: Zuid-Hollandse Studiën
Deel VIII.
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Meester van en met den zweerde
Ook scherprechter, beul.
Het ambt was in bepaalde families erfelijk.
Hij ontving naast een vaste vergoeding de
gelegenheid neveninkomsten te verwerven.
Ook werd hij voor ieder karwei nog eens
apart betaald. Daarnaast kreeg hij nog wel
eens steekpenningen van familieleden van
de veroordeelde om bij folteringen matig te
werk te gaan of de genadeslag vlug en tref-
zeker aan te brengen. De beul moest de ont-
hoofdingen met één slag voltrekken. Het
hoofd moest echt bij het lichaam wegrollen.
Mislukte dit dan had hij de smaad en soms
erger van de toeschouwers te verwachten.
Dit mee uit bijgeloof.
Vaak ook verleende de scherprechter, al
dan niet toegestaan, diensten als chirurgijn.
Gezien de aard van zijn ambt was hij qua
kennis van het lichaam goed onderlegd
Zie beul.

Me(e)ter (gesworen)
Naam van overheidsdienaren, belast met
het op de juiste wijze afmeten van allerlei
materialen.
Zo kent men onder meer meeters van:
appelen en peren,
Rynsche leyen,
kolen,
lakens en carsayen,
schepen op Noorwegen varende,
smidskoolen en
zout.

Melkslijter, melkverkoper
De melkslijter verkocht melk en als regel
enkele verwante zuivelproducten als boter,
eieren en soms ook kaas. Vroeger ging hij
of zij met een kar, hondenkar of paard-en-
wagen de klanten bij langs, later ook per
bakfiets, nog later per mechanisch voortbe-

Melkventer (J.E. Van Varelen, 1818)

Melkventerskar (Haarlem rond 1930)

wogen voertuig. Met de opkomst van de
supermarkt is de melkboer uit het straat-
beeld verdwenen. Enkelingen zijn doorge-
gaan als rijdende supermarktjes (bijv. de
SRV-man)
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Paleografie

Kwitantie Geertruid van Bleiswijk (1703)

^^M^d

Ontfangen bij mij onderget(ekende) weduwe
van domine Cornelis van Bleiswijk in sijn
leven predikant in 't gasthuis binnen Delft
van de Regenten van 't voors(schreven) gasthuis
twee hondert gulden over drije maanden
den predikt dienst besorgt en laaten waarneemen
in 'tvoors. gasthuis Verscheenen den lójulij 1703

Geertruid van Bleiswijk
geboren van Delff

Cornelis van Bleiswijk, geb. Delft 26 sept.
1649, predikant Tiel beroepen 29 oktober 1681,
Woudrichem 1683, Delft (gasthuis) 24 april
1701, overleden 28 april 1703.
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Overzicht publicaties [40]
H. Klunder

C. de Graaf, H. Homan Free, J. van Wepe-
ren: De schuiten van Drenthe (1). [Met 11
korte kwartierstaten (vóór 1800): Aling,
Böttichius, Braanis. Buiting, Dijk, El-
lents, Hamming, Hilbrants, Homan,
Hommes en Van Selbach.] Drents Geneal.
Jaarboek, 2002.

A. Oosterbroek: Een vastgelopen onder-
zoek weer op gang - de afkomst van Evert
Barneveld uit Hattem (1666-1722). [Met
fragment kwartierstaat.] Gens Nostra, jan.
'03.

H.F. Blankenspoor: Kwartierstaat Hendrik
Floris Blankenspoor. [Thomassen, Van
Velsen, Zweers.] Veluwse Geslachten,
okt./nov./dec. '02.

P. Sanders: Genealogie Bouman uit Wijk
voortgekomen uit het geslacht Van Wijk.
[Vervolg, 1690-1873.] G.T.M.W.B.Bw.,
dec. '02.

W. van Aalst: Diverse takken Camper-
man - Parenteel Camperman tak II
Zelhem. [Kamperman, ca. 1700-1899.]
Oostgelders T.G.B., 4e kwart. '02.

R. de Neve, Y. Prins: Indische familienet-
werken in de VOC-tijd. [Met 'Indische
clans': Chasteleijn (1590-1802), Huijsman
(1600-1815), Coop a Groen - Coop van
Groen (1590-1842), Van Rhee (1634-
1877), Van Schinne (1640-1799).] Jaar-
boek C.B.G. 2002.

B. Kleuver, T. Weevers: Cluver-Kluver-
Cluger-Kruver-Knuver-Kleuver-Klover.
[1720-1997.] Veluwse Geslachten, okt./
nov./dec. '02.

S.A.C. Dudok van Heel: Familie van de
gouverneurs-generaal - De afstammelingen
van Dirck Comans (Hoorn 1648-1708).
[Met 'Parenteel' (dus verschillende familie-
namen) 1648-1880.] Jaarboek C.B.G. 2002.

J.G. Boerema: Genealogie Dolfing - Een
oude familie uit Orvelte. [Vóór 1560-1964.]
Drents Geneal. Jaarboek, 2002.

M. Prins: Van stadsregenten tot landjon-
kers: de Jonkheren Van Foreest 1750-
1920. [Met 'Stamboom' 1614-1931.] Hol-
land, Hist. Tijdschr., 2002 nr. 3.

E. Rentmeester-de Haas: Antwoord [...]
Van de Schelde en Weststrate. [Goetheer,
vóór 1700-1881.] Van Zeeuwse Stam, dec.
'02.

L. Adriaenssen: Gorp - Leenmannen,
mansmannen en cijnsmannen. [Vervolg,
vóór 1500-1682.] Brab. Leeuw, 2002 nr. 4.

A.M. Bosters: Van Hesselt - De familie
van een Gastelse pastoor. [Vervolg, 1630-
1738.] Brab. Leeuw, 2002 nr. 4.

J.J.G. Stalpers: Fragment-genealogieën uit
Oerle (vervolg) - 18. Heijmans. [1500-
1834.] Gen. Tijdschr. O.-Brabant, jan. '03.

DJ. Oldeboom: Aanvullingen op kwartier-
staat van Hendrik Hiddink. Oostgelders T.
G.B., 4e kwart. '02.

H.B.W. Isfordink: Kwartierstaat Harrie Is-
fordink. [Vervolg.] Veluwse Geslachten,
okt./nov./dec. '02.

A.M. Jonkers: Kwartierstaat Anton Martin
Jonkers te Lochum. Deel I: Kwartierstaat
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Hendrik Evert Jonkers. [De Vries, Van de
Water, Wilbrink.] Oostgelders T.G.B., 4e
kwart. '02.

B.J. van den Enk: Antwoord [...] Kelder-
man-Wolfert. [Brummen, 1783-1913.] Ve-
luwse Geslachten, okt./nov./dec. '02.

H.F. Blankenspoor: Kwartierstaat Heintje
Carelina Kersten. [Eekhof, Klein Gotink.]
Veluwse Geslachten, okt./nov./dec. '02.

J. Heemskerk: Keijs(z)er/Hoogeveen.
[Antwoord op vraag, kwartierstaat, Zeven-
huizen, vóór 1754, ook Cappellenaer.]
Ons Voorgeslacht, dec. '02.

T.T. de Boer: Bericht uit de knollentuin.
[Knol, vóór 1650-1995.] Westfriese Fami-
lies, dec. '02.

P.J. Kole: Het geslacht Kole. [1530-1886.]
Van Zeeuwse Stam, dec. '02.

T. de Kort: Kwartierstaat van Antonius
Franciscus Cornelis Mart de Kort.
[Vervolg.] G.T.M.W.B.Bw., dec. '02.

M.J. Karman: Stamreeks Labruyere.
[1600-1929.] Van Zeeuwse Stam, dec. '02.

P.C. van Koningsbrugge: De Leyer uit
Boxtel (vervolg). [1669-1892.] Gen. Tijd-
schr. O.-Brabant., jan. '03.

Z. Hissink: Genealogie Maalderink - Ge-
nealogie B: vervolg. [Hengelo-Gld., 1753-
1978.] Oostgelders T.G.B., 4e kwart. '02.

J.W. van Hoorn, R. Sanders: De geslachten
Marissen afkomstig uit Zuidsleen en Dip-
hoorn 1600-1900. [Sleen, Odoorn, Borger,
Havelte, 1650-1993.] Drents Geneal. Jaar-
boek, 2002.

A. Sonneveld: Een eerste aanzet tot een ge-
nealogie Van Mullem uit Charlois. [Later
Pijnacker, 1610-1921.] Mededelingenblad

NGV afd Delfland, dec. '02.

H.K. Nagtegaal, J. Nagtegaal: Stamreeks
Nagtegaal. [Beeck (D), Zuilen, Utrecht,
1637-2001.] Ons Erfgoed, nov.-dec. '02.

L. van Belzen: Het geslacht "De Nooij-
er" (vervolg). [1753-1960.] Van Zeeuwse
Stam, dec. '02.

DJ. Oldeboom: Kwartierstaat van Uichen
Oldenboom (deel 1). [Buunk, Maatman,
Willemsen.] Oostgelders T.G.B., 4e kwart.
'02.

L.J.Keunen: Genealogie van de familie
Orssen. [Vervolg, 1440-1607.] Brab.
Leeuw, 2002 nr. 4.

C.B. van der Burch: Kwartierstaat Geesje
Pothoff. [Geb. 1841, Adiks, Schouten,
Bloemink.] Veluwse Geslachten, okt./nov./
dec. '02.

V. Roeper: Het Journael van Seyger van
Rechteren, 1628-1633. [Met 'Fragment-
genealogie' vóór 1600-1646.] Jaarboek C.B.
G.2002.

J. Krol: Raadsels rond Riemersma. [Met
schema, oorspr. Groenewout, 1659-1978.]
Gens Nostra, dec. '02.

W.Th.M. Dirksen-Roelofs: Zes generaties
Timmerman. [Roelofs, 1770-1977.] Veluw-
se Geslachten, okt./nov./dec. '02.

J.B. Schaake: Kwartierstaat van Jan Berend
Schaake. [Aanvulling.] Veluwse Geslach-
ten, okt./nov./dec. '02.

L. Adriaenssen: Van Sibben. [Vóór 1600-
1788.] Brab. Leeuw, 2002 nr. 4.

J.A.H. Boeren: Genealogie van de familie
Snoeren. [Vervolg, Loon op Zand, 1616-
1814.] Brab. Leeuw, 2002 nr. 4.
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A.B. den Haan: Soet(e)man. [Stamreeks
met vraag, Alblasserdam, Dordrecht, 1570-
1733.] Ons Voorgeslacht, dec. '02.

P.J.C. Elema: Het ontstaan van de dubbele
naam Steen Redeker. [Met 'Stamreeks
Steen', 1710-1989.] GensNostra, dec. '02.

J. Bakker-ten Have: Kwartierstaat Bernard
Stegeman. [Vervolg.] Oostgelders T.G.B.,
4e kwart. '02.

Genealogie Van der Strompe (Verstrom-
pe). [Etten, 1370-1680.] G.T.M.W.B.Bw.,
dec. '02.

B. van de Pol: Genealogie Veenbrink.
[1630-1995.] Bijlage Veluwse Geslachten,
okt./nov./dec. '02.

A.B. den Haan(?): Visser. [Stamreeks met
vraag, Sliedrecht, 1685-1857.] Ons Voorge-
slacht, dec. '02.

L. Lindemans: Genealogie Vlemincx (uit
Mechelen). [14e eeuw-1720.] Vlaamse
Stam, dec. '02.

A. Welschen: Herkomst en geschiedenis
van de familie Welschen en de geografi-
sche verspreiding van deze familienaam
(vervolg). [Rotterdam, vanaf 1836.] Lim-
burgs Tijdschr. Geneal., dec. '02.

Oproep Nederlandse aanmoedigingsprijs voor genealogie 2002
L. van der Hoeven

Op 11 december 2002 werd de tweede Ne-
derlandse Aanmoedigings-prijs voor Gene-
alogie uitgereikt in Rotterdam. Van dit eve-
nement zal in Gens Nostra van april/mei
2003 een verslag verschijnen.

Ook komend jaar willen wij weer de prijs
uitreiken. Deze bestaat uit een bedrag van
€ 100 en een oorkonde. Voor de prijs ko-
men in aanmerking:
-een eerste genealogische of bronnenpubli-
catie in een regionaal of landelijk tijdschrift
-een genealogische publicatie (zelfstandig
of in een tijdschrift) die om andere redenen
naar het oordeel van de jury bekroning ver-
dient.

De publicatie moet in 2002 verschenen zijn.

Indien u iemand wilt aanmelden die voor de
prijs in aanmerking zou kunnen komen,
kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij het
secretariaat van de jury. De inzending dient
vergezeld te gaan van een exemplaar van de
voorgedragen publicatie. Bij de beoorde-
ling zal de jury, thans bestaand uit B. van
Dooren, L.M. van der Hoeven en W.J.
Spies, letten op originaliteit, diepgang, visie
en vernieuwing.

De sluitingsdatum is vastgesteld op 31 mei
2003. Het adres van het secretariaat van de
jury is: Nederlandse Aanmoedigingsprijs
voor Genealogie, p/a Westduinweg 165,
2583 AA 'S-Gravenhage.
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Nationale Militie 1811-1923
Jan Pol en Anneke Pol-Snippe

De dienstplicht
De dienstplicht is door Napoleon ingevoerd
in 1811 omdat hij in Frankrijk niet genoeg
manschappen kon werven. Ook werden de-
ze elders gezocht, zo ook in ons land.

ledere jongeman tussen 18 en 19 jaar kreeg
een oproep om zich in te laten schrijven in
de gemeente waar, zijn ouders op dat mo-
ment woonden. De meeste jongemannen
werden goedgekeurd, maar er waren er ook
bij die afgekeurd werden op lichaamsgebre-
ken bijv.: kwade borst, slecht ziend, zweet
en platvoeten. Ook als je klein van stuk was
hoefde je niet in dienst.

Gemeentearchief te Hoogeveen
Wij zijn vanaf 1999 in Hoogeveen begon-
nen met het indexeren van namen die voor-
kwamen in de inschrijf- en lotingregisters.
In deze registers werden meer gegevens
vermeld dan in het certificaat van de Natio-
nale Militie. Deze certificaten komen voor
in de huwelijksbijlagen.

Inschrijfregister
In het jaar waarin de jongeman negentien
werd moest hij zich melden bij de gemeente
om zich in te laten schrijven in het in-
schrijfregister. In dit register werden de
persoonsnamen van jongemannen opgeno-
men, o.a. namen, geboortedatum, plaats van
geboorte, beroep, namen van hun ouders of
voogd, maten en signalementen. In de ko-
lom Aanmerkingen werd in veel gevallen
veel informatie vermeld o.a. vrijstelling,
stamboeknummer, nummer verwissellaar,
plaatsvervanger, enz.

Lotingregister
In hetzelfde jaar dat de jongeman negentien
werd, werd een lotingdag georganiseerd.
Elk jaar moest een aantal jongemannen de
dienst vervullen, de rest werd vrijgesteld. In
het lotingregister werden enkele gegevens
overgenomen uit het inschrijfregister. Ver-
der werd het gevuld met aanvullende infor-
matie o.a. broederdienst, lichaamsgebreken,
in welk regiment hij ingedeeld werd, plaat-
vervanger enz.

Inschrijf- en lotingregister
Uit deze twee boeken hebben we de gege-
vens bij elk persoon in een databestand ge-
zet. Voor genealogen die onderzoek doen
naar hun voorouders is dit een zeer interes-
sante bron om te weten of zijn voorvader in
dienst is geweest en om aan aanvullende
gegevens te komen.

Als het goed is, is van het inschrijf- en het
lotingregister een exemplaar aanwezig in de
gemeentearchieven.
Verder is een exemplaar aanwezig in het
Nationaal Archief in Den Haag. Van de
personen die in het Lotingregister een
Stamboeknummer kregen zijn in het Natio-
naal Archief verdere gegevens te vinden.

Hierna volgen als voorbeeld een inschrijf-
formulier en twee lotingsformulieren (een
uit de periode 1863 t/m 1870 en een uit
1917).
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Inschrijfregister 1865 -1870

Nadere verduidelijking (JW. Koten).

We zijn de heer en mevrouw Pol dankbaar
voor deze bijdrage. Inderdaad bieden deze
militieregisters veel aanknopingspunten
voor verder onderzoek. Daarbij tekenen we
ter verduidelijking nog het volgende aan:

Het woord militie is afgeleid van het Latijn-
se woord miles dat krijgsman betekent. Ge-
durende vele eeuwen was het krijgsbedrijf
een beroep. Toen echter Lodewijk XIV voor
zijn expansiepolitiek veel militairen nodig

had voerde hij een soort dienstplicht in.
Vooral door Napoleon is het dienstplichtstel-
sel uitgebouwd naar het Romeinse model
waardoor men snel een grote legermacht
kon mobiliseren. Dit systeem ook wel con-
scriptie (dienstplicht, letterlijk: opschrij-
ving) genoemd, werd tijdens de Napoleonti-
sche bezetting ook in Holland doorgevoerd.
Daarvoor kenden wij eigenlijk alleen maar
een commercieel beroepsleger.

Napoleontische periode
Van de archiefstukken over militairen tussen
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1811-1813 is nogal wat bewaard gebleven.
Dit betreft ondermeer diverse inschrijvings-
registers. Alle mannen die in principe voor
oproep in aanmerking kwamen werden ge-
registreerd in de wervingsregisters. Uit de-
ze wervingsregisters werd dan een trekking
(tirage) gemaakt van degenen die moesten
dienen. Deze gegevens zijn onder andere
gedocumenteerd in het 'Tableau Général
des Conscrits du Département'. Het is dui-
delijk dat tijdens de Napoleontische periode
zich veel mannen aan de legerplicht tracht-
ten te onttrekken. Het verschijnsel onder-

duiken was toen niet ongebruikelijk, zo is
bekend dat in het gangenstelsel in de kalk-
groeven te Maastricht heel wat 'onder-
duikers' zich schuil hielden. Desertie vond
ook regelmatig plaats, in de officiële
(staats-)pers kwamen dan ook regelmatig
namenlijsten van deserteurs voor. Heel wat
bekwame Nederlandse jonge mannen zijn
door Napoleon en zijn machtswaan gesneu-
veld. In Limburg alleen al enkele honder-
den. Op een kleine populatie van ca
100.000 hakte dit er natuurlijk flink in. Na
het vertrek van de Fransen was er een te-
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Lotingsregister 1863-1870

kort aan bekwame goed opgeleide manne-
lijke burgers. Dit heeft de economische ont-
wikkeling en de familiebetrekkingen ver-
moedelijk ongunstig beïnvloed.

Nederlands herstel
Na het vertrek van Napoleon bleef de op-
komstplicht voor mannelijke burgers in Ne-
derland gehandhaafd. In de grondwet werd
bepaald dat alle mannelijk ingezetenen de
plicht hadden het vaderland te helpen ver-
dedigen. De Wet op de nationale militie re-
gelde de plicht dat alle 19-jarigen moesten

loten om vast te stellen wie daadwerkelijk
zijn dienstplicht moest vervullen1. Alle 19
jarige mannen werden hiertoe ingeschreven
in de militieregisters, Deze lijst werd in
tweevoud opgemaakt. Eén lijst bleef in de
gemeente, de andere werd naar het provin-
ciebestuur gestuurd.

Per provincie werd bepaald hoeveel jonge
mannen moesten worden opgeroepen en
hoeveel iedere gemeente aan miliciens
moest leveren. In tegenstelling tot wat later
gebruikelijk werd, was het vroegere leger
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'gelokaliseerd'. Men trok in een legeronder-
deel alleen die mannen aan, die in de omge-
ving van de legerplaats woonden2. Vandaar
dat men Hollandse Gelderse, Limburgse
enz. regimenten/bataljons kende. De beno-
digde aantallen miliciens werden in de pro-
vinciale mededelingsbladen voor iedere ge-
meente apart gepubliceerd. Gewoonlijk was
dit aantal 1/3 van het totale aantal beschik-
bare weerbare mannen (lotelingen) die voor
de dienst geschikt werden geacht. Daartoe
werden deze jonge mannen eerst medisch
gekeurd. Een deel van deze keuringsgege-

vens is te vinden in de provinciale rijksar-
chieven, met o.a. een signalement van be-
trokkene, d.w.z. de documentatie van enke-
le lichaamskenmerken, zoals de lichaams-
lengte. Vanaf 1910 werden keuringsraden
ingesteld die de jonge mannen moesten be-
oordelen op militaire geschiktheid. ïn som-
mige provinciale archieven zijn de resulta-
ten van deze keuring te vinden.

Loting
De loting zelf vond plaats op het gemeente-
huis en ging met enig ceremonieel gepaard.
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Lotingsregister rond 1915

Meestal had de plaatselijke burgemeester
de leiding bij de loting. Het was voor de
betrokkenen een dag vol spanning en emo-
tie. Wie een laag nummer trok wist dat hij
werd opgeroepen. Met een hoog nummer
was men van dienstplicht vrijgesteld. Na de
loting werd de afloop vaak met een extra
glas bier weggedronken, de vrijgelotenen
waren blij dat ze niet hoefden te dienen, de
raak-gelotenen dronken de ellende weg.
Vaak stak men die dag het lotbriefje op de
hoed of pet.

Hij die 'raak' lootte was zeven jaar dienst-
plichtig, maar hoefde gewoonlijk maximaal
één jaar op te komen en daarna nog enkele
keren voor herhalingsoefeningen. Daartoe
werd men bij de schutterijen ingedeeld. In
totaal beschikte het leger dus over zeven
(jaar)lichtingen. Men kon dus met spoed
(bij mobilisatie) een leger van ca 200.000
op de been brengen. Daarnaast was er een
beperkt permanent kader aanwezig (de zo-
genaamde linietroepen) dat voor de conti-
nuïteit zorgde.
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Rempla^anten
De vroegere militiewet maakte het mogelijk
om de dienstplicht af te kopen door voor
een plaatsvervanger te betalen. In de meeste
welgestelde families kwamen de zonen dan
ook niet onder de wapenen, hetgeen als
groot nadeel werd beschouwd. Men meen-
de dat daardoor 'de beste en meest bruikba-
re elementen' niet in de krijgsmacht werden
opgenomen. Plaatsvervangers, vaak rem-
placanten genoemd waren (1) zogenaamde
'nummerverwisselaars': d.w.z. jonge man-
nen die het hoge voor het lage nummer in-
wisselden, of 'vrijwilligers': d.w.z. gezonde

goedgekeurde mannen onder de veertig
jaar, die mogelijk al hun dienstplicht had-
den vervuld en die de dienstplicht van een
gemeentelid tegen betaling overnamen.
Voor veel jonge mannen was deze rempla-
cantenregeling een mogelijkheid om een
klein kapitaaltje te verkrijgen, omdat huis-
vesting, voeding en kleding in het leger
gratis werden verstrekt. Dit is de reden dat
het remplacantenstelsel zich lang heeft we-
ten te handhaven.

Pas in 1923 is het lotingsysteem afgeschaft,
dit mede onder invloed van de nationale
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mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog
toen ook reservisten moest worden opge-
roepen.

Noten:
1. Men achtte het lotingstelsel nationaal gezien
als zeer voordelig omdat men in vredestijd niet
gedwongen was een groot leger op de been te
houden en te betalen. Ook werd aan het natio-
naal productievermogen minder mankracht ont-
trokken.
2. In Groot-Brittannië heeft men tot voor kort

een gelokaliseerd leger gehandhaafd, d.w.z. dat
veel mensen, die in een bepaald regiment dien-
den, uit dezelfde streek kwamen Veel regimen-
ten dragen dan ook de naam van de streek van
origine. Ieder streekregiment had zijn eigen tra-
ditie en zijn eigen kerkgebouw waar de vaan-
dels werden opgehangen en de gesneuvelde
krijgshelden werden herdacht. Daardoor ook
leven deze regimenten sterk in de verbeelding
van de plaatselijke bevolking. Voor een deel is
het succes van de Engelse defensie juist aan de-
ze regimentsopbouw te danken.

Gewapende burgerwacht (Drenthe)
A. Stiksma

Verschillende keren is het gewestelijk be-
stuur van Drenthe ertoe overgegaan, in roe-
rige periodes, voorbereidingen ter bescher-
ming van de ingezetenen te treffen. Dan
werd als het ware een soort burgerleger ge-
vormd. Dat gebeurde b.v. in de jaren
1665,1672 en 1689. In de Oude Staten Ar-
chieven, de OSA, treft men onder de num-
mers 1329-1331 daar fragmenten van aan.
Die leveren betrekkelijk weinig relevante
informatie op: soms ontbreken diverse kers-
pelen, en meestal worden alleen de namen
vermeld. Er zijn geen indexen op gemaakt
en voor een deel zijn ze zeer moeilijk lees-
baar. Na 1795 brak weer een periode van
onrust aan. Het werd nodig geacht een ge-
wapende burgermacht, ook wel burger-
wacht genoemd, in het leven te roepen. Alle
mannen tussen 18 en 45 werden hiertoe op-
geroepen, om, zo nodig, de wetten te doen
eerbiedigen, personen en eigendommen te
beveiligen, oproer en geweld tegen te gaan
en de vrijheid en de onafhankelijkheid van
het vaderland te beschermen. In het "Derde

jaar der Bataafsche Vrijheid", in 1797 dus,
werd daartoe aan de plaatselijke besturen
opdracht gegeven te registreren welke
weerbare mannen er waren, en of ze we-
gens hun lichamelijke conditie in staat wa-
ren aan de gevraagde taken te voldoen. Per
kerspel is er nogal verschillend gedacht
over de registratie van een en ander en ook
is er niet overal alles bewaard gebleven. In
1797 is eerst een overzicht gemaakt per wo-
ning/gezin hoeveel mannelijke inwoners
aan de gestelde normen voldeden. Alle
mannen zijn daartoe zonder uitzondering
geregistreerd, met vermelding van beroep,
leeftijd, aantal inwonende kinderen,
knechts enz., ook degenen die buiten de ge-
stelde leeftijdsnormen vielen. Meestal
wordt ook vermeld of men gehuwd of we-
duwnaar was en bij vele kerspelen wordt,
als de hoofdbewoner was overleden, de we-
duwe genoemd. Ongetrouwde vrouwen
worden onder de rubriek vrijsters gerang-
schikt, meestal nog in twee klassen: wel of
niet zelfstandig (samen)wonend. Dezelfde
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indeling gold voor weduwen. Vrij vaak
vindt men toevoegingen zoals b.v. onbe-
voegd. Dat kon b.v. inhouden dat men
ambtshalve niet werd ingedeeld, als predi-
kant, kerspelsoldaat of schoolmeester, of
dat men van Joodse of buitenlandse af-
komst was. Soms vindt men ook aanwijzin-
gen naar welke plaats iemand is verhuisd.
Daarnaast werd ook nog een zogenaamde
Quotisatielijst gemaakt: aan de hand van
een bepaalde schatting werd men ingedeeld
in een aantal klassen. En aan de hand daar-
van werd bepaald hoeveel de bijdrage of
contributie voor dö handhaving en instand-
houding van de gewapende burgerwacht
moest bedragen. Dat geeft dus een aardig
inzicht in de welstand (of armoede) van de
gezinnen. Eenjaar later, in 1798, werd deze
inventarisatie nog eens overgedaan, en dan
blijkt dat zich in die periode vele wijzigin-
gen per woning hebben voorgedaan: er zijn
overlijdens geweest, sommige zoons zijn
inmiddels gehuwd en wonen zelfstandig bij
hun ouders in, of in een ander huis, knechts
zijn inmiddels vertrokken en vervangen
door een opvolger. De Quotisatie werd niet
herhaald. De verwerking per kerspel was in
principe gelijk, maar de uitvoering verschilt
nogal eens. Men kan daaraan ook aflezen
dat niet iedere schrijver/informateur even
goed met de pen kon omgaan! Niet alleen
valt dat aan de handschriften af te lezen,
maar ook de gevarieerde spelling wijst op
meerdere of mindere geoefendheid. Som-
migen zien kans binnen de door hun ver-
vaardigde lijsten een en dezelfde naam op
drie manieren te notuleren. Een vrij groot
deel van de registers bevat ook een hiërar-
chieke militaire indeling: achter verschil-
lende namen wordt hun rang genoemd, van
kapitein of captain d'armes tot schutter:
Sommige kerspeloverzichten bevatten ook
nog instructies van het gewestelijk bestuur

uit Assen. Dat kan handelen over de aan-
vraag van het aantal beschikbare wapens
met bajonetten en kruithouders tot voor-
schriften over de hoogte van de boetes voor
eventuele overtredingen.
Heel aardig is ook de manier waarop men
de gegevens heeft geregistreerd. Dat ge-
beurde aan de hand van voorgeschreven
formulieren. Deze manier waarborgt dus
grote uniformiteit. Minder uniform was de
verwerking ter plaatse v.w.b. de indeling
per kerspel, dorp en buurtschap. In het alge-
meen kan men stellen dat de manier waarop
men in een kerspel, dorp of buurtschap
werkte sterk overeenkwam met de wijze
van werken bij de registratie van de Haard-
stedenregisters uit de zeventiende en acht-
tiende eeuw, (dit waren een soort belasting-
registers, meestal om de tien jaar opge-
maakt). Men werkte volgens een vaste rou-
te, welke geheel aansloot op de registratie
van genoemde Haardstedenregisters. Per
dorp of buurtschap levert het dus prachtig
materiaal op voor de bewoningsgeschiede-
nis!

Sommige notulanten hebben per kerspel
een doorlopende nummering gebruikt, an-
dere zijn per dorp opnieuw begonnen te
nummeren en weer anderen deden dat per
deel van een dorp. Maar de nummering
komt steeds bij alle lijsten van een kerspel,
dorp of buurtschap overeen, en kan dus als
onderlinge vergelijking worden gebruikt.
En genealogisch bieden de registers een
schitterend overzicht: er vallen gehele ge-
zinnen te reconstrueren, tenminste voor zo-
ver het de mannen betreft. Het wisselend
gebruik van patroniem en achternaam in
een deel ervan geeft nog extra aanwijzin-
gen. Bovendien is het een welkome aanvul-
ling op de periode tussen de Haardstedenre-
gisters van 1794 en 1804.
En de hier en daar geplaatste opmerkingen
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laten zien dat men zich soms niet al te druk
maakte over het antwoord op de gestelde
vragen. "Weet zijn ouderdom niet," of
"zoek dat zelf maar uit", of" zegt om en de
bij de veertig te zijn" en de hier en daar toe-
gevoegde verklaringen van doktoren over
de lichamelijke toestand van enkele adspi-
rant militairen, het zijn de extraatjes bij de
lange en uitvoerige lijsten. Dit alles is te
vinden onder OSA nr. 1383 in het Drents
Archief. En wat heeft dit zo voortreffelijk
op papier gezette leger uitgericht? Niets,
want het is bij papier gebleven Van
enig ingrijpen wordt men niets gewaar. Mo-
gelijk is er hier en daar zeer intensief geoe-
fend, maar dat is dan ook alles. Het geld, de
Quotisatie is wel binnengehaald, en het
heeft dus mensen aan werk geholpen. Het
heeft alleen wel veel energie gekost qua re-
gistratie. Gelukkig maar, zeggen wij heden
ten dage, want het levert ons een prachtige
bron op voor genealogisch en historisch on-
derzoek. Het enige probleem hierbij was de
toegankelijkheid. In opdracht van en in
overleg met het Drents Archief is de Stich-
ting Voorouderonderzoek Drenthe, kortweg

SVD, enige jaren geleden begonnen met de
bewerking van OSA 1383. Daartoe zijn alle
lijsten integraal overgenomen, hier en daar,
waar delen ontbraken of onleesbaar waren,
voor een deel aangevuld, en bovendien
voorzien van een index op patroniem of
achternaam. Daarbij is het belangrijk eerst
de inleiding bij de alfabetische index te le-
zen. De bewerkte delen zijn, voor zover
verschenen, bij de SVD, en op bijeenkom-
sten van de afdeling Drenthe van de NGV,
te koop. Het gehele project wordt binnen-
kort, met de publicatie van de delen Mep-
pel, De Wijk en Coevorden afgerond. De
omvang van de delen, en dus uiteraard ook
de prijs, loopt nogal uiteen. Roderwolde
met 15 pagina's is de kleinste, en Hooge-
veen met 136 pagina's de grootste. Alle de-
len zijn voorzien van een korte inleiding en
een Classificatielijst der Contributie.
Uit het deel Assen - overigens met 18 blad-
zijden een van de kleinste Drentse kerspe-
len!- haal ik enkele voorbeelden.

Onder nr. 1 treffen wij aan in registratielijst
1797:

Jan Sikkens 33 j . schoolmeester
J. Sikkens 71 j . vader

in Quotisatielijst 1797
Mr. Jan Sickens senior classe 2 nommer 4
Mr. J. Sickens junior 3 2

in registratielijst 1798
Jan Sickens junior 35 j . schoolmeester
Jan Sickens senior 72 j . oud schoolmr.

Onder nr. 2, de buurman dus:
Roelf Beerents 30 hakmaker

geh.

Ogld. 18 st.
2 8

geh. 4 k.
wedn. kostganger bij in

geh. ongeschikt
onbevoegtN. Freuking 28 fransch schoolm.

Quotisatie 1797
Roelof Berents 1 4 0 15
N. Freuling! 1 2 1 1 0

Register 1798
49 advocaat van de rentmeesterCorn. Ajo Andrea

Duidelijke moge zijn dat er een verhuizing had plaatsgevonden.

Ons Erfgoed, 1 Ie jrg. nr. 1, januari-februari 2003, pag. 38

geh. 9 k.schutter



Schrijver deze is bestuurslid van de SVD,
en bij hem kan de nodige informatie wor-
den ingewonnen

A. Stiksma Nijend 3 9465 TP Anderen
0592-242258 a.stiksma@hetnet.nl

CD-romnieuws
H. M. Lups

Historische Tijdschriften Noord-Hol-
land.
(Regio Zuid-Kennemerland) Samenwer-
kingsproject van de historische verenigin-
gen uit deze regio: Haarlem, Heemstede,
Zandvoort, Haarlemmermeer, Santpoort,
Bloemendaal en Velsen, allen met eigen
publicaties, die zijn samengebracht op een
DVD. Prijs € 45.-, te bestellen bij de betref-
fende verenigingen, bij de Stichting Histo-
rie Future en bij ons (zie bestellijst).

Gendalim 4, een onmisbare vindplaats
voor genealogen met Limburgse wortels.
De viertalige schijf bevat ca 110.000 huwe-
lijken, ca. 450.000 dopen, ca. 215.000 over-
lijdens. Tevens uit de BS 71.000 geboorten,
13.500 huwelijken en 55.000 overlijdens.
Verder 11.000 communie/vormsel inschrij-
vingen, 27.000 bidprentjes en 1933 records
uit bevolkingsregisters. Totaal 575 bronnen
uit 123 plaatsen (w..o. Duitse en Belgische
grensplaatsen. Ook zijn 75.000 standaardfa-
milienamen gedefinieerd. De prijs bedraagt
voor abonnees op de serie € 20, voor niet
abonnees € 23, plus € 2 verzendkosten
(binnen Nederland). Bestellen door ver-
schuldigde bedrag over te maken op gi-
rorekening 59 34 90 t.n.v. Stichting LGA te
Geleen met vermelding: Schijf 0.4. Afhalen

na telefonische afspraak bij Jo Hoen,
Spaansesingel 12, 6169 GL Beek (tel. 046-
4373876.

CD-rom HCCdagen. Tijdens de HCC da-
gen is door de HCC-Genealogie-Gebrui-
kersgroep een cd verspreid met allerlei sha-
re- en freeware en demobestanden, bij el-
kaar 80 bestanden. Dit voor de 'gewone' pc,
de 'handheld'pc en ook iets voor de MAC.
Wat de programmatuur betreft (demo's
van) o.a. Aldfaer, Adam & Eva, Brother
Keeper, Genkwast, GensDataPro, Haza-
Data, Oedipus, PAF en Reunion. Verder
diverse programma's voor het gedcomge-
beuren en het maken van een homepage,
kalenderprogrammatuur, historische atlas-
sen en voor de heraldici een drietal pro-
gramma's als Blazon. Een leuk hebbeding
al is het alleen maar om een en ander uit te
kunnen proberen.

Deze cd-rom wordt jaarlijks vernieuwd en
aan de leden van de gebruikersgroep gratis
toegezonden. Als men geen lid is kan men
in het bezit komen door € 10 (€ 7,50 +
€ 2,50 verzendkosten) over te maken op
girorekening 5199739 t.n.v. HCC Genealo-
gie te Bergambacht met vermelding van uw
volledig adres bij de mededelingen en de
aanduiding 'CD-ROM'.
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Boekennieuws

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie,
2002 deel 56
Thema van dit jaar is de Verenigde Oost-
Indische Compagnie, waarbij verschillende ge-
zichtspunten aan de orde komen.
Els M. Jacobs geeft in het eerste artikel 'In het
kielzog van de Verenigde oost-Indische Com-
pagnie' beknopt de geschiedenis van de VOC
weer, waarbij in het bijzonder aandacht voor de
personen die de geschiedenis van de VOC vorm
gaven.
Jos van den Borne richt zich in 'Voorouders in
dienst van de VOC' op het onderzoek naar
VOC-dienaren. Hij geeft aan wat de belangrijk-
ste bronnen voor onderzoek naar het VOC per-
soneel zijn, waar men deze kan vinden, wat de
inhoud ervan is en hoe de onderzoeker er zijn
weg in vindt.
Roei de Neve en Yvonne Prins onderzochten in
'Indische familienetwerken in de VOC tijd en-
kele families die gedurende meerdere generaties
VOC-dienaren leverden'. Zij publiceren het re-
sultaat in vijf fragment-parentelen.
S.A.C. Dudok van Heel behandelt zo'n VOC-
familienetwerk waarin opvallend veel verwant-
schapsrelaties aanwezig zijn met de belangrijk-
ste VOC-dienaren in Nederlands Indië: de af-
stammelingen van brouwerszoon Dirck Comans
(1648-1708) uit Hoorn.
Vibeke Roeper bespreekt in 'Het Journael van
Seyger van Rechteren, 1628-1633' het reisver-
slag van een ziekentrooster. Hierbij geeft zij aan
welke haken en ogen er zitten aan het gebruik
van een dergelijk egodocument als bron.
Yvonne Prins onderzocht voor 'Leidse vrouwen
naar de Oost' de 51 vrouwen van wie in de peri-
ode 1620-1800 in de Leidse attestatieregisters
vermeld wordt dat zij een attestatie naar Indië
kregen.
Perry Moree bespreekt in 'De lotgevallen van de
Luchtbol' de geschiedenis van een pakketboot
van de kamer Rotterdam van de VOC en zijn
bemanning in de jaren 1789-1795.
Tot besluit van dit boek volgt als eerste het jaar-

verslag van 2001, waarbij o.a. digitalisering en
doelgerichtheid trefwoorden zijn. Daarnaast me-
dewerking aan een door de Koninklijke Biblio-
theek geïnitialiseerd project, het Geheugen van
Nederland door het toegankelijk maken van een
40.000 portretfoto's met bijschriften uit het eer-
ste kwart van de twintigste eeuw ontleend aan
verschillende toen verschijnende tijdschriften.
Een andere 'digitale ontwikkeling' is het project
'Toegang op Personen'(TOP), project van de
archiefkoepel DIVA, bedoeld om een 'digitale
schil' te leggen om de verschillende systemen
van bijv. Genlias, de CBG-catalogus en de Digi-
tale Stamboom, zodat een vraag nog maar op
één plek gesteld behoeft te worden. Er was aan-
dacht voor nakomelingen van allochtonen, die
iets over hun 'roots' terug willen vinden. Het
CBG gaf verder o.a. logistieke steun bij de op-
richting van de Stichting voor Surinaamse Ge-
nealogie.
Als laatste ook deze keer het Wapenregister van
de in 2001 geregistreerde wapens.
Dit jaarboek illustreert niet alleen hoe belang-
rijk het CBG voor genealogen is, maar geeft
ook heel wat nuttige en interessante informatie
door de belichting van diverse aspecten van de
grootste handels- en scheepvaartonderneming
ter wereld in de zeventiende en achttiende
eeuw. Een aanwinst en dat niet alleen voor de
boekenkast.

J. Zeelenberg, Boerderijen en hun bewoners
van Voorne-Putten, Rozenburg en de Wel-
plaat.
In november 2001 verscheen, in samenwerking
met mevr. P.J. van Doorn-Kramer, als eigen
uitgave het levenswerk van de kort daarna over-
leden Jan Zeelenberg, Boerderijen en hun bewo-
ners van Voorne-Putten, Rozenburg en de Wei-
plaat. De uitgave van dit prachtwerk, 896 pa-
gina's op A4-formaat, werd mogelijk gemaakt
door De Rabobank. Voor de uitvoering verdient
Drukkerij Brielle bv alle hulde. Het is werkelijk
een schitterend boek dat met het verstrijken der
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jaren alleen maar in waarde zal toenemen. Het
is nauwelijks te bevatten wat een schat aan ge-
gevens hier verzameld is, zowel wat tekst be-
treft als het omvangrijke fotomateriaal. In het
boek is een opsplitsing gemaakt volgens de
'oude' dorpen, die via een bepaalde route behan-
deld worden. Voorafgaand aan de beschrijving
van elke plaats wordt een oude overzichtskaart,
twee pagina's breed, afgedrukt. Vervolgens staat
bovenaan de bladzijden steeds links het adres
van de besproken boerderij(en) en rechts de
naam van het dorp. Niet alleen zijn er foto's van
de boerderijen opgenomen maar ook veel, zeer
veel, van de bewoners. Vooral de prestatie om
dit materiaal bij elkaar te krijgen dwingt respect
af. Het boek is op diverse, bij de besproken
boerderij passende, plaatsen onderbroken door
genealogische overzichten, 46 in getal. De aan-
vang van deze genealogieën ligt meestal bij het
begin van de 19e eeuw, een enkele iets vroeger.
Drie indexen besluiten het boek. De eerste
geeft, alfabetisch per plaats - van Abbenbroek
tot Zwartewaal - alfabetisch de besproken
adressen. De tweede is op boerderijnamen en de
derde op de opgenomen genealogieën. Geen
enkele onderzoeker naar boerderijen of (boe-
ren-) families van het besproken gebied mag
voortaan verzuimen dit werk te raadplegen.
(WJS)

Ewald Vanvugt, Zwartboek van Nederland
overzee. Aspekt, 352 blz, €27,98.
In dit boek geeft de auteur, gespecialiseerd in
Nederlands-Indië, een overzicht van koloniaal
wangedrag door de eeuwen heen. Het boek,
met als ondertitel 'Wat iedere Nederlander moet
weten', is een overzicht van moordpartijen, uit-
buiting, slavenhandel en kaapvaart. Het is chro-
nologisch, beginnend met de kaperbrieven die
Willem van Oranje afgaf in 1570 tot de politio-
nele acties in Indonesië bijna vier eeuwen later.
Dit Zwartboek past in een tijd waarin het verle-
den steeds meer met morele maatstaven van nu
wordt bekeken. Een motivatie om deze selectie
te maken ontbreekt. Bijvoorbeeld: dit zijn epi-
sodes uit de geschiedenis die in het onderwijs
onvoldoende aan bod komen. De auteur begint
met een hoofdstuk over de prikkels om de we-

reld te verkennen. Aan het bekende duo 'goud
en God', de koopman en de dominee, voegt hij
een derde prikkel toe: seks. Van Vugt komt ge-
regeld terug op de aantrekkingskracht van exo-
tische vrouwen, een factor die in koloniale stu-
dies wordt gecensureerd. Hij spreekt dan bij
voorkeur over 'omhelzingen' tussen Europeanen
en inheemsen, met ingrijpende demografische
consequenties. Opzet en ondertitel zouden doen
vermoeden dat dit 'Zwartboek' gekleurd zal zijn
door morele verontwaardiging. Verrassend ge-
noeg blijkt dat niet het geval. De auteur geeft
zakelijke beschrijvingen, die hij ondanks veel
feitelijke informatie aangenaam leesbaar weet
te houden. Mijns inziens terecht. Er zijn heel
wat zaken die vroeger als de normaalste gang
van zaken werden beschouwd, maar die in onze
ogen niet meer door de beugel kunnen. Alleen
als standbeelden ter sprake komen, geeft Van-
vugt (die eerder een boek publiceerde over ko-
loniale monumenten) een - zeer milde - sneer.
Bijvoorbeeld over het beeld van de jongens van
Bontekoe in Hoorn: 'De beeldengroep is een
mooi en tastbaar voorbeeld van de algemeen
gangbare 'cultuurtoeristische' visie op het
VOC-verleden als een stoer maar vriendelijk,
zelfs knus kinderboek.' Zelfs de slachtpartij op
Banda in 1621 onder leiding van Jan Pieters-
zoon Coen wordt in neutrale termen behandeld.
Het boek is een nuttig en informatief naslag-
werk om de expansie van Nederland op een
rijtje te hebben. Lastig is misschien de chrono-
logische ordening, waardoor men van de ene
plek op de aardbol naar de andere flitst, hetgeen
minder prettig is als je het boek gewoon wilt
lezen. Later namen de overzeese ambities flink
af, wat de eenheid van plaats in de latere hoofd-
stukken ten goede komt. Al bij al een nuttig
boek om onze kennis van het verleden te ver-
breden.

R. F. Vulsma, Burgerlijke stand en bevol-
kingsregister, Den Haag 2002,148 pp. ill. +
index; ISBN 90-5802-0258 Prijs €13,40
(Vrienden €11,70), CBG, Den Haag.
In 1988 verscheen de eerste druk van dit tiende
deel van de educatieve reeks van het Centraal
Bureau voor Genealogie. Veertien jaar later is
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er wat betreft de wet- en regelgeving zo veel
veranderd, dat een geheel herziene uitgave op
zijn plaats was. Als voorbeeld het verdwijnen
van de Persoonskaarten met de invoering van
het GBA.
In dit werk vindt men veel bekende en onbeken-
de akten van de burgerlijke stand (bij voorbeeld
een akte van lijkvinding). Wat zijn de huidige
regels rond verklaringen van overlijden van ver-
misten? Wat betekent precies de erkenning door

Archiefnieuws

Gemeente Archief Delft
Digitale Stamboom
Vele mensen zijn tegenwoordig graag met
genealogische bronnen bezig. Dat blijkt uit
de cijfers over de Digitale Stamboom die
het Gemeentearchief Delft heeft bekend
gemaakt. De website www.archief.delft.nl
trok het afgelopen jaar meer dan honderd-
duizend bezoekers. Zoals bekend zijn op
deze website de belangrijkste Delftse gene-
alogische bronnen te raadplegen.
De Digitale Stamboom gaat de vele hon-
derdduizenden records nog eens kritisch
onder de loep nemen. Dit is noodzakelijk
nu deze service zo duidelijk in een bepaalde
behoefte voorziet. De gegevens uit de
doop-, trouw en begraafboeken van de
Delftse kerken zijn in de jaren zestig door
vrijwilligers op systeemkaartjes gezet. Bij
het lezen en interpreteren van de oude
handschriften zijn indertijd, fouten gemaakt
en soms zelfs hele pagina's overgeslagen.
Bij de invoer van de gegevens in de Digita-
le Stamboom zijn deze gebreken mee over-
genomen. Dat is gebleken bij een systema-
tische controle per bron. Die controle kan
tegenwoordig zeer eenvoudig per computer
worden verricht.
Het Gemeentearchief is momenteel bezig
de gegevens in de Digitale Stamboom te

een moeder? Tevens wordt ingegaan op het Be-
volkingsregister, waarin ook allerlei angels en
voetklemmen liggen voor zowel de beginnende
als ook de wat ervaren genealoog. Maar ook de
zeer ervaren genealoog zal zeker in dit boek iets
van zijn of haar gading vinden. Zo wordt ook
aandacht geschonken aan de vele, voor genealo-
gen relevante, richtlijnen die de overheid voor-
schrijft.

vergelijken met de originele bronnen, waar-
na de nodige correcties zullen worden aan-
gebracht Dat zal voor de bezoekers van de
site leiden tot nog betrouwbaarder en soms
nieuwe en verrassende uitkomsten.

Tresoar. 1 september vorig jaar kwam de
fusie tot stand tussen de Provinsjale en Bu-
mabibliotheek, het Frysk Letterkundich
Museum en Dokumintaasjesintrum en het
Ryksargyf. De naam is geworden: Tresoar,
Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum,
directeur Douwe de Vries, tot dan directeur
van het Ryksargyf.
Het is de bedoeling dat de publieksfuncties
in het gebouw van de Provinsjale Biblio-
theek worden geconcentreerd terwijl de
overige functies in het Ryksargyf worden
ondergebracht. Een luchtbrug zal beide
panden gaan verbinden. Om een en ander te
realiseren is een verbouwing nodig die tot
dit najaar zal duren. De studiezaal blijft het
hart van het instituut. Voor wetenschappe-
lijke onderzoekers blijft er evenals voor de
Buma- en Fukscollectie een aparte zaal be-
schikbaar. Voor de bezoekers van het Ryks-
argyf zal er een enorme uitbreiding van na-
slagwerken op de studiezaal zijn. April zal
de geïntegreerde dienstverlening op de stu-
diezaal van start gaan.
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Agenda

09-03 Twentse Voorouderdag (zondag van 12 - 17 u.) in de bibliotheek,
Burg. Jansenstraat 2, 7551 EE Hengelo (Ov.)*

17-05 50ste Genealogische Dag van de NGV in het Congrescentrum 'De Reehorst' te Ede*.
31-05 Genealogische markt Amersfoort (10-16 u.) in het voormalig Observantenklooster.*
05-07 Genealogische Zomermarkt PRO-GEN in 'De Aker' te Putten *
20-09 Oost-Gelderse Contactdag 2003, cultureel centrum 'De Bron", voormalige kerk, Ruur-

loseweg, Groenlo (10.00-16.00 uur). Entree gratis. *
27-09 Nationale Genealogische Dag Genealogische Vereniging Prometheus te Delft onder

motto 'Thuisgenealogieën'. Symposium met 3 parallele lezingencycli en een grote jaar-
markt.*

* Op deze bijeenkomst zijn wij met o.a. Ons Erfgoed. Computergemaal en cd-rom's aanwezig.

Vragen en contacten
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruimte dit
toelaat. Maximaal per contactzoeker per jaar 720
letters/spaties.
Contactzoekers worden ook op het internet geplaatst.
Gaarne indien mogelijk dus ook uw e-mailadres ver-
melden.

Eventuele antwoorden op vragen gaarne naar de
redactie zodat ze, al dan niet samengevat, in dit
tijdschrift gepubliceerd kunnen worden, mede als
informatie voor andere geïnteresseerden. Bij voor-
baat onze dank.

Vraag V2003.1 Strohulzen. Strohulzen werden/
worden(?) gebruikt voor emballage doeleinden, o.a.
ten behoeve van flessen. Op het internet werd alleen
de geschiedenis van een strohulzenfabriek te Leende
gevonden, maar geen enkele aanduiding over het
productieproces. Wie weet meer?

Vraag V2003.2 Kloekhorst/klokhoeve komt voor
als boerderijennaam. Er zijn twee mogelijkheden: de
boerderij stond op een klokvormige (bosrijke) hoog-
te. Meer waarschijnlijk was het de boerderij waarvan
de bewoner namens de heer van het omliggende ge-
bied diens recht van de klokkeslag (clockenslagh)
uitoefende: het recht om bij klokgelui de weerbare
manschap op te roepen (de heerban). De heer van een
gebied luidde soms zelfde klok ten teken dat hem het
recht toekwam over dat recht te beslissen. Als regel
liet hij het door anderen doen. Klokkeslagpenningen
waren een belasting ter vervanging van de verplich-

ting om ter heervaart op te komen. Bronnen: WNT en
Middelned. Woordenboek
Is er een gedocumenteerde betere verklaring?

Vraag V2003.3 Verschillende lezers hebben familie
die in het verleden (zeventiende en achttiende
eeuw) al dan niet tijdelijk naar Rusland zijn ge-
gaan en daar kinderen hebben gekregen. Welke bron-
nen zijn er om meer over deze voorouders aan de
weet te komen?

Jager-Lap-Posthumus. Gevraagd: Kwartierstaten
van Wiebe (Jans) Jager, geb. Oldeberkoop (Fr.) 11-
02-1815, Gerben (Hinnes) Posthumus, geb. Ureterp
(Fr.) 29-11-1820 en Gerben (Wopkes) Lap. geb.
Drachten 15-06-1805. Tevens contact gezocht met
genealogen die onderzoek doen naar deze families.
J. Jager, Meester Geertswei 10, 9241 GL Wijnjewou-
de.

Bouwer. Wie doet eveneens onderzoek naar het Frie-
se geslacht Bouwer, dat oorspronkelijk uit Giethoorn
afkomstig is? (Jan Jansz. Bouwer, geb. Giethoorn 3-
10-1800 huwt Opsterland 7-10-1825 Antje Sijtzes de
Vries, geb. Langezwaag ca. 1799
Zandbergen, Jacob van, huwt Neeltje Roothaar.
Zij zijn beide ca. 1745 geboren. Hij overl. Nw. Am-
stel 2-7-1805 en zij wordt begr. Amsterdam (Oude
Kerk) 25-2-1809. Waar en wanneer zijn beide echte-
lieden geboren en gehuwd?
Vellekoop, Maarten, geb. 's-Gravenzande 8-12-
1860 vertrekt begin 1928 met zijn echtgen. Geertrui-
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da de Vries, geb. Haarlemmermeer 16-3-1874 naar
Amerika. Zij is de dochter van Jan de Vries en
Antje Lewis, hij zoon van Cornelis Vellekoop en
Cornelia van der Wel. Waar en wanneer zijn beide
echtelieden overleden?
Robertson, John, geb. ca. 1732, overl. Rotterdam
22-1-1805, sgt-majoor Schotse Brigade, huwt Kem-
nay (Aberdeenshire), Schotland 19-2-1765 met Ann
Deans, ged. Aldaar 11-5-1731, overl. Venlo 31-8-
1781.
Wie kent de voorouders van John Robertson?
Akersloot, Jacobus, ged. Grote Kerk Den Haag 4-
10-1741, zoon van Abraham Akersloot en Johanna
van Dusseldorp, huwt Rotterdam 6-9-1767 Cathari-
na Maria Sterk, ged. Rotterdam 9-3-1747. Onder-
trouw Den Haag 23-8-1767. Wie weet meer over zijn
ouders en voorouders?
Werf, Gerardus van der, ged. R.K. Rotterdam 1-4-
1801, ouders Josephus van der Werf en Dorotha
Wilson) overl. Wilnis 5-10-1808); de ouders van
Catharina Tukker (ged. R.K. Woerden 10-2-1800)
waren Joannes Tukker en Gerrigje van Beek
(overl. Haarzuilens 12-2-1828)
Wie weet meer over bovengenoemde ouders?
A..I. van Dijk, de Poorterstraat 21, 2597 CR Den
Haag, tel. 070-3246973
E-mail: vandeijk@planet.nl

Heemel. Ged. Lisse 18-4-1784 Kaarel als onecht
kind van Marijtje Heemel. Op 9-2-1807 doet Carel
Mulder te Lisse aangifte van het lijk van zijn moe-
der, Marijtje Heemel. Karel gaat later naar Haarlem
en van daar uit naar de Koloniën van de Mij. Van
Weldadigheid. Hij wordt de stamvader van een uitge-
breid geslacht Mulder. Tot op heden heb ik niet kun-
nen achterhalen waar de naam Mulder vandaan komt.

. Kan iemand mij een tip geven?
Heeft iemand gegevens betreffende Karel Mulder,
geb. Haarlem 6-2-1817 en van Dirk Mulder, geb.
Haarlem 21-2-1821, beiden zonen van Karel Mul-
der.
W. Mulder-Adriaans, Pastoor Lemeerstr. 22, 1648
KA De Goorn, tel. 0229-541614
E-mail: will.mulder@planet.nl

2003 is het 150ste sterfjaar van de kunstschilder
Adrianus Serné. Hij werd op 5 juli 1773 te Haarlem

geboren en overleed op 30 september 1853 te Zwolle.
In verband met het samenstellen van een boek over
zijn verzameld werk zoek ik allerlei aanvullende in-
formatie betreffende hem en uiteraard afbeeldingen
van zijn werken.
M. Serné, Waalstraat 26, 1972 WS Umuiden, tel.
0255-530761, e-mail: michel@serne.com

Aanvullende informatie red.: Adrianus woonde tot
1826 in Haarlem, waar hij als kunstverlakker werk-
zaam was, vestigde zich in 1834 te Zwolle, waar hij
directeur van het Tekencollege werd. Medewerker
van P. Barbiers Bzn. Heeft landschappen geschilderd
en getekend. Tevens etste en graveerde hij. Gaf les
aan G. Meijer en zijn zoon Samuel Hendrik Serné
(geb. Haarlem 10-4-1826, overl. Zwolle 19 januari
1879). Tentoonstellingen Haarlem 1825, Amsterdam,
Den Haag, Zwolle en Leeuwarden 1814-1853:
landschap met bomen; landschap bij Haarlem; ge-
zicht in de Haarlemmerhout; gezicht op de Grote
Markt te Zwolle; enkele duinlandschappen; gezicht te
Heemskerk; maanlandschap; gezicht bij Beesd; ge-
zicht op een veerhuis aan de Linge; diverse bosachti-
ge landschappen. Provinciaal Overijssels Museum
Zwolle: een landschap; de Grote Markt (1848).
Bron: Scheen II (HML)

Leur, van. Hendrikus van Leur geb. Neerlangel N.
B. is gehuwd 29-1-1732 met Hendrina de Waal.
Gezocht: zijn (voor)ouders en broers en/of zussen.
L. Zoet-van Leur, Mendeldreef 68, 2163 KM Lisse,
E-mail: nicoenlidazoet@wanadoo.nl

Namen van maanden.
Met betrekking tot dit item kwamen uiteenlopende
antwoorden binnen, waarvoor onze dank.
Hard(e) maand, bij ons geheel verouderd, komt is in
Nederduitsland nog gebruikelijk voor de maand ja-
nuari; elders ook voor november, december, januari
of februari.
Wiede-, wede- of weidemaand is de benaming voor
de maand juni; in enkele woordenboeken ook voor de
maand juli.
Zo is er een veelvoud van benamingen waarmee niet
overal dezelfde periode van het jaar wordt aangeduid.
We zullen naar aanleiding daarvan het komende
nummer nader op dit onderwerp in gaan. De redactie.

Aan dit nummer werkten mee:
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 P.I Delft
JW. Koten, Weezenhof 2107, 6536 JR Nijmegen
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft
J.A. Paasman, De Kastanje 12, 9251 NT Burgum

.1. Pol en A. Pol-Snippe. Mantinghstraat 38, 7908 AX
Hoogeveen
W..T. Scholl, Nwe Kerkstraat 1, 3134 LR Vlaardingen
A. Stiksma, Nijend 3, 9465 TP Anderen
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De landstrijdkrachten in de 19de eeuw in
genealogisch perspectief (1)
JW. Koten

Wie op het woord 'militie' het internet af-
zoekt komt honderden genealogische ver-
wijzingen tegen. Het betreft meestal gege-
vens over voorzaten die voor de militie wa-
ren ingeloot of juist niet hoefden te dienen
en waarvan de documentatie is bewaard ge-
bleven. De militie-archivalia blijken daarbij
in de genealogische wereld een veel ge-
raadpleegde bron te zijn. Men vindt hier
niet alleen militie gegevens (loting, op-
komst enz.) maar soms ook beschrijvingen
van het uiterlijk, namen van de ouders of
aantekeningen over de gezondheid van be-
trokkene. Hoewel al eerder iets over de na-
tionale militie (in het vorige nummer) is
geschreven bereikte ons het verzoek om dit
onderwerp nog wat verder uit te diepen.
Gezien de grote betekenis van deze militie-
gegevens voor het genealogische onderzoek
moeten we dit verzoek wel honoreren. Wij
hopen op deze wijze u een paar handvatten
te geven om deze bronnen met vrucht te
kunnen raadplegen. Daarbij is natuurlijk
enige achtergrondkennis wel essentieel.

Het woord militie
De militie (afgeleid van miles het Latijnse
woord voor krijgsman) in Nederland werd
tijdens de Franse bezetting van ons land ge-
introduceerd. Men bedoelde hiermee onze
strijdkrachten, zowel ter zee als op het land.
Toch is het woord militie vooral bedoeld
om de landstrijdkrachten aan te duiden. Het
woord Nationale Militie was hiervoor in de
negentiende eeuw algemeen gangbaar.
Daarvoor hadden we in Nederland ook wel
landstrijdkrachten gekend, maar dat waren
uitsluitend huurtroepen. Dit systeem van

huurlegers werkte maar matig. In een vroe-
ger nummer van Ons Erfgoed (3e jg. nr. 5,
pag. 185) hebben we uiteengezet, dat de
aanwerving en het onderhouden van huur-
troepen een sterk geprivatiseerde opzet had-
den. De primaire doelstelling hierbij was
winst maken. Een of andere commandant
schreef in dat hij voor een bepaalde som
gelds een vendel (of compagnie) huursolda-
ten zou werven en operationeel zou houden.
Daarvoor stelde de overheid dan van staats-
wege een omschreven geldbedrag ter be-
schikking. Van dat bedrag moest deze com-
mandant zien rond te komen. Was hij duur-
der uit dan kostte dit zijn eigen geld, was
het goedkoper dan maakte hij winst, wat
voor hem de opzet was. Het is duidelijk dat
met dit systeem de corruptie in de hand
werd gewerkt. Op papier werd soms een
troepensterkte aangegeven die in feite niet
aanwezig was. Ook op voeding, legering en
uitmonstering trachtte men te bezuinigen.
Zulk een huurleger, (zo het daartoe al in
staat was) was niet bereid lijf en goed in de
waagschaal te leggen. Massale veldslagen
waarbij zeer veel militairen sneuvelden, zo-
als in de Napoleontische tijd, waren in de
zeventiende en achttiende eeuw dan ook
relatief zeldzaam. Hier ten lande dacht men
overwegend defensief en organiseerde men
het verweer vanuit vestingen.

Napoleon (1800-1813)
De wijze van oorlogsvoering veranderde
tijdens het bewind van Napoleon. Deze
dacht dynamisch en offensief. De strategie
van Napoleon was er duidelijk op gericht
om een massaslag uit te lokken en daarbij
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het vijandelijke leger te verpletteren. In zo'n
massaslag had Napoleon door groter strate-
gisch inzicht vaak de overhand. Krijgsver-
richtingen werden onder Napoleon ware
massaslachtingen met zeer grote veldlegers
die tegenover elkaar stonden. Bij de slag bij
Waterloo bijvoorbeeld waren rond 200.000
combattanten betrokken, het aantal gesneu-
velden bedroeg in enkele dagen meer dan
40.000. Om zulk een groot aantal combat-
tanten te werven was het systeem van huur-
legers ontoereikend. Vandaar dat hij over-
gign op een conscriptie-stelsel, d.w.z. jonge
mannen werden massaal opgeroepen om
verplichtte dienen in zijn legers.

Een nieuwe vorm van oorlog voeren
Napoleon ontwikkelde een strategie die op
veel mobielere krijgsverrichtingen berustte.
Met diverse massale militaire colonnes
werd een land met snelle troepenbewegin-
gen bij verrassing overrompeld. Napoleon's
slagzin was "activité, activité, vites-
se" (daadkracht, daadkracht, snelheid)1)- De
aanvaller is dan vaak in het voordeel. Op
een bijzonder punt was het strategisch in-
zicht van Napoleon juist superieur. Door
zijn initiatief kreeg hij vaak een voor hem
gunstige territoriale positie voor de veld-
slag. Hij plande daarbij een serie van opera-
ties zo nauwkeurig, dat hij in een tactisch
voordelige stelling kwam. Zijn genie was
dat hij op het juiste moment en op de juiste
plek een grote troepenmacht, komend van-
uit verschillende richtingen concentreerde,
waarmee hij dan de meestal zwakkere te-
genstander verraste, versloeg en verpletter-
de. Het deels verslagen leger werd daarna
genadeloos achtervolgd om vervolgens to-
taal te worden vernietigd. Eén van de me-
thoden was de vluchtwegen snel te bezetten
waardoor de vluchtende gedesorganiseerde
troepen in de val zaten.

Toch waren het niet de veldslagen die de
meeste slachtoffers eisten. Meer dan de
helft van de manschappen stierf onderweg
naar het front aan infectieziekten (vlek-
tyfus), koude, ondervoeding en misère. Wie
de fraaie plaatjes van geüniformeerde Fran-
se militairen ziet, krijgt gemakkelijk een
verkeerd beeld van de werkelijkheid. De
Franse soldaat was slecht gekleed, zeer
slecht geschoeid, ondervoed en verder ook
buitengewoon slecht verzorgd. Een medi-
sche dienst ontbrak nagenoeg geheel. Wie
zich over de Napoleontische legers wil ori-
ënteren kan terecht in een recent artikel van
het Militair geneeskundig tijdschrift2).
Daarin wordt een uitvoerig verslag gedaan
van de slag bij Leipzig (1813). Voor wie op
dit punt verder wil ingaan, zijn er zijn di-
verse ego-documenten over de belevenissen
en lotgevallen van individuele militairen,
die Napoleons veldtochten overleefd heb-
ben. Deze zijn vaak in regionale genealogi-
sche bladen gepubliceerd3). Overwegend
strategisch gezien is de slag van Waterloo
uitmuntend beschreven door J.A.C. Bartels
(luitenant-generaal der Cavalerie)4).

Nederland ook conscriptie
Na de inlijving bij Frankrijk moest Holland
ook voor Napoleons oorlogsmachine troe-
pen leveren. Van de 15.000 mannen die aan
de Russische veldtocht meededen (1813)
kwam vrijwel niemand meer terug. Napole-
on, die zijn hand bij de Russische veldtocht
had overspeeld, werd daarna bij de slag van
Leipzig genadeloos verslagen (1813). Ook
in deze massaslag vielen zeer veel Neder-
landse militairen. Van de naar schatting 30
tot 40.000 Hollandse mannen die in Franse
legerdienst waren opgeroepen, keerde maar
een klein deel terug.
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De landstrijdkrachten na herstel van
Oranje-bewind (na 1813)
Na het herstel van de Oranjes, als soeverei-
nen van Nederland, werd gedurende korte
tijd de zeer gehate conscriptie weer afge-
schaft. Het was echter snel duidelijk dat de
zuidflank van het koninkrijk zeer kwetsbaar
was. Aan een gematigde conscriptie en lo-
ting viel niet te ontkomen. Dit werd nog-
maals onderstreept door een tweede poging
tot bezetting van ons land nadat Napoleon
vanuit Elba was gevlucht en hij met een
grote troepenmacht naar het Noorden trok.
Op korte termijn moest ook Nederland een
veldleger uit de grond stampen van 30.000
personen, ca 6200 paarden en 75 grote
vuurmonden5). De training van deze militie
was gebrekkig en dat eiste veel extra slacht-
offers. Bij de slag van Waterloo (1815)
werden ongeveer 4200 Nederlandse man-
nen en ongeveer 1600 paarden uitgescha-
keld. Voor een land met minder dan 2 mil-
joen inwoners was ook dit een grote be-
proeving.

Gevolgen van de oorlogen
Na het vertrek van Napoleon en de slach-
ting van Waterloo was er een danig man-
nentekort vooral van bekwame vaklieden
en intellectuelen. Het waren juist de best
opgeleide mensen die voor het leger wer-
den geselecteerd. Daarom kon men vlak na
de Franse bezetting moeilijk voldoende
goed gekwalificeerde troepen werven. In
eerste instantie probeerde men vrijwilligers
en buitenlandse huursoldaten te krijgen6).
Doch dit was voor de opbouw van een ade-
quate strijdmacht onvoldoende. Het oproe-
pen van dienstplichtigen was daarbij onont-
koombaar. Het Napoleontische systeem van
conscriptie werd toen weer ingevoerd.
De regeerperiode van Willem I en Willem
II werd gekenmerkt door een diepe armoe-

Het meten van een recruut

de, mede als gevolg van onjuist beleid7).
Deze periode werd beheerst door honger en
ellende, besmettelijke ziekten en drank-
zucht. De bevolkingsgroei staakte. Dit was
mede het gevolg van een aardappelziekte,
het volksvoedsel van die dagen. De periode
1845-48 was ellendig, maar niet zo erg als
in Ierland waar honger tot massale sterfte
leidde. Deze tijd wordt wel de periode van
het pauperisme genoemd8).
Het is duidelijk dat dit invloed had op de
werving van miliciens. Men kon niet te
kieskeurig zijn. Het is haast niet voorstel-
baar dat ongeveer 22% der Nederlandse
mannen kleiner was dan 155 cm, hetgeen
betekende dat deze mannen vrijgesteld wa-
ren van de dienstplicht. Ook wegens ziekte
en ondervoeding waren er vrij veel onge-
schikt voor de legerdienst. Vooral jongens
uit de grotere steden hadden nogal eens een
ellendig slechte gezondheid. Vaak waren
het de plattelanders die voor de conscriptie
moesten opdraaien.
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De conditie van de nieuwe recruten was veelal slecht. Zie de voorgaande pagina.
(detail G. Jasink v.d. Pol)

Wie genealogisch onderzoek doet zal heel
wat van deze ellende in archivalia kunnen
terug vinden. Het is zeer waarschijnlijk dat
ook ettelijke voorzaten bij deze oorlogen
betrokken zijn geweest. Het is dan goed iets
van de achtergronden te weten. Deze inlei-
ding werd dan ook gegeven om u een beeld
te geven van de achtergronden van de oor-
log en de misère die onze voorzaten in het
begin van de negentiende eeuw hebben
doorgemaakt. U kunt dan uw genealogische
gegevens beter begrijpen en u bent dan ook
niet verbaasd ook bijv. heel veel sterfte bij
jonge kinderen vast te stellen.

De aard van de strijdkrachten in de ne-
gentiende eeuw.
Wie de militaire loopbaan van een voorou-
der wil beoordelen krijgt onherroepelijk te
maken met het jargon, de terminologie van
de nationale militie, zoals gebruikt in en
voor het leger, het militaire rangensysteem
en de aard van de diverse krijgsmachton-
derdelen. Vooral functies zoals fuselier, dra-
gonder e.d. zeggen de huidige generatie
niet zo veel meer. Wat betekent het dat de
voorvader onderofficier was bij het vierde
regiment lichte dragonders? Wat was een
lichte dragonder, wat betekent de rang on-
derofficier en wat moet men zich voorstel-
len bij het woord regiment?
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De belangrijkste onderdelen van de krijgs-
macht

Infanterie
Ongeveer 2/3 deel van het landleger be-
stond uit infanterie9). De infanterie kende
fuseliers die uitgerust waren met een vuur-
wapen (fusille). Deze vuurwapens waren
voorladers, het kruit moest in de loop wor-
den gebracht waarna de kogel werd inge-
bracht. Op de vuurpan werd licht ontvlam-
baar kruit gebracht. Na het overhalen van
de haan ontstond een vonk die het kruit tot
ontbranding bracht en het geweer deed af-
gaan. Een goed fuselier kon hooguit twee
schoten per minuut halen. Het openen van
de kruitzakjes moest met de tanden ge-
schieden, vandaar dat bij de keuring op de
kwaliteit van de tanden werd gelet. Het is
dus duidelijk dat vuurwapens uitsluitend bij
gunstig weer konden worden gebruikt en
dat de mogelijkheden derhalve beperkt wa-
ren. Naast het vuurwapen had de fuselier
ook een sabel voor het man-tegen-man-
gevecht tijdens het handgemeen, later werd
de bajonet gangbaar. Dit was een steekwa-
pen geplaatst op het vuurwapen, dat voor
het eerst bij een slag bij Bayonne (Fran-
krijk) werd gebruikt (vandaar de naam).
Daarnaast kende men piekeniers bewapend
met een lange lans. Piekeniers opereerden
in blokken en weerstonden op deze manier
de aanstormende cavalerie. Ook dit wapen
werd in de loop van de negentiende eeuw
afgeschaft.

Naast deze zwaar bewapende infanterie
kende men ook een lichte infanterie die in
kleinere eenheden opereerde, hinderlagen
aanlegde of verrassingsaanvallen op kleine
doelen uitvoerde. Dit alles toonde de grote-
re mobiliteit die de aanvallende krijgsvoe-
ring nu eenmaal eiste. Tot de lichte infante-

rie behoorden de jagers. Omdat deze een-
heden verspreid opereerden gebruikte men
voor de signalering de jachthoorn10). Een
bijzondere eenheid was het corps grena-
diersn). Hiervoor koos men het puikje van
de militaire lichting. Grenadiers dienden
tevens als persoonlijke bewaking van de
vorst en werden daarom garderegiment ge-
noemd.

Cavalerie
Bij de cavalerie12) kende men diverse soor-
ten gevechtseenheden per paard. Men had
de lichte mobiele cavalerie, die niet was
gepantserd en over vuurwapens beschikte
met lange kogeldracht. Men bereed mees-
tal daarvoor een licht type paard. Snelheid
was hier het kernwoord. Voorbeelden lichte
cavalerie zijn de huzaren (afgeleid van het
Hongaarse woord twintig)13) de carabenier
(afgeleid van carabinieri) een gepantserde
cavalerist die was uitgerust met een lang
vuurwapen dat later karabijn werd ge-
noemd, later ook wel fuseliers te paard. De
zwaardere cavalerie kende o.a. de lansier,
een goed gepantserde ruiter uitgerust met
een lange lans en de kurassierH) een even-
eens goed gepantserde ruiter maar dan met
diverse vuurwapens uitgerust. Zware be-
pantsering vergde zware typen paarden die
de bepantsering en de wapens konden dra-
gen. Deze zware cavalerie trok met de in-
fanterie op bij de aanloop tot het handge-
meen. De cavalerie zorgde daarbij voor
flankdekking en probeerde bovendien de
tegenstander uit elkaar te drijven.
Tenslotte waren er de dragonders^5), troe-
pen die zowel te paard of als grondtroepen
konden worden ingezet. Later kreeg men de
zware dragonders, die overwegend vanaf
het paard streden en met zware vuurwapens
waren uitgerust. De lichte dragonders wa-
ren vooral bedoeld voor een snelle inzet
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wanneer een legeronderdeel in de proble-
men raakte. Tegen het einde van de 19de
eeuw hadden wij geen kurassiers meer. Ook
het aantal lansierregimenten was vermin-
derd. De dragonders waren het belangrijk-
ste cavaleriewapen geworden.
Na de uitvinding van het snelvuur (rond
1870) neemt de betekenis van'de cavalerie
snel af en bij de Eerste Wereldoorlog heeft
de cavalerie nauwelijks offensieve beteke-
nis meer. Paarden worden dan meer ingezet
voor snelle berichtoverbrenging, transport
en trekkracht in moeilijk bereikbare gebie-
den (o.a. voor het geschut) en supervisieta-
ken.

Kleinere eenheden
Tot de kleinere eenheden behoorden de be-
reden artillerie en de artillerie te velde.
Daarnaast kende men ook nog vestingartil-
lerie die voor de bewaking van steden en
vestigingen was bedoeld. Deze vestingartil-
lerie beschikte over zeer zwaar immobiel
geschut, met grote schootsafstand. Verder
was er nog de groep pontonniers, mineurs
en sappeurs (nu de technische troepen ook
wel de genie genoemd). Tenslotte worden
de treinsoldaten vermeld, een uiteenlopende
groep militairen die voor de verbinding, ge-
neeskundige verzorging, technische dienst,
administratie enz. zorgden.

De organisatie van het landleger
Voor de omschrijving van de onderdelen
van het landleger kende men verschillende
jargon woorden zoals: divisie, brigade16),
afdeling, eskadron17) (cavalerie), regi-
ment18), bataljon19) en compagnie20). De
sterkte van deze onderdelen (de hoeveel-
heid mankracht) wisselde sterk gedurende
de verschillende tijdfasen. In vredestijd
kromp men de lagere militaire rangen in.
Globaal kan men stellen dat één divisie tus-

sen de 10 en 15.000 mannen telde. Iedere
divisie bestond uit twee brigades, iedere
brigade uit drie regimenten en ieder regi-
ment bestond weer uit drie bataljons. Vier
compagnieën vormden een bataljon. Een
eenheid (compagnie) van diverse vuurmon-
den bij de artillerie noemde men batterij21).
De opbouw van het veldleger van 45.000
man (rond 1870) omvatte drie divisies ieder
bestaande uit 48 bataljons, 4 regimenten
infanterie, 28 batterijen veldartillerie, 4 bat-
terijen rijdende artillerie, 4 compagnieën
genie, 10 compagnieën trein en 1 compag-
nie hospitaalsoldaten. Een regiment cavale-
rie bestond uit 5 eskadrons ieder met 145
paarden en ca. 150 militairen.
Een divisie werd gewoonlijk gecomman-
deerd door een luitenant-generaal, een bri-
gade door een generaal-majoor, een regi-
ment door een kolonel of luitenant-kolonel,
een bataljon door een luitenant-kolonel of
een majoor en een compagnie door een ka-
pitein.

Een compagnie infanterie bestond bij oor-
logssterkte bijvoorbeeld uit ca. 200 militai-
ren. Het kader telde 4 officieren, 1 sergeant-
majoor en 8 onderofficieren, 1 foerier, 16
korporaals en 3 tamboers-hoornblazers.
De meeste van deze militaire eenheden
hadden een nummer. Meestal noemde men
het regiment (ca 2500 militairen) waartoe
de milicien behoorde. De cavalerie regi-
menten droegen ook vaak een naam zoals
huzaren van Boreel. Voor de genealoog is
belangrijk deze eenheden en hun nummers
te kennen. Dit is essentieel voor het kunnen
terugvinden van miliciens in de archiefbak-
ken en de klappers

Belangrijke rangen
De belangrijkste rangen die het leger kende
waren opperofficieren (generaal majoor en
luitenant-generaal) hoofdofficieren (majoor,
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luitenant-kolonel (aanspreektitel overste) en
kolonel), officieren (luitenant en kapitein
ook wel ritmeester bij de cavalerie), onder-
officieren (sergeant, sergeant-majoor of
wachtmeester en opperwachtmeester bij de
bereden corpsen) en minderen: (korporaal
en manschap). In vroegere nummers van
Ons Erfgoed (3e jg. nrs. 5 en 6) hebben wij
de ontwikkelingen van het militaire rang-
systeem reeds uitvoerig besproken.

Noten:
1. De kracht van een leger zit volgens Napoleon

in de benen van de soldaten.
2. M.M. Partagies (2003). Het gedenkwaardigste

jaar mijns levens. Ned. T. Milit. Genes 65 1-
40. Tevens een uitvoerige literatuurlijst.

3. Zie voornoemd artikel in het Militair genees-
kundig tijdschrift, maar bijv. ook L.A.C.A.M.
Rijckevorsel (1985), De Brabanders die dien-
den bij de garde d'honneur van Napoleon, ge-
nealogie 39, 216-249; H.P.C. Driessen (1982)
De Militaire dienstplicht in de Franse tijd en de
lotgevallen van de Heidense familie Tulmand-
Willems, Limb. T. Gen. 83-93. Verder de uit-
gaven van Alvo, ook de uitgever van dit blad.

4. Zie Vier eeuwen Nederlandse cavalerie. De
Bataafse Leeuw 1987. In deze serie zijn ook
van andere wapens uitstekende militaire histo-
rische uitgaven beschikbaar, alle van zeer hoog
niveau.

5. 12-, 6- en 3-ponders en houwitsers (houbitze
afgeleid van een Tsjechisch woord voor slin-
gerwapen). Houwitsers zijn krombaangeschut,
ze kunnen dus doelen achter een borstwering
treffen.

6. In deze tijd waren het de Zwitsers. In de thuis-
gebieden was er een mannenoverschot. Deze
zochten dus elders emplooi en dat was vaak
het leger.

7. Catastrofaal was de Belgische opstand, die met
wat meer tact had kunnen worden voorkomen.
Ook de duur van deze oorlog werd door het
koppige gedrag van Willem 1 onnodig ver-
lengd, waardoor de schatkist steeds leger
raakte. In feite waren wij rond 1840 bankroet.
(De koning werd afgezet en moest naar Duits-

land uitwijken.)
8. Ondanks een massale werkeloosheid was er

niet aan gezond en bekwaam personeel in Ne-
derland te komen. Nog meer gold dit voor be-
kwame officieren en manschappen voor het
leger. Buitenlandse werkkrachten moesten hier
de industrie op gang brengen en ook het leger
versterken. Daarnaast was het mannentekort
ook voor het gezinsleven desastreus. Aange-
zien er een kinderwens bij vrouwen bestond
ziet men een groot aantal illegitieme kinderen.
Vaak werden deze te vondeling gelegd. De
meeste stierven voordat ze tien jaar waren.

9. Dit woord is afgeleid van infant = kind, knecht
of knaap, de voetknecht van een ridder in vroe-
gere tijden.

10. Het embleem voor de jagers was ook de jacht-
hoorn.

11. Deze naam is afgeleid van granaat, een primi-
tief soort handgranaat die door de moedigsten
onder hen met kracht werden weggeslingerd.
De granaatappel is een vrucht die uit vele klei-
ne vruchtjes bestaat, omgeven door een dikke
schil.

12. Verwant aan het Franse woord cheval (=
paard).

13. Heel wat lichte paarden werden door Oosten-
rijk-Hongarije geleverd. Vooral in Hongarije
waren grote stoeterijen die aan ons leger paar-
den leverden. In ons land waren de lichte paar-
den schaars. In de zandgebieden ploegde men
nog overwegend met ossen-kracht.

14. Kurassier is afgeleid van het Franse woord cuir
= leer. Bedoeld wordt dik leer dat een zeker
pantser kan vormen.

15. Dragonder is afgeleid van het woord draak,
waarschijnlijk genoemd naar het vlagembleem
dat een draak bevatte.

16. Van het Latijnse woord kijven, twisten.
17. Afgeleid van kader of kwadrant, een vierkantig

opgestelde formatie. Het achtervoegsel 'on'
betekent groot, dus groot vierkant.

18. Verwant aan het woord regime.
19. Afkomstig van het woord battalgia = gevecht.
20. Letterlijk: zij die samen brood eten.
21. Verwant aan het woord battere, het Engels

woord to beat = slaan.
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Opsporing verzocht (1)
P. Schaddelee

Iedereen krijgt op een gegeven moment te maken
met het probleem dat een persoon niet te vinden
is op de plaats waar je dat verwacht.
Welke mogelijkheden zijn er danftm uit te vin-
den waar je wel zou moeten zoeken? Er is een
duidelijk verschil in de bronnen vóór en na 1811.

Na 1811
Eerst de mogelijkheden na 1811, bij de Burgerlij-
ke Stand dus.
Meestal wordt eerst gezocht naar de ouders en/of
het huwelijk van de ouders. Er is natuurlijk al
gezocht in de Tienjarentafels van de woon- en/of
geboorteplaats van de persoon waar we van uit-
gaan. Als we een (oudste) kind (broer of zuster)
zoeken zal ook rekening gehouden moeten wor-
den met zoeken op de naam van de moeder in-
dien een kind voor het huwelijk van de ouders is
geboren. Ook wanneer een kind is erkend komt
het in de klapper (Tienjarentafel) die destijds is
gemaakt nog onder de naam van de moeder
voor.
1. Een belangrijke bron, die nog niet voldoende
wordt gebruikt, zijn de huwelijksbijlagen. Voor
het opzoeken ervan is meestal nodig het nummer
van de huwelijksakte te weten. In de eerste plaats
vindt men daarin de geboorte- of doopafschriften
van de huwelijkspartners waar soms een andere
geboorteplaats (en bij een datum vóór 1811 soms
ook een ander geloof!) tevoorschijn komt. Als
één of beide ouders overleden zijn zullen daar
afschriften van overlijden of begrafenis te vinden
zijn. In de periode kort na 1811 levert dat wel
eens een teleurstelling op wanneer de aangifte
door een buur gebeurt "ouders en geboorteplaats
onbekend". Maar daartegenover staat dat men in
deze periode, wanneer de ouders vooroverleden
zijn, soms wel (in de akte) of in afschrift gege-
vens over de grootouders te vinden zijn. Kortom

dit alles kan andere plaatsnamen en data opleve-
ren om na te gaan. Wel moet men er in de perio-
de kort na 1811 er op bedacht zijn dat enkele B.
S. gemeenten maar erg kort hebben bestaan
waardoor men soms deze gemeentenamen niet
in de gaten heeft. Een voorbeeld daarvan is b.v.
Stein (Land van) - Reeuwijk - Gouda terwijl
Stein in de DTB registers onder Haastrecht voor-
komt. In dat geval kan het voorkomen dat ge-
boorte, huwelijk en overlijden in verschillende
gemeentes moeten worden gezocht zonder dat
iemand verhuisd is. Op de grens van een provin-
cie kan men dan daardoor in een andere provin-
cie (Rijksarchief) terechtkomen.

2. Interessant kunnen de huwelijksbijlagen van
broers en zusters zijn (eventueel op te zoeken via
de Tienjarentafels) of de overlijdensakten daar-
van omdat ook daarin de ouders (op een ander
tijdstip) worden genoemd.
3. hi de huwelijksakten en soms in geboorte - of
overlijdensakten kunnen de woonplaatsen van de
getuigen een onderzoeksmogelijkheid geven om-
dat die familie kunnen zijn of worden.
4. Een verdere mogelijkheid is dan nog in de
Tienjarentafels een aantal personen met dezelfde
familienaam op te zoeken en de akten daarvan te
bekijken op mogelijk andere plaatsen die in aan-
merking zouden kunnen komen. Ook hier te let-
ten (kort na 1811) op doopbewijzen van een mo-
gelijk ander geloof.
5. In bepaalde gedeelten van het land kwamen
inderdaad pas na 1811 de familienamen in ge-
bruik. Daarom kan men dan in deze periode zoe-
ken in de naamsaannemingsregisters. Dat verliep
niet zo gladjes als men wel denkt. In 1825 is er
nog een wet uitgevaardigd om de laatste halsstar-
rigen aan een familienaam te helpen.
6. Iets eenvoudiger wordt het in de periode na
1840/1850 toen het Bevolkingsregister werd in-
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gevoerd. Daaraan voorafgaand zijn er een aantal
malen volkstellingen geweest die al wat moge-
lijkheden geven. In het Bevolkingsregister werd
in principe nauwkeurig geregistreerd waar men
vandaan kwam en waar men heen ging. In eerste
instantie is deze registratie gebaseerd op de opga-
ve van de mensen zelf, zeker voor wat betreft de
gegevens uit de periode vóór de B.S. Soms wis-
ten de mensen echter ook niet exact wat hun ge-
boorte- (c.q. doop)datum was en waar men gebo-
ren was. Het komt wel eens voor dat b.v. de oud-
ste kinderen in een andere plaats geboren (of in
een andere gedoopt dan de woonplaats) zijn dan
de rest van de kinderen en omdat men als kind
'altijd' gewoond heeft in de plaats waar de rest
van de kinderen geboren is, is men er vast van
overtuigd, zeker als het op een gegeven moment
op papier staat. Een ander voordeel van het Be-
volkingsregister is natuurlijk dat liet gezin bij el-
kaar staat.

Uit de hierboven aangegeven mogelijkheden
blijkt dat men zoveel mogelijk gegevens moet
noteren die men in akten enz. tegenkomt omdat
pas later kan blijken dat deze nuttig zijn.
7. Straks wanneer alle huwelijken met hun infor-
matie in de computer zijn ingebracht met het
GEN-LIAS systeem zal het eenvoudiger worden
deze migratieproblematiek op te lossen. Op dit
moment is het al mogelijk op beperkte schaal
daarvan gebruik te maken.
8. Als men nog aan het begin en in het heden
staat dan zijn de Persoonskaarten via het CBG
een prachtige bron.
9. In het 'heden' kan de volkstelling van 1947 ook
een goede indruk geven van het gebied waar
men heeft te zoeken, vooral bij een niet 'te' alge-
mene naam.
10. Als laatste mogelijkheid en minder kansrijk
valt nog te noemen, hoewel deze eerder van be-
lang zijn voor achtergrondinformatie, zijn b.v. het
Centraal Testamentenregister, de successieme-
mories, militieregisters en patentregisters.

Voor 1811
Nu de periode vóór 1811 met de DTB registers.
Daar ligt het minder eenvoudig.
1. Om te beginnen is het zinvol om na te gaan of
er in het betreffende archief klappers bestaan.
Door particulieren gemaakt meestal per plaats.
Elk Rijksarchief heeft wel een soort klapper. In
Zuid-Holland b.v. zijn er per periode van ca 20
jaar per regio klappers waar alle dopelingen per
gezin zijn vernield.
2. Men begint uiteraard in de doopplaats van het
kind en de plaatsen er in de buurt omdat men wel
eens (soms tijdelijk) in een andere plaats ter ker-
ke ging. Berucht zijn b.v. dijkdoorbraken waar-
door men tijdelijk niet in zijn woonplaats woon-
de, iets waar men in bepaalde streken van het
land aandacht aan moet geven als er een 'gat' zit
in de kinderproductie. Een goede zoekmogelijk-
heid daarbij zijn de bekende provinciale ge-
meenteatlassen van Kuyper (nu ook op cd-rom
maar als men in een beperkt gebied zoekt ge-
makkelijker op papier). Eerder werd ook al op
het belang van de kennis van (een wijziging in)
het geloof gewezen omdat b.v. Doopsgezinden
de kinderdoop niet kennen.

3. Een andere bron is de huwelijksregistratie
waar vaak de plaats van herkomst (niet altijd de
geboorteplaats) van de partners genoemd wordt.
Indien blijkt dat er meer registraties zijn, moeten
deze ook bekeken worden zoals b.v. de Gaarder-
registers (c.q. die van de impost) want lang niet
altijd zijn deze gelijkluidend of uitvoeriger. Ten-
slotte werd er door mensen van een kerkelijke
minderheid vaak niet in de Staatskerk maar voor
het gerecht (schout en schepenen) getrouwd.
4. Vervolgens zijn bij de protestantse kerken de
lidmatenregisters belangrijk althans voorzover
één of beide partners belijdend lidmaat waren. In
de periodiek voorkomende lidmatenlijsten is het
interessant te kijken naar degenen die ervoor of
erna op de lijst staan omdat dit over het algemeen
de buren waren en men trouwde later soms met
'the girl next door'.
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5. Een soortgelijke bron zijn de akten van indem-
niteit en de overzichten van de inkomende en
uitgaande akten in een bepaalde plaats. Nog inte-
ressanter wordt het, zoals b.v. in de Krimpener-
waard, wanneer er klappers in een groot gebied
gemaakt zijn. Hoewel veel mensen vroeger
honkvast waren is het toch soms verbazingwek-
kend om te zien dat er ook veel tnobiliteit was
(en wegen waren er nog niet overal). Jammer
genoeg zijn deze akten niet overal bewaard ge-
bleven. Een waarschuwing om niet te gauw con-
clusies te trekken is hier wel op zijn plaats. Een
akte van indemniteit was immers een verklaring
dat de geboorteplaats garant stond voor de kosten
als iemand geldelijke ondersteuning nodig had.
Als één van beide partners of een aantal kinderen
in de akte niet genoemd worden hoeft dat nog
niet te betekenen dat ze overleden zijn! Het is
ook mogelijk dat men in een gemeente aankomt
waar deze personen geboren zijn en dan is voor
die personen geen akte van indemniteit nodig!
Waar mogelijk blijkt dat indien men de gegevens
in deze overzichten vergelijkt van de vertrek- en
aankomstgemeente.

6. Daar waar notariële en/of rechterlijke archie-
ven beschikbaar zijn geven deze ook een goede
opsporingsmogelijkheid omdat daar niet alleen
rechtstreeks aanwijzingen gegeven worden, maar
de woonplaats van familieleden of de ligging van
overgedragen onroerend goed een idee kan ople-
veren. Op deze plaats dienen ook de Weeska-
merarchieven (voorzover aanwezig) genoemd te
worden.
7. In zijn algemeenheid is het goed te zoeken in
de plaats waar een van beide ouders geboren/
gedoopt is of daar waar familieleden wonen een
goede gok. Veel vertier had men soms niet en
daardoor speelden bruiloften en begrafenissen in
de familie vaak een grote rol in het ontmoeten
van een toekomstige partner. Ook is het belang-
rijk zich niet te beperken tot de directe voorou-
ders maar het hele gezin in kaart te brengen. In de
eerste plaats door de toch tamelijk consequente

methode van het 'vernoemen' waardoor men kan
voorkomen dat de verkeerde "Klaas en Johanna'
gepakt worden. In de tweede plaats geldt dit voor
de doopgetuigen (bij de andere kinderen) omdat
dit ook de nodige aanwijzingen kan opleveren.
Doopgetuigen zijn ook in ander opzicht belang-
rijk. Indien er geen overlijdens en/of begraafre-
gisters (bewaard gebleven) zijn kan men hierdoor
vaststellen wanneer iemand nog in leven was.
8. Nog een mogelijkheid ligt in belastingkohieren
(b.v. 200e penning of haardstedengeld e.d.) als
indicatie waar de familie vandaan komt of het
moment dat iemand nog in leven was. Daar werd
veelal met patroniemen gewerkt wat het er niet
altijd eenvoudiger op maakt. ("We" wisten wie
we bedoelden maar hielden geen rekening met
ons genealogen). Overigens moet men daar niet
op een jaartje kijken want de gegevens waren
soms al een of meer jaren eerder verzameld dan
het moment dat ze gedateerd zijn. Omdat men
het hele dorp achter elkaar afwerkte geeft het wel
weer een indicatie wie de buren waren. Soms
familie of'the girl next door!'.

9. Als laatste mogelijkheid wil ik noemen als
middel eigenlijk met een ander doel b.v. poorter-
registers, burgerboeken, lijsten weerbare mannen
ofleenregisters.

Onderzoek vooraf
Natuurlijk hadden we voordat we begonnen te
zoeken al gekeken of er in 'Beresteijn' iets over
deze naam stond. Als de bovenstaande zelfwerk-
zaamheid niet tot resultaat heeft geleid staan er
altijd nog een aantal andere wegen open om een
idee op te doen.
1. Thuis kan men zijn cd-rom's raadplegen of op
het internet zoeken wanneer men gecomputeri-
seerd is.
2. In het Verenigingscentrum van de NGV in
Weesp het unieke Centraal Naam Register raad-
plegen.
3. Op de afdelingsbijeenkomsten van de NGV de
CALS vragen na te gaan wie er nog meer met
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een bepaalde familienaam bezig is. 5. Tenslotte verzamelingen krantenknipsels en
4. In 'Weesp', bij het CBG of bij een van de fami- bidprentjes nagaan.
liecentra van de 'Mormonen' op de microfiches Djt ^ werd eerder geplaatst in O u d e S p o r m ( N G V aft)

of films nagaan of er iets gepubliceerd is. Gooiland), dec. 2001.

Een bibliotheek met historie,
een bibliotheek voor historie.
De regionaal-historische bibliotheek van het Streekarchief Hollands Midden.
J.W. Klein
Dat de archieven van Moordrecht, Nieu-
werkerk aan den IJssel, Waddinxveen, en
Zevenhuizen-Moerkapelle berusten in het
Streekarchief Hollands Midden te Gouda
zal de meesten die dit blad lezen wel be-
kend zijn. Voor historisch onderzoek, of dat
nu stamboomonderzoek is of onderzoek
naar bepaalde aspecten van de geschiedenis
van uw woonplaats, kunt u daar terecht. De
bronnen daarvoor zijn te vinden in het
Streekarchief.
Veel minder bekend is dat het Streekarchief
een grote regionaal-historische bibliotheek
bezit met honderden tijdschriften en kran-
ten en vele duizenden boeken. Hierin vindt
u niet uitsluitend literatuur over één van de
bij het Streekarchief aangesloten gemeen-
ten. De bibliotheek is namelijk veel breder
opgezet. Er worden ook boeken en tijd-
schriften met een algemene historische in-
houd verzameld. Want gebeurtenissen die
zich in uw gemeente afgespeeld hebben,
hebben vaak een band met wat elders in de
omgeving of elders in Nederland gebeurde.
Het is dan belangrijk daarover te kunnen
lezen op de plaats waar u onderzoek doet,
zodat u niet nog eens naar andere bibliothe-
ken hoeft. De bibliotheek speelt dan ook
een niet onbelangrijke rol in de moderne
opzet van het (voortgezet) onderwijs en
biedt voor de leerlingen meer mogelijkhe-
den dan een gewone openbare bibliotheek.

In de loop van eenjaar of twintig is de regi-
onaal-historische bibliotheek van het Stree-
karchief Hollands Midden uitgegroeid tot
de omvangrijkste bibliotheek in haar soort
in centraal Zuid-Holland en het aangren-
zende deel van Utrecht. Daarbij is het van
wezenlijk belang dat de bibliotheek voor
iedereen vrij toegankelijk is. Een klein,
maar belangrijk gedeelte van de bibliotheek
staat in de open opstelling. Die boeken mag
u zelf uit de kasten pakken en direct raad-
plegen.

Een bijzonder aspect van de regionaal-
historische bibliotheek van het Streekar-
chief Hollands Midden is dat de oude
stadslibrije van Gouda daarin is opgeno-
men. De librije dateert van 1594. Toen
werd er met de boeken afkomstig uit de bi-
bliotheken van de Goudse Sint-Janskerk en
kloosters een stadsbibliotheek gesticht.
Bij de stichting van het gemeentearchief,
aan het eind van de negentiende eeuw,
heeft het archief een eigen bibliotheek op-
gezet. Nadat de stadslibrije en het gemeen-
tearchief in 1980 samengevoegd waren tot
één instelling, zijn de beide bibliotheken
gefuseerd. Vanaf dat moment streefde men
ernaar om een zo groot en breed mogelijke
(regionaal-) historische bibliotheek te vor-
men, waar iedereen gebruik van kan ma-
ken. Dit streven werd nog versterkt toen het
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Uit: Valentijn, F. Oud- en Nieuw Oost-lndiën,
vervattende een ... verhandeling van Nederlands
mogentheyd in die gewesten.
Dordrecht 1724, 5 dln. In 7 stn. Met platen
(Gouda, SAHM, Plaatsnr. 553 A 1-8)

gemeente-archief van Gouda omgevormd
werd tot Streekarchief Hollands Midden.
Het gevolg van het opnemen van de oude
librijecollectie in de regionaal-historische
bibliotheek is, dat er een grote verzameling
oude tot zeer oude boeken is. Vele heb-
ben - vaak met de hand ingekleurde - gra-
vures. Zo zijn er prachtige boeken over de
natuur (vogels, planten, vlinders enz.), boe-
ken met stadsgezichten en met bijbelse

voorstellingen, anatomische werken, reis-
verslagen naar Azië (Oost-Indië, Japan,
China) en ga zo maar door. Ook deze boe-
ken zijn vrij te raadplegen in de studiezaal.

In de loop der tijd hebben zich speciale
aandachtsgebieden gevormd, waarop de bi-
bliotheek veel verzamelt. Een voorbeeld is
het verzamelgebied Tweede Wereldoorlog.
Dit hangt onder andere samen met de grote
collectie 'Oorlogsdocumentatie' die het
Streekarchief bezit, waaronder een belang-
rijke verzameling oorlogsaffiches (in rang-
orde zelfs de vierde van Nederland). Een
ander belangrijk onderwerp is de Neder-
landse kerkgeschiedenis, met speciale aan-
dacht voor de (orthodoxe) protestante stro-
mingen. Verder valt te noemen de kring
rond Erasmus en het 'Goudse humanisme'
van de zestiende eeuw (o.a. Coornhert) en
de vroege Nederlandse drukgeschiedenis,
waarin Gerard Leeu een rol van internatio-
naal belang speelde.

Tegenwoordig wordt er naast de publicaties
op regionaal-historisch gebied vrijwel uit-
sluitend in moderne historische literatuur
op het terrein van - voornamelijk de Hol-
landse - politieke, maatschappelijke en
economische historie geïnvesteerd. Juist om
een evenwichtige en brede collectie te vor-
men en aldus de bibliotheek zo bruikbaar
mogelijk te houden voor de onderzoeker.
Het is namelijk uitermate belangrijk dat de
bezoekers van de bibliotheek de achter-
gronden van hun onderzoek kunnen invul-
len aan de hand van de aanwezige litera-
tuur. Dan heb je meer aan recente literatuur
dan aan oude en verouderde. Dat neemt niet
weg dat er ook geprobeerd wordt belangrij-
ke boeken, die in het verleden niet aange-
kocht zijn, antiquarisch aan te kopen.
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Vanaf 1 maart 2003 leent de bibliotheek
van het Streekarchief Hollands Midden
(weer) beperkt boeken uit. In het verleden
werd de mogelijkheid van beperkt lenen
ook al geboden, maar de service is ander-
halfjaar geleden stopgezet, omdat niet al-
tijd duidelijk was welke boeken wel en wel-
ke niet uitgeleend mochten worden. Thans
is in het computerbestand aangegeven wel-
ke boeken wel uitgeleend worden.
Er zijn enkele algemene restricties. Zo wor-
den boeken van vóór ca. 1946 niet uitge-
leend, evenmin als waardevolle boeken.
Ook jaargangen van tijdschriften en scrip-
ties van scholieren en studenten worden
niet uitgeleend. Tevens de meeste boeken
met betrekking tot Gouda en de regio, om-
dat die vooral ter beschikking dienen te
staan van de studiezaalbezoekers.

Het merendeel van de uitleenbare boeken
staat in de open opstelling (het gedeelte van

de bibliotheek dat via de studiezaal te betre-
den is).
Het is zeker de moeite waard de regionaal-
historische bibliotheek van het Streekar-
chief Hollands Midden te bezoeken. U kunt
ter voorbereiding van uw bezoek via de
website (www.rsnet.nl/sahm) in de biblio-
theekbestanden zoeken.

Het adres van het Streekarchief Hollands
Midden en dus ook van de regionaal-
historische bibliotheek is:
Groeneweg 30, 2801 ZC Gouda
tel.:0182-521821

De openingstijden van het Streekarchief zijn:
dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.00 uur. Bo-
vendien in de maanden september t/m mei dins-
dagavond van 18.30 - 21.00 uur (boeken die
niet in de open opstelling staan dienen dinsdag-
middag voor 16.00 uur telefonisch of schrifte-
lijk te worden aangevraagd).

Transcriptie vorig nummer
Dick Boekee

In het laatste nummer van Ons Erfgoed trof ik op p. 25 een transcriptie aan, die mijns inziens enige
fouten en onduidelijkheden bevat.
1. Op regel 3 en 5 wordt gasthuus m.i. onjuist getranscribeerd als gasthuis, zonder aan te geven of
te motiveren waarom dit is gedaan.
2. In de ondertekening staat Bleiswij, de transcriptie maakt hiervan Bleiswijk zonder dat de lezer
kan weten dat de letter k is toegevoegd. Beter zou zijn om de letter k bijv. met cursief aan te geven
of tussen haakjes te plaatsen: Bleiswij(k).
3. Ook de afkorting & op regel 7 wordt (op zich correct) vervangen door ver, maar zonder toevoe-
gingsaanduiding.
4. De afkortingen onderges op regel 1 en voors op regel 4 en 7 worden verschillend en onjuist be-
handeld. M.i. zou onderges moeten worden onderge(tekend) of wellicht beter onderges(chreven)
en zou de afkorting voors in beide gevallen [consequent] moeten worden uitgewerkt als voors
(chreven), en niet als voors(schreven) resp. voors.
5. Op regel 9 wordt gebore getranscribeerd als geboren, eveneens zonder indicatie dat de n is toe-
gevoegd.
Overigens zou het m.i. goed zijn als de naam van de transcribent wordt vermeld.

Redactie: Deze transcriptie is van mij afkomstig, een aantal jaren geleden gemaakt tijdens een
cursus paleografie in Delft. (H.M. Lups)
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Beroepen van toen (messemaker - munt..)
H.M. Lups

Messenmakerij
Ontleend aan de Encyclopedie van Diderot en D 'Alembert 91762-1777)

Messemaker
Vervaardigers van messen. De messenma-
kers behoorden als regel tot het smidsgilde.
Het Amsterdamse St. Eloyengilde bijv. om-
vatte zeven ambachten: de grof- en klein-
smeden, de slotenmakers, de koperslagers,
de messenmakers, de zwaardvegers en de
roerenmakers (= geweermakers).
Oorspronkelijk waren de zwaard- en degen-
smeden degenen, die ook messen maakten,
maar in de loop der tijd (vermoedelijk in de
loop van de tweede helft van de zestiende
eeuw) splitsten de messenmakers zich af.
Voor het productieproces ging men uit van
het zachte ijzer, dat verhit, op het aambeeld
geleidelijk in de goede vorm werd geslagen
en gehard door het in koud water, bloed,
talk of urine te dompelen, waarbij de tem-
peratuur van het mes, de gebruikte vloeistof Het gecombineerde embleem van de zeven am-

bachten van het St. Eloyengilde te Amsterdam
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voor de afkoeling en de duur van de onder-
dompeling daarin de kwaliteit van het lem-
met bepaalden. De hecht (ook wel heft), het
handvat waarmee het lemmet wordt vastge-
houden, bestond als regel uit hout of been.

Messenslijper
Tot in het derde kwart van de twintigste
eeuw was de messen- en scharensliep, die
met zijn kar van huis tot huis trok, een ver-
trouwd beeld. Hij sleep op een natte zand-
steen, die hij met zijn voet draaiend hield,
messen en scharen. In de winter sleep hij
ook schaatsen.

Meterstokkenmaker
Vervaardiger van maatstokken

Modderman
De modderman was werkzaam op een mod-
dermolen, een varende baggerinstallatie.
De emmers waarmee gebaggerd werd, wer-
den eerst voortbewogen door mannen die in
tredmolens liepen. Later werden zij door
paarden kracht vervangen.

Molenmaker
Bouwer en reparateur van molens.

Moddermolen
De moddermannen hielden
o.a. de tredwielen in bewe-
ging

Mollenvanger (mollendelver)
Het vangen van mollen was als regel een
bijverdienste. De boeren wilden de mollen,
die het land omwoelden graag kwijt. De
mollenvanger plaatste in de door de mollen
gegraven gangen klemmen, waarin de mol
zich vastliep. De gevangen mollen werden
gevild en de velletjes werden opgespannen,
gedroogd en aan opkopers verkocht. Tot na
de Tweede Wereldoorlog was een winterjas
gevoerd met mollenbond een gewaardeerde
dracht. De klemmen waren niet erg dier-
vriendelijk. Vaak duurde het geruime tijd
eer de mol dood was.

Munt-
In de Nederlanden werden al vroeg munten
geslagen. Friezen en Franken hadden in de
zevende eeuw reeds een muntslag. De bis-
schoppen van Utrecht en Luik kregen al
vroeg het recht om munten te laten slaan,
onder de wereldlijke groten waren het de
Brunswijkse graven. Zij die dat recht had-
den waren de muntheren. Later kreeg ook
een aantal steden dit recht. Vanaf de Mid-
deleeuwen waren diverse munthuizen in
bedrijf, waarvan de leiding in handen was
van een muntmeester. Deze muntmeester
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beginsel geheel onafhankelijk was van de
muntmeester.
Zie. o.a. dr. II. Enno van Gelder. De Neder-
landse munten.

Munlwerkplaats omstreeks omstreeks 1500

was in wezen een particuliere ondernemer,
die van de muntheer het recht ontving mun-
ten te slaan, uiteraard tegen betaling. Op de
illustratie de verschillende fasen van het
vervaardigen van munten: het op dikte
slaan van de metalenplaten, het knippen
van de geldstukken in wording en het slaan
van de munt. Het onderstempel was beves-
tigd in het aambeeld, het bovenstempel
plaatste degeen die de munt sloeg, er boven
op, waarna hij er een goede klap op gaf. De
jongen verwijderde de geslagen munten en
legde er een muntplaatje voor in de plaats.
De voornaamste technische medewerkers
van de muntmeester waren de stempelsnij-
der en de essayeur, die belast was met het
controleren van de fijnheid van de grond-
stof en van de afgeleverde munten. Zij wer-
den door de overheid benoemd en beëdigd.
Uiteraard was bij dit ambacht controle no-
dig, om te voorkomen dat er geknoeid werd
met het gehalte en het gewicht. De eindcon-
trole vond plaats door de waardijn, die in

Doosje met muntgewichten, vervaardigd door
Theodorus de Backer rond 1750

Muntgewichtmaker
Gezien de grote verscheidenheid aan mun-
ten en de toestand daarvan (mogelijk afge-
sleten of gesnoeid) beschikten de kooplui
over muntgewichtdoosjes. Voor iedere be-
kende soort gouden munten bestond een
eigen normaal gewicht in de vorm van een
vierkant blokje koper waarop schematisch
het betreffende muntstempel was aange-
bracht. Deze gewichtjes werden met de te
gebruiken weegschaal bewaard in een plat
houten doosje. De meeste particuliere
'balancemaeckers' hebben geen gildever-
band gekend, zodat het moeilijk is veel
over hen aan de weet te komen. In 1937 is
een vroeg vijftiende eeuwse scheepskist op-
gehaald uit de Schelde waarin zich een der-
gelijk kistje bevond.
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Von Dentzsch
en de deserteurs van Namen

J.G. Koning

Uit het interessante, gedegen en uitvoerige artikel van J. Staal "Over de deserteurs van
Namen" in Mars et Historia' komt de kapitein luitenant C.G. von Dentzsch naar voren als
een wat dwaze en knorrige man die zijn compagnie terroriseerde o.a. met dwaze opdrach-
ten, poetsen en schoonmaken. Hij deed mij denken aan een afdelingscommandant bij de
artillerie, die ik als reserve-officier infanterie in de vijftiger jaren heb meegemaakt. Een
ex-KNIL-officier, die het in garnizoen en kazerne zeer slecht naar zijn zin had, maar te
velde voortreffelijk functioneerde. Wij doen Christiaan Gustaaf von Dentzsch te kort, als
wij voorbijgaan aan de andere Von Dentzsch die er moet zijn geweest.

Mijn belangstelling voor de familie Von Dentzsch werd gewekt door een zoektocht naar
de identiteit van een zeeofficier, van wie het portret werd meegebracht door een achter-
kleinkind van een Von Dentzsch. Het verhaal over de deserteurs van Namen was bij mijn
speurtocht zijdelingse informatie. Maar het is duidelijk dat Von Dentzsch de zaak in Na-
men behoorlijk uit de hand heeft laten lopen.

Christiaan Gustaaf von Dentzsch zou geboren zijn in 1727 als zoon van Johann Christiaan
een majoor bij het lijfregiment van de Koningin van Polen op het slot Schoenewelt in
Groot Polen nabij Sielas of Zeluni. Pogingen meer te achterhalen, in Polen en Saksen,
hadden geen succes.

Christiaan Gustaaf was onderluitenant bij de artillerie in Maastricht tijdens het beleg van
1748 door de Fransen. Hij heeft zich toen zeer onderscheiden. In 1756 droeg kolonel Ver-
schuer hem voor tot "ordinair luitenant" met deze aanbeveling: "il est un officier capable,
actif et de bon sentiment, outre les rapports avantageux que j'ay appris de sa conduite en
tous lieux et surtout de sa bravoure au siège de Maastricht". Zijn bevordering volgde ech-
ter pas 15 juni 1768 toen hij werd aangesteld als Ordinair Meester Vuurwerker. Het
Naamregister Officieren over 1775 blz. 137 vermeldt C.G. von Dentzsch, Luitenant-
Kapitein, regiment Artillerie van Generaal Majoor J.A. Mantfeldt, compagnie Luitenant
Kolonel Dubois.
Ringoir "Vredesgarnizoenen" vermeldt de artilleriecompagnie van Lt.Kol.Paul David Du-
bois:
1768 Coevorden, Hasselt, Zwolle; 1773 Bergen op Zoom, Hulst, Lillo, Schelde Forten;
1780 Namen; 1781 Walcheren; 1783 Veere, Vlissingen, Zierikzee.

Christiaan Gustaaf moet gehuwd zijn in de winter van 1770/1771. Over de huwelijksvol-
trekking is tot op heden geen akte gevonden; het vermoeden is uitgesproken dat het hu-
welijk voltrokken kan zijn in Duitsland, dat zou in het verleden vaker gebeurd zijn bij hu-
welijken van Coevordense inwoners.
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Von Dentzsch
fragmentgenealogie

I. CHRISTIAAN GUSTAAF VON DENTZSCH, geb. Schoenewelt 1727, een slot
in Groot Polen nabij Sielas of Zeluni, overl. Vlissingen 13 augustus 17832, of "voor ruim
20 jaar" volgens een akte van bekendheid gepasseerd 27 augustus 1814 voor notaris Be-
rend Slingenberg te Coevorden* z.v. Johann Christiaan, majoor bij het lijfregiment van de
Koningin van Polen2. Hij huwde Jantien Meijerink, ged. Coevorden 1 mei 1748, overl.
Coevorden 14 juni 1784, dochter van Arent Meijering en Janthijn ter Poorten.
Kinderen:
1. JOHANNA MAGDALENA, ged. Coevorden 29 december 1771, 27 oktober 1818

met "consent" ingekomen te Delft met een kind genaamd Wimpje (?) Strotz,
geb. 1799 (Remonstrant)3.

2. ADRIANA, ged. Coevorden 18 september 1773. Zij huwde Leiden 15 juli 1818
met Adolphus Ypey, Professor in de Medicijnen, ged. Franeker 25 juni 1749, overl.
Leiden 27 februari 1820, zoon van Nicolaas Ypey en Elisabeth Helena Smit, bei-
den overl. te Franeker; bruid en bruidegom wonen beiden te Leiden Nieuwen
Rhijn, Wijk 4-129.

3. JOHANNES CHRISTIAAN, volgt II.

II. JOHANNES CHRISTIAAN VON DENTZSCH, geb. Coevorden 2 juni 1776,
overl. Tuil 26 december 1852, Artillerie Officier. Hij huwde Dalem (Gld) 17 juni 1804
(hij werd in het huwelijksregister als Von Dantzig ingeschreven) met Pieternella Exalto,
ged. Dalem Gld. 6 juli 1785, dochter van Jacobus Exalto en Engeltje van Zee, doet belij-
denis 27 april 1804, overl. Terheijden 6 november 1861. De echtelieden vertrokken 2 no-
vember 1807 met attestatie naar Herwijnen.
Stamboeken 116-3, 117-6, 220-88, 300-38, 327-34 vermelden het volgende:
Kadet 21 oktober 1787, 2e Ltn Artillerie 22 februari 1793. Ranglijst der hoofd officieren,
Onder Ltn Reg. Artillerie v/d Generaal Grootmeester Prins W.G.F, van Oranje Nassau 5e

Bat Comp v/d Luitenant Kolonel J.C. Bentley 3 september 1794. Met honorable demissie
gegaan 22 juni 1798.
Aangesteld bij de Nederlandse brigade van Z.K.H, en in gemelde graad in dienst van zij-
ne Groot Britse Majesteit 23 december 1799 (juli 1799 werd op Wight een Nederlandse
Brigade van vier regimenten infanterie, een regiment Jagers en een bataljon artillerie ge-
stationeerd; de brigade werd 12 juli 1802 afgedankt),
le Ltn. in dienst van Zijne Britse Majesteit en op Allowance 11 mei 1802 (bij het afdan-
ken van die Nederlandse Brigade?), le Ltnt te Breda onder Kolonel Steinmetz 2 juni
1814, Kapitein 3e Bat Artillerie Nationale Militie 22 juni 1814, (woonde 16 februari 1830
in Delft, Kapt 3e Bat Artillerie Nat. Militie).
Op non-actief, gepensioneerd Majoor Artillerie 21 juni 1831.
Veldtochten:
Augustus 1793 Lincelles en Blaton, een loffelijk getuigenis door de Prins van Oranje5,
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16/30 april 1794 in Brabant tegen de Fransen in de belegering van Landrecies (Noord
Frankrijk), 22 juni 1794 de grote slag bij Charleroi, vervolgens 1794 tussen Leuven en
Mechelen aan de vaart meerdere kleine affaires, 1799-1802 op de kust van Groot Britta-
nie geëmployeerd geweest als artillerieofficier tegen de Fransen6.

Kinderen :
1. CHRISTIAAN GUSTAAF, volgt lila.
2. JACOB, volgt IHb.
3. ENGELTJE, geb. Herwijnen 24-04-1808, overl. Terheijden 27 oktober 1872. Zij

huwde Herwijnen 21 november 1839 met Daniel Petrus Bekkers, geb. Chaam 18
december 1809, Ie Ltnt Dragonders daarna Burgemeester van Poederoijen, overl.
Poederoijen 8 april 1850.

4. JAN, volgt IIIc.
5. HENDRICA, geb. Herwijnen 11 februari 1812, overl. Terheijden 22 november

1877. Zij huwde Herwijnen 2 december 1836 met Ds. Jacob Bachiene, predikant te
Hooge Zwaluwe, geb. Amsterdam 25 juli 1805, overl. Hooge Zwaluwe 11 maart
1 867, z.v. Jacob Bachiene en Jacoba Elisabeth Clifford.

6. JOHANNES ADRIANUS, geb. Herwijnen 3 januari 1814. Hij meldde zich te Lille
als ex-militair voor het Vreemdelingen Legioen en werd geregistreerd met legernr.
1191 en engageerde zich vrijwillig voor driejaren 21 augustus 1836, lang 1,68 m,
ovaal gezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, haviks neus, gewone mond, ronde
kin, haar en wenkbrauwen blond. Aangekomen bij zijn onderdeel 22 september
1836, fuselier, 21 juni 1837 corporaal, 27 juli 1839 fuselier. Diende le bat. 4e cie en
3C cie, 2e bat. 6e cie. en 3e bat. 6e cie., nam deel aan de campagnes Afrika 1837,
1 838, 1 839. Hij verscheen voor de krijgsraad 14 september 1837 verdacht van ver-
duistering van gelden die hem door manschappen van zijn eskadron zouden zijn
toevertrouwd als lening, vrijgesproken door de vaste krijgsraad van het Korps 30
september 18377. De achtergrond van het teruggesteld worden tot fuselier één
maand voor demobilisatie heeft er vermoedelijk mee te maken dat hij bij re-
engageren weer als fuselier moest beginnen.

7. HENDRIK PIETER, geb. Delft 24 september 1815, overl. Leur.
Stamboeken 220-89, 254-23. 302-57, 379-27, KNIL 391-45, laatste woonplaats
Delft, vermelden:
Kanonnier 2e kl. 3C Bat. Artillerie 13 september 1830, Bat. Vrijwillige Artillerie 6
maart 1831, Korporaal 16 januari 1832. Sgt. Tit. 13 december 1832, Sgt. effectief
bij het Bat Artillerie Schutterij 26 september 1837, 2e Ltn. 16 december 1837.
Naar Artillerie O.I. leger 28 september 1838. Hij embarkeerde 28 november 1838
te Nieuwe Diep op de Stad Utrecht en debarkeerde te Batavia 7 april 1839. le Ltn.
1 februari 1843.
Op zijn verzoek ontslagen uit de Militaire dienst 5 september 1844.

8. GUSTAAF ADOLF, geb. Dordrecht 5 juli 1817, over], in Rio de Janeiro9. In 1841
gedaagd voor de Krijgsraad op vermoeden van dieverij met een valse sleutel, waar-
van hij werd vrijgesproken.
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Stamboeken 302-72, 351-16 vermelden:
Van Tuil naar Brazilië met zijn broer Alexander Bastiaan 1 september 1858, uit
dienst 29 februari 1844.

9. WILLEM FREDERIK, geb. Delft 18 mei 1819, overl. Delft 22 augustus 1845. On-
derofficier te Delft, overl. aan roodvonk9.

10. GEORGE CAREL, geb. Delft 23 april 1822, ongehuwd overl. Rio de Janeiro9.
Timmerman te Herwijnen, woonde bij zijn ouders te Tuil op 1 november 1851 en
vertrekt 16 maart t857 ongehuwd naar Deijl.

11. ALEXANDER BASTIAAN, geb. Delft 12 augustus 1825, overl. Rio de Janeiro9.
Studeerde te Delft, vertrekt naar Utrecht in mil. dienst 1 oktober 1851, terug in ou-
derlijk huis 1 juli 1857 en gaat met broer Gustaaf 1 september 1858 naar Brazilië.

lila. CHRISTIAAN GUSTAAF VON DENTZSCH, ged. Dalem Gld. 14 november
1804, overl. Zuidzande 21 november 1879 ten huize van J.C.Y. Bussingh de Vries en A.
C.Bekkers zijn nicht. Hij huwde Bergen op Zoom 16 februari 1830, met Maria Anna
Keyzer, won. Bergen op Zoom, geb. Amersfoort 1799, overl. Soerabaja 6 juli 1854, d.v.
Derk Keyzer (overl.) en Clasina Honings.
Stamboeken 255-115, 301-197, 350-23, KNIL 394-59 en 660-68, laatst wonende te Delft,
vermelden over hem:
Korporaal 3e Bat. Artillerie 26 september 1819, Sergeant 1 januari 1821, 2e Ltn. 6e Bat.
Artillerie Nat. militie 18 juli 1824. Belast met het Onderwijs in de wiskunde bij genoemd
bataljon 20 december 1828.
le Ltn. 5 januari 1830, overgeplaatst bij de Cie. Artillerie werklieden 10 september 1842,
Kapt. 3e kl. bij keuze 4 november 1844, belast met opzicht van de Artilleriewerkplaats bij
deze directie 14 november 1844. Bij de Staf der Artillerie 1 mei 18478.
Hij wordt Majoor bij het wapen der Artillerie in Oost Indië met de bepaling dat hij na vijf
jaar terug kan naar Nederland met behoud van rang en anciënniteit 30 oktober 1847. Hij
embarkeerde te Hellevoetsluis op de Batavia 29 maart 1848 en debarkeerde te Batavia 28
juli 1848.
Onder-directeur der Artillerie in de voormalige 3e Mil. Afd. 1 maart 1849, Lt. Kolonel
Directeur der Artillerie Constructie Winkel te Soerabaja 16 augustus 1853, onder voor-
waarde aldaar twee jaar langer te dienen.
Kolonel Chef der Artillerie 19 september 1854, ziet af van de bevoegdheid na zeven jaar
naar Nederland terug te keren 12 juli 1855, twee jaar verlof naar Nederland wegens ziekte
19 mei 1859.
Hij wordt op zijn verzoek gepensioneerd 20 mei 1861 op ƒ 4000.
Decoraties:
KB 20 november 1822 nr. 93 Zilveren Medaille van de derde grootte voor het redden van
twee vrouwen uit de gracht te Delft 9 augustus 1822; KB 21 juli 1831 nr. 76 de Gouden
Medaille van de derde grootte wegens gedrag en bewezen diensten bij gelegenheid van
het springen der poterne (een bomvrije verbindingsweg in een militair verdedigingswerk)
"De Stoelemat" te Bergen op Zoom 29 maart 1831; Metalen Kruis 28 maart 1832; KB 19
november 1844 nr. 46 onderscheiding voor langdurige Nederlandse dienst als Officier;
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KB 6 december 1846 nr. 9 Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw.
Kommandeur der Luxemburgse Orde van de Eikenkroon 19 februari 1859.
Kinderen:
1. THEODORUS CORNELIS JOHANNES, geb. Bergen op Zoom 13 maart 1831,

overl. Weltevreden 9 mei 1859.
Stamboek KNIL 395-84, laatste woonplaats Delft, vermeldt:
Vrijwilliger Kol. Werfdepot 4 december 1847, Korporaal 1 januari 1848, Sergeant
21 maart 1848.
Hij embarkeerde te Hellevoetsluis op de Batavia 29 maart 1848 en debarkeerde te
Batavia 28 juli 1848, geplaatst bij het personeel der Artillerie. Sergeant volontair
dingende naar de rang van officier bij de Artillerie 23 september 1848.
Diende bij het le bur. La U.U. 23 september 1848 en werd overgeplaatst naar 14e

Bat. Infanterie 11 juli 1850.
Sgt. Majoor 6 augustus 1850, 2e Ltn. 3e Bat. Infanterie 5 april 1851, naar 14e Bat.
Infanterie 8 maart 1854, naar l l e Bat. Infanterie 9 november 1854, le Ltn. Infante-
rie 30 maart 1855.
Naar le Bat Infanterie 27 augustus 1856, naar 10e Bat Infanterie 1 november 1856,
Adjudant 3 juni 1857.
Overleden Weltevreden 9 mei 1859 vermoedelijk door cholera. Het 10e Bat. heeft
ernstig te lijden gehad van cholera te Badjoa tijdens de expeditie tegen de Boni.
Hij werd eervol vermeld KB 8 december 1856 nr. 55 ter zake van de expeditie juni
1856 naar de baai van Tomorie aan de oostkust van Celebes wegens moedig be-
leidvol gedrag bij de verkenning van de kampong Oesson Dau, voor welke gevaar-
volle nachtelijke patrouille hij zich vrijwillig had aangeboden en werd daarvoor
alsnog bij KB nr. 91 8 oktober 1857 benoemd tot Ridder MWO 4e Klasse. Hij ver-
wierf een eervolle vermelding ter zake van de expeditie naar Timor in Augustus/
September 1857 (Takaip en Lidak) KB 17 februari 1858 nr. 84.

2. JOHANNES CHRISTIAAN ALBERTUS, geb. Bergen op Zoom 25 juni 1834,
overl. op expeditie in Ned. Indië 3 april 1859 (aan de cholera).
Stamboek KNIL 398-34, laatste woonplaats Bergen op Zoom:
Sld. vrijwilliger 2e Reg. Infanterie 23 september 1852, Korporaal titulair 16 de-
cember 1852, Sgt. Tit. 16 juni 1853, Sgt. 1 mei 1855, Kol. Werfdepot 25 juni 1857.
Hij embarkeerde te Rotterdam op de Narinus Willem 7 augustus 1857 en debar-
keerde te Batavia 10e Bat. Infanterie 23 november 1857. 2e Ltn. 19 februari 1858.
Overleden aan cholera 3 april 1859 tijdens de expeditie naar de Boni te Badjoa
(westzijde Golf van Bone tussen 4° en 5° ZB).

Illb. JACOB VON DENTZSCH, geb. Herwijnen 20 september 1806, overl. Castricum
31 december 1849. Hij huwde Batavia 31 juli 1844 met Sophia Wilhelmine Pare, geb.
Amsterdam 28 oktober 1805, d.v. Jacobus Pare en Katarina Kuypers, overl. Amsterdam.
Zij huwde 2e Amsterdam 10 mei 1861 met Georg Eisinger, won. Haarlem, le geneesheer
van Batavia, geb. Wurzburg in Beieren ca. 1801, z.v. Nicolaas Eisinger en Maria Anna
Winklerin.
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Stamboeken 148-10, KNIL 390-59, laatste woonplaats Delft, vermelden:
Korporaal 3e Bat. Artillerie 26 oktober 1820, Sgt. 24 mei 1824, le Ltn. 2e Bat. Artillerie 5
januari 1830, Bat. Vrijwillige Artillerie 10 oktober 1830.
le Ltn. Adjudant 17 september 1832.
Hij wordt geplaatst bij Genie en Sappeurs in Oost Indië 14 maart 1837 en vertrekt vanaf
het Nieuwe Diep op de Neptunus 28 juli 1837 en arriveert te Batavia 24 november 1837.
Kapt. bij Korps Sappeurs 3 maart 1838, Chef 3e bureau der Genie 3 januari 1842.
Op zijn verzoek wordt hem verleend het 33/40 deel van zijn behaald pensioen op f. 990
per jaar betaalbaar te Batavia 14 februari 1845.

IIIc. JAN VON DENTZSCH, geb. Herwijnen 14 april 1810, overl. Delft 20 februari
1882, z.v. Johan Christiaan en Petronella Exalto, huwde Vlissingen 25 maart 1837 Maria
Georgina Hillers geb. Breda 19 september 1817,overl. 's Gravenhage 21 augustus 1894,
d.v. George Hillers en Josyna Anthonija Sweïner.
Stamboeken, 254-75, 308-58, 313-125, 441-104, KNIL 392-11 en 665-7 vermelden de
volgende feiten:
Kadet Artillerie en Genie school 24 juni 1825, Kadet KMA 6 oktober 1828, 2e Ltn. Ing.
Korps Ingenieurs Mineurs en Sappeurs 13 februari 1830, le Ltn. 17 september 1836.
Hij wordt bij het KNIL geplaatst 9 maart 1840. Embarkeerde Nieuwe Diep op de Dog-
gersbank 12 mei 1840 en debarkeerde te Batavia 21 september 1840. Staf Genie te Suma-
tra's Westkust 9 oktober 1840.
Kapt. Sappeurs 24 augustus 1841, Staf der Genie 26 november 1841.
Hem wordt verleend 29/40 van zijn behaald pensioen f. 870 per jaar betaalbaar in Neder-
land bij gouvernement 26 april 1845.
Jan von Dentzsch opent te Hees bij Nijmegen 1 juli 1863 een school voor opleiding tot
civiele en militaire academiën in het instituut Willemsoord. Hij komt 26 augustus 1864
uit Nijmegen naar Delft. Zijn weduwe verhuist 25 april 1884 naar Den Haag.
Kinderen:
1. GEORGINA CHRISTINA HENRIETTE, geb. Delft 4 mei 1838, overl. Padang 7

juli 1845.
2. PETRONELLE JOHANNA CHRISTINA, geb. a/b van de Doggersbank 15 sep-

tember 1840 (vlg. akte 167b 27 maart 1841 te Delft op schriftelijke aangifte der
vader op 14°.40 m ZB en 105° OL om 6 uur voormiddag.). Zij huwde Soerabaja 31
juli 1867 met Ir. Adrianus Daniel Jacobus Groenemeyer. geb. Den Haag 10 april
1844 Hoofd Ing. le KI. Waterstaat in Ned. Indië 1893, gepensioneerd 1897, overl.
Pamekasan Madoera 30 december 1900.

3. JACQUELINE HENRIETTE JEANETTE, geb. Padang 26 december 1842, overl.
Batavia 27 november 1917. Zij huwde Tangerang 27 februari 1875 met Simon Jo-
hannes Numans, weduwnaar van haar zuster Maria Hendrika Sophia, overl. Tange-
rang 13 juli 1877.

4. JAN GEORGE CHRISTIAAN, geb. Padang 7 juli 1845, ongehuwd overl. Delft 12
mei 1876 (of overl. Batavia 12 mei 1875 ?), Ing. 2e klasse Waterstaat in Ned. In-
dië.
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Stamboek KNIL 400-55 en 610-47, laatste woonplaats Hees:
Kadet voor Genie in O.I. op KMA 6 september 1859, Korp 1 september 1862, 2e

Ltn. Genie en Sappeurs 18 juni 1863.
Hij embarkeerde te Rotterdam op de Rotterdam 11 november 1863 en debarkeerde
te Batavia 22 maart 1864.
Hij werd wegens lichaamsgebreken eervol ontslagen met behoud van recht op pen-
sioen 26 juni 1865.

5. MARIA HENDRIKA SOPHIA , geb. Rotterdam 16 november 1847, overl. Modjo-
kerto 9 januari 1874. Zij huwde Batavia 5 oktober 1870 met Ir. Simon Johannes
Numans Asp. Ing Waterstaat Ned. Indië.

6. HENDRIK ANTONIE GUSTAAF, geb. Rotterdam 2 mei 1850, overl. Den Haag
(Scheveningen) 30 december 1920. Hij huwde Lochem 30 november 1886 met Jo-
hanna Sophia Willet, geb. Lochem 4 oktober 1850, overl. Den Haag 9 april 1939,
d.v. Franciscus Eduard Willet, houthandelaar en Cornelia Constantia Prudentia Bis-
schoff. Zij waren kinderloos.
Stamboek KNIL 403-40, laatste woonplaats Delft:
Kadet Genie voor KNIL op KMA 4 september 1868, 2e Ltn. Genie 30 juli 1872.
Hij embarkeerde in het Nieuwe Diep op Vice Admiraal May 12 december 1872 en
debarkeerde te Batavia 15 mei 1873.
le Ltn. 8 oktober 1873, Korps Mineurs en Sappeurs 1 juni 1874, Kapitein Genie
1881.
Gepensioneerd als Majoor 1894.
Hij verwierf de MWO 4e Klasse bij de verovering van kampong Soerian in Atjeh
26 juli 1874, KB nr. 22 10 april 1875. Zijn foto komt voor in het boek van P.H.K.
van Schendel "De Militaire Willemsorde" (Edam s.a.) afl. 4 plaat XXXVII.

Niet te plaatsen info van het Ind.Fam.Archief:
Johannes Hendrik Adrianus von Dentzsch geb. Tjilatjap 22 juni 1854,
Johannes Hendrik von Dentzsch overl. Groot Atjeh (Kota Radja) 30 mei 1883

Noten
1. Mars et Historia okt/dec 1993 blz 38 t/m 50 "Over de deserteurs van Namen, een

klachtenregeling in het Staatse Leger en de Straf met de lonten" door J. Staal.
2. "Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie", van F.W.H. Kuijpers 1872 deel 3, blz.

104-105.
3.Bev. Reg. 1-200 te Delft.
4. Nationaal Archief: Stamboeken van o.a. officieren en onderofficieren; diverse ingan-

gen.
5. "Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie", van F.W.H. Kuijpers 1872 deel 3, blz.

154.
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6. "Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie", van F.W.H. Kuijpers 1872 deel 3, blz.
160-162.

7. Chateau de Vincennes doss. 34 Yx 5235
8. "Geschiedenis der Nederlandsche Artillerie", van F.W.H. Kuijpers 1872 deel 4, blz.

304-305.
9. CBG: Collectie Polvliet.

Aanvulling kwartierstaat
Van Houten-De Leeuw

J. Heemskerk

Op de kwartierstaat in Ons Erfgoed, lfc jrg., maart-april 2002, nr. 2, pag. 75 - 83, de volgende
aanvullingen:

19. BEEN, Adriana (Ariaantje) Pieters, ged. Zegwaart (Remonstr.) 7-6-1671.
Not. Arch. Zevenhuizen 8930, no. 154, dd. 1.12.1710: Staat en inventaris van de na-
gelaten boedel
van zaliger Marija Leenderts Thooft. Erfgenaam oa. Ariaantje Pieters Been, getr. m.
Pieter van Exel, dochter van za. Neeltje Leenderts Thooft.

38. BEEN, Pieter Arents, jm. in Zegwaart, won. Zegwaart, overl. na 24-2-1685, huwt 2e Zoet-
ermeer 1-12-1681) Neeltje Janz van der Kooy, huwt le (otr. Zoetermeer 15-3-1669):

39. THOOFT, Neeltje Leenderts, jd. van Zegwaart, overl. na 20-8-1679.
Not. Arch. Capelle a/d IJssel 3081, no. 298, dd. 2.9.1668.
Not. Arch. Zoetermeer 2, no. 113, dd. 20.8.1679: testament van Pieter Ariensz
Boen en Neeltje Leenderts.
Not. Arch. Zoetermeer 1, f. lv, dd. 24.2.1685.
Not. Arch. Zevenhuizen 8924, no. 19, dd. 18.3.1686: Testament van Maertje
Leenderts T'Hooff, wede. v. Jan Dirckse Vermeer, won. Swalla onder Zevenhui-
zen. O.a. ge-noemd haar zuster zaliger Neeltje Leenderts T' Hooft.

76. BIEN, Arien Jans, ged. Wilsveen, 5-1-1614, won. Zegwaart, overl. na 1686 (PB Zegwaart
4531).

78. LAPPER, Lenert Aertsen, jm. van Zevenhuizen, overl. na 11-7-1650, huwt Rotterdam
(otr. Zevenhuizen 28-9-1631):

79. THOOFT, Aeriaentgen Vrancken, jd. van Zevenhuizen, overl. voor 23-5-1660 (DTB Ze-
venhuizen 2, f. 62); zij huwt 2C Zevenhuizen 12-12-1655 met Bruyn Willemss scheepma-
ker.

Not. Arch. Moordrecht 6103, no. 16, dd. 11.7.1650.
Not. Arch. Capelle a/d IJssel 3081, no. 268, dd. 24.2.1667.

152 BIEN, Jan Arienss, jm. van Zoetermeer, won. Wilsveen, later herbergier te Zoeter-
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meer, overl. tussen 31-5-1624 en 23-4-1625, huwt Zoetermeer, 31-12-1603:
153 Immetgen Lenaertsz, jd. van Wilsveen, overl. na 18-12-1626.

RA Zoetermeer 44, f. 56, dd. 31.5.1624
RA Zoetermeer 44, f. 140, dd. 23.4.1625
RA Zoetermeer 44, f. 341, dd. 18.12.1626.

156 LAPPER, Aert Lenertss, overl. voor 19-12-1635, huwt:
157 (VAN SOETERMEER), Maritje Willems, overl. na 6-4-1636.

RA Zevenhuizen 53, f. 280, dd. 19.12.1635.
RA Zevenhuizen 53, f. 288v, dd. 6.4.1636.

158 THOOFT, Vranck Corneliss, won. Zevenhuizen, overl. na 11-7-1650, huwt:
159 *(OLSHOORN), Maritge Inggen, overl. tussen 6-1-1629 en 10-6-1638.

Not. Arch. Moordrecht 6103, no. 16, dd. 11.7.1650.
Weesk. Zevenhuizen 4, f. 106, dd. 6.1.1629.
Weesk. Zevenhuizen 4, f. 301, dd. 10.6.1638.

304 MOLCK, Adriaen Adriaensz, overl. 1603 (4-3 en 22-6), huwt:
305 Trijntgen Woutersdr, overl. tussen 1622 en 7-11-1623; zij huwt 2e Zoetermeer (otr. 27-11-

1616) met
Dieloff Aryenss Visscher.

RA Zoetermeer 32, f. 197v, dd. 1.2.1591
RA Zoetermeer 35, f. 199, dd. 4.3.1603
RA Zoetermeer 35, f. 236, dd. 22.6.1603
RA Zoetermeer 38, f. 155, dd. 16.11.1611.
RA Zoetermeer 40, f. 245v, dd. 8.3.1617.
RA Zoetermeer 44, f. 5v, dd. 7.11.1623.

315 Neeltgen Jansdr., overl. voor 16-3-1635.
Not Arch. Zevenhuizen 8917, no. 12, dd. 163.1635

Enkele beroepen uit de Registres Civiques uit het Frans vertaald

Batelier
Boulanger
Cabaritier
Charpentier
Cordonnier
Couvreur
Cultivateur
Domestique
Institeur
Journalier
Macon

schipper
bakker
herbergier
timmerman
schoenmaker
leidekker
landbouwer
bediende
onderwijzer
dagloner
metselaar

Marechal
Marchand
Meunier
Ministre
Pilote
Pontanier
Receveur
Sabotier
Tailleur
Tisserand

hoefsmid
koopman
koopman
predikant
loods
brugwachter
ontvanger
klompenmaker
kleermaker
wever
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Overzicht publicaties [41]
H. Klunder

W. van Aalst: Diverse takken Kamperman -
Parenteel III Antink, Bloemink, Camper-
man, Zelhem. [Ca. 1600-1797.] Oostgelders
T.G.B., Ie kwart.'03.

H.K. van Baak: Een tak van de familie Van
Baak te Heusden. [1640-1863.] G.T.M.W.
B.Bw., mrt. '03.

H.F. Blankenspoor: Kwartierstaat Hendrik
Floris Blankenspoor. [Thomassen, Van
Velsen, Zweers.] Veluwse Geslachten,
jan./feb.'03.

P. Sanders: Genealogie Bouman uit Wijk
voortgekomen uit het geslacht Van Wijk.
[Vervolg, 1736-1867.] G.T.M.W.B.Bw.,
mrt.'03.

E.J.C. Kamerling: Een bijdrage tot de gene-
alogie van de Nijmeegse tak van het ge-
slacht Van Buckhorst genaamd Kamer-
ling, 1410-1635. [Vanaf elfde eeuw.] Ned.
Leeuw, nov.-dec. '02.

C. de Graaf: Weeskamerboedels als bron -
Clappecluys. [Leiden, vóór 1600-1682.]
Gens Nostra, mrt. '03.

A.F. Koppert-van den Berg: De oudst be-
kende generaties van het boeren-geslacht
Coppert, te beginnen in Maasland (deel 1).
[1475-1718.] Ons Voorgeslachtjan. '03.
Idem (deel 2 en slot). [1574-1744.] Ons
Voorgeslacht, feb.'03.

P. Sanders: Genealogie Doedijns.
[Vervolg, 1718-1848.] G.T.M.W.B.Bw.,
mrt.'03.

L. Adriaenssen: Gorp - Leenmannen,
mansmannen en cijnsmannen. [Vervolg,
15e-16e eeuw.] Brab. Leeuw, 2003 nr. 1.

O. Schutte: Grobbee en Kantelaar - Twee
verwante families van belastingambtenaren.
[1710-1940, resp. 1609-1941.] Ned. Leeuw,
nov.-dec. '02.

G. van Genderen: De oudste generaties van
de familie Groenevelt te Nederhemert en
Well. [1500-1850.] G.T.M.W.B.Bw., mrt
'03.

Kwartierstaat Francois Christiaan Hage-
naars. [Vraag, Custers, Bruning, O'Reil-
Iy.] G.T.M.W.B.Bw., mrt. '03.

F. Rijckaert: De verwantschap tussen prins
Willem-Alexander en prinses Maxima.
[Met 'Fragment Halbach' (Remscheid, Ar-
gentinië, 1760-1922) en 'Stamreeks Sorre-
guieta/Zorreguieta' (Spanje, Argentinië,
vóór 1640-heden).] Gens Nostra, mrt. '03.

R. Abbas: Antwoord Goris. [Van der Hey-
den, Gorinchem, Amsterdam, vóór 1600-
1813.] Vlaamse Stam, mrt. '03.

L. Konink: Kwartierstaat van Arus van Hu-
nen. [Blijdam, Blankenspoor, Van Don-
kervoort] Veluwse Geslachten, jan./feb.
'03.

A.C.M. Neggers: Carried gold in belts -
Genealogie Huijskens van Oirschot to Bay.
[Vóór 1370-1526.] Brab. Leeuw, 2003 nr.
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H.H. Frieling-Kemp, L.M. van der Hoeven:
'Gansch vrot' - Genealogie van het chirur-
gijnsgeslacht Kemp. [Ca. 1510-1870.] Gens
Nostra, feb. '03.
Idem (vervolg en slot). [Amsterdam, Tricht,
Beusichem, 1649-1878.] Gens Nostra, mrt.
'03.

W. Devoldere: Onze kwartierstaat: Jerome
Lambrecht (Dom Isidoor Lambrecht)
vierde abt Sint-Pietersabdij Steenbrugge.
[Declerck, Vancoillie, Clauws.] Vlaamse
Stam, mrt. '03.

Mw. Z. Hissink: Genealogie Maalderink -
Genealogie C: vervolg. [1785-1982.] Oost-
gelders T.G.B., Ie kwart. '03.

Antwoord op vraag over Van de Nieuwe-
giessen. [1685-1872.] G.T.M.W.B.Bw.,
mrt.'03.

P. Sanders: Genealogie (Van) Nieuwkoop
uitwijk. [Vervolg, 1680-1789.] G.T.M.W.
B.Bw., mrt. '03.

DJ. Oldeboom: Kwartierstaat van Uichen
Oldenboom (vervolg). Oostgelders T.G.B.,
Ie kwart. '03.

F. Reitsma: Aantekeningen bij het Trouw-
boek van Borculo 1616-1631. [Meto.a.
'Een kleine genealogie Olmius-
Garverdinck', 1595-1700.] Oostgelders T.
G.B., Ie kwart.'03.

L.J. Keunen: Genealogie van de familie
Orssen. [Vervolg, Deurne, Lierop, 1555-
1840.] Brab. Leeuw, 2003 nr. 1.

F.M.M, van de Velde: Familie en geschie-
denis - Herkomst, inwijking, integratie en
diaspora van zes generaties Pel(l)is(s)i(er)
in de verscheurde Nederlanden. [1531-
1825.] Vlaamse Stam, jan. '03.

J. van Gils: De afstammelingen van Jan de
Roy. [Goirle, 1475-1712.] Brab. Leeuw,
2003 nr. 1.

K. van Ruler: Genealogie van de Lunteren-
se familie Van Ruler. [1660-1916.] Veluw-
se Geslachten, jan./feb. '03.

J.A.H. Boeren: Genealogie van de familie
Snoeren. [Vervolg, 1642-1821.] Brab.
Leeuw, 2003 nr. 1.

T. Oskam: Genealogisch probleem in de
familie Den Uijl opgelost. [Met schema,
Jaarsveld, 1660-1831.] Gens Nostra, feb.
'03.

L.A. Verhelst: Kwartierstaat Verhelst.
[Hooijdonk, Merkies, Commissaris.] G.T.
M.W.B.Bw., mrt.'03.

H.P. Vermaat: Philipus Matthius, bestuur-
der en diplomaat (een Utrechtse jongen
werkt voor Haarlem). [Van der Mathe/
Vermaet, 1400-1640.] Gens Nostra, mrt.
'03.

Ons Erfgoed, 1 Ie jrg. nr. 2, maart-apri! 2003, blz. 73



Redactieadressen van de periodieken
waaruit (in het algemeen) het 'Overzicht publicaties' wordt samengesteld
H. Klunder

* De Brabantse Leeuw:
Postbus 1104,
5200 BD 's-Hertogenbosch.

* Drents Genealogisch Jaarboek:
Postbus 243, 9400 AE Assen.

* Genealogische Tijdschrift voor Midden-
en West-Noord-Brabant en de Bom-
melerwaard:
Donizettilaan 127,
5653 CD Eindhoven.

* Genealogisch Tijdschrift voor Oost-
Brabant:
Vlasheuvel 16, 5685 CC Best.

* Gens Nostra:
Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

* Gruoninga (jaarboek):
Administratie: M.J. de Lange, Pas-
veerweg 34, 8934 BX Leeuwarden.
Redactie: Postbus 4, 9780 AA Be-
dum.

* De Nederlandsche Leeuw:
Hoofdredacteur: dr. P. Brood, Natio-
naal Archief, Postbus 90520,
2509 LM 's-Gravenhage.

* Ons Erfgoed:
Buitenwatersloot 142, 2613 SV
Delft.

* Ons Voorgeslacht:
Postbus 404, 3000 AK Rotterdam.

* Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie
en Boerderijonderzoek:
Arendshorst 41, 7414 HM Deventer.

* Van Zeeuwse Stam:
Dhr. A.N. Janse, Elstarstraat 50,
4421 DT Kapel Ie.

* Veluwse Geslachten:
Lange Vore 32, 3902 GP Veenen-
daal.

* Vlaamse Stam:
Van Heybeeckstraat 3, B-2170
Merksem-Antwerpen (België).

* Jaarboek Centraal Bureau voor Genealo-
gie:
Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.

* Westfriese Families:
* Limburgs Tijdschrift voor Genealealogie: V.d. Woudestraat 41, 1815 VT Alk-

Administratie: L.G.O.G., Postbus 81, maar.
6200 AB Maastricht.
Redactie: Koningsberg 17, 6129 AT * Zeeuwse Kwartierstaten (werkbladen):
Berg-Urmond. G.C. Bek, Adenauerstede 43-09,

4463 GG Goes.
* Nederland's Patriciaat:

Postbus 1 1755, 2502 AT Den Haag.
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Genealogische Vereniging Prometheus
Technische Universiteit Delft
Aanwinsten en schenkingen t.b.v. bibliotheek januari 2002 tot en met februari 2003
(Uitgezonderd: tijdschriften of b.v. jaarboeken.)

De aanwinsten staan tot juni in de en zijn zoon Cornelis in 's-Gravenhage
meest linkse kast van de bibliotheek. 2002

Voorouders in beeld; stamboom en familie-
geschiedenis
CBG 1997

red. Rob van Drie Teleac/

Burgerlijke stand en bevolkingsregister | R.
F. Vulsma 2e herziene druk
2002

Den Haag

Ringband Oud Schrift. Bevat:
Oud Schrift 1400-1600 | Oud schrift 1600-
1700 | Oud schrift 1700-1825 | Alte deut-
sche Schrift

Voor- en familienamen in Nederland; ge-
schiedenis, verspreiding, vorm en gebruik
1993

Voorouders van Omer Koets, geboren 18
februari 1876 in Wiaaenkerke, Noord beve-
land | 2001

Van welke 'van Adrichem' ben jij er één? |
Vreco De Lier 2001

5eeuwen Gevers/Geevers-Delft; een Bra-
bants geslacht vliegt uit over de gehele we-
reld. Dl. 1. Brabant en Delft | 2002

Genealogie familie Bartelsman (meerdere
delen losbladig wordt jaarlijks bijgewerkt)
J.J.A. Bartelsman

Hazersloot; molenaars in Den Haag en hun
nageslacht | door J.Th.A. van Leipsig |
Delft 2002

Dossier over David van Alphen in Rijswijk

Soetken van den Houte en Ghelain de
Meulenaere; een gezin in de woelige jaren
middens 16e eeuw in Vlaanderen tijdens de
Reformatie
Haag 2002

door S. Van den Houten Den

Gegevens over de oorspronkelijke Zwitser-
se familie Thörig en de nakomelingen
1552 tot heden 2002
Roden 2002

door Erna thörig

Van "Den Overgaeu"; 5 eeuwen genealogie
en geschiedenis van de families Overgauw
en (sinds 1782) van de familie Overgaauw
Pennis| 1998

Het leven in de zestiende tot twintigste
eeuw op het platteland in westelijk Neder-
land (Leuk beknopt overzicht van 100 blz.),
gevolgt door de kwartierstaat Bothof-Kool
2003

Jubileumboek van de Nederlandse Genea-
logische Vereniging afdeling Delfland, een
uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig ju-
bileum (1976-2001)

Drents Genealogisch Jaarboek 2001
gave Drentse Historische Vereniging

Uit-

Nieuwe Drentse volksalmanak, jaarboek
voor geschiedenis en archeologie | 2001

Gruoninga, jaarboek voor genealogie,
naam- en wapenkunde | 44e jaargang | 1999
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Molenaarsgraaf , oud-rechterlijk archief
1601-1764, weeskamerarchief 16e eeuw;
Oud-Alblas oud-rechterlijk archief 1632-
1724, weeskamerarchief 1681-1710 | J.E.
Heins | 2001

boomonderzoek in Overijssel en Flevoland
Zwolle 1999

Onderzoek in protestantse kerkelijke ar-
chieven in Nederland; handleiding tevens
beknopte gegevens over de geschiedenis

Oud-Rechterlijk archief Wijngaarden en van de kerkelijke instellingen, over het ker-
door J.E. Heijns kelijk archiefrecht en het kerkelijk archief-Ruijbroek 1591-1755

|2002

Genealogisch Repertorium. Suppl. 1995-
1999

In tijd gemeten; inleiding tot de chronolo-
gie | door C.C. de Glopper-Zuijderland |
Den Haag 1999

Latijn bij genealogisch onderzoek j door P.
J.W. van den Berk | CB-reeks nr. 15 | Den
Haag 1997|

Practisyns Woordenboekje of verzameling
van meest alle de woorden in de rechtskun-
de gebruikelyk | CB-Reeks nr. 14 j Den
Haag 1997

Bibliografie van de Nederlandse heraldiek |
J.C.C.F.M. van den Borne | Den Haag 1994

Zegels en wapens van steden in Zuid-
Holland; een bundell studiën | 1966

Drents Archief, het geheugen van de Drent-
se s@menleving j 2001

Brabanders gezocht; gids voor stamboom-
onderzoek in Noord-Brabant | 1995

Drenten gezocht.; gids voor stamboomon-
derzoek in Drenthe | 1998

Geldersen gezocht.; gids voor stamboom-
onderzoek in Gelderland | red. Pieter van
Wissing | Arnhem 1996

Overijsselaars gezocht; gids voor stam-

beheer j door J.G.J. van Booma
nr. 13 | 's-Gravenhage 1994
70324 71 7

CB-reeks
ISBN 90

P.J. Meertens van het Meertens Instituut
red. Peter Jan Margry
2002

Meertenslnstituut

Van Hellendoorn naar Overissel 1847-1848
j Jan Verdonk en Hennie Scholten
Haag 1997

Den

Tot belooning van edele menschenvrien-
den; de medailles van de Koninklijke Zuid-
Hol landsche Maatschappij tot Redding van
Schipbreukelingen te Rotterdam j C.P. Mul-
der | Den Haag 1996

CD-rom titels (2003):

-Veluwse Geslachten CD 03 ; 25 jaargan-
gen uitgegeven ter gelegenheid van het 25
jarig jubileum van de vereniging 1976-2000

red. Christiaan Plug | Barneveld, Vereni-
ging Veluwse Geslachten 2001

-CD-rom met voorbeelden uit bronnen voor
genealogisch onderzoek behorende bij:
Voorouders in beeld; stamboom en familie-
geschiedenis
NOT, 1997 Den Haag,
voor Genealogie, 1997

Utrecht, Stichting Teleac/
Centraal Bureau

Leden van Prometheus en abonnees van
Ons Erfgoed kunnen een gratis lezerpas
aanvragen bij Uitgeverij ALVO (zie Colo-
fon)
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Privacy en genealogie
JW. Koten

Ieder die een beetje thuis is in de genealogi-
sche wereld, weet dat een wet bescherming
privacy (Wbp) is aangenomen en dat deze
vanaf 1 september 2001 van kracht is ge-
worden. Het was vanaf het begin nog niet
geheel duidelijk op welke wijze deze wet
invloed zou hebben op het publiceren van
genealogische gegevens. Bovendien had het
College bescherming privacygegevens
(CBP) enkele nieuwe supervisie taken ge-
kregen die nog niet goed geconcretiseerd
waren. Sedert enkele maanden is er nu een
nadere instructie door het CBG (centraal
bureau genealogie) gekomen die veel zaken
heeft verhelderd. Wij vatten hier enkele be-
langrijke punten samen, zodat de genealoog
weet waar deze aan toe is.

Wie vallen onder de wet? In grote trekken
betreft het mensen die nog in leven zijn, al
zal men natuurlijk een zekere zorgvuldig-
heid moeten betrachten wat betreft onlangs
overledenen die nog een zekere actualiteit
in de samenleving hebben. De Wbp heeft
de verwerking van persoonsgegevens op
het oog bestemd voor openbaarmaking op
welke wijze dan ook. Het betreft daarbij
vooral gegevens waaraan iemand kan wor-
den geïdentificeerd zoals adres, woon-
plaats, dna-profiel, afbeelding, vingeraf-
druk e.d. De wet richt zich vooral op het
doorgeven van gedigitaliseerde persoonsbe-
standen.

In het genealogische kader geplaatst bete-
kent dit dus dat de wet vooral slaat op alle
verzamelde genealogische gegevens voor
zo ver deze levende personen betreffen. In
het bijzonder betreft dit daarbij persoonsge-

gevens wanneer deze geschikt zijn gemaakt
voor digitale dataverwerking. Bij publicatie
van gegevens in boek of tijdschrift zijn de
spelregels iets minder stringent.
Er zijn een aantal uitzonderingen op deze
Wbp die bijzondere instanties betreffen. Zo
is de overheid bijvoorbeeld bevoegd be-
paalde persoonsbestanden op te bouwen.
Voor private personen vallen gegevens die
voor persoonlijke gebruik worden geregi-
streerd buiten het kader van de wet. Dit zijn
zaken zoals lijsten met adressen of tele-
foonnummers voor persoonlijk gebruik.
Voor persoonlijk gebruik worden ook gene-
alogische gegevens beschouwd die men on-
der eigen beheer houdt, of dit nu levende of
overleden personen betreft.

De wet houdt dus in dat men niet meer zon-
der toestemming gegevens van in leven
zijnde personen naar buiten mag brengen.
Dit wordt wel het informationeel zelfbe-
schikkingsrecht genoemd. Wie familiegege-
vens uit een krant overneemt is legaal be-
zig, maar men overtreedt de wet wanneer
men deze gegevens in databestanden elek-
tronische of anderszins verspreidt.

Wil men van levende personen die onder de
wet vallen gegevens publiceren dan moet
men betrokkenen informeren over de be-
doeling en de inhoud van de te publiceren
gegevens. Tevens moet men aangeven waar
en op welke wijze men deze gegevens gaat
verspreiden. Het doet er niet toe wat de
bron van de gegevens is. Zelfs advertenties
die in de krant stonden kan men dus niet
verspreiden zonder dat dit aan betrokkene
uitdrukkelijk wordt gevraagd.
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Wat houdt deze zaak dus voor de praktijk
in:
Men moet dus expliciet toestemming vragen
van alle gegevens die men van levende per-
sonen publiceert ongeacht de oorsprong of
bron van deze gegevens. Deze toestemming
kan betrokkene ten dele of volledig verle-
nen (bijv enkel naam maar geen verdere
persoonlijke gegevens). Publiceert men de
gegevens ongevraagd toch dan kan men
voor de rechter worden gedaagd en een fik-
se schadevergoeding aan zijn broek krijgen.

Bij beperkingen krijgt men dus problemen
met verstrekking van gegevens, omdat deze
gegevens door gebrek aan toestemming on-
volledig kunnen zijn. Problemen kan men
ten dele omzeilen door een indirecte op-
merking in de genealogie op te nemen, zo-
als: uit dit huwelijk kwamen 3 zonen en 2
dochters en dan de namen te noemen van
de mensen die toestemming gaven, zodat de
lezer weet dat de gegevens niet volledig
zijn.

Om deze zaak te bewaken is een college
bescherming persoonsgegevens (opvolger
registratiekamer) opgericht die een centraal
register moeten bijhouden van personen de
elektronische databestanden opbouwen. Dit
omvat ook het beheer van een meldingsre-
gister voor genealogen. Het CBP heeft
naast de registrerende functie, een bemid-
delende en controlerende taak. Het CBP
kan zelfs een boete opleggen aan diegenen
die niet de officiële spelregels volgen.

De Wbp (ex art 27 e.v.) bepaalt dat perso-
nen die gegevens van levende personen via
elektronische wijze verspreiden dit moeten
melden bij het CPB. Wie zijn gegevens in
boek of tijdschrift publiceert behoeft dit
niet te melden. Het is wel zo dat men in dit

type publicaties toch de nodige zorgvuldig-
heid moet betrachten.

De melding aan het CPB kan schriftelijk
(formulier bij CPB beschikbaar), per dis-
kette of per internet worden ingediend. Om
deze aanvraag soepel te laten lopen kan
men het beste de formulieren van het CPB
gebruiken. Het CBP beschikt over de geëi-
gende formulieren waarmee een verzoek
kan worden gemeld. Men kan deze formu-
lieren aanvragen maar ook binnenhalen
vanaf www.cbpweb.nl. Deze meldingsfor-
mulieren omvatten o.a. gegevens over de
aanvrager (de genealoog), de verwerking
(samenstellen van een genealogie), de doel-
stelling (overdracht gegevens genealogie
van...) en de aard van de ontvanger
(genealoog-familielid, internetgebruiker,
bezoekers website enz.).

Samenvatting
Het verzamelen van genealogische gege-
vens voor 'privé-gebruik' is toegestaan.
Ook het publiceren van gegevens van per-
sonen die niet meer in leven zijn is legaal.
Publiceert men echter gegevens van perso-
nen die in leven zijn dan is dit ook mogelijk
mits men maar expliciet toestemming
vraagt en de tekst door betrokkene laat con-
troleren. Wie via elektronische weg data
van levende personen verspreidt moet dit
wel melden aan het CBP. Dit kan via elek-
tronische weg (www.cbpweb.nl). Publica-
ties in boek en/of tijdschrift behoeven niet
aan het CBP te worden gemeld. Zorgvul-
digheid blijft niettemin geboden.

Dit is een verwerking van een artikel van
Rob van Drie in Genealogie 8, jaar 2002 en
gegevens geraadpleegd op de juridische bi-
bliotheek van de Universiteit van Nijme-
gen.
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Zo maar een bron

Fundatiën der Vrijvrouwe van Renswoude
H.M. Lups

Maria Duyst van Voorhout
Maria Duyst van Voorhout werd te Delft
geboren op 22 januari 1662 uit een oud re-
gentengeslacht. De naam Van Voorhout
werd in het begin der vijftiende eeuw ver-
anderd in Duyst van Voorhout, nadat Hen-
drik van Voorhout gehuwd was met Imme-
soet Duyst, eveneens stammend uit een ou-
de Delftse familie. De vader van Maria was
Mr. Hendrik Johansz. Duyst van Voorhout,
achtereenvolgens Veertigraad, Schepen en
ten slofte Burgemeester van de stad Delft.
Haar moeder was Cornelia Doublet, wier
voorouders afkomstig waren uit Picardië en
die vermoedelijk tussen 1575 en 1600 als
protestant geworden Walen naar de Noor-
delijke Nederlanden vluchtten, toen de
Spanjaarden de Zuidelijke Nederlanden te-
rugveroverden (1581) . Door deze Waalse
afkomst van haar moeder is het zeer waar-
schijnlijk, dat Maria, haar zuster en twee
broertjes in de Waalse kerk te Delft werden
gedoopt en dat haar beide huwelijken in de
Waalse kerk te 's-Gravenhage werden inge-
zegend. Zij trouwde de eerste maal op
19-jarige leeftijd. Haar echtgenoot was
Dirk van Hoogeveen, Veertigraad van de
stad Leiden, die echter reeds twee jaar later
stierf. In juni 1685 hertrouwde zij met Fre-
derik Adriaan Baron van Reede, Vrijheer
van Renswoude en Emminckhuysen, die na
de dood van zijn broer beleend was met de
Hoge Heerlijkheid 'Renswoude'. Frederik
Adriaan heeft de Republiek gediend in ver-
schillende hoge functies. Hij overleed in
1738 bijna 80 jaar oud. Uit dit huwelijk
werd in 1686 een dochtertje geboren, dat
maar één jaar geleefd heeft en in de Oude

Kerk te Delft is begraven. In het familiegraf
waren ook reeds bijgezet de ouders van
Maria, de beide grootouders van vaderszij-
de en haar zuster Geertruida, die maar 21
jaar werd. Het mag een wonder heten, dat
Maria zelf, in een tijd waarin zo velen jong
stierven, de leeftijd van 92 jaar bereikt
heeft. Maria moet een zeer intelligente
vrouw geweest zijn, die zich voor kunsten
en wetenschappen, in het bijzonder wis- en
natuurkunde interesseerde. Sedert haar hu-
welijk bewoonde zij het kasteel Renswou-
de, waar zij o.a. correspondeerde met An-
thonie van Leeuwenhoek.

Haar testament
Omdat zij - behalve haar jonggestorven
dochtertje - geen kinderen meer kreeg,
kon zij vrij beschikken over het grote ver-
mogen, dat haar echtgenoot haar naliet.
Zij maakte, samen met een aantal advi-
seurs, 10 maart 1749 haar testament op,
dat op 26 april 'morte' werd geconfir-
meerd. Hierin vermaakte zij, na aftrek van
vele legaten, haar vermogen aan het
Stads-Kinderhuis te Utrecht en de Wees-
huizen te Delft en 's-Gravenhage. Ver-
moedelijk koos zij deze drie instellingen,
omdat haar echtgenoot in Utrecht was ge-
boren en zij zelf in 's-Gravenhage heeft
gewoond, maar afkomstig was uit Delft.
Deze weeshuizen ontvingen ieder 500.000
gulden op voorwaarde, dat de intelligent-
ste wezen met behulp van dit fonds in
staat zouden worden gesteld te studeren in
die vakken, die vielen buiten de theologi-
sche, juridische of medische faculteit. Ter
illustratie volgt een gedeelte uit het testa-
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ment, dat hierop betrekking heeft. "Ik,
Maria Duyst van Voorhout, etc nomi-
neere en instrueere tot mijne eenige en
universele Erfgenamen, het Stads-Kinder-
huis der Stad Utrecht, item Het Weeshuis
der Stad Delft ende Het Weeshuis van
's-Gravenhage, ieder voor een derde por-
tie, met expresse begeerte, dat het inko-
men van de goederen, die ik aan dezelve
respectievelijk zal komen na te laten, moet
worden geemploijeert, om ijder in de ja-
ren, nadat het voorgeschreevene inkomen
zal toedragen, eenige van de verstandig-
ste, schranderste en bequaamste jongens,
niet jonger als vijftien jaren, maar wel
daarboven in derselver huijzen af te zon-
deren en aan te zetten hetzij inde Mathe-
sis, Teekenen of Schilderkonst, Beeldhou-
wen of Beeldsnijden, Oeffeningen in zwa-
re dijkagie en tot behoudinge van ons
land, tegen zware overstroomingen van 't
water, of dergelijke Libre Konsten etc.
etc". Verder bevatte het testament de be-
paling, dat de vermaakte fondsen niet ver-
mengd mochten worden met de gewone
inkomsten der weeshuizen doch afzonder-
lijke fondsen zouden blijven, beheerd
door een door de executeurs te benoemen
rentmeester. Ook was bepaald dat de jon-
gelui die daarvoor in aanmerking zouden
komen, zouden worden afgezonderd van
de overige wezen en een verschillende
kleding zouden moeten dragen.

Kort overzicht van de ontwikkeling van
de Fundaties
Om het testament ten uitvoer te brengen
zoals zij bepaald had, werden twee jaar na
haar dood, in 1756, de Fundaties van
Renswoude te Utrecht, te Delft en te
's-Gravenhage gesticht. Deze drie funda-
ties werkten ieder zelfstandig, maar had-
den regelmatig onderling contact. Bij ge-

meenschappelijke besprekingen, werd
men het er spoedig over eens onder de
vrije konsten te verstaan 'de navigatie en
stuurmanskunst, de architectura civilis et
militaris, sluys- en molenmaaken, horolo-
giemaaken, chirurgie, het maaken van ma-
thematische en astronomische instrumen-
ten, behalven de konsten in den testamen-
te geëxpresseert, en daartoe, zoo noodig
is, te leeren de Fransche en Engelsche
taaien'. In Delft werd zeer veel aan het
Frans gehecht, wat in de praktijk de enige
vreemde taal werd. Bij het examen van de
leerlingen door de binnenvader Piening
ten overstaan van regenten viel op 20 jan.
1758 bij het basis-onderwijs de opmer-
king " . . . schrift en catechiseren rede-
lijk . . . dog met relatie tot het leesen en de
pronuntiatie van de Fransche taal niet seer
content, waarom aan gemelde jongelingen
op het allerserieuste is gerecommandeert
hierop, als het voornaemste fundament tot
andere weetenschappen zynde, zig vooral
toe te leggen". Naast een ook met dit en
ander elementair onderwijs belaste bin-
nenvader, en een binnenmoeder diende er
toch ook wel een 'generalen opsigter' te
komen 'om de genie der jongens te pene-
treren', 'castigatie en douceuren'. De laats-
te, in het bijzonder bij de jaarlijkse exa-
mens toe te kennen, zouden aan regenten
blijven'. Men besloot 'de meesters in de
fundaties te laten instrueren maar de am-
bagten te laaten leeren bij de baasen op
een bequaam leergeld voor dezelve te gee-
ven '.

Het aldus in gemeenschappelijk overleg
voorjaar 1756 vastgestelde Reglement voor
de drie fundaties maakte het eens te meer
duidelijk, dat voor alles 'een bequaam ha-
biel teekenmeester en duytsche (= neder-
landse) mathematicus' nodig zouden zijn.
Te Delft werd de eerste instructeur in de
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dominerende fysische vakken Johannes van
der Wal, op dat ogenblik nog student te
Leiden, die zich in deze omgeving snel tot
een figuur van merkwaardige veelzijdig-
heid en groot gezag ontwikkelde. Johan
Hendrik Riedel, luitenant der artillerie,
werd met het onderwijs in de architecture
zowel civiel als militair belast; voor zijn
rekening kwam daarmee ook het lijnteke-
nen in het algemeen.
Bij de latere uitvoerige omschrijving van de
plichten van de bazen te Delft werd er de
nadruk op gelegd, dat zij geen leerjongens
maar aanstaande meesters bij zich kregen.
Deze fundaties werden bestuurd door een
college van regenten, bijgestaan door een
secretarisrentmeester. De jaarrekening werd
gecontroleerd door een auditeur van reke-
ning. In de negentiende eeuw werd het ge-
bruikelijk voor de functie van auditeur de
burgemeesters van de drie steden aan te
zoeken.

In Delft werd spoedig na de stichting van
de fundaties een apart huis gebouwd, waar
de begaafde wezen zouden moeten worden
opgeleid. In de twee andere steden werd
een deel van het bestaande weeshuis ver-
bouwd om de jongens 'af te zonderen'. Het
oorspronkelijke Delftse Fundatiehuis (de
Fundatie verhuisde later enige malen) stond
aan de Oude Delft (nu nr 49) en werd op 11
december 1759 geopend met elf kwekelin-
gen.
Aan het Fundatiehuis waren leraren verbon-
den die les gaven in meetkunde, natuurkun-
de, waterbouwkunde, Frans en Nederlands.
Het aantal 'Libre Konsten' werd in de loop
der jaren aanzienlijk uitgebreid, zodat in
praktisch alle takken van wetenschap jon-
gelui zijn onderwezen.
Ook te Utrecht kwam een apart huis tot
stand. In Den Haag werd het doelmatiger

geacht eenvoudig een gedeelte van het be-
staande weeshuis af te zonderen.
Er bestonden bij de stichtingen enige ver-
schillen met betrekking tot de keuze van de
mannelijke wezen. In Utrecht kwamen ook
halfwezen in aanmerking.
Het lesprogramma was pittig. In Delft nam
het, soms met korte onderbrekingen, alle
tijd van 7.00 - 19.30 in beslag.
In Utrecht werden in de eerste eeuw van het
bestaan van de stichtingen 104, in Den
Haag 109 en in Delft 100 kwekelingen op-
geleid. Een tiental overleed reeds tijdens
deze leertijd. Maar ook onder de grote
meerderheid, die het tot een nuttige en
soms eervolle werkkring bracht, valt ook
het grote percentage vroeg-overledenen op.
Delft slaat daarbij een ongunstig figuur,
omdat blijkbaar vanwege de aanwezigheid
van een kamer van de V.O.C, dienstneming
voor de Oost aangemoedigd werd. Vermoe-
delijk speelde de sociale conditie van de
wezen (en van hun overleden ouders) bij de
opname een rol.

Toen er in de twintigste eeuw steeds minder
wezen en daardoor ook minder leerlingen
kwamen, werden de fundatiehuizen geslo-
ten. Daarna worden niet alleen aan wezen,
maar ook aan niet-wezen, die anders niet
zouden hebben kunnen studeren, beurzen
verstrekt. Van 1919 af werd na langdurige
discussies besloten ook aan begaafde meis-
jes steun te verlenen, omdat dit zeker in de
geest van de Vrijvrouwe zou zijn geweest.
Op 26 oktober 1962 werd de driehonderd-
ste geboortedatum van de Vrijvrouwe van
Renswoude feestelijk herdacht te Delft met
een generale bijeenkomst van de drie Fun-
daties in het Prinsenhof.

In het gemeentearchief van Delft is het ar-
chief van de Delftse Fundatie aanwezig
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waaronder een register van de jongelingen
van 1756- 1922.
In het Haags gemeentearchief bevindt zich
het archief van de Haagse fundatie alsmede
het particuliere archief van Maria Duyst
van Voorhout, vrijvrouwe van Renswoude.
In het Utrechts Archief vindt men dat van
de Utrechtse fundatie en het-archief van
Maria en haar echtgenoot Frederik Adriaan.

Leeriingenlijsten
In 1856 verscheen het boekje: Fundatiën
der Vrijvrouwe van Renswoude, gevestigd
te Utrecht, Delft en 's-Gravenhage 1756-
1 856. Hierin zijn de leeriingenlijsten van
1756-1856 opgenomen. Hiervan zal ik aan
het eind van dit artikel van iedere Fundatie
een deel van een pagina reproduceren, zo-
dat men enige indruk kan krijgen van de
leerlingen en de beroepen die zij uitoefen-
den.

Bronnen en literatuur
De inhoud ontleende ik vooral aan:
Delftse vrouwen van vroeger, pag. 57-62, M.L.
van der Heide, Maria Duyst van Voorhout,
Delft 1975
Delftse Studiën, pag. 268-292, M.D. Ozinga, De
fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te
Delft

Verdere literatuur:
E.P. de Booy, J. Engel (met medewerking van
W.V.J. Freling en W.H. van 't Hoogerhuijs),
Van erfenis tot studiebeurs. De fundatie van de
vrijvrouwe van Renswoude te Delft. Opleiding
van wezen tot de 'vrije kunsten' in de 18de en
19de eeuw. De fundatiehuizen. Bursalen in deze
eeuw, Delft 1985.
M. Langenbach, Onbekend talent, Leerlingen
van de Utrechtse Fundatie van Renswoude,
1761-1795, Zutphen/Utrecht 1991. Dit werkje
bevat een veertigtal portretten van Utrechtse
leerlingen met uitgebreidere persoonsgegevens.
Met dank aan de heer W. Spies, die mij de leer-
iingenlijsten verstrekte.

3.

4.

5.

0.

7.

8.

9,

10.

11.

12.

13.

14.

l ö .

IC

Delft.

Jan Verburg.

Hendrik van Stralen.

Dirk Smits.

Jan van Helseling.

Hermanus van Zwol.

Gysbert van Rooyen.

Wülem Goester.

Hermanus de Roo.

Christoffel Gras.

Johaimes Qverschie.

Dirk van der Boon.

Christiaan de Groot.

Johannes de Kort.

Adriaims Besenier.

data zijn geboren of gedoopt op

17 April 1740.

15 Mei 1740.

10 Aug. 1740.

22 Nov. 1740.

10 Aug. 1741.

15 Nov. 1741.

5 Nov. 1743.

15 Maart 1744.

1 Nov. 1744.

2 April 1743.

12 Sept. 1745.

28 Julij 1743.

24 Oct. 1748.

23 Jan. 5749.

Oppertimmerman bij de O. I. Compagnie.

Arciitect en Landmeter.

Fabriek- en Landmeter van Schietend.

Bombardier.

Beeld- en Steenhouwer.

Beeld- en Steenhouwer te Leiden.

Ter Koopvaardij naar Oost-Indie gevaren

en aldaar overleden in 1759.

Landmeter in Ooat-Indiën.

Derde Waak bij de O. 1. Compagnie.

Instructeur in de Mathesis te Haarlem.

Fabriek der stad Leiden.

Scheepstimmermansbaas op 's lands werf

te Hellevoetsluis.

Opperstuurman bij de O. I. Compagnie.

Chirurgijn.
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Den Haag en Utrecht; de jaartallen geven het jaar van inkomen en dat van vertrek weer

10. Jak. Schrieber.

11. Jan de Min.

12. Jan Paul Colognac.

13. Martinug van Sambeek.

14. Gysbertus van Tuyl.

15. Nic. de Groot.

16. Jan Wormerus' Raven.

.17. Bern. v. d. Vorst.

18. Willem van Ronselen.

19. Chr. van Houten.

20. Cornelis Beddeling.

21. Pieter Hendr. Jonxis.

10. Jak. Schrieber.

11» Jan de Min.

12. Jan Paul Colognac.

13. Martinus van Sambeek.

14. Gysbertus van Tuyl.

15. Nic. de Groot.

16. Jan Wormerus'Raven.

17. Bern. v. d. Vorst.

18. Willem van Konsélcn.

19. Clir. van Iloutcn.

20. Cornelis Beddeling.

21. Pieter Hendr. Jonxis.

1762

1762

1763

1767

1767

1768

1709

1770

1773

1773

1773

1774

1762

1762

1763

1767

1767

1768

1769

1770

1773

1773

1773

1774

1775 Beeldhouwer.

.1779 j Molenmaker.

1778

1777

Landmeter.

Chirurgijn-Majoor. Overl. 1805.

1778 ; Dijkmeester te Jaarsveld. Overl. 1832.

1780 Schoolondcrwijzer in eene diaconieschool te

Amsterdam. Overl. 1816.

1778 I Landmeter.

1774 3e Stuurman. Overleden op eene reis naar

Japaii, 1777.

1783

1790

1779

Directeur der stads werken te Amsterdam.

Overl. te Breukelen, 1837.

Graveur. Overl. in het Bartholomeus-Gast-

huis te Utrecht, 1832.

Chirurgijn. Overl. te Batavia, 1780.

1783 ; Graveur. Later Ontvanger aan de Witte-
j Vronwepoort te Utrecht.

1775

1779

1778

1777

1778

1780

1778

1774

1783

1790

Beeldhouwer.

Molenmaker.

Landmeter.

Chirurgijn-Majoor. Overl. 1805.

Dijkmeester te Jaarsveld. Overl. 1832.

Schoolonderwijzer in eene diaconieschool te

Amsterdam. Overl. 1816.

Landmeter.

3s Stuurman. Overleden op eene reis naar

Japan, 1777.

Directeur der stads werken te Amsterdam.

Overl. te Breukelen, 1837.

Graveur. Overl. in het Bartholomeus-Gast-

huis te Utrecht, 1832.

1779 Chirurgijn. Overl. te Batavia, 1780.

1783 ' Graveur. Later OntvaDger aan. de Witlo-
; Vrouwepoort te Utrecht.
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Vergoeding voor verminkte zeelui (1673)
H.M. Lups

Misschien heeft u zich ook wel eens afgevraagd, wat er met de zeelui die in 's lands dienst
moesten vechten, gebeurde als zij in meerdere of mindere mate verminkt uit de strijd te
voorschijn zouden komen. Mogelijk heeft u zelfs een voorouder, die dat overkomen is.
Toevallig kwam ik onlangs een bepaling tegen van de Staten Generael der Vereenighde
Nederlanden, die hier uitsluitsel over geeft. U weet in ieder geval op welke prijs uw li-
chaamsdelen in die tijd werden gewaardeerd. Dit tegenover een dagloon van ongeveer
een gulden.

Publkatim van wegens de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende van Syne Hoogheydt
den Heere Pnnce van Orange, etc. tot soulagement van de Vemvnckten. In dates den seventbienden
Maert 1665, veerthienden April 1672, ende 24 April 1673.

Wilhem Henrick, by der gratie Godes Prince van Orange ende Nassau, etc. Allen den ge-
nen die desen sullen sien ofte hooren lesen, Saluyt.
Doen te weten, Dat Wy, tot encouragement van de goede Ingezetenen van desen Staet,
goetgevonden hebben by de jegenwoordige Publicatie eenen yegelijcken te notificeren
ende bekent te maecken, oock te verseeckeren, dat alle die gene die in 's Landts dienst ten
Oorloge te water, soodanigh sullen komen verminckt te worden, dat de selve onbequaem
sullen zijn sich te konnen generen, by soo verre sy by uytkoop begeeren gesoulageert te
wesen sullen genieten nae de qualiteyt van hunne vermincktheyt, als hier onder staet
ghespecificeert, te weten,

Guld.
1. Voor 't verlies van beyde de Oogen 1500-0-0

Voor het verlies van een Oogh 350-0-0
En voor andere Accidenten of vermincktheden
aen de selve, beneden de voorschreve respective
sommen, ter discretie van de Collegien ter
Admiraliteyt daer onder yeder resorteert.

2. Voor het verlies van beyde d'Armen 1500-0-0
Voor het verlies van de rechter Arm 450-0-0
Voor het verlies van de slincker Arm 350-0-0
En voor andere Accidenten enz.

3. Voor 't verlies van beyde de Handen 1200-0-0
Voor 't verlies van de rechter Handt 350-0-0
Voor 't verlies van de slincker Handt 300-0-0
En voor enz.

4. Voor 't verlies van beyde de Beenen 700-0-0
Voor 't verlies van een Been 350-0-0
En voor enz.
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5. Voor't verlies van beide de Voeten
Voor 't verlies van een voet
En voor enz.

450-0-0
200-0-0

Ofte dat aen alle diegenen, de welcke in 's Lants dienst als boven, soodanigh sullen ko-
men verminckt te worden, dat de selve daer door onbequaem sullen zijn geworden omme
haer te konnen generen, of yets te contribueren tot haer eygen onderhout ende alimentatie,
een silvere Ducaton 1 ter weeck t'haerder begeerte, haer leven langh geduyrende, toege-
voeght sal worden. Ende dat vorders alle andere Vermincktheden van geringe conditie,
naer advenant 2 sullen worden betaelt.
Aldus gedaen ende geordonneert by Syne Hoogheydt, In 's Graven-Hage den vier en
twintighsten April 16773.

Nieuwe generatie familiewapens vervaardigd met de computer.
H.M. Lups

kleuren. Vanaf nu worden deze velden met
meerdere kleuren glooiend geaccentueerd
waardoor lichtval en schaduwen zichtbaar
worden.
De Delftse heraldicus Hans Nagtegaal heeft
met zijn computertekentechniek dit voor
elkaar gekregen en de tekentechniek t.b.v.
de heraldiek weer een stap verder vooruit
gebracht. Buiten dat de wapens nu mooier
van uitvoering zijn is het grote voordeel
van zijn werkwijze de snelheid waarmee hij
wapens ontwerpt en de variaties die daarop
uitgevoerd kunnen worden. Dit alles werkt
kostenbesparend naar de opdrachtgevers.

Werkwijze
Hij bespreekt met de opdrachtgevers wat
hun wensen zijn. Creëert een schild en be-
spreekt het helmteken. Dit zijn namelijk de
hoofdelementen die bepalen hoe de rest van
het wapen er uit gaat zien. De hoofdkleuren
van het schild bepalen de kleuren van de
dekkleden en het helmteken of de helm
aanziend of halfaanziend geplaatst moet
worden. Nadat hij tot overeenstemming met
de aanvrager is gekomen pakt hij een com-
pleet van te voren ingekleurd wapen en
plaatst de ontbrekende stukken er in en zet

Reeds enkele jaren is het mogelijk familie-
wapens te laten tekenen met de computer.
Door verfijning van de techniek is het nu
mogelijk wapenafbeeldingen zo te accentu-
eren dat ze gaan wedijveren met de handge-
schilderde wapens. Zo waren de dekkleden,
een doek in repen gesneden welke van de
bovenzijde van de helm afhangt langs het
schild, tot voor kort afgebeeld in effen
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het helmteken er boven. Hij beschikt name-
lijk, buiten ruim 3000 in de heraldiek ge-
bruikte figuren, over 16 complete wapens
waar alle kleurcombinaties in zitten die in
de heraldiek voorkomen. Het is werkelijk
fascinerend te zien hoe hij ontwerpt. Het is

dan ook niet verwonderlijk dat o.a. veel ge-
registreerde wapens bij de afd. Heraldiek
van de NGV van zijn hand zijn. Voor meer
informatie verwijs ik naar www.nagtegaal.
org op het internet. Daar kunt u een aantal
van zijn nieuwste creaties zien.

Boeken- en tijdschriftennieuws
Didamse molens en molenaars
Onder deze titel staat een boek op stapel over
alle molens die er ooit in de gemeente Didam
waren. Daaronder waren naast de vijf windmo-
lens, ook twee rosmolens en een rosoliemolen.
Alle aspecten worden in historisch perspectief
geplaatst en uitvoerig belicht.

De geschiedenis van de molens in Didam gaat
terug tot begin 1400. De eerste (standerd)
molens stonden bij kasteel Didam en kasteel
Loil in de buurtschap Loil.
Vanaf 1469 wordt gesproken over een stenen
(toren)molen die toebehoorde aan Huis Bergh.
Het betrof een zogenaamde dwangmolen waar
de onderdanen van Huis Bergh verplicht waren
hun graan te laten malen. Dwangmolens bezat
Huis Bergh ook in 's-Heerenberg, Gendringen
en Zeddam. De Didamse torenmolen, die in
1918 werd gesloopt, had dezelfde uitvoering als
de thans nog bestaande Zeddamse torenmolen.
Opvallend is dat eeuwenlang (van 1624 tot
1873) de molenpachters uit hetzelfde geslacht
Ter Laak voortkwamen. Zij komen uitvoerig in
beeld, evenals de molenaars op de andere mo-
lens.

Als alternatief voor windstille perioden was de
aanwezigheid van rosmolens gebruikelijk.
Midden negentiende eeuw ontstond er een haus-
se in nieuwbouw van windmolens. In Didam
werden er drie gebouwd. Eén ervan is in 1926
gesloopt, de Korenbloem draait nog regelmatig,
maar de St. Martinus is aan een ingrijpende res-
tauratie toe.

Het boek zal circa 190 pagina's op A-4 formaat

bevatten, wordt rijkelijk voorzien van foto's en
is prachtig uitgevoerd. De prijs zal liggen tussen
de 20 en 25 Euro, exclusief verzendkosten.

U kunt intekenen door een ondertekend briefje
te sturen naar:
H. Stevens, De Beuk 35, 6941 ZA Didam.
Mailen mag ook: h.w.b.stevens@planet.nl

Beerstraten, kunstschilders uit de ze-
ventiende eeuw.
Samensteller G. van der Most met een kunstzin-
nige bijdrage van E. Bartels.
Deze monografie houdt zich bezig met verschil-
lende kunstschilders Beerstraten binnen het ka-
der van een kunstzinnige beschouwing over de
tijd waarin de Beerstratens leefden. Ook bevat
het een overzicht van de meest bekende schilde-
rijen. Ten dele zijn de afbeeldingen in kleur.
Deze afgebeelde schilderijen, wintertaferelen,
stads- en dorpsgezichten en maritieme onder-
werpen geven een nauwkeurig inzicht in de
'wereld' uit die tijd.

Er zijn verschillende Beerstratens geweest. In
de literatuur wordt uitgegaan van drie, soms
vier verschillende, maar in dit boek wordt aan-
getoond, dat er waarschijnlijk slechts twee zijn
geweest, al wordt een derde niet uitgesloten.
Het gaat hier om Jan (ook Johannis, Johannes,
Joannes genoemd), die leefde van februari 1622
tot juni 1666 en zijn zoon Abraham, die geboren
werd in oktober 1643 en van wie geen overlij-
densdatum bekend is. Dan was er nog een broer
van Abraham, maar deze zou reeds op zesjarige
leeftijd zijn overleden. Toch zijn er ook schilde-
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rijen van of toegeschreven aan Anthonie.
In 2000 werd in samenwerking met de heer Snel
van het gemeentearchief Amsterdam een genea-
logie van de gehele familie Beerstraten opge-
steld. De laatst bekende afstammeling, Christina
Dorothea Wilhelmina Beerenstrat overleed op
28 april 1960 te Den Haag.
Het fraai uitgevoerde boek, formaat A4, inge-
bonden, telt 64 pagina's. Het is te bestellen voor
€ 29,95 inclusief porto en verzendkosten te be-
stellen bij de samensteller, de heer G. van der
Most, Papehof 9, 1391 BD Abcoude, e-mail
gvdmost@hotmail.com , bij de uitgeverij Bert
Post, Riethof 9, 2431 AZ Noorden, tel. 0172-
0172-408277, e-mail: bpost@tiscali.nl

Nieuw genealogisch tijdschrift in Vlaan-
deren.
JW. Koten
Dat de genealogie op zeer hoog peil in Vlaande-
ren staat is in Nederland wel bekend, Daarvan
getuigen de vele uitstekende genealogische pu-
blicaties in tal van uitmuntende tijdschriften.
Genealogie en familiekunde leven in Vlaande-
ren en hebben de grootste belangstelling. Dit
past bij de Romaanse geest. Wij als Nederlandse
genealogen kunnen niet onterecht een beetje
jaloers naar onze Vlaamse broeders kijken, te
meer daar hun genealogieën door een betere
archivering in het verleden vaak honderd jaar
eerder aanvangen dan in Nederland mogelijk js.

Onlangs is een nieuw tijdschrift geboren, of be-
ter afgesplitst van het welbekende tijdschrift
Vlaamse stam. Dit is tevens het ledenorgaan van
de Vlaamse genealogische vereniging. Net zoals
in Gerts Nostra zat in de Vlaamse Leeuw een
katern, dat in Vlaanderen geel was en dat Onder
ons heette. Daarin werden de verenigingsactivi-

teiten van het VVF (Vlaamse vereniging voor
Familiekunde) opgesomd.

Het nieuwe blad zal Genealogie & Heraldiek in
Vlaanderen gaan heten, en neemt dus de plaats
in van Onder Ons. Ik zag de eerste zeer keurige
uitgave van dit nieuwe blad, dat het formaat A5
heeft en dus iets kleiner is dan de Vlaamse
Stam. Ook de lettergrootte is iets kleiner. Be-
grijp ik het goed dan is dit nieuwe blad organi-
satorisch ondergebracht bij een stichting SWF,
die een koepel vormt voor de VVF (afdeling
Merksum) en het VCGH (het Vlaamse centrum
voor Genealogie en Heraldiek). Deze koepel
werkt bovendien samen met het Vlaams Cen-
trum voor Volkscultuur.

Wat vindt men in dit nieuwe blad? In de eerste
editie die ik mocht bestuderen leverden de vere-
nigingsberichten en verenigingsactiviteiten het
grootse aandeel. Dan was er een inventarisering
van de bronnen van het Stadsarchief Gent. Ik
zag ook een verhaal over metagenealogie
(meta=naast), waarmee de aankleding van de
genealogie wordt bedoeld. Voor een niet aange-
klede genealogie hebben de Vlamingen het
fraaie woord "graatgenealogie".

Het blad Vlaamse Stam krijgt daardoor meer het
aanzien van een echt genealogisch tijdschrift,
waarin bronnen, genealogieën en informatieve
artikelen worden aangeboden in een juiste men-
ging. Uiteraard is het gele katern nu daaruit ver-
dwenen.

Wij wensen de Vlaamse vereniging voor fami-
liekunde veel geluk met dit fraaie nieuwe blad.

Leest u reeds
Computergeneaal,
het tijdschrift voor genealogen met computer & internet
Abonnees van Ons Erfgoed betalen slechts € 10,- per jaar
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Agenda

17-05 Vijftigste Genealogische Dag van de NGV in het Congrescentrum 'De Reehorst'
te Ede. *

31-05 Genealogische markt Amersfoort (10.00-16.00 uur) in het voormalig Observan-
tenklooster centrum Amersfoort.*

05-07 Genealogische Zomermarkt PRO-GEN in Zalencentrum 'De Aker' te Putten. *
20-09 Oost-Gelderse Contactdag 2003 in cultureel centrum 'De Bron', voormalige

kerk, Ruurlose weg, Groenlo (10.00-16.00 uur). Entree gratis.*
27-09 Nationale Genealogische Dag genealogische vereniging Prometheus te Delft

onder het motto 'Thuisgenealogieën'. Symposium met 3 parallelle lezingencycli
en een grote jaarmarkt.*

* Op deze bijeenkomst zijn wij met o.a. Ons Erfgoed, Computergeneaal en
cd-rom's aanwezig.

Vragen en contacten
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruimte dit
toelaat. Maximaal per contactzoeker per jaar ~20
letters/spaties.
Contactzoekers worden ook op het internet geplaatst,
dus gaarne indien mogelijk ook inv e-mailadres ver-
melden.

Leeuwen, Van. Ik ben op zoek naar de gege-
vens van Elisabeth van Leeuwen
zij is geboren ongeveer 1763 in Amsterdam??
zij is getrouwd met Carel Willem Eijffert op
25-1-1782 in Amsterdam.
haar vader is Matthijs van Leeuwen en haar
moeder is Maria van der Hoeven.
ik ben hier helemaal op stuk gelopen en kom
niet verder, wie kan mij helpen?
Meel, van. Wie is er bezig met onderzoek naar
de fam. Van Meel uit Zegwaard en wil dit met
mij delen?
De gegevens die ik heb zijn: Christina van
Meel geb. Zegwaard. 15-4-1873, overl. Amster-

dam 20-7-1934. Zij was gehuwd in Amsterdam
1-2-1905 met Jan Hendrik van den Dungen.
Zij is een dochter van Pieter van Meel en Dirk-
je Meijer. Alle informatie is van harte welkom,
ben uiteraard bereid tot het uitwisselen van mijn
gegevens zoals van de fam. Huis, de Boevé,
van den Dungen enz.
CL. Bollemeijer-van den Dungen
Westersingel 1, 1741 MZ Schagen,
e-mail: ja.bollemeijer@quicknet.nl

Herplaatsing i.v.m. fout e-mailadres
Roedenborch, De. Gezocht: adres van het do-
cumentatie- en informatiecentrum "De Roeden-
borch"
tot ca. 1965 was het adres: Mej. S.D.M. Roden-
burg te Den Haag.
J.W. Rodenburg , Manonsingel 22 . 3438 VH
Nieuwegein , tel. 030-6033169,
e-mail: jan.rodenburg@wxs.nl

Aan dit nummer werkten mee:

D. Boekee. Joh. Bildersstraat 2. 2596 EH Den Haag
.1. Heemskerk. Irenelaan 47, 2712 CD Zoetermeer
J.W. Klein p/a Streekarchief Hollands Midden.
Gouda
H. Klunder. Zjoekowlaan 25. 2625 P.I Delft

J.G. Koning. De Aldc Buorren 14. 8567 LG Oude-
mirdum
JW. Koten. Weezenhof 21-07. 6536 .IR Nijmegen
H.M. Lups. Buitenwatersloot 142. 2613 SV Delft
P. Schaddelee. H. Treubstr. 21-A. 1402 CK Bussum
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De landstrijdkrachten in de 19de eeuw in gene-
alogisch perspectief (2)
JW. Koten

De landstrijdkrachten tijdens de Franse
periode (1795-1814)

De Bataafse Armee
De Franse periode begint met de inval van
de Franse troepen in 1795. Bij deze troepen
waren heel wat vaderlandse patriotten inge-
deeld. De Bataafse republiek werd met veel
revolutionair vuur opgericht. Aanvankelijk
werden de Fransen als bevrijders binnenge-
haald maar de ontnuchtering volgde snel.
Wij moesten niet alleen een groot aantal
Franse troepen (de zogenaamde Sansculot-
ten1 legeren maar bovendien een grote
strijdmacht van 30.000 miliciens op de
been brengen. Deze strijdmacht werd de
Bataafse Armee genoemd. Voor een deel
geschiedde dit door het Staatse leger (het
leger dus tijdens onze republiek) te reorga-
niseren. Veel buitenlandse huurlingen
(zoals Zwitsers en Duitsers2) werden daar-
bij ontslagen of in de Bataafse eenheden
geïntegreerd. In het revolutionaire vuur
werden de namen van de garderegimenten
geschrapt3. Veel ingrijpender was dat de
financiering van de troepen centraal werd
geregeld. Dus niet meer via de commandant
van een onderdeel die er in het verleden
slechts aan probeerde te verdienen. Nadat
Napoleon rond 1804 definitief de macht
kreeg werd ook in ons land de centrale re-
gie van het Hollandse leger nog verder ver-
sterkt. De Bataafse leiding presteerde vol-
gens Napoleon onvoldoende. Aangezien de
aanvankelijk gestelde eisen van ca 35.000
manschappen economisch niet haalbaar
bleken werd de opgelegde legermacht inge-
krompen tot 22.000. Daarbij werd wel een

elite eenheid opgericht die de nationale gar-
de werd, aanvankelijk met een sterkte van
1350 man later uitgebreid tot 7000 man-
schappen (brigade).

Het Koninklijk Hollands leger
Toen Lodewijk koning werd, kwamen veel
oude zaken weer terug. De garderegimen-
ten werden weer in ere hersteld en de naam
van het leger dat Bataafse Armee heette
werd omgedoopt tot Koninklijk Hollands
Leger. Het bezwaar van Lodewijk was dat
hij zich voortdurend met de leger organisa-
tie bemoeide en wijzigingen doorvoerde
waardoor de nummering van de regimenten
steeds veranderde. Dit maakt de tracering
van de voorzaat er niet eenvoudiger op.
Hollandse regimenten werden regelmatig
ingezet bij militaire operaties in Duitsland,
Zweden, Pommeren, Polen en Pruisen. Een
Nederlands detachement onder generaal-
majoor Chassé4. vocht langdurig in Spanje
en had daar nogal eens militaire successen.

Een Napoleontische strijdmacht.
Na het vertrek van koning Lodewijk hield
het Koninkrijk Holland op te bestaan. Daar-
na werden wij een deel van Frankrijk en dat
betekende dat onze militie volledig naar
Frans model werd ingericht en dat ook Ne-
derlandse militairen in Franse onderdelen
moesten strijden. De Nederlandse regimen-
ten kregen Franse namen en onze koninklij-
ke garde werd herdoopt in la Garde Imperi-
ale (= Keizerlijke Garde; Napoleon was im-
mers keizer).

Om voldoende mankracht te werven voerde

Ons Erfgoed, 1 Ie jrg. nr. 3, mei-juni 2003, blz. 91



Napoleon het conscriptiestelsel in waarbij
een bepaald quotum van de Nederlandse
bevolking verplicht werd in dienst te tre-
den. De invoering van de conscriptie ging
per decreet van 5 april 1813. Hierbij werd
tevens een lotingsysteem doorgevoerd. De-
ze conscriptie was bijzonder gehaat en
werd op alle mogelijke manieren gesabo-
teerd. Men sprak wel van slavernij als de
Franse conscriptie ter sprake kwam5. In-
middels was de burgerlijke stand ook
schoorvoetend ingevoerd. De bevolking be-
greep maar al te goed dat dit het instrument
was waarop men de conscriptie baseerde.
Daarom moet men de burgerlijke stand ge-
gevens van mannen in de weerbare leeftijd
uit deze periode (1800-1815) bijzonder
wantrouwen.

Oorsprong van de conscriptie
De conscriptie op basis van een lotingsys-
teem (afgeleid van het woord opschrijving)
heeft een lange voorgeschiedenis gekend.
Deze vorm van dienstplicht is waarschijn-
lijk na de Middeleeuwen het eerste weer
toegepast in de Italiaanse stadsstaten die
daarmee het omliggende platteland konden
overheersen en uitzuigen. Nadien is dit in-
strument in Frankrijk vermoedelijk geïntro-
duceerd door Maria de Medici die met de
Franse koning Lodewijk XIII was gehuwd.
Van een eerlijke loting was in Frankrijk
geen sprake. De organisatoren van de loting
pleegden aanhoudend fraude waardoor het
systeem disfunctioneerde en veel ergernis
gaf. Mensen die het konden betalen kochten
de betrokken ambtenaren bij de loting om,
waardoor zij van dienstplicht gevrijwaard
werden. De Franse revolutionairen schaften
bij het begin van de Franse republiek
(1789) de corrupte en gehate conscriptie
onmiddellijk af, maar men moest door ge-
brek aan weerbare vrijwilligers het loting-

systeem in 1798 weer opnieuw invoeren.
Hierbij wordt als uitgangspunt aangenomen
de wet van 19 Fructidor An VI (5 sept
1798). Daarin werd bepaald dat alle man-
nen dienstplichtig waren vanaf 20 jaar tot
25 jaar. De loting was opgedragen aan de
departementen (provincies) die een van te
voren bepaalde hoeveelheid militairen
moesten leveren, afhankelijk van de be-
hoefte aan manschappen. Het was dus geen
persoonlijke dienstplicht maar een streek-
gebonden dienstplicht. Wie ingeloot was
kon zich tegen betaling door een rempla-
cant laten vervangen. Dit systeem werd ook
de basis van het lotingsysteem dat door Na-
poleon hier ten lande werd ingevoerd en dat
tot 1898 heeft gegolden De loting zelf werd
pas in 1938 afgeschaft.

Franse conscriptie in Holland
De voorbereiding van het oproepen van de
dienstplichtigen verliep in fasen. Alle jonge
mannen (vaak op basis van de in beslag ge-
nomen doopboeken) geboren tussen 1788
en 1793 werden op het gemeentehuis uitge-
nodigd en daar ingeschreven in het journal
du maire (maire = major = meier = burge-
meester). Daarin werden soms tevens aan-
tekeningen gemaakt over de gezondheid of
een eventuele mogelijkheid tot vrijstelling.
Vervolgens werd een wervingsregister op-
gesteld waarin alle mannen die voor dienst-
plicht in aanmerking konden komen werden
genoteerd. Deze gegevens vormden de ba-
sis voor het samenstellen van een kanton-
naal gealfabetiseerd inschrijvingsregister
(inscription = inschrijven) en een lotingre-
gister (tirage). Daarin werden gegevens
over de loteling, zijn ouders en een signale-
ment vermeld (korte omschrijving van li-
chamelijke kenmerken). De loting vond
kantonnaal plaats waarbij de loteling zijn
nummer uit een vaas, emmer of urn moest
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trekken. Al deze gegevens werden dan in
één algemeen register samengebracht: het
tableau général. Daar werden soms nog ex-
tra gegevens opgenomen die niet in het lo-
tings- of inschrijvingsregister staan ver-
meld.

Ingelote dienstplichtigen konden vrijstel-
ling verkrijgen door een remplacant (betaal-
de vervanger) te stellen: een vrijwilliger
jonger dan 30 jaar, die niet dienstplichtig
was, gezond was en een bewijs van toe-
stemming van de ouders had. Nummerver-
wisseling was een alternatief. Iemand met
een laag nummer kocht het lot van iemand
met een hoog nummer uit hetzelfde kanton.
Van deze remplacering werden notariële
contracten opgesteld.

Gewapende burgerwacht
Naast het veldleger werd in 1813 ook nog
een Bataafse gewapende burgerwacht ge-
vormd. Deze moest opgaan in de nationale
garde. De belangrijkste taak van de garde
was die van een soort thuisleger. De taken
van de garde waren de lokale militaire ob-
jecten (vestingen) te bemannen en tevens
voor de eigen landsverdediging zorg te dra-
gen. Voor een deel werd de garde ingezet
bij de verdediging van de fortificaties. Deze
regeling zou later door Koning Willem I
grotendeels worden overgenomen.

Genealogische aspecten
Gegevens over de Bataafse armee zijn hier
en daar op provinciale archieven nog
mondjesmaat beschikbaar. Het zijn voorna-
melijk naamlijsten van mannen die in aan-
merking kwamen voor de gewapende bur-
gerwacht en zaken die te maken hadden
met contributies (betalingen) met betrek-
king tot deze burgerwacht.
Voor zover bewaard kan men stamboeken

van militairen van het leger van de Bataafse
Republiek (1795-1806) en het Koninkrijk
Holland (1806-1810) in het Nationaal Ar-
chief raadplegen. Van de namen is een cen-
trale klapper vervaardigd. Een klapper is
tevens beschikbaar van pensioenregisters
en lijsten van Nederlanders die in de perio-
de 1792-1815 in Franse krijgsdienst waren.
Zie verder de folder "Op zoek naar een mi-
litair in de Franse tijd (1795-1813)", die be-
schikbaar is in het Nationaal Archief. Voor
verdere informatie zie ook Jaarboek CBG
1995 (Militairen in de Bataafs Franse Tijd).

De jaren van de Franse inlijving
(1810-1813) zijn genealogisch gezien een
lastige periode. Gegevens van Nederlan-
ders, zowel van beroepsmilitairen als van
dienstplichtigen, die in de periode
1810-1813 behoord hebben tot het leger
van het Franse keizerrijk, vindt men in de
stamboeken (ook wel matricules) van de
Franse onderdelen. Deze berusten bij de
Service Historique de 1'Armée de Terre te
Vincennes bij Parijs (adres: Chateau de
Vincennes 75997 Paris Armies, France).
Men moet echter wel weten bij welk Frans
onderdeel de voorzaat heeft gediend. Bij
Ringoir kan men nagaan in welke Franse
corpsen de verschillende onderdelen van
het leger van het Koninkrijk Holland in
1810 zijn opgegaan. Voor de dienstplichti-
gen die in de jaren 1810-1813 onder de wa-
penen waren kan men mogelijk stukken van
militaire aard raadplegen die zich bevinden
in het deelarchief van het bestuur van het
departement waar de voorzaat woonde.
Voor het vinden van de departementale
stukken zie overzichten van de archieven
en verzamelingen in de openbare archiefbe-
waarplaatsen in Nederland (Alphen aan den
Rijn, 1979-) of L.P.L Pirenne (red.), De
rijksarchieven in Nederland (twee delen.,
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's-Gravenhage, 1973). In sommige provin-
ciale archieven (zoals in Limburg6 en Zee-
land) bewaart men nog redelijk wat Frans
materiaal, in Noord-Brabant daarentegen is
dit niet altijd meer beschikbaar.
Bedenk dat gegevens van sommige delen
van het huidige Nederland zich buiten de
landsgrenzen bevonden. West Noord-Bra-
bant ressorteerde tijdens de Franse tijd kort-
durend onder het Departement van de Twee
Nethen met als hoofdplaats Antwerpen. Be-
denk verder dat Zeeuws-Vlaanderen en het
huidige Limburg reeds in 1795 bij Frank-
rijk waren ingelijfd en dat in 1798 daar de
dienstplichtwet reeds werd ingevoerd.
Zeeuws-Vlaanderen behoorde tot het De-
partement van de Schelde (hoofdplaats:
Brugge). Van de tegenwoordige provincie
Limburg viel een deel onder het Departe-
ment van de Roer (hoofdplaats: Aken). Een
ander deel behoorde tot het Departement
van de Nedermaas (hoofdplaats: Maas-
tricht). Het noordelijke deel van de provin-
cie lag in Brabantse departementen. Zie
verder J. Derix en Sj. Verlinden over de
Noord-Limburgse dienstplichtigen in de
jaren 1794-1814. In het rijksarchief in Lim-
burg te Maastricht bevinden zich de con-
scriptielij sten van de in dit departement
woonachtige en in Franse dienst opgeko-
men dienstplichtigen uit de periode
1798-1814. De daarin voorkomende namen
zijn verwerkt in een klapper. Voor de uit-
voering van de Franse maatregelen wat be-
treft de dienstplicht in het Departement van
de Nedermaas 1798-1814 zie eerder ge-
noemde publicaties van Maassen in het
Limburgs tijdschrift voor genealogie van
1981 (jg. 9 pag: 5-10, 43-54 en 73-84). Van
dezelfde auteur noem ik ook de lijsten mili-
tairen die in de periode 1800-1814 in Fran-
se krijgsdienst in militaire hospitalen zijn
overleden.

De conscriptie door Napoleon ingevoerd
was zaak van de prefect die het hoofd was
van een departement (nu provincie). Ieder
departement was verdeeld in een klein aan-
tal onderdepartementen waar de onderpre-
fect de leiding aan gaf. Veel gegevens over
de conscriptie vindt men op onderdeparte-
mentaal niveau. Overwegend zijn dergelij-
ke conscriptiegegevens nu beschikbaar in
de provinciale rijksarchieven, meestal gear-
chiveerd op de naam van de onderprefec-
tuur. Deze conscriptie lijsten zijn erg be-
langrijk omdat zij niet alleen gegevens be-
vatten omtrent de naam en geboortedatum
van de milicien, maar ook de namen van
zijn ouders en tevens gegevens over li-
chaamslengte en het signalement. Daar-
naast zijn van gesneuvelde of gewonde mi-
litairen soms ook nog gegevens beschik-
baar, vaak in de provinciale archieven.
Het is duidelijk dat desertie en dienstweige-
ring veel voorkwamen. Lijsten van deze
deserteurs zijn in sommige regionale ar-
chieven beschikbaar. Voor het opsporen
van deze deserteurs werden de ouders vaak
onder druk gezet en beboet. De burgemees-
ter ter plaatse moest een onderzoek naar de
mogelijke verblijfplaats instellen. Was de
opgeroepen persoon overleden dan moest
dit afdoende bewezen worden. Bij het vin-
den werd de hulp van de bevolking ingeroe-
pen waarbij men dreigde mannen op te roe-
pen die vrijgeloot waren. Kortom dit bevor-
derde een verkliksysteem. Was men opge-
roepen en deserteerde men dan wachtten de
kogel of levenslange dwangarbeid als sanc-
tie. Soms werden ook de ouders van de de-
serteur bestraft. Sommige deserteurs wisten
in het buitenland onder te duiken. Ook daar
was mannentekort, ze kregen aldaar nogal
eens een relatie en bleven dan daar woon-
achtig. Soms werden zij als vermist opge-
geven.
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Van de nasleep van het sneuvelen van een
groot aantal mannen kan men in de archie-
ven soms ook nog andere sporen vinden.
Na vermissing of dood zijn er natuurlijk
een aantal erfrechtelijke gevolgen. Bij de
huwelijksbijlagen van eventuele minderjari-
ge kinderen vindt men soms de aantekening
dat de vader tijdens de Franse krijgsdienst
is overleden.

Voor het lokaliseren van dergelijke gege-
vens wordt verwezen naar de provinciale
archieven. Verder kan men in de regionale
genealogische literatuur nogal wat verdere
achtergrondgegevens vinden7.

De landstrijdkrachten na Napoleon
(1814-1901)

Na de Napoleontische bezetting, kwam het
bewind wederom bij de Oranjes als soeve-
reinen van Nederland te liggen. Deze vor-
sten getroostten zich grote inspanning, om
ons land een deugdelijke defensie te geven.
Bedenk dat zowel Willem I als Willem II
militair uitstekend geschoold waren. Wil-
lem I was kapitein-generaal geweest, Wil-
lem II had de militaire academie in Berlijn
gevolgd en zich vervolgens in diverse oor-
logsoperaties onderscheiden, Met name
heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de
overwinning bij de slag van Waterloo,
waarbij hij zelfs gewond raakte.

Voor de genealoog zijn drie typen land-
strijdkrachten uit deze periode voor het on-
derzoek de moeite waard :
1. de nationale militie
2. de stedelijke schutterijen
3. de weerbaarheidsverenigingen.

De nationale militie
Na het vertrek van Napoleon moest op kor-
te termijn een Nederlands landleger worden

geformeerd. Aanvankelijk werd weliswaar
de zeer gehate conscriptie afgeschaft, maar
reeds spoedig daarna werd het duidelijk dat
Holland zonder conscriptie onvoldoende
weerbaar was. Het decreet van keizer Na-
poleon van 5 april 1813, houdende het re-
glement op de organisatie van de Nationale
Garde werd vervangen door het Soeverein
Besluit van 20 december 1813 (Stbl.14),
met een "Reglement van algemeene Volks-
wapening, Landstorm en Landmilitie". De-
ze wet was in veel opzichten identiek aan
de Napoleontische wet. Zij voorzag in de
vorming van een landstorm bestaande uit
alle weerbare mannen van 17 tot 50 jaar.
De landstorm was bedoeld voor de beveili-
ging van het eigen land. Uit de groep man-
nen van 17 tot 45 jaar werd ook nog een
landmilitie gevormd, in de eerste plaats be-
staande uit vrijwilligers en verder aange-
vuld door loting. Deze regeling werd ver-
vangen door de Wet van 8 januari 1817
(Stbl.1) "omtrent de inrigting der Nationale
Militie". Men mikte in eerste instantie op
een vrijwilligersleger. Zonodig aangevuld
door buitenlandse huursoldaten. Naast de
Nederlandse vrijwilligers hadden we uit
nood ook nog drie Zwitserse regimenten
(6000 mannen)8. Heel wat Napoleontische
ex-officieren vonden in dit nieuwe Neder-
landse leger emplooi. Door het mannente-
kort en zeker door het ontbreken van be-
kwame officieren kon men over het verle-
den van deze officieren niet te kieskeurig
zijn. Ideologische gewetensbezwaren kende
Willem I niet, wie bekwaam, loyaal en
bruikbaar was, kon zijn carrière in de oude
Napoleontische militaire rang onder koning
Willem I verder voortzetten. Bliksemcarriè-
res waren daarbij niet ongewoon. Als op-
richtingsdatum van de tegenwoordige Ko-
ninklijke Landmacht neemt men dan ook
aan de 9e januari 1814. Toen is bij besluit
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van de Soevereine vorst de staande Armee
(veldleger) opgericht. Medio 1814 hadden
we een zodoende een leger van ca. 22.000
mannen op de been gebracht. Dit landleger
bestond uit 6 bataljons jagers, 16 bataljons
infanterie van linie, 4 regimenten cavalerie,
4 bataljons artillerie te voet, een korps rij-
dende artillerie, een bataljon pontonniers,
mineurs en sapeurs en een bataljon treinsol-
daten. De nieuwe vormgeving van ons leger
werd verder verankerd in de wet van 1817
die tot 1861 vrijwel onveranderd bleef be-
staan. Deze wet bevestigde tot op grote
hoogte het Napoleontische conscriptie stel-
sel.

Inhoud van de conscriptiewet 1817
Wat hield de wet van 1817 ten aanzien van
de conscriptie in. Elke gemeente diende een
bepaald aantal miliciens te leveren, in eer-
ste instantie vrijwilligers en verder lotelin-
gen. Hiertoe werden jaarlijks alle mannelij-
ke ingezetenen van 19 jaar ingeschreven in
registers. Voor de lichting 1817 werden alle
mannen van 19 tot en met 23 jaar inge-
schreven. Vrijwilligers mochten bij inlij-
ving tussen 19 en 30 jaar oud zijn. De
diensttijd in vredestijd was voor ieder 5
jaar, de actieve dienstperiode was echter
korter. Men kende dus geen persoonlijke
dienstplicht, maar iedere stad of dorp moest
een zeker contingent leveren, dat kon be-
staan uit vrijwilligers en lotelingen. Wie
ingeloot was kon tenslotte een remplacant
(betaalde vervanger) stellen.

Inschrijfregister
Elke gemeente diende dus een bepaald aan-
tal miliciens te leveren. Het aantal miliciens
hing af van het aantal inwoners van de be-
trokken gemeente. Dit hield in dat niet al-
leen ter plaatse geboren inwoners (inboor-
lingen noemde men die) maar ook ingezete-

nen (zelfs buitenlanders) die van elders zich
in de gemeente hadden gevestigd dienst-
plichtig waren. Het aantal dat iedere ge-
meente moest leveren werd jaarlijks naar
behoefte vastgesteld en in het officiële or-
gaan van de provincie gepubliceerd. Voor
loting werden dus jaarlijks alle mannelijke
ingezetenen van 19 jaar ingeschreven in
registers. Vrijwilligers konden bij inlijving
tussen 19 en 30 jaar oud zijn. De diensttijd
in vredestijd duurde voor iedere dienst-
plichtige 5 jaar. Voor de eerste oefening
trad men een halfjaar in dienst en daarna af
en toe voor herhaling en als dat militair ge-
zien bij de mobilisatie nodig was. Deze re-
gisters waarin de mannen die voor militie in
aanmerking kwamen noemt men de militie-
registers en zij omvatten steeds een jaar-
gang a.s. militairen. Op deze inschrijfregis-
ters voor de militie vindt men naast de
naam van betrokkene, de geboorteplaats en
geboorte datum, het adres, de naam van de
ouders/voogd, het beroep, wie de aangifte
voor de dienstplicht had gedaan en tenslotte
was er een ruimte voor aantekeningen on-
dermeer of betrokkene bereid was bij de
zeemacht te dienen, de eventuele beslissin-
gen van de militieraad, de uitspraak van ge-
deputeerde staten bij beroep en tenslotte
was er een kolom waarin men aantekenin-
gen kon maken over bijzondere zaken die
zich tijdens de dienst zouden kunnen voor-
doen.

List en bedrog
Uiteraard probeerde men via allerlei duiste-
re wegen uit de militie registers te blijven,
zoals: zogenaamd te verhuizen, zich niet
aan te geven, valse namen te gebruiken e.d.
De administratieve controle was matig. Be-
denk verder dat de registers van de burger-
lijke stand zeker in de beginfase (officieel
ingevoerd rond 1825) nog allerlei onge-
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rechtigheden toonden. De meeste mensen
gebruikten nog hun patroniem. Zelfs eind
negentiende eeuw kenden nog vele mensen
niet de officiële naam waarmee zij in het
bevolkingsregister waren aangegeven. Ook
de geboortedatum was in alle gevallen niet
nauwkeurig gedocumenteerd. Doch de soci-
ale controle was vooral in kleinere plaatsen
zo sterk, dat men inschrijving niet goed
ontduiken kon. De inschrijvingsregisters
waren immers publiek, men kon ze dus
raadplegen. Iedere burger had het recht van
aangifte bij het vermoeden van fraude. Van
dit recht werd echter, om begrijpelijke rede-
nen, zelden gebruik gemaakt. Wie wilde
trouwen had echter bij de huwelijksaan-
hangsels een certificaat van de militie no-
dig. Wie dat niet kon tonen, kon dan ernsti-
ge problemen krijgen omdat hij officieel
niet bestond. Dat neemt niet weg dat zeker
in de grotere steden heel wat jongemannen
de dienstplicht wisten te ontduiken.

Loting
De inschrijvingsregisters en de geïndexeer-
de lijsten die daarvan gemaakt werden,
stuurde men naar de militieraden die de lo-
ting moesten organiseren.
De lotingdag moest tussen 7 februari en 7
maart worden georganiseerd. De lotingdag
werd door de jongeman als een dag des
oordeels ervaren. Voordat men naar de lo-
ting ging werden heel wat gebeden ge-
pleegd om van de dienst gevrijwaard te blij-
ven. Het lotinggebeuren was verder omge-
ven door veel bijgeloof. Heel wat lotelingen
droegen amuletten (zoals mollenpootjes,
vleermuizenvlerken, klavertjesvier) als ze
ter keuring gingen.
Om de loting te organiseren was ons land in
een aantal militaire districten ingedeeld die
weer per 10.000 inwoners in kantons waren
verdeeld. De grenzen van deze kantons

hadden overeenkomst met die in de Franse
periode, maar werden, gelet op de bevol-
kingsaanwas, later regelmatig bijgesteld.
Van deze kantonnale indeling zijn bij de
meeste archieven wel kaartjes te vinden,
zodat men kan vaststellen tot welke kanton
de te bestuderen voorzaat behoorde. Ook
bij verdere wetgeving werd bepaald welke
gemeenten tot bepaalde kantons hoorden.
Op de spannende dag van de loting werden
de lotelingen door de gemeentelijke veld-
wachter of gendarme naar de kantonnale
lotingplaats begeleid, in de grotere plaatsen
kwam er zelfs muziek aan te pas. Vaak
vond de loting plaats in het gemeentehuis
van de kantonnale hoofdplaats.

Lotingcommissie
De lotingcommissie was samengesteld uit
een hoofdofficier (vaak een gepensioneerde
hoofdofficier: kolonel) als militiecommis-
saris en enkele lagere militaire goden. Deze
laatsten waren belast met het opmeten van
de lotelingen en het opnemen en opgeven
van hun signalement. Deze gegevens wer-
den in het lotingregister geschreven. Verder
waren er enkele vertegenwoordigers van
het plaatselijke bestuur, zoals de burge-
meester of de wethouders, aanwezig die op
het goede en ordelijke verloop moesten toe-
zien. Zij namen de afschriften van de lo-
tinglijsten mee naar het eigen gemeentehuis
terug. Incidenteel kon de burgemeester na-
mens een loteling het lot trekken. Per dorp
werden de lotelingen tot het lotinglokaal
toegelaten. De grootste gemeente als eerste.

De loting
Vervolgens werd door de voorzitter een
aantal genummerde stembriefjes gepara-
feerd en in kokertjes geplaatst. Daarna wer-
den de kokertjes met luide stem geteld, in
een 'bus' gedeponeerd die bestond uit een
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doorschijnend glas van voldoende grootte
met een ruime opening, die recht tegenover
de militiecommissaris op ooghoogte werd
geplaatst. De bus werd zoo dikwerf ge-
schud als hij nodig achtte. De lotelingen
werden daarna een voor een, in alfabetisch
volgorde met luide stem opgeroepen. Hier-
voor gebruikte men de geïndexeerde mili-
tielij st. Na oproeping moest de kandidaat
het lot (koker) trekken. De voorzitter zag er
nauwkeurig op toe dat slechts één lotingbil-
jet uit de bus werd genomen. De voorzitter
nam het briefje uit de koker en las dan
hardop het trekkingsnummer voor waarna
de naam met het lotnummer op de inschrij-
vingslij st werd geplaatst. Wie een hoog
nummer trok wist dat hij vrijgesteld was,
wie een laag nummer had was ingeloot. De
lotbriefjes met het nummer werden vervol-
gens aan de loteling als bewijs gegeven.
Het was gewoonte dat men dit lot op pet,
hoed of revers speldde. Zij die meenden
van militaire dienst te kunnen worden vrij-
gesteld konden dit aangeven. De motive-
ring daarvan werd in de lotinglij st opgeno-
men.

Na de loting veel bier
Wanneer de spanning was weggevallen
vond verdere ontlading plaats in de alcohol.
Het was niet ongebruikelijk dat dit aan het
einde van de dag uitliep op een flinke
vechtpartij of vernielingen waarbij winkels
en de veldwachter het moesten ontgelden.
De militaire loting was echter meer dan de
publieke ceremonie alleen. Het was een
eerste officiële daad van betrokkene en
markeerde de overgang naar de volwassen-
heid. Daarna kon men op vrijerspad, een
café bezoeken, gaan dansen enz..

Lotinglijsten
Van de inschrijflijsten werden lotinglijsten

samengesteld. Op deze lijst vindt men de
naam of bijnaam, het lotingnummer, de
naam van het militair district en kanton, de
geboorteplaats en geboortedag, de namen
van de ouders (voogd), een signalement, de
lichaamslengte, de reden voor vrijstelling
en het advies van de militiecommissie, da-
tum en de handtekening van de voorzitter.
Vervolgens vindt men een aantekening
voor vrijstelling vanwege gezondheid en
gebreken. Tegen het besluit van de militie-
raad kon men bezwaren aantekenen o.a. bij
de gedeputeerde staten of de kroon. In de
militie registers werd deze beroepszaak dan
genoteerd en ook het resultaat daarvan.
Tenslotte was er een kolom voor de inge-
brachte vrijwilliger of nummerverwisselaar,
waarin de naam en het nummer op het mili-
tieregister van de betrokkene werd geno-
teerd.

Na de loting hervatten de vrij gelote mannen
hun dagelijkse leven. Zij die waren ingeloot
probeerden meestal een weg te vinden om
onder de 'hel van de dienstplicht' uit te ko-
men9. Wie op de aangezegde dag om een of
andere reden niet aan de loting kon deelne-
men werd voor 'naloting' opgeroepen. Daar-
voor bestond een complexe procedure, die
niet zo gunstig was voor de loteling.

Vrijstelling
Om in aanmerking te komen voor vrijstel-
ling waren er diverse mogelijkheden. Een
bekende weg daartoe was het huwelijk en
het ouderschap. De overheid was 'niet tuk'
om gehuwden en ouders van kinderen in
dienst te nemen. Bij dodelijke dienstonge-
vallen was men dan gedwongen, weduwe/
wezen levenslang een pensioen uit te keren.
Ook het kostwinnerschap was een belang-
rijk argument om dienstvrij te komen, zeker
wanneer de ouders of de te onderhouden
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familieleden gebrekkig waren en bij vervul-
ling van de dienstplicht op gemeentelijke
bijstand waren aangewezen. Meestal moest
men een bewijs van kostwinnerschap door
de burgemeester overleggen om aan te to-
nen dat men kostwinner was. Ook zij die in
dienst van de koopvaardij waren en zij die
broederdienst konden claimen hoefden niet
in dienst. Zij moesten dan wel de relevante
documenten tonen zoals het monsterboekje
of het militaire stamboek van de broer(s).
Ook mensen met een justitieel verleden wa-
ren vrijgesteld van dienstplicht.

De rempla9anten
Omdat de militaire dienst geen persoonlijke
dienstplicht was, maar een gemeenteplicht,
kon de ingelote loteling zich van de dienst
vrijkopen door het stellen van een vrijwilli-
ger uit zijn woonplaats of zijn laag nummer
tegen betaling uitwisselen tegen een hoger
nummer van een gemeentegenoot. Daar-
door werd men vrij van dienst. De omwis-
seling van een laag naar hoger nummer
heette nummerverwisselen, c.q. betrokkene
noemde men de nummerverwisselaar. Tot
plaatsvervangers mochten geen andere per-
sonen worden toegelaten dan ingezetenen,
die op de eerste januari van het lichtingsjaar
24, maar niet ouder dan 30 jaar waren, ten-
zij zij reeds hadden gediend, in welk geval
zij, evenals de vrijwilligers, tot de leeftijd
van 35 jaar konden worden aangenomen.
Ook diende hij van goed gedrag te zijn. Na
goedkeuring van de plaatsvervanger moest
degeen die hij verving ten kantore van de
plaatselijke ontvanger een soms storten van
25 tot 75 gulden, afhankelijk van de wel-
stand van de betrokkene. Vervolgens werd
een contract opgemaakt tussen hem en zijn
plaatsvervanger, dat onder overlegging van
de kwitantie van bovengenoemde som aan
de president van de Militieraad ter goed-

keuring werd aangeboden. Het stellen van
een remplacant was een dure aangelegen-
heid, de schadeloosstelling bedroeg ge-
woonlijk een paar honderd gulden (bedenk
dat destijds een gemeentelijk veldwachter
200 - 300 gulden jaarlijks verdiende) en
rond 1900 was dit bedrag opgelopen tot
500 - 1000 gulden. Bij de bemiddeling en
het vinden van remplacanten waren make-
laars die zich hierop specialiseerden. Hier
en daar werden deze remplagantenbazen
genoemd. Zij waren niet te kieskeurig in
hun methoden om vrijwilligers te werven
zoals de ronselaars van weleer. Verlokking
door drank werd daarbij niet geschuwd.
Had men eenmaal getekend dan was men
de klos. Van deze remplacering (in de
plaatsstelling) moest een notariële akte
worden opgesteld. Er waren voorgedrukte
formulieren hiervoor bestemd getiteld Nati-
onale Militie, Contract voor een plaatsver-
vanger. Op dit contract staat dan de naam
van de ingelotene en zijn lotingsnummer,
het bedrag dat moest worden betaald en de
naam van de remplacant, zijn leeftijd, de
naam van diens ouders en tevens zijn signa-
lement. Ongeveer 20% van de jonge man-
nen ontkwam hiermee aan het actieve mili-
taire dienstleven. Het systeem was echter
niet altijd waterdicht. Bij spijt achteraf bijv.
bleek de remplacant soms dienst te weige-
ren. Dat gaf nogal eens juridische touwtrek-
kerij waarvan men soms sporen in de ar-
chieven kan terugvinden.

De beslissing van de militieraad
De militieraad bestond uit een lid van pro-
vinciale staten, een lid van de gemeenteraad
die behoorde tot het militiekanton en een
ambtelijk secretaris. Deze raad besliste of
de motieven voor vrijstelling juist waren.
Bij ziekten en of gebreken liet men zich
door de chirurgijn voorlichten, later de offï-
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cier van gezondheid of een burger genees-
kundige. In de aanvang ging men voor de
afkeuring wegens een medische aangele-
genheid tamelijk globaal te werk. Dit ver-
anderde bij de Militiewet van 1861. waarin
men reeds een vrij gedetailleerde opsom-
ming geeft van de kwalen waarvoor men
werd vrijgesteld van dienstplicht. Deze
diagnoses zijn, zeer modern voor die tijd,
reeds gecodeerd10. In de militaire documen-
tatie gebruikte men geen uitgeschreven
diagnoses maar uitsluitend deze codes. Wie
de diagnosecode weet kan dan in de bijla-
gen van de wet 1861 de oorspronkelijke
diagnose natrekken. Uiteraard trachtte men
ziekte voor te wenden. Daarbij werd simu-
latie van kwalen niet geschuwd. Soms ge-
bruikte men middelen die tijdelijke ziekten
veroorzaakten zoals rode ogen en inciden-
teel zijn er gevallen bekend dat men zich
zelf mutileerde. Heel wat mensen deden
voor of ze onnozel, doof of slechtziende
waren. Veelal klaagde de militiecommissa-
ris dat het met de beschikbare middelen niet
uit te maken was of iemand de kwalen al
dan niet fingeerde. De geneesheren konden,
zoals dat heette, ter zitting niet de echtheid
van deze kwalen controleren.
Verder was er een andere type bedrog in
grote plaatsen mogelijk. Als loteling stuur-
de men soms een (gelijknamig) gehandicapt
of klein uitgevallen familielid ter loting.
Identificatiemogelijkheden als foto of vin-
gerafdruk bestonden nog niet. Dit type be-
drog was moeilijker voor kleine plaatsen
omdat de burgemeester die bij de loting
aanwezig was zijn dorpsgenoten wel kende.
Verder besliste de militieraad tevens of de
gestelde remplacanten aan de gestelde
voorwaarden (leeftijd, lichaamslengte, ge-
zondheid) voldeden. Zo niet dan werd de
loteling alsnog opgeroepen.
Nadat de militieraad de documentatie op de

lotinglij sten had beoordeeld, deed men
hiervan verslag aan de commissaris der Ko-
ningin, een kopie van dit verslag ging naar
de gemeente waar betrokkenen waren inge-
schreven. Men kan dus op twee plekken
documentatie over de militie en lotinglijs-
ten vinden, zowel in het provinciale rijksar-
chief als in de gemeentearchief. De stukken
worden dus hetzij bewaard in het archief
van de gemeente waar de loteling rond zijn
twintiste levensjaar woonde ofwel in het
provinciale rijksarchief. In dit register
wordt van elke dienstplichtige onder meer
vermeld of hij al dan niet voor de militaire
dienst is aangewezen, of hij zelf in dienst
gaat of dat een ander (tegen betaling) voor
hem wil dienen, wanneer hij was ingelijfd
en bij welk onderdeel11 hij diende. Bedenk
dat in die tijd het leger nog sterk gelokali-
seerd was. Men bedoelt hiermee, dat de mi-
litairen in de legerplaats in hun omgeving
moesten dienen. Voor de genealoog kan dat
een belangrijk gegeven zijn. De regimenten
hadden dus een sterk regionale signatuur en
hadden vaak als naamgeving de provincie
van origine. In Engeland bestaat deze regio-
nalisatie nog steeds waardoor de tradities
van het regiment beter bewaard blijven.
Voor het genealogische onderzoek is dit
een belangrijk gegeven.

Bijlagen bij huwelijk van dienstplichti-
gen
Tot de bijlagen van een huwelijk behoorde
voor de mannen ook een militiecertificaat.
Dit certificaat werd door de commissaris
des Konings of een andere hoge autoriteit
gratis uitgereikt. Het bevat de naam van be-
trokkene, het lotingnummer dat betrokkene
heeft getrokken, of hij al of niet daartoe
dienstplichtig was en zo ja in welk onder-
deel hij dienst heeft genomen. Tevens ver-
meldt het certificaat of hij van dienst is vrij-
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gesteld. Ook de reden wordt aangegeven
met bij medische zaken het codenummer
van de ziekte waaraan hij zou hebben gele-
den. Naast deze gegevens ziet men verder
op dit document een kort signalement be-
vattende de lichaamsbouw, de vorm van
hoofd, lippen en kin, de kleur van huid, ha-
ren, wenkbrauwen en ogen en de aanwezig-
heid van eventuele speciale kenmerken. Dit
certificaat was belangrijk. Mocht betrokke-
ne willen trouwen terwijl hij de dienstplicht
nog niet volledig had afgerond, dan moest
men bij zijn commandant om toestemming
vragen.

Noten:
1. De broeklozen.
2. Men kan zich afvragen waarom Zwitsers en
ook sommige Duitse gebieden troepen leverden.
Doch vooral in Zwitserland was een sterk man-
nenoverschot, om aan de kost te komen traden
zij in dienst als huursoldaten.
3. Deze brachten te veel de oude koninklijke
prerogatieven in herinnering.
4. Later zou deze generaal tegen Napoleon
vechten bij de slag van Waterloo, hij was toen
Divisie commandant en had het tot luitenant
generaal gebracht. Zijn naam dankt hij vooral
aan het militair opperbevel van Antwerpen tij-
dens de Belgische opstand. Hij raakte daarbij in
Franse krijgsgevangenschap.
5. Esclavage pour temps en uniform.
6. Voor verdere oriëntatie verwijs ik u naar di-
verse publicaties van A.M.A. Maassen in het
Limburgse genealogische tijdschrift 1981 (jrg 9
pag 5-10, 43-54 en 73-80) en L. Lemmen, 1980
Gg 8 63-066 en 115-118) 1981 Org 9 113-116)
en 19873 (jg 11,65-68).
7. In de provincie Limburg heeft het Limburgs
Tijdschrift voor Genealogie van het LGOG
nogal wat militaria opgenomen.
8. Dit bleef zo tot 1829 toen, mede door de
slechte economie, de kosten hiervan niet meer
waren op te brengen. Geen geld.... dus geen
Zwitsers. Nogal wat Zwitserse huursoldaten
trouwden Nederlandse vrouwen en vestigden

zich mettertijd in Nederland.
9. Inderdaad was vaak de inloting voor een ge-
zin een beproeving, niet alleen raakte men een
jonge arbeidskracht kwijt maar het was ook zeer
reëel dat men na de dienst een zieke terug
kreeg. De legering van de militairen was erbar-
melijk, Venus en Bacchus lagen op de loer.
Vechtpartijen onder dronken militairen waren
gevaarlijk vanwege de beschikbaarheid van ba-
jonet of sabel. Verwondingen bij de oefening of
door het omgaan met de paarden kwamen veel-
vuldig voor. Ook het risico op besmettelijke
ziekten zoals tuberculose was natuurlijk zeer
groot.
De inloting was ook voor een familie een be-
langrijke schadepost als men een nummerver-
wisselaar of vrijwilliger moest betalen die in
plaats van de loteling in dienst trad.
10. Voor de fijnproevers: deze lijst heeft enige
overeenkomst met de huidige geneeskundige
codesystemen. Zij geeft ook vrij nauwkeurig de
stand aan van de medische kennis rond die tijd.
Tot de ziekten van het zenuwstelsel behoorden:

VII. Ziekten en gebreken van het zenuwstelsel,
met inbegrip der zielsziekte.
No. 240. Te groote omvang van het hoofd, ten

gevolge van te sterke ontwikkeling der
schedelbeenderen, gepaard met stoor-
nis in de verrigtingen.

No. 241. Misvorming van het hoofd, waardoor
het dragen van het hoofdtooisel ver-
hinderd wordt.

No. 242. Het openblijven van de fontanellen, en
het been-verlies door schedelwonden,
of na panboring.

No. 243. Het waterhoofd (hydro-cephalus).
No. 244. Belangrijke indrukken aan den sche-

del, gepaard met stoornis in de verrig-
tingen, of wanneer het dragen van het
hoofdtooisel bemoeijelijkt wordt.

No. 245. Sponsgezwel van het harde hersenvlies
(fungus durae matric) en beenspekge-
zwel van den schedel (fungus cranii).

No. 246. Hersenbreuk (encephalocèle en me-
ningcocèle, hernia cerebri).

No. 247. Gespleten ruggegraat (hydroachis seu
spinia bifida).
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No. 248. Slepende ruggermergs-overgevoelig-
heid (irritatio spinalis).

No. 249. Ruggemergs-ontsteking (myelitis).
No. 250. Wervel-gewrichtsontsteking of ont-

aarding (spondylarthrocace).
No. 251. Ruggemergs-tering (tabes dorsalis).
No. 252. Slepende of hebbelijke zenuwpijnen

(neuralgiae) bijv. hoofdpijn, aange-
zigtspijn (prosopalgia), zitbeens-ze-
nuwpijn (ischias), maag-, darm-, nier-,
lever- zenuwpijn enz. in belangrijke
graad.

No. 253. Hardnekkige en aanhoudende hik.
No. 254. Zenuwknoopen (neuromata).
No. 255. Hebbelijk beven (tremor artuum)
No. 256. De St. Vitusdans (chorea) en andere

stuip- of krampachtige aandoeningen.
No. 257. Hebbelijke of periodiek terugkeerende

duizeling (vertigines).
No. 258. Vallende ziekte (epilepsie).
No. 259. Zinvang (catalepsie).
No. 260. Volkomene of onvolkomene, plaatse-

lijke of algemeene verlamming
(paresis, paralysis, hemiplegia etc) van
de bewegings- of van de gevoelsze-
nuwen, alsmede de zoogenaamde

beef-verlamming (paralysis agitans).
No. 261. Heimwee (nostalgia), vergezeld met

vermagering en slepende koorts.
No. 262. Zwaarmoedigheid (melancholie) en

andere ziekelijke wijzigingen in het
voorstellingsvermogen (hypochondrie)
in belangrijken graad.

No. 263. Slaapwandelen (somnambulismus).
No. 264. Zich tot een enkel punt bepalende

waanzinnigheid (monomanie)
No. 265. Herhaalde dronkaards-waanzinnigheid

(delirium tremens seu potatorum).
No. 266. Krankzinnigheid (manie).
No. 267. Na Krankzinnigheid overgeblevene

bijzondere voorbeschiktheid tot weder
instorting.

No. 268. Onnoozelheid (idiotismus) en stomp-
zinnigheid (stupiditas).

No. 269. Domheid (imbecillitas) in dien graad,
dat de persoon onbekwaam is om in
den wapenhandel of in de scheeps-
dienst te worden geoefend.

11. De lotingregisters van de gemeenten in Lim-
burg (1815-1913) vindt men in het Rijksarchief
in Limburg,

Opsporing verzocht
P. Schaddelee

Onder deze titel heb ik in het vorig nummer
een inleidend artikel gepubliceerd met een
handleiding voor het systematisch zoeken
naar onvindbare voorouders.
Eigenlijk ontbraken daarbij nog een aantal
zaken zoals zal blijken uit dit verslag van
een speurtocht.

Larig geleden (1993) - ik was nog maar pas
begonnen met mijn kwartierstaat - kwam ik
in het Bevolkingsregister van Oud-Alblas
Catharina Maria van der HOEVE (weduwe)
tegen, die in huis woonde bij (haar dochter)

Adriana GROENENDIJK en (schoonzoon)
Johannes de BONDT. Adriana GROENEN-
DIJK is de grootmoeder van vaderszijde
van mijn grootmoeder van vaderszijde
Adriana Maria de BONDT. Kunt u het vol-
gen? Catharina Maria van der HOEVE is
dus nummer 43 in mijn kwartierstaat. Zij
kwam voor in het Bevolkingsregister
(BVR) Oud-Alblas 1850-1860. Daarbij
stond dat ze in 1789 in Hellevoetsluis was
geboren. In het BVR 1861-1890 van Oud-
Alblas kwam ze echter niet meer voor. Ge-
zien haar geboortejaar zou ze dus wel over-
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leden zijn.
Het zoeken in de Tienjarentafels van Oud-
Alblas en omgeving leverde echter niets op.
Misschien was ze dan naar een ander kind
gegaan? Andere kinderen waren mij echter
niet bekend in Oud-Alblas. Uit de huwe-
lijksakte in 1835 van Johannes de BONDT
en Adriana Groenendijk bleek zij de moe-
der van de bruid te zijn en haar echtgenoot
Cornelis GROENENDIJK. Ze waren beide
nog in leven en wonende te Nieuwerkerk.
Adriana was oud 23 jaar geboren in Rateles
(gemeente Zuid-Polsbroek).
Het zoeken in de Tienjarentafels van Nieu-
werkerk [ aan de IJssel] leverde in 1837 het
overlijden op van Cornelis GROENEN-
DIJK en het overlijden van 2 kinderen ge-
boren in Nieuwerkerk a.d. IJssel in resp
1824 en 1827. Het zoeken in de Tienjaren-
tafels van resp Polsbroek, Nieuwerkerk en
omgeving leverde niets op.
Uit de overlij denacte van Cornelis GROE-
NENDIJK bleek deze in Bodegraven gebo-
ren te zijn en het zoeken naar zijn kwartie-
ren leverde niet zoveel problemen op. Een
raadsel bleven echter het overlijden van Ca-
tharina Maria van der HOEVE , hun huwe-
lijk en een aantal kinderen tussen 1812 en
1824.

Daarna ben ik maar eens op zoek gegaan
naar de voorouders van Catharina Maria
van der HOEVE in Hellevoetsluis. Dat on-
derzoek heb ik gedaan in de klappers en
DTB's bij het ARA (RA Zuid-Holland) in
Den Haag. Daar vond ik haar doop [ in
1787 !] en haar ouders. Zij was echter ken-
nelijk enig kind en er waren geen doopge-
tuigen. Wel vond ik de huwelijksinschrij-
ving van haar ouders in Hellevoetsluis in
1786 en wel Jacobus van der HOOVE en
Margje BOERS als JM van Hellevoetsluis
en JD van Ottoland , thans meede wonende
alhier.

Eerst eens de (voor)ouders van Margje
BOERS (geboren ? 1760-1765) zoeken.
Geen BOERS in Ottoland (en omgeving)
maar wel verschillende variaties (de)
BOER. Als meest waarschijnlijke ( geen
referentie bij dit enig kind mogelijk op Ma-
ria = ? Marigje want de moeder van haar
vader Jacobus blijkt Catharina) voorlopig
aangenomen doop in 1757 en ouders Dirk
Dirksz de BOER en Jannigje Pieterse VIJ-
VER. Jaren later bleek in de overlijdensakte
dat dit juist was. Toen pas kon op grond
daarvan hier weer verder naar kwartieren
gezocht worden.
De doop en ouders van Jacobus van der
HOOVE waren in Hellevoetsluis gauw ge-
vonden. Hij was in 1759 gedoopt in Helle-
voetsluis met als ouders Huybrecht van der
HOEVEN en Catharijna van der KAA. Er
waren nog drie kinderen in 1749, 1751 en
1752. Alleen bij de oudste was een doopge-
tuige Jan van der KAA. Echter geen huwe-
lijk van deze ouders.

Eigenlijk begint het verhaal nu pas.
Wat ik ook probeerde leverde geen spoor
op van deze ouders. Het leek me voor de
hand liggend eens in Zeeuwse bronnen te
zoeken op deze namen.
Ook het inschakelen van de CALS leverde
niets op. Daarom ben ik verder gegaan met
andere kwartieren en heb ik dit maar laten
liggen hoewel het steeds in mijn achter-
hoofd bleefhangen.
Na enige jaren wilde ik het weer eens gaan
proberen en plaatste een vraag in het afde-
lingsblad van Rotterdam waaronder Helle-
voetsluis ressorteerde. In de loop der tijd
heb ik met dit soort vragen nooit zoveel
succes gehad. Nu reageerde echter een
mijnheer uit Oostvoome die klaarblijkelijk
vaak in het Streek Archief Voorne en Put-
ten in Brielle kwam en daar eens ging snuf-
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felen in de fichecollectie. Daar bleek uit het
lidmatenregister dat Huybert van der HOO-
VE in 1748 was ingekomen met attestatie
uit Dortregt. Voorts dat Jacobus van der
HOEVEN en Margje BOERS met hun kind
Catharina Maria (akte van indemniteit) op
2-5-1791 met attestatie waren vertrokken
naar Nieuwveen. Eindelijk houvast. Voor
degenen wiens aardrijkskundige kennis niet
zo geweldig is - Nieuwveen ligt in de buurt
van Ter Aar. Gelukkig was er ook in
Nieuwveen een keurig lidmatenregister
(kopie in Nationaal Archief Den Haag).
Maar wie schetst mijn verbazing dat ze er
niet ingekomen zijn. Ook geen dopen van
andere kinderen. Dan maar in de omgeving
zoeken. Nada, noppes. Toch wilde ik het
niet opgeven en bleef zoeken en kwam toen
tot de ontdekking dat er nog een Nieuw-
veen bij Nootdorp bestond. Hoera!, dat was
het; bijna in de val gelopen. Maar tot mijn
teleurstelling leverde ook dat niets op. Ook
een vraag in het afdelingsblad van de afde-
ling Rijnland leverde geen reactie op. Zo
was ik weer vastgelopen. De zoekopdracht
voor Dordrecht (Gemeentearchief) naar
Huybert van der HOOVE kwam op een sta-
peltje 'later'. Naar Dordrecht moest ik toch
nog eens een keer voor andere voorouders.
Een paar jaar later (in 2000) kreeg ik een
correspondentieadres in Dordrecht van ie-
mand die tegen een onkostenvergoeding
voor mij een aantal onderzoeken heeft ge-
daan in Dordrecht. Op zoek naar Huybert
van der HOEVEN leverde dat een paar ge-
neraties van der HOEVEN op die eindigden
bij Osijr van der HOEVEN Matheusen,
schippersgeselle van Schiedam. Gezien het
feit dat hij in 1602 huwde zal hij omstreeks

1570-1580 geboren zijn. Dus
Nu herinnerde ik me in een genealogische
tijdschrift een paar jaar tevoren eens een
artikel gelezen te hebben over Van der

HOEVEN in Schiedam. Waarom heb ik nu
zo'n fabelachtig geheugen? Ik heb tijdens
mijn jeugd in Schiedam gewoond en mijn
buurman heette Van der Hoeven. Dat zijn
van die redenen waarom soms iets je aan-
dacht trekt en in je geheugen blijft hangen.
Na enig bladeren in jaarinhouden van tijd-
schriften bleek dat in april 1997 in Ons
Voorgeslacht te zijn. Een vrij uitvoerig arti-
kel over de Schiedamse tak van de familie
Van der Hoeven. De genealogie begint met
Gilles Danielsz geb. 1570. Men was er ech-
ter niet in geslaagd het verband aan te tonen
met Daniel Oedziers van der HOUVEN die
in die tijd in Schiedam het ambt van baljuw
bekleedde. Het artikel is het product van
een 'Werkgroep Van der Hoeven' die met
een zekere regelmaat publiceert over groe-
pen 'Van der Hoeven' die hun wortels in het
Westland hebben. Het viel me echter op dat
in de genealogie van Gilles Danielsz geen
kind met de naam 'Oedzier' voorkomt maar
dat mijn oudst bekende 'Osijr' heet. Aange-
zien er inmiddels al een paar jaar verstreken
zijn heb ik een brief geschreven naar deze
werkgroep om te vragen of er al iets meer
bekend is over Daniel Oedziers van der
HOUVEN.

Toen ik na een paar maanden nog geen ant-
woord gekregen had (dat kwam later
alsnog) en in het Nationaal Archief de ge-
nealoog drs. L.M. van der Hoeven, die ik
uit een eerder ander contact kende, toeval-
lig tegen het lijf liep, heb ik hem gevraagd
of hij daar ook bij betrokken was. Het bleek
niet zijn familie te zijn maar hij gaf me wel
het telefoonnummer van een van de leden
van de werkgroep. Deze vertelde mij (aug.
2000) dat er binnen enkele maanden een
nieuwe publicatie zou verschijnen. Daar
kwam inderdaad een Osier Matheusen in
voor. Men had echter de nakomelingen in
Dordrecht maar voor een deel uitgewerkt.

Ons Erfgoed, 1 Ie jrg. nr. 3, mei-juni 2003, blz. 104



Ik heb mijn gegevens toegestuurd en kreeg
ommegaande een uittreksel van de directe
voorouders uit het nog te publiceren artikel
(inmiddels Ons Voorgeslacht dec. 2000 en
jan 2001). Zo ben ik in een paar jaar van
Catharina Maria van der HOEVE in 1850
terechtgekomen bij Matheus Oziersz van
der HOUVE, brouwer te Delft overleden 9-
2-1544 gehuwd met Maritge Jacobsdr. Hun
graven liggen in de Oude Kerk te Delft.
Een verwantschap met de gelijknamige
adellijke familie uit Maasland, waarop hij
prat ging, kon echter niet worden aange-
toond.
Ook heb ik mijn probleem 'Nieuwveen' aan
de werkgroep voorgelegd. Men kon mij
daar niet direct mee helpen maar stelde me
wel enkele losse aantekeningen ter beschik-
king.
Daaruit bleek b.v.
- dat Jacobus van der HOEVE en Margje
BOER op 29-1-1792 te Lexmond een kind
Jannigje lieten dopen.
- en Catharina Maria van der HOEVE komt
volgens het lidmatenregister in 1842 van
Kralingen naar Rotterdam.
- Hoewel het verband tussen Nieuwveen en
Lexmond me nog steeds een raadsel is hielp
dit me wel weer verder. Bij controle van de
DTB van Lexmond blijkt dat vader Jacobus
van der HOEVE op 25-2-1797 aldaar is
overleden en dat de weduwe Margje BOER
op den 28e september 1800 ten overstaan
van schout en schepenen van Heikop bij
mangel van schepenen te Lexmond is ge-
trouwd met Wouter de Lelie, weduwnaar,
wonende te Stolwijk. Verder is er echter
niets te vinden noch te Hei- en Boeicop,
noch in Lexmond of Stolwijk.
- Aan een (genealogische) vriendin in Rot-
terdam (Gemeentearchief) heb ik (hoewel

het me niet logisch leek) gevraagd wat het
lidmatenregister in Rotterdam of Kralingen
nog meer aan gegevens zou kunnen opleve-
ren. Niets dus, maar ze was zo verstandig
toch eens in het BVR te kijken. En wat
bleek? Catharina Maria van der Hoeve was
als wed. Groenendijk, geb, 1790 [!] in huis
bij een ongehuwde dochter (met kinderen)
geboren te Berkenwoude. In haar overlij-
densakte staat dat haar ouders beide te Ber-
kenwoude zijn overleden. We weten dat
haar vader te Lexmond is overleden maar
het wordt nu toch wel tijd eens in de DTB/
B.S. van Berkenwoude te gaan kijken.
Daar vallen de laatste stukjes van de leg-
puzzle op hun plaats.
- Margje de BOER te Berkenwoude overle-
den op 11-4-1816.
- Cornelis Groenendijk en Catharina Maria
van der HOEVE te Berkenwoude gehuwd
op 20-3-1812 (Ie akte van de B.S. in het
Frans)
- 6 kinderen geboren te Berkenwoude tus-
sen 1812 en 1824

Het is een heel verhaal geworden dat ons
onvermoed heeft gevoerd van Oud-Alblas
via Polsbroek, Berkenwoude, Lexmond,
Nieuwveen [?], Hellevoetsluis, Dordrecht,
Schiedam naar Delft met de nodige uitstap-
jes naar o.a. Rotterdam en Nieuwerkerk a.d.
IJssel.
Dit voorbeeld bewijst maar dat behalve sys-
tematisch zoeken ook geduld, correspon-
dentievrienden, netwerken, doorzettings-
vermogen en een beetje geluk een rol spe-
len.

Dit artikel werd, behoudens enige wijzigingen,
eerder gepubliceerd in Oude Sporen (NGV afd.
Gooiland), dec. 2001
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Zo maar een bron

Archief weeskamer Zierikzee toegankelijk gemaakt
Sander den Haan

Dat hebbense voor uyt, Papieren; langer
leven Als die haer 't leven gaf1

In januari 2002 is het Weeskamerarchief
Zierikzee vanuit Middelburg overgebracht
naar het Gemeentearchief Schouwen-
Duiveland te Zierikzee. De vroegere be-
heerder, het Zeeuws Archief, heeft inventa-
risatie en herverpakking van het archief
mogelijk gemaakt, door daarvoor de nodige
tijd van zijn medewerkers beschikbaar te
stellen.
Korte tijd na de overbrenging is de archief-
inventaris te Zierikzee overhandigd. In dit
boekwerk zijn alle stukken van de weeska-
mer beschreven, over haar organisatie en
haar functioneren. Via de bijlage van het
boek kan vrij snel een naam van deze of
gene vroegere inwoner van Zierikzee wor-
den opgezocht.
Het is tijd geworden een poging te wagen
wat meer bekendheid te geven aan dit om-
vangrijkste weeskamerarchief van Zeeland,
nagelaten door een instelling die eeuwen-
lang heeft gewaakt over de door jeugdige
Zierikzeeënaars geërfde bezittingen en hun
opvoeding in haar rol van "der weezen toe-
verlaat en hulp der armen". Deze bijdrage
wil in dat kader ter sprake brengen het bre-
de scala van onderzoeksmogelijkheden van
het nu geheel toegankelijke archief. De ge-
schiedenis en werking van de instelling, die
een sterke gelijkenis vertonen met die van
andere weeskamers in Holland en Zeeland,
komen hierin slechts globaal aan de orde.
In de eerste plaats is het Weeskamerarchief
Zierikzee van belang voor de onderzoeker
geïnteresseerd in bouwgeschiedenis, cul-

tuurgeschiedenis, economische geschiede-
nis, genealogie, kunstgeschiedenis, proso-
pografie2, sociale geschiedenis of in lokale
geschiedenis. Maar ook wat betreft de ove-
rige terreinen moeten we het belang van het
archief niet onderschatten.
Aan de hand van registers en losse stukken
van het Weeskamerarchief kan de belang-
stellende enig inzicht verkrijgen in de le-
venswijze achter de vele gevels van de stad,
tot in de meest prozaïsche maar ook tot in
de meest opmerkelijke details. Waar we bij-
voorbeeld in de ene boedelinventaris lezen
over bedorven kruiden in de apotheek van
Johannes van Raphels, lezen we in de ande-
re over het kanonnetje van de "twistzieke"
meekrapkeurmeester Pieter Pietersz. Mog-
ghe. De archiefstukken van de Zierikzeese
weesmeesters bevatten voor elk wat wils.

Geschiedenis instelling en archief
In Holland en Zeeland werden tegen het
eind van de Middeleeuwen weeskamers in-
gesteld in de steden en dorpen. Deze wees-
kamers hielden toezicht op en brachten in
praktijk het beheer van de bezittingen van
geheel of half verweesde kinderen en zwak-
zinnigen en de opvoeding van genoemde
wezen totdat zij, om met de omstreeks 1610
door de weesmeesters gebezigde woorden
te spreken, "tot haer jaeren ofte staetdaege"
waren gekomen. Als de heren van de wees-
kamer zich daarmee niet zelf bezighielden,
zorgden ze ervoor dat door hen gecontro-
leerde voogden goederenbeheer en opvoe-
ding in praktijk brachten. In de nominatie
die de weesmeesters in het najaar van 1768
aan de magistraat van Zierikzee richten,
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duiden zij de categorieën van personen over
wie zij gezag uitoefenen aan als "alle wees-
kinderen, innocenten, stommen en onmon-
dige perzonen niet oud ofte niet wijs ge-
noeg zijnde om zigzelve en hunne goederen
te regeeren".

Omdat de term 'weeskamer' nog wel eens
wordt verward met de term 'weeshuis' is het
wellicht goed - alvorens verder te gaan -
erop te wijzen dat de weesmeesters, in te-
genstelling tot de bestuurders van een
weeshuis, geen gebouw hadden om de we-
zen onderdak te bieden. Daadwerkelijke
huisvesting en verzorging van wezen be-
hoorde niet tot hun taken.

Personen die bij testament hadden geregeld
dat de weeskamer niet direct bij de opvang
van de kinderen en nalatenschapszaken
werd betrokken, verzochten de raad om
permissie voor 'seclusie' ofwel uitsluiting
van de instelling. Dit ontsloeg hen evenwel
niet van de plicht tot inlevering van een
overzicht van bezittingen en schulden waar-
uit de achtergelaten boedel bestond, want
de weesmeesters traden in elk geval nog op
als oppervoogden. Men kon een verzegelde,
beknopte boedel inventaris inleveren, wat
'pottenkijkerij' zou bemoeilijken. Dat dit
effectief was, bewijst het feit dat een groot
aantal boedelinventarissen pas tijdens de
bewerking van het archief werd geopend,
niet zelden nadat ze meer dan tweehonderd
jaar verzegeld waren gebleven! De hiervoor
omschreven gang van zaken bij seclusie
wordt samengevat met de woorden uit het
besloten testament van oud-burgemeester
Cornelis Pous dat op kerstavond 1678 voor
notaris Samuel Black te Zierikzee passeer-
de:
"Uitsluytende ook bij desen instrumente
ende uitgesloten houdende de weeskamer

Cornelis Verheye (1601-1682) bekleedde tussen
1654 en 1669 diverse keren het

weesmeestersambt (anoniem; olieverf op
paneel, eigendom gemeente Schouwen-

Duiveland)

der stad Zierkzee bij aldien sulcx ooyt of
ooyt bij de heeren van den rade van Zierk-
zee wert toegestaan daartoe desen dan sigh
sal refereren, niet willende ofte begeerende
dat de voorseyde weeskamer eenige ope-
ninge ter weerelt van haar na te laten boe-
dels sal werden gedaan alsdat alleen een
besloten inventaris sal werden gelevert en
de resolutie bij de heeren van den rade van
Zierkzee daarover te nemen verder sal wer-
den opgevolgt".

De geschiedenis van de weeskamer van
Zierikzee gaat terug tot een privilege van
Karel de Stoute van 16 juli 1473, dat de
stad het recht gaf tot de stichting van een
weeskamer. De herinnering aan deze hertog
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van Bourgondië werd enkele jaren geleden
door het succesvolle zangspel "Het Oproer
van Zierikzee" nog eens opgefrist. In de
maand februari van het jaar 1473, was hij
met troepen naar de stad gekomen om de
ruim een halfjaar eerder gepleegde moord
op twee van zijn ambtenaren te vergelden.
Geschiedschrijver Reigersberg zegt in zijn
Cronycke van Zeelandt (1551) dat beide
mannen "ter veynsteren van de [latere]
weeskamer" naar beneden zijn gegooid. De
straf bestond onder meer uit het verlies van
in het verleden verworven privileges. Op-
merkelijk is het, en wellicht ook tekenend
voor de behoefte aan een weeskamer, dat
Karel de Stoute in 1473 de stad van een
nieuw privilege voorzag! De algemeen be-
kende misstanden in de wezenzorg aan het
eind van de Middeleeuwen, deden zich wel-
licht eveneens te Zierikzee voor.

Het college van weesmeesters diende, in
elk geval sinds een ordonnantie van 1527,
te bestaan uit vijf goed bekendstaande
poorters. Een secretaris en een klerk, welke
laatste in de stukken eveneens voorkomt als
bode of "knape", stonden het college bij.
De Tegenwoordige staat duidt de klerk ook
aan als kamerbewaarder. Alle ambtenaren
van de weeskamer werden beëdigd om een
goede taakuitvoering en geheimhouding te
bevorderen. In de achttiende eeuw verga-
derde het college tenminste eenmaal per
week.
De Franse wetgever hief in 1811 - ons land
behoorde toen tot het Franse keizerrijk - de
weeskamers op, het nieuwe vredegerecht
(voorganger van het kantongerecht) nam de
taken over. Ter verdere afwikkeling van de
boedels riep de Nederlandse overheid de
weeskamer in 1813 weer in leven, om deze
bij de wet van 5 maart 1852 opnieuw op te
heffen en ditmaal voorgoed.

Men bracht in laatstgenoemd jaar vrijwel
het gehele Weeskamerarchief Zierikzee
over naar Den Haag, in verband met de
werkzaamheden van de Algemeene Com-
missie van Liquidatie die daar zetelde. In
1879 werd het archief weer naar Zierikzee
teruggebracht, op verzoek van het gemeen-
tebestuur. Het archief, dat zich in 1914 daar
nog bevond, werd vóór de Tweede Wereld-
oorlog overgebracht naar het toenmalige
Rijksarchief in Zeeland (= huidige Zeeuws
Archief). Zoals eerder ter sprake gekomen,
berust het sinds januari 2002 opnieuw in
Zierikzee, de plaats waar het ooit werd ge-
vormd.

Het Zierikzeese Weeskamerarchief beslaat
ruim 70 meter planklengte: een enorme
hoeveelheid in vergelijking met de weeska-
merarchieven van eeuwenlang dichtbevolk-
te grote steden als Amsterdam en Leiden,
die een omvang hebben van bijna 250 en
165 meter. Te midden van de stedelijke
weeskamerarchieven van Zeeland neemt
Zierikzee qua omvang dan ook de eerste
plaats in. Van de eerste decennia van het
bestaan van de weeskamer zijn er bijna
geen archiefstukken meer. Van vóór 1500
telt het aantal stukken niet of maar net de
vingers van één hand. Frappant is het grote
aantal tussen 1500 en 1600 bewaard geble-
ven archiefstukken. Onder meer dan 750
beschrijvingen vinden we zestiende-eeuwse
boedelbescheiden, een hoeveelheid stukken
waaronder vele boedelinventarissen berus-
ten! Dit valt landelijk gezien een bijzonder
hoog aantal te noemen.

De kern van het archief zijn de "wees-
registers": banden met de resoluties van de
vergaderingen van de weesmeesters
(weesakten), die de namen bevatten van de
overleden vaders en moeders, de bestorven
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kinderen en van hun voogden, alsmede ge-
gevens over de omvang, aard en het beheer
van de nalatenschappen. In deze serie, die
loopt over de periode 1605-1811, zit een
tweetal leemten van ruim veertig (1561-
1604) en meer dan dertig jaar (1608-1639).
Kennelijk dateert de eerste leemte pas uit
de vorige eeuw, want de latere gemeentear-
chivaris van Zierikzee, Pieter D. de Vos,
rapporteerde in 1912 aan de inventarisator
van de oude rechterlijke en notariële archie-
ven van de Zeeuwse eilanden, dat de serie
het tijdvak 1561-1811 besloeg. Gelukkig
zijn uit de jaren van de beide leemten vele
boedelpapieren in het archief aanwezig, die
eveneens gegevens uit de resoluties vermel-
den. Naar een ogenschijnlijk zeer voorzich-
tige schatting van De Vos berustten in 1912
in het Zierikzeese stadhuis ongeveer 2000
boedelinventarissen en -rekeningen vanaf
"de eerste jaren der 16e eeuw".
Afgezien van de serie resoluties, vormen de
meeste andere registers de neerslag van het
beheer van de belegde "penningen" van de
wezen in de zeventiende en achttiende
eeuw.

Papieren uit 1530, over het beheer van de
nalatenschap van Jan Danckersz., vermel-
den een post over penningen die worden
opgeborgen in "den Weesekiste". We mo-
gen aannemen dat het hetzelfde meubelstuk
betrof als de "ijsseren kiste" die de stukken
om en nabij 1550 vermelden: de oudste
bergplaats van de Zierikzeese weeskamer-
stukken. Vergaderingen van de weesmees-
ters hadden in de zeventiende en een groot
deel van de achttiende eeuw plaats in een
vertrek op de tweede verdieping van het
stadhuis. De middeleeuwse schouw aan de
oostzijde van de zolder resteert nog van het
interieur van de ruimte die de weesmeesters
tot omstreeks 1775 hebben gebruikt. Het

De stookplaats met hangboezem in het vertrek
dat de weesmeesters vanaf de jaren zeventig van
de achttiende eeuw als kantoor hebben gebruikt.

kantoor dat ze later in gebruik hadden, een
vertrek voorzien van groengeverfde betim-
meringen in de Lodewijk XV-stijl, bevindt
zich op de eerste verdieping ten oosten van
de trap in een gedeelte van het gebouw dat
men in 1772 aanbouwde. Tegen de west-
muur zien we hier, tussen twee ingebouwde
kasten met glasdeuren, een stookplaats met
hangboezem. Binnen de goudgeverfde om-
lijsting van de boezem zit behang, waar
mogelijk in het verleden een spiegel of
schilderstuk heeft gezeten. De kantoorruim-
ten hebben gediend voor het houden van
vergaderingen en ter bewaring van de ar-
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chiefstukken van de weeskamer. De kasten
uit de zeventiger jaren van de achttiende
eeuw getuigen nog van de berging van ar-
chivalia. Deze archiefkasten vormen een
onderdeel van de betimmering.

Broodnodige bron
Zoals gezegd kan het Weeskamerarchief
gegevens bevatten voor iedereen die bezig
is met onderzoek naar de Zierikzeese ge-
schiedenis van de periode 1484-1811, op
velerlei gebied. Een belangrijke groep geïn-
teresseerden, de navorsers van genealogie-
en van in de stad en haar Poortambacht wo-
nende families gedupeerd door het verlies
van de in 1940 naar de Middelburgse Abdij
overgebrachte doop-, trouw- en begraafboe-
ken, beschikt thans over een overzicht van
zo'n 10.000 namen van personen van diver-
se gezindten: erflaters, rechthebbenden in
nalatenschappen, personen die bemoeienis
van de weeskamer met hun nalatenschap
hadden uitgesloten en personen van wie 'de
rol' niet viel te benoemen. En de namen van
Zierikzeeënaars en anderen die de papieren
buiten de hoofdpersonen om nog vermel-
den, zijn een veelvoud van dit aantal. In de
stukken vinden we bij de namen van de we-
zen en halfwezen vaak hun leeftijden, waar-
door de geboortejaren bij benadering kun-
nen worden bepaald: het Zierikzeese Wees-
kamerarchief kan dus functioneren als een
broodnodige, alternatieve bron voor de ver-
brande kerkelijke registers. De toegang tot
dit rijke Zeeuwse archief is zowel in papie-
ren als in digitale vorm geleverd aan het
Gemeentearchief Schouwen-Duiveland. Di-
gitaal behoort - afgezien van onderzoek op
familienaam - gericht onderzoek op beroep
of ambt eveneens tot de mogelijkheden,
dwars door de geledingen van de Zierikzee-
se maatschappij heen. Beroepen en ambten
werden immers in vele gevallen opgeno-

men in het overzicht, dat wil zeggen als
men dit in het sterfjaar nog had uitgeoe-
fend. De onderzoeker dient erop bedacht te
zijn dat beroepen en ambten in het gedeelte
dat eerder werd geïnventariseerd niet altijd
zijn vermeld.
Als 'opmerkingen' zijn onder meer vermeld
de gegevens ter nadere identificatie van
personen van wie niet of nauwelijks viel na
te gaan wie zij waren, alsook informatie
over sterfgevallen in het Zierikzeese Man-
huis of Gasthuis en buiten de stad (onder
meer de sterfgevallen op zee en in het bui-
tenland). De persoonsnamen en beroepen
uit de verzamelbeschrijvingen van de eer-
dere inventarisator werden verzameld en
opgenomen.

Registers en losse stukken
Volgens Pieter de Vos heeft omstreeks
1830 een grove inventarisatie plaatsgevon-
den, nadat men de archiefkasten van de
weeskamer had "opengebroken". In de kas-
ten werden losse stukken in manden aange-
troffen. Enkele manden bevatten stukken
"door ratten verknabbeld of verteerd", die
men uit het Weeskamerarchief heeft verwij-
derd. Om en nabij 1910 heeft ook De Vos
al een beschrijving gemaakt van de regis-
ters van het archief.
Met ordening en beschrijving van het
Weeskamerarchief Zierikzee werd in 1949
begonnen door M. P. de Bruin, archivaris
van het Rijksarchief in Zeeland. Hij zag
geen kans om het te voltooien, wegens zijn
vertrek naar de Provinciale Bibliotheek in
1961.
In de studiezalen van het Rijksarchief in
Zeeland en de archiefbewaarplaats te Zie-
rikzee was vanaf 1982 een uitgetypte, door
archivaris P. J. Bos bewerkte versie van De
Bruins onvoltooide manuscript-inventaris
beschikbaar, om zo de onderzoekers toch
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op het spoor te zetten van het ontsloten ge-
deelte van het archief. Deze van een index
voorziene archiefinventaris vermeldt alle
registers tezamen met een aanzienlijk deel
van de boedelpapieren.
De schrijver van deze bijdrage werd na zijn
overstap van het Gemeentearchief Schou-
wen-Duiveland naar het Zeeuws Archief
(maart 2000) gevraagd de door De Bruin
gestarte inventarisatie te voltooien, daarbij
administratief ondersteund door T. Diele-
man en J. A. Rentmeester. De oogst van de
bewerking van het restant bestaat uit zo'n
3600 beschrijvingen van boedeldossiers en
andere papieren. Om de inhoud van de
overvolle dozen bloot te leggen, vervaar-
digde hij een overzicht van namen van de
in het voorgaande hoofdstuk genoemde
groepen. Over een en dezelfde nalatenschap
kunnen de stukken zich onder meerdere in-
ventarisnummers bevinden. In het verleden
moeten vele 'dossiers' uiteengeraakt zijn.
Door alle (fragment-)dossiers in een data-
base te beschrijven, kan toch aan de meest
voorkomende wensen van de onderzoeker
worden voldaan.

In de gevallen waarin 'de hoofdpersoon'
niet kon worden onderkend, zijn alle per-
soonsnamen uit de stukken overgenomen.
Nadat de gemeentearchivaris van Schou-
wen-Duiveland tegen het eind van de in-
ventarisatie van het archief nog op een aan-
zienlijke hoeveelheid losse stukken in de
Zierikzeese bewaarplaats had geattendeerd,
werden deze stukken opgehaald en even-
eens in de nieuwe inventaris verwerkt.

Onderzoeksmogelijkheden
Zoals gezegd komt het archief de genealo-
gisch belangstellenden bij hun naspeurin-
gen zeer te pas. Behalve over gezinssamen-
stelling en leeftijden van kinderen komen
onderzoekers bij het aantreffen van
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Post uit de in 1736 door weesmeesters
goedgekeurde rekening van het beheer dat de

voogd Joos van der Have voerde over de
nalatenschap van Huybregt van der Wielen,

echtgenoot van Anna Jeliers. Het weeskind werd
al drie jaar onderhouden door Jacob Telle,

welke hiervoor jaarlijks een vergoeding ontving.
(archief weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4872)

'dossiers' over de door hen gezochte per-
soon, vrijwel altijd achter de bijzonderhe-
den over de welstand van de ouders op het
moment van overlijden van de vader of
moeder en vaak ook achter het door de va-
der uitgeoefende beroep. De boedelinventa-
rissen, boedelscheidingen en -rekeningen
zijn het, waaraan zulke informatie kan wor-
den ontleend. Uitgaven gedaan in verband
met de opvoeding - bijvoorbeeld aan kle-
ding, onderwijs en het leren van een am-
bacht - moesten door de rekenplichtige
voogden van de kinderen worden verant-
woord in genoemde boedelrekeningen.
Doordat deze boedel- ofwel voogdijreke-
ningen periodiek werden opgemaakt, kan
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de opvoeding van een lang geleden levend
Zierikzees kind als het ware per fase wor-
den gevolgd. Hoe vaak het kind een nieuwe
broek of rok kreeg en wie deze kledingstuk-
ken maakte, welk ambacht de jongens leer-
den en of de kinderen geld kregen om naar
de kermis te gaan, er valt van alles te ach-
terhalen. De kinderen zullen meestal zijn
opgevoed door de overblijvende ouder, die
moest beloven "te sullen alimenteren en on-
derhouden van eten en drinken, kleeden,
reeden, op en onder, siek en gesont". Als
beide ouders waren gestorven zal de opvoe-
ding ter hand zijn genomen door al dan niet
betaalde particulieren (onder wie familiele-
den), het Burgerweeshuis of een van de
twee andere kinderhuizen ter stede. Door de
familie zelf opgemaakte boedelinventaris-
sen en -rekeningen tonen vaak een heel ei-
gen aanpak die meer details oplevert: de
vele inventarissen in ongeoefende hand dan
wel met een zekere flair opgemaakt door de
achtergelaten weduwnaar. Van de laatste
categorie is die van mr. Cornelis Stavenis-
se, weduwnaar van Maria Hoffer, uit 1651
een treffend voorbeeld. Stavenisse gaf de
weesmeesters zelfs nog inzicht in soorten
materialen en technieken waarmee objecten
uit het huishouden waren vervaardigd. Zijn
serie op paneel geschilderde en ingelijste
portretten van Zierikzeese intellectuelen
bijvoorbeeld, beschrijft hij als "vijf borde-
kens in lijsten beslaegen, sijnde de tronies
van eenige geleerde van Z'zee". De archiva-
lia afkomstig van de bewindhebber
"Franque"3 in het huis van Stavenisse, be-
vonden zich in een "issere kiste met een
groote sittekussen daerop" en het klavecim-
bel stond hier op "schraege van eyken-
houdt". Dat had hij beknopter kunnen be-
schrijven, zonder de weesmeesters te ont-
rieven!
Tussen de papieren met betrekking tot de

nalatenschappen van kinderloos gestorven
echtparen of ongehuwd overleden personen
zit in de regel een overzicht van namen van
familieleden die een erfdeel toekwam, soms
in de vorm van een schematische parenteel4

zoals die is afgebeeld bij het artikel over
het geslacht Jumelet in het vorig jaar ver-
schenen honderdste nummer (pag. 9). Bij
hun onderzoek probeerde het weesmees-
terscollege alle afstammelingen van de ou-
ders van de erflater op te sporen. Door het
destijds verrichte genealogisch onderzoek
beschikt de geïnteresseerde van vandaag
over een overzicht van dichtbijzijnde bloed-
verwanten van de overledene, over drie a
vier generaties. Waar zich in het recentelijk
geïnventariseerde gedeelte van het archief
genealogische schema's bevinden, is dit in
de archieftoegang aangegeven.

Het Weeskamerarchief Zierikzee blijkt zo-
wel voor bouwhistorisch als kunsthistorisch
geïnteresseerden een buitengewoon rijke
bron te zijn. Stukken en boeken bevatten
beschrijvingen van veel huizen in de stad.
Meestal stelt de boedelinventaris ons in
staat een indruk op te doen van de indeling
van het huis. De vertrekken worden in een
logische volgorde opgesomd en zijn her-
kenbaar dankzij vermelding van stookge-
reedschap, beddengoed of het aantal stellen
gordijnen. Natuurlijk valt niet altijd een-
voudig het huidige adres van het pand vast
te stellen. Adresgegevens vermeld door ge-
noemde De Vos in zijn boek over de Zie-
rikzeese regeringsgeslachten De vroed-
schap van Zierikzee, de 'Kadastrale Atlas
Zierikzee', stedelijke overdrachtsregisters,
kadastrale registers, kaartmateriaal, prent-
briefkaarten en andere foto's kunnen bij de
bepaling van het tegenwoordige adres hun
nut bewijzen.
Wie zich aan een systematisch onderzoek
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waagt, ziet de eenvoudige Zierikzeeënaar
uit het verleden in interieurs waarin maar
net aan de basisbehoeften kon worden vol-
daan: stoelen, tafels, enkele potten en pan-
nen, wat beddengoed en enkele wandver-
sieringen behorend tot de inboedel van een
bescheiden koop- of huurhuis. Ook kan
veel over de inrichting van de woonhuizen
van de bemiddelde burgerij worden terug-
gevonden. Zo vinden we in het Weeskame-
rarchief boedelinventarissen met beschrij-
vingen van de imposante inrichting van he-
renhuizen en zelfs van de interieurs van
buitenhuizen en theekoepels. Wanneer boe-
delinventarissen in chronologische volgor-
de worden bekeken, ziet men de opeenvol-
gende veranderingen op het gebied van de
woninginrichting. Exemplarisch is het vaak
ontbreken van de spiegel in de meeste zes-
tiende-eeuwse huishoudens. Pas omstreeks
1650 kwam de spiegel in zwang om in de
achttiende eeuw deel te gaan uitmaken van
de gebruikelijke objecten in het huishou-
den. Er verdwenen ook objecten uit het Zie-
rikzeese binnenhuis: het zo vertrouwde
schilderij van de favoriete heilige bijvoor-
beeld, verdween tegen het eind van de Mid-
deleeuwen ten gevolge van de Reformatie
uit de meeste woonhuizen in de Ooster-
scheldestad.

Onder gegevens over leven en werk achter
de oude Zierikzeese facades, over een tijds-
bestek dat loopt van de late Middeleeuwen
tot in het begin van de negentiende eeuw,
wordt de raadpleger van het Weeskamerar-
chief als het ware bedolven. Beschrijvingen
van uitrusting en producten van apotheken,
bakkerijen, kruidenierswinkels, smederijen,
manufacturenwinkels enzovoort, zijn soms
in detail uitgewerkt.

Voor onderzoek naar de bewoners van de

Schouwen-Duivelandse dorpen en omstre-
ken heeft het Zierikzeese Weeskamerar-
chief ook veel te bieden. Wel moet de on-
derzoeker dan eerst te weten zien te komen
welke Zierikzeeënaars hofsteden en losse
landerijen buiten de stadspoorten bezaten
(en hier kan De vroedschap van Zierikzee
tevens uitkomst bieden). Indien een naam
bekend is en in het Weeskamerarchief be-
rusten de boedelpapieren van de desbetref-
fende persoon, dan kunnen in de inventaris
en rekeningen van de nalatenschap vaak
namen van pachters worden opgespoord.
Een vroeg voorbeeld hiervan is de rekening
van de nalatenschap van Lieven Jansz. van
Noortgouwe uit 1538.
We moeten ons realiseren dat de series re-
gisters in de archieven van de meeste heer-
lijkheden ons niet verder in de tijd terug-
voeren dan tot in de eerste helft van de ze-
ventiende eeuw, waar boedelpapieren van
eigenaars van onroerend goed buiten het
Zierikzeese grondgebied tot de zestiende
eeuw teruggaan. Boedelpapieren van am-
bachtslieden en winkeliers bevatten namen
van schuldenaars verspreid door de stad of
over het eiland: uit de tweede helft van de
zeventiende eeuw vallen bijvoorbeeld na-
men van schippers en reders te vinden in de
stukken van de nalatenschap van touwbaan-
bezitter Jacob Willemsz. van der Maerse,
van eilanders van Haamstede tot Nieuwer-
kerk in de papieren over de boedel van ma-
nufacturenwinkelier Jacob Davitsz. de Co-
ninck, van de eigenaars van de kerkgebou-
wen van Colijnsplaat, Noordgouwe, Noord-
welle, Renesse en van kerk en slot te Sint
Maartensdijk in de boedelpapieren van lei-
dekker Cornelis Jobsz. van Leeuwen, enzo-
voorts. Bescheiden over de nalatenschap-
pen van kooplieden bevatten dikwijls na-
men van leveranciers van buiten het eiland,
zoals we kunnen zien in de inventaris van
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De Conincks boedel, die zelfs gewag maakt
van kooplieden in de steden Amsterdam,
Dordrecht en Leiden.

Sporen van het gewone leven van de Zie-
rikzeeënaar ontdekken de cultuurhistorici
en andere belangstellenden met behulp van
de interieurbeschrijvingen en de vermeldin-
gen van schulden die op de nalatenschap
drukten. Bezittingen als een visnet, een zil-
veren fluitje om leeuweriken te lokken, een
muziekinstrument, een schilderij van een
bijbelse episode of admiraal, naast de uitga-
ven in verband met het ziekbed en de ver-
strekking van wijn, brood en koekjes ter
gelegenheid van de begrafenis van de ge-
storvene, zijn daarvan saillante en alledaag-
se voorbeelden. Als crediteuren van een na-
latenschap zien we vele ambachtslieden,
kooplieden, medici en belastinginners in de
schuldenposten: een timmermansbaas die
de doodskist voor de "afflijvige" had ver-
vaardigd, een meestermetselaar die had ge-
werkt aan het sterfhuis, een stoffenkoop-
vrouw die rouwtextiel had geleverd, de chi-
rurgijn of "medicinae doctor" die was ge-
consulteerd in verband met het ziekbed, de
ontvanger van het "kerkengrafgelt" en de
leveranciers van wijn, bier, brandewijn,
brood, beschuit, boter, broodbeleg, mos-
terd, koekjes, pijpen en tabak voor een wei-
voorziene achttiende-eeuwse begrafenista-
fel. Daarom zal het eveneens vaak de moei-
te lonen om uit een bepaalde periode meer-
dere boedelinventarissen en -rekeningen
van willekeurige personen te bestuderen,
ter verkrijging van enig inzicht in het dage-
lijks werk van een bepaalde voorvader of
voormoeder. In een kleine stad als Zierik-
zee heeft een dergelijke actie een vrij hoog
'trefzekerheidsgehalte'.

Historisch kadaster
In het Weeskamerarchief Zierikzee vinden
we veel informatie over het onroerend goed
van Schouwen-Duiveland. Gegevens over
duizenden van deze objecten als woonhui-
zen, schuren, pakhuizen en landerijen hou-
den zich in de papiermassa schuil, evenals
tientallen nog onbekende huisnamen. Dit
valt op zijn zachtst gezegd interessant te
noemen, want de archiefbronnen voor on-
derzoek naar de geschiedenis van in Zierik-
zee en elders gelegen onroerend goed gaan
niet zover terug als het archief van de wees-
kamer.
Voor onderzoek naar Zierikzeese objecten
komen het eerst in aanmerking de kohieren
van de Huisschatting en 100ste Penning,
alsmede de registers van overdracht. Van
genoemde bronnen geeft de vroegste, eige-
naars en aanslagen uit 1622. Van de meer
dan vijfentwintig series transportregisters
van alle plaatsen op Schouwen-Duiveland,
start ongeveer een tiental in de zeventiende
eeuw. De Zierikzeese serie begint in 1658.
En dat terwijl de boedelinventarissen en -
rekeningen uit de voorafgaande eeuw vanaf
1520 in overvloed in het Zierikzeese Wees-
kamerarchief berusten!
Het zou te tijdrovend zijn geweest om in de
inventaris van het archief verwijzingen naar
huizen en andere objecten op te nemen. Ei-
genlijk is dit ook niet de taak van de inven-
tarisator, die alleen maar een toegang moet
afleveren waarin de archiefbestanddelen
herkenbaar zijn gemaakt en in de vereiste
vorm gerangschikt. Een deel van het werk
zal altijd nog door de onderzoeker zelf ver-
richt moeten worden. De in het vorige
hoofdstuk genoemde literatuur en archivali-
sche bronnen kunnen te pas komen bij het
zoeken naar de woonhuizen van patriciërs
en in de bronnen minder opvallende perso-
nen.
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Met de onroerend goed-informatie uit het
Weeskamerarchief zou een historisch ka-
daster Zierikzee kunnen worden samenge-
steld, dat in de eerste plaats nuttig zou zijn
voor de bestudering van de stadsgeschiede-
nis in het algemeen en in het bijzonder voor
de ouderdomsbepaling van nog bestaande
gebouwen en het verzamelen van gegevens
over verdwenen bouwwerken. Zo'n over-
zicht ware van onschatbare waarde voor de
hoeders en liefhebbers van de monumenten
binnen en buiten de stad. Ligt hier mis-
schien een nieuwe taak voor de plaatselijke
heemkundige vereniging?

Met dank aan mevrouw drs C. E. Heyning
te Middelburg.

Noten:
1. Constantijn Huygens, Zee-straet (1667)

(vs. 225 en 226)
2. prosopografie: schildering van uiterlijk

voorkomen, levensomstandigheden en
karakter, in het bijzonder van personen
uit een begrensde historische periode

3. Misschien betreft het hier archiefstukken
van Dordtenaar Roeloff Francken, voor
1650 bewindhebber van de Geoctroyeer-
de Westindische Compagnie.

4. parenteel: genealogisch overzicht dat alle
afstammelingen van een bepaald echtpaar
vermeldt, dus ook de nakomelingen langs
vrouwelijke lijn

Voornaamste geraadpleegde literatuur
en archivalia
- Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Zierikzee
(serie Schouwen-Duiveland) II, Middelburg
1995.
- Tegenwoordige staat der Vereenigde Neder-
landen vervolgende de beschrijving van Zeeland
I, Amsterdam 1751 (pag. 287-290 en 425-427).

- Verslagen omtrent 's rijks oude archieven
1930-1961, Den Haag 1941-1962.
- W. Bezemer en A. S. de Blécourt, Rechtsbron-
nen van Zierikzee ('Werken der Vereeniging tot
uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche
recht'), Den Haag 1908 (met tekst oudste ordon-
nantie van de weeskamer Zierikzee, pag. 422-
429).
- M. P. de Bruin en S. W. M. A. den Haan,
'Inventaris van het archief van de weeskamer
van Zierikzee 1484-1811 (1827)', Middelburg
2002 (niet uitgegeven).
- H. van Koolbergen, Materiële cultuur: huis-
raad, kleding en bedrijfsgereedschap, Zutphen
1988 ('Cahiers voor lokale en regionale geschie-
denis').
- L. W. A. M. Lasonder, De archieven van de
rechtbanken, weeskamers en notarissen die over
het tegenwoordige grondgebied der provincie
Zeeland gefungeerd hebben. De Zeeuwsche ei-
landen 1456-1811 (1852), Den Haag 1914.
- C. Postma, Zierikzee en zijn stadhuis, Zierik-
zee [1969].
- P. D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee
van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795,
Middelburg 1931.
- Gemeentearchief Schouwen-Duiveland
(GASD), Archief weeskamer Zierikzee (AWZ),
inv.nr. 48b (afschrift gewijzigde ordonnantie
van 16 juli 1473).
- GASD, AWZ, inv.nr. 3197 (boedelinventaris
Cornelis Jobsz. van Leeuwen), inv.nr. 3498
(boedelrekening Lieven Jansz. van Noortgou-
we), inv.nr. 4485 (boedelinv. Maria Hoffer,
echtgenote van mr. Cornelis Stavenisse), inv.nr.
4569 (boedelinv. Elysabeth Iemantsdr., echtge-
note van Jacob Davitsz. de Coninck), inv.nr.
4894 (boedelinv. van Jacob Willemsz. van der
Maerse).

[Enigszins aangepast uit: Mededelingenblad
Stad en Lande 39e jrg. nr.103 (maart 2002), p.
4-12]

Fotograaf Jan Verduijn den Boer te Noord-
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Stamreeks van het geslacht Overmeer
door W.M. Overmeer

I. ARENT (ADRIAEN) SNIJER, geb. Stompwijk ca. 1525, huwde N.N.
Kinderen:
1. CORNELIS ARENTSZ. (DEN OUDEN SNIJER), volgt II.
2. MARTEN ARENTSZ., geb. Stompwijk, overl. voor 9 mei 1601. Hij huwde Ie met

Neeltgen Dirksdr. Hij huwde 2e met Catharina (Trijntje) Corndr.

II. CORNELIS ARENTSZ. SNIJER (DEN OUDEN SNIJER), geb. Stompwijk ca.
1555, kleermaker, overl. Stompwijk ca. 1629. Hij huwde met Cornelisgen Cornelisdr.
Kinderen:
1. DIRK CORNELISZ. JONGE SNIJER, volgt III.
2. PIETER CORNSZ. JONGE SNIJER, alias v.d. MOL. Hij huwde met Maertje Ja-

cobsdr. Bovenwater.
3. CORNELIS CORNSZ. JONGE SNIJER, geb. Stompwijk. Hij huwde met Jannet-

gen Cornsdr.
4. ARENT CORNSZ. JONGE SNIJER, geb. Stompwijk. Hij huwde met Leentgen

Leendertsdr.
5. SALOMON CORNSZ. JONGE SNIJER, geb. Stompwijk. Hij huwde met Aeltgen

Cornsdr. Reijen.
6. CORNELIS CORNELISZ. JONGE SNIJER, geb. Stompwijk, overl. Stompwijk ca.

1646. Hij huwde met Annetgen Sijmensdr, overl. Stompwijk vóór 1627.
7. MARITGEN CORNSDR. JONGE SNIJER, geb. Stompwijk.
8. JANNETGEN CORNELISZ. JONGE SNIJER, geb. Stompwijk.

III. DIRCK CORNELISZ. JONGE SNIJER, geb. Stompwijk ca. 1600, (R.K.), overl.
Stompwijk ca. 24 oktober 1658. Hij huwde Stompwijk ca. 1622 met Jannetje Thonisdr.
Clover, (R.K.), overl. Stompwijk 6 april 1676, dr. van Thonis Jansz. Clover en Annetgen
Jansdr.
Kinderen:
1. CORNELIS (DE OUDE) DIRCKSZ. OVERMEER, geb. Stompwijk ca. 1630, turf-

boer, overl. Stompwijk ca. 1680.
2. CORNELIS (DE JONGE) DIRCKSZ. OVERMEER, geb. Stompwijk, turfboer,

overl. Stompwijk 20 juni 1713.
3. JAN DIRKSZ. OVERMEER, volgt IV.
4. AREND DIRKSZ. OVERMEER, geb. Stompwijk, turfboer, overl. Stompwijk 5

juli 1705. Hij huwde Delft (schepenbank) 1669 en Stompwijk (R.K.) 22 oktober
1669 met Grietje Hendriksdr. Visser, begr. Pijnacker (R.K.) 8 september 1723.'

5. HENDRIK DIRKSZ. OVERMEER.
6. CLAAS DIRKSZ. OVERMEER.
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IV. • JAN DIRKSZ. OVERMEER, geb. ca. 1640, turfboer, begr. Stompwijk 24 sep-
tember 1678. Hij ondertr./huwde (schepenbank) Stompwijk/Delft 26 oktober/l 1 novem-
ber 1669 en Stompwijk (R.K.) 12 november 1669 met Ariaantje Ariensdr. Visser, begr.
Stompwijk 25 augustus 1709.
Kinderen:
1. MARIA (MARIJTJE), ged. Stompwijk (R.K.) 13 september 1671, begr. Stompwijk

8 juli 1710. Zij huwde Stompwijk (schepenbank) en (R.K.) 19 februari 1696 met
Jan Huigense Heijdra, (R.K.), begr. Stompwijk 29 juni 1733.

2. JOHANNES (JAN/HANNES), volgt V.
3. CORNELIS, ged. Stompwijk (R.K.) 10 juni 1674, begr. Stompwijk 3 augustus

1704.
4. CECILIA, ged. Stompwijk (R.K.) 26 februari 1676, begr. Stompwijk 25 juli 1701.
5. JOANNES, ged. Stompwijk (R.K.) 23 januari 1678.

V. JOHANNES (JAN/HANNES) JANSE OVERMEER, ged. Stompwijk (R.K.)
2 oktober 1672, turfboer, begr. Stompwijk 21 februari 1745. Hij huwde Stompwijk
(schepenbank) 5 februari 1697 en (R.K.) 6 februari 1697 met Maria (Maartje/Marijtje)
Corn. van der Laen, ged. Stompwijk (R.K.) 15 december 1673, begr. Stompwijk 12
maart 1742, dr. van Cornelis Claasz. van der Laen, turfboer, en Jaapje Ariens Starre.
Kinderen:
1. JACOBA (JAAPJE) JANSDR., ged. Stompwijk (R.K.) 8 april 1698, overl./begr.

Stompwijk 24/29 oktober 1773. Zij huwde Stompwijk (schepenbank) en (R.K.)
14 januari 1731 met Arie Engelen Bonenburgh, ged. Stompwijk (R.K.) 7 februari
1693, overl. Stompwijk, begr. Voorschoten 3 januari 1757, zn. van Engel Arendsz.
Bonenburg, veenman, en Marija Gerritsdr. Poelgeest.

2. JAN JOHANNESSE, volgt VI.
3. Verm. doodgeboren kind, begr. Stompwijk 7 september 1700.
4. MARIA, ged. Stompwijk (R.K.) 15 april 1701, begr. Stompwijk 1 juli 1710.
5. CHRISTIANUS (CORS), ged. Stompwijk (R.K.) 5 juni 1704, begr. Stompwijk

3 augustus 1704.
6. MARIA, ged. Stompwijk (R.K.) 30 januari 1707, begr. Stompwijk 30 december

1755.
7. JOHANNA, ged. Stompwijk (R.K.) 8 juni 1708.
8. CORNELIS, ged. Stompwijk (R.K.) 13 februari 1710, begr. Stompwijk 2 januari

1786.
9. ADRIANA, ged. Stompwijk (R.K.) 9 oktober 1712, begr. Stompwijk 17 december

1781.
10. JOHANNA, ged. Stompwijk (R.K.) 22 september 1714, begr. Stompwijk 10 maart

1722.
11. NICOLAA, ged. Stompwijk (R.K.) 24 september 1716.
12. THEODORUS, ged. Stompwijk (R.K.) 2 maart 1719, begr. Stompwijk 13 oktober

1719.
13. CORNELIA, ged. Stompwijk (R.K.), overl. Stompwijk 16 januari 1792, begr.
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Voorschoten 22 januari 1792. Zij huwde Stompwijk (schepenbank) en (R.K.)
20 januari 1732 met Gerrit Bonenburgh, ged. Stompwijk (R.K.) 17 maart 1699,
overl. Stompwijk 29 augustus 1762, begr. Voorschoten september 1762, zn. van
Engel Arendsz. Bonenburg, veenman, en Marija Gerritsdr. Poelgeest.

VI. JAN JOHANNESSE OVERMEER, ged. Stompwijk (R.K.) 27 juni 1699, land-
bouwer, begr. Stompwijk 10 oktober 1770. Hij huwde Stompwijk (schepenbank) en (R.
K.) 9 mei 1728 met Helena (Lena) Harmse Vermeulen, ged. Zoeterwoude (R.K.)
15 oktober 1698, begr. Voorschoten 13 februari 1764, dr. van Harmen Hendrikse van der
Meulen en Jannigje Arende van Phiolen.
Kinderen:
1. THEODORUS (DIRK), volgt VII.
2. JOHANNES (HANNES) ged. Stompwijk (R.K.) 19 januari 1734, arbeidsman, be-

gr. Voorschoten 14 april 1783. Hij huwde Stompwijk (schepenbank) en (R.K.)
10 januari 1762 met Petronella Maartense van Nierop, ged. Stompwijk (R.K.), be-
gr. Voorschoten 15 juni 1768, dr. van Maarten Sijmonsz. van Nierop, baggerman,
en Aaltje Pieterse Lelivelt.

3. NICOLAA (CLAASJE/KLAZINA) ged. Stompwijk (R.K.) 3 april 1738, overl.
Stompwijk 11 oktober 1791, begr. Wilsveen 16 juni 1801. Zij huwde Rijswijk
(schepenbank) en 's-Gravenhage (R.K.) 2 mei 1762 met Comelis van Boheemen,
ged. Haagambacht (R.K.) 23 augustus 1733, zn. van Wilhelmus Cornsz. van Bo-
heemen en Marietje Jacobs Rozenburg.

4. JANNETJE, geb. Stompwijk, begr. Rijswijk 25 februari 1785. Zij huwde Rijswijk
(schepenbank) 21 november 1762 met Johannes van Eijk, geb. Woerden 11 januari
1730, overl./begr. Rijswijk 12/20 september 1794, zn. van Comelis Janse van Eijk
en Jannetje Jans Schalkwijk.

VII. THEODORUS (DIRK) JANSE OVERMEER, ged. Stompwijk (R.K.) 15 okto-
ber 1730, watermolenaar, begr. Zoeterwoude 23 juni 1785. Hij huwde le Stompwijk
(schepenbank) en (R.K.) 11 januari 1756 met Maria Cornelisse Outshoorn, ged. Stomp-
wijk (R.K.) 28 april 1733, begr. Zoeterwoude 3 juli 1775, dr. van Comelis Pietersz. Outs-
hoorn en Apolonia (Pleuntje) Jacobsdr. Velthoven.
Kinderen:
1. JOHANNES, ged. Stompwijk (R.K.) 17 november 1756, begr. Naaldwijk 4 juni

1808. Hij huwde Naaldwijk (schepenbank) en (R.K.) 4 augustus 1799 met Jaco-
mijntje Hoezee, ged. Leiden 26 maart 1766, dr. van Jan Hoezee en Petronella Wol-
ters. Zij huwde 2e met Johannes (Jan) Jacobus Overmeer (zie VIII).

2. APOLLONIA, ged. Stompwijk (R.K.) 7 mei 1758, begr. Stompwijk 25 juli 1768.
3. MARIA, ged. Stompwijk (R.K.) 19 januari 1760.
4. CORNELIS, ged. Stompwijk (R.K.) 9 augustus 1761, begr. Stompwijk 8 maart

1763.
5. JOHANNES (JAN) JACOBUS, volgt VIII.
6. HELENA (LENA), ged. Stompwijk (R.K.) 28 februari 1768, overl. Stompwijk
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7 juli 1824. Zij huwde Stompwijk (schepenbank) en (R.K.) 16 mei 1796 met Gerar-
dus (Gerrit) Vogelaar, ged. Stompwijk (R.K.) 4 maart 1762, arbeider, overl. Stomp-
wijk 27 oktober 1830, zn. van Gerardus Pieterse Vogelaar en Anna Japikse van der
Sman.

7. APOLLONIA (PLEUNTJE), geb. Stompwijk, ged. Veur (R.K.) 7 oktober 1769,
overl Oudshoorn 12 oktober 1812. Zij huwde Zoetermeer (schepenbank) en (R.K.)
8 mei 1791 met Johannes (Joes) Barentse Wessel, geb. Monster, ged. Poeldijk
(R.K.) 16 oktober 1765, zn. van Barend Wessel en Grietje Claasse de Goedere.

8. CORNELIS, ged. Stompwijk (R.K.) 6 augustus 1771, begr. Stompwijk 6 augustus
1771?

9. JOHANNES, ged. Zoeterwoude (R.K.) 7 maart 1774, begr. Zoeterwoude 12 maart
1774.

Hij huwt 2e Zoeterwoude (schepenbank) 4 februari 1781 met Maria van der Meer, begr.
Zoeterwoude 25 januari 1785.

VIII. JOHANNES (JAN) JACOBUS OVERMEER, geb. Zoeterwoude, ged. Stomp-
wijk (R.K.) 25 juli 1765, watermolenaar, overl. Zoeterwoude 24 augustus 1822. Hij huw-
de le Zoeterwoude (schepenbank) en Zoetermeer (R.K.) 21 mei 1786 met Maria
(Marijtje) van Nes (van Es), ged. Veur (R.K.) 28 september 1760, overl./begr. Zoeter-
woude 29 januari/l februari 1810, dr. van Leonardus (Leendert) van Nes en Marijtje
Dirkse van Boshuijsen.
Kinderen:
1. DIRK, ged. Zoeterwoude (R.K.) 25 juni 1787, overl. Zoeterwoude 23 augustus

1790.
2. MARIA, ged. Zoeterwoude (R.K.) 8 mei 1788, overl. Zoeterwoude 15 juli 1788.
3. DIRK, ged. Zoeterwoude (R.K.) 28 mei 1789, overl. Zoeterwoude 29 december

1789.
4. MARIA (MARIJTJE), ged. Zoeterwoude (R.K.) 21 mei 1790, overl. Zoeterwoude

18 december 1859. Zij huwde Zoeterwoude en Stompwijk (R.K.) 19 mei 1811 met
Nicolaas Kapel (Capellen) ged. Aarlanderveen (R.K.) 18 januari 1786, arbeider/
dagloner, overl. Zoeterwoude 26 juli 1886.

5. MARIJTJE, ged. Zoeterwoude (R.K.) 16 oktober 1791, overl. Stompwijk 10 juli
1799.

6. THEODORUS, ged. Zoeterwoude (R.K.) 24 januari 1793, overl. Zoeterwoude
12 maart 1793.

7. THEODORUS, ged. Zoeterwoude (R.K.) 27 maart 1794, overl. Stompwijk 18 april
1798.

8. MARIA (MARIJTJE), ged. Zoeterwoude (R.K.) 27 maart 1794, begr. Stompwijk
10 juli 1799.

9. CORNELIS, volgt IX.
10. THEODORUS (DIRK), ged. Zoeterwoude (R.K.) 18 april 1798, watermolenaar,

overl. Zoeterwoude 12 september 1872. Hij huwde Zoeterwoude 18 april 1823 met

Ons Erfgoed, 1 le jrg. nr. 3, mei-juni 2003, blz. 119



Maria Reders, dr. van J ohannes Reder en Elisabeth Thomassen, ged. Nijmegen
(R.K.) 9 augustus 1799, overl. Zoetermeer 23 mei 1865.

11. HELENA, ged. Zoeterwoude (R.K.) 26 april 1801, overl. Voorburg 22 september
1865. Zij huwde Voorburg 13 februari 1825 met Philippus Sonius, ged. Voorburg
(R.K.) 29 oktober 1795, tuinknecht, overl. Voorburg 23 november 1884, zn. van
Philippus Sonius en Agatha Outshoorn.

Hij huwde 2e Zoeterwoude 15 september 1813 met Jacomijntje Hoezee, ged. Leiden
26 maart 1766, dr. van Jan Hoezee en Petronella Wolters. Zij huwde le met Johannes
Overmeer (zie VII, 1).

IX. CORNELIS OVERMEER, ged. Zoeterwoude (R.K.) 21 augustus 1795, watermo-
lenaar, overl. Zoetermeer 12 april 1860. Hij huwde Bergschenhoek 28 december 1817
met Martina (Martijntje) Janse de Heij, ged. Kralingen (R.K.) 4 februari 1787, overl.
Zoetermeer 10 november 1858, dr. van Johannes (Jan) Pieterse de Heij en Neeltje Jansdr.
Hillebrands, werkster.
Kinderen:
1. CORNELIS, geb. Bergschenhoek 31 mei 1818, overl. Stompwijk 22 november

1818.
2. JOHANNES, volgt X.
3. JOHANNES, geb. Stompwijk 28 juni 1821, arbeider, overl. Zegwaard 9 augustus

1888. Hij huwde Stompwijk 5 juli 1848 met Johanna Boeterse, ged. Kethel en Spa-
land (R.K.) 20 mei 1809, werkster, overl. Zegwaard 13 april 1885.

4. CORNELIS, geb. Stompwijk 20 januari 1823, arbeider/bouwknecht, overl. Zoeter-
meer 20 november 1852. Hij huwde Stompwijk 9 mei 1851 met Johanna van
Meurs, geb. Zoeterwoude 18 juli 1825, overl. Zoetermeer 19 mei 1859, dr. van
Hubertus van Meurs, arbeider/daggelder, en Johanna Hendrika van der Kluft.

5. Doodgeboren kind, Stompwijk 19 september 1824.
6. MARIA, geb. Stompwijk 17 juli 1826, overl. Stompwijk 18 januari 1828.
7. THEODORUS (DORIS), geb. Stompwijk 12 november 1827, overl. Zoeterwoude

17 februari 1830.
8. CORNELIA (NEELTJE), geb. Zoeterwoude 13 oktober 1830, winkelierster/

werkster, overl. Berkel en Rodenrijs 23 maart 1863. Zij huwde le Zoetermeer
15 juni 1863 met Jacobus Knijn, geb. Pijnacker 21 januari 1815, winkelier, overl.
Berkel en Rodenrijs 14 juni 1866. Zij huwde 2e Berkel en Rodenrijs 18 april 1867
met Dirk Vonk, zn. van Hugo Vonk en Wilhelmina van den Akker, geb. Berkel en
Rodenrijs 27 oktober 1834, arbeider/metselaar, overl. Berkel en Rodenrijs 26 sep-
tember 1873.

9. THEODORUS (DIRK), geb. Zoetermeer 31 december 1833, watermolenaar, overl.
Zoetermeer 3 mei 1906. Hij huwde Zoetermeer 12 april 1861 met Cornelia de
Bruijn, dr. van Adrianus de Bruijn en Martina Wijsman, geb. Bergschenhoek 3 sep-
tember 1824, overl. Zoetermeer 7 januari 1913.
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X. • JOHANNES OVERMEER, geb. Stompwijk 23 november 1819, watermolenaar/
arbeider, overl. Stompwijk 22 juni 1891. Hij huwde Ie Veur 15 mei 1848 met Johanna
(Jannetje) van der Vleut, geb. Voorburg 30 juni 1819, overl. Veur 11 juni 1866, dr. van
Joseph van der Vleut, dagloner/arbeider en Cornelia van Rooijen.
Kinderen:
1. CORNELIS, geb. Veur 8 april 1849, overl. Veur 19 augustus 1849.
2. CORNELIA, geb. Veur 22 mei 1850, overl. Veur 14 maart 1851.
3. CORNELIS, volgt XI.
4. CORNELIA, geb. Veur 17 augustus 1852, overl. Veur 31 augustus 1852.
5. JOSEPH, geb. Veur 6 januari 1854, overl. Veur 3 oktober 1854.
6. MARTINA (MARTIJNTJE), geb. Veur 8 juli 1855, overl. Veur 7 april 1856.
7. Doodgeboren kind, geb. Veur 24 december 1858.
8. MARTINUS, geb. Veur 11 juni 1860, overl. Veur 10 maart 1869.

Hij huwde 2e Stompwijk 15 augustus 1868 met Maria Catharina Nederpelt, geb.
Naaldwijk 2 maart 1836, werkster, overl. Stompwijk 15 oktober 1913, begr. Leidschen-
dam 17 oktober 1913, dr. van Adrianus Nederpelt, schoenmaker, en Johanna (Jannetje)
Dorst.
Kinderen:
1. ADRIANUS JOHANNES, geb. Stompwijk 1 november 1868, overl. Stompwijk

12 februari 1869.
2. MARTINA, geb. Stompwijk 18 april 1870, overl. Stompwijk 1 juli 1870.
3. JOHANNES, geb. Stompwijk 13 september 1871, overl. Stompwijk 11 oktober

1871.
4. MARTINUS, geb. Stompwijk 19 januari 1873, overl. Stompwijk 14 februari 1873.
5. MARIA, geb. Stompwijk 7 maart 1874, overl. Stompwijk 13 juni 1874.
6. JOHANNA, geb. Stompwijk 26 januari 1877, overl. Stompwijk 16 maart 1877, be-

gr. Veur 19 maart 1877.

XI. CORNELIS OVERMEER, geb. Veur 31 mei 1851, hovenier, overl./begr. Voor-
burg 3/7 december 1931. Hij huwde le Veur 23 mei 1884 Leidschendam (R.K.) 25 mei
1884 met Johanna Huberta van der Zalm, geb. Voorschoten 25 februari 1848, overl.
Stompwijk 24 april 1888, begr. Veur 26 april 1888, dr. van Jacobus van der Zalm, water-
molenaar, en Johanna (Antje) van der Berg.
Kinderen:
1. Doodgeboren kind, geb. Veur 22 januari 1887, begr. Veur 14 januari 1887.
2. Doodgeboren kind, geb. Veur 24 april 1888, begr. Veur 26 april 1888.

Hij huwde 2e Stompwijk 23 augustus 1889 en Leidschendam (R.K.) 27 augustus 1889
met Catharina Maria Witte, geb. Zegwaart 2 oktober 1857, overl. Stompwijk 13 okto-
ber 1897, dr. van Ernst August Wilhelm Witte, bouwman/arbeider, en Anna Maria
Schuts, arbeidster.
Kinderen:
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1. JOHANNES, geb. Stompwijk 28 oktober 1890, overl. Stompwijk 8 december
1890, begr. Veur 10 december 1890.

2. JOHANNES, geb. Stompwijk 5 februari 1892, seinhuiswachter NS, overl. Voor-
burg 8 maart 1963, begr. 's-Gravenhage 13 maart 1963. Hij huwde 's-Gravenhage
9 februari 1916, Leidschendam (R.K.) 20 juni 1918 met Cornelia Jobse, geb.
's-Gravenhage 11 november 1886, overl. Voorburg 10 augustus 1956, begr.
's-Gravenhage 13 augustus 1956, dr. van Willem Jobse, huisschilder, en Ida Maria
Antoinetta Blommestein.

3. WILHELMUS, geb./ged. Stompwijk /Leidschendam (R.K.) 18/19 december 1893,
treindienstleider NS, overl./begr. Amsterdam 3/7 mei 1966. Hij huwde Alphen a/d
Rijn 15 mei 1919 en Hazerswoude/Rijndijk (R.K.) 22 mei 1919 met Johanna
Klein, geb. Hazerswoude 23 september 1894, overl. Zwolle 27 december 1970, be-
gr. Amsterdam 30 december 1970, dr. van Wilhelmus Kleijn, arbeider/brugwachter,
en Agatha Zuidwijk.

4. JOHANNA MARIA, geb. Stompwijk 2 mei 1895, overl. Amsterdam 21 september
1976. Zij huwde Veur en Leidschendam (R.K.) 4 januari 1923 met Lubbertus Hen-
dricus Krom, geb. Zutphen 12 juli 1888, treinbestuurder/schoenmaker, overl. Am-
sterdam 31 oktober 1968, zn. van Petrus Johannes Krom, Machinist NS, en Bregitta
Cornelia Buijkes.

5. MARTINUS, geb. Stompwijk 7 juni 1896, overl. Stompwijk 19 juli 1896, begr.
Veur 21 juli 1896.

Hij huwde 3e Voorschoten 3 november 1899 met Cornelia Schouten, weduwe van Jaco-
bus Langerac, dr. van Joannes Schouten en Matje Zonderop, geb. Oegstgeest 14 septem-
ber 1844, overl. Veur 22 juli 1915, begr. Leidschendam 26 juli 1915.

Overzicht publicaties [42]
H. Klunder

C. Keppel: Aanvulling kwartierstaat Nellie Van Bockel. [Geb. 1789, Langendonck,
Marie Schouwenaar. [Kw.st. Algera, geb. Huygens, Van Dormael.] Vlaamse Stam,
1850, Friesland.] Zeeuwse Kwartierstaten, apr. '03.
m ' ' DJ. van de Velde: De oudste generaties van
J. Caluwaerts: Kwartierstaat van Joseph Xa- de Thoolse familie Camhoot/Kamhout.
vier de Bériot. [Geb. 1764, Doige, Dubois de [1600-1798.] Van Zeeuwse Stam, mrt. '03.
Fiennes, Geens.] Vlaamse Stam, apr. '02 j C a l u w a e r t s : Kwartierstaat van Michel Eu-
A.J. van der Zeeuw: Een raadsel opgelost - de gêne Claes. [Geb. 1759, Van Kerckhoven,
herkomst van Elias Bomli en Maria de Visser Goltfus.] Vlaamse Stam, apr. '03.'
en de genealogie van de Nederlandse tak van j G K o n i n g . V o n D e n t z s c h e n d e deSerteurs
het Zwrtserse geslacht Bommeli. [1640- y a n N a m e n [1727-1939.] Ons Erfgoed, mrt.-
1974.] Gens Nostra, apr./mei '03. tQ3

J. Caluwaerts: Kwartierstaat van Guillielmus
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J. Caluwaerts: Kwartierstaat van Antoine Jo-
seph d'EIderen. [Geb. 1761, Peeters, Ver-
binnen, Van der Linden.] Vlaamse Stam,
apr. '03.

H.C.J.M. Kreijns: Gijs van Eijll, zijn voorou-
ders en verwanten - Een hypothese.
[Kwartierst. vóór 1493, Van Lieck, Van Ha-
vert,.Van Heinsberg.] Limb. Tijdschr. Ge-
neal., apr. '03.

A.S. Flikweert: Kwartierstaat Gaanderse -
Van de Stolpe (Duiveland). [Maris, Van
Oeveren.] Zeeuwse Kwartierstaten, mrt. '03.

R. Baltus-Beerends: Mijn grootouders van
moederskant -1. De Goede. [1710-1991.]
Westfriese Families, feb. '03.

J.P.A. Koeken: De familie Van Heumen uit
Oss. [16e eeuw-1675.] Geneal. Tijdschr. O.-
Brabant, apr. '03.

R. Joghems: Mijn Argentijnse familie.
[1855-1999.] GensNostra, apr./mei '03.

C. Keppel: Aanvulling kwartierstaat Cornelis
Marcus Klap. Zeeuwse Kwartierstaten, jan.
'03.
C.M. Klap: Idem. Zeeuwse Kwartierstaten,
mrt. '03.

J.J. van der Weele: Reactie [...]: Het geslacht
Kole. [1720-1823.] Van Zeeuwse Stam, mrt.
'03.

K. Kuiken: In Lucht opgegaan? Een analyse
van 16de-eeuwse Rijnlandse leenregisters,
morgenboeken en belastingkohieren. [Met
schema: 'Fragmentgenealogie Van der
Laan', vóór 1500-1616.] Ned. Leeuw, jan.-
feb. '03.

J. Caluwaerts: Kwartierstaat van Frédéric
Constant Henri Lints. [Geb. 1833, De Neeff,
Claes, Hambrouck.] Vlaamse Stam, apr. '03.

J. Caluwaerts: Kwartierstaat van Charles Jo-
seph de Luesemans. [Geb. 1808, Joniaux,
De Heusch, De Lardenois de Ville.] Vlaam-
se Stam, apr. '03.

S.M. Auwerda-Berghout: Luyendijck-
vrouwen. [Met 'Fragmentkwartierstaat', 16e
eeuw.] Ons Voorgeslacht, apr. '03.

A.J. Stasse: Van Malborch - Van Haeften.
[Antwoord op vraag, 15e eeuw-1622.] Ned.
Leeuw, jan.-feb. '03.

A.W. Mees, R.S.H. Mees, M.R. Doortmont:
Miyasaka, Okino en Rudolf Adriaan Mees -
De Japanse wortels van een tak van de familie
Mees. [1815-1950.] Ned. Leeuw, jan.-feb. '03

R. Baltus-Beerends: Mijn grootouders van
moederskant - II. Meijer. [1766-1984.] West-
friese Families, feb. '03.

A. Sonneveld: Een eerste aanzet tot een gene-
alogie Van Mullem uit Charlois - vervolg/
deel 2. [Pijnacker, 1814-2003.] Medede-
lingenblad NGV afd. Delfland, mrt. '03.

J. Caluwaerts: Kwartierstaat van Jean Geor-
ges de Néeff. [Geb. 1773, Van Wijngaerde,
Smeesters, Jamar.] Vlaamse Stam, apr. '03.

J. Noordhoek: Het geslacht Noordhoek in
Zeeland: de 'Noord-Bevelandse' tak - De ge-
nealogie van Adriaen Willems Noorthoeck.
[1660-2002.] Van Zeeuwse Stam, mrt. '03.

L. van Belzen: Het geslacht "de Nooij-
er" (vervolg). [1830-2000.] Van Zeeuwse
Stam, mrt. '03.

J. Caluwaerts: Kwartierstaat van Gerard Xa-
vier Bernard Joseph d'Onyn de Chastre.
[Geb. 1757, Columbanus, De Herckenrode,
Hugo.] Vlaamse Stam, apr. '03.

J. Caluwaerts: Kwartierstaat van Henri Louis
Peemans. [Geb. 1810, Possewijck, Van der
Buecken, Verhoeven.] Vlaamse Stam, apr.
'03.

E.C.W.L. Marres: De oorsprong van het ge-
slacht Pekelharing - Vijf generaties Zaanse
scheepsbouwers in de 17de en 18de eeuw.
Ned. Leeuw, jan.-feb. '03.

J. Caluwaerts: Kwartierstaat van Jean Baptis-
te Joseph Plasschaert. [Geb. 1769, Otté,
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Goes, Nijs.] Vlaamse Sam, apr. '03.

J. de Puit: Kwartierstaat Jan de Puit. [Vogel,
Huige, Kunst.] Zeeuwse Kwartierstaten, jan.
'03.
Idem (vervolg). Zeeuwse Kwartierstaten, mrt.
'03.

E. van Beek, E.H.J. Somer: Het burgemees-
tersgeslacht Prins (Bennekom/Ede). [1717-
1916.] GensNostra, apr./mei '03.

J. Vandenbempt: De erfgenamen van Anna
van Blommeghem (overl. 1727), 19de-eeuws
winstbejag? [Pulincx, Neerlinter, 1600-
1804.] Vlaamse Stam, apr. '03.

C. Keppel: Aanvulling kwartierstaat Adriaan
Cornelis van Hese. [Kw.st. Maatje Schouwe-
naar, geb. 1756.] Zeeuwse Kwartierstaten,
jan. '03.

J.J.G. Stalpers: Fragment-genealogieën uit
Oerle (vervolg). 19. Schuts [ca. 1600-1741] -
20. Peter Jan Joordens [1627-1765] - 21.
Rooyackers [17e eeuw-1769]. Geneal. Tijd-
schr. O.-Brabant, apr. '03.

G. Beets-Zwan: Een familie (Smack) Dekker
(deel 1). [1632-1903.] Westfriese Families,
feb. '03.

J.E. Stoutjesdijk: Het gebruik van het mense-
lijk Y-chromosoom bij het genealogisch on-
derzoek. [Met 'Beknopt genealogisch over-
zicht van Leendert Rollof/Stoutjesdijk'.
[Tholen, 1621-1877.] GensNostra, apr./mei
'03.

P. Begheyn: Het kroost van Joost - Een gene-
alogie van de familie Van Thiel tot aan haar
komst naar Beek en Donk in 1722.
[Nistelrode, vanaf ca. 1565.] Geneal. Tijd-
schr. O-Brabant, apr. '03.

G.C. Bek: Kwartierstaat Maria Timmerman
(vervolg). Zeeuwse Kwartierstaten, jan. '03.

J. Caluwaerts: Kwartierstaat van Ferdinand
d'Udekem. [Overl. 1853, De la Bawette, De

Cupere, Van Craeywinckel.] Vlaamse Starn,
apr. '03.

J.-P. Van Binnebeek: De votiefschilderkunst
in Jezus-Eik. [Met kwartierstaat van Philome-
na Vandenpias (geb. 1856), Wijnants, Huy-
brechts, Vranckx.] Vlaamse Stam, apr. '03.

J. Caluwaerts: Kwartierstaat van Léopold
Francois Vanderkelen. [Geb. 1813,Dufour,
Hulin, Borremans.] Vlaamse Stam, apr. '03.

N. van dern Borre, E. Roets: Verwantschap
bij en tussen de eeuwelingen van Groot-
Boortmeerbeek. [Met tabellen (= stamreek-
sen, soms meer namen): 1: Verlinden (1670-
1996), 2: Servaes (17e eeuw-1996), 3: Huyb-
rechts (1650-1989), 4: Geets (17e eeuw-
1996), 5: Hannes (1715-1996), 6: De Coster
(1750-1990), 7: Pira (1760-1992), 8: Rom-
bouts, Geets (1667-1996), 9: Massart (1781-
1992).] Geneal. & Herald. in Vlaanderen, apr.
'03.

M.S.F. Kemp: Hodenpijl - Poot - Vermij.
[Antwoord op vraag, 1500-1608.] Ned.
Leeuw, jan.-feb. '03.

W. Nolten: Pater L.J. Weidmann, zijn werk
en afkomst. [Met '(Fragment)-Kwartierstaat',
Coenen, Sensen, Handels.] Limb. Tijdschr.
Geneal., apr. '03.

A. Welschen: Herkomst en geschiedenis van
de familie Welschen en de geografische ver-
spreiding van deze familienaam (vervolg).
[Rotterdam, 1847-1996.] Limb. Tijdschr. Ge-
neal., apr. '03.

J. Caluwaerts: Kwartierstaat van Guillaume
Nicolas Joseph de Wyels. [Geb. 1762, Au-
denrode, Sterckendries, Van de Meren.]
Vlaamse Stam, apr. '03.

KJ. Slijkerman: Het geslacht van Pieter en
Adriaen Wijtensz. uit Oost-Barendrecht.
[Patroniemen, 1470-1663.] Ons Voorge-
slacht, mrt. '03.
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Beroepen van toen (Naaikussenmaker -
H.M. Lups

Naaikussenmaker
Maker van naaikussens. Deze werden ge-
bruikt om naaigoed op te spelden.

Naai-matres
De naai-matres oefende haar vak uit in een
naaiwinkel.
Ze had particuliere leerlingen, maar ook
meisjes, die haar door de diaconie gezon-
den werden. Uiteraard was ook dat in een
reglement geregeld: "De naai-Matres zal
gehouden zyn de kinderen, die haar van de
Diaconie zullen gezonden werden, te in-
strueeren des Somers en des Winters twee-
maal, en zo 't nodig geoordeeld werd drie
maal daags: des Somer's van 's morgens
half agt tot 12 uuren; des namiddags van
half twee tot vyf uren, en des s'avonds van
half zes tot half agt uren; en des Winters, te
rekenen van den 1 October tot den laatsten
Maart, van s'morgens ten half 9 tot 12
uuren, des namiddags: van half twee tot vyf
uren, indien 't dagligt zulks zo lang toe laat,
en des avonds van half zes tot half agt uren;
en zo zy by de een of ander ontboden werd,
't daar heen zien te dirigeeren, dat hare ab-
sentie, ten voorsz. Tyde, op de Naaiwinkel
zoo min mogelyk voorvalt."
Aldus artikel 1 van een dergelijk reglement.
Ook oefende ze haar beroep uit in een
weeshuis. In de Zeeuwse Stam van 1974 is
in de nofulen van het Armenweeshuis te
Middelburg ook sprake van een opper naai-
matres.

Naaimoeder
De naaimoeder gaf onderricht in het naaien
(van linnen) in een wees- of een spinhuis.
Zo was Ariaantje Bezemer ged. 2-10-1763

naaimoeder in het weeshuis te Vlaardingen.

Naaldenkoopman, naaldenkramer
Koopman/kramer in allerhande soorten
naalden.

Naaldenmaker
Een specialisme was de stalen zeilnaalden-
makerij. In de Amst. Crt van 22 februari
1800 werd de volgende advertentie ge-
plaatst: "Ik, ondergeteekende, eenigste fa-
briekeur in staale zeilnaalden in de lste

Goudsbloemdwarsstraatm het 2de huis van
de Goudsbloemsstraat, daar het Wapen van
Dantzig uithangt, te Amsterdam D. 12, Gr.
26, no.5, waarschuwd de kooplieden, die
commissie hebben in zeilnaalden, dat zy
wat omzigtig zyn, omdat er lieden zyn, die
zich niet ontzien om zich voor naalden-
maakers uit te geeven, en het niet zyn. En
dus commissiën ophouden en de lieden be-
driegen met goed, dat niet te gebruiken is.
Paulus de Ruyter:".
In de Amsterdamse Jordaan waren destijds
zes naaldenmakersgangen (stegen).
Bij spelden- en naaldenmakers was een
veel voorkomende naam Apollinarius {Ons
Voorgeslacht, jan. 1952, pag. 91).

Nachtbidder
Nachtbidder is geen beroep maar een naam
voor 'sterke bedelaars" die 's nachts om
aalmoezen komen vragen. | Placaat tegens
het uitgaan en loopen met Roeren, mitsgad-
ers tegens de Nachtbidders, Keesjagers enz.
Friesch Placaatb. 5, 809 {Opschrift). Zie
ook o.a. Nederl. Historiën, mart 1992 p.
138enjg 1993, p. 135.
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Nachtbiaser (-bleser), nachtwaker, ei-
genlijk nachttrompetter of nachthoorn-
blazer. Vgl. Bias er: Nachtblesers eedt. Dat
ick oprecht nachtweker wesen sal, die
wacht des nachtz geboorlick ende wael hal-
den sal, R. v. Nijm. 373, 69 (a. 1581); vgl.
Ann. Em. 20, 176: J. die de nachtwake dit
jaer ghehouden heeft upt beelfroy ...,
stekende telken uere in der nacht den
hooren".

Nachtroeper, nagtroeper
Nachtwacht, ook klapwaker (meerv.o.a.
klapperluyden) of ratelwacht genoemd.
Hun waakloon bedroeg soms één, soms an-
derhalve stuiver. Bij zware dienst wel eens
twee stuivers. Hun kapitein had altijd het
dubbele daarvan. (De Oude Tijd, 1872).
Onderstaand reglement geeft inzicht in de
taken van een nachtroeper:
Reglement voor den nagtroeper of klapwa-
ker binnen de gemeente van Vught (1803)

art l
Den nagtroeper zal alle uuren precies langs
de straaten omgaan en door het slaan van
de klep alsook met luyder stemme roepende
wat uur de klok heeft geslagen, zig doen
hooren zonder iets van de na te meidene
toer of omgang over te slaan en daar van in
gebreken blyvende zal hy daar over door
den heere schout civiel en regenten de facto
kunnen worden gecasseert

2
Den omgang welke den nagtroepen elke
uure zal moeten doen begint aan de huizin-
ge gen.t de Speelwagen, den Steenweg op
tot aan de Roomsche pastorye, van daar het
straatje door voor by de huizinge Kouwen-
burg, langs den tuyn van de huizinge Muy-
serik tot aan 't tweede yzere hekken by 't
casteel van Beresteyn, van daar terug tot
aan 't gasthuys, wyders over het marktveld
tot aan de huizinge genaamt Bleyenburg en

vervolgens nevens de pastoryhuizinge by
de herberg 't Byltje op den Steenweg en zoo
voorts tot de Zwaan

3
Het omgaan van den nagtroeper zal begin-
nen van den eersten october tot den laatste
maart, ieder jaar van savonds tien uuren tot
smorgens ten vyf uuren en van den eerste
april tot den laatste september van savonds
tien uuren tot smorgens ten drie uuren

4
Den nagtroeper brand ontwaar wordende
zal aanstonds zulkx moeten uitroepen en
door het verkeerd slaan der klap aan de in-
woonderen bekent maaken, de bewoonders
van de huizingen in zynen omgang zynde
opkloppen en den rotmeester in wiens wyk
den brand is waarschouwen, mitsgaders
aanstonds kennisse hier van geven aan de
naastbywoonende regenten ten eynde desel-
ven ingevolge het brandreglement gearres-
teerd den 25 january 1764 de nodige hulpe
en adsistentie kunnen bybrengen

5
Den nagtroeper in het omgaan eenige deu-
ren of vengsters van huyzen by ontyden
openvindende of in huyzen eenig onbehoor-
lyk remoer vernemende als mede laat ligt in
de huyzen als anderzints ontwaar werden-
de, waar uit hy nagtroeper zoude kunnen
denken 'er brand of eenige onraat was, zal
hy aan dusdaanige huizen met discretie
aankloppen, de bewoonders waarschouwen
en ook als het nodig is, haar adsistentie aan-
bieden of op derzelver requisitie de naaste
buuren te hulpe roepen, aanstonds daar van
ook kennisse geevende aan den schout ci-
viel of wel deszelvs gecommitteerde of
naastbyzynde regenten op poene zoo hy
daar van in gebreke bleeve de facto van zy-
ne bedieninge zal worden afgezet

6
Indien den nagtroeper eenige dieverye,
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huisbraak, geweld of andere verboode fei-
ten gewaar word, zal hy zoo veel hem
doen'lyk is, hetzelve trachten te weeren,
hetzy door het waarschouwen en opkloppen
van de geene die zulkx aangaan mag, gelyk
ook van de buuren of wel regenten, om zo-
danige dieven, huisbrekers en geweldenaars
te apprehendeeren of doen apprehendeeren
op poene als voor

7
Indien den nagtroeper ontdekte, dat aan
eenige huyzen, schuuren en stallen wierden
gebroken of van hout, hooy, strooy, aardap-
pelen als andersints wierde weggenomen,
zal hy de bewoonders of eigenaars aan-
stonds waarschouwen, de breekers of die-
ven in zekerheid trachten te nemen en by
faute van dien naauwkeurig agt geeven of
deselven hem bekent zyn, hier van mede
aanstonds kennisse gevende aan den heere
schout civiel of aan anderen hier voor ge-
melt

8
Indien den nagtroeper des nagts imand op
straat vind leggen, welke door dronken-
schap of andere toevallen buyten staat mog-
te weezen zig te helpen, zal hy die de nodi-
ge adsistentie moeten doen, door het aan
zyne nabestaande indien die in den omtrek
van den voorbepaalde roepplaatsen woonen
bekent te maken of wel iemand tot zyne
hulpe te bezorgen

9
Indien den nagtroeper mogte ontdekken,
dat in eenige huizen of herbergen door
vreemdelingen, dronkaars of andere per-
soonen geweld aan de bewoonderen wierde
aangedaan of vegteryen en andere onorden-
telykheeden wierden gepleegt, daar van zal
hy aanstonds kennisse moeten geven aan
den heere schout of wel aan derselve ge-
committeerde of andere regenten daar
naastby woonende tot het doen van de nodi-

ge voorzorge
10

Wanneer iemand den nagtroepere op straat
mogte aanspreeken, zal hy denzelve vrien-
delyk antwoorden dog ingeval hem iemand
onbetamelyk bejegent zal hy door 't ver-
toonen van zyn klap doen zien, dat hy
nagtroeper is om alzoo van dezelve ontsla-
gen en bevryt te worden. En ingeval hy fei-
telyk mogte worden aangerant, zal hy
nagtroeper geweld met geweld mogen kee-
ren

11
Den nagtroeper zal zyne bedieninge zelve
in persoon moeten waarnemen, zonder dat
aan hem gepermitteerd word een ander in
zyn plaats te stellen of nemen, ten waare by
ziekte wanneer hy een ander in zyn plaats
moet stellen en daar toe nemende een per-
zoon hun eerwaerdens aangenaam

12
Den nagtroeper zal moeten zorge dragen
van niet beschonken te zyn op de tyd van
zyn functie op poene als voor

13
Den nagtroeper zal alleen aangesteld wor-
den voor den tyd van een jaar en zal mits
dien by het expireeren van het jaar kunnen
afgedankt worden, ook eerder en ten allen
tyden zoo wanneer bevonden mogte wor-
den, dat denzelve zig in het stuk van zyn
functie niet behoorlyk kwame te kwyten,
zonder dat heeren regenten verplicht zullen
wezen hem daar voor reeden te geven

14
Den nagtroeper zal tot tractement genieten
een honderd twintig guldens sjaars waar
van uit dorpscas betaald worden twee en
vuftig guldens en het overige van de contri-
buanten uit de kom van het dorp, bovendien
by aanvang zyner bedieninge een jas, een
paar goede sterke laarsen en voorts jaarlyks
een paar schoenen
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15
Den nagtroeper zal van gemeentens wegen
werden voorzien van een goede klap en zo-
danig geweet als heeren regenten tot zyne
defensie zullen nodig oordeelen allen het
welke by ophoudinge en expiratie zyner
bedieninge aan heeren regenten zal moeten
terug gegeven worden

16
Den nagtroeper zal by het aanvaarden zyner
functie moeten presteeren den eed van ge-
trouwigheid, zoo op dit reglement als ook
op het geene by zyne aanstellinge mogte
geordonneerd worden

17
Heeren regenten behouden aan zig de magt
om dit reglement ten allen tyden te mogen
amplieeren of veranderen naar hun welge-
vallen

18
En zal extract van dit reglement by de aan-
stellinge van een nagtroeper worden ge-
voegt, omme zig daar na benevens de ver-
dere inhoude zyner commissie te kunnen en
moeten reguleeren
Aldus gedaan en gearresteerd in vergade-
ring binnen Vught dato et presentibus ut
supra
Bron: Streekarchief Langs Aa en Dommel,
AA Vught 10 f 132 25-5-1803

Verdere bronnen o.a.:
Reglement en Instructie voor de Nagtroe-
pers of Klapwakers by den Magistraat der
Hoofdstad 's Hertogenbosch (1790)

Nachtwerker
Iemand die nachtwerk verricht, maar in de
betekenis van stilleveger.
Op plaatsen waar faecalien op grachten
konden worden geloosd werden te Amster-
dam privaten op putten of kuilen geplaatst.
Deze putten werden van tijd tot tijd ge-

ruimd door de nachtwerkers, door burge-
meesteren daartoe aangesteld en beëdigd
(Amstelodamum jan. 1965, pag. 8)
Commissaris van de nachtwerkers was o.a.
j . Adriaen van Paddenburg (53e Jaarboek
Amstelodamum, p. 113)
In de Keuren van Leiden 31 komt als bepa-
ling voor: De voorsz. Nacht-werckers
(sullen) daeghs te vooren, eer sy eenige se-
creten sullen reynigen, aen de Overste der
klapper-luyden ...., moeten aengeven, waer
... sy des nachts daer aen volgende, een of-
te meerder secreten sullen reynigen.
In de Keuren van Rotterdam 1, 272 a van
1721 werd bepaald: "Voor ydere Tonne die
word uytgedragen ... sal aen de geadmit-
teerde Nagtwerkers moeten worden betaalt

In het Middelnederlandsch Woordenboek
staat vermeld: Schijthuus (scijt-, -huys),
znw. o. Mnd. schithüs; mhd. schizhüs: ndl.
schijthuis. Bestekamer, geheim gemak.
Gemma 194v: een schijthuys, stercorium i.
cloaca vel puatum; 40v: een schijthuys-
vagher {sekreetruimer, nachtwerker), clo-
acarius. Kil. schijthuys, latrina, forica.
Plant, schijthuys oft gemeyn schijthuys, la-
trina vel forica. — In dezelfde bet. Voc.
Cop. scijtcamere, heymelecheit, tristegum
(Dief.).

Men onderscheidde 'Nachtwerkers-Baazen
en Knechts.
Verdere bron o.a.:
Instructie en Reglement voor den Stillen
Nagtwercker der Stadt 's Hertogenbosch
(1767)

Nappendraaier
Draaier van houten drinknappen en schalen.

Negotiant
Handelaar. Dominicus Sloterdijk, geb. 3-5-
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1865 was Konvooimeester en negotiant te
Makkum, Benjamin Fernandus, jood, was
negotiant in tabak en obligatiën

Nestelmaker, nestelmakere, nestelmaec-
ker
Vervaardiger van nestels.
Een nestel is een koord, veter, riem of rijg-
snoer waarvan het einde gesloten wordt
door een malie, een klein kapje, o.a. van
koper, teneinde het gemakkelijk door een
opening gehaald kon worden. Er waren zeer
eenvoudige nestels maar ook gecompliceer-
de, bijv. op uniformen en livreien. "Ieder
officier droeg een hoed met gouden galon,
op de rechter schouder een gouden nestel,
die niet langer dan tot den elleboog mocht
afhangen (Kuypers, Ned. Artill. 3,18)

Nestelkoetsier, nestellakei
Koetsier, resp. lakei in dienst van het ko-
ninklijk hof hier te lande, nestels hebbend
als onderscheidingsteken.

Nettenboetster, nettenbreier, nettenma-
ker
In de visserij op de binnenwateren zorgden
de vissers veelal zelf voor de aanmaak en
het onderhoud van hun netten. De winter-
maanden en de zomeravonden werden daar-
aan besteed. Werden de vissers te oud voor
hun gewone werk, dan was hun vaardigheid
in het nettenbreien nog het enige middel om
wat bij te verdienen. Voor andere vissers,
voor rederijen (vooral zalmvisserijen) wa-
ren in verschillende plaatsen dan ook vrij
veel oude lieden bezig.
De netten voor de zeevisserij waren te groot
om in huis gemaakt of hersteld te worden te
worden. Het breien en boeten van deze gro-
tere netten vond fabrieksmatig plaats. Het
repareren van netten, het boeten was vooral
werk voor vrouwen en meisjes. Doorgaans
gebeurde dit in de open lucht. Zie afbeel-
ding voorzijde van dit blad.

Boekennieuws
H.M. Lups

Omzien naar water, Hoogheemraadschap Am-
stel, Gooi en Vecht, 2002, ISBN 990-806366-2-
2, 96 pag., prijs € 10,-, auteurs Roei de Neve en
Alex van Heezik. Dit boekje werd uitgebracht
door het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en
Vecht naar aanleiding van het vijfjarig bestaan
van het hoogheemraadschap. HNT historische
producties kreeg de opdracht deze publicatie te
vervaardigen met als doel een breed publiek
over de historische achtergronden van het schap
te informeren. In zes hoofdstukken wordt veel
wetenswaardige informatie verstrekt over dit
hoogheemraadschap, dat zich in ruimte uitstrekt
over drie provincies (Noord- en Zuid-Holland
en Utrecht). Hoewel het vorig jaar slechts vijf
jaar bestond, heeft het van de Middeleeuwen af
voorgangers gekend. Er wordt allerlei informa-
tie gegeven, bijv. over engen (smalle percelen),

meenten (gemeenschappelijke weiden), wierrie-
men (dikke pakketten zeewier ter versteviging
van dijken), techniek, bestuur en zorg voor de
waterschapskwaliteit. Het boekje kan worden
besteld bij de afdeling Communicatie van het
hoogheemraadschap te Hilversum.

Waterschappen, veenpolders en particuliere
polders in Midden en Zuid-Friesland. Verza-
melinventaris van de gedeponeerde archieven
van het voormalige waterschap Boarnferd 1754-
1983, auteur waterschapsarchivaris J. Hagen,
Wetterskip Boarn en Kliff, 2002, ISBN 90-
9016328-X, 271 pag.
Dit is een verzamelinventaris van de gedepo-
neerde archieven van het voormalige water-
schap Boarnferd, Dit omvatte het gebied
rondom Joure en Heerenveen. De in dit boek
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beschreven waterschappen, particuliere- en
veenpolders vormen de voorgangers van het
huidige Waterschap Boarn en Klif. Ze hebben
grote invloed gehad op de veranderingen in het
landschap. Het was hun taak om na de verve-
ning, waardoor hele gebieden onder water kwa-
men te staan, weer in te polderen en droog te
malen. De auteur laat iedere inventaris (Het to-
taal omvat 27 archieven en archiefjes) vooraf-
gaan door een korte inleiding waarin de historie
van het betreffende gebied wordt beschreven. In
totaal is zo'n 70 meter archief ontsloten. Voor
lokale en regionale onderzoekers is deze inven-
taris van groot belang. Ook de genealoog met
familie uit deze regio vindt voor de familiege-
schiedenis ongetwijfeld informatie, die de moei-
te waard is.

Onderzoek bij het Centraal Bureau voor Ge-
nealogie. Uitgave van het Centraal Bureau voor
Genealogie, 2003, ISBN 90-5802-029-0, 63
pag., prijs € 8,—. In deze zeer informatieve
gids, verschenen in de CBG-reeks onder nr. 19
is beknopt beschreven welk een schat aan infor-
matie het CBG de genealogische onderzoeker
heeft te bieden. Niet alleen in de studiezaal,
waar slechts een beperkt deel zichtbaar is van
de enorme hoeveelheid informatie waarover het
CBG beschikt, maar ook in de uitgebreide de-
potcollectie.
Na een korte inleiding worden de activiteiten
van het CBG beschreven: de CBG-website, de
opbouw van de collectie, het bezoek aan de stu-
diezaal en de catalogus. Ook komen aan de orde
de persoonskaart en de persoonslijst, het ge-
bruik van eerder al dan niet gepubliceerd genea-
logisch onderzoek, gelegenheidsdrukwerk (vaak
nuttig om mogelijke verwanten te traceren),
bronnen van elders afkomstig, de heraldiek, het
onderzoek in het buitenland en een aantal bij-
zondere onderwerpen. Ook wordt uitgelegd hoe
men de bronnen, die men bij een onderzoek
heeft geraadpleegd dient te verantwoorden. Al
bij al een zeer nuttige uitgave voor hen die on-
derzoek bij het CBG doen en voor hen, die het
CBG nog niet bij hun onderzoek betrokken.

Het geslacht Nagtegaal in en rondom
Utrecht, auteurs H.K. Nagtegaal en J. Nagte-
gaal, 189 pag. ingenaaid. Delft/Vleuten 2002.
Deze publicatie betreft de familie Nagtegaal die
vooral in de provincie Utrecht voorkwam, maar
uitwaaierde o.a. naar Noord- en Zuid-Holland.
De oorsprong van dit geslacht ligt in Beeck bij
Duisburg, Nordrhein-Westfalen, waar de stam-
vader Herman Nachtigall woonde (circa 1637-
1727). Twee kleinzonen, de broers Hermann en
Evert Nachtigall (later vernederlandst naar
Nagtegaal) vertrokken in 1728, resp. 1734 naar
Zuilen. Hun nageslacht omvat zo'n 1700 perso-
nen. Deze familie Nagtegaal is de grootste met
deze naam in Nederland. Er wordt ook nog kort
aandacht besteed aan de andere families van die
naam, zowel in Nederland als in het buitenland.
Reeds in de Middeleeuwen kwamen hier te lan-
de, voor zover bekend, vier geslachten Nagte-
gael voor. In de zeventiende en de achttiende
eeuw zijn dertig verschillende geslachten Nach-
tegael te traceren, die niet op deze vier aanslui-
ten en die ook niet met elkaar verwant waren.
Van die dertig stammen zijn er in de twintigste
eeuw nog ongeveer tien over. Er is aandacht
voor de adellijke Nachtegalen, het familiewa-
pen, de centrale ligging van Utrecht, de steen-
en panovens, waar vele van de familie de kost
verdienden en uiteraard de genealogie. Tot be-
sluit een naamregister, een register op voorna-
men van Nagtegalen en een lijst van inteke-
naars.

Al bij al een zeer verzorgde uitgave waaraan 35
jaar onderzoek ten grondslag ligt en waarop de
cu eur? trots kunnen zijn. Aan het eind van de
genealogie zijn door middel van noten de bron-
nen vermeld.
Van deze publicatie zijn nog beperkt exempla-
ren verkrijgbaar door overmaking van € 29,-
(inclusief verzendkosten) over te maken op
bankrekening 3000.17.006 t.n.v. J. Nagtegaal,
Poortland 4, 3451 VB Vleuten. Voor inlichtin-
gen tel. 030-6772202, e-mail nagt@tref.nl

Het Rotterdamse geslacht Nagtegaal, auteur
H.K. Nagtegaal. 166 pag., ingenaaid. Delft
2003.
In 1988 verscheen Het Rotterdamse Geslacht
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Nagtegaal met als ondertitel: 650 nakomelingen
van Hughe Nachtegael. Na de sluitingsdatum
kwamen er nog steeds aanvullingen binnen. Met
name gegevens uit Canada. Bovendien bleek
een aantal gezinnen incompleet te zijn. Het on-
derzoek is doorgegaan met als resultaat dat er
nog een paar honderd Nagtegalen bij gevonden
zijn, o.a. diverse nakomelingen van een aantal
negentiende eeuwse schippers, die nauwelijks
een vaste verblijfplaats hadden. Daarnaast kon
veel inhoudelijke informatie worden toege-
voegd. Deze uitgave behandelt het Middel-
eeuws geslacht Nachtegael in Rotterdam en hun
nakomelingen in Capelle aan den IJssel, Kralin-
gen en Alphen a/d Rijn waarna zij zich ver-
spreidden over de driehoek Amsterdam-
Utrecht-Rotterdam. Na enkele inleidende artike-
len: Ontstaan van onze achternamen, het fami-
liewapen en de oudste vermeldingen van Nach-

tegalen en hun familiewapens in Nederland en
in het buitenland, Nachtegalen in de adelstand
en de Jonker-Fransen-oorlog 1488-1492 volgt
de eigenlijke genealogie, beginnend met Hughe
Nachtegael die leefde in de tweede helft van de
dertiende eeuw. Na de genealogie een overzicht
van de aantallen Nagtegalen in Nederland in
1947, de noten met bronvermeldingen, de index
op achternamen, een index op voornamen
Nagtegalen, een lijst van afkortingen en de inte-
kenaars.
Ook van deze uitgave is nog een beperkt aantal
exemplaren verkrijgbaar en wel door overma-
king van € 27,50 (incl. verzendkosten) op post-
giro 2114551 t.n.v. H.K. Nagtegaal, Sibeliu-
slaan 4, 2625 ZC Delft.
Voor inlichtingen: tel. 015-2570069,
e-mail: H.K.Nagtegaal@zonnet.nl

Agenda
05-07 Genealogische Zomermarkt PRO-GEN in de 'Aker' te Putten (10-16 u.) *)
06-09 Themadag notarissen in heden en verleden. Rijksarchief Noord-Holland te

Haarlem. Lezingen en diverse stands. (10-16.00 u.) *)
06-09 Genealogische dag, georganiseerd door het Zeeuws Archief en de afdeling Zeeland

van de N.G.V. In het Zeeuws Archief te Middelburg. Naast een genealogische
markt is er de aanbieding van het eerste exemplaar van de gids voor
stamboomonderzoek 'Zeeuwen gevraagd', terwijl 's middags ook workshops
worden gehouden: Zeeuwse emigranten naar Noord-Amerika, Zeeuwen naar
Rotterdam e.o. en Zoeken in ISIS.

20-09 Oost-Gelderse Contactdag 2003 in cultureel centrum 'De Bron', voormalige kerk
te Ruurlo. Entree gratis.

27-09 Nationale Genealogische Dag Prometheus, gebouw Werktuigbouwkunde en
Scheepsbouwkunde, Mekelweg 2, Delft Symposium met drie parallelle
lezingencycli en grote jaarmarkt. *)

11-10 Friese Genealogische Contactdag in Tresoar, het Fries Letterkundig en
Historisch Centrum in de locatie van de provinciale bibliotheek, Boterhoek 1 te
Leeuwarden (10-16 u.) *)

*) Op deze dagen is uitgeverij ALVO met Ons Erfgoed, Computergeneaal en de
cd-rom's/dvd's van de Stichting Historie Future en Paul DeBry aanwezig.
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Vragen en contacten

Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruimte dit
toelaat. Maximaal per contactzoeker per jaar 720
letters/spaties.
Contactzoekers worden ook op het internet geplaatst,
dus gaarne indien mogelijk ook uw e-mailadres ver-
melden.

Du Bois
Gezocht de ouders van Johannes Anthonij du
Bois. Hij is werkzaam geweest in de Lampong-
se districten op Sumatra, Hij is in Middelburg
geboren in 1784 of 1785. Op 13-2-1795 is hij in
Indië aangekomen. Hij werd opgeleid aan de
Marineschool. Hij is overleden 27-12-1834 te
Wayourang (Ned. Indië) Hij had ook broers en
zusters.
M. Klandermans-Vijen, Moenenstraat 5, 3813
DV Amersfoort, tel. 033-4728852.

Broekhuijsen/Schoonboom
Gezocht: informatie over Christiaan Schoon-
boom geb. 20-04-1879 en Nora J. Broekhuijsen
geb. 23-05-1900. Beiden waren in de jaren '30
onderwijzer/es aan een school aan de Sirte-
mastraat in Den Haag. Wie heeft van hen nog
les gehad? Ik zoek zowel herinneringen als foto-
's van hen.
M.R. Schoonboom, Westlaan 118, 2641 DP
Pijnacker, e-mail: schoonboom@hotmail.com

Gerrits, Albert
Ik ben op zoek naar gegevens van Albert Ger-
rits, j.m. van Hattem. Hij otr. op 8 dec. 1720 te
Hardenberg met Hendrikje Roelofs, j.d. van Er-
ve Lucas te Sibculo in het kerspel Hardenberg.
Albert Gerrits werd boer op Erve Lucas. Wie

kan mij meer vertellen over deze Albert Gerrits
uit Hattem en zijn voorouders.
G. Grissen, Akkermunt 30, 7772 LB Harden-
berg, tel. 0523-648831, e-mail: gezinusgris-
sen@wanadoo.nl

Isselmuden, Lutgaert van
In kwartierstatenboek IX (1989) is echtgenote
van Hendrik "de Jonge" van Essen:
Lutgerd van Almelo (alias van Hulsen) nrs.
238.136 en 238.137 (blz.193 van de
kwartierstaat Postma door ir. J.L. Duivenvoor-
den).
In "Het riddermatige geslacht Van Essen" van
Mr. O. Schutte is de vermoedelijke echtgenote
van genoemde Hendrik: Lutgaert van Isselmu-
den, waarschijnlijke dochter van Alpher van
Isselmuden (Ned.Leeuw 1967, kol.55).
In Europaische Stammtafeln van Schwennicke:
NF band VIII tafel 75 wordt Lutgerd niet ver-
meld als dochter van Albert van Almelo
Wat is juist en volgens welke bron ?
Z. M. Deurvorst, Het Eiland 44, 6231 NT
Warasveld, e-mail: zenodeur@xs4all.nl

Jans/Engelkes.
Jan Jans, overl. Ihrhove okt. 1774 was gehuwd
met Hemke Engelkes, overl. nov. 1783 te Ihrho-
ve. Kind (o.a.?) Engelke Jans, geb. Ihrhove 5
aug. 1749 , overl.Oterdum 24 -11 -1811.
Wie weet meer over dit echtpaar, het gezin en
hun voorgeslacht?
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV
Delft, tel. 015-2146963, e-mail:
Alvolups@wanadoo.nl

Aan dit nummer werkten mee:
S.W.M.A. den Haan, p/a Zeeuws Archief
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR
Nijmegen
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV
Delft

W.M. Overmeer,
Den Haag
P. Schaddelee, H
Bussum

Loevesteinlaan

Treubstr. 21 -A

843, 2523 BT

, 1492 CK
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De landstrijdkrachten in de 19de eeuw in
genealogisch perspectief (slot)
JW. Koten

De Nederlandse krijgsmacht na
Napoleon in de negentiende
eeuw

1830 de Belgische Opstand
Koning Willem I die politiek slecht ma-
noeuvreerde, kwam al spoedig in conflict
met de Belgen. Hij was een eigenwijze,
norse man, met weinig gevoel voor de men-
sen rond hem heen. Het is goed er op te
wijzen dat België meer inwoners telde dan
Nederland en dat ook de industrie vooral in
het Maasgebied reeds goed ontwikkeld
was, terwijl Nederland nog overwegend een
agrarisch land was. In veel opzichten lag de
Belgische ontwikkeling voor op die in Ne-
derland. Geen wonder dat vooral de Belgi-
sche Frans sprekende intelligentsia zich su-
perieur voelden en zich door het boerachti-
ge Nederland niets wilde laten gezeggen.
De opstand brak uit na een vertoning van
de opera La Muette de Portici (25 augustus
1830 ter opluistering van de verjaardag van
Koning Willem I) die de gemoederen ver-
hitte. Door deze Belgische opstand moest
een tweede keer een massaal leger op de
been worden gebracht. Daarbij werd ook de
landweer (schutterijen) opgeroepen. In to-
taal werden ruim 90.000 mannen gemobili-
seerd. De Tiendaagse Veldtocht, waaraan
30.000 militairen deelnamen, wordt soms
wel eens als een operette-oorlog be-
schouwd. Toch was van een operette-
oorlog geen sprake: er vielen vele slachtof-
fers, ook onder de Belgische burgers, en de
economie ging bergafwaarts. Aanvankelijk

leek de operatie een militair succes maar
achteraf werd het voor Nederland een di-
plomatiek fiasco. De Belgische oorlog
bracht niet alleen veel persoonlijk leed,
maar de strijd was vooral een alles ver-
woestende economische catastrofe. De vre-
de met België bleef uit en men moest een
grote dure troepenmacht onder de wapens
houden. Willem I wilde het Belgische
gronddeel niet prijs geven, hij was koppig,
korzelig, moeilijk benaderbaar en kortzich-
tig. Pas in 19 april 1839 bracht de vrede
van Londen het einde van de vijandelijkhe-
den '.

De situatie van het leger 1840-1858
Het na de veldtocht nog gemobiliseerd hou-
den van een grote krijgsmacht was financi-
eel niet haalbaar. Het is niet verwonderlijk
dat na 1839 het leger werd ingekrompen. In
1840 bleef de schade nog beperkt en werd
het veldleger bepaald op 2000 officieren en
60.000 minderen. Dit alles verdeeld over
twaalf infanterieregimenten, één garde regi-
ment grenadiers en één garderegiment ja-
gers. De cavalerie bleef beperkt tot twee
regimenten zware dragonders, twee regi-
menten lichte dragonders en twee regimen-
ten lansiers. De kleinere eenheden beston-
den een korps ponteniers (belast met de ri-
vierovergangen), een bataljon mineurs en
sapeurs, een regiment rijdende artillerie en
verder enkele regimenten veld- en vesting-
artillerie. In 1842 werd de eerste oefentijd
van zes maanden teruggebracht tot drie
maanden. De sterkte van de Staande Armee
werd dus in een paar jaar verminderd van
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ruim 60.000 naar 20.000 man. Veel be-
roepskrachten in het leger vervielen tot ar-
moede, Wie officier was geworden zag zijn
carrière ineenschrompelen, zo hij niet uit de
dienst ontslagen werd. Dit betekende dan
een rampzalige financiële achteruitgang
voor de betrokkene die veel in zijn studie
had geïnvesteerd. De stemming onder de
officieren werd nog verder verslechterd
door de vaak onrechtvaardige ontslagrege-
lingen en de vriendjespolitiek. Men sprak
niet ten onrechte dat in het leger een
'neerdrukkende droefgeestigheid' bestond.
Om de motivatie te bevorderen en de geest
te verbeteren werd een koninklijke onder-
scheiding, het officierskruis, ingevoerd.
Het verdwijnen van verschillende corpsen
maakte, dat in 1840 de overblijvende een-
heden moesten worden overgenummerd.
Dit is voor de genealoog een belangrijk ge-
geven bij het vinden van de voorouders.
Bezuinigingen waren er alom waarbij men
vanwege de kostenbesparingen aan strategi-
sche beginselen uit de jaren dertig vasthield
die waren gebaseerd op een uitgebreid stel-
sel van linies en vestingwerken. Aan een
vernieuwing van wapens werd nauwelijks
aandacht geschonken, terwijl in het buiten-
land de oorlogsindustrie met de productie
van moderne wapens floreerde.

Duitse Dreiging (1859)
Rond 1859 werd de kans op oorlogsdrei-
ging weer reëel, gezien het sterke Duitse
nationalisme onder Bismarck en de uiterst
innovatieve Duitse oorlogsindustrie. Deze
produceerde nieuwe typen wapens die de
oorlogsvoering op den duur grondig zouden
doen veranderen. De militaire wapentech-
niek groeide explosief. De voorladers raak-
ten in onbruik en men ging steeds meer
over op achterladers met kogelpatronen.
Door de fabricage van snelvuurwapens zo-

als de mitrailleur was de klassieke vecht-
techniek onbruikbaar geworden. Het cava-
leriewapen, eertijds de schrik van de infan-
terie, was niet tegen mitrailleurvuur be-
stand. Niet minder belangrijk voor de oor-
logsvoering was de vergroting van de mo-
biliteit van het leger door het uitgebreide
net van spoor- en tramwegen. Snelle en
massale troepenverplaatsing werd mogelijk.
Ook de uniformering van de troepen veran-
derde. Het veelkleurige uniform dat bij het
handgemeen herkenning gaf werkte nu in
het nadeel en werd vervangen door unifor-
men met schutkleuren die in het veld min-
der gemakkelijk herkenning mogelijk
maakten.

Een belangrijk belastend punt was boven-
dien de positie van Limburg als deel van
Duitsland. Ongewild kon men bij een oor-
log betrokken raken. De defensie moest dus
worden verbeterd. Dit noopte tot aanpas-
sing van de militiewet hetgeen leidde tot de
Wet van 19 augustus 1861 (Stbl.72)
"betrekkelijk de Nationale Militie", die ech-
ter maar weinig wijzigingen bracht t.a.v.
het hiervoor beschreven systeem van 1817.
De nieuwe militiewet van 1881 was hoofd-
zakelijk nodig om enkele bepalingen van de
grondwet te omzeilen waardoor men
11.000 extra manschappen kon oproepen en
zonodig een veldleger van 55.000 man op
de been kon brengen. In de grondwet ston-
den immers beperkingen wat betreft het
aantal militairen dat onder de wapen mocht
worden geroepen. De militiewet van 1861
bracht de eerste oefentijd weer terug op het
oude niveau van 12 maanden. Plaatsvervan-
gers en nummerverwisselaars bleven bij de
wet toegestaan.

Frans-Duitse oorlog
Vanwege de grote oorlogsdreiging werd
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een mobilisatie doorgevoerd en ook de
landweer mobiel verklaard. Deze mobilisa-
tie in 1870 vanwege de Frans-Duitse oorlog
toonde grote gebreken bij de bewapening
van de infanterie. Waar allengs bij de oor-
logsvoering de achterlader en het repeteer-
geweer (mitrailleur) waren ingevoerd had-
den wij nog primitieve voorladers. Andere
tekortkomingen betroffen de te zwakke en-
cadrering en de krijgsongeschiktheid van de
landweer (schutterijeenheden, zie verder).
Gelukkig dat ons land buiten de krijg bleef,
anders was de catastrofe niet te overzien
geweest. Wel was dit het signaal dat er iets
met de uitrusting van het leger moest gaan
gebeuren. De defensie werd ook in man-
kracht enigermate op peil gebracht. Rond
1875 hadden wij weer 50.000 manschappen
onder de wapenen.

Nadelen van het remplacantenstelsel, de
persoonlijke dienstplicht.
Door het remplacantenstelsel bleven vele
mensen van 'den goeden stand' buiten de
dienst. Een belangrijk element om het peil
van de landmacht, hoofdzakelijk bestaande
uit personen 'van den werkenden stand', te
verbeteren, was het invoeren van de per-
soonlijke dienstplicht. Daardoor zouden de
'betere elementen' een gunstige invloed op
het moreel kunnen hebben. Men hoopte
door de inlijving van mensen uit 'den goe-
den stand en de gestudeerden' de geest van
de troepen te verheffen. Vervangers waren,
zoals dat heette, 'van laag allooi' die daar-
door het moreel en de sfeer van het leger
bedierven. In Duitsland had men ook de
persoonlijke dienstplicht ingevoerd en dat
was de vechtkracht van het leger zeer ten
goede gekomen. Een eerste stap om de ge-
studeerden voor het leger te interesseren
was het opzetten van een korps reserveka-
der in 1893. Daarvoor was het kader nog

uitsluitend beroeps geweest. Van links libe-
rale kant (Van Houten, bekend van het kin-
derwetje en later vice premier) werd boven-
dien gesteld dat het remplacantenstelsel on-
democratisch was. De persoonlijke dienst-
plicht en de afschaffing van het remplacan-
tenstelsel werd daarbij als onderdeel gezien
van het 'sociale kwestie' welke vanaf 1890
zich in de samenleving steeds nadrukkelij-
ker aandiende. Het leger was aldus de mi-
nister "de eerste grondslag van de civiele
orde, de groote school voor de orde en
tucht. Zelfs de beschaafden kunnen hier nog
orde en tucht leren". Er was zelfs een vere-
niging de 'Antidienstvervangende Bond' die
hiervoor ijverde en waarvan veel onderwij-
zers en dominees lid waren. Vooral de ka-
tholieken verzetten zich heftig tegen de ver-
dwijning van het remplacantenstelsel. Heel
wat pamfletten hebben tegen de afschaffing
van het remplacantenstelsel geageerd. Ook
binnen de krijgsmacht was men niet geest-
driftig. Men vreesde een kader-militie-leger
waardoor voor veel beroepsonderofficieren
geen plaats meer zou zijn. Voorts werd de
gezagsverhouding van onderofficier tot een
afgestudeerde milicien als pijnlijk ervaren.
Na heel veel strijd en politiek geharrewar
werd in 1898 de persoonlijke dienstplicht
ingevoerd, d.w.z. dat het aanwijzen van
remplacanten niet meer mogelijk was. Mi-
nister Eland - generaal-majoor, bijgenaamd
'Jan Kanon' - gelukte het in 1898 de per-
soonlijke dienstplicht in te voeren. Daar-
mee wilde men een einde maken aan het
stelsel van plaatsvervanging en nummer-
verwisseling, het zogenaamde 'remplacan-
tenstelsel', waardoor het meer ontwikkelde
deel der natie geen krijgsdienst deed. Als
verdere vernieuwing wilde Eland de duur
van de eerste oefening op twaalf maanden
stellen, doch de kamer wilde niet verder
dan acht maanden gaan. Het zou echter nog
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enige tijd duren alvorens het remplacanten-
stelsel geheel en al was uitgebannen. Want
in de wet was een leemte n.1. de dienst was
dan wel persoonlijk, maar het aantal men-
sen dat een gemeente bij loting moest leve-
ren bleef omschreven. Wanneer er voldoen-
de vrijwilligers waren hoefde er niet geloot
te worden.

Om een beeld te geven van het aantal
dienstplichtigen dat voor loting in aanmer-
king kwam zie hier de cijfers over 1904:
totale jaar lichting 52130
uitgesloten (criminelen) 109
Overleden na keuring 35
broederdienst 6609
overige vrijgestelden 1165
ziekten en gebreken 7898
te klein (minder dan 155 cm) 1003
beschikbaar voor dienst 35311
waarvan ingelijfd 17448
Globaal viel dus ongeveer 1/3 af. Van de
resterende 2/3de werd de helft opgeroepen.
Merk op dat in deze periode het aantal
mannen kleiner dan 155 nog maar 1003 (ca
2 % van de bevolking) bedroeg.

Genealogische aantekeningen.
De indiensttreding leverde nogal wat archi-
valia op zoals: militaire stamboeken, de in-
schrijving in het bevolkingsregister van de
garnizoenstad, soms rekruten lij sten en ten-
slotte bij het ontslag het militaire paspoort
als teken dat men van de dienstverplichting
was ontheven. De afgifte van militaire cer-
tificaten werd hiervoor al beschreven. Van
officieren is bovendien nog een conduite-
lijst beschikbaar.

Militaire stamboek
Van ieder militair werd een stamboek bij-
gehouden. In deze stamboeken kan men de
naam vinden, de namen van de ouders, het

signalement, de reden waarom met in mili-
taire dienst moest, eerdere indiensttredin-
gen, de bevorderingen, de kolom voor spe-
ciale daden, moedig gedrag en eventuele
verwondingen bij de krijg en de wijze
waarop men was afgegaan (= uit de dienst
was gegaan). Is de voorzaat officier ge-
weest, dan zijn de gegevens snel te vinden.
In het Nationaal Archief is een klapper op
alle officieren (samengesteld door C. Hen-
driks) beschikbaar. Voor onderofficieren
moet men het legeronderdeel weten om be-
trokkene te kunnen vinden. Dit legeronder-
deel is gewoonlijk genoteerd op de loting-
lijsten (te vinden in gemeentearchief of pro-
vinciaal archief) op het militie certificaat
dat als huwelijksaanhangsels verplicht is en
tenslotte kan men het onderdeel vinden in
het militaire bevolkingsregister. Deze zijn
nu onderdeel van het gemeentelijke bevol-
kingsregister, in garnizoensteden kan men
deze in het stadsarchief aantreffen. In som-
mige archieven zijn de huwelijken van mi-
litairen in de diverse garnizoensteden gear-
chiveerd. Ook op deze wijze kan men het
onderdeel vinden. Zie ook Jos van den Bor-
ne; H.J. Wolters en zijn collectie militaire
huwelijken Kwartaalblad Genealogie sept
2000. Leveren bovengenoemde bronnen
onvoldoende gegevens op, dan kan men
proberen het legeronderdeel te traceren in
H. Ringoir, De Vredesgarnizoenen van
1715-1795 en van 1815-1940, 's-Graven-
hage, 1980. De samensteller beschrijft waar
en wanneer welk regiment was gelegerd.
Van deze stamboeken zijn op microfiches
in het Nationaal Archief gegevens te vin-
den. Men moet wel het nummer van het le-
geronderdeel van betrokkene weten. Voor
verdere informatie zie ook vouwblad
"Onderzoek naar een onderofficier of min-
dere van de landmacht vanaf 1813".
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Bevolkingsregister van de garnizoensteden
Een tweede bron kan zijn het bevolkingsre-
gister van het garnizoen. De garnizoencom-
mandanten waren verplicht een register bij
te houden van de in het garnizoen gelegerde
militairen. Deze gegevens vindt men dan in
het bevolkingsregister van de gamizoens-
plaats. In dit bevolkingsregister kan men
het onderdeel vinden waarin men ingedeeld
was en tevens de naam van de kazerne. Dit
register is ook van belang om te zien of een
militair in het huwelijk is getreden en/of
waar zijn kinderen zijn geboren.

Militaire paspoorten
Dan vermeld ik het bestaan van het militai-
re paspoort dat de beroepsmilitair na het
vervullen van de dienstplicht werd uitge-
reikt. Veel militairen solliciteerden naar de
functie van rijksveldwachter. Als men goed
gepasporteerd was (een goede conduitestaat
had) dan verbeterde men zijn kansen op de-
ze functie. Ging een militair op verlof dan
moest er een verlofpas worden uitgereikt.
Bij ontslag uit dienst ontving de milicien
een bewijs van ontslag. Dit ontslagbewijs
werd uitgereikt door de plaatselijke burge-
meester of door de garnizoenscommandant
als hij nog in werkelijke dienst was.

Pensionering
Tenslotte noem ik de gegevens over de pen-
sionering van beroepsmilitairen. In het Na-
tionaal Archief bevindt zich een serie regis-
ters waarin deze gegevens staan opgete-
kend. Daarin vindt men tevens de woon-
plaats op het moment van hun pensionering
en de datum van overlijden. Zie verder G.
H. de Kinkelder en H. A. J. van Schie. In-
ventaris van de collectie pensioenregisters
van militairen en burgerpersoneel van de
Landmacht, 1813-1927 (1945) ('s-
Gravenhage, 1980).

Aanvullende literatuur
Het genealogisch onderzoek wordt verder
vergemakkelijkt door een groot aantal goe-
de publicaties (militaria genoemd) zowel in
het jaarboek van het CBG, als Gens Nostra.
Veel militaria gegevens kan men ook in de
regionale genealogische bladen aantreffen.
Van groot nut is een aantal folders die door
het Nationaal Archief is uitgebracht en
waarin men vele praktische handreikingen
vindt. Ik noemde reeds eerder Het onder-
zoek van de militairen in de Franse tijd,
daarnaast is er nog een folder beschikbaar
Onderzoek naar Militairen.

Zeer aanbevolen voor de studie van de mili-
tie tijdens de Franse periode is het artikel
van J.A. Paasman {Ons Erfgoed, jg. 10,
pag. 85). Hierin vindt men vele praktische
wenken voor het genealogisch onderzoek.
Verder worden aanbevolen:
Gens Nostra de Militarianummers (1972)
353-394, (1973) 30-60, 357-416; Voorts:
W. Slob Zwitsers in Nederlandse staats-
dienst" 1959 pag 224 en 1964 pag 158; K.
C.P.M, van Hoof (1984) Enkele richtlijnen
voor het verrichten van genealogisch onder-
zoek naar militairen, behoord hebbende tot
de Nederlandse troepen te Land. Militairen
in het Algemeen Rijksarchief pag 249-263
(met omstandige literatuurlijst); R.AJ. Dix
(1987) Practische aanwijzingen voor het
zoeken naar Militairen in het Algemeen
Rijksarchief, pag 21-27.
Tenslotte in het kwartaalblad genealogie:
Rob van Drie (2000) Opkomen voor je
nummer in de 19de eeuw, juni 36-41.

2) De stedelijke schutterijen
Het decreet van keizer Napoleon van 5 april
1813, houdende het reglement op de orga-
nisatie van de Nationale Garde, werd ver-
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vangen door het Souverein Besluit van 20
december 1813 (Stbl.14), met een 'Regle-
ment van algemeene Volkswapening, Land-
storm en Landmilitie'. Hierin werd voorzien
in een landstorm bestaande uit alle weerba-
re mannen van 17 tot 50 jaar. Uit de groep
mannen van 17 tot 45 jaar werd een land-
militie gevormd, in de eerste plaats bestaan-
de uit vrijwilligers en verder aangevuld
door loting. Deze wet werd in 1827 verder
gewijzigd waarbij de naam Landstorm (een
naamgeving waaraan Willem I de hekel
had) werd veranderd in die van Schutterij.
De Schutterij was in eerste instantie be-
doeld voor de lokale defensie, maar kon in
geval van mobilisatie bij de nationale mili-
tie worden ingezet.

De schutterij bestond dus uit ingelote bur-
gers, die tijdelijk weerplichtig waren en de
lagere functies bezetten. Officier en kader
van de schutterijen werden van regerings-
wege benoemd en aangesteld. De doelstel-
ling van de schutterij was, overeenkomstig
de wetgeving van 1827, voornamelijk het
bieden van bijstand mochten zich proble-
men met orde en veiligheid in de woon-
plaats voordoen. Gemeenten waren ver-
plicht tot aanleg van diverse registers om
eventuele kandidaten te kunnen opsporen.
Men stond niet te springen om schutter te
worden. Bovendien kon men als schutter
voor de landsverdediging worden ingezet
mocht het landsbelang dit vergen. Dit ge-
beurde slechts één maal en wel tijdens de
Belgische opstand toen 'eerste bans' werden
opgeroepen. Men verklaarde toen de schut-
terij 'mobiel' (d.w.z. niet plaatselijk maar
ook elders inzetbaar) en zij ging deel uitma-
ken van de nationale militie. Ook in 1870
tijdens de Frans-Duitse oorlog werden de
schutterijen mobiel verklaard, maar daar
bleef het bij. Indiensttreding bleek achteraf

onnodig.

Alle burgers van 25 - 30 jaar waren in prin-
cipe verplicht tot schutterdienst. Deze duur-
de vijf jaar, waarna men nog vijf jaar als
reservist diende maar van weerplicht was
vrijgesteld. Alle mannen die 25 jaar wer-
den, werden in eerste instantie op een in-
schrijvingsregister geplaatst dat in tweede
instantie gealfabetiseerd werd. Vervolgens
werd van deze alfabetische lijst een loting-
lijst samengesteld. Meestal rond 1 juni
werd dan een loting gehouden. Deze loting
stond onder toezicht van plaatselijke ge-
meentebestuurders en een officier van de
plaatselijke schutterij. Was men ingeloot
dan werd de mogelijkheid van vrijstelling
onderzocht. Zij die ziek of onbekwaam wa-
ren kregen vrijstelling. Uiteindelijk werd
een lijst van ingelotenen gemaakt, waarbij
eerst de ongehuwden en de weduwnaars
zonder kinderen met hun lotnummer wer-
den geplaatst (eerste ban), vervolgens in de
tweede serie de overige ingeloten, eveneens
in volgorde van inloting. Tenslotte werden
de ingelotenen met het laagste nummer
voor actieve dienst op de bijzondere schut-
tersrol geplaatst. Verhuisde een ingelote
persoon, werd deze ziek of anderszins on-
bekwaam, dan werd de opvolgende van de
bijzondere schuttersrol schuttersplichtig.
Nummerverwisseling was evenals bij de
nationale militie ook voor bij dienstver-
plichting voor de schutterij niet ongewoon.
Dat kostte voor de remplacant-steller ui-
teraard geld.

Plaatsen met meer dan 2500 inwoners had-
den een actieve dienstdoende schutterij,
plaatsen met een geringere bevolking had-
den slechts een rustende schutterij. Dit be-
tekende dat betrokken ingelote burgers op
het platteland weliswaar een organieke in-
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deling kregen maar zij waren vrij van oefe-
ning gesteld. Vandaar de naamgeving
'rustende schutterij'. De dienstdoende schut-
terijen in de steden beoefenden in de zo-
mermaanden de schietkunst en in de win-
termaanden kreeg men meer theoretisch on-
derwijs. Kapitaalkrachtige schutters moes-
ten hun eigen uniform betalen. Wapens en
munitie werden echter door de overheid
verstrekt. Schutterijen werden soms ingezet
bij stedelijk troebelingen zoals het bekende
Amsterdamse palingoproer (juli 1886). De
facto stelde de schutterij niet zo veel voor
en de motivatie bij de schutters was dan
ook gering.

De schutters werden in drie bannen inge-
deeld, de eerste ban bestond uit ongehuw-
den en gehuwden zonder kinderen. De
tweede ban uit vaders met kinderen en de
derde ban uit weduwnaars met kinderen. De
eerste ban kon bij oorlogsdreiging mobiel
worden verklaard. De tweede en derde ban
deden uitsluitend plaatselijke dienst o.a. bij
de bemanning van de fortificaties.

Genealogische kanttekening
Gegevens over de schutterijen kan men in
de plaatselijke en provinciale archieven
vinden. Deze gegevens beginnen als regel
in 1828. Naast de naamlijsten kan men er
ook o.a. de correspondentie, bezwaarschrif-
ten aantreffen. In het Nationaal Archief zijn
lijsten van de officieren en het hoger kader
beschikbaar. Van de officieren en het kader
zijn er onder meer 'stamboeken' met de
naam, de doorlopen rangen, de data van
herbenoeming enz. De namen van de man-
nen die in de mobiele schutterij tijdens de
Belgisch opstand dienden (1830-1839) kan
men ook in het Nationaal Archief terugvin-
den in de zogenaamde controleboeken. De
provincie Limburg heeft een uitzonderings-

positie. Na de Belgische opstand en de vre-
de van Londen werd Limburg deel van de
Duitse bond, hetgeen voortduurde tot 1867.
In deze periode kende Limburg geen plaat-
selijke sehutterijen. Wel zijn er schutters-
gilden, een soort gezelligheidsverenigingen,
stammende uit vroegere broederschappen.
Zie hiervoor het artikel in Ons Erfgoed, jg.
4, nrs 1 en 2.
De schutterijen werden na lange aarzelin-
gen in 1903 opgeheven, maar het duurde
nog tot 1908 alvorens deze zaak was geëf-
fectueerd. Uiteindelijk werden alle schutte-
rijen verenigd tot de nationale landweer
waarbij het verschil tussen stedelijke en
platteland schutterijen kwam te vervallen.
Vanaf 1903 met de indiensttreding waren
de eerder genoemde mannen voor zeven
jaar landweerplichtig. Ten tijde van oorlog
werden deze landweerplichtigen aan de na-
tionale militie toegevoegd.

3) de weerbaarheidsverenigingen
De weerbaarheidsverenigingen werden bij
KB van 12 mei 1867 opgeroepen. Het heet-
te dat er "zich bij de ingezetenen een prij-
zenswaardige ijver had geopenbaard om
zich in het hanteren der wapen in het bij-
zonder het schieten te oefenen" .
Deze verenigingen hadden naast het beoe-
fenen van de schietkunst toch ook een zeker
show-element. Sommige weerbaarheidsver-
enigingen waren geüniformeerd. Zij gaven
aan de fraai uitgedoste leden daardoor een
zeker prestige en ook nog wat gezelligheid.
Deze weerbaarheidsverenigingen droegen
een sterk militair karakter, hetgeen tot ui-
ting kwam in fraaie militaire uniformen. De
overheid subsidieerde wapens en de muni-
tieverstrekking.

Vooral in studentenkringen hebben de
weerbaarheidsverenigingen van zich laten
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spreken. Bij het bezoek van leden van het
koninklijk huis aan Amsterdam vormde stu-
denten weerbaarheidsverenigingen ereha-
gen en erefronten en hielden zij wacht bij
het koninklijk paleis.

Genealogische aantekening
In het Nationaal Archief is een bescheiden
aantal stukken van deze weerbaarheidsvere-
nigingen te vinden en ook in sommige
plaatselijke archieven.

Epiloog
De Militiewet van 1901 bracht voor de in-
fanterie de diensttijd op acht jaar, waarvoor
men gedurende zes weken per jaar onder de
wapenen was. De jaarlijkse lichting dienst-
plichtigen werd verhoogd van 11.000 naar
17.500 waardoor de omvang van het leger
werd vergroot van 55.000 naar 120.000
man. De Militiewet van 1912 (Colijn)
bracht afschaffing van de z.g. viermaands
en van het militaire vooronderricht. Er wer-
den 12 infanteriebrigades gevormd, elk be-
staande uit 2 regimenten van 3 bataljons;
van de kleinere oorlogseenheden (compag-
nieën, batterijen) waren in vredestijd
slechts de kernen aanwezig. Een belangrij-
ke verandering bij de nieuwe militiewet
1912 was de invoering van de medische
keuring waarbij op positieve gezondheids-
aspecten van de dienstplichtige werd gelet,
zoals gezichtsscherpte, gehoorvermogen,
lichaamsbouw en de motorische vermo-
gens. Vanaf deze periode zijn keuringgege-
vens dan ook niet meer in de militielijsten
te vinden. De resultaten van deze keuringen
werden in een keuringsregister verzameld.
Ook bestond de mogelijkheid van herkeu-
ring en bezwaar tegen de beslissing. Ook
hiervan kan men in het provinciale archief
meestal documentatie vinden.

Veel zaken veranderden door de lange mo-
bilisatie gedurende de Eerste Wereldoorlog.
Tijdens deze periode hadden wij een veld-
leger van. ca 200.000 man onder de wa-
pens. De situatie van deze troepenmacht
was bedroevend. Voor veel gezinnen was
de mobilisatie een ontreddering. Een goede
beschrijving van de gedemoraliseerde toe-
stand van onze troepenmacht vindt men in
het Tijdschrift van geneeskunde in 1917.
Men vreesde voor de inzetbaarheid van ve-
le manschappen door de hoge aantallen ge-
slachtsziekten en het drankmisbruik. Het
bedoelde artikel is van luitenant Koos Vor-
rink, de latere SDAP-leider.

Na de vrede (1918) werden de gemobili-
seerde troepen massaal gedemobiliseerd.
De resterende parate legereenheden werden
bovendien verkleind. In 1922 kwam een
nieuwe dienstplichtwet tot stand waardoor
alle Nederlandse negentienjarige mannen
aan een militaire keuring werden onderwor-
pen. Daarbij werd vooral op de geschikt-
heid voor de uitvoering van bepaalde mili-
taire taken gelet. In plaats van een kanton-
nale loting vindt nu de loting op provinciaal
niveau plaats, o.l.v. de militieraad, zodat
het quoteringssysteem per gemeente ver-
valt. Jaarlijks werden 19.500 dienstplichti-
gen voor werkelijk dienst opgeroepen. De
overigen worden buitengewoon dienstplich-
tig. Beiden bleven echter tot 40 jaar dienst-
plichtig Vrijstelling kon worden verkregen
op basis van broederdienst, onmisbaarheid
bij het eigen bedrijf, kostwinnerschap, op-
leiding tot geestelijke, en in bijzondere om-
standigheden niet nader omschreven. De
duur van de eerste oproep was voor gewone
militairen 5,5 maand, voor onderofficieren
9 maanden, voor verplegers 11 maanden,
voor gewone officieren 12 maanden. Men-
sen bij de rijdende artillerie en de cavalerie
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dienden aanzienlijk langer namelijk 15
maanden en cavalerieofficieren nog langer.
Naast deze eerste oefening deed men ook
nog 40 herhal ingsdagen verspreid over
twee termijnen van drie weken. Toen de
oorlog dreigde werden in 1938 alle lotingen
afgeschaft en de mannen naar bekwaam-
heid en geschiktheid opgeroepen. Rond de-
ze tijd begon ook de mobilisatie vanwege
de oorlogsdreiging vanuit Duitsland.

Aanvullende Literatuur
Centraal archief selectiedienst Ministerie
van Binnenlandse zaken: inventaris van het
archief afdeling nationale militie en schut-
terijen van het ministerie van Binnenlandse
zaken (1828) 1865-1911. (geeft overzicht
van de beschikbare archiefstukken)

Hasselbach W.J.J. Legervorming en Leger-
organisatie. Vincent Loosjes, Haarlem,
1907 (geeft uitstekend beeld van de situatie
einde negentiende eeuw. geen genealogi-
sche gegevens)
Maanen C.J. van (1862) Wetten en beslui-
ten nationale militie 1862. Broekhoven,
Utrecht, 1862 (bevat tevens alle mogelijke
voorbeelden van formulieren die met de
dienstplicht samenhingen)
Roosenboom W. Ontwerp van wet, de Nati-
onale Militie en Schutterij. Kemink &
Zoon, Utrecht 1879: (tevens veel organisa-
torische zaken)
Vliet A.P. van, Brabanders gezocht. S-
Hertogenbosch - Den Haag, 1995 (zeer
goede info betreffende de stamboeken)

Het korps pupillen te Gombong (aanvulling)
H.M. Lups

Bibliotheek Bronbeek
Al vanaf de oprichting beschikt Bronbeek
over een bibliotheek. Aanvankelijk was de-
ze bedoeld voor de bewoners, maar vanuit
het publiek is in de loop der decennia
steeds meer interesse ontstaan. De biblio-
theek verschaft informatie over de geschie-
denis van Bronbeek zelf. Tevens herbergt
ze een ruime collectie boeken, tijdschriften,
brochures, topografische kaarten en ook
niet-gedrukt materiaal op het gebied van de
koloniale geschiedenis van Nederlands-
Indie.
De nadruk ligt op het militaire aspect van
deze geschiedenis. Voor hen, die in het mi-
litaire verleden van Indië zijn geïnteres-
seerd is deze bibliotheek mogelijk een inte-
ressante vindplaats van gegevens.
Boeken worden niet uitgeleend en dienen
ter plekke te worden geraadpleegd. Het is

ten zeerste aan te raden om een afspraak
voor een bibliotheekbezoek te maken. Ook
is het mogelijk een schriftelijk informatie-
verzoek - met zoveel mogelijk gegevens -
in te dienen. De titels van de boekencollec-
tie zijn te raadplegen via de adresregel:
http://defbib.kma.nl. Wanneer bij het aan-
vraagnummer "BRO" is ingevuld, is de
desbetreffende titel in de bibliotheek van
Bronbeek aanwezig.

Aanvullend onderzoek heer M. Fornerod
Een van de betovergrootvaders van de heer
Fornerod, Frederik Adolf Brouwer, gebo-
ren 1843, was kapelmeester en muziekon-
derwijzer op de pupillenschool. Het artikel
in Ons Erfgoed, in nr. 1 van deze jaargang
was voor hem aanleiding om zich verder in
deze materie te verdiepen en met succes. In
de bibliotheek van Bronbeek bleek meer
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informatie aanwezig, waarvan ook ik een
kopie mocht ontvangen, waarvoor gaarne
mijn dank. In de eerste plaats was dat de
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië,
eerste deel, tweede druk uit 1917, waarin
een beknopt geschiedenisoverzicht over de
'gouvernementspupillen', die het geheel
omvat, dat ik gaarne weergeef als aanvul-
ling op ons reeds gepubliceerde artikel:

"Gouvernementspupillen zijn Europee-
sche knapen en jongelieden, die op 's
Landskosten in particuliere gestichten wor-
den verpleegd, opgevoed en voor een pas-
sender maatschappelijken werkkring wor-
den opgeleid. Het instituut der gouverne-
mentspupillen werd in het leven geroepen
bij Gouv. besluit van 18 Mei 1912 no. 45
(Ind. Staatsbladnr.332) en zulks na gedeel-
telijke buitenwerkingstelling, bij Kon. Be-
sluit van 25 Maart 1912 no. 20 (Ind. Staats-
blad no. 331 ), van het Kon. besluit van 19
Maart 1897 no. 36 (Ind. Staatsblad no.
129), behelzende de reorganisatie van het
Korps Pupillen te Gombong.
Dit, in 1817 opgerichte, aanvankelijk te Ge-
dong-Kebo, doch sedert 1854 te Gombong
gevestigde korps, had de bestemming om
zonen van Europeanen, in Indië geboren of
gevestigd, tot nuttige leden der maatschap-
pij op te voeden en hen door een militaire -
vorming op te leiden voor den militairen
stand. De leeftijd waarop de pupillen wer-
den aangenomen, was aanvankelijk 7 - 1 0
jaren; behalve gewoon lager onderwijs
werd ook onderricht gegeven in kleerma-
ken, schoenmaken, timmeren enz., alsmede
in rechtlijnig teekenen, administratie, mu-
ziek en militaire oefeningen. De pupillen
werden geheel op 's lands kosten verpleegd
en genoten soldij. In den regel bleven zij tot
hun 18e jaar bij het korps en gingen dan bij
het Leger over, alwaar zij geheel met ande-

re Europeesche militairen waren gelijk ge-
steld; zij, die bijzonderen aanleg hadden
voor werktuigkunde, konden als burger bij
de Artillerie-Constructie-winkel of eenig
ander Gouvernements-etablissement wor-
den geplaatst. In de loop der tijden onder-
ging het desbetreffende reglement menige
verandering ten aanzien van den leeftijd,
waarop de pupillen werden aangenomen,
het onderwijs, a. a.; zoo werd in 1885 be-
paald, dat kosteloos alleen werden toegela-
ten zoons van in dienst zijnde of in dienst
overleden gepensionneerde of gegageerde
militairen van de land- en zeemacht; voor
zoover overigens plaatsen beschikbaar wa-
ren, konden ook andere jongelieden toege-
laten worden, doch alleen tegen een gelde-
lijke bijdrage van hoogstens ƒ 30 's maands.
Een ingrijpende verandering kwam tot
stand bij het boven reeds genoemde Kon.
besluit van 19 Maart 1897 no. 36. Ten ein-
de de gebreken van eene regeling als de tot
toen bestaande; waarbij knapen van zulke
uiteenlopende leeftijden (8-19 jaren) te za-
men waren gehuisvest, te ontgaan, werd het
bestaande korps opgeheven en vervangen
door een gelijksoortig, waarbij de pupillen
in drie categorieën werden onderscheiden.
Die der Ie categorie, jongens tot hun 12e
jaar, werden gehuisvest, verpleegd en opge-
voed in bestaande liefdadigheids gestich-
ten; die der 2e categorie (12-16 jaren) wer-
den voor Gouvernementsrekening gevoed,
gekleed, verpleegd en opgeleid te Gom-
bong; die der 3e categorie (16-18 jaren)
werden bij het Leger gedetacheerd, uitge-
zonderd zij die werden opgeleid voor leer-
ling-teekenaar of leerling-opnemer bij den
Topographischen Dienst, die beschouwd
bleven als te behooren tot de 2e categorie.
Pupillen, die den ouderdom van 18 jaar be-
reikt hadden, werden toegelaten tot een
vrijwillige verbintenis bij het Leger, voor
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den tijd van minstens zes jaren. De sterkte
van het korps werd bepaald op ten hoogste
400 pupillen, waarvan er ten hoogste 200
tot de 2e categorie konden behooren.
Reeds in 1905 werd er wederom een reor-
ganisatie van het korps overwogen met de
bedoeling om, zonder de opleiding voor
den krijgsdienst bepaald te laten vervallen,
het instituut der militaire pupillen in hoofd-
zaak te bestemmen om knapen en jongelie-
den op te leiden tot militaire ambachtslie-
den. Aan de verwezenlijking van die denk-
beelden achtte men een belangrijke bezuini-
ging verbonden, niet alleen, maar vooral
werd de tot standkoming er van wensche-
lijk geacht omdat het instituut der militaire
pupillen dan, meer dan tot dusver het geval
was geweest, dienstbaar gemaakt, zou kun-
nen worden aan de oplossing van het be-
langrijk sociale vraagstuk, op welke wijze
aan de afstammelingen van onbemiddelde
Europeesche ingezetenen eene redelijke
toekomst en een nuttige plaats in de maat-
schappij zouden kunnen worden verzekerd
Dientengevolge werd bij hooger aange-
haald Kon. besluit van 25 Maart 1912, no.
20, o.m. bepaald, dat het, mede bovenge-
noemde Kon. besluit van 19 Maart 1897 no,
36 voorzoover betreft de pupillen der Ie en
2e categorie, buiten werking werd gesteld,
rnet dien verstande, dat van de pupillen van
deze laatste categorie die den leeftijd van
14 jaar hadden bereikt, zij, die werden op-
geleid voor den Topographischen Dienst,
desverkiezende konden overgaan naar den
cursus voor opleiding van jongelieden tot
leerling-opnemer en leerling-teekenaar bij
genoemden dienst en de overigen naar de
liefdadigheidsgestichten, om bij intrede van
het 17e levensjaar over te gaan naar de 3e
categorie, met bepaling, dat zij na de ophef-
fing der inrichting te Gombong, tot eene
vrijwillige verbintenis bij het Leger zouden

worden toegelaten. In verband met het vo-
renstaande werd 1 Juli 1912 het korps Pu-
pillen opgeheven en de cursus voor oplei-
ding van Europeesche jongelieden, tot leer-
ling-opnemer en leerling-teekenaar opge-
richt. Uit het Gouv. besluit van 18 Mei
1912 no. 45, [Alg. Order voor het Leger.
1912 No. 42] houdende bepalingen betref-
fende het instituut der Gouvernementspu-
pillcn, zij hier het volgende medegedeeld:
Voor aanwijzing als Gouvernementspupil
komen in aanmerking knapen en jongelin-
gen, ten getale van ten hoogste 350, die den
vollen ouderdom van 6 jaar bereikt en dien
van 18 jaar niet hebben overschreden, en
wel in de eerste plaats, kosteloos, zonen
van in dienst zijnde Europeesche militairen
beneden den rang van officier en van in
dienst overleden, gepensionneerde of wel
gegageerde Europeesche militairen, be-
hoorende of behoord hebbende tot de zee-
of landmacht en zulk, onverschillig tot wel-
ken landaard de moeder behoort of behoor-
de; en, voor zooveel daarna nog plaatsen
beschikbaar zijn, ook andere knapen en jon-
gelingen van Europeesche afkomst en dat
wel mede kosteloos, indien hunne ouders of
voogden een inkomen genieten van niet
meer dan f75 's maands en overigens tegen
betaling aan den Lande van een bedrag, dat
per hoofd de som van f30 's maands niet te
boven gaat. Gouvernementspupillen wor-
den opgenomen in het Parapattan Weezen-
gesticht te Batavia, het Protestantsche
Weeshuis te Semarang, de Soerabajasche
Jongens-Weezeninrichting, het door
"Batavia's Vincentius Vereeniging" beheer-
de St. Jozef gesticht te Batavia, het gesticht
der vereeniging "Hulpfonds van den H.
Vincenttius a Paulo" te Buitenzorg en het
Roomsch-Katholieke Weeshuis te Sema-
rang.
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Verdere literatuur
De weeshuizen te Semarang en de pupillen-
school te Gombong, Een nalezing op een
gedachtenwisseling in het Indisch Genoot-
schap door J.M. Rosskopf, Semarang 1892.
Vooral kritisch.
De opleiding der pupillen te Gombong.
Overgedrukt uit 'De Indische Gids', afleve-
ring mei 1902. Auteur D.J. Ruitenbach.
Kritisch artikel. Ook hier een vergelijking
met het Protestants Weeshuis te Semarang
en de pupillenschool. In de laatste waren op
gegeven ogenblik (1898?) op 185 jongens 4
officieren, 2 adjudanten-onderofficieren, 4
sergeant-majoors, 9 sergeanten, 2 korpo-
raals, 32 fuseliers, 1 ambtenaar, 1 hoofdon-

derwijzer, 1 eerste hulponderwijzer en 6
hulponderwijzers werkzaam. Totaal dus 62
personen, of op drie pupillen één Europeese
beambte, naast het nodige inlandse perso-
neel.
Het korps pupillen te Gombong in het
'INDISCH MILITAIR TIJDSCHRIFT', 10e
jaargang. (Jaartal is onleesbaar gemaakt).
Vrij uitgebreide beschrijving door Alexan-
der.
In 'Het koninklijk Nederlands-Indisch leger,
1830-1950; een terugblik', uitgave Staats-
uitgeverij, 1977, wordt de Pupillenschool
eveneens genoemd met een (wat onduidelij-
ke) foto van een groepje pupillen uit 1898
(pag. 61).

Cd-romnieuws
H.M. Lups

Nieuw uit Amerika:
Utrecht Provincie, meer dan 6700 pagina's met transcripties van doop-, trouw- begraaf- en lidmaatregis-
ters, voor zover aanwezig, van ongeveer 43 plaatsen uit de provincie Utrecht, uitgezonderd de stad Utrecht
door mevrouw G.W. Brouwer-Verheijen.
Van de volgende plaatsen zijn (variabele) gegevens aanwezig:
Abcoude, Amerongen, Benschop, Blauwkapel, Breukelen. De Bilt, Bunnik,
Cabouw & Willige Langerak, Cattenbroek. Cothen, Doorn, Maarn en Maarsbergen, Doorn, Driebergen, Har-
melen, Honeswijk, Houten, Jutphaas, Kockengen, Leersum, Linschoten, Loenen & Slootdijk, Maarn/
Maarsbergen, Montfoort, Nederlangbroek, Oudewater, Oudijk, Overlangbroek, Rhenen, Schalkwijk, Sloot-
dijk & Loenen, T Waal, Ter Aa *), Tull & 't Waal en Honsdijk, Veenendaal, Vleuten, Vreeswijk, Waverveen,
Werkhoven, Wesbroek, Willige Langerak & Cabouw, Wijk bij Duurstede, Zeist en Zegveld.
*) Sommige dorpen hadden geen eigen kerk. Demmerik, Korteijk, Portengen en Loenersloot bijv. vielen onder
Ter Aa. De cd kost €41 incl. verzendkosten.

Digitale kaarten en Atlassen
Thans zijn bij uitgeverij ALVO ook een aantal digitale kaarten & atlassen verkrijgbaar:
Assorti Canada (ruim 40 kaarten van medio 1500-1850), Assorti Amerika (29 kaarten 1566-1769), Atlas-
sen 16e eeuw (Theatrum Orbis Terrarum, 1570, 53 kaartbladen; de Spieghel der Werelt, 1598, 80 kaartbladen
plus 16 stadsplattegronden uit de Civitates Orbis Terrarum, Duitsland + Nrd-Europa rond 1600 (Atlas No-
vus Germania, 57 kaarten; Atlas Novus, N-Europa, 22 kaarten), De Nederlanden rond 1600 ( Germania In-
ferior, 36 kaartbladen; Atlas Novus Inferior, overzichtskaart van de Nederlanden + 30 kaartbladen; uit Toon-
neel der Steden 42 stadsplattegronden), Nederlanden rond 1700 (de Vyerighe Colom 1696, 47 kaarten; de
Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrye Provinciën, reisatlas in 73 rechthoeken, 42 Europese stadsgezichten
met verzen), Wereltkaarten (I + II), I: 29 kaarten, 1154-1855, II: 35 kaarten ± 250-1891), Zeekaarten uit
de 16e eeuw, Spieghel der Zeevaerdt (46 kaartbladen) en Agnese Atlas.
Deze cd's kosten € 25 p. stuk, de Wereltkaarten samen € 50.
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Beroepen van vroeger

Het recht van de waag en de ontwikkeling van
de Amsterdamse stapelmarkt
(en de beroepen, die daardoor ontstonden)
H.M. Lups

Recht van de waag
Vele beroepen zijn oorspronkelijk als thuis-
werk ontstaan.Voorbeelden zijn spinnen,
weven, klompen maken, riet- en sirovlech-
ten, allemaal beroepen die rondom de boer-
derij ontstonden.
Andere ontlenen hun bestaan op diverse
niveaus aan het gezag van overheden van
vorst tot stadsbestuurders.

Eind 1300 zou Albrecht van Beieren als
graaf van Holland aan de goede stad Am-
stelredamma ter beloning van bewezen
diensten en vergoeding voor geleende gel-
den het recht geschonken hebben accijns te
heffen, waardoor de waag, waar de goede-
ren ter bepaling van de te heffen accijns ge-
wogen werden, aan de stad overging en een
stedelijke instelling werd.

In een brief van 1 oktober 1398 werd dit als
volgt verwoord:
"Aelbrecht enz., doen cond allen Inden, dat
wi geoirloft end geconsenteert hebben, oir-
loven ende consenteren mit des en brieve
onsen goede-lude Scepenen ende Rade van
onse Stede van Amstelredamme dat sy een-
en redeliken excynse setten moghen op alle
goede daer hun op genoegen sal te setten,
die binnen onser Stede of Havenen van Am-
stelredamme syn of comen sullen, om gro-
ten Costs wille die sy geeleden hebben, in
onse reyse ten Oostvriezen ende om het geit
dat sy ons gelient hebben, tot onse Oirloghe
op die Oestvriesen voirsz. "

Het toenemend handelsverkeer maakte het
noodzakelijk dat er op betrouwbare maat-
en gewichtsbepaling van de groeiende
stroom goederen en diensten gerekend kon
worden.
Er ontstonden verschillende waaggebou-
wen, ieder met zijn eigen goederenstroom.
Over de eerste bedienaars van de waag we-
ten wij niet veel. In elk waaggebouw werk-
ten onder de 'waegmeester' vier wegers,
die bij de schalen het gewicht uitspraken.
Zij werkten in een "gemeijne busse", wat
zeggen wil dat ze hun verdiensten samen
deelden.
Later, in het begin van de zeventiende
eeuw, schenen deze knechts een vast salaris
te verdienen (300 gids 's jaars). Deze
knechts deden niets anders dan de schalen
bedienen, waarop de dragers aan de waag
de goederen die zij aan de wallekant ont-
vingen, plaatsten en na weging weer afna-
men. Deze dragers brachten de goederen
dan naar de verbruikers of naar de plaats
waar de kooplieden hun waren wensten te
ontvangen (bijv. pakhuizen).
De inkomsten van de waag, bestaande uit
het waag- en wikgeld (wikken is het geza-
menlijk wegen van een aantal colli) werden
verpacht aan de meest biedende.
De waagdragers werden dus als het ware
controleurs van de overheid omdat hun
door de Heeren van den Gerechte de ver-
plichting was opgelegd al wat tegen profijt,
nering en welvaart van de stad inging, aan
te geven.
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Amsterdam als stapelmarkt
In de loop van de zestiende eeuw ging Am-
sterdam als stapelmarkt domineren. Midden
1500 telde de stad 25 tot 30.000 inwoners,
rond 1600 meer dan 40.000 en rond 1670
ongeveer 200.000. Er zijn verschillende
factoren die tot deze groei hebben bijgedra-
gen. Een daarvan was de afsluiting van de
Schelde door de Spanjaarden, waardoor
Antwerpen haar positie als centrale Europe-
se marktplaats verloor. Vele rijke en onder-
nemende kooplui trokken dan ook vanuit de
Zuidelijke Nederlanden naar Amsterdam.
Waar in Antwerpen buitenlandse kooplui
en financiers domineerden had/kreeg Am-
sterdam een eigen koopmansstand en ook
een grote eigen handelsvloot van efficiënte
schepen.
Vooral de 'fluitschepen' waren een groot
succes. Hierdoor konden zij zelf direct han-
del drijven met producenten en afnemers.
Verder bood de stad de binnen- en buiten-
landse kooplui allerlei financiële voorzie-
ningen. Reeds vanaf 1585 verscheen er we-
kelijks een beurscourant met de prijzen die
op dat ogenblik voor de diverse producten
golden. In 1609 richtte het stadsbestuur een
Wisselbank op, die voor eigen rekening en
risico beheerd werd. Het Amsterdamse
bankgeld verwierf door een zorgvuldige
wisselpolitiek veel vertrouwen. Verder was
de rentestand voor Europese begrippen
laag.
Belangrijk was ook de centrale ligging. De
handel tussen Noord- en Oost Europa en de
gebieden rond de Middellandse zee ging
voor een belangrijk deel via het tussenstati-
on Amsterdam verlopen. Reeds in de veer-
tiende eeuw werd door Hollandse kooplui
handel gedreven met de Oostzeelanden. Uit
die landen werden graan, hout, koper en
diverse scheepsbenodigdheden als teer,
hennep en vlas gehaald. Als ruilmiddel

dienden vooral zout en wijn uit Frankrijk
en Portugal. Wijn kwam te laat beschikbaar
om rechtstreeks voor de vorstperiode naar
het Oostzeegebied te verschepen, maar
werd in Amsterdam opgeslagen. Ook de
Hollandse haring was een belangrijk ex-
portproduct naar die regio. Doordat de Zui-
delijke landen ten opzichte van Noord-
Europa een handelstekort hadden, ging via
Amsterdam ook veel edelmetaal richting
Oostzee. In de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw domineerde, zeker wat volume
betrof, de graanhandel. Voor al deze pro-
ducten fungeerde vooral Amsterdam als
stapelplaats. Toen Hollanders koloniale wa-
ren als specerijen, peper, indigo, tabak, zij-
de en andere textielwaren rechtstreeks uit
Azië haalden werd de Amsterdamse kamer
van de VOC de grootste stapelplaats voor
Indische producten.
De stapelmarkt was verdeeld in drie groe-
pen ('handen'). De zeehandelaren, die hun
waren inkochten bij de producenten vorm-
den de eerste hand. Omdat zij vaak contant
moesten betalen was het voor hen zaak hun
aangekochte waren zo snel mogelijk te ver-
kopen aan de handelaren van de 'tweede
hand'. Deze zorgde voor de opslag, waarbij
zij tevens zorgden voor de bewerking, de
sortering en de onderverdeling van de par-
tijen. Het zal geen verwondering wekken
dat deze groep de markt geregeld trachtte te
manipuleren. De 'derde hand' kocht van
hen weer kleinere partijen die ze verder
verhandelden.

De organisatie van het stedelijk trans-
port.
Voor de kleinere transportschepen uit de
vijftiende eeuw was de ligging van Amster-
dam waarschijnlijk geen bezwaar, maar al-
lengs werden de schepen groter. Wie de re-
plica's van de Oost-Indiëvaarders (bijv. in
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Lelystad) heeft gezien zal dit gaarne bea-
men. Het overbrengen van de ladingen naar
de koopmanspakhuizen verliep erg om-
slachtig. Vaak werd al bij Texel de lading,
of een deel daarvan al overgeladen naar
kleinere schepen. Nabij Amsterdam was er
het volgende obstakel, de ondiepte Pampus.
Ook hier werd dikwijls een deel van de la-
ding overgedragen. Vervolgens werden de
grotere schepen met behulp van andere
vaartuigen naar een palenrij op het IJ ge-
sleept waar ze werden afgemeerd. De la-
ding werd hier gelost door de schippers en
hun bemanningen of door daarvoor speciaal
aangewezen leden van bepaalde stedelijke
gilden op zolderschuiten of in kuilschepen
van de schuitenvoerders. Deze schepen
konden door hun geringe diepgang tot in
de grachten varen en de goederen afleveren
aan de kaden. Hier werden de diverse goe-
deren gelost en door dragers op hun rug of
met behulp van eenvoudige karretjes naar
de Waag, de koopmanspakhuizen of de ge-
bruikers gebracht. Deze wijze van transport
was mogelijk omdat de goederen verpakt
waren in kleine eenheden zoals zakken, ba-
len, vaten, kisten of manden. Voor zwaar-
dere lasten werd gebruik gemaakt van door
paarden getrokken sleden. Deze slepers in
de stad of wagenaars van buiten de stad
moesten in de stad afblijven van hetgeen
gewoonlijk gedragen werd. Overtreders
werden met zware boeten bedreigd.

De hulpbedrijven van de handel
Naast de waagdragers, die reeds werden
genoemd, waren er diverse anderen actief.
Zij waren georganiseerd in gilden. Deze
weken af van de ambachtsgilden, waar men
meesters, gezellen en leerlingen kende.
Voor het uitoefenen van een ambacht moest
men specifieke vaardigheden aanleren. Dit
was voor de hulpbedrijven anders. Voor het

Korendrager in de St. Luciënssteeg

dragen van goederen was nauwelijks een
speciale bekwaamheid vereist, vooral waar
het om het dragen van goederen ging. Het
belang van deze gilden lag vooral in het re-
gelen van de economische activiteiten. Het
stadsbestuur hield zo wat hen betreft, hun
aandeel in het economisch leven in zijn
greep. Dit gebeurde door ordonnanties of
keuren waarin de gildevoorschriften wer-
den vastgesteld. Voorbeelden zijn de te be-
rekenen tarieven en lonen. De gilden van de
makelaars, de korenmeters en -zetters en de
turf-, bier- en waagdragers waren aan een
bepaald ledental gebonden Voor de benoe-
ming van leden van de gilden was de toe-
stemming van het stadsbestuur nodig. De
bierdragers vormden de oudste groep. Zij
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vervoerden o.a. bier en wijn en waren te-
vens onbezoldigd belastingcontroleur, want
zij dienden er op toe te zien dat de kooplui
het juiste bedrag aan accijnzen afdroegen.
Bier, dat van het ene brouwerspakhuis naar
het andere gebracht moest worden, indien
dat buiten het gezicht van de bier-
imposthuizen geschiedde, alleen vervoeren
na kennisgeving aan de Commissie van den
Grooten Excijs. Bierbeschoijers oftewel
bierslijters moesten bij ede beloven geen
bier anders dan door de dragers te laten
verwerken. (Er waren kennelijk ook clan-
destiene bedrijven ontstaan). De gilden zelf
zorgden voor onderlinge bijstand bij ziekte,
invaliditeit, ouderdom en overlijden. Finan-
ciële middelen daartoe werden o.a. verkre-
gen door het heffen van entreegelden en
contributies.
Het turfdragersgilde, dat de turf moest ver-
werken, in vaten of in manden storten met
behulp van vulsters en draagsters, en alleen
nadat hun waar streng op kwaliteit was ge-
keurd, naar de woningen van de poorters,
de brouwerijen en de suykerbackerijen
(suikerraffinaderijen) en al die andere tra-
fieken, die in houten turf hun enige brand-
stof hadden, mocht vervoeren hebben ken-
nelijk lange tijd hetzelfde werk als de
waagdragers verricht. Zij werden tenminste
vaak met één benaming aangeduid: turf- en
waagdragers. De scheiding van deze twee
groepen vond in 1619 plaats toen een af-
zonderlijk turfdragersgild werd opgericht
met een lange lijst van voorschriften voor
dragers en draagsters, vulsters en stouw-
sters.
De graanhandel had de grootste omvang.
Hier vormden zich vele speciale gilden: ko-
renlichtermannen, korenmeters, korenzet-
ters en korendragers. De korenmeters
moesten het graan meten, de zetters moes-
ten de maat recht houden, het vervoer en

het storten geschiedde door de dragers. Ook
het zout hoorde tot het exclusieve werkter-
rein van de korendrager. Schuitevoerders
werd in 1621 het dragen van koren expres-
selijk verboden.
Afgezien van de hiervoor genoemde buik-
producten moest voor vrijwel alle verhan-
delde goederen waagrecht worden betaald.
De instelling van de waag leverde zeer veel
werk op aan verschillende hulpbedrij ven.
We zagen reeds dat de wegers alleen de
schaal bedienden, terwijl de waagdragers
de goederen op de schaal legden, ze er weer
afhaalden en verder vervoerden. In 1564
werd bepaald dat voortaan alle 'dragers
voor der wage' door de stadsbestuurders
toegelaten en beëdigd moesten worden.
Hierdoor kreeg het stadsbestuur een grotere
greep op het eerlijk verlopen van het wegen
van de goederen. Dit was zowel voor het
stadsbestuur als voor de kooplieden belang-
rijk. Pas in het begin van de zeventiende
eeuw ontstond het waagdragersgilde. In een
keur van 26 maart 1616 werd gesproken
van het instellen van een 'bos', een zieken-
fonds van de waagdragers. Tot het terrein
van de waagdragers behoorde het dragen
van goederen die niet tot het specifieke ter-
rein van de koren-, bier- en turfdragers be-
hoorden, zoals boter, kaas, spek, hop, talk,
vis, ijzer, lood, koper, hennep, verfstof,
vlas, wol, huiden, touw en kastanjes. Het
ontstaan van deze hulptroepen is mogelijk
te verklaren, doordat er door de wijze van
lossen van de schepen geen grote afstanden
moesten worden afgelegd, zodat zich zoals
in Rotterdam geen sleperswezen van bete-
kenis tot ontwikkeling kwam, al waren ook
deze wel degelijk aanwezig.
In Rotterdam kregen volgens een ordonnan-
tie van 1685 de slepers het monopolie op
het vervoeren van aan het waagrecht on-
derhevige goederen toegewezen.
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Positie van de dragers
De status van de personen, die in de hulp-
bedrijven werkzaam waren, was verschil-
lend. De makelaars bijv., die als tussenper-
soon tussen koper en verkoper fungeerden,
werden in 1578 verheven tot vertrouwens-
persoon in de handel. Ook de korenmeters
en korenzetters deden het maatschappelijk
niet slecht. In Amsterdam konden zij in
1568 een fraai gildehuis, het Korenmeters-
huis, in bezit nemen. De graandragers ston-
den laag op de maatschappelijke schaal.
Het zou een ruw volkje geweest zijn, dat
eigenlijk alleen over grote lichaamskracht
moest beschikken. Hetzelfde kan van de
turfdragers gezegd worden.
De waagdragers maakten een eigen ontwik-
keling door. Rond 1600 groepeerden zij
zich in coöperaties, samenwerkingsverban-
den, vemen genaamd. Het woord veem is
mogelijk afgeleid van het Oud-Germaanse
woord 'vem', wat 'vijf betekent,
Termen als vennetscap en veynoot
(veemgenoot) werden oorspronkelijk ge-
bruikt voor coöperaties van waagdragers,
opslagers (werkers in de pakhuizen) en
schuitevoerders maar geleidelijk aan werd
de term veem uitsluitend voor coöperaties
van waagdragers gebruikt. Ze kwamen oor-
spronkelijk alleen in Amsterdam voor. De-
ze vemen telden drie tot tien leden. Deze
regelden onderling hun rechten, plichten en
contracten. De oudste bekende overeen-
komst is van het Vriesseveem en dateert uit
1617.

In de zestiende eeuw was het de bier- en
turfdragers meermalen verboden vemen te
vormen uit angst voor prijsopdrijving. Dat
er voor de waagdragers andere maatstaven
golden komt waarschijnlijk door de grote
verscheidenheid van producten die ze
moesten vervoeren. De kooplui hadden
kennelijk behoefte aan vaste bekende en

Enkele penningen van veemgenoten

gespecialiseerde groepen. De vemen droe-
gen ten dele namen die ontleend waren aan
het type hoofddeksel dat zij droegen, ten
dele naar de verwerkte producten en ten de-
le naar een plaats of landstreek die Amster-
dam van bepaalde goederen voorzag.
Zo kende men, ontleend aan de hoofddeksel
het Blauwhoedenveem, het Bonthoeden-
veem, het Graeuhoeden Veem, het Geel-
hoedenveem, het Groenhoeden Veem, het
Klapmutsen Veem, het Purperhoeden- of
Hop-Veem, het Roodhoedenveem, het
Stroohoedenveemm, het Swarthoeden
Veem en het Withoeden Veem.
Namen ontleend aan plaatsen of landen
zijn: Engelsche Veem, Haarlemmer Veem,
Leytse Veem, Medemblikker Veem, Schot-
se Veem, Sweetse Veem, Tesselse Veem en
Zeeuwse Veem.
Namen ontleend aan de verwerkte produc-
ten zijn: Swart Asch Veem, Water Asch
Veem en Zijde Veem.
Het Blauwhoedenveem bestond waarschijn-
lijk reeds voor 1616, van het Zeeuwse
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Veem vindt men het contract in 1669.
Eind 1600 waren er 22 vemen.

Organisatie binnen de vemen
In 1654 vaardigde het stasbestuur een keur
uit, die bedoeld was om tot meer gelijkheid
tussen de verschillende vemen te komen. In
eerste instantie stelden de Burgemeesters
een 'veemstop'in. Het was niet langer toe-
gestaan zonder kennisgeving aan en toe-
stemming van het stadsbestuur een veem op
te richten. Ook trok het stadsbestuur de be-
slissingsbevoegdheid over de keuze van een
opvolger bij een van de leden van hun
'broeders'. Het betrokken veem mocht een
voordracht doen van drie vrijheden, waarop
het stadsbestuur de eigenlijke keuze deed.
Tevens werd een inkoopsom vastgesteld
van 400 gulden en de inkoopsom te koppe-
len aan de uitkering bij overlijden aan de
nabestaanden: de helft van de inkoopsom.
De vemen hielden zich hier niet aan. Het
Blauwhoedenveem bijv. stelde een halfjaar
na het uitvaardigen van deze keur de in-
koopsom op 600 gulden plus 36 gulden
voor de aanschaf van zes blauwe hoeden. In
april 1663 verlaagde dit veem dit bedrag tot
400 gulden, echter exclusief 'de vereering
ant veem, gelijk de broeders gewoon zijn te
doen'.

Het Roodhoedenveem verhoogde de over-
lijdensuitkering reeds in 1664 tot 300 gul-
den.
Het Withoedenveem vroeg in 1693 een in-
koopsom van 800 gulden, een bedrag dat
geleidelijk stapsgewijs werd verhoogd tot
2400 gulden in 1785.
De zittende veembroeders gingen het liefst
in zee met jonge mannen.
Andere waagdragers hadden weer andere
methoden om de voorschriften te omzeilen.
Volgens een klaagschrift van de overlieden
van het waagdragersgilde van eind 1685

waren verscheidene gildebroeders als de
zijde-, hop- en kaaswerkers er toe over ge-
gaan om compagnieën op te richten, die de-
zelfde functie hadden als de vemen, maar
niet onderworpen waren aan de keur van
1654. Ook liep het gilde onder meer de 12
gulden mis, die de overlieden naast het nor-
male bedrag voor het ziekenfonds van het
gilde, van elke nieuwe veembroeder ont-
ving. Het stadsbestuur was het hier mee
eens en bepaalde dat deze compagnieën
werden omgevormd tot vemen.
De veembroeders werkten op contract. De-
ze veemcontracten bevatten soms zeer uit-
voerige voorschriften. Doorbetaling na
ziekte of ongeval bijv. vond niet plaats als
dit veroorzaakt was door dronkenschap of
vechtpartijen.
De hiërarchie, die binnen het veem bestond,
was gebaseerd op leeftijd. De jongsten
dienden de ouderen te gehoorzamen. De
jongeren waren vaak de eersten om aan de
slag te gaan zodra er werk was. De oudste
of meest bekwame veembroeder was ver-
antwoordelijk voor het verkrijgen van werk
van de kooplieden. Dit was een meer com-
merciële functie.

De vrijlieden
Naast de veembroeders kende het waagdra-
gersgilde de vrijlieden, die niet tot een
veem behoorden. Deze werden in de prak-
tijk slechts voor een koopman aan het werk
gezet door tussenkomst van de vemen. Zij
kregen, gezien hun kwetsbare positie, be-
scherming van het stadsbestuur. Zo moch-
ten de vemen geen 'onvrijen', d.w.z. arbei-
ders die geen lid waren van het waagdra-
gersgilde, te werk mochten stellen zonder
toestemming van de overlieden van het gil-
de. Ook moest de helft van de overlieden
van het gilde uit vrijlieden bestaan. In 1693,
toen er een noodtoestand onder de vrijlie-

Ons Erfgoed, 11 e jrg. nr. 4, juli-augustus 2003, blz. 64



den heerste, vroegen zij om een indeling
van het werk via de 'pen', een toerbeurtsys-
teem zoals ook bij de turfdragers bestond,
of door middel van het bij de bierdragers
gebruikelijke 'dobbelen'. Als reactie hierop
vaardigde het stadsbestuur een keur uit,
waarin werd bepaald dat in het waagdra-
gershuis een 'pen' werd ingesteld. Een
'pennevader' vervaardigde een lijst van de
beurten van de vrijlieden. Een vrijman
mocht slechts een dag werken en werd
daarna weer onder aan de lijst toegevoegd.
Alleen bij grote partijen en opdrachten van
de Oost- en Westindische compagnie was
het toegestaan langer dan één dag achtereen
te werken. De vemen waren niet gelukkig
met deze regeling en hielden zich niet altijd
aan deze regeling.

Werkzaamheden in en om de pakhuizen
van de kooplieden.
Voor 1580 werd het de kooplieden reeds
toegestaan zelf een waag in hun pakhuis te
installeren voor partijen van minder dan 50
pond. Het hebben van meer dan 50 pond
aan gewichten was strafbaar gesteld. Ook
was het toegestaan de goederen bij of in het
pakhuis te laten wegen door middel van een
verplaatsbaar weegtoestel, de pikkel. In bei-
de gevallen diende de koopman weliswaar
een bepaalde vergoeding af te dragen aan
de Waag, maar het was goedkoper dan het
heen en terugbrengen van de goederen naar
de Waag.
Als gevolg hiervan werd een aanzienlijk
deel van de werkzaamheden van de waag-
dragers in en om de koopmanspakhuizen
verricht. In 1696 werd dan ook in een nade-
re interpretatie van de keur van 1616 be-
paald dat het monopolie van de waagdra-
gers zich uitstrekte tot alle goederen die de

waag 'subject' waren. Ook gaf deze keur de
kooplieden het recht bij het binnenshuis
verplaatsen van zijn goederen in pakhuizen,
zolders en kelders net zoveel arbeiders in te
schakelen als hem beliefde. Toch lieten ze
het opslaan en bewerken op grote schaal
door waagdragers uitvoeren.
De vemen kregen een belangrijke registre-
rende taak in de handel. De veembroeders
noteerden het gewicht, het nummer en de
merken van de waren die door de vemen
waren afgehaald of geleverd plus de namen
van de kopers en verkopers. In de praktijk
ging het voorkomen dat de vemen een
transactie tussen de kooplieden waarvoor
zij vast werkten onderling regelden.

N.B.
A. Men mag aannemen dat in de plaatsen
elders in het land het lokale transport min
of meer op dezelfde wijze is geregeld als te
Amsterdam. Het gaat echter momenteel te
ver dit voor alle Nederlandse plaatsen uit te
zoeken.
B. In Antwerpen wordt een veem een natie
genoemd. Hun namen herinneren aan de
koopwaren, die zij oorspronkelijk behan-
delden of aan het pakhuis waaraan zij oor-
spronkelijk gehecht waren (Voorb. Wolna-
tie, Vlasnatie).

Literatuur:
A.H. van Dam, A.Czn., Zes lezingen over
het veembedrijf (niet in de handel), 1930.
Dr. M.G. de Boer, Van Waagdragersveem
tot Modern Grootbedrijf.
H. van Driel, Vier eeuwen veembedrijf (De,
voorgeschiedenis van Pakhoed 1515-1967),
Uitg. Koninklijke Pakhoed N.V., Rotter-
dam 1992.
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Bestelformulier

Ondergetekende

Naam: .m/v

Adres:

Postcode: Woonplaats: Land:
wenst te ontvangen:

Boeken:
• ex. Streken-Roman. speciale prijs € 5,70*
• ex. Familienamen in Nederland € 12,05*
• ex. Jan Leenderts Lerk, een Fries in het leger van Napoleon € 11,15*
• ex. Dagboek van een soldaat in de Napoleontische tijd€ 5,70**
• ex. Mijn uittocht als garde d'ltonneur 1813 € 5,70**
• ex. Herdruk Bernardus Kleynkens met Beschrijvinge van den Zeelandschen Adel + 10

bladen (A3) met wapenafbeeldingen (losbladig in A4 map) LI 16*

Cd-rom's/DVD's.
Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (A.J. van der Aa) € 41,—
(Ingescand van oude kopie, dus niet altijd even fraai, maar goed bruikbaar)
Algemeen Nederlands Familieblad € 40,—.
Tijdschrift voor geschiedenis, geslacht-, wapen-, zegelkunde enz. (A.N.F.) verscheen
van 1883 tot in 1895 en van 1900 t/m 1905.
Amstelodamum 1900-2000 (3 cd's) € 45,-.
Alle jaarboeken & maandbladen van het genootschap Amstelodamum 1900-2000.
Armorial Général € 20,-.
Op de cd staat de 2e uitgave met ca. 120.000 wapenbeschrijvingen (Franstalig)
(voor werken onder Windows NT, W2000 en Xpprof kan hulpprogramma worden
meegeleverd)
De Bibliografie van Gelderland (Gouda Quint) en de registers op de leenacten-
boeken van Gelre en Zutphen, incl. indexdeel en de registers van Bergh, Bahr en
Lathum, Prum, Emmerik, Stichtse Gaasbeeksche en Overijsselse lenen in Gelder-
land. € 40,—
Deze cd-rom bevat, met meer dan 4500 bladzijden, de volleldige tekst van alle door de
Vereniging Gelre uitgegeven werken met betrekking tot deze onderwerpen.
De bijdragen en Mededelingen Gelre 1898 -1998 met de beredeneerde index en de
uitgave Honderd jaar Gelre (2 cd's) € 45,-.
Deze cd-rom's bevatten met meer dan 28.000 blz. De volledige tekst van alle uitgegeven
Bijdragen en Mededelingen uit genoemde periode.
De Brabantse Leeuw (1952-2001) € 45,-.
Dit genealogische en heraldische tijdschrift wordt sinds 1952 uitgegeven. De meer dan
20.000 pagina's bevatten een schat aan gegevens voor de genealogische onderzoeker.
Families of South Holland (Index dopen 1695-1812: Goeree & Overflakkee, Voorne
en Putten, Beijerland, IJsselmonde, Alblasserwaard, Vijfherenlanden, Krimpenerwaard,
Rijswijk, Voorburg, Delfland, Rijnland. Meer dan 1.000.000 namen, 5 cd's) € 55,—
Tijdelijk los verkrijgbaar: cd Indexen vrouwsnamen Families of S.H. € 12,50
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• Gelders Rivierengebied, Historische Tijdschriften €35,--
De Drie Steden (1980-2000), Tweestromen land (1964-1999), Tabula Batavorum (196
1999), Tussen de Voorn en Loevestein (1965-2000), Mededelingen Hist. Kring West-
Betuwe (1972-2000)

• Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken van
Nederland € 40,50
Zeeland 1 deel, Utrecht 1 deel, Zuid-Holland delen I, Ha, Ilb, Noord-Brabant deel 1,
Noord-Holland deel I, II, III, IV, V, Limburg 1 deel

• Tijdschrift voor Wapen—Geslacht-Zegel- en penningkunde De Heraldieke Bi-
bliotheek en Geneal. & Herald. Bladen, (± 9000 pag.) € 39,50
Uitgegeven door J.B. Rietstap resp. Jhr. Mr. E.B.W.F. Wittert van Hoogland.

• Historische Tijdschriften Noord-Holland: Zuid Kennemerland (DVD) € 45,-.
Uitgaven v.d. Ver. Haerlem, St. Santpoort, St. Ons Bloemendaal, Ver. Oud Heemstee
Bennebroek, St. Meer-Historie, Hist. Kring Velsen en het Genootsch. Oud-Zandvoort

• De Hoeksteen 1972-1998 €36,- .
Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis, uitg. van W. van der Louw

• IndextoCourt Records of South Holland 1600-1800 €41 , - .
(testamenten, vastgoedtransacties, huwelijken, boedelscheidingen, voogdijschappen
enz.; meer dan 100.000 personen uit 137 Zuid-Hollandse plaatsen)

ü Indische Genealogische Vereniging € 40,50
De Ind. Navorscher (oude serie + nwe serie), Bronnenpublicaties IGV, Geneal. En
Herald. Gedenkwaardigheden betr. Europeanen op Java, Ons Nageslacht, Deutsche ai
Luxembourg bei der Niederl.-Ostindischen Kolonial Armee v. 1780-1895.

• Inventarissen van het Streekarchief Land van Heusden en Altena € 40,—.
De volledige tekst en alle afbeeldingen van meer dan 70 inventarissen Streekarchief
Land van Heusden en Altena

• De Kleine Meijerij, verzamelde jaargangen 1 t/m 51 € 25,-.
Vlugschrift van de Heemkundekring. Jaargangen 1 t/m 51 (1947-2000)

• KNOB Bulletin, tijdschrift v.d. Kon. Ned. Oudheidk. Bond (DVD) € 45,-
Tijdschrift v.d. Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (1899-2001)

• De Navorscher 1851-1960 ( 3 cd's, meer dan 55.000 pag.) € 45,--.
Algemeen hist. Tijdschrift, gespecial. In genealogie, heraldiek en taalkunde.

• Nederlandse Historiën € 39,50
Tijdschrift voor vaderlandse streekgeschiedenis (1967-1998)

• De Nederlandsche Leeuw, 1883-1983 (4 cd's) €45,50
100 jaargangen, meer dan 20.000 blz. Tekst.

• Onze taal (1932-2000) €35,—
Maandblad van het Genootschap Onze Taal (1932-2000)

• Rhenen en omgeving (Historische Tijdschriften Utrecht) €40,—.
Tijdschrift Oud Rhenen (1981 t/m 2002), De wonderbaarlijke legende van Vrouwe
Cunera, Genealogie en Heraldiek in Rhenen, 500 jaar Cuneratoren te Rhenen, Joods
Rhenen, De posthistorie van Rhenen, Eist en Veenendaal, De lotgevallen van
Nederlandse boeren als kolonisten in Suriname, Rhenen bedreigd, bezet, bevrijt (1940
1945), Rhenen 1940-1945 Toen wist ik pas wat oorlog was.

• Taxandria € 45,-.
Complete serie Taxandria, het Tijdschrift voor Noordbrabantse Geschiedenis en
Volkskunde. Ruim 10.000 pagina's. Niet bijgevoegd het bibliografisch bijvoegsel.

• Utrecht, Transcripties doop-, trouw-, begraaf— en litmaatschapsregisters, voor
zover aanwezig, van ruim 40 plaatsen (uitgezonderd de stad Utrecht). € 41.
door mevrouw G.W. Brouwer-Verheijen. NIEUW
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• De Wapenheraut (1897-1920) €41 , - .
Maandblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-, wapen-, oudheidk. Enz. + Geneal. ;
toegev. Herald. Gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Drenthe en Overijssel.

• Werken d'Ablaing van Giessenburg & I.A. Nijnoff, Gedenkwaardigheden,
P.N. van Doornick (en J.S. van Veen) Acten betreffende Gelre en Zutphen € 40,--
De Ridderschap van de Veluwe (1859), Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen
(1877), De Ridderschap van het Kwartier Nijmegen (1899); Gedenkwaardigheden uit de
Geschiedenis van Gelderland door onuitgegeven Oorkonden opgehelderd en bevestigd;
Acten betreffende Gelre en zutphen 1376-1392, 1377-1397, 1400-1404

• Het Zaanse Huis (160 uitg. 'Anno 1961', De Zaanstreek belicht, 1863-1878,
Gebouwd in de Zaanstreek) € 37,—
Alle 160 uitgaven van het blad 'Anno 1961', incl. De speciale faleveringen, vanaf nr 1
t/m dec. 2001 + index, De Zaanstreek belicht, 1863-1878, de foto's van Breebaard,
Gebouwd in de Zaanstreek, door S. De Jong & J. Schipper.

Nieuw: digitale kaarten & atlassen op cd-rom's geschikt voor pc en MAC:
• Assorti Amerika. Prijs € 25.

29 kaarten in het SID-formaat (1593-1769. Incl. SID-viewer.
• Assorti Canada. Prijs € 25.

44 kaarten 1565-1850
• Atlassen 16e eeuw. Prijs €25.

Theatrum Orbis Terrarum, 53 kaartbladen; De Spieghel der Werelt, 80 kaartbladen; 16
afbeeldingen uit Civitates Orbis Terrarum. Incl. SID installatiebestand.

• Duitsland + Noord-Europa rond 1600. Prijs €25.
Atlas Novus Germania (57 kaarten) en Atlas Novus (Noord Europa) 22 kaarten)

Q Nederlanden rond 1600. Prijs €25.
Germania Inferior, 36 kaartbl., 2 overzichtsk., per provincie detailkaart, Atlas Novus
Inferior (1645) Overzichtskaart + 30 kaartbladen, den Nederlandschen Landtspiegel, 36

zw.wit krtn (1599) Tooneel der Steden (1649) 42 zeer gedetailleerde kaarten van steden
van belangrijke steden.

• Nederlanden rond 1700. Prijs €25.
De Vyerighe Colom 1696, de Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrye Provinciën (reis-
atlas van de gehele Nederlanden uitgeg. 1773 + 42 stadsgezichten rond 1700.

• Wereldkaarten (2 cd-roms). Prijs € 50.
1.29 krtn 1154 t/m 1855, 2. 35 krtn (w.o. Tabula Peutingerania, 250) 1511 t/m 1846.
Incl. SID bestand

• Zeekaarten uit de 16e eeuw. Prijs € 25.
Spieghel der Zeevaerdt van Lucas Janszoon Waghenaer (46 kaartbladen + titelpagina;
Agnese Atlas: alle portolanen. Incl. Viewer om SID-scans te bekijken
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Banden (Met ingang van 1 augustus gelden de volgende prijzen):
• bindband(en) voor Ons Erfgoed € 9,—***
• naaldband(en) voor 1 jaargang van Ons Erfgoed€ 11,—***
• naaldband(en) voor 2 jaargangen van Ons Erfgoed€ 12,75***

Ons Erfgoed:
• Index eerste acht jaargangen Ons Erfgoed op flop € 4,55+ € 0,78 porto (Nederland).
• wenst vrijblijvend een proefnummer van Ons Erfgoed te ontvangen.
• wenst abonnee op Ons Erfgoed te worden en ontvangt gaarne de reeds verschenen en nog te
verschijnen nummers van de lopende jaargang. Abonnementsprijs € 12,50 (in Europa buiten
Nederland € 14,80, buiten Europa € 21,60, in beide gevallen te betalen per eurocheque of
internationale postwissel ten name van Uitgeverij Alvo te Delft).

Computergeneaal
• wenst vrijblijvend een proefnummer van Computergeneaal te ontvangen.
ü wenst abonnee op Computergeneaal te worden en ontvangt gaarne de reeds verschenen en nc
te verschijnen nummers van de lopende jaargang. Abonnementsgeld € 12,50, voor abonnees o
Ons Erfgoed € 10,— (in Europa buiten Nederland € 14,80, buiten Europa € 21,60, vo(
abonnees Ons Erfgoed € 12,30, resp. € 19,10, in beide gevallen te betalen per eurocheque
internationale postwissel ten name van Uitgeverij Alvo te Delft).
Handtekening:

Eventuele retourzendingen (beschadigde cd-rom's) zenden naar ons antwoordnummer.

Betalingen uit het buitenland geven geregeld problemen. Helaas zullen we daarom bestellingen uit
het buitenland alleen kunnen uitvoeren als de netto betalingen van te voren zijn ontvangen.

Prijzen cd-rom's zijn incl. verzendkosten.
*) verzendkosten p. ex. € 2,30

**) verzendkosten p. ex. € 1,60
***) verzendkosten p. ex. € 2,75, bij twee of meer banden in één keer: max. € 5,45

Voor alle leveringen geldt: De verzendkosten per exemplaar te verhogen voor Europa buiten Nederland me
€ 1,60; buiten Europa met € 5,25, buiten Nederland tevens te verhogen met de transferkosten.

Uitsluitend voor bestellingen (levering naar het buitenland uitsluitend na vooruitbetaling):
Vanuit Nederland: Vanuit het buitenland
in ongefrankeerde enveloppe zenden aan: in gefrankeerde enveloppe zenden aan:

Uitgeverij Alvo
Antwoordnummer 10201
2600 WB DELFT

Uitgeverij Alvo
Buiten watersloot 142
2613 SV Delft, Nederland

U kunt ook bestellen via onserfgoed.com, faxen ( faxnr. 015-2136578) of een
e-mail zenden naar H.M. Lups: alvolups@wanadoo.nl
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Paleografie

Regeling verkoop van een huisje door de
kerkenraad van Strijen
Naerdat Andries van Strijen ouderlingh ende Cornelis Breiel
als administrerende diaken uijt den naem van de kerckenraet van Strijen ter
eenre, ende Jacob Jacobs Gastdijck ter andere sijde, haere questie over
het voorszegde huijssie geresulteert aen ons ondergeschrevenen hadde verbleven omme
haere / different als minnelijke seghsluyden te beslichten, soo hebben wijluyden
ingevolge van het voorszegde verblijff voor onse uijtspraeck(e) verclaert dat den voor
noemde/ Gastdijck sijn keure sal hebben, off hij den jegenwoordige kooper Huijman
Hermans de coop vant huijssie sal laten presteren, dan off hij het voorszegde huijssie
vrij ende liber aen hem wil nemen ende dat voorts den voornoemde Gastdijck
aen de voorszegde diaconij arme sal uijtkeren de bovenstaende drie en veertigh
gulden vijf stuivers 9 déniers, waermede het voorszegde different sal wesen gedecideert
ende parthije vereenight, behoudende de interpretatie van alle duysterheden
aen ons. Des ten oirconden hebben wij desen geteekend op den 1 len April 1669.
MATHIS VAN DER MERK. MATIJS LEIJSSEN.
ISACK GERSE CRAEIJSTEIJN. L. VAN STRIJEN.

1669.

(Ontleend aan DE PALEOGRAAF, augustus 1901)

Het loodje leggen
H.M. Lups
Op een internetsite kwam ik een studieopdracht tegen naar aanleiding van de term 'het loodje leggen'. De oor-
sprong van deze term kende men niet, maar een suggestie was dat het met schieten en oorlog te maken had:
het omleggen van de tegenstander door een loden kogel. Het Woordenboek der Nederlandsche taal vermeld
dat loodjes oorspronkelijk penningen waren die voor allerlei doeleinden werden gebruikt. Verder zegt het:
Een loodje, tegen overlegging waarvan geld ontvangen kan worden, zal oorspronkelijk ook bedoeld zijn in de
uitdrukking 'het loodje moeten leggen' (vroeger ook schieten), de schade moeten lijden, aan het kortste" eind
trekken. In Zes Lezingen over het Veembedrijf door H.H. van Dam A.Czn. kwam ik een verklaring tegen, die
mij meer plausibel lijkt en die ik gaarne doorgeef:
"Uit de begintijd van de gilden, toen deze nog een sterke godsdienstige ondergrond hadden, hoorde tot de

taken van de gildebroeders onder meer het laten lezen van zielemissen en het brengen van de laatste eer aan
gestorven gildebroeders en -zusters.
Wie zich aan deze verplichting onttrok, werd volgens de uitgevaardigde keuren met hoge boeten gestraft.
Nu en dan ontbraken bij dezen laatste gang wel eens enige broeders, want heel groot was de lust niet om de
ordinarii werckkleederen, wanneer men aan de arbeid was, of het gecouleurde kleed, ten tijde van ontspan-
ning aangeschoten, te verwisselen tegen de door de piëteit voorgeschreven dracht van swarte kleedye en lange
donkere rouwmantel.
Toen dit wegblijven echter te grote afmetingen begon aan te nemen, werd de gildeknecht naar het sterfhuis
gezonden om de deelnemers aan deze vriendendienst een loodje uit te reiken, dat na afloop van de plechtighe-
den aan de overluiden moest worden ingeleverd. Zoo kon worden nagegaan, wie zijn verplichtingen al of niet
was nagekomen.
Merkwaardig is, dat de uitdrukking „hij heeft het loodje gelegd" aan dit oude gildegebruik is ontleend.
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Het geslacht (de) Wolf te f s-Gravendeel
K.J. Slijkerman

Inleiding
In 1654 werd deze familiegroep (de) Wolf(f) voor het eerst in 's-Gravendeel vermeld ge-
vonden om daar ruim een eeuw later, in 1758, uit te sterven. In die tussenliggende periode
is deze familie in dat dorp uiterst klein gebleven, maar dankzij de talrijke nazaten van en-
kele dochters zullen vele vorsers met kwartierstaatonderzoek bij dit geslacht uitkomen.
Vele jaren lang heb ik vruchteloos gezocht naar de herkomst van deze groep in het pas
rond 1600 ontstane kerkdorp 's-Gravendeel. De archieven van De Hoeksche Waard gaven
daar absoluut geen uitsluitsel over. Dit was mede te wijten aan de omstandigheid dat de
doop- en trouwregisters van 's-Gravendeel respectievelijk pas vanaf 1801 en 1792 be-
waard zijn gebleven. Echter, onlangs kreeg ik een kwartierstaat in de uitgave 'Onze Voor-
ouders deel II' van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging
onder ogen waarin een Jan Bouwens Wolff te Dordrecht vermeld werd1 en dit leidde uit-
eindelijk naar het spoor van de herkomst van deze 's-Gravendeelse familie. Via Vianen
en Dordrecht blijkt deze groep uit Woudrichem afkomstig te zijn.

De heer P. van Eeten publiceerde in jaargang 1993 van het Genealogisch Tijdschrift voor
midden en west- Noord-Brabant en de Bommelerwaard2 een fragment over een familie
(de) Wolf(f) in o.a. Giessen en Woudrichem, aanvangend met een naar schatting rond
1530 geboren Dirck de Wolff. Zijn nakomelingen waren o.a. burgemeester van Woudri-
chem en schout van Sprang.
Waarschijnlijk vormt de 's-Gravendeelse groep een tak van ditzelfde geslacht, maar aan-
sluiting valt met het thans beschikbare materiaal niet aan te tonen. Ik hoop dan ook dat
mijn publicatie reacties zal ontlokken waardoor dit verband alsnog gelegd zal kunnen
worden.
De oudst bekende voorvader der 's-Gravendeelse familie trouwde met een Dordtse
'pseudo' Van Beaumont, d.w.z. met een dochter uit een groep die deze familienaam aan
een voormoeder uit het bekende 'oorspronkelijke' Dordtse geslacht Van Beaumont had
ontleend. Dit naar goed laat-Middeleeuws gebruik, waarvan ook in Dordrecht legio voor-
beelden zijn te geven.
Dank zij deze connectie kan een ieder die uit deze 's-Gravendeelse familie (de) Wolf(f)
stamt voorouders uit een aantal illustere Dordtse families - met in de toekomst wellicht
ook aansluitingen op de geslachten Van Egmond en Van Arkel- aan de kwartierstaat toe-
voegen. In de bijlage bij dit artikel worden deze kwartieren gegeven voorzover deze mij
thans bekend zijn.
Een familiewapen van de 's-Gravendeelse groep heb ik gedurende mijn onderzoek niet
aangetroffen.
Drs. A.B. den Haan te Dordrecht zeg ik hartelijk dank voor aanvullend materiaal uit het
gemeentearchief van Dordrecht.
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I. JAN BOUWENSZ. WOLFF, geb. ca. 1580, van Woudrichem (1605), schipper,
burger van Dordrecht, overl. tussen 27 oktober 1611 en 21 augustus 1615.' Hij huwde
Dordrecht (ondertr. ald. 9 januari) 14 februari 1605 met Sara Frans Franszoonsdr. (van
Beaumont), weduwe van Dordrecht (1605), weduwe wonende bij Dirck van Leyden in
de Wijngaertstraete (1616), dochter van Francois (Frans) Fransz. van Beaumont, pastei-
bakker te Dordrecht, en Mariken Jansdr. Zij huwde Ie met Jan Hendricxs van den Bosch.
Zij huwde 3e Dordrecht (ondertr. ald. 26 juni) 17 juli 1616 met Gabriel Coninck Bernae-
rtsz., van Minden, twijnder in de 'Hermanhuysstraete bij de brugghe' te Dordrecht.

Van dit echtpaar werd te Dordrecht slechts de doopoptekening van één kind aangetroffen.
De doopregisters aldaar werden voor omstreeks 1640 gebrekkig bijgehouden!
Jan Bouwensz. Wolff, schipper en burger van Dordrecht, transporteerde op 27 oktober
1611 voor 112 Car. gld. aan Cornelis Cornelisz., pasteibakker, en Danckert Jansz., metse-
laar, burgers van Dordrecht, een gerecht derde part in een huis in het Willem Oskens-
straatje (= Weeshuisstraat), gelegen tussen het weeshuis en het huis van Jan Thielmansz.,
koekenbakker.3

Kinderen (voor zover bekend; volgorde onzeker):
1. BARBARA JAN BOUDEWIJNSZOONSDR., van Dordrecht (1628). Zij huwde

Dordrecht 15 oktober 1628 met Jan Jansz., j.m. van Dordrecht (1628), twijnder.4

2. MARIKEN JANSDR., ged. Dordrecht in februari 1608.
Misschien was zij identiek met de Maria de oude Wolffs, die op 2 juni 1647 te 's-
Gravendeel op een veiling is genoemd.5 Dit zou dan wel zeven jaar voor de vesti-
ging van haar broer Boudewijn in dat dorp zijn.

3. BOUDEWIJN, volgt II.

II. BOUDEWIJN JANSZ. (DE) WOLFF alias BACKER, j.m. van Dordrecht, wo-
nende te Vianen (1638), bakker, woonde te Vianen en sedert 1654 aan de Noord-
voorstraat te 's-Gravendeel, op nominatie als kerkmeester van 's-Gravendeel (1658,
1663), overl. tussen 1 mei 1678 en wellicht 6 maart 1680. Hij huwde Vianen (ondertr.
Dordrecht per schrijven van Vianen 14 maart en te Dordrecht bescheid gegeven om te Vi-
anen te tr. 29 maart) 1638 met Elizabeth (Lijsbet) Jansdr., weduwe wonende te Vianen
(1638), overl. na 1 augustus 1665. Zij huwde Ie Gerrit Hermansz. van Ruisvelt.

De kinderen en erfgenamen van Leendert Jans Visser en Marigje Jans verkochten op 18
maart 1654 op een veiling aan Boudewijn Jans Backer, inwoner van 's-Gravendeel, een
huis met beterschap van erf en boomgaard aan de Noordvoorstraat op het dorp aldaar.6 Op
28 mei 1654 vond het transport hiervan plaats. Westelijk werd dit goed belend door Bas-
tiaen Cleys en noordelijk door Abraham Willems Molenaer.7 Dezelfde dag werd er ten
laste van Boudewijn een schuldbrief van 700 Car. gld. opgemaakt.8 In een akte van 16
mei 1655 stelde de Dordtse burger Aerdt Jacobsz. Ruyter zich als borg voor Boudewijn i.
v.m. deze schuldbrief. De Dordtse burger Jan Jansse van de Worff stelde zich op zijn
beurt als waarborg voor Ruyter.9 Genoemde Ruyter was getrouwd met een nichtje
(oomzegger) van Boudewijn en wel met Sara, dochter van Barbara Jan Boudewijn-
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zoonsdr. (zie generatie 1-1).
Op verzoek van Boudewijn Janse de Wolff, wonende te 's-Gravendeel, legden op 20 au-
gustus 1661 de ca. 40 jaar oude Puttershoekse waard Jan Pieterse Hartigvelt en de ca. 23
jaar oude Margriete Theunis Hartigvelt voor schout en schepenen aldaar een verklaring af
over de persoon van Hermen Gerritse van Rusvelt, die in Hartigvelts herberg te Putters-
hoek tijdens een biertje tappen betrokken was geraakt in een vechtpartij met Jan Janse
Vredenburgh, welke laatste uiteindelijk aan zijn verwondingen bezweek10 maar op 17
augustus nog wel zijn testament had kunnen maken." Genoemde Hermen moet een stief-
zoon van de Wolff zijn geweest. Het halsmisdrijf zal voor de baljuw van Zuid-Holland
zijn gebracht. In de dingboeken van Puttershoek en 's-Gravendeel heb ik daar niets over
kunnen vinden.
Lijsbet Jans, vrouw van Boudewijn Jans Backer, kocht op 18 augustus 1665 te velde
staande tarwe en gerst.12 Dit is haar laatste mij met zekerheid bekende levensteken.
Bij akte van 24 juli 1666 belastte Baudewijn Jansse Wolff zijn huis in de Noordvoorstraat
met 150 Car. gld. ten behoeve van Mr. Diderick Hoeufft, gecommiteerde raad in de gene-
raliteits rekenkamer. Op 3 april 1669 vertoonde Wolff deze ingeloste schuldbrief.13

Bij akte van 29 april 1668 stelde Boudewijn Jans Wolff, inwoner van 's-Gravendeel, zich
met Aelbrecht Arens, molenaar op Goidschalksoord, als borg voor Aryen Arens Wulp
voor diens huur van de 's-Gravendeelse windkorenmolen.14

Op 3 april 1669 belastte Wolff wederom zijn huis met een hypotheek; ditmaal met een
bedrag van 400 Car. gld. ten behoeve van juffr. Josyna 't Jongh.15

Voor 6 maart 1680 was Wolff wellicht overleden, daar hij niet genoemd is in het van die
datum daterende kohier van het familiegeld van 's-Gravendeel.
Kinderen (volgorde onzeker):
1. JAN, volgt lila.
2. FRANS, volgt Illb.

lila. JAN BOUDEWIJNSZ. (DE) WOLF(F), waarschijnlijk geb. te Vianen, vlasser
aan de Noordvoorstraat te 's-Gravendeel, kerkmeester van 's-Gravendeel (1677-1678),
overleden tussen 6 juni en 24 november 1695. Hij huwde, wellicht te 's-Gravendeel in of
ca. 1677, met Weyntje Jansdr. van Strijen, uit 's-Gravendeel, overl. 's-Gravendeel (3
gld. impost betaald 25 augustus) 1731, dochtervan Jan Sibbedeusz. van Strijen, winkelier
in de Langestraat, pachter van de impost van bier en wijn, diaken, kerkmeester, ouderling,
schepen te 's-Gravendeel, en Maeycke (Maertgen) Coenendr. in 't Veld.16

Teunis Geerrits Cranendonck transporteerde op 1 mei 1677 aan Jan Bauwens Wolff voor
300 Car. gld. een huis met beterschap van erf aan de Noord Voorstraat te 's-Gravendeel,
gelegen tussen 'de gemeenlandts vliet' en Cornelis Arens Smit. Hij voldeed de koopsom
contant.17

Precies eenjaar later, op 1 mei 1678, werd er ten laste van Wolff en ten behoeve van de
verkoper een schuldbrief opgemaakt voor het restant van 240 gld. Hiervoor stelden
Bouwdewijn Jansse Wolff en Heynd(rick) Bastyaensse Vlasblom, beiden wonende te 's-
Gravendeel, zich als zijn borgen. Jan plaatste zijn handtekening: 'Jan Boudewinse de
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Wolf; zijn vader plaatste zijn handmerkje.18

Tezamen met o.a. zijn schoonvader Jan Sibbedeusse huurde Jan Bauwdewijnsse Wolff bij
akte gedateerd 6 april 1678 ca. 7 morgen in het poldertje Meeuwenoort van de heer Phi-
lips van Meeuwen en dat om in de zomer van 1678 lijnzaad op te verbouwen.19

Blijkens het op 6 maart 1680 opgestelde kohier van het familiegeld te 's-Gravendeel
woonde Jan Bouwdewijns Wolff in de Noordvoorstraat aldaar als 'behelpende hem met
het vlassen'.20

In 1680 werd er tussen de aannemer Herme Stevensse Snijer enerzijds en Jan Bouw-
dewijns Wolff met 16 andere personen anderzijds een proces voor de vierschaar te 's-
Gravendeel gevoerd aangaande het afsluiten van de boekhouding en enige borgtochten
betreffende aangenomen werk nabij de stad Aardenburg. De partijen kwamen overeen
zich te houden aan de uitspraken van een arbitragecommissie.21

In het testament van het 's-Gravendeels echtpaar Willem Leenders Visser en Pleuntie Pie-
ters van 20 juli 1681 werden door de testatrice van haar zijde Jan Bouwdewijnsse Wolff
en Pieter Aerttoom als voogden over hun kinderen aangesteld.22

Op de op 8 januari 1693 te 's-Gravendeel gehouden rechtdag werd Jan Boudewijnse
Wollf door de schout Jacob van der Merck gedaagd, maar hij kwam niet opdagen.23

Op 6 juni 1695 maakten de ziek te bed liggende Jan Boudewijnse Wolff en zijn gezond
zijnde vrouw Weyntje Jans van Strijen in hun huis te 's-Gravendeel in aanwezigheid van
o.a. chirurgijn Mr. Jan Havestath een testament op de langstlevende. Deze moest hun kin-
deren tot mondigheid of eerder huwelijk opvoeden etc. en vervolgens aan ieder der kinde-
ren een zilveren ducaton of 3 gld. 3 stuivers uitreiken. De testateur plaatste met een uiterst
onzekere hand zijn signatuur.24 Mogelijk is hij dezelfde dag of kort daarop gestorven.
Zijn lijkaangifte is in het op 24 november 1695 aanvangende gaarderregister te 's-Gra-
vendeel niet opgetekend, dus moet hij voordien gestorven zijn.
Wijntje Jans, weduwe van Jan Boudewijnse, woonde volgens een in januari 1706 opge-
steld 's-Gravendeels lidmatenregister in de Noordvoorstraat aldaar.25 Zij komt als zodanig
ook voor op in 171426 en 172327 aangelegde lidmatenregister.
Wijntje Jans van Strijen komt aan het einde van haar leven nog in diverse aktes voor.28

Kinderen (volgorde onzeker):
1. LIJSBETH JANSDR. (DE) WOLF, ongehuwd, begr. 's-Gravendeel ( en 2 x 3

gld. impost betaald ald.) 27 december 1758.29

2. SARA (SAARTJE) JANSDR. (DE) WOLF, lidmaat op belijdenis 's-Gravendeel
28 maart 170930, wonende onder 's-Gravendeel (1714), woonde met haar eerste
man in de Mookhoek onder Strijen 172231, vertrok met attestatie vanuit 's-
Gravendeel naar Strijen in oktober 172532, als inwoonster van Wieldrecht met
attestatie van Strijen lidmaat te 's-Gravendeel 28 maart 173533, begr.'s-Graven-
deel (6 gld. impost betaald ald. 10 oktober) 14 oktober 1757.29 Zij huwde Ie (zij 3
gld. impost betaald 's-Gravendeel 13 april; hij 3 gld te Strijen 13 april) 1714 met
Teunis Denijsz. van Prooyen (Proje), ged. Strijen 22 mei 1677, bouwman onder
Strijen34, overl. in Wieldrecht, begr. 's-Gravendeel 26-5-173329, zoon van Dionijs
(Denijs) Aertsz. (Arentsz.) van Proyen, boer in de Mookhoek onder Strijen, en
Lijsbet Ariensdr. Mookhoek.35
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Zij huwde 2e na 28 maart 173533 met Cornelis Leendertsz. Vermaas, ged. Mijns-
heerenland 7 maart 1706, begr. 's-Gravendeel (6 gld. impost betaald ald. 3 juli) 4
juli 175429, zoon van Leendert Inigsen van der Maas en Anneken Cornelisdr. van
Es (Nesch).36

3. MAAYKE JANSDR. (DE) WOLF, van 's-Gravendeel (1719), op belijdenis lid-
maat te 's-Gravendeel 17 april 171030, met haar man komende uit Dubbeldam we-
derom lidmaat ald. 14 april 172137, woonde met haar man als lidmaat te Strijen
aan de Strijense Dijk naar 's-Gravendeel 172338, kreeg met haar man als lidmaat
te 's-Gravendeel attestatie ald. voor vertrek naar Strijen augustus 173039, begr.
Strijen (3 gld. impost betaald ald. 28 mei) 28 mei 1754. Zij huwde Dubbeldam
(hij impost pro deo in 24 maart ald.) 9 april 1719 met Jacob Jansz. Meyboom,
ged. Dubbeldam 16 juli 1690, schepen van 's-Gravendeel (1726-1730), overl. (3
gld. impost betaald Strijen 21 september) 1758, zoon van Jan Jorisz. Meyboom
en Ariaentie Jacobsdr. de Jonge ('t Jong).40

Illb. FRANS BOUDEWIJNSZ. WOLFF, j.m. van Vianen, wonende 's-Gravendeel
(1677), bakker aan de Noordvoorstraat te 's-Gravendeel, kerkmeester (1683), diaken
(1692) van 's-Gravendeel overl. (3 gld. impost betaald 's-Gravendeel 6 september) 1705.
Hij huwde (ondertr. Ridderkerk 7 maart en ald. attestatie gegeven op 's-Gravendeel 31
maart) 1677 met Aryaentie Jorisdr. Schouten, j.d. van Charlois, wonende Ridderkerk (-
1677), begr. 's-Gravendeel 23 oktober 1716 (pro deo)29, dochter van Joris Sijbrantsz.
Schouten, inwoner van Katendrecht, en Aechje Pietersdr.

Blijkens het kohier van het familiegeld van 's-Gravendeel van 6 maart 1680 woonde
Frans Bouwdewijns Wolff, 'een backer', in de Noordvoorstraat aldaar.41

Op 9 november 1686 legden de dan in den Bommel wonende vroedvrouw Maertjen
Abrams Jonckeer en Aryaentje Joris een verklaring af ten verzoeke van de te 's-
Gravendeel wonende Jan Roochussen Visser. Het betrof een verklaring over linnengoed
die de vroedvrouw tijdens de bevalling van ene Engeltje de Roo te 's-Gravendeel in 1683
had gewassen en te drogen gehangen op de zolder van Aryaentje Joris. Na overlijden van
de kraamvrouw had de vroedvrouw dit linnengoed aan de schout en schepenen van 's-
Gravendeel overgedragen.42

Sijgje Pieters, weduwe van Bastiaen Cleyssen, transporteerde op 4 april 1689 voor 250
gld. een huis met erf aan de 'Noortvoorstraet' te 's-Gravendeel aan Frans Boudewijnse
Wolff, inwoner van dat dorp. Noordelijk was dit huis aan Frans belend.43 Dezelfde dag
werd ter ten laste van Wolff een schuldbrief ten bedrage van 120 gld. opgemaakt, welke
op 29 januari 1693 was afgelost.44

Bij akte van 19 juli 1694 stelde Frans Boudewijnse Wolff zich met Cors Aryens Moock-
hoeck als borg voor de 's-Gravendeelse schipper Cornelis Aryens Moockhoeck vanwege
diens schuld van 250 Car. gld. Hij tekende met zijn initialen.45

Kort voor zijn overlijden werd Frans bij akte van 9 augustus 1705 door zijn buurvrouw en
goede bekende Elisabet Hendricxe van Esch, weduwe van Aryen Aryense Wulp, tot me-
de-voogd over haar minderjarige kinderen aangesteld.46
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Ariaantje Joris, weduwe van Frans Boudewijnse, is genoemd op een in januari 1706 op-
gestelde lijst van 's-Gravendeelse lidmaten, als wonende in de Noordvoorstraat.47 Zij
komt als inwoonster van dat dorp ook voor op een in 1714 aangelegde lidmatenlijst.48

Haar enige nagelaten kind Lijsbeth procedeerde als erfgenaam van haar overleden moeder
met haar man Willem Mom op 17 december 1722 tegen Willem Romeyn om betaling te
eisen van brood en geleverde winkelwaren.49

Kinderen (volgorde onzeker):
1. BOUDEWIJN FRANSZ. WOLFF, overl. (door zijn vader Frans Boudewijnse

Wolff 3 gld. impost betaald 's-Gravendeel 30 november) 1696.
2. LIJSBET FRANSDR. DE WOLF, op belijdenis lidmaat te 's-Gravendeel 28-3-

170930, woonde als lidmaat in de Noordvoorstraat ald. in 171448en 172327, begr. 's-
Gravendeel 14 oktober 1724.29 Zij huwde met Willem Mom, meester bakker en
winkelier te 's-Gravendeel50, begr. 's-Gravendeel 21 april 1757.29 Hij huwde 2e kort
na 5 september 1726 met N.N.51

Bijlage
De kwartieren van Sara Frans Franszoonsdr. (van Beaumont):

I
1. (VAN BEAUMONT), Sara Frans Franszoonsdr. Zij huwde met Jan Bouwensz.

Wolff (zie de genealogie generatie I).
II

2. VAN BAUMONT, Frans (Francois) Fransz. alias 'Pasteybacker', pasteibakker te
Dordrecht, overl. voor 1611.52 Hij huwde met:

3. Mariken Jansdr., weduwe van Rotterdam (1611). Zij huwde 2e Dordrecht 30 janua-
ri 1611 Staes Jacobsz., lijndraaier, weduwnaar van Petronella Adriaen Adriaens
zoonsdr.

III
4. Frans Fransz., pasteibakker te Dordrecht, overl. tussen 15 augustus 154653 en maart

1560.54 Hij huwde met:
5. VAN BAUMONT, Dirckgen (Theodora) Cornelisdr., overl. tussen oktober 1562 en

13 november 1573.55 Zij huwde 2e met Maerten Rochiusz. en zij huwde 3e met
Cornelis Egbertsz., schoenmaker, overl. na 23 november 1591.56

IV
10. VAN BAUMONT, Cornelis Govertsz. «

V
20. VAN BAUMONT, Govert Adriaensz., houtkoper te Dordrecht, gegoed ald., overl.

1504. Hij huwde 2e met Beatrix van der Does Philipsdr.55 Hij huwde Ie in of voor
1475:

21. (VAN EGMOND), Theodora (Dierthea, Dirxgen) Adriaen Aelbrechtszoonsdr.57

VI
40. VAN BAUMONT, Adriaen, overl. 1435.58 Hij huwde met:
41. SCHAERT, N.N. (een Dordts geslacht).58
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42. (VAN EGMOND), Adriaen Aelbrechtsz., lid van het gilde der houtkopers te Dor-
drecht (1445), schepen van Dordrecht (1473), overl. na 1475.57 Hij huwde met:

43. VAN SLINGELAND, Adriana Dircksdr., geb. ca. 1430 (geschat), overl. Dordrecht
8 september 1472."
N.B. Adriaen's broer meester Johan Aelbrechtsz. genaamd van Egmond zegelde
met een wapen met drie kepers. Zeer waarschijnlijk behoorden zij tot een al of niet
legitieme jongere tak van het geslacht der heren van Egmond, die met zes kepers
zegelden59. Wellicht sproten zij uit de tak Van Egmond van Merensteyn, waarin de
naam Aelbrecht veelvuldig voorkwam.60

VII
80. VAN BAUMONT, Govert, vermeld Dordrecht in 1421.58 Hij huwde met:
81. VAN STARRENBURG, Maria.58

86. VAN SLINGELAND, Dirck Ottenz., ambachtsheer van half-Puttershoek (sedert
1441), geb. ca. 1390 (geschat), schepen (1426/1427), burgemeester 'van de ge-
meente'(1437, 1440-1441, 1447-1450, 1453), tresorier (1439, 1444, 1447, 1450-
1452) van Dordrecht, hoogheemraad van Mijnsheerenland (1441), overl. Dordrecht
1453.61 Hij huwde met:

87. VAN NAERSSEN, Heilwij (Hadewij) Jansdr., geb. ca. 1400 (geschat), overl. Dor-
drecht (na 17 januari) 1459.61

VIII
172. VAN SLINGELAND, Otto Jansz., geb. ca. 1365 (geschat), gegoed te Dordrecht,

overl. (na 1 oktober) 1400.61 Hij huwde met:
173. Geertruyd Sarijs Reijnoutzoonsdr., overl. na 9 augustus 1401.61

174. VAN NAERSSEN, Jan heeren Henricksz., ambachtsheer van Puttershoek (sedert
1401), schepen (1404 en later), burgemeester 'van de gemeente' (1404), gasthuis-
meester, begijnmeester, tresorier van Dordrecht62, aanwezig aan het hof van Jan
van Beieren (1420-1422), raad van Jan van Beieren (1423), overl. 1425.63 Hij
huwde met:

175. (VAN DIEMEN), Hadewij Gijsbrecht Vranckenzoonsdr.
IX

344. VAN SLINGELAND, Jan heeren Jansz. van der Tijmpel, geb. ca. 1340 (geschat),
houthandelaar, raad (1385), schepen (1386/1387, 1395/1396, 1397-1399), burge-
meester 'van de gemeente' (1391, 1393, 1395, 1399), begijnmeester (1398) van
Dordrecht, overl. 1401/1405. Hij huwde 2e Kathelina (Dircksdr. ?), overl. voor 12
september 1425, vermoedelijk dochter van Dirc Hoddemont.64 Hij huwde Ie voor
ca. 1365 met:

345. N.N.
348. VAN NAERSSEN, Henric Jansz.65, schepen, tresorier (nog in 1394), burgemeester

(1377-1382) van Dordrecht, overl. Dordrecht 7 juni 1401. Hij huwde met:
349. VAN WAES, Heijlwig Lambertsdr., overl. 28 maart 1383.
350. Gijsbert Vranckensz. (waaruit nageslacht onder de naam Van Diemen), schepen

van Dordrecht (1399).66

X
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688. VAN DEN TIJMPEL, Jan Jansz., geb. ca. 1310 (geschat), hoofdman bij heervaart
op Zeeland (1351), deken van de kapel en het gasthuis der Kruisbroederen (1359),
schepen (1377) van Dordrecht, overl. na 1385.64 Hij huwde:

689. *VAN SLINGELAND, Elisabeth, geb. ca. 1310 (geschat), dochter van Jan van Slin-
geland, schepen van Gorinchem (1301, 1315) die wellicht (bastaard-?)zoon was
van Otto, heer van Slingeland (1263, 1277).67

696. VAN NAERSSEN, Jan, poorter van Dordrecht (1351, 1358).68 Hij huwde met:
697. BelyN.N., overl. 22 augustus 1380.68

Noten
1. B. Prins, Kwartierstaat de Bondt-Recourt (aanvullingen), in: Onze Voorouders deel II, Kwar-

tierstaten en stamreeksen van leden van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogi-
sche Vereniging, uitg. 1992, blz. 62.

2. Peten van Eeten, Altenase Genealogieën, De familie de Wolf uit Giessen, in: Genealogisch
Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard jrg. 1993, blz. 55-57.
Zie ook idem blz. 205 e.v.

3. G.A. Dordrecht, Recht. Arch. inv.nr. 752, f. 159 vs.
4. Als noot 1, blz. 59.
5. N.A., Recht. Arch. 's-Gravendeel en Leerambacht (hierna: GL) inv.nr. 31, akte dd. 2 juni

1647.
6. N.A., Recht. Arch. GL inv.nr. 32, akte dd. 18 maart 1654.
7. N.A., Recht. Arch. GL inv.nr. 4, f. 43 vs.
8. N.A., Recht. Arch. GL inv.nr. 4, f. 44.
9. N.A., Recht. Arch. GL inv.nr. 4, f. 44 vs.
10. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 11, f. 74.
11. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 11, f. 72 vs.
12. N.A., Recht. Arch. GL inv.nr. 47, akte dd. 18 augustus 1665.
13. N.A., Recht. Arch. GL inv.nr. 4, akte dd. 24 juli 1666.
14. N.A., Recht. Arch. GL inv.nr. 47, akte dd. 29 april 1668.
15. N.A., Recht. Arch. GL inv.nr. 4, f. 218 vs.
16. K.J. Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, een overzicht van ca. 3000 kwartieren van Kees

Jan Slijkerman, uitg. 1987, blz. 175 e.v.
17. N.A., Recht. Arch. inv.nr. GL inv.nr. 4, f. 322.
18. NA., Not. Arch. 's-Gravendeel (hierna: G) inv.nr. 4585, akte dd. 1 mei 1678.
19. N.A., Not. Arch. G inv.nr. 4585, akte dd. 6 april 1678.
20. Dr. D.W. Gravendeel, Quohier van alle familien op den dorpe van 's-Gravendeel ende Leer-

ambt, van dato den 6 maert 1680, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1969, blz. 26.
21. N.A., Not. Arch. G inv.nr. 4585, akte dd. 15 april 1680. Zie ook: N.A., Recht .Arch. GL inv.

nr. 41, rechtdagen 7 maart 1680 e.v.
22. N.A., Not. Arch. G inv.nr. 4588, akte dd. 20 juli 1681.
23. N.A., Recht. Arch. GL inv.nr. 42, akte dd. 8 januari 1693.
24. N.A., Not. Arch. G inv.nr. 4587, akte dd. 6 juni 1695.
25. Dr. D.W. Gravendeel, Met attestatie naar elders vertrokken lidmaten van de Ned. Herv. kerk te

's-Gravendeel 1708-1751, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1965, blz. 105.
26. Als noot 25 blz. 106.
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27. Dr. D.W. Gravendeel, Lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van 's-Gravendeel 1706, 1714,
1723, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1966, blz. 412.

28. Zie o.a. N.A., Not. Arch. G inv.nr. 4590, akte dd. 25 november 1722 en idem, Weeskamer
Arch. GL inv.nr. 2, akte dd. 19 september 1727.

29. Arch. Ned. Herv. gemeente 's-Gravendeel, doodboek.
30. Dr. D.W. Gravendeel, Op belijdenis of attestatie aangenomen lidmaten van de Ned. Herv. ge-

meente van 's-Gravendeel (1708-1815), in: Ons Voorgeslacht jrg. 1966, blz. 598.
31. Dr. D.W. Gravendeel, Lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van Strijen (1715-1815), in: Ons

Voorgeslacht jrg. 1963, blz. 255.
32. Als noot 25, blz. 103.
33. Als noot 30, jrg. 1967, blz. 23.
34. N.A., Weeskamer Arch. GL inv.nr. 2, akte dd. 22 januari 1725 en idem, Not. Arch. G inv.nr.

4590, akte dd. 14 januari 1727.
35. N.A., Not. Arch. G inv.nr. 4589, akte dd. 19januari 1715.
36. M.A.M. Dam-Mast en A.P. van den Hoek, Het geslacht Maasdam, uitg. 1986, blz. 21.
37. Als noot 30, blz. 600.
38. Als noot 27, blz. 432.
39. Als noot 32.
40. Als noot 16, blz. 90. Zie ook: Drs. Martine Zoeteman, Het bestuur van het oostelijk deel van

de Hoeksche Waard tussen 1700 en 1780 (afstudeerscriptie vaderlandse geschiedenis Rijks-
universiteit Leiden), uitg. ca. 1994.

41. Als noot 20, blz. 27.
42. N.A., Recht. Arch. GL inv.nr. 48, akte dd. 9 november 1686.
43. N.A., Recht. Arch. GL inv.nr. 5, f. 147 e.v.
44. N.A., Recht. Arch. GL inv.nr. 5, f. 148 e.v.
45. N.A., Not. Arch. G inv.nr. 4587, akte dd. 19 juli 1694.
46. N.A., Not. Arch. G inv.nr. 4588, akte dd. 9 augustus 1705.
47. Als noot 32, blz. 105.
48. Als noot 32, blz. 106.
49. N.A., Recht. Arch GL inv.nr. 43, akte dd. 17 december 1722.
50. N.A., Not. Arch. inv.nr. 4589, akte dd. 21 juli 1717 en idem inv.nr. 4590, akte dd. 29 novem-

ber 1721.
51. N.A., Recht. Arch. GL inv.nr. 43, akte dd. 5 september 1726.
52. GA Dordrecht, Not. Arch. inv.nr. 19, f. 69. Zie ook als noot 1, blz. 64 e.v.
53. GA Dordrecht, Recht. Arch. inv.nr. 723, akte 434.
54. GA Dordrecht, Recht. Arch. invnr. 725, akte 11.
55. Dr. A.W.E. Dek, Het geslacht van Beaumont uit Dordrecht, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1974,

blz. 3.
56. Als noot 1, blz. 64.
57. Ir. C. Sigmond, De geslachten Van Slingeland(t) in Dordrecht en het baljuwschap Zuid-

Holland in de 14de en 15de eeuw, in: De Nederlandsche Leeuw jrg. 2001, kolom 552 e.v.
58. Als noot 55, blz. 2.
59. Met dank aan de heer C. Sigmond te Rotterdam, die nader onderzoek verricht naar deze Van

Egmond-groep te Dordrecht.
60. Dr. A.W.E. Dek, Genealogie der heren en graven van Egmond, uitg. 1970, blz. 76 e.v.
61. Als noot 57, kolom 548 e.v.
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62. C. Hoek, Wapens van schepenen van Dordrecht (1294-1622), in: Ons Voorgeslacht jrg. 1967,
blz. 111.

63. CL. van Es van der Have, Verdwijnend Puttershoek, uitg. 1966, blz. 81. Zie ook: J. van Her-
waarden e.a., Geschiedenis van Dordrecht tot 1572, uitg. 1996, blz. 277.

64. Als noot 57, kolom 543 e.v.
65. Als noot 62, blz. 112.
66. Als noot 62, blz. 113.
67. Als noot 57, kolom 527 e.v.
68. Nederland's Adelsboek 13e jaargang (1915), blz. 380-e.v.

Overzicht publicaties [43]
H. Klunder

M. Neuteboom-Dieleman: Van Berchem -
Van Haamstede. [Reactie op vraag, met
schema eind 14e-15e eeuw.] Ned. Leeuw,
mrt.-apr. '03.

F.J.W. van Kan, J.F. Jacobs: Het nage-
slacht van de Haagse schepen Arend Pie-
tersz. in de 16de eeuw - De families Van
Bolgersteyn, Van der Burch, Pauw, Van
Montfoort en Van der Gaffel. [Parenteel,
1454-1637.] Ned. Leeuw, mrt.-apr. '03.

J.L. de Vos: Fragment-Genealogie De Ca-
luwe. [1740-2002.] Van Zeeuwse Stam,
juni '03.

G. Beets-Zwaan: Een familie (Smack)
Dekker (deel II). [1811-2001.] Westfriese
Fam., juni '03.

P. Sanders: Genealogie Doedijns.
[Vervolg, 1752-1951.] G.T.M.W.B.Bw,
juni'03.

M.D. van Duijvenvoorde: Adellijke nako-
melingen van een dienstbode. [Van Duij-
venvoorde, ca. 1500-1655.] Ned. Histori-
ën, sep. '02 (mei '03).

B. van Dooren: De vissers- en schippersfa-

milie Gooij te Brunnepe. [Kampen, vóór
1600-1823.] GensNostraJuni '03.

A.S. Flikweert: Reactie [...] Genealogie
Van Graafeiland. [Zierikzee, 1600-1910.]
Van Zeeuwse Stam, juni '03.

P. van der Krogt, C. Hörters: Genealogie
Hörters. [1746-1995.] Mededel.blad N.G.
V. afd. Delfland, juni-juii '03.

A.C.M. Neggers: Carried gold in belts -
Genealogie Huijskens van Oirschot to Bay
City. [Vervolg, 15e eeuw-1749.] Brab. Le-
euw, 2003 no. 2.

H.B.W. Isfordink: Kwartierstaat Harrie Is-
fordink. [Vervolg.] Veluwse Geslachten,
mrt./apr. '03.

A.M. Jonkers: Kwartierstaat Anton Martin
Jonkers te Lochem (vervolg). Oostgelders
T.G.B., 2e kwart.'03.

Antwoord 2002.49 Juffer. [Kwartierstaat
Willem Juffer, geb. 1828.] Veluwse Ge-
slachten, mrt./apr. '03.

W. Kunnen: Aanvullingen Kwartierstaat
Ans Karman. Veluwse Geslachten, mrt./
apr. '03.
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H. Rolvink: Reactie [...] Keur. [O.a. Brui-
nisse, 1550-1907.] Van Zeeuwse Stam, juni
'03.

J.C. Klompenhouwwer: Kwartierstaat
Klompenhouwer. [Wieberdink, Te Hoon-
te, Helmink.] Oostgelders T.G.B., 2e
kwart. '03.

P.J. Uitterhoeve: Reactie [...] Het geslacht
Kole. Van Zeeuwse Stam, juni '03.

E. de Jonge: Mijn Veluwse voorouders;
kwartierstaat De Jonge. [Aanvulling:
Koopman (geb. 1871), Langenberg,
Hoekstra, Van der Goot.] Veluwse Ge-
slachten, mrt./apr. '03.

G. van Genderen: De familie Krijgh te
Well/Wordrager. [1690-1977.] G.T.M.W.B.
Bw., juni '03.

Z. Hissink: Genealogie Jan Maalderink
(slot). [1786-1983.] Oostgelders T.G.B., 2e
kwart.'03.

P. Donche: Genealogie van de familie Mas-
seau. [Gent, 1510-1767.] Vlaamse Stam
juni '03.

W. Molema-Smitshoek: Van Mullem
(aanvullingen en correcties op de verken-
ning). [1610-1789.] Mededel.blad N.G.V.
afd. Delfland, juni-juli '03.

P. Sanders: Genealogie (Van) Nieuwkoop
uit Wijk. [Vervolg, 1725-1829.] G.T.M.W.
B.Bw.,juni'03.

L. van Belzen: Het geslacht "De Nooij-
er" (vervolg). [O.a. Arnhem, 1842-2001.]
Van Zeeuwse Stam, juni '03.

D.J. Oldenboom: Kwartierstaat Uichen OI-
denboom (slot). Oostgelders T.G.B., 2e
kwart. '03.

A. Gouron, M.R. Doortmont: Olivier

(Protestant - Languedoc, Nederland).
[Reactie, 1585-1736.] Ned. Leeuw, mrt.-
apr.'03.

L.J. Keunen: Genealogie van de familie
Orssen. [Vervolg, Deurne e.o., 1570-
1865.] Brab. Leeuw, 2003 no. 2.

L. Adriaenssen: Otten de Cort. [Demen,
Dieden, vóór 1600-1716.] Brab. Leeuw,
2003 no. 2.

W.M. Overmeer: Stamreeks van het ge-
slacht Overmeer. [Stompwijk, Zoeterwou-
de, 1525-1970.] Ons Erfgoed, mei-juni '03.

Fam. de Pender-Maas: Genealogie De Pen-
der. [Vervolg, Drongelen, 1701-1832.] G.
T.M.W.B.Bw.,juni'03.

K. Kuiken: De oudste generaties Van Poel-
geest. [13e-14e eeuw.] Ned. Leeuw, mrt.-
apr.'03.

P.C. Zonneveld, R.J.J. Zonneveld: Het
duinmeiersgeslacht Pronck van Sonnevelt.
[1486-1689.] Ons Voorgeslacht, mei '03.
Idem (deel 2 en slot). [1592-1796.] Ons
Voorgeslacht, juni '03.

A.M. Bosters: De Ram - Een oud adellijk
geslacht en Steenbergens historie. [1510-
1752.] Brab. Leeuw, 2003 no. 2.

H.E. Freund: Die Familien meiner Vorfah-
ren Reijnders und Spiertz aus Kerkrade.
[Kwartierstaat vóór 1884: Dirix, Frans-
sen.] Limb. Tijdschr. Geneal., juni '03.

J. van Gils: De afstammelingen van Jan de
Roy. [Vervolg, Goirle, 1565-1892.] Brab.
Leeuw, 2003 no. 2.

J.W. Joosten: Dirk "Louwerse" Schuitema-
ker. [1749-1893.] Westfriese Fam., juni
'03.

A. Landheer-Roelants: Met koets en paar-
den door Den Haag - De lotgevallen van
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Barend Slotboom uit Varsseveld als Haags
burger. [1735-1973.] Ned. Leeuw, mrt.-apr.
'03.

C. Smeek: Stamreeks Smeenk. [Hengelo-
Gld., 1690-1976.] Oostgelders T.G.B., 2e
kwart.'03.

J.A.H. Boeren: Genealogie van de familie
Snoeren. [Vervolg, Loon op Zand, 1646-
1875.] Brab. Leeuw, 2003 no. 2.

J. Bakker-ten Have: Aanvullingen kwartier-
staat Bernard Stegeman. Oostgelders T.G.
B., 2e kwart.'03.

A. Veldhuis: Een 'samengestelde' voorou-
der. [Met kwartierst. Veldhuis (geb. 1879),
Smidt, Van Stralen, Witteveen.] Gens
Nostra, juni '03.

L. Velleman: Genealogie Velleman in het
graafschap Evergem. [1565-1890.] Vlaam-
se Stam, juli '03.

L.A. Verhels: Kwartierstaat Verhelst.
[Vervolg.] G.T.M.W.B.Bw., juni '03.

F.J. van Lieshout: Aanvullingen kwst Ver-
schure. G.T.M.W.B.Bw., juni '03.

B. Deen: Kwartierstaat Vetje. [Buurman,
Van der Gulik, Schaper.] Westfriese
Fam., juni '03.

Th. Westplate: Inleiding bij de deelgenealo-
gie van de familie Westplate. [1614-1994.]
Van Zeeuwse Stam, juni '03.

Agenda

06-09 Themadag notarissen in heden en verleden. Rijksarchief Noord Holland te
Haarlem. Lezingen en diverse stands (10-16 uur) *)

06-09 Genealogische Dag Zeeland. Thema: Zeeland Migratieland. O.a. presentatie
van de uitgaaf'Zeeuwen gezocht'. ( Prijs tijdens deze dag € 14,50, daarna
€ 17,50. Tevens worden workshops georganiseerd, o.a. zoeken op internet in
de genealogische intenetdatabase Zeeuws Archief ISIS en over Zeeuwse mi
granten die naar Rotterdam en omgeving en naar Noord-Amerika emigreer
den. In de kelders expositie Typisch Zeeuws??? Zeeland Migratieland. Entree
€ 3,50 p. persoon, eventueel lunchpakket (€ 7). Liefst van te voren aanmelden
door aanmeldingsformulier aan te vragen bij mevr. E. Rentmeester-de Haas,
e-mail erentmeester@freeler.nl, tel. 0113-655469.

20-09 Oost-Gelderse Contactdag 2003 in cultureel centrum "De Bron',
voormalige kerk, Ruurloseweg, Groenlo (10-16 uur). Entree gratis.*)

27-09 Nationale Genealogische Dag Prometheus, gebouw Werktuigbouwkunde en
Scheepsbouwkunde, Mekelweg 2, Delft. Symposium met drie parallelle lezingen
cycli en grote jaarmarkt.*)

11-10 Tiende Friese Genealogische Contactdag in Tresoar, het Fries Letterkundig en
Historisch Centrum in de locatie van de provinciale bibliotheek, Boterhoek 1 te
Leeuwarden (10-16 u.) *)

*) Op deze dagen zijn wij aanwezig met Ons Erfgoed, Computergeneaal en de
genealogisch en topografische cd-rom's
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De wapens van de magistraat van Breda
H.K. Nagtegaal

Navraag bij het Gemeentearchief Breda of er wapenboeken of wapenkaarten van de stad
Breda aanwezig of bekend zijn werd ontkennend beantwoord. Breda was een onbelangrij-
ke stad en voor zulke dure uitgaven zou de stad nooit geld over gehad hebben, was het
antwoord. Het bevreemdt mij niet, dit is namelijk de zesde maal dat een archiefmedewer-
ker beweert dat er geen heraldisch materiaal bestaat van de betreffende stad. De andere
steden waren Alkmaar, Den Haag, Dordrecht, Hoorn en Schiedam. In alle gevallen bleek
later wel heraldisch materiaal aanwezig te zijn, echter alleen op een andere plaats. Reden
voor mij om op zoek te gaan. Zo trof ik op het Centraal Bureau voor Genealogie een wa-
penkaart aan van B.F. Immink uit 1743 van De Regeerende Magistraat der stad Breda,
die nu hieronder wordt besproken.

Wapen. In blauw een gaand zilveren hert.
Mr. Andreas de Bons
Binnen-burgemeester van Breda. '

Wapen. In goud een klimmend rood hert.
Bernard de Bringues
Schepen van Breda. '

Wapen. In groen een dwarsbalk, boven vergezeld van een
schaap, gaande op de balk, en beneden van drie klaverbladen,
alles zilver.
Antoni Geurts
Schepen van Breda. '
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1
Wapen. In zilver drie rode bloemen, met naar rechts gekromde
stelen en links één blad.
Thomas Ernst van Goor
Schepen van Breda. '

Wapen. Doorsneden: A in zilver een zwarte adelaarskop met
hals, komende uit de dwarsbalk, goud gesnaveld en gekroond;
B in blauw een gouden schijfje, gaande over twee schuinge-
kruiste zilveren degens met gouden greep en zilveren pareer-
stang, beugel en knop, vergezeld onder van een gebladerde zil-
veren eikentak, komende uit de onderschildrand; en over de
snijlijn een dwarsbalk, geschaakt in drie rijen van goud en rood.
Sebastiaan Jan van Meyers
Griffier van Breda. '

Wapen. In zilver een verlaagde keper, vergezeld van drie mer-
letten, alles zwart.
Mr. Louis van Overbeke
Buiten burgemeester van Breda. '

Wapen. In zilver een leeuw en een uitgeschulpte zoom, alles
rood.
Stephen graaf van Randwijk
Drost en schout van Breda. '

Ons Erfgoed, llejrg. nr. 4, juli-augustus 2003, blz. 81



Wapen. In groen twee rennende zilveren windhonden, boven
elkaar.
Dr. Paulus Snellen
Schepen van Breda. '

Wapen. In blauw drie flikkerende gouden gezichtszonnen
Dr. Jan George van Son
Schepen van Breda. '

Wapen. In zwart een doodshoofd getopt met een zandloper en
ondersteund door twee schuingekruiste beenderen, en twee
vleugels uit het doodshoofd komende, alles zilver.
Constantinus van Vechelen
Secretaris van Breda. '
Jacob van Vechelen
Schepen van Breda. '

Wapen. In goud een groene ruitkrans.
Mr. Willem Hendrik Verbrugge
Schepen van Breda. '
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Wapen. In goud drie groene klaverbladen.
Jan Waalwijk
Schepen van Breda. '

Bron
1. CBG, Wapenkaart Breda 1.2.2., B.F. Immink 1743. De Regeerende Magistraat der

stad Breda.

Genealogische Vereniging Prometheus
Technische Universiteit Delft

MEDEDELINGEN, nr. 3, 12e jaargang, augustus/september 2003

12e Delflanddag

De Genealogische Vereniging Prometheus viert dit jaar haar 30 jarig bestaan. Ter gele-
genheid hiervan wordt de 12e Delflanddag van de Studiegroep Genealogie Westland, de
Genealogische Vereniging Prometheus, het Historisch Genootschap Oud Soetermeer en
de N.G.V. afd. Delfland dit jaar op zaterdag 27 september te Delft gehouden.
Thema: "Thuisgenealogieën"
Tijdens de lezingen komen computer en Internet gebruik ruim aan bod.
Er zijn o.a. lezingen over:
Digitaliseren van familiefoto's, fotodatering, gebruik Internet voor genealogie en tips
voor het uitgeven van een familieboek.
Verder is er de gehele dag een genealogische markt.

Herhaalde oproep:
Het bestuur doet een oproep aan enthousiaste leden om zich te melden voor enkele hand-
en spandiensten bij de Delflanddag.
Aanmelden kan via e-mail: Iustrum@prometheus-delft.nl
of tel: 015-2782071 (Bibliotheek L&R) Vragen naar Marcel van Adrichem
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Het programma voor de viering van ons 6e Lustrum, tevens 12e Delflanddag 27
september 2003 is als volgt:

Nationale Genealogische Dag
• 9.45 Zaal open.

• 9.45-16.30 Een grote genealogische markt.

• 10.15-11.00 Collegezaal A:

Opening en uitreiking van Kwartierstatenboek XVIII door de heer ir. H. Feikema, voorzit-
ter van de Genealogische Vereniging Prometheus.

Introductie van de cd-rom van Prometheus door de heer ing. D. Korbee.

• 11.15-15.15 Een symposium met 3/4 parallelle lezingen-cycli.

• 15.45-16.30 Collegezaal A: Genealogiebeoefening in het kader van onze kijk op de geschiede-
nis, afsluitende lezing door de heer ir. H. Feikema, voorzitter van de Genealogische Vereni-
ging Prometheus.

• 16.30 Sluiting.

De lezingen (in de collegezalen A t/m D) bestaan uit:

11.15-12.00 Parallelle lezingen:

A. Genealogie voor beginners - de heer ir. A.P. Thijssen.

B. Digitalisering van archieven - de heer dr. G. Verhoeven, archivaris van het Gemeentearchief
Delft.

C. Het uitgeven van een familieboek - de heer G. Kooijman.

D.' Toegankelijkheid van collecties bij het CBG - de heer dr. A.J. Lever, directeur van het Cen-
traal Bureau voor Genealogie.

13.30-14.15 Parallelle lezingen:

A. Genealogie voor beginners - de heer ir. A.P. Thijssen.

B. Het opzetten van een digitaal familiearchief- de heer ir. H. Feikema, voorzitter van de Genea-
logische Vereniging Prometheus.

C. Genealogisch computerprogramma GP/Familie - de heer ir. H. Hendriks, GP/Software.

D. Wat moetje doen om een cd te maken - de heer M.J.M. Vis, redacteur Studiegroep Genealogie
"Westland".

14.30-15.15 Parallelle lezingen:

A. Het zoeken naar voorouders op internet - de heer ing. D. Korbee.

B. Negentiende-eeuwse fotografie en het dateren van oude familiefoto's - de heer dr. D.P. Huijs-
mans.

C. De Schotse Brigade - de heer R.K. Vennik.
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• Op de jaarmarkt geven bekende organisaties acte de présence

Eén en ander vind plaats in de collegezalen, gangen en hallen van een van de gebouwen van de
Technische Universiteit Delft, Mekelweg 2,2628 CD Delft.

Routebeschrijving auto:

Vanaf rijksweg A13 (tussen Rotterdam en Den Haag) neemt u afrit 10 (Delft Zuid) en aansluitend
de afrit richting TU-Delft. Aan het eind van de afrit rechtsaf (Schoemakerstraat); tweede weg aan
linkerkant inrijden (Stieltjesweg); aan het einde hiervan rechtsaf (Mekelweg). Aan uw rechterkant
is voor het gebouw van Technische Natuurkunde een groot parkeerterrein. Te voet schuin naar
rechts de Mekelweg oversteken naar het gebouw van 'Werktuigbouwkunde en Scheepsbouw-
kunde'.

Routebeschrijving openbaar vervoer:

Met de trein naar Delft Station Centrum en dan met buslijn 121 richting Zoetermeer of 129 rich-
ting Rotterdam. Uitstappen Stieltjesweg-TU en dan circa 150 m terug lopen naar het gebouw van
"Werktuigbouwkunde en Scheepsbouwkunde".
Buslijn 121: van 7.59 t/m 18.29 elk halfuur.
Buslijn 129: van 9.32 t/m 15.32 elk halfuur.

Iedereen is van harte welkom!

De entree voor bezoekers bedraagt € 4,- per persoon.

Voor nadere inlichtingen en op- en/of aanmerkingen zijn wij behalve schriftelijk (Genealogische
Vereniging Prometheus, Lustrum 2003, Postbus 1058, 2600 BB Delft) ook tijdens kantooruren
telefonisch: (+31) (0)15 2786088 en per e-mail: lustrum@prometheus-delft.org bereikbaar.

Kwartierstatenboek XVIII kost € 22 en is (vanaf 27 september a.s.), evenals de andere nog lever-
bare delen XII t/m XVII, verkrijgbaar bij:

• Secretariaat Personeelsvereniging "Prometheus", Aula Congrescentrum TU, Mekelweg 5,
Delft. Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur (behalve juli en augustus).

• Gemeentelijke Archiefdienst, Oude Delft 169, Delft. Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur.

• Genealogische Vereniging Prometheus, door toezending per post. Te bestellen door overma-
king van € 27,50 op postgiro 345 32 33, t.n.v. Genealogische Vereniging Prometheus, Delft,
met vermelding "Kwartierstatenboek 18" en uw adres.

Kwartierstatenboek XVIII omvat 558 bladzijden en bevat de kwartierstaten Puylaert-Raymakers,
Van der Tas-Einthoven, Vermeij-Verschoor en aanvullingen op en correcties van Verduijn-De
Haan.
De prijs van Kwartierstatenboek XVIII bedraagt afgehaald € 22,- (voor leden van de Genealogi-
sche Vereniging Prometheus op vertoon van hun bibliotheekkaart € 19,80). Bij verzending is de
prijs € 27,50 (voor leden € 25,30) Het is vanaf 27 september te koop. Wenst u dit kwartierstaten-
boek in uw bezit te krijgen en bent u niet in de gelegenheid het op te halen, dan kunt u het reeds nu
bestellen. Het wordt u dan per post toegezonden. De bestelprocedure is: overmaking van € 27,50
(leden van de Genealogische Vereniging Prometheus, € 25,30) op postgiro 3453233, t.n.v. Genea-
logische Vereniging Prometheus, Delft, onder vermelding van "Kwartierstatenboek XVIII".

Vanaf 27 september 2003 verzenden wij de boeken.
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Boekennieuws

Heraldisch vademecum.
Auteur H.K. Nagtegaal.
Uitgave van het Centraal Bureau voor Genealo-
gie, Prins Willem Alexanderhof 22, 2595 BE
Den Haag.

In de loop van de negentiende eeuw ontstond er
hernieuwde belangstelling voor de heraldiek als
wetenschap. In 1847 verscheen Grondtrekken
der Nederlandse wapenkunde, auteur Mr. L.Ph.
C. van den Bergh. Tien jaar later legde de heral-
dicus J.B. Rietstap met zijn Handboek der wa-
penkunde een stevig theoretisch fundament voor
de beoefening van de heraldiek in Nederland.
Anderen bouwden hierop voort. Zo verschenen
o.a. verschillende encyclopedieën.
Dit nu verschenen Heraldisch vademecum zet
deze traditie voort, met dit verschil dat deze en-
cyclopie veel uitgebreider is dan alle voorgaan-
de en met een voor iedereen begrijpelijk taalge-
bruik. Tijdens de opbouw van de heraldische
databank van het CBG bleek - op basis van con-
crete voorbeelden - dat de informatie uit de ou-
dere heraldische werken soms niet toereikend
was. De inhoud ervan week vaak af van de he-
raldische praktijk en dit is nu op een aantal pun-
ten verbeterd of aangescherpt. Soms ook waren
bepaalde heraldische verschijnselen helemaal
niet beschreven zodat dit alsnog moest gebeu-
ren. Het boek is aanvankelijk opgezet als hand-
boek voor de vrijwilligers die werken op het
CBG aan de Heraldische Databank waarvan de
auteur de projectleider is. Van Nagtegaal kan
gezegd worden dat hij structuur en duidelijkheid
in de heraldiek heeft gebracht. Noodzakelijk
omdat het werken met de computer bij de vast-
legging van familiewapens duidelijke begrips-
aanduidingen vergt. Als basis voor een goede
wapenbeschrijving werd bovendien een systeem
van schildverdelingen opgezet. Daarnaast werd
in het bijzonder aandacht besteed aan het berei-
ken van eenduidigheid in plaatsingsregels en
een consequent en correct gebruik van termen
en aanduidingen. Zo worden bij voorbeeld tra-
lie- en latvormen en ingehoekt, onderwerpen die

bij anderen ontbraken of onjuist waren, duide-
lijk uiteengezet.

Het CBG heeft besloten het handboek voor een
groter publiek toegankelijk te maken, zodat ook
anderen kunnen profiteren van de kennis, die
opgedaan is bij de opbouw van de Heraldische
Databank. Er is een encyclopedisch naslagwerk
tot stand gekomen voor iedereen die geïnteres-
seerd is in familiewapens. Men vindt in dit va-
demecum achtergronden, betekenis en gebruik
van vele begrippen en figuren verklaard. Het
bestaat uit twee delen: een tekstgedeelte en 64
bladzijden met afbeeldingen. In het tekstgedeel-
te worden heraldische begrippen van A tot Z
besproken. Deze verwijzen naar het deel met
1.500 systematisch op wapenfiguren gerang-
schikte gekleurde wapenschilden (heraldische
kleuren, bontwerk, herautstukken en verdelin-
gen, nevenstukken, natuurlijke wapenfiguren,
kunstmatige wapenfiguren, fantasie- en mytho-
logische wapenfiguren, religie en attributen,
hand- of huismerken en plaatsingsvormen).
Daar kan men tevens de praktische toepassing
zien. Deze wapenschilden geven daarvan een
goed beeld en ook van de vormenrijkdom van
de heraldiek. De afbeeldingen verwijzen door
een trefwoord naar het tekstdeel. Zo kan de uit-
gave in twee richtingen gebruikt worden: van
tekst naar afbeelding en andersom.

Wat mij ook opviel was het sterke team van re-
dactionele meelezers waardoor de kwaliteit ge-
waarborgd lijkt te zijn. Dit is, zoals ik reeds op-
merkte, niet het eerste encyclopedisch naslag-
werk dat over heraldiek verschijnt, maar wel
een dat de beoefening van de heraldische weten-
schap een stapje vooruit brengt. Er is een gezeg-
de: goede wijn behoeft geen krans. Ik denk dat
dit ook voor dit Heraldisch vademecum geldt.
Het is ingenaaid, telt 192 pagina's en kost
€ 19,95 (Vrienden € 17,95). Telefonisch (070-
3150510) of schriftelijk (Postbus 11755, 2502
AT Den Haag) bij het CBG te bestellen. (HML)
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>olmans: Genealogie en Familie geschie-
enis, auteur: J.H.M. Moers
,er\ magistraal genealogisch standaardwerk

Inlangs verscheen bij de Stichting Instituut
oor Genealogie en Streekgeschiedenis Roer-
lond een magistraal genealogisch standaard-
'erk, waarvan ik de weerga nauwelijks ken.

et betreft een familiegeschiedenis en genealo-
ie die rond de veertiende eeuw begint. Het
oekwerk in groot formaat omvat niet minder
an 702 pagina's, de naam-index 29 pagina's,
et aantal bronvermeldingen is haast ontelbaar,
et geheel is verluchtigd met zeer veel kleuren-
•enten, afbeeldingen, schemata en alles wat
en zich kan wensen. Zeer instructief zijn ook
s diverse genealogische schemata die het raad-
legen van de tekst vereenvoudigen. Ook de
pografische uitwerking van de tekst laat nau-
elijks iets te wensen over. Het boekwerk is
itgegeven met een fraaie kaft, kennelijk heeft
en niet op kosten hoeven te kijken. Dit alles
)gt smaakvol en overzichtelijk.

et boekwerk heeft een korte inleiding waar
en iets over de technische aspecten van het
;nealogisch onderzoek kan lezen. Heel instruc-
;f vond ik het verhaal over het lakenweveram-
icht in de veertiende eeuw in Maastricht. Kort-
n dit werk biedt zoveel gezichtspunten, dat
)k al is men niet verwant met deze familie, het
ch de moeite waard is, om dit boek te raadple-

gen, mogelijk als een soort leerboek hoe men
een familiegeschiedenis kan opzetten. De auteur
kreeg hulp van diverse kanten waarbij ik met
name drs. M. Dolmans (stedelijk archeoloog)
noem.

Dit boekwerk is niet beschikbaar in de handel
maar kan wel geraadpleegd worden in de diver-
se Limburgse archieven. Ik zelf heb dit werk te
Born (archief Sittard-Geleen-Born) geëvalu-
eerd.

Limburg telt diverse stichtingen die zich met de
uitgave van klassieke genealogische studies be-
zig houden. Eén van de meest gerespecteerde is
de Stichting Instituut voor Genealogie en
Streekgeschiedenis Pieter Cuypersteraat 17,
6041 XG Roermond, fax 0475-311682, tel.
0475-306910. Deze stichting wordt geleid door
drs. Edm. Delhougne en ing. M Dols, Zij is be-
kend en gewaardeerd door de uitgaven van de
familiegeschiedenis van de familie Coenen/
Koenen, de familie van der Sterren en Snellen,
de familie Mertens, de familie Goumans en
Goemans, de familie van As, de familie Caster-
mans en de Kwartierstaat Schrijen Lipperts.

Op gezette tijden worden door de Limburgse
genealogische verenigingen genealogische pu-
blicaties bekroond. Uit de veelheid van uitste-
kende recente Limburgse genealogische publi-
caties moet dit besproken werk een goede kans
op een onderscheiding maken. (JWK)

an dit nummer werkten mee:

. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft
V. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR
ijmegen
.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV
ïlft

H.K. Nagtegaal, Sibeliuslaan 4, 2625 ZC Delft
K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1, 4414 RV
Waarde
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Vragen en contacten
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruim-
te dit toelaat. Maximaal per jaar 750 letters/
spaties. Contactzoekers en vragen worden ook
op het internet geplaatst. Bij contactzoekers dus
zo mogelijk ook uw e-mailadres vermelden. Ant-
woorden op vragen gaarne naar de redactie,
zodat deze, al dan niet samengevat, in dit tijd-
schrift gepubliceerd kunnen worden, mede als
informatie voor andere geïnteresseerden.

Cranenburg(h) of Kranenburg, Jan of Jo(h)-
annes. Gezocht geboortejaar en -plaats.
Jan Cranenburg was soldaat in het regiment van
generaal-majoor Becker. In 1752 woonde hij in
de Lijsbethstraat. Mogelijk woonde Jan al om-
streeks 1746 in Utrecht en is hij in of in de buurt
van Utrecht geboren.
Op 17 november 1752 trouwde Jan in de Dom-
kerk (Nederlands Gereformeerd) met Lijsje of
Elisabeth Broede(r)let. Lijsje Broedelet is op 17
december 1721 gedoopt in de Domkerk. Haar
ouders waren Steven Broedelet en Anna Maria
Spittels en zij woonden in 1731 in de Boter-
straat. Lijsje was tijdens haar huwelijk 31 jaar.
Vrij snel na hun huwelijk verhuisden Jan en
Lijsje naar Vianen. Daar zijn hun vier kinderen
geboren en Nederlands Gereformeerd gedoopt:
1 Johannes Kranenburg - gedoopt op 10 januari
1754.
2 (Anna) Maria Kranenburg - gedoopt (of gebo-
ren) op 25 maart 1756.
3 Abraham Kranenburg - gedoopt op 23 april
1758.
4 Alida (Aaltje) Kranenburg - gedoopt op 8 juni
1760.
Het gezin verhuisde op 7 februari 1765 van Via-
nen naar IJsselstein. Jan overleed aldaar op 9
november 1797 en Lijsje op 8 oktober 1804.
Johan Kranenburg, Baai 102, 4871 BD ET-
TEN-LEUR, tel. 0765033354
e-mail: kranenbu@concepts.nl

Moolenaar, Jacob Roger
Bij mijn fjamilieonderzoek kwam ik mijn fami-

lienaam tegen op de Virgin Islands USA. Dez<
familie, die uit kleurlingen bestaat, konden mi
wel enige details verstrekken over d
Moolenaar van zes generaties terug, die naar d
Virgin Islands kwam.
In verband hiermee ben ik op zoek naar gege
vens over Jacob Roger Moolenaar,
zijn ouders en voorouders.Hij was geboren ii
Kiel in 1806. Hij huwde met Ann Eliza Ver
dett en was boekhouder. Voor 1847 emigreerde
hij met vrouw en tenminste één kind (zij kregei
totaal 3 kinderen) vanuit Nederland naar d<
Dutch West Indies (nu Virgin Islands, USA)
Gelet op de naam Moolenaar is de verwachting
dat hij Nederlandse voorouders heeft. Wel is bi
de nakomelingen bekend, dat zij Duits spraken.
P. Moolenaar, Klutendreef 73, 2841 PJ Moord
recht.
http://www.pmoolenaar.nl,
email: pmoolenaar@pmoolenaar.nl

Verhagen, Johanna Engelina: geb. Dinteloord
31-08-1881, overl. Vlissingen 14-12-1950, getr
met Henricus Verstraeten: geb. Hulst. 25-(
1 -1887. Overl. Vlissingen 03-04-1965.
Haar ouders zijn: Johannis Verhagen overl. c;
1897 in Duitsland (veehandelaar), getr. me
Uilkje Koudenburg geb. ca. 1848 in Friesland'
overl. Dinteloord ca. 1892.. Uilkje Koudenburj
stamt uit een grote binnenschipperfamilie. He
schip van haar ouders heette "Vita Pugna", do
micilie Grouw. Na een scheepscalamiteit op ds
Zuiderzee is zij ( 18 jaar) alleen met een nichtje
naar Dinteloord vertrokken. Haar vader Hendril
Koudenburg is overleden in Middelburg en wa:
twee keer getrouwd.
Is Ante Ebes Heersma geb. 1822/23 overl
19-02-1860 Idaarderadeel (Frsl.) haar moeder?
Wie weet het een en ander te vertellen?
H. de Ronde, C. Riekelsstraat 30, 1785 NN Der
Helder, tel: 0223 630548
E-mail: Rich.ronde@planet.nl
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Hoe rekende men vroeger?
JW. Koten

Het omgaan met getallen en cijfers kent
men sedert mensenheugenis. Wie naar de
Egyptische piramides kijkt, begrijpt dat die
niet zonder het nodige rekenwerk tot stand
zijn gekomen1. Uit archeologische gege-
vens blijkt dat het rekenen in het gebied
tussen Eufraat en Tigris (het land van de
Babyloniërs en de Sumeriers) geleidelijk
aan zo'n 5000 jaar geleden is ontstaan2. Met
stukjes en beetjes zien we in de diverse be-
schavingsgolven daarna dat de rekenkunde
geleidelijk aan op een hoger plan komt.
Vooral de Grieken waren grote wiskundi-
gen en rekenmeesters.

Zowel de Grieken als Romeinen gebruikten
voor de individuele cijfers en getallen let-
tersymbolen3. Er was een verschil. Aanvan-
kelijk gebruikten de Grieken, evenals de
Romeinen, een beperkt aantal tekens (zes
resp. zeven) om cijfers weer te geven. Later
ging men over tot het gebruik van de letters
van het alfabet: negen voor de cijfers 1 t/m
9, negen voor de tientallen 10 t/m 90, negen
voor de honderdtallen 100 t/m 900, de eer-
ste negen letters voorafgegaan door een
komma voor de duizendtallen en de 'oude'
M (myriade) voor 10.000. In totaal dus 4 x
9 + 1 = 3 7 symbolen4. Zo is de letter y
(gamma) = 3 en X (lambda) = 30. Het getal
33 kan dan geschreven worden als A-y maar
ook als yX. Om verwarring met woorden te
voorkomen schreef men soms een streep
boven het getal. De Romeinen gebruikten
het vingerrekenen, dat Romeinse kinderen
vroeg kregen aangeleerd5. Voor het gewone
doen was het vingerrekenen voldoende,
maar de methode schoot toch te kort bij
grotere getallen. Als hulpmiddel om meer

complexe berekeningen te maken gebruik-
ten de Romeinen de abacus, een rekenbord
waarop men met zand de getallen markeer-
de6.
Aanvankelijk maakte men strepen in zand,
maar later ontstonden meer geperfectio-
neerde hulpmiddelen. Met deze abacus kon
men vrij gemakkelijk optellen en aftrekken,
maar ook eenvoudig vermenigvuldigen en
met enige moeite ook wel delingen maken.
Voor het zakelijke leven in die dagen was
dit ruim voldoende. De abacus was geen
Romeinse uitvinding, maar gezien de
woordafleiding vermoedelijk reeds eerder
in de vroege Semitische cultuurwereld toe-
gepast. De abacus werd reeds vermeld in
het oude Indië en Egypte.

Als cijfers gebruikten de Romeinen de let-
ter I (Ook J) = 1, V (ook U) = 5, X = 10 , L
= 50, C = 1007 D = 500 en M = 1000 (Ook
wel CIC)8. Met behulp van bepaalde regels
kon men met deze letters getallen vormen.
MDCCCXXI is 1000 + 500 + 100 + 100 +
100 +10 + 10 + 1 = 1821. De regel is dat
men deze getallen-letters in volgorde M, D,
C, L, X, V, I van links naar rechts op-
schrijft. Plaatst men een lager symbool voor
een hoger dat moet men de lage waarde van
de hoge aftrekken LXIX is dus 50 + 10 - 1
+ 10 dus 69.

De Romeinse manier van rekenen heeft
zich tot de zestiende eeuw in Europa goed
kunnen handhaven. Het Romeinse rekenen
was concreet en betrekkelijk eenvoudig aan
te leren. In de tijd zonder papier en schrijf-
stift was de Romeinse abacus een zeer
praktisch hulpmiddel om mee te werken.
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Bedenk dat in de vroegere tijd perkament
en later papier schaarse en dure producten
waren. Er zijn diverse vroege rekenboeken
bekend met instructies hoe men met behulp
van de abacus doelmatig kan rekenen.

De invloed van de Arabische wereld .
Tijdens de renaissance gingen de cultuurui-
tingen van de Grieks-Arabische wereld on-
ze Westerse cultuur sterk beïnvloeden. Dit
is met name cruciaal geweest voor de ont-
wikkeling van onze latere rekenkunde, die
op tien cijfers (en niet op alfabetische let-
ters) ging berusten. In het huidige Midden-
Oosten was in de loop der eeuwen een
nieuwe vorm van rekenkunde gegroeid die
we nu gewoonlijk als de Indo-Arabische
rekenkunde aanduiden. Voor meer com-
plexe astronomische vraagstukken ging
men zich steeds meer van deze nieuwe
vorm van rekenen bedienen. Hoewel ons
rekenen dus Indische wortels heeft, werd
het systeem vervolmaakt door de Arabische
geleerden, vandaar dat men van het Indo-
Arabische systeem moet spreken. Vooral na
de kruistochten werd de samenwerking tus-
sen West-Europa en Midden-Oosten geïn-
tensiveerd. Grote handelssteden als Floren-
ce, Venetië, Pisa dankten hun welvaart
vooral aan de Levant-handel. We hebben
onze huidige manier van rekenen dus te
danken aan het contact met de Arabische
wereld, vandaar dat wij onze cijfers wel
Arabische cijfers gingen noemen. Dit is
echter, zoals we opmerkten onjuist omdat
de feitelijke bakermat in India ligt.

Hoe is de Indo-Arabische rekenkunde tot
ontwikkeling gekomen
De rekenkunde stond door de astronomie in
India reeds vroeg op een hoog niveau. Dit
astronomische rekenen vroeg complexe be-
rekeningen. Reeds in het vroegmiddeleeuw-

se India (ca. de vijfde eeuw na Christus)
wordt aan het daar gangbare Brahmi-sys-
teem het cijfer nul toegevoegd, waardoor
men met 10 verschillende cijfers alle denk-
bare getallen doeltreffend en snel kon
schrijven. De basis van deze nieuwe getal-
len-systematiek was dus de uitvinding van
het cijfer nul9 in het Arabisch aangeduid
met het woord Sfr (spreek uit siffer) dat la-
ter tellen, voortellen, getal betekent, maar
ook de stam is van het woord boek, schrij-
ven, vertellen enz10.. Kortom dit woord Sifr
zal later in ons woord cijfer voortleven11.

Groot voordeel van de Indische rekenme-
thode was dus dat men met deze methode
heel snel complexe berekeningen kon ma-
ken. Rond 775 drong deze vorm van cijfer-
matig rekenen ook in de Arabische wereld
door waar de Griekse methode van rekenen
nog gangbaar was12. Zeer belangrijk was
het rekenboekje: het rekenen met de Indiase
cijfers, van Mohammed ben Musa al-Kho-
rezmi13 dat rond 825 verscheen. Hij ge-
bruikte hierbij het cijferwerk de nieuwe ge-
tal-symbolen die de grondslag van onze no-
tatie 1, 2, 3 , 4 enz. maar ook van de Arabi-
sche schrijfwijze zou gaan worden. Deze
oud Indische symbolen zijn in het huidige
Arabische taalgebied nog steeds gangbaar,
in Europa is de cijferschrijfwijze verder ge-
ëvolueerd14.

Het rekenboekje van Mohammed ben Musa
al-Khoresmi zou in de Arabische wereld
maar een bescheiden impact krijgen. In de
Arabische wereld bleef men immers lang
vasthouden aan het zestigtallig stelsel. Voor
het delen met 2 en 3 is dit zestigtallig stel-
sel praktischer dan het tientallig stelsel. Het
rekenboek van Mohammed ben Musa kreeg
pas zijn volle betekenis toen zijn rekenme-
thode in Spanje in het Latijn werd ver-
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taald15. Zoals bekend waren tijdens de Ara-
bische periode (dus voor de conquista) de
Spaans-Moors-Joodse steden (Toledo, Gra-
nada, Cordova) haarden van geleerdheid en
cultuur. Het waren echter Westerse handels-
lieden, bankiers en wetenschappers die de
betekenis van het werk van al-Khoresmi
gingen inzien. Zij moesten complexe bere-
keningen maken en zij ontdekten dat de
Arabisch-Indische rekenmethode aanzien-
lijk bruikbaarder was dan de Romeinse. Bo-
vendien kon men. de op papier uitgevoerde
berekening nog eens controleren, hetgeen
met het gebruik van de abacus niet moge-
lijk was. Vandaar dat men in deze kringen
geleidelijk overschakelde naar de Indo-
Arabische rekenmethode. De 'abacis-
ten' (de rekenaars op lijnen) moesten, om
het maar eens eenvoudig te zeggen, dus af-
leggen tegen de 'algoristen' (rekenaars, die
met Indo-Arabische cijfers rekenden).

De grote doorbraak
De doorbraak van het Indo-Arabische sys-
teem van rekenen (cijferen) in onze wester-
se wereld begint vanaf de 12-14de eeuw.
Dit succes was te danken aan gelukkige
combinatie van een aantal samenlopende
factoren, zoals de noodzakelijkheid om bij
handel op grotere schaal een goede boek-
houding te voeren waarbij men getallen
schriftelijk kon vastleggen en controleren.
De internationalisatie van de handel16 voor-
al met het Midden-Oosten was ook een be-
langrijke factor, De opkomst van de druk-
pers heeft er bovendien toe bijgedragen dat
rekenboekjes een snelle verspreiding kre-
gen. De Arabische rekenkunde werd boven-
dien het zuurdesem van de natuurweten-
schappen waardoor vakken als natuurkun-
de, astronomie en geometrie zich krachtig
konden ontwikkelen.

Er moesten echter eerst nog heel wat pro-
blemen overwonnen worden alvorens het
zo ver was. Een heikele zaak bij het toepas-
sen van de Indo-Arabische rekenmethode
was dat men aanvankelijk moeite had met
de cijfer-symbolen. Er waren diverse
schrijfwijzen van de cijfers gangbaar. Om
fraude tegen te gaan werd in Florence het
gebruik van Arabische cijfers een tijd lang
zelfs verboden. Een belangrijke wegberei-
der voor de nieuwe rekenkunde was Leo-
nardo van Pisa (ook bekend als Fibonacci).
Hij zou de eerste belangrijke mathematicus
van de nieuwe tijd worden17. Leonardo was
zoon van een koopman en hij werd door
zijn vader naar een bekende school in de
stad Bougie (Noord-Algerij e) gestuurd om
daar het rekenen te leren. Vermoedelijk had
zijn vader in die stad zakelijke relaties.
Toen hij weer in Italië terug was, schreef hij
een boek (Liber abaci, 1202) over het reke-
nen met de nieuwe cijfers. Dit boek was
voor veel mensen te moeilijk zodat het
slechts langzaam ingang vond. Door het
boek van Leonardo Fibonacci raakten op
den duur echter veel kooplieden er van
overtuigd dat het Indo-Arabische systeem
een oplossing voor hun boekhoudkundige
problemen bood. Hierdoor zouden uiteinde-
lijk de Romeinse cijfers en de rekenborden
in de zakelijke en wetenschappelijke sfeer
door het Indo-Arabische rekensysteem wor-
den vervangen18. Na de ontwikkeling van
de boekdrukkunst werd de veelvormigheid
van de cijfersymbolen gestandaardiseerd tot
de manier waarmee wij nu onze cijfers ken-
nen. In oude geschriften herkent men bij de
geschreven cijfers echter nog enigermate de
Indo-Arabische oorsprong. In de zestiende
eeuw verscheen een groot aantal rekenboe-
ken, ook in Nederland. Een naam die hier
moet worden vermeld is die van de Amster-
damse hoofdonderwijzer Willem Bartjens
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Rekenboek van 1522, uitgegeven door Valentin Schumann 1538. Bij de rekenmeester.
Rekenen met de abacus, hier op een tafel

(1569-163 8)'9. Hij publiceerde in 1604 het
eerste (volks) rekenboek Cijfferinghe20. Het
opzeggen van de tafels van tien kwam toen
in schoollokalen in zwang21. Dit boek van
Bartjens zou gedurende de volgende eeu-
wen vele herdrukken beleven. Bartjens
werd in 1618 Francoysche schoolmeester in
Zwolle. "Het klopt volgens Bartjens" zou
een standaarduitdrukking in het Nederlands
worden. De laatste heruitgave van Bartjens'
rekenmethode verscheen in 1853, meer dan
2/4 eeuw nadat de eerste druk in Amster-
dam het licht zag.

Toestand in de 16de eeuw
De verdringing van het Romeinse systeem

door het Indo-Arabische rekensysteem is
niettemin een proces van geleidelijkheid
geweest. Hoewel voor complexe berekenin-
gen het Romeinse rekenen te kort schoot,
bleek in de dagelijkse praktijk het Romein-
se rekenen met de abacus nog zeer goed te
voldoen. Het was gemakkelijker te begrij-
pen en meer concreet dan de abstracte ge-
tallen van het Indo-Arabische rekensys-
teem. Wilde men dit laatste snel kunnen
toepassen dan moest men de tafels van tien
voldoende beheersen. Op gewone scholen
werd het rekenen maar beperkt onderwe-
zen, vermoedelijk voornamelijk op Latijn-
se- en later de Franse scholen. Bedenk dat
papier een schaars product was en schrijf-
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Rekenboek van 1522, uitgegeven door Christian Egenolph (1535) Frankfurt am Main
Rekenschool. Van links naar rechts: schriftelijk rekenen, rekenen met behulp van lijnen

en rechts peilen van een vat

gerij evenmin gemakkelijk beschikbaar.
Vandaar dat de abacus het nog lang heeft
uitgehouden, tot in de negentiende eeuw.
Mijn vader vertelde mij dat hij in zijn jeugd
nog incidenteel het gebruik van de abacus
(later ook telramen) heeft gezien op mark-
ten, waarmee men bliksemsnel kon werken.
In heel wat rekenboeken worden aanvanke-
lijk beide rekenmethodes naast elkaar be-
handeld. Ook in heel wat documenten vindt
men de Romeinse en Indo-Arabische cijfer-
notatie soms blijmoedig naast elkaar.

met de abacus in de markt nog heel gebrui-
kelijk, zij het dat na 1100 deze een wat an-
dere vorm kreeg dan in de Romeinse tijd
gebruikelijk was22. Het eenvoudigste is om
de abacus te vergelijken met een notenbalk
die op een ondergrond (tafel) was getekend
en die uit 4 parallelle lijnen bestond (dus
zoals bij de gregoriaanse notenbalk). De
bovenste lijn representeerde 1000 lijn ( de
M-lijn dus) de tweede de honderd-lijn (de
C-lijn), de derde lijn was de X lijn en de
onderste de I (=1) lijn. De (3) ruimten
(spaties) tussen de lijnen representeerden de
D (500) de L (50) en de V (=5) waarden.
Incidenteel gebruikte men de ruimte boven
de 1000 lijn voor 5000, de waarde van een
talent. Aanvankelijk werkte men met lijnen
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rekenvoorbeeld (122 + 221 + 55 = 398

in fijn zand, maar geleidelijk zag men ook
hier een verfraaiing zoals geborduurde doe-
ken, fraai uitgewerkte marmeren platen en
al dan niet versierde tafelbladen, ook wel

laars geworden. Er zijn grote col-
lecties met voorbeelden van deze
leg- of rekenpeningen in allerlei
soorten en maten. De meeste leg-
penningen zijn door het vele ge-
bruik wel heftig afgesleten, zodat
gave elementen zeldzaam zijn.
Legpenningen werden nogal eens
als een relatiegeschenk aan
vrienden en vereerders gegeven.

Een rekenvoorbeeld
Hoe werkte men met de abacus?
Dit kan het beste aan de hand
van een voorbeeld worden weer-
gegeven. Stel dat men de volgen-
de sombewerking moest maken

122 + 221 + 55. In Romeinse cijfers zijn dit
de volgende getallen 122 = CXXII; 221 =
CCXXI en 55 = LV. Voor het eerste getal
legde men op de C streep van de abacus 1

rekenbanken genoemd23. In Engeland voor- jeton, op de X=lijn 2 jetons en op de I-lijn
zag men de rekentafel ook met verticale
maatstrepen waardoor een schaakbord-
achtige patroon ontstond24. Men markeerde
de getallen door zoals bij ons notenschrift

eveneens 2 jetons. Vervolgens nam men een
"virtuele" verticale maatstreep aan en legde
voor de markering van het getal 221 achter
deze maatstreep, twee jetons op C lijn, 2

op en tussen de balken steentjes25 te leggen, jetons op de X-lijn en 1 jeton op de I-lijn.
Later werden de steentjes ronde fiches die
men jetons noemde (jeter = is het Franse
woord voor werpen26), zoals nu nog steeds
bij speelcasino's worden gebruikt. Jetons
lagen gemakkelijk in de hand en konden
ook snel op de tafel worden verplaatst,
Aanvankelijk waren de ronde fiches van
hout, hoorn en metaal. Later werden dit
fraai uitgevoerde penningen die men leg-
penningen en ook wel rekenpenningen
noemde. Deze versierde rekenpenningen
hadden vaak een kunstzinnige uitwerking,
bij officiële instanties zijn de legpenningen
soms voorzien van de afbeelding van de
vorst. Deze soms kunstig uitgevoerde leg-
penningen zijn een object voor verzame-

Tenslotte legde men, wederom een verti-
caalstreep aanhoudende, het getal 55 door
een jeton tussen de C-lijn en de X-lijn te
plaatsen (dus de middelste spatie die de 50
spatielijn voorstelt) en 1 jeton tussen de X-
lijn en de I-lijn (dus de onderste spatielijn,
die de V representeert). Uiteindelijk telt
men per lijn het aantal jetons bij elkaar. Op
de C-lijn zijn 3 jetons, op de L lijn 1 jeton,
of de x lijn 4 jetons op de V-lijn 1 jeton en
op de onderste (I)-lijn 3 jetons. In het Ro-
meinse getal geschreven wordt dit CC-
CLXXXXVIII, in Arabische cijfers is dit
dus 398 (en vereenvoudigd CCCLXLVIII).
Op een zelfde manier kon men ook aftrek-
ken. Vermenigvuldigen ging ook vrij ge-
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Rekenpenning van Dordrecht 1599

makkelijk. Bij vermenigvuldiging met tien
verplaatste men eenvoudig de je-ton een
etage hoger' en bij vermenigvuldiging met
100 2 etages. Concreet moest men 22
(XXII) met 100 vermenigvuldigen dan
plaatste men de 2 jetons op de I-lijn naar de
C-lijn en de twee jetons op de X-lijn naar
de M-Lijn men kreeg dan MMCC = 2200.
wilde men 22 met 2 vermenigvuldigen dan
plaatste men naast de 2 jetons op de X-lijn
en de I-lijn het zelfde aantal munten extra.
Men kreeg dan XXXXIIII dat men vereen-
voudigde tot XLIV = 44. Meer problemen
gaf echter het delen omdat dan wat extra
tussenbewerkingen moesten worden ge-
maakt. Maar delen door 2 en 10 gaf weinig
problemen. Bij de keuze van de muntwaar-
den heeft men waarschijnlijk wel met de
mogelijkheden van de abacus rekening ge-
houden.

Zoals u ziet ken men na vijf minuten lezen
al aardig de basishandelingen bij het reke-
nen met de abacus uitvoeren. Dit zonder
papier en schrijfstift. Bij complexere bere-
keningen gebruikte men allerlei foefjes die
enige inzicht vroegen, het zou te ver voeren
ze te bespreken. Wie enige oefening had
kon met de abacus vrij snel eenvoudige be-

rekeningen maken. Dat was genoeg voor
het leven van alle dag.

Rekenen na 1700
Zoals wij reeds stelden verdwijnt na 1700
geleidelijk het Romeinse getallenstelsel en
de abacus en gaat men, zeker bij weten-
schap en handel, op het cijfermatige reke-
nen over. Een belangrijk punt daarbij moet
nog worden vermeld. Het betreft de gelei-
delijke invoering van de decimale breuken.
Hierbij dient de bekende Nederlander Si-
mon Stevin (1548-1620) te worden ge-
noemd, een van de grootste wiskundige ge-
nieën die we ooit hebben gehad. Hij begon
zijn carrière als belastingambtenaar. In zijn
boek De Thiende propageerde hij de breu-
ken uitsluitend als noemer van tien of een
macht van tien (zoals 100, 1000, 10000
enz.) te gebruiken. Verder liet hij zien datje
met decimale (decem = tien) getallen ge-
makkelijker met breuken kon rekenen.
Zelfs stelde hij voor om het tiendenstelsel
(decimale stelsel) ook te gebruiken voor
gewichten, en maten. Op de ontwikkeling
van ons latere (moderne) muntstelsel heeft
de decimale notatie grote invloed gehad.
Pas dertig jaar later werd de decimale
schrijfwijze met als scheidingsteken de
komma doorgevoerd. Maar het duurde nog
lang alvorens het decimale systeem alge-
meen ingang vond. Ik bedoel dat men pas
gedurende de achttiende eeuw VA als 0,25
ging schrijven. Zelfs in achttiende eeuwse
herdrukken van Bartjens worden de klassie-
ke breuken nog behandeld, maar niet de de-
cimale notitie met de bekende decimale
komma. Vandaar dat men bij de munten
niet de tientallen verdeling doorvoerde
maar de munten in halven, kwarten,
achtsten en zestienden verdeelde.
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Noten:
1. Een Engelsman (Rhind) kocht in Luxor op de
Egyptische markt een papyrus, dat later" een
huishoudelijk rekenboekje van Ahmes uit de
19de eeuw voor Christus bleek te zijn.
2. Inscripties op de beroemde zuil van Hamura-
bi, waarin schriftelijke documentatie van ver-
koop en koop werd geëist wijst daarop. Waar-
schijnlijk had men rekenen nodig voor techni-
sche (irrigatie, landmeetkunde) en administra-
tieve problemen.
3. In het Hebreeuws en andere Semitische talen
worden de gewone letters van het alfabet ge-
bruikt om getallen te vormen.
4. De Babylonische zestigdelige breuken leven
voort in onze tijdsindeling (uur is 60 minuten)
en de verdeling van een cirkel in 360 graden. In
Europa rekende men ook met twaalftallen, zie
onze bijzondere namen voor elfen twaalf en de
begrippen gros en dozijn. In Frankrijk wijst de
taal op het ooit bestaan hebben van een twintig-
tallig stelsel.
5. De vinger als rekenhulpmiddel leeft tot op
heden voort in het woord digitus dat cijferreeks
betekent, denk aan het woord 'digit' in het En-
gels of het woord digitaal.
6. In het Hebreeuws betekent abq stuifzand of
poeder, het verwante woord qbr zou de basis
worden van ons woord algebra (al=de).
7. Denk aan het woord cent = honderd.
8. Denk aan het woord mille = 1000.
9. Vermoedelijk heeft de nul zijn oorsprong in
het Sanskriet.
0. Men stelt wel dat het woord Sifr een verbas-
tering is van het woord Sunya wat 'leeg' bete-
kende. Toen het woord in het Latijn werd ver-
taald gebruikte men het woord 'nulla' dat even-
eens niets, leeg enz. betekent. Dit wordt in Eu-
ropa met een lege cirkel aan geduid. In het Ara-
bisch gebruikt men als teken voor 0 het sym-
bool van een putje dus '.', de nul is daar letter 5,
dat later bij ons tot cijfer 6 (nul met een staafje)
zou evolueren. Het woord sifr zelf evolueerde

via de latinisering cephirum en het Italiaanse
zévero tot zero.
1. Vergelijk: Ziffer (D), Chifre (Fr), Cipher (E).
2. Men zegt wel dat in 775 een delegatie van
Indiase geleerden de rekenkunde naar Bagdad
brachten, waar het koningshuis (de beroemde
Khalif Al-Fazari) van de Abbasiden was geves-
tigd. Deze had een welhaast alles overheersende
macht over een gebied dat zich van de Indus tot
in Zuid Frankrijk uitstrekte. Hierdoor werd ook
het Indiase rekensysteem in de Arabische we-
reld bekend en later nog verder vervolmaakt.
3. Deze geleerde kwam uit het Perzische cul-
tuurgebied. Zijn naam zou verlatijnst worden tot
al Chowarezmi. Zijn naam zou verder verbas-
terd in ons taalgebied als algoritme = rekenwij-
ze voortleven en een standaard woord worden
voor de rekenbewerkingen, en later als leidraad
voor het programmeren. De titel van zijn boek
luidt: Kitdb al muktasar fi-hisdb al-gabr wa 'l-
muqdbala. Het laatste deel hiervan werd via
algebra et almucabala uiteindelijk afgekort tot
algebra.
4. Wie onze cijfers met de Indiase vergelijkt ziet
veel van de oorspronkelijke grondvormen terug.
5. Wie deze vertaling heeft gemaakt is niet dui-
delijk, men noemt de namen van Engelse mon-
niken. De aanhef van deze vertaling luidt:
"Dixit algorithmi, laudes Deo rectore nostri",
het woord algorithmi is de Latijnse verbastering
van de Arabische naam van de schrijver. Dit
woord algorithmi zou later een bredere beteke-
nis krijgen, zoals "berekenen" en "rekenwijze".
6. De belangrijkste stimulans was echter de op-
komst van de massahandel (bier, huiden, haring,
zout, graan en hout) de koloniale handel vergde
grote kapitalen en daarvoor was een behoorlijke
boekhouding en financiële verantwoording no-
dig, mede omdat het om grote bedragen ging en
fraude zoveel mogelijk moest worden tegenge-
gaan.
7. Leonardo wordt als grondlegger van onze
moderne westerse rekenkunst beschouwd, hij
groeide uit tot een rekenkundige van faam. Zijn
naam leeft voort in de benoeming van de reeks
van getallen waarbij het volgende getal de som
is van de voorgaande 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 enz. De-
ze reeks beantwoordt de vraag hoeveel konijnen
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zijn er in een jaar als geen enkel konijn sterft en
ieder paar een nieuw paar voortbrengt.
4. Van dit boek zei men later: alles heb ik bijna
als dwaling beschouwd, wanneer ik het verge-
leek met de Indische rekenwijze (" sed hoc toti
quasi errorem computavi respectu modi Indo-
rum").
5. Aan Bartjens dood heeft Vondel zelfs nog
enkele dichtregels gewijd:
Adieu Bartjens ik wil zwijgen
D'whijl ghij gaat ten hemel stijgen
'k wenschte dat ik hier in schijn
Slechts mocht Uwen Echo zijn
6. Voor Bartjens waren er geen echte goede Ne-
derlandse volksrekenboeken. Er waren al wel
rekenboeken maar deze waren niet zo systema-
tisch en vooral gericht op de handel. Bekend
werd het rekenboekje dat bij Vande Hoecke te
Antwerpen (1545) verscheen. Noemenswaard is
ook het boekje van Claes Pieters van Deventer
(alias Nicolaus Petri Deventeri) dat vooral ge-
richt was op het profijt van kooplieden (1583).
Ook in dit boekje staan schilderachtige ingekle-
de sommen zoals: Als in 6 uren tijds 6 Drincke-
broers uytdrincken een tonneken wijn, inhouen-
den 12 kannen. Vrage om 't zelvige in 3 uyren
uit te drinken, hoeveel drinckaerts daer zijn
moeten. Ik verwijs u voor verdere gegevens
naar het werk van A.J.E.M. Smeur die de zes-
tiende-eeuwse Nederlandse rekenboeken in zijn
proefschrift (1960) in overzicht heeft gebracht.
7. Als eerste uitklapbare pagina van het Boek
van Bartjens is een grote tafel van 10 opgeno-
men. De leerlingen worden aangemoedigd deze
tafel uit het hoofd te leren. Bartjens ziet er uit
als een oer saai cijferboek, maar het is uiterst
knap geschreven en er zitten beeldende sommen
in die wij onze kindertjes niet zouden voorleg-
gen, zoals: (som 61) Een kapitein beschikt over

400 gulden, hij heeft 300 manschappen die hij
moet onderhouden. Het navolgende geld voor
het onderhoud van zijn afdeling komt pas over
3 maanden. Hoeveel is hij dan zijn manschap-
pen nog schuldig ? (kennelijk was dat zo'n ge-
meengoed dat kinderen er al van wisten)
Som 62 luidt: In een belegerde stad met 1700
bezettelingen die een voorraad hebben om 54
dagen te bestaan, doch geen eerdere uitzetting
kwam eerder dan 60 dagen. Hoeveel manschap-
pen zullen dood gaan.
8. Bij de Romeinen gebruikte men verticale lij-
nen waarbij de grote getallen links en de kleine
getallen rechts geschreven werden, zoals wij
ook doen. Bij de ontwikkeling van de abacus
heeft Gerbert een voorname rol gespeeld. Hij
zou vanwege zijn geleerdheid later paus Sylves-
ter II worden. Rekenkunde was ook in de kerk
belangrijk voor de vaststelling van de Paasda-
tum.
9. Hiervan is ons woord bank als financiële in-
stelling afkomstig.
20. Het ministerie van financiën in Engeland
zou daarom de naam schaakbord krijgen, d.w.z.
kanselier van het schaakbord Chanceller of the
exchequer. Wie bij het "schaakbord" had afgere-
kend kreeg een betalingsbewijs mee dat de che-
que zou gaan heten.
21. steen = calculus; het woord calculeren is dus
steentjes leggen.
22. In het Engels zou men dit werpen van de
jetons: to cast (gooien) account (verwant aan het
Franse woord compter=tellen), Van dit woord
zou later het Engelse woord counter -en ook ons
woord comptoir dat kantoor werd, worden afge-
leid Shakespeare spreekt in zijn koopman van
Venetië van een "counter-caster" dus iemand die
met de rekentafel werkte en niet zoals de algo-
rithmetici met pen en papier.

Abonnementsgelden 2004
Hoewel, gezien de prijsverhogingen die ook op ons zijn afgekomen, enige prijsverhoging
wenselijk is, hebben we besloten het abonnementsgeld voor 2004 ongewijzigd te laten
en op € 12,50 (Nederland) te houden. Wij hopen dat Ons Erfgoed op deze wijze
betaalbaar voor u blijft
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Poorter- of burgerboeken
H.M. Lups

Inleiding
Bij het genealogisch onderzoek in de tijd
voor Napoleon worden als eerste de doop-,
trouw- en begraafregisters genoemd. Onder
de verschillende andere informatiemoge-
lijkheden als belastingregisters, volkstellin-
gen en notariële archieven kunnen ook de
poorter- of burgerboeken van belang zijn.
Deze boeken bevatten naamlijsten van
nieuw ingeschreven poorters, naar jaren ge-
rangschikt. Achter de naam zijn variabele
gegevens opgetekend. In het begin als regel
zeer schaars, maar later meer uitgebreid.
Vanaf het einde van de vijftiende eeuw zijn
ze doorgaans aanwezig. Onder meer ver-
meldde men het beroep en de plaats van
herkomst.

Deze poorterboeken zijn onder meer ge-
bruikt voor studies met betrekking tot de
opbouw van de oude bevolkingsstatistiek.
De waarde daartoe moet in wezen vrij be-
perkt zijn omdat alleen de nieuw-ingeko-
men poorters werden geregistreerd. Niet
opgenomen werden de geboren poorters
(met uitzondering van enige Belgische ste-
den), noch degenen die zich in een stad ves-
tigden zonder het poorterschap te verwer-
ven. Ze vormen dus geen weergave van de
volledige stadsbevolking. Ook zegt de in-
schrijving niet wanneer de betreffende per-
soon zich in de stad heeft gevestigd. Dit
zou kunnen om het poortgeld te besparen
tot het tijdstip dat het poorterschap noodza-
kelijk werd, om bijv. tot een gilde toe te
kunnen treden. Naarmate we de modernere
tijd naderen worden veelal achter de namen
geldbedragen genoemd, die in verband

staan met het te betalen poortgeld. In een
aantal gevallen zijn dit mogelijk de ge-
taxeerde waarden van de vermogens van de
ingeschrevenen, (o.a. Leiden en Zierikzee).
Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn de
oudste poortersboeken die van Kampen en
Zierikzee, beide in 1302 begonnen. Het
poortersboek van Zierikzee zou het meest
volledig zijn. Het bestaat uit twee in leren
banden gebonden foliodelen. Het eerste
loopt van 12 juni 1302 tot 18 oktober 1694,
het tweede begint 25 januari 1650 en ein-
digt 9 augustus 1810. Het jaar 1303 ont-
breekt, mogelijk omdat de stad toen door de
Vlamingen werd belegerd. Het poorterboek
van Kampen is helaas minder volledig. De
registraties van 1302 tot 1469 zijn aanwe-
zig, maar die van de periode 1469 tot 1660
zijn grotendeels verloren gegaan. De opte-
kening van 1660 tot 1670 is rommelig.
Toen kwam de Munsterse invasie en van
1672-1674 een bezetting door Franse troe-
pen. Pas vanaf 1674 wordt de registratie
nauwkeuriger en compleet.
De overeenkomstige boeken van de meeste
andere steden vertonen hiaten en beginnen
pas veel later. Hierbij zij opgemerkt dat het
soms mogelijk is eventuele hiaten aan te
vullen met behulp van schepenregisters en
stadsrekeningen, twee items die in Zierik-
zee ontbreken.

Mede gezien de volledigheid en de aanwe-
zige aanvullende informatie, wordt in het
navolgende hoofdzakelijk uitgegaan van
het Zierikzeese poorterboek

Het poorterboek van Zierikzee
Op het laatste schutblad wordt de eed ver-
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meld, die de nieuwe poorters moesten af-
leggen. Deze luidt als volgt:
Eedt van de poorters
"Hijer sweerdi poorter te wesen der Stede
Ziericzee, de Grave van Zeeland mitsgaders
de goede Stadt van Ziericzee houwe ende
ghetrouwe te weesen, de Privilegiën. Hant-
vesten ende oude Hercommen derselver
Stede te helpen stijven ende stereken nae V
vermogen, Baeliu Burgemeesters Schepe-
nen ende Raeden der selver stede te ghe-
hoorsaemen ende voorts al te doene dat een
ghetrou poorter schuldich es ende voorts al
te doene dat een goet ende ghetrou poorter
schuldich es ende behoort te doene, soo
waerlijck moet V Godt almachtich helpen".

Gezien de zinsconstructie werd deze eed
voorgelezen, waarop de kandidaat-poorter
mogelijk iets moest zeggen in de geest van
"Ja ick sweer dit, soo helpe mi Godt al-
machtig".
De eed is geschreven in een zeventiende
eeuws handschrift, zodat we niet zeker we-
ten of dit de oorspronkelijke tekst van de
poorterseed is. Dit speelt ook geen wezen-
lijke rol. De eed is overal nagenoeg eenslui-
dend.
Ieder jaar worden de namen van de burge-
meesters genoemd, zodat men over een vol-
ledige lijst beschikt van 1302 - 1810 ')• Van
1302-1329 werden ze gekozen op de dins-
dag in de Pinksterdagen, van 1329-1794 op
de 26ste december (St. Stevensdag).

Naarmate men verder in de tijd komt, wordt
de optekening van de poorters nauwkeuri-
ger. In het begin werden slechts de namen
vermeld, geleidelijk aan werden daar meer
bijzonderheden aan toegevoegd. Een datum
van de inschrijving wordt voor het eerst in
1320 vermeld. Later werd deze datum
slechts zelden weggelaten. Een mogelijke

verklaring van deze datering kan mogelijk
gevonden worden in de behoefte om nauw-
keurig te kunnen weten hoe lang iemand
poorter was in verband met voor de vervul-
ling van bepaalde ambten vastgestelde ter-
mijnen. Evengoed is het mogelijk dat er
vaste dagen waren waarop zitting werd ge-
houden door de voor inschrijving aangewe-
zen autoriteiten.
Van 11 oktober 1356 tot 23 maart 1523
worden achter de namen geldbedragen ge-
noemd, ook weer in toenemende mate.
In 1309 worden voor het eerst de namen
van 'borgen' genoemd. Op gegeven ogen-
blik gebeurt dit steeds. Ook wordt in toene-
mende mate de plaats van herkomst ver-
meld.
Sedert 1350 zijn hier en daar historische
gegevens aangetekend, maar deze zijn
meestal van minder belang.
Het eerste deel van het poorterboek is gro-
tendeels geschreven in twee kolommen,
van 1431-1488 gebruikte men de gehele
breedte van het blad.
In de loop van de vijftiende eeuw ziet men
aan de handschriften dat er meerdere perso-
nen aan dit boek hebben gewerkt. Mogelijk
omdat de stedelijke administratie zich uit-
breidde.
Tegen het einde van de negentiende eeuw
heeft de toenmalige stadsarchivaris, P.D. de
Vos een klapper op dit poorterboek ge-
maakt: "Chronologisch Register op de In-
schrijvingen in de Poorterboeken van Zie-
rikzee 1302-1810". Dit was echter geen
volledige en nauwkeurige transcriptie, zo-
dat men bij bestudering van dit boek aange-
wezen blijft op de originele documenten.
Ook publiceerde hij in De Nederlandsche
Leeuw jg. 1893 en 1894 zijn "Aanteeke-
ningen uit de poorterboeken van Zierikzee
1302-1810". Om een indruk te geven wat
men precies in het poorterboek kan vinden
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volgen onderstaand, ontleend aan de klap- 17e eeuw
per uit De Nederlandsche Leeuw, enkele
fragmenten.

Uit het begin (14e eeuw)

1302. wisse heynen sone van duvendijc.
haune philips sone van kercwerve. •
clays gillis aone van helgherzee.
boone heyneu sone van ellemeet.
poppe monnekiins sone van zuytkerke.

I 304. meest. Jamin die blidemakë.
jako van stavenisse.
jan van der hare.
colin die lantaernemakë.

1306. wisse heyne boeyen sone.
gillis kille van wemeldinge.
poppe lems sone van renisse.
clays vornouds sone van bordendame.
pieter yen sone wte duvelant.

1 307. jan okers sone.
heyne die hont

15e eeuw

1475. 27 Jan. Anthonis van Bruellia portë oïïf. na ower
costumë v. pont ij lib. en dat quite
ghescouw ovmits diensten en bedaren in
die comocie zirxzie gedaëa" lxxij.

1476. 23 Mei. C o r n e l i s Jansz. die styrma va westin-
schouwc diets neelle jan, poorte ontfïgë
up die ordinaeio van de haringhe. Borghe
Jacob pieter bettesen die sclioute. (in schrift
uit het laatste vierde der 16e eeuw is
hiernevens gevoegd :„van dese Cornelis
Jans soon sijn gecomen de Huberden
eiide de Harinchmans)

1477. 24 Jan. Jan van Geilekerken is portë onfcfaïl
ovrnita dat hi ien constenaë is van buissen
en buseruit te maké en heeft daertoe
ghesworë niet uete lande te treoken te
si bi orlove van de burgemeesters.

16e eeuw

1588. 3 Febr. Phlips de Cantere, oleermaecker, geboeren
tot Brugge met Jacob en Jan zijne soenkens
es tot poertë ontfangen op de oude oon-
diticn (11)

1588. 21 Juni. Jan van Voudele, geb. van Gent.
I 593. 3 Febr. Abraham Roeman, metselaar van Aarden-

burg.
1 594. 2 Juli. mr. Jan Noreth, chirurgijn, geb. te Brugge,

met Samuel oud 9 jaar en Bartelmeus
oud 3 jaar.

1595. 21 Febr. mï. Heyndrick Brant, geb. te Delft, met
Willem, oud ± 1 jaar (hij was predikant
te ZZee. 1580—1627).

1597. 12 Hei. Jaques van IJselstein.
1597. 9 Juni. Hans Plevier, kramer geb. te Hulst.

1650. 7 Dec. Ds. Martinus Hruynvisch, predikant te
Zierikzee en Ds. Comelius Bruynvisch ,
oud 27 jaar, Ds. Adriaen Bruynvisch,
oud 23 jaar, Rochus Bruynvisch, oud 21
jaar en Godefridus Bruynvisch oud 12
jaar, allen zijn zoons.

1651. 11 Jan. Johannes Ludovicus, rector van Zierikzee,
geb. te Enedorf in de Opperpaltz, oud
34 jaar, met zijn zoons Johannes, oud
3 jaar en Geraert oud 1 jaar.

1652. 5 April. Mr. Adriaen Pieterzen, geb. te Ooltgens-
plaat, oud 24 jaar, met Gerrit, zijn zoon,
oud eenige maanden.

1652. 10 Juni. De Heer Symon Schotte, kapitein van
eene comp. soldaten en commandeur van
Philippine , geb. te Middelburg, oud 32
jaar, en zijn zoon Symon, oud 30 maanden.

1653. 29 Juli. Jonas Oostdyck, geboren te Middelburg,
oud 26 jaar, apotheker.

Verwerving van het poorterschap
Poorter werd men door geboorte, door koop
of door gunstbetoon, waarvan de laatste
twee groepen dus in het poorterboek wer-
den ingeschreven. De vreemdeling kon in
het algemeen het poorterschap slechts ver-
werven door koop. Het werd billijk gevon-
den dat de nieuwe poorter, die deelgenoot
werd van de voorrechten van een stad, daar
een vergoeding voor betaalde. In Vlaande-
ren en Brabant waren dat vooral vaste be-
dragen, zonder rekening te houden met ie-
mands vermogen. Elders, in Friese steden
bijv., betaalden de rijken meer dan de ande-
ren. Aan een minvermogende kon zelfs een
gepaste verlichting worden toegestaan. Van
een heffing naar evenredigheid was echter
ook daar geen sprake. De raadslieden van
Franeker mochten 'de onvermogenden ver-
lichten naarmate hunner armoede'. Daar be-
droeg het burgergeld "2 pond van huurders,
item een Beiersche gulden of een tonne kuit
(= biersoort) van degenen, die rijker zijn.
In het Zuiden werd slechts de elite tot het
poorterschap toegelaten, terwijl dat in
Friesland niet zo was.
In de periode 1425 - 1450 wordt te Zierik-
zee als laagste bedrag van het verschuldig-
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de poortersgeld £ 30 genoemd
De keur op het poorterschap van Zierikzee
bepaalde dat de nieuwe poorter, alvorens de
poortereed af te leggen, onder ede moest
aanbrengen "alle sijn goeden, die niet heer-
lijck noch leengoeden en zijn om die
tegens der stede te verponden, gevende van
elk £ gr. VI gr., welverstaende, waert dat
hij, die poorter worden wil, geen goet en
hadde oft to XX £ toe eens niet gegoedt en
waere, zoe zouden zij voor de ponden
voorss. Geven der stede X se. Gr., ende niet
min". Deze keur gebiedt dus een vermo-
genstaxatie en bepaalt het poortersgeld op
15% van het vermogen, dat dus minimaal
op £ 20 werd getaxeerd. Vanaf 1450 kwa-
men geen lagere bedragen voor.
Anders dan in Stavoren was het geld dat
ontvangen werd bij de inschrijvingen be-
stemd voor de stadskas en niet voor de met
de inschrijving belaste personen.
Personen van verdienste konden het poor-
terschap kosteloos verkrijgen. Volgens de
keur zal de raad der stad "altijd zonder ver-
ponden omme zonderlinge diensten ende
weldaden, der stede ghesciet als in heer-
vaerden oft anders, eenighe haer poorter-
schap geven ende poorters maken.
Bij de naam staat vermeld "sonder ghelt",
later ook vaak "om niet", "niet" of "nihil".
Interessant is dat soms de reden voor dit
gunstbetoon wordt gegeven:

1437 - " potter geworden om niet dies
heeft hi gheloeft der stede te meten al dat si
te meten sal hebben om niet so langhe als hi
leeft".
1489 - om niet - "ende sal een jaer der stede
busmeester siin".
Het poorterschap werd als regel gratis ver-
strekt als beloning voor reeds bewezen
diensten of omdat van de betrokkene ge-
wichtige diensten werden verwacht. In vele
gevallen zal het middel van gratis toelating

zijn toegepast om mensen aan te trekken,
waarvan de arbeid noodzakelijk werd ge-
acht voor het welzijn van de stad.
Soms ook werd korting verleend. In 1476
verpondt meester Danchaert Jansz. Van
Emelisse, doctor in de medicijnen £ 100,
maar hoeft slechts een deel van het poort-
geld te betalen (nl.£ 2). De rest moest hij
"met consente van den raad verdienen an de
armen".
Bij een aantal gevallen van kosteloze toela-
ting is geen reden vermeld. Het zou interes-
sant zijn in die gevallen het waarom te we-
ten. Ook komt het enkele malen voor dat
personen, van wie we niets weten, als poor-
ter worden ontvangen dankzij invloed van
hogerhand. In 1477 werden 55 wevers, vol-
ders en scheerders met hun gezinnen gratis
als poorters in Zierikzee toegelaten omdat
ze gedwongen werden zich in Zierikzee te
vestigen. Aan hun inschrijving gaat de vol-
gende zin vooraf:
"Hie na volgen wevers ontvangen poorters
om nyet ende hueren kinderen beneden
hueren jaren, mit desen condicie, dat zij van
den drien ambachten: weven, vollen of
scheren buyten der stede van Ziirexee ende
binnen beoisterscheld na deser tijt deden,
dat zij alsdanne invrijt ende hoir poortscip
quyte wesen sullen". Hier is de oorzaak de
opstand van Zierikzee in 1472, waarbij on-
der meer als straf door Karel de Stoute o.a.
de bevolking verboden werd koophandel te
drijven. In 1473 werd dit handelsverbod
opgeheven, maar als onderpand voor verde-
re gehoorzaamheid moest de stad haar pri-
vilegieën afgeven, waardoor de nijverheid
op het platteland vrij spel had. Eerst in
1477 - na de dood van de hertog - gaf Maia
van Bourgondië de handvesten aan Zierik-
zee terug. Wevers, volders en scheerders
moesten zich wel in de stad vestigen.
Na 1472 konden stuurlieden van haringbui-
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zen het poorterschap gratis krijgen op spe-
ciale voorwaarden, omschreven in de or-
donnantie op de haringnering. Een schipper
die op de haringvangst ging, kon poorter
worden om niet als hij zich verplichtte met
een schip naar Zierikzee te komen en acht
jaar achtereen zijn vangst uitsluitend in Zie-
rikzee te lossen, behoudens overmacht. De
ordonnantie voorzag in de mogelijkheid dat
een schipper binnen de gestelde tijdsruimte
zo rijk zou worden, dat hij niet meer uit
wenste te varen en reder werd.

Na 1474 kon men poorter worden volgens
minstens vier verschillende regelingen: de
oude costume, de nieuwe costume, de or-
donnantie van de haring en de ordonnantie
van de vissers.

Hoewel het poorterboek in eerste instantie
diende voor de registratie van de personen,
die het poorterschap van Zierikzee nieuw
verwierven, bevat het ook namen van hen,
die reeds poorter waren, maar waarvan de
status kennelijk in twijfel werd getrokken.
In een aantal gevallen wordt tenminste ver-
meld: "was porter bekent bi scepenen"of
soortgelijke uitdrukking.

Verlies van het poorterschap
Het kwam voor dat poorters hun poorter-
schap verloren omdat zij dit verbeurden of
er vrijwillig afstand van deden. Vanaf 1311
worden doorhalingen aangetroffen. Achter
de doorgehaalde naam en het bedrag van de
verponding staat dan o.a. "quite ghescou-
wen", "quite scouwen" of "quite". Dit wil
dan niet zeggen dat de poorter bij het af-
stand doen van het poorterschap kwijtschel-
ding of restitutie van het verschuldigde be-
drag wordt bedoeld. Dit kwam echter niet
dikwijls voor.
Uit de keur op het poorterschap (artikel 4,

Rechtsbronnen van Zierikzee, pag. 348)
blijkt dat het verplicht was de afstand in het
poorterboek te vermelden: ".... Der stede
clerck zijn poorterschap te buyten ende
quytgeschouwen zal hebben, ende dat te
doen teeckenen in de stede poorteren-
boeck".
Hij die zijn poorterschap had verbeurd kon
dit, onder voorwaarden, weer ontvangen.
Uit verschillende keuren blijkt dat de oud-
poorter onderworpen is aan dezelfde proce-
dure als voor nieuwe poorters. Het inkomst-
geld bedroeg echter het dubbele. Slechts bij
uitzondering vond herinschrijving gratis
plaats.

Buitenpoorters
Buitenpoorters komen voor het eerst in
1322 in het poortersboek voor:
"Die baeliu, scepenen ende burghemeysters
siin over een ghedraghen bi ghemenen rade
dat alle die potters die buten wonen in co-
men sullen ten naesten Bamisse die comt,
up haer porterscap, int jaer van xxiij".
Ik heb maar zeer beperkt kunnen achterha-
len, hoe het poortersrecht voor deze perso-
nen is geregeld. Men kon buiten de stad
wonen en toch het poorterschap behouden
als het gezin in de stad gevestigd bleef en
daar een zelfstandige huishouding onder-
hield. Wel was men verplicht jaarlijks op 1
mei drie Franse kronen (= XII se. Gr.) te
betalen.

Onmondige (minderjarige) kinderen
Minderjarige kinderen van poorters, die het
poorterschap gekocht hadden zijn eveneens
poorter volgens een keur van 1485. Toch
lezen we bij de inschrijving: "met zijn kin-
deren" of soortgelijke uitdrukking (zie de
bijgevoegde fragmenten). Een enkele keer
werden de kinderen uitdrukkelijk uitgeslo-
ten.
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Minderjarigen konden ook zelf als poorter
worden ontvangen, mits met toestemming
van de vader.

Borgen
De verplichting borgen te stellen komt
reeds in 1309 voor. Daarna komen de na-
men in toenemende mate vaker voor en in
latere jaren bijna steeds.
Er was bepaald dat nadat de nieuwe poorter
zijn goed verpond en de eed afgelegd had,
"zoe zal hij zijnen naem in de stede bouck
der poorteren doen registreren, ende borghe
zetten, wiens naem oock by hem aldaer ter-
stond gheregistreerd zal worden".
Er is geen keur of ordonnantie, waaruit de
betekenis van deze borgtocht en de ver-
plichtingen die de borgen op zich namen,
blijkt. Als bron moeten we het doen met
toevallige aantekeningen uit het poorters-
boek.
Soms is de borgtocht vervangen door een
andere vorm van garantie, of wordt de aan-
komende poorter een speciale verplichting
opgelegd bijv.:
1327 "Jan Lauwaerts s. ende dat hi vor sinte
Jans midde een huse in die port hebben sal:.
Langzamerhand werd de borgtocht een for-
maliteit. In de zeventiende en achttiende
eeuw is herhaaldelijk de stadsbode als borg
genoemd. Het lijkt er op dat zijn functie
min of meer gelijk was aan die van de te-
genwoordige getuigen bij het passeren van
akten, met als beloning een fooi.

Poorters ofwel burgers in Kampen
In Kampen onderscheidde men drie soorten
burgers: grootburgers waren volberechtigd,

kleinburgers genoten slechts een deel van
de privileges. Buitenburgers waren diege-
nen die in de stadsvrijheid woonden en
werkten. Het lijkt er op dat nieuwkomers
uit de nabijheid sneller in aanmerking kwa-
men voor het grootburgerschap dan zij die
van verder kwamen. Voor de laatsten was
het kleinburgerschap mogelijk een opstap.

Ook in Kampen was niet iedereen burger.
Men schat dat tien tot twintig procent van
de inwoners geen burger waren. Ook hier
zijn de inschrijvingen nuttig, mede omdat
althans voor 1700 de nieuwe burgers met
een herkomstnaam werden aangeduid, iets
wat na 1700 echter minder duidelijk werd.
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J. Kegge, Hetpoortersboek van Zierikzee
(1302-1500), scriptie.
F.D. Zeiler, Van Munster, van Stenvorden, van
Dorsten 'gastarbeiders' in Kampen in de tweede
helft van de 17dc eeuw in Handel tussen IJssel
en Berkel, Koopman, Kraam en Karrenspoor,
uitgave Kreis Coesfeld.
P.D. de Vos, Maandblad van het Genootschap
"De Nederlandsche Leeuw.", jg. 1893 blz.. 78-
82enjg. 1894, kol. 2-10.

Noten:
1. Deze lijst is te vinden bij M. Smallegange,
Nieuwe Cronijk van Zeeland, eerste deel, pag.
504-508, 1696 Middelburg.
2. Verponden of verponget betekent opsommen,
bekendmaken van het vermogen aan de stedelij-
ke magistraat. In het poorterboek staat dan ook
bijna steeds" verponget £.
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Beroepen uit het burgerboek van
Zierikzee
H.M. Lups

In de (concept?)scriptie van drs J. Kegge is als bijlage een lijst van beroepen van de inge-
schreven poorters uit de periode 1302-1500 opgenomen. Deze beroepen zijn voor een ta-
melijk deel herkenbaar, maar er is een aantal, waarvan niet zonder meer duidelijk is wat
ze inhouden. Met behulp van het Vroegmiddelnederlands Woordenboek, het Middelne-
derlands Woordenboek en het Woordenboek der Nederlandsche taal heb ik getracht de
betekenis te achterhalen. Een aantal blijft helaas duister of niet zeker. Hier doe ik graag
een beroep op de lezers voor een mogelijke verklaring. Mocht u aanvullingen of verbete-
ringen vinden, dan graag uw bericht.
Wanneer men met het genealogisch onderzoek tot in de middeleeuwen komt, zal men
toch ook wel willen weten wat die voorouders mogelijk voor de kost deden.

Bardemakere 1. Maker van baerden (soort handbijlen, o.a. hellebaarden) 2.Barbier, hij
die de baarden bijknipt

Baliusknecht Knecht van de rechtelijke ambtenaar die in een bepaald gebied de recht
spraak doet, baliu, elders ook schout of drost genoemd

Blidemakere Maker van blijden (oorlogswerktuigen om stenen weg te slingeren)
Blinkere Mogelijk vergulder
Boetere In het algemeen reparateur. In de lakenindustrie degene die tijdens het

verwerkingsproces gemaakte fouten of onvolkomenheden wegwerkt
Bondenare Mogelijk iemand die kleren en wapenrustingen aanbond
Cnopere o.a. benaming voor een monnik v.d. Orde der Franciscanen of Minder

broeders, die als gordel een koord met drie knopen droegen
Coolman Warmoezier, groenboer
Oudenare Verkoper van kruiden en wortelen, voorloper v.d. apotheker
Cupebindere Vatenbinder, kuiper (vroeger werden de delen van de vaten niet met ijze

ren banden maar met bewerkte wilgentenen verbonden
Elsenaar Hij die met de els werkt, schoenmakersknecht
Ghasenmakere ?
Ghertman ?
Ghitaerneman Speler op een soort harp?
Gorsnijder ?
Heudenare ?
Huwemakere ?
Keetridder ?
Linemakere Maker van lijnen, koorden
Lopere (ook voetloper) bode te voet
Maerseman Verkoper langs de huizen of via een marktkraam (ambulante handel)
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Maetse ?
Meerscale ?
Musselare Mosselman, mosselvisser, mosselkoopman
Noede Nayere ?
Panneboetere reparateur van pannen
Pinker schipper op een pink?
Pinsor knecht in een stampkot (olieslagerij) of meestoof
Platijnmakere Vervaardiger van soort sandalen, muilen
Porstregghe ?
Raefkinddraghere?
Rijenmakere Vervaardiger van schaven?
Scheerjaar lakenvolder
Schelotsmakere ?
Sootelare Zoetelaar, venter, handelaar in levensmiddelen
SpaldierstickereStikker van spaldieren, een soort schouderharnas van leer, gevoerd m e t
stof
Stoopmakere Vervaardiger van tinnen stopen, kannen
Taldere ?
Temsmakere
Utreder
schikt maakt
Vanghere

Visikere
Vorjaere
Walscuddere
Wenschere
Witsterre
Zoutheffer

Maker van teemsen, haren zeven o.a. voor melk en meel
de werkman die laken utredet, d.w.z. opmaakt, glanst, voor levering g e -

hij die iemand gevangen neemt, gerechtsdienaar die belast is met aan
houden en gevangennemen van bepaalde personen vanwege het ge- recht
'arts': Hi leert ooc visitere wesen ende doet ooc enen genesen

iemand die wenst?
scheerder van wit laken?
de man die zout op de weegschaal legt

Kooltjer

Beroepenterm uit Friesland, ontleend aan de beroepenlij st van het het vroegere
Rijksarchief in Friesland, nu deel van Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum.

Een kooltjer was in de negentiende eeuw een kleine akkerbouwer, die zich toelegde op de
teelt van tuinbouwprodukten (als uien, wortelen, aardappelen en natuurlijk kool)
Ze kwamen vooral voor in Noordwest Friesland.
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Paleografie

Deel beklag van Adriaen Cornelisz
bij notaris Palm Mathysz
Op huyden den eenendertichsten december anno sestien
hondert ende darthien Compareerde voor my Palm
mathyszoon openbaer notaris tot Amsterdamme residerende
by den houe van hollant op nominatie der voorschreuen
Stede geadmitteert ter presentie vande ondergeschreuen
getuygen Ariaen Corneliszoon breederode out ontrent
vierenvyftich iaeren, heeft ter requisitie ende versoecke
van Claes pieterszoon van vierhuysen by waerse christelycke
woorden in plaetse van eede verclaert getuycht ende
geattesteert hoe warachtich is dat hy getuyge in
verscheyden imposten neffens eenen Philips ariaenssen
Texel medestander geweest is, ende dat hy getuyge

Bron: Notariële archieven 430, folio 155 recto, Gemeente-Archief van Amsterdam).

Beroepen van toen
(nettentaander - onderman)
H.M. Lups

Nettentaander
Verver van netten met taan, afkomstig van
de Taanboom

Noodslachter
Slachter van dieren, die door een ongeval
ernstig zijn getroffen of gedood of door
ziekte in onmiddellijk dreigend levensge-
vaar verkeerden. Later dienden deze ge-
slachte dieren, voor het vlees voor con-
sumptie werd vrijgegeven, gekeurd te wor-
den. In de jaren dertig van de vorige eeuw
maakte ik in Friesland een noodslachting
mee van een jonge koe die verdronken was
en ter plekke op het land werd geslacht. Het

vlees vond gretig aftrek.

Notaris, notarijs, notarius
Van lat. notarius, waarvan ook fra. notaire.
Benaming van een ambtenaar, wiens prak-
tijk behoorde tot het geestelijke rechtsge-
bied, beambte van het geestelijke gerecht,
notaris. Later ook ambtschrijvers wier ak-
ten bijzondere kracht hadden, door het we-
reldlijk gezag aangesteld. Destijds:
'notarius, dat is eyn gemeyn schrijver van
pawes of keyser gemechticht', tabellio, no-
tarius; notarius, tabellio, tabellarius (vgl.
een aanh. uit V. d. Tas bij Stallaert 2, 239: „
dat alleen die pauws ende de keyser .. mo-
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gen maken notarijse of tabellioene, ende
niemant anders"). Plant, de notarisen ende
secretarisen des konincks, les notaires et
secrétaires du roi, amanuenses regii. || Dese
figure is eens notarius teyken, daer alle tes-
tamenten mede moeten geteykent zyn, Pel-
grim ,\ld. Zie uitgebreider Ons Erfgoed, 3e

jg. p. 144-147, 206-209 en 244-247.

Oculist
De 'ogendokter', behandelde onder meer
staar. In de Hollandsche Mercurius van
1659 staat vermeld dat "in dese maand (=
juli) arriveerden drie statelicke oude Gesan-
ten van den Koningh van Marocco en Fez..,
doch allermeest om uyt deze Landen der-
waarts te brengen een expert oculist, om te
cureren den voorsz. Coning van Marokko,
overvallen met een sware sincking op syn
eene ooge...".

Olderman
Oude benaming van verschillende over-
heidspersonen in de Friese en Saksische
landstreken, hetzij rechters, vertegenwoor-
digers van het volk in stadsbesturen of
hoofden van gilden en ambachten, o.a. van
het wantsnijdersgilde.

Olieman
1. Venter in petroleum
2. O.a. aan boord van schepen (ook olie-
man/stoker), bier- en zuivelfabricage. Be-
last met het onderhoud van de machinerie.

Olieslager, oliemolenaar
Bereider van olie. In de oliemolens werd
met behulp van zware stampers olie uit
oliehoudende zaden, zoals (in ons land)
kool-, hennep- en lijnzaad, geperst. De ge-
wonnen oliën dienden o.a. voor verlichting,
de consumptie en de fabricage van verf.
Van de overblijfsels werden veekoeken ge-

maakt.
Zie ook Ons Erfgoed, jg. 10, pag. 99 - 108,
A.J.J. Struijk, Molens en molenaarsberoe-
pen.

Omlo(o)per
1 .Venter o.a.met kooien en muizenvallen.
2. Werkzaam in een sajetfabriek.
N.B. In Zeeuws-Vlaanderen kende men het
woord omlooper (ommelooper) eveneens in
de zin van erfregister, kadastraal boek.

Omroep(st)er, ook wel roeper
De dorps- of stadsomroeper was door de
overheid aangesteld om zaken die ter ken-
nis van de bevolking gebracht moest wor-
den, in het openbaar op straat om te roepen.
Vroeger ook heraut der poorterij, die met
enige slagen op een bekken de aandacht
van de poorters vroeg. Naast het omroepen
werden ook andere werkzaamheden ver-
richt. Zo was de omroeper in sommige
plaatsen ook visafslager (stokman). In Nij-
kerk kwam de combinatie orgeltreder,
doodgraver en (om)roeper voor.

Onderman
1. Functionaris bij de gilden. Te Harderwijk
bijv. kende men gildemeesters en onderluy-
den van het St. Nicolaasgilde. Jacob v. Kol-
ck was gildemeester in 1709, onderman v.
1710-1712 (GensNostra, jan. 1958).
2. Werkzaam in de meekrapstoof. Hij be-
hoorde met de droger (d.i. de bedrijfslei-
der), de stamper en de drijver, tezamen wel
als de gewrochten aangeduid, tot de vaste
krachten in een meestoof. Men begon als
(losse) arbeider, werd dan tweede mede-
werker of onderman, vervolgens kon men
eerste medewerker, dan stamper en uitein-
delijk droger worden. (Van Zeeuwse Stam
juni 1995, pag. 87)
3. Werkzaam in een appreteerderij.
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Bestelformulier

Ondergetekende

Naam: m/v

Adres:

Postcode: Woonplaats: Land:
wenst te ontvangen:

Boeken:
• ex. Str•eken-Roman, speciale prijs € 5,70*
• ex. Familienamen in Nederland € 12,05*
• ex. Jan Leenderts Lerk, een Fries in het leger van Napoleon €11,15*
• <"- Dagboek van een soldaat in de Napoleontische tijd€ 5,70**
• ex. Mijn uittocht als garde d'honneur 1813 € 5,70**
• ex. Herdruk Bernardus Kleynkens met Beschrijvinge van den Zeelandschen Adel + 10

bladen (A3) met wapenafbeeldingen (losbladig in A4 map) !".: 16*

Cd-rom's/DVD's.
• Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (A.J. van der Aa) € 41,—

(Ingescand van oude kopie, dus niet altijd even fraai, maar goed bruikbaar)
Algemeen Nederlands Familieblad € 40,—.
Tijdschrift voor geschiedenis, geslacht-, wapen-, zegelkunde enz. (A.N.F.) verscheen
van 1883 tot in 1895 en van 1900 t/m 1905.
Amstelodamum 1900-2000 (3 cd's)€ 45,-.
Alle jaarboeken & maandbladen van het genootschap Amstelodamum 1900-2000.

• Armorial Général € 20,—.
Op de cd staat de 2e uitgave met ca. 120.000 wapenbeschrijvingen (Franstalig)
(voor werken onder Windows NT, W2000 en Xpprof kan hulpprogramma worden
meegeleverd)
De Bibliografie van Gelderland (Gouda Quint) en de registers op de leenacten-
boeken van Gelre en Zutphen, incl. indexdeel en de registers van Bergh, Bahr en
Lathum, Prum, Emmerik, Stichtse Gaasbeeksche en Overijsselse lenen in Gelder-
land. € 40 —
Deze cd-rom bevat, met meer dan 4500 bladzijden, de volleldige tekst van alle door de
Vereniging Gelre uitgegeven werken met betrekking tot deze onderwerpen.
De bijdragen en Mededelingen Gelre 1898 -1998 met de beredeneerde index en de
uitgave Honderd jaar Gelre ( 2 cd's) € 45,—.
Deze cd-rom's bevatten met meer dan 28.000 blz. De volledige tekst van alle uitgegeven
Bijdragen en Mededelingen uit genoemde periode.
De Brabantse Leeuw (1952-2001) € 45,-.
Dit genealogische en heraldische tijdschrift wordt sinds 1952 uitgegeven. De meer dan
20.000 pagina's bevatten een schat aan gegevens voor de genealogische onderzoeker.

• - Families of South Holland (Index dopen 1695-1812: Goeree & Overflakkee, Voorne
en Putten, Beijerland, IJsselmonde, Alblasserwaard, Vijfherenlanden, Krimpenerwaard,
Rijswijk, Voorburg, Delfland, Rijnland. Meer dan 1.000.000 namen, 5 cd's) € 55,-
Tijdelijk los verkrijgbaar: cd Indexen vrouwsnamen Families of S.H. € 12,50
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• Gelders Rivierengebied, Historische Tijdschriften € 35,™
De Drie Steden (1980-2000), Tweestromenland (1964-1999), Tabula Batavorum (19<
1999), Tussen de Voorn en Loevestein (1965-2000), Mededelingen Hist. Kring West
Betuwe (1972-2000)

• Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken van
Nederland € 40,50
Zeeland 1 deel, Utrecht 1 deel, Zuid-Holland delen I, Ha, Ilb, Noord-Brabant deel 1,
Noord-Holland deel I, II, III, IV, V, Limburg 1 deel

• Tijdschrift voor Wapen-Geslacht-Zegel-en penningkunde De Heraldieke Bi-
bliotheek en Geneal. & Herald. Bladen, (± 9000 pag.) € 39,50
Uitgegeven door J.B. Rietstap resp. Jhr. Mr. E.B.W.F. Wittert van Hoogland.

• Historische Tij dschriften Noord-Holland: Zuid Kennemerland (DVD) € 45,--.
Uitgaven v.d. Ver. Haerlem, St. Santpoort, St. Ons Bloemendaal, Ver. Oud Heemste
Bennebroek, St. Meer-Historie, Hist. Kring Velsen en het Genootsch. Oud-Zandvoo

• De Hoeksteen 1972-1998 € 36,-.
Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis, uitg. van W. van der Louw

• Index toCourt Records of South Holland 1600-1800 €41 , - .
(testamenten, vastgoedtransacties, huwelijken, boedelscheidingen, voogdijschappen
enz.; meer dan 100.000 personen uit 137 Zuid-Hollandse plaatsen)

O Indische Genealogische Vereniging € 40,50
De Ind. Navorscher (oude serie + nwe serie), Bronnenpublicaties IGV, Geneal. En
Herald. Gedenkwaardigheden betr. Europeanen op Java, Ons Nageslacht, Deutsche
Luxembourg bei der Niederl.-Ostindischen Kolonial Armee v. 1780-1895.

• Inventarissen van het Streekarchief Land van Heusden en Altena € 40,—.
De volledige tekst en alle afbeeldingen van meer dan 70 inventarissen Streekarchief
Land van Heusden en Altena

• De Kleine Meijerij, verzamelde jaargangen 1 t/m 51 €25, - .
Vlugschrift van de Heemkundekring. Jaargangen 1 t/m 51 (1947-2000)

• KNOB Bulletin, tijdschrift v.d. Kon. Ned. Oudheidk. Bond (DVD) € 45,-
Tijdschrift v.d. Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (1899-2001)

• De Navorscher 1851-1960 (3 cd's, meer dan 55.000 pag.) € 45,-.
Algemeen hist. Tijdschrift, gespecial. In genealogie, heraldiek en taalkunde.

• Nederlandse Historiën € 39,50
Tijdschrift voor vaderlandse streekgeschiedenis (1967-1998)

• De Nederlandsche Leeuw, 1883-1983 (4 cd's) € 45,50
100 jaargangen, meer dan 20.000 blz. Tekst.

• Onze taal (1932-2000) € 35,—
Maandblad van het Genootschap Onze Taal (1932-2000)

• Rhenen en omgeving (Historische Tijdschriften Utrecht) € 40,—.
Tijdschrift Oud Rhenen (1981 t/m 2002), De wonderbaarlijke legende van Vrouwe
Cunera, Genealogie en Heraldiek in Rhenen, 500 jaar Cuneratoren te Rhenen, Joods
Rhenen, De posthistorie van Rhenen, Eist en Veenendaal, De lotgevallen van
Nederlandse boeren als kolonisten in Suriname, Rhenen bedreigd, bezet, bevrijt (19<
1945), Rhenen 1940-1945 Toen wist ik pas wat oorlog was.

• Taxandria € 45,-.
Complete serie Taxandria, het Tijdschrift voor Noordbrabantse Geschiedenis en
Volkskunde. Ruim 10.000 pagina's. Niet bijgevoegd het bibliografisch bijvoegsel.

• Utrecht, Transcripties doop-, trouw-, begraaf- en litmaatschapsregisters, voor
zover aanwezig, van ruim 40 plaatsen (uitgezonderd de stad Utrecht). € 41.
door mevrouw G.W. Brouwer-Verheijen. NIEUW
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• De Wapenheraut (1897-1920) €41 , - .
Maandblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-, wapen-, oudheidk. Enz. + Geneal. ;
toegev. Herald. Gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Drenthe en Overijssel.

• Werken d'Ablaing van Giessenburg & I.A. Nijhoff, Gedenkwaardigheden,
P.N. van Doornick (en J.S. van Veen) Acten betreffende Gelre en Zutphen € 40,--
De Ridderschap van de Veluwe (1859), Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen
(1877), De Ridderschap van het Kwartier Nijmegen (1899); Gedenkwaardigheden uit de
Geschiedenis van Gelderland door onuitgegeven Oorkonden opgehelderd en bevestigd;
Acten betreffende Gelre en zutphen 1376-1392, 1377-1397, 1400-1404

• Het Zaanse Huis (160 uitg. 'Anno 1961', De Zaanstreek belicht, 1863-1878,
Gebouwd in de Zaanstreek) € 37,—
Alle 160 uitgaven van het blad 'Anno 1961', incl. De speciale faleveringen, vanaf nr 1
t/m dec. 2001 + index, De Zaanstreek belicht, 1863-1878, de foto's van Breebaard,
Gebouwd in de Zaanstreek, door S. De Jong & J. Schipper.

Nieuw: digitale kaarten & atlassen op cd-rom's geschikt voor pc en MAC:
• Assorti Amerika. Prijs € 25.

29 kaarten in het SID-formaat (1593-1769. Incl. SID-viewer.
• Assorti Canada. Prijs € 25.

44 kaarten 1565-1850
• Atlassen 16e eeuw. Prijs € 25.

Theatrum Orbis Terrarum, 53 kaartbladen; De Spieghel der Werelt, 80 kaartbladen; 16
afbeeldingen uit Civitates Orbis Terrarum. Incl. SID installatiebestand.

• Duitsland + Noord-Europa rond 1600. Prijs €25.
Atlas Novus Germania (57 kaarten) en Atlas Novus (Noord Europa) 22 kaarten)

• Nederlanden rond 1600. Prijs €25.
Atlas Novus Inferior (1645) Overzichtskaart + 30 kaartbladen, De Randstad in kaart
(1611) - 40 kaarten, den Nederlandsche Landtspiegel, 36 zw.wit krtn (1599), Leo
Belgicus - 3 kaarten in de vorm van een leeuw (1598, 1611 en 1517), Nieuw
Nederlandtsch Caertboeck (1616) 24 kaarten v.d. 17 provinciën

• Nederlanden rond 1700 (Nederland in de Gouden Eeuw). Prijs €25.
Germania inferior (1670), 35 kaarten, Toneel der Steden (1652) 40 stadsplattegronden,
De Vyerighe Colom 1660 (47 kaarten in kleur), De Vyerighe Colom 1696 (47 kaarten
in zwart/wit.

• Wereldkaarten (2 cd-roms). Prijs € 50.
1.29 krtn 1154 t/m 1855, 2. 35 krtn (w.o. Tabula Peutingerania, 250) 1511 t/m 1846.
Incl. SID bestand

• Zeekaarten uit de 16e eeuw. Prijs € 25.
Spieghel der Zeevaerdt van Lucas Janszoon Waghenaer (46 kaartbladen + titelpagina;
Agnese Atlas: alle portolanen. Incl. Viewer om SID-scans te bekijken
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Banden (Met ingang van 1 augustus gelden de volgende prijzen):
Q bindband(en) voor Ons Erfgoed€ 9,—***
• naaldband(en) voor 1 jaargang van Ons Erfgoed€ 11,—***
• naaldband(en) voor 2 jaargangen van Ons Erfgoed€ 12,75***

Ons Erfgoed:
ü Index eerste acht jaargangen Ons Erfgoed op flop € 4,55 + € 0,78 porto (Nederland).
ü wenst vrijblijvend een proefnummer van Ons Erfgoed te ontvangen.
Q wenst abonnee op Ons Erfgoed te worden en ontvangt gaarne de reeds verschenen en nog te
verschijnen nummers van de lopende jaargang. Abonnementsprijs € 12,50 (in Europa buiten
Nederland € 14,80, buiten Europa € 21,60, in beide gevallen te betalen per eurocheque of
internationale postwissel ten name van Uitgeverij Alvo te Delft).

Computergeneaal
• wenst vrijblijvend een proefnummer van Computergeneaal te ontvangen.
• wenst abonnee op Computergeneaal te worden en ontvangt gaarne de reeds verschenen en nc
te verschijnen nummers van de lopende jaargang. Abonnementsgeld € 12,50, voor abonnees o
Ons Erfgoed € 10,— (in Europa buiten Nederland € 14,80, buiten Europa € 21,60, voo

•abonnees Ons Erfgoed € 12,30, resp. € 19,10, in beide gevallen te betalen per eurocheque
internationale postwissel ten name van Uitgeverij Alvo te Delft).
Handtekening:

Eventuele retourzendingen (beschadigde cd-rom's) zenden naar ons antwoordnummer.

Betalingen uit het buitenland geven geregeld problemen. Helaas zullen we daarom bestellingen uit
het buitenland alleen kunnen uitvoeren als de netto betalingen van te voren zijn ontvangen.

Prijzen cd-rom's zijn incl. verzendkosten.
*) verzendkosten p. ex. € 2,30

**) verzendkosten p. ex. € 1,60
***) verzendkosten p. ex. € 2,75, bij twee of meer banden in één keer: max. € 5,45

Voor alle leveringen geldt: De verzendkosten per exemplaar te verhogen voor Europa buiten Nederland me
€ 1,60; buiten Europa met € 5,25, buiten Nederland tevens te verhogen met de transferkosten.

Uitsluitend voor bestellingen
Vanuit Nederland:

(levering

in ongefrankeerde enveloppe zenden aan

Uitgeverij Alvo
Antwoordnummer 10201
2600 WB DELFT

U kunt ook bestellen via
e-mail zenden naar H.M

naar het buitenland uitsluitend na vooruitbetaling):
Vanuit het buitenland

: in gefrankeerde enveloppe zenden aan:

Uitgeverij Alvo
Buitenwatersloot 142
2613 SV Delft, Nederland

onserfgoed.com, faxen ( faxnr. 015-2136578) of een
. Lups: alvolups@wanadoo.nl
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Het geslacht Maes alias Vermaas
uit Klaaswaal

K.J. Slijkerman

Inleiding
Reeds in de tweede helft van de zestiende eeuw werd de naam Maes in de Hoeksche
Waard aangetroffen. Zo werd een Jan Thonisz. Maes in de jaren 1578-1584 vermeld ge-
vonden bij aanbestedingen van werkzaamheden in de polder het Westmaas Nieuwland.1

In de loop van de zeventiende eeuw werden er op diverse plaatsen in de genoemde Waard
naamgenoten aangetroffen wier onderlinge verwantschap niet voor de hand ligt.
De familienaam Maes kan ontstaan zijn als versteend patroniem van de naam Thomas,
maar in De Hoeksche Waard ook ontleend zijn aan bijvoorbeeld het ingedijkte water de
Binnenmaas of aan de hieraan gelegen dorpen Maasdam en Westmaas.
De hier te behandelen handwerksliedenfamilie Maes uit Klaaswaal zou, gezien de in de
Hoeksche Waard niet bepaald inheemse persoonsnaam Gi(e)llis, zijn wortels kunnen heb-
ben beneden de grote rivieren. Sedert de tweede helft van de zestiende eeuw trokken im-
mers vele duizenden protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden noordwaarts om een
nieuw bestaan te vinden en onder hen waren grote groepen handwerkslieden. Op het ein-
de van de zeventiende eeuw deed een tak der familie zijn intrede tot de boerenstand en
rond die tijd kwam ook de variant Vermaas in zwang; een familienaam die in die tijd in
de Hoeksche Waard een bekendere klank had dan de naam Maes.
Hieronder volgt de neerslag van mijn onderzoek naar de generaties van deze familie Maes
alias Vermaas in de periode van voor ca. 1700. Bij deze groep is door mij geen familie-
wapen aangetroffen.

I. PIETER GIELLISZ. (GILLISZ.) MAES, geb. ca. 1559, kleermaker te Klaaswaal,
ouderling te Klaaswaal (1612, 1617), collecteur over het gemaal te Cromstrijen (1622),
overl. (voor 9 juli) 1634. Hij huwde le eerder (ca. 1600 ?) met Hyllitgen Ariaensdr.,
overl. voor 16 december 1606. Hij huwde 2e (ca. 1606/'15 ?) met N.N., begr. Klaaswaal
in augustus 1627.

Gezien zijn leeftijd van rond de 40 a 45 jaar omstreeks 1600/1605 bij de geboorte van
zijn oudst bekende kind, is het mogelijk dat Pieter ten tijde van zijn huwelijk met Hyllit-
gen reeds weduwnaar was.
Op 16 december 1606 compareerden voor schout en schepenen van Cromstrijen enerzijds
Pieter Gielliss., als vader van Ariaen Pieterss., geprocreëerd bij zijn overleden huisvrouw
Hyllitgen Ariaensdr., en anderzijds Giellam Brichtes, als man en voogd van Bastiaentgen
Ariaensdr. en als oom en voogd van het voornoemde kind, en kwamen tot uitkoop met
diens moederlijke besterfenis. Het kind kreeg de nieuwe kleding van zijn moeder, welke
terstond rechtelijk verkocht zouden worden en waarvan de opbrengst zou worden uitge-
zet. De interest hiervan zou tot zijn 18e jaar aan zijn vader komen, waarna het kind de
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hoofdsom zou ontvangen. Indien het kind binnen 3 jaar na het passeren van deze akte zou
komen te overlijden zou zijn vader aan zijn erfgenamen 3 Car. gld. ineens uitreiken. In-
dien het kind na 3 jaar na dato ongehuwd zou sterven zou de uitgezette hoofdsom aan zijn
vader toevallen. Vader Pieter Gielliss. bleef in de boedel zitten, bestaande uit o.a. zijn
woonhuis met inboedel, waarvoor hij zijn zoon tot 18 jaar naar behoren zou opvoeden
etc. Hiervoor verzekerde hij zijn onroerende- en roerende goederen.2

De in Cromstrijen woonachtige Pieter .Gieliss. Maes leende bij akte van 28 december
1613 75 gld. van de diakenen aldaar. Hiervoor zette hij zijn woonhuis met erf op het dorp
van Cromstrijen, anders genaamd Klaaswaal, op hypotheek, westelijk belend aan 'den ge-
meen dorps straet'.3

Blijkens een verklaring vastgelegd in een akte van 3 oktober 1622 was Pieter Gilliss. op
23 september dat jaar in funktie als collecteur van het gemaal te Cromstrijen.4

Op 12-7-1632 legden Pr. Gilliss., oud ca. 73 jaar, en Claes Claess. Schipper, oud ca. 60
jr., beiden inwoners van Klaaswaal, ten verzoeke van schepen Jan Arienss. Pons de ver-
klaring af dat Clement Pieterss. Danser, gewezen inwoner van Klaaswaal, gedurende zijn
huwelijk met Maritgen Corn(elisdr.) een kind genaamd Pieter Clements, tegenwoordig
predikant te Korendijk ofwel genaamd Goudswaard, had verwekt bij zijn dienstmaagd
Gryetgen, van wie zij de vaderlijke naam niet wisten, maar die volgens hun beste weten
nog te Heerjansdam woonachtig was.5

Sedert 1625 werd Pieter Gielisz. door de diakonie van Klaaswaal bedeeld; dit blijkens ve-
le posten die tot in het jaar 1634 doorlopen.6 In de jaren 1626/'28 was bij hem een kind
uitbesteed.7 In 1628 is er sprake van 'Pieter Gijlsz. met sijne cleyne kinderen sijn toege-
leyt weekgelt in sijn oude dage'. Een post gedateerd 16 augustus 1629 spreekt van hem
dat hij tijdens zijn ziekte werd opgepast door ene Neltgen Hermans. In 1630 verstelde hij
nog een rok en maakte hij twee slaaplaken6 en als hoog bejaard man maakte hij zelfs nog
een watergang schoon; aldus een akte van 29-9-1633.8

Op 9 juli 1634 werden door de diakenen van Cromstrijen de verkoopkondities opgesteld
van de goederen die door Pieter Gilliss. waren nagelaten en welke met de Beyerlandse
jaarmarkt van 1634 zouden worden geveild. Hieronder bevonden zich een bed met toebe-
horen, kleding, inboedel en enige boeken, waaronder twee van het oud en nieuw testa-
ment, een genaamd 'de institutie calvinus' en enige 'casituyren cleyne boucken'.9

Kind uit eerste huwelijk:
1. ARIAEN (ARYEN) PIETERSZ. MAES, geb. wellicht in of kort voor 1606,

schoenmakersleerling (1621), overl. in of na 1625.

In 1621 ontving Pieter Gylsz. van de Armen te Klaaswaal 10 gld. voor zijn zoon om het
schoenmakersambacht te leren.6 Dit betrof waarschijnlijk zoon Ariaen.
In 1625 werd Aryen Pieters Maes door de Heilige-Geestarmen van Cromstrijen bedeeld.10

Kinderen uit tweede huwelijk:
2. dochter, overl. na 28 maart 1638.

Zij ontving met haar zuster in 1625 van de diakonie van Klaaswaal kousen en ken-
nelijk ook andere kleding. Althans is er dan sprake van de met kleding bedeelde
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kinderen van Pieter Gielisz.6 Als oudste, niet bij name genoemde, dochter van Pie-
ter Gielisz. kocht zij op 28 maart 1638 te Cromstrijen een 'paerse rock'.11

3. dochter, overl. in of na 1625.
4. THONIS, volgt II

II. THONIS (TEUNIS) PIETERSZ. KLEERMAECKER ALIAS MAES, geb. ca.
1623, kleermaker te Klaaswaal, diaken (1665-1668, 1678), schepen (1667-1669, 1678-
1679) van Klaaswaal, weerbaar man met een roer ald. (1672)12, overl. tussen september
1679 en 26 mei 1680. Hij huwde ca. 1655 met Adriaentje Jansdr. Pons, overl. na 6 sep-
tember 1686, dochter van Jan Adriaensz. Pons, schepen van Cromstrijen, en Krijntge
Hendricksdr. Zij huwde Ie Joost Jacobsz. Meynaert (geb. ca. 1606, overl. tussen 7 de-
cember 1653 en 16 januari 1654, zoon van Jacob Cornelisz. Meynaert, landbouwer, sche-
pen, substituut-schout van Klaaswaal, en Sijtge Bastiaensdr.).13

Er is tot op heden geen akte aan het licht gekomen waaruit uitdrukkelijk is gebleken dat
Thonis een zoon was van Pieter Gi(e)llisz. Maes, maar de overeenkomst in familienaam,
patroniem, plaats van herkomst en beroep geven hier geen twijfel over.
In het in 1665 opgemaakte verpondingskohier van de huizen te Klaaswaal is 'Thonis Prs
kleermaecker' geboekt voor 15 stuivers. Ervoor is genoemd het huis van Cornelis Leend-
erts int Velt in plaats van Joost Jacobs Meynaert14, voormalig bezit van de eerste man van
vrouw van Thonis. In het in 1665 opgestelde haardstedenkohier over Klaaswaal is 'Thonis
P(iete)rs kleerm(aecke)r' aangegeslagen voor 3 haardsteden.14 In het haardstedenkohier
uit 1666 is hij geboekt voor twee haardsteden en een oven.15 In laatstgenoemd jaar kreeg
hij betaald voor het maken van kleding voor de arme kinderen.16

Thonis Pietersen kleerma(ker), inwoner van Cromstrijen (Klaaswaal), transporteerde op
17 januari 1667 voor 270 Car. gld. aan Jacob Imants, mede wonende aldaar, een huis met
melioratie van erf aan 'den Molendijck van Claeswael'. Oostelijk werd dit belend door de
verkoper, zuidelijk door 'den berm sloot' en noordelijk door 'den kruyn van den voors.
dijck'.I7 Dezelfde dag kreeg Thonis van Cornelis Leendertsen int Velt, in huwelijk gehad
hebbende Sijtgen Jansdr., geassisteerd met Leendert Cornelis int Velt, schout van Moer-
kerken en sinjeur Adriaen Meynaert, als voogd van moederszijde van de nagelaten wees-
kinderen van Sijtgen bij int Velt, voor 400 Car. gld. een huis met schuur en melioratie van
erf 'aen den dijck jegens de voorstraet van den dorpe van Claeswaell' overgedragen. Zui-
delijk werd dit belend door 'den berm ofte bermsloot', westelijk door 'des dorps gangh' en
noordelijk door 'den kruyn van den voors. dijck'.18 Thonis bezwaarde dit huis eveneens
op 17 januari 1667 met een hypotheek van 250 Car. gld. t.b.v. het weeskind van Aryen
Dircxs Nieuwenboer, waarbij Adriaen Jans Pons en Jacob A. Onderdijck, inwoners van
Cromstrijen (KLaaswaal) zich voor hem als borgen stelden.19 In 1676/77 droeg Thonis 1
gld. 4 st. bij ter reparatie van de kerk van Klaaswaal20 en in september 1679 stelde Thonis
zich nog borg voor Pieter Tonisz. Maes21, maar reeds in een akte van 26 mei 1680 is zijn
weduwe genoemd als belender van een woning aan den dijck van Klaaswaal.22

Aerjaentie Jans Pons, weduwe laatst van Thonis Pieters Maes, inwoonster van Cromstrij-
en (Klaaswaal), deed op 6 september 1686 transport aan haar zoon Thonis Thonis Maes
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van een huis met schuur en melioratie van erf 'aen den dijck van Claeswaell', zuidelijk
belend door 'den berm', westelijk door de 'dorps stoup' en noordelijk door 'den kruyn van
den voors. dijck'. De overdrachtssom bedroeg 250 gld., maar haar zoon hoefde dit bedrag
niet aan haar te betalen vanwege zijn 'gedane dienste aende comp(aran)te gedaen naer het
overlijden vanden voorn(oemde) haren man zal(iger) Thonis P(iete)rs Maes'.23 Op 7 sep-
tember 1686 droeg Aerjaentie Jans Pons, geassisteerd met de Klaaswaalse notaris
Adriaen Vos, bij akte opgemaakt ten haren huize aan haar zoon Thonis Thonis Maes
beesten, inboedel, bouw- en melkgereedschap over. De koopsom bedroeg 170 gld., maar
om dezelfde reden als voornoemd behoefde Thonis dit bedrag niet te voldoen.24 Voorts
verklaarde Thonis Thonis Maes, meerderjarige jongeman wonende te Klaaswaal, op de-
zelfde dag zijn mede aldaar wonende moeder Aerjaentie Jans Pons haar leven lang te zul-
len onderhouden zonder dat hij hiervoor een beroep zou doen op zijn broeders en zusters.
Hij tekende als 'Tuenis Tuenisse Maes'.24 Tenslotte maakte de ziekelijke Aerjaentie Jans
Pons op 7 september 1686 ten haren huize nog een akte van voogdij, waarbij zij haar
meerderjarige zonen Jacob en Jan Joosten Meynaert tot voogden aanstelde over haar min-
derjarige erfgenamen met uitsluiting van de schout en schepenen ter plaatse of elders. Zij
ondertekende de akte.24 Helaas is er geen akte gevonden waarin de volledige kinderschaar
van Teunis Pietersz. Maes is vermeld, maar de navolgende personen dienen als zijn kin-
deren te worden beschouwd.
Kinderen:
1. PIETER TEUNISZ. MAES, geb. naar schatting ca. 1655, soldaat onder kapitein

Rutger van der Lith (1673), schoenlapper te Klaaswaal, overl. tussen 31 augustus
1682 en wellicht 7 september 1686.
In 1673 maakte Pieter Tonisz. Maes deel uit van de compagnie huislieden onder
bevel van kapitein Rutger van der Lith die in het dorp Moordrecht gelegerd wa-
ren.25 Hij moet toen op zijn hoogst eenjaar of 18 oud zijn geweest, tenzij hij een
kind was uit een eerder huwelijk van zijn vader, waarover mij echter geen gege-
vens ten dienste staan.
In 1678/79 ontving Pieter van de kerk te Klaaswaal loon voor het repareren van
enige brandemmers en voor het maken van twee nieuwe exemplaren.26

Op 10 juni 1679 kreeg hij betaald voor het lappen van schoenen voor de arme kin-
deren te Klaaswaal.16 In september 1679 kocht hij een spinnewiel, waarbij voor de
betaling hiervan Tonis Pieters Maes en Mr. Cornelis van de Wetering zich als zijn
borgen stelden.27 In 1681 kreeg hij betaald voor het repareren van schoenen28 en in
dat jaar werd hij bij een ingaring van gelden uitdrukkelijk vermeld als inwoner van
Klaaswaal.29 Zijn laatste mij bekende vermelding dateert van 31 augustus 1682,
toen hij werd gesommeerd het zoutgeld te betalen, waarop hij reageerde: 'segt eens
te hebben betaelt'.30 Ik heb niet kunnen achterhalen of Pieter getrouwd is geweest
en kinderen heeft gehad.

2. JOOST TEUNISZ. MAES, volgt lila.
3. TEUNIS TEUNISZ. MAES, volgt Illb.
4. AERT TEUNISZ. MAES, volgt IIIc.
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lila. JOOST TEUNISZ. MAES, geb. Klaaswaal ca. 1655/'60, meester wagenmaker te
's-Gravendeel, kerkmeester (1692, 1693), diaken (1699, 1704, 1705, 1716, 1717), sche-
pen (1701-1703, 1718-1720), oud-schepen (1714, 1715) van 's-Gravendeel, overl. (3 gld.
impost betaald 's-Gravendeel 10 en begr. ald. 11 september) 1723. Hij huwde wellicht
voor oktober 169030 met Lijsbet Huybertse Sangers, geb. 's-Gravendeel, overl. (3 gld.
impost betaald 's-Gravendeel 26-4-1743, dochter van Huybert Ariensz. Sangers, wagen-
en doodkistenmaker te Westmaas, later te 's-Gravendeel, en Maeycken Dircx.32

Joost kreeg wellicht zijn opleiding tot wagenmaker bij zijn oom Jacob Jooste Meindert,
wagenmaker te Poortugaal, een halfbroer van zijn vader.13

Op 24 augustus 1699 maakten Joost en zijn vrouw een testament voor de 's-Gravendeelse
notaris Francois van der Merck. Diens protocol is echter niet bewaard gebleven.
Op 11 december 1714 transporteerde de te Strijen wonende Hugo Jaspers, als gesurro-
geerde voogd van het minderjarige weeskind van Lijntie Willems Jonge Dijckgraeff bij
Bastiaen Gijsberts Wagenmaker, aan de op 's-Gravendeel wonende wagenmaker Joost
Maes een huis met erf op het dorp Strijen. Zuidelijk was dit belend aan 'den buyren straet'
en westelijk aan de kerk te Strijen. Tevens nog een erfje van 1 roe in het vierkant, achter
het voornoemde huis gelegen op de kant van de Oude haven naast de heining van het
kerkhof. Ook deed hij nog overdracht van een boomgaard met een daarop staand
'boomgaerd huysie' met de beplanting in Nieuw-Bonaventura aan de oude Haven van
Strijen. Tenslotte werd het wagenmakersgereedschap in de winkel, alsmede het bewerkte
en onbewerkte hout dat lag in de winkel, op straat, op het kerkhof en nabij het boom-
gaardhuisje, overgedragen. De onroerende goederen werden overgedragen voor 850 gld.
kontant en de roerende goederen waren door de schout en schepenen van Strijen bij de
opgemaakte verkoopkondities getaxeerd op een waarde van 300 gld.33

Meester-wagenmaker Joost Maas is na deze aankoop kennelijk in 's-Gravendeel blijven
wonen. Hij woonde althans daar toen hij op 1 september 1716 het huis met het erfje daar-
achter en het wagenmakersgereedschap met het hout overdroeg aan de Strijense meester-
wagenmaker Frans Pietersz. Schooneman. Deze voldeed 800 gld. kontant en dezelfde dag
werd er t.b.v. van Joost Maas een schuldbrief opgemaakt ten bedrage van de resterende
som van 700 gld.34

Lijsbeth Huybertse Zangers, weduwe en erfgenaam van Joost Teunisse Maas, wonende te
"s-Gravendeel, transporteerde op 27 februari 1728 voor 1500 gld. aan Hendrick de Bruyn,
jongeman wonende mede aldaar, de helft in een huis met schuur en beterschap van erve
in de 'Zuyd voorstraet' te 's-Gravendeel, met de helft van de inboedel en de helft van het
wagenmakersgereedssehap en de helft van de nog te vorderen schulden van de winkel en
neringe. De wederhelft van dit alles behoorde toe aan haar ongehuwde dochter Mayke
Joosten Maas, geinstitueerde erfgenaam van haar zaliger oom Ary Huybertse Zangers.35

Kort nadien zou Mayke met De Bruyn trouwen, zodat dit echtpaar gezamenlijk het geheel
bezat.
Op 16 april 1728 kwamen Lijsbeth Huyberts Sangers, weduwe van Joost Teunisse Maes,
en Hendrik de Bruyn, getrouwd met Maeyke Joosten Maes, en Leendert van Rugge, ge-
trouwd met Ariaentje Joosten Maes, allen wonende te 's-Gravendeel, tot een schikking
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betreffende de door Joost nagelaten boedel, waarbij verwezen is naar de boedelscheiding
opgemaakt voor notaris Huybert van Wetten te Dordrecht 8 september 1724.36

Kinderen:
1. TEUNIS JOOSTEN MAES, overl. 's-Gravendeel (3 gld. impost betaald 's-

Gravendeel 4 december) 1698.
2. JOHANNA JOOSTEN MAES, overl. (3 gld. impost betaald 's-Gravendeel in juli)

1700.
3. ANTHONIA MAES, overl. (3 gld. impost betaald 's-Gravendeel 2 april) 1-703.
4. MAEYKE (MAARTIE) JOOSTEN MAES alias VERMAAS, overl. 's-

Gravendeel in september 1749. Zij huwde (3 gld. impost betaald 's-Gravendeel 10
maart 1728 met Hendrik Johannesz. de Bruyn, wellicht afkomstig uit Werkhoven,
meester-wagenmaker te 's-Gravendeel, schepen van 's-Gravendeel (vele malen
tussen 1734 en 1779), overl. (impost pro deo 's-Gravendeel 14) augustus 1793,
zoon van Johannes de Bruyn, meester wagenmaker te Werkhoven, en Aaltje van
Donselaar.37

Op 7 april 1708 werd een Mayken Jooste Maes na belijdenis lidmaat te Sint-
Anthoniepolder. Zij komt aldaar nog als lidmaat voor op een lijst van 8 november
1725.38 Indien zij identiek was met de hier behandelde naamgenoot moet zij uiter-
lijk omstreeks 1690 het levenslicht hebben aanschouwd.

5. ARIAENTJE JOOSTEN MAES alias VERMAAS, begr. 's-Gravendeel 23 juni
1759 (pro deo). Zij huwde (3 gld. impost betaald 's-Gravendeel 27 november)
1723 met Leendert van Rugge(n), meester wagenmaker39 schilder39, slachter van
beesten (admissie en eed 24 mei 175O)40 te 's-Gravendeel, overl. 's-Gravendeel in
mei 1763 en begr. ald. 21 mei 1763.41

Illb. TEUNIS TEUNISZ. MAES, geb. Klaaswaal ca. 1655/1660, j.m. (1686), bouwman
onder Klaaswaal, pachter in Nieuw-Cromstrijen, overl. na 15 april 1696. Hij huwde le

(otr. Numansdorp 8 september, attestatie gegeven op Klaaswaal) 1686 met Aechje Huy-
gendr. Clootwijck, j.d. (1686), belijdenis Numansdorp Pasen 1686, overl. voor 30 april
1699, dochter van Huych Aertsz. Clootwijck, boer onder 's-Gravendeel, en Geertruyt
(Geertje) Gijsbertsdr. (de) Groote. Zij hertrouwde met Dirk Jansz. Moerkerken
(weduwnaar wonende Briels Nieuwland 1704. Hij huwde 2e met Aarjaantie Ariensdr. van
Rey en huwde 3e nadien Klaaswaal (otr. Briels Nieuwland) 2 maart 1704 met Soetje
Ariensdr. Bisdom, weduwe van Isaac Cornelisz. Cool).42

Op 5 juni 1686 trad Thonis Thonis Maes op als getuige bij het opmaken van een akte
door de notaris te Klaaswaal. Hij ondertekende de akte als 'Tuenis Tuenisse Maes'.43

Op 6 maart 1687 leende de te Cromstrijen (Klaaswaal) wonende Thonis 100 Car. gld. van
de plaatselijke Diakonie-Armen, welk bedrag hij verhypothekeerde op zijn huis met
schuur en melioratie van erf 'aen den dijck van Claeswaell'.44 Per order van de kerkeraad
van Klaaswaal had hij dit bedrag op 30 april 1687 ontvangen.16 Deze schuld was op 29
december 1700 ingelost.
In 1686 had Teunis land van de kerk van Klaaswaal in pacht16, terwijl hij van die instel-
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ling in 1690 2 morgen in Nieuw-Cromstrijen huurde.16

In 1691 kreeg hij door de kerk aldaar betaald voor het rijden tijdens de huisbezoekin-
gen.16

De ziek te bed liggende Thonis Thonis Maes en de redelijk gezond zijnde Aegien Huygen
Clootwijck, echtelieden wonende te Klaaswaal, maakten op 15 april 1696 ten hunnen hui-
ze een testament op de langstlevende. Deze moest de schulden in de boedel voldoen, als-
mede hun kind of kinderen naar behoren groot brengen enz. en hen bij mondigheid geza-
menlijk een halve 'silvere ducaton' als legitieme portie uitreiken. Tot voogden stelden zij
van vaderszijde Joost Thonis Maes en van moederszijde Aert Huygen Klootwijck. De tes-
tateur plaatste zijn handtekening; de testatrice haar handmerkje.45

Kinderen:
1. TEUNIS TEUNISZ. MAAS alias VERMAAS, j.m. geb. Klaaswaal, wonende

Zuid-Beyerland / Den Hitsert (1723), bouwman te Klaaswaal, sedert ca. 1730 te
Strijen, lidmaat te Klaaswaal 9 april 1724, ook vermeld 1728, vertrok nadien naar
Strijen, overl. na 7 maart 1750. Hij huwde Klaaswaal (impost pro deo ald. 30 april,
otr. Zuid-Beyerland 1 mei) 23 mei 1723 met Marijtje (Marya) Pleune de Best, ged.
Cillaarshoek 17 december 1700, j.d. geb. Cillaarshoek, wonende onder Klaaswaal
(1723), overl. na 7 maart 1750, dochter van Pleun Cornelisz. de Best, boer onder
Klaaswaal, diaken, schepen, ouderling van Klaaswaal, heemraad van Nieuw-
Cromstrijen, en Mayke (Mariken) Jansdr. Jabay.46

Kinderen:
a. Aagie Teunisdr. Maas (later: Vermaas), ged. Klaaswaal 30 april 1724.47

b. Pleun Teunisz. Maas, ged. Klaaswaal 3 maart 1726.
c. Maria Teunisdr. Vermaas, ged. Klaaswaal 18 juli 1728.
d. Theunis Teunisz. Vermaas, ged. Strijen 1 september 1730.
e. Huyg Teunisz. Vermaas, ged. Strijen 2 november 1732.
f. Maayke Teunisz. Vermaas, ged. Strijen 30 september 1734.

2. ARIAANTJE TEUNISDR. MAAS, j.d. geb. Klaaswaal, onlangs wonende te Wil-
lemstad (1722), overl. na 22 januari 1736.48 Zij huwde Willemstad (met attestatie
van Fijnaart, otr. Willemstad 28 maart) 29 april 1722 met Ary Willemsz. van Ant-
werpen, ged. Willemstad 10 juli 1701, j.m. geb. van Willemstad, wonende Fijnaart
(1722), overl. na 22 januari 173648, zoon van Willem Willemsz. van Antwerpen en
Janneke Leendersdr. Broer.

IIIc. AERT TEUNISZ. MAES, overl. in of na 1696. Hij huwde Ie voor 6 september
1687 met Annetie Geerits Groenewegen, overl. 1691/'92. Hij huwde 2e 1691/'92 met
Maria (Marijtgie, Marijtje) Jacobsdr. Doesburgh, ged. Strijen 18 december 1667, overl.
na ca. 1701, dochter van Jacob Pietersz. Doesburgh, woonde aan de dijk van Numanspol-
der op grond van de Oudeklem onder Strijen, en Neeltje Leendersdr.49

Aert Thonis Maes werd op 24 juni 1692 voor de hoge vierschaar te Strijen gedaagd omdat
hij Cornelis Cornelisse Neeff met een mes gestoken had.50

Omstreeks 1701 is Maritje Doesburg genoemd als lidmaat te Zuid-Beyerland.51
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Van de kinderen uit beide huwelijken heb ik tot op heden de levensloop niet kunnen vast-
stellen.
Kinderen uit eerste huwelijk:
1. TEUNIS AERTSZ., ged. Strijen 6 september 1687.
2. GERRIT AERTSZ., ged. Strijen 15 januari 1691.
Kinderen uit tweede huwelijk:
3. LEENDERT AERTSZ., ged. Strijen 10 augustus 1692.
4. NEELTJE AERTSDR. MAES, ged. Zuid-Beyerland 23 mei 1694.
5. AART AERTSZ. MAES, ged. Zuid-Beyerland 28 oktober 1696 (get. Marijtje).

Noten

1. Polderarchief de Groote Waard te Klaaswaal, polder Westmaas Nieuwland inv.nr. 356.
2. Nationaal Archief te 's-Gravenhage (hierna: N.A.), Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 75,

akte dd. 16 december 1606.
3. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 74, akte dd. 28 december 1613.
4. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 75, akte dd. 3 oktober 1622.
5. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 76, akte dd. 12 juli 1632.
6. Arch. Ned. Herv. gemeente Klaaswaal inv.nr. B-l.
7. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 34, akte jaren 1626/'28.
8. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 20, akte dd. 29 september 1633.
9. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen ivn.nr. 34, akte jaar 1625.
11. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 85, akte dd. 28 maart 1638.
12. Particulier Arch. nr. 893 (volgens fichescollectie Streekmuseum te Heinenoord).
13. H.R.M. Meindert, Geschiedenissen van de familie Meindert deel II, Meijnaert, Meijndert of

Meindert ?; Genealogie van de familie Meindert: de stamreeks, uitg. 1981, blz. 18.
14. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 64, akte jaar 1665.
15. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 65, akte jaar 1666.
16. Arch. Ned. Herv. gemeente Klaaswaal inv.nr. B-2.
17. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 47, fol. 5 vs.
18. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 47, fol. 6.
19. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 47, fol. 6 vs.
20. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 7, akte jaren 1676/77.
21. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 17, akte dd. september 1679.
22. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 47, fol. 128 vs.
23. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 47, fol. 168.
24. N.A., Not. Arch. Klaaswaal inv.nr. 5100, akte dd. 7 september 1686.
25. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 68, akte jaar 1673.
26. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 7, akte jaren 1678/79.
27. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 17, akte dd. september 1679.
28. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 17, akte jaar 1681.
29. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 67, akte jaar 1681.
30. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 67, akte dd. 31 augustus 1682.
31. Aanvang van de gaarder op trouwen van 's-Gravendeel en Leerambacht.
32. G.A. Klein, Terheijdens voorgeslacht: Sangers uit Stouten, in: Genealogisch Tijdschrift

voor Midden- em West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard jrg. 2002, blz. 41.
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33. N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 6, fol. 217 e.v.
34. N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 6, akten fol. 253 vs. e.v. en fol. 254 e.v.
35. N.A., Recht. Arch. 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 6, fol. 208.
36. N.A., Not. Arch. 's-Gravendeel inv.nr. 4590, akte dd. 16 april 1728; zie ook idem, Not.

Arch. Strijen inv.nr. 7660, akte dd. 25 maart 1728.
37. Drs. Martine Zoeteman, Het bestuur van het oostelijk deel van de Hoeksche Waard tussen

1700 en 1780 (afstudeerscriptie), uitg. 1994, blz. 13 en blad 53.
38. Arch. Ned. Herv. gemeente Sint Anthoniepolder (ongeïnventariseerd).
39. Volgens diverse fiches in het Streekmuseum te Heinenoord.
40. N.A., Recht. Arch. 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 92, akte dd. 24 november 1750.
41. N.A., Recht. Arch. 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 25, akte dd. 24 mei 1763.
42. K.J. Slijkerman, De familiegroepen Clootwijck op de Zuidhollandse Eilanden ca. 1500-

1700, in: Ons Voorgeslacht jrg. 2001, blz. 252.
43. N.A., Not. Arch. Klaaswaal inv.nr. 5100, akte dd. 5 juni 1686.
44. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 47, fol. 171 e.v.
45. N.A., Not. Arch. Klaaswaal inv.nr. 5101, akte dd. 15 april 1696.
46. K.J. Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, uitg. 1987, blz. 69.
47. Als noot 46, blz. 50.
48. N.A., Recht. Arch. 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 16, akte dd. 22 januari 1736.
49. N.A., Not Arch. Strijen inv.nr. 7653, akte dd. 18 maart 1678.
50. N.A., Hoge Vierschaar Strijen inv.nr. 2, akte dd. 24 juni 1692.
51. Arch. Ned. Herv. gemeente Zuid-Beyerland inv.nr. 22.

Kort redactioneel
Ons bereikte de klacht, dat bij deze door Prometheus geregideerde familieoverzichten
hoofdzakelijk Zuid-Hollandse geslachten aan bod komen.

Dit is echter helemaal geen wet van Meden en Persen. Graag worden ook familie-
overzichten uit andere regio's ontvangen, maar als die niet komen kunnen wij ze niet
publiceren. Ons Erfgoed beoogt landelijk te zijn, maar is daarbij ten dele afhankelijk van
het samenspel met de lezers.
Het gaat uiteraard om beknopte niet elders gepubliceerde overzichten. Voor de meer
uitgebreide bieden bijv. de bekende Kwartierstatenboeken van Prometheus mogelijk-
heden.

Richtlijnen vindt u via de homepage van Prometheus:
Ook kunt u ze aanvragen bij de redactie.
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Overzicht publicaties [44]
H. Klunder

J.C. Kort, L.J. Malherbe: Van Alkemade
1200-1782 V. [1397-1782.] Ned. Leeuw,
mei-j uni'03.

P.J.C. Elema: Bakema's van Joodse af-
komst (Eenrum). [1735-1929.] Gruoninga,
2000.

A. Kroeske: Genealogie Bronts met de tak-
ken Loppersum en Holwierde-Schildwolde.
[Vóór 1600-1907.] Gruoninga, 2000.

W. van Aalst: Diverse takken Kamperman -
Parenteel Camperman tak IV Zelhem.
[Vóór 1700-1842.] Oostgelders T.G.B., 3e
kwart.'03.

A.R.H.M. Voermans: Nogmaals 'Het kroost
van Joost'. [Corsten, Nistelrode, 1600-
1708.] Geneal. Tijdschr. O.-Brab. Juli '03.

P. Bos: Dato's en Dates - Parenteel van Da-
to Eeuwes (Oldambt). [Patronymen, 1580-
1861.] Gruoninga, 2000.

W. Kunnen: Kwartierstaat van Wouterus
Davelaar. [Elbertsen, Brink, Van Es-
veld.] Veluwse Geslachten, mei/juni '03.

A. Elink: Kwartierstaat van Gerrit Hendrik
Eelink. [Geb. 1892, Koobs, Kruissel-
brink.] Oostgelders T.G.B., 3e kwart. '03.

A.M. Jonkers: Kwartierstaat Anton Martin
Jonkers te Lochem. Deel II: Kwartierstaat
van Anna Gerritsen. [Nijland, Weenink,
Olthof.] Oostgelders T.G.B., 3e kwart. '03.

J.F. Wendte: Een geslacht Geselle te Den
Haag (1601-1811). Gens Nostra, juli/aug.
'03.

L. Adriaenssen: Gorp - Leenmannen,
mansmannen en cijnsmannen. [Vervolg,

15e eeuw-1733.] Brab. Leeuw, 2003 no. 3.

A.J. Hesselinkg, E. Reuzel-Gerritsen: Erve
Hesselink in Den Biel te Geesteren. [Met
'Genealogie Hesselink', 1730-1985.] Oost-
gelders T.G.B., 3e kwart. '03.

A.C.M. Neggers: Carried gold in belts -
Genealogie Huijskens van Oirschot to Bay
City. [Vervolg, vóór 1600-1937.] Brab.
Leeuw, 2003 no. 3.

P.J.C. Elema: Hukema, een Groninger
schippersfamilie. [Vooral Veendam, Gro-
ningen, 17e eeuw-1957.] Gruoninga, 2000.

P.J.C. Elema: Hylke, Ruert, en Andel een
familie van 17e eeuwse patronymici in de
stad Groningen. Gruoninga, 2000.

H. Isfordink: Kwartierstaat van Harrie Is-
fordink. [Vervolg.] Veluwse Geslachten,
mei/juni '03.

J. Bakker-ten Have: Kwartierstaat Janna
Klein Kranenbarg. [Geb. 1896, Kraas-
senberg, Mulderije, Brouwers.] Oostgel-
ders T.G.B., 3e kwart. '03.

Th.H. Meulendijks: Genealogie Linders.
[Someren, 16e eeuw-1897.] Geneal. Tijd-
schr. O.-Brab., juli'03.

T. van der Vorm: Mees Maertensz* en zijn
zusters: een Zegwaartse familie in Hoog-
vliet. [Patronymen, 1510-1661.] Ons Voor-
geslacht, juli-ayg. '03.

F. Rip: Waar was die straat? Adressen in
Rotterdam 1650-1850 in kaart. [Met ge-
deelt, kwartierst. Mekes, Gragtmans, Van
der Wol, Prehm.] Ons Voorgeslacht, juli/
aug. '03.
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J.J.G. Stalpes: Fragment-genealogieën uit J.A.H. Boeren: Genealogie van de familie
Oerle (vervolg) - 22. Mollen. [17e eeuw- Snoeren. [Vervolg, Loon op Zand, 1708-
1865.] Geneal. Tijdschr. O.-Brab., juli '03. 1887.] Brab. Leeuw, 2003 no. 3.

W.G. Doornbos, P.J.C. Elema: Een Ameri-
kaan in Zoutkamp. [Mulder, 1760-1940.]
Gruoninga, 2000.

J.L. Oosthoek: Kwartierstaat van Laurenti-
us Joannes Oosthoek. [Martens, Bolle,
Duinker.] Zeeuwse Kwartierstaten, juli '03.

J. de Puit: Kwartierstaat Jan de Puit.
[Vervolg.] Zeeuwse Kwartierstaten, mei
'03.

M.R. Doortmont: In 's Lands dienst - Vier
generaties beroepsmilitairen en bestuurs-
ambtenaren in de familie Reintjes (van
Veerssen). [1720-1962.] Ned. Leeuw, mei-
juni '03.

R. van Bessen-Jongman, G.J.A. Rientjes,
B. van Dooren: "Kweek telgjes die de roem
vergroten van uw stam": Rietberg(h)(en)
en Dijk. [1565-1898.] Ned. Leeuw, mei-
juni'03.

J. van Gils: De afstammelingen van Jan de
Roy. [De Rooij, vervolg, 1682-1966.]
Brab. Leeuw, 2003 n. 3.

F. Inniger P.J.zn: Kwartierstaat Carolina
Francina van Tatenhove (1902-1973) slot.
[Afstammingsreeksen die tot diep in mid-
deleeuwen teruggaan.] Zeeuwse Kwartier-
staten, mei '03.
Idem. [Diverse aanvullingen.] Zeeuwse
Kwartierstaten, juli '03.

W. Kunnen: Kwartierstaat van Adri de Vis-
ser. [Top, Groen, Veenhuizen.] Veluwse
Geslachten, mei/juni '03.
J.F. Stoutjesdijk: Fragment van kwartier-
staat van Jean Marie Bails-Wieland.
[Buijze, Van der Burgt, Kunst.] Zeeuwse
Kwartierstaten, mei '03.

P. Bos: De boerderij De Wijk in Ellerhui-
zen en haar bewoners - Genealogie van de
familie Wijk. [1734-1997, daarvóór andere
familie (patronymen, tenslotte Bakker
(1600-1858).] Gruoninga, 2000.

Redactieadressen van de betreffende pe-
riodieken vindt u in Ons Erfgoed, l le jg.,
nr. 2, pag. 74.

Uit Schiedamse begrafenisregisters
In 'Nederlandsch Archief voor Genealogie
en Heraldiek", 2e jg. enkele voorbeelden uit
Schiedamse begrafenisregisters, die laten
zien dat deze niet altijd bruikbare
informatie bevatten:
8 juli 1646: Een oude vrou woonende naest
Stuyfpep(e)r, de naem was den graeffmaker
onbekent.
2 juli 1654: Een dochter van een out
manneken by de Sluys.
30 maart 1673: Chergiant Willem, voor den
Raem.

17 februari 1675: Een vrou van de ouwe
gegajeerde soldaten.
23 april 1678: Een kint van een vrou die op
de Beestemarct woont int huys van Jacob
Jacobse.
3 januari 1720: Cornelia een kind van
Joost.
22 juni 1731: Een doot ter wereld gekoome
kind van een bedelares.
Destijds (1939) ingezonden door A. Bijl
Mz.
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Nuttige bestanden
H.M. Lups

Nummerbewijs B 5360 t.n.v. M. Lups, destijds
woonachtig Kloosterdwarsstraat 61, Sneek

(Mijn vader met achterop mijn moeder, Aukje
ten Boom, foto beginjaren '20 v.d. vorige eeuw

Niet alleen in de archieven maar ook elders
zijn bronnen en andere informatie aanwezig
die mogelijk nuttig kunnen zijn bij genealo-
gisch onderzoek en die men bereid is ter
beschikking van derden te stellen. Naast
publicatie in Ons Erfgoed, lijkt het daarom
zin te hebben, deze op het internet te plaat-
sen zolang ze beschikbaar zijn. Aan onze
hompage: www.onserfgoed.com is bij Ons
Erfgoed de knop 'Bestanden' toegevoegd.
Na aanklikken wordt een overzicht zicht-
baar.
Voor aanvulling houdt de redactie van Ons
Erfgoed zich aanbevolen (H.M. Lups, Bui-
tenwatersloot 142, 2613 SV Delft of alvo-
lups@wanadoo.nl). Aangezien niet ieder-
een over internet beschikt, zullen wij er in
Ons Erfgoed ook aandacht aan besteden.

Een eerste opgave volgt hierna.

C.A.E. Groot
Gegevens Monnickendam
Voor diverse genealogische groepen fun-
geer de heer Groot al geruime tijd als help-
desk voor de stad Monnickendam. Ook pro-
duceert hij vanaf 1990 artikelen voor het
jaarboekje van de vereniging Oud-
Monnickendam.
Omdat hij heel veel informatie in de com-
puter heeft opgeslagen, kon hij al heel wat
onderzoekers, met voorouders in Monnic-
kendam, van dienst zijn. Daarbij komt nog
dat er archieven zijn die noch in Haarlem,
noch in Purmerend ingezien kunnen wor-
den (ze zijn nog niet vrij gegeven door de
kerk) , maar waar hij vrijelijk uit kan put-
ten.
Hier volgt een (onvolledig) overzicht van
gegevens die hij in zijn computer van Mon-
nickendam heeft opgeslagen:
1. Alle DTB's tussen 1600 en 1811, dopen,
huwelijken, begraven - Gereformeerd, RK
en Evang.Luthers.
2. De BS van 1811-1902: geboorten, huwe-
lijken, overlijden.
3. Lidmatenregisters vanaf 1665 (Gerefor-
meerd) tot 1925 en Luthers (1645 tot 1810).
4. Het archief van de schutterij vanaf ca.
1700 (naamlijsten schutters en hun meerde-
ren)..
5. Het weeshuisarchief met de namen van
alle weeskinderen tussen 1700 en 1950 en
de notulen met wetenswaardigheden.
6. Kerkenraadsnotulen.tot ca. 1800.
7. Diaconieregisters tot ca. 1800.
8. Stadsbestuurders en kerkelijke ambtsdra-
gers vanaf ca. 165 0 tot 1811.
9. Personen met crimineel gedrag tot 1811
(Criminele rol).
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10. Informatie over een groot aantal Mon-
nickendamse families, met de mogelijkheid
van doorverwijzing naar andere onderzoe-
kers.
11. Een naamregister op de jaarboekjes van
Oud-Monnickendam vanaf 1974 tot 2003.

Dit is nog niet alles, maar geeft ongeveer
aan waar een vraagsteller informatie over
kan verwachten.
Beantwoording van vragen per e-mail zon-
der kosten.
Info bij de heer C.A.E. Groot, Barneveld, e-
mail: cae-groot@zonnet.nl

F. Harwig
Diverse DTB-boeken
1. NH doop Hasselt van 1712-1811
2. NH doop den Ham 1661 en 1704-1812
3. NH doop Vriezenveen 1697-1771
4. NH overlijden Vriezenveen 1806-1811
5. RK doop Vriezenveen 1797-1813
6. RK huwelijk Vriezenveen 1798-1813
7. Registre Civique Bergentheim/Grams-
bergen/Hardenberg en omstreken.
8. NH huwelijk Avereest 1757-1802
9. NH doop Avereest 1757-1810

In voorbereiding: NH doop Ommen 1745-
1791.
Informatie bij F. Harwig, Hendrik van Vi-
andenstraat 7, 8061 CV Hasselt.
Info tegen porto- en kopieerkosten.

H.M. Lups
Enkele bronnen, die soms nuttig kunnen
zijn:
1. Adresboek van de gemeente Bloemen-

daal (inclusief de tot de gemeente behoren-
de buurtschappen en dorpen), 1936, met
aanduiding van godsdienst en beroep
2. F.A. van Liemburg, Repertorium van Ne-
derlandse hervormde predikanten tot 1816,
deel 1 en deel 2. Dit is een overzicht van
alle Nederlandse predikanten en hun stand-
plaatsen van het begin van de hervorming
tot 1816.
3. Nummerbewijzen tot 1926 uit de provin-
cies Groningen, Friesland, Drenthe en
Overijssel, soms bruikbaar om oude foto's
te determineren. (Publicatie ANWB uit
1926. Aanvullende delen worden gezocht)
In het Rijksarchief te Haarlem beschikt
men over de Noord-Hollandse nummers).
Informatie bij: H.M. Lups, Buitenwater-
sloot 142, 2613 SV Delft, e-mail: alvo-
lups@wanadoo.nl
Info per e-mail of tegen porto- en kopieer-
kosten.

Informatie gezocht:
In ons land bestaan vele heerlijkheden.
Vroeger had de heer van die heerlijkheden
een aantal rechten. Deze zijn inmiddels ver-
dwenen. Toch zijn er een aantal overheden
en personen, die een heerlijkheid bezitten.
Westerwolde bijv. werd op gegeven ogen-
blik door de stad Groningen gekocht.

De vraag is nu: bestaat er een overzicht van
de heerlijkheden in Nederland met vermel-
ding van de huidige bezitter?
Wie weet wat?
Informatie graag naar de redactie.
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Wandelende archieven
H.M. Lups

In 1830 telde Nederland 1229 gemeenten,
in 1959 waren dat er 992 en per 1 januari
2003 489. Als we ons beperken tot de" ge-
meente Delft zien we dat in het gemeente-
archief niet alleen de archieven van de in
het verleden door Delft geannexeerde ge-
meenten als Hof van Delft (gedeeltelijk) en
Vrijenban (gedeeltelijk), dat zelf al eerder
werd vergroot met Biesland, Ackersdijk-en-
Vrouwenregt, zijn opgenomen, maar ook
dat aangrenzende gemeenten hun archieven
in Delft deponeren. Sinds 1995 moeten be-
langstellenden voor de archieven van
Pijnacker (circa 1625-1935) en de in 1845
opgeheven gemeente Ruiven naar Delft. Op
1 januari 2002 fuseerde Pijnacker met
Nootdorp. Na het ontstaan va de nieuwe
gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn de oude
archieven van Nootdorp (1624-1933) en,
voor zover van toepassing, de in 1832 op-
geheven gemeenten Hoogeveen en Nieuw-
veen naar dit archief overgebracht.
In 2002 kwam een gemeenschappelijke re-
geling tot stand met Schipluiden. De archie-
ven van Schipluiden (1692-1930) en die
van de in 1855 opgeheven gemeenten Ho-
denpijl en Sint Maartensregt (voor zover
van toepassing) worden nu ook in Delft be-
waard. Schipluiden en Maasland zullen in
2004 fuseren tot de gemeente Midden-
Delfland. Dan zullen ook de archieven van

Maasland tot 1920 overgebracht worden
naar Delft, inclusief enkele particuliere ar-
chieven, zoals dat van de Hervormde Ge-
meente.
Rijswijk (ZH) heeft momenteel een eigen
gemeentearchief, maar onlangs werd door
de Rijswijkse gemeenteraad besloten om
het beheer van hun gemeentearchief aan
Delft uit te besteden.
Zie verder bij 'Archiefnieuws'
Maar ook elders vinden allerlei gemeente-
lijke reorganisaties plaats, die van invloed
zijn op de bewaarplaats van de betreffende
archieven. Zeeuws Vlaanderen bijv. telde in
2002 nog zeven maar in 2003 slechts drie
gemeenten. Ook verder vinden binnen de
archiefwereld reorganisaties plaats, o.a.
door de vervanging van gemeente- door
streekarchieven.
Een en ander brengt voor de genealoog, die
onderzoek wil verrichten, de noodzaak
mee, zich eerst te oriënteren over de feite-
lijke bewaarplaats van de archieven die hij
of zij wil raadplegen. Vooral als men ver-
der verwijderde archieven wil raadplegen
heeft deze voororiëntatie zin, zodat men
niet bij een gemeentehuis voor de deur
komt te staan en ontdekt dat het als zodanig
is opgeheven en dienst doet als een make-
laarskantoor of zo, terwijl men voor het ar-
chief in een andere plaats moet zijn.
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Archiefnieuws
Nationaal Archief.
Het aantal informatiebladen van het Nationaal
Archief heeft de afgelopen tijden een flinke uit-
breiding ondergaan. Aan het Mededelingenblad
van de NGVafdeling Delfland (2003/3 ontlenen
we een overzicht van de nieuwere nummers:
22. Op zoek naar een Verenigingsdossieronder-
zoek in het Verenigingsregister 1874-1976.
23. Op zoek naar een Stichtingsdossier, onder-
zoek i.h. Stichtingenregister 1957-1976.
24. Archieven van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken 1813-1940.
25. Informatie over de studiezaal voor zelfbe-
diening.
26. Onderzoek naar stukken betreffende gratie-
verzoeken in de periode 1813-1914.
27. Aanwijzingen voor onderzoek in het archief
Justitie 1813-1876
28. Tarieven Reproshop Nationaal Archief.
29. Op zoek naar inwoners van Curacao tot ca.
1920.
30. Overzicht van bronnen met betrekking tot
Nieuw-Nederland.
31. Zoeken in de bibliotheekcatalogus.
32. Op zoek naar gegevens in archieven van
notarissen.
33. Lijst van archieven en belangrijkste publica-
ties over Suriname bij het NA.
34. Zoeken naar Koninklijke Besluiten.
Aanwijzingen voor onderzoek in de archieven
van de Staatssecretarie van Kon. Willem I
(1813-1840) en het Kabinet des Konings/der
Koningin (1840-1940)
35. Op zoek naar inwoners van de Molukken
(overzicht van bronnen 1817-ca. 1960).
36. Op zoek naar Memories van Successie in
Zuid-Holland vanaf het begin van de 19de
eeuw.
37. Naturalisatie.
38. Op zoek naar gegevens over voogdijzaken.
38a. Bijlage bij informatieblad 38 Overzicht van
bij het NA berustende archieven van rechtban-
ken, waarin stukken over voogdij te vinden zijn.
(Hierbij vindt u ook de vredegerechten).

38b. Overzicht van archieven met voogdijgege-
vens bij het NA daterend van voor 1811.
39. Faillissementen in rechtbankarchieven vanaf
1811.
40. Op zoek naar dossiers van bedrijven in het
Handelsregister.

Een aantal van deze bladen, bijv. 36, 38 en 38 a
bevatten zeker belangrijke informatie voor ge-
nealogen. Blad 36 helpt bij het onderzoek naar
gegevens over erfenissen. Sinds het begin van
de negentiende eeuw moet in Nederland belas-
ting betaald worden over een erfenis: het suc-
cessierecht. In de successiememorie is vermeld
waaruit de erfenis bestaat, wat de waarde ervan
is en wie de erfgenamen zijn. Helaas is niet van
iedere overledene een memorie van successie
aanwezig. Op blad 3 8/3 8a komen onderwerpen
aan de orde als wees- of momboirkamer, oud-
rechterlijke of schepenbankarchieven (vóór
1811); vredegericht (1811-1838); kantongerecht
na 1838 en arrondissementsrechtbank, maar ook
welke van deze archieven en van welke plaatsen
en perioden en perioden berusten bij het Natio-
naal Archief en welke toegangsnummers ze
hebben. Sommige eerdere nummers van de bla-
den zijn aangevuld of gewijzigd, blad 3 is ver-
vallen

Rijswijk
Het gemeentearchief Rijswijk is 8 juli verhuisd
naar het pand Hoogvoorde nabij het winkelcen-
trum In de Bogaard.
Het nieuwe bezoekadres is: Bogaardplein 15,
2284 DP Rijswijk, postadres: Postbus 5305,
2280 HH Rijswijk, tel. 070-3261648, e-mail:
ga@rijswijk.nl.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 16
uur.
De studiezaal bevindt zich op de zesde étage. In
die studiezaal blijven de fotokopieën van de
DTB en de BS raadpleegbaar, plus alle bestan-
den, die digitaal ontsloten zijn zoals het Bevol-
kingsregister. Ook de reeds bestaande toegang

Ons Erfgoed, l l e jrg. nr. 5, september-oktober 2003, blz. 125



op de notariële archieven blijft nog in Rijswijk
en wordt in een database ingevoerd.
DTB (1596-1811), BS (1811-1943) en Bevol-
kingsregister (1825-1939) wworden opgeslagen
on het Delftse gemeentearchief (Oude Delft
169, 2611 HB Delft, tel. 015-2602341, e-mail
archief@delft.nl; openingstijden dinsdag t/m
vrijdag van 9-17 uur).
De DTB en BS worden zo spoedig mogelijk
verfilmd, zodat ze kunnen worden opgenomen
in het systeem van zelfbediening aldaar. De di-
gitale toegangen die in Rijswijk aanwezig zijn,
zullen worden geconverteerd, zodat ze ook in
Delft kunnen worden geraadpleegd. Diverse
andere archieven zoals de Ambachtsheren van
Rijswijk, Ambacht van Rijswijk, baljuwen en
welgeboren mannen, gemeentebestuur incl.
brievenboeken, kadaster, notarissen, schout en
gerecht kunnen in de studiezaal worden opge-
vraagd.

De overige Rijswijkse archieven worden in de
dependance van het GA Delft opgeslagen en
zijn niet direct raadpleegbaar. Voor raadpleging
is reservering vereist.

Het Utrechts Archief
Sinterklaasverkoop. De jaarlijkse Sinterklaas-
verkoop vindt dit jaar plaats op woensdag 26
november van af 19.30. Vrienden van het
Utrechts Archief zijn vanaf 18.30 uur welkom.
Nieuw: kadastrale atlas van Nieuwegein
Deze atlas is thans te koop. Opgenomen zijn de
minuutplans en de Oorspronkelijk Aanwijzende
Tafels opgenomen die in 1832 werden gemaakt
van de voormalige gemeenten Vreeswijk en
Jutphaas. Ook voor de geschiedenis van de
gemeente Utrecht is deze uitgave van belang: de
Rivierenwijk en Kanaleneiland maakten in 1832
nog deel uit van de gemeente Jutphaas.
Genealogische onderzoekgids Van aver tot
aver. Gids voor genealogisch onderzoek in de
provincie Utrecht. De gedrukte versie is al
geruime tijd uitverkocht, maar nu kan deze gids
op het internet geraadpleegd worden (via www.
hetutrechtsarchief.nl)

Gids voor onderzoek naar het boerenbedrijf
in de provincie Utrecht, deel 8 in de reeks
'Trajecten door Utrecht' is verschenen. Te koop

bij o.a. het Utrechts Archief. De prijs is € 4,50.
Zie verder bij 'Boekbesprekingen'.

Zeeuws Archief
Bestaat typisch Zeeuws eigenlijk wel?
Typisch Zeeuws??? Zeeland Migratieland is de
titel en het thema van thans lopende tentoonstel-
ling in het Zeeuws Archief. Hiermee kunnen
belangstellenden in de voetsporen treden van
geëmigreerde Zeeuwen. Mensen die zich eeu-
wen geleden uit verre buitenlanden in Zeeland
vestigden of juist Zeeland achterlieten voor een
nieuw bestaan elders, vrijwillig maar heel vaak
ook noodgedwongen.
Typisch Zeeuws??? Zeeland Migratieland le-
vert een verrassende kijk op wat wij tot nu
toe altijd beschouwden als typisch Zeeuws...

Hoezo typisch Zeeuws?
Zeeuwen zijn echte globetrotters. Zo kan het
zelfs zijn dat u het Zeeuws-Vlaams dialect hoort
in de jungle van Brazilië of in Noord-Amerika
een stadje tegenkomt met de naam Zeeland.
Wist u trouwens dat het Surinaamse Parbo bier
is uitgevonden door een Zeeuw?
In het Zeeuws Archief reist u mee met mis-
schien wel één van uw eigen voorvaderen. U
ziet er de sporen die Zeeuwse migranten nalie-
ten, aan de hand van documenten, foto's, film-
beelden, geluidsfragmenten en voorwerpen, zo-
als een scheepsmodel van het beroemde passa-
giersschip Willem Ruys.

Maar naast de soms zeer indringende verhalen
van voorvaderen en nakomelingen besteedt de
tentoonstelling ook aandacht aan de streektaal
Zeeuws. In hoeverre is het Zeeuws beïnvloed
door andere talen, en in welke vreemde talen
zijn Zeeuwse woorden terug te vinden?

Waar kom ik vandaan?
En misschien komt u er opeens achter dat u ei-
genlijk van de Hugenoten afstamt, of van de
gevluchte Salzburgers uit Oostenrijk? Of heeft
u een Schot als voorvader, maar wat deed die
dan in Zeeland? Of komen opa en oma uit Indo-
nesië en wilt u weten waarom ze nou speciaal
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Inaar de Zeeuwse eilanden kwamen?
lOf ... u heeft familieleden die Zeeland verruil-
Iden voor een avontuur ver van huis. In Afrika,
IZuid-Amerika of de Verenigde Staten. Dat ont-
Idekte ook F.W. de Klerk, voormalig president
Ivan Zuid-Afrika. Onlangs bezocht hij Zeeland
len het Zeeuws Archief; op zoek naar zijn voor-
louders, die in de zeventiende eeuw vanuit Se-
Irooskerke (Walcheren) emigreerden naar Zuid-
lAfrika om daar een nieuw bestaan op te bou-
Iwen.

iBezoekersinformatie
Jp/5c// Zeeuws??? Zeeland Migratieland le-
Ivert een verrassende kijk op wat wij tot nu toe
laltijd beschouwden als typisch Zeeuws... De
Itentoonstelling loopt nog tot 10 januari 2004 en
lis gratis te bezoeken van maandag tot en met
Izaterdag van 9-17 uur.

iNaar aanleiding van deze tentoonstelling brengt

het Zeeuws Archief een bijzondere uitgave uit:
de Migratiekrant. Deze krant geeft een
(thematisch) overzicht van de geschiedenis van
Zeeuwen die zich in de loop der eeuwen elders
hebben gevestigd en laat tevens de verhalen
zien van mensen die juist Zeeland als nieuwe
thuishaven hebben gekozen.
De Migratiekrant bevat korte artikelen met
thema's zoals: de grote trek van Borsselse boe-
ren naar Amerika, de Zeeuwse stamvader van
voormalig president De Klerk in Zuid-Afrika,
Zeeuws-Vlamingen in de jungle van Brazilië, de
Schotse gemeenschap in Veere en de vervolgde
Hugenoten die zich in Zeeland vestigden. Veel
verhalen over avontuur en rijkdom, maar ook
over vervolging, armoede en ontbering. Daar-
naast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de
ontwikkeling van het Zeeuws en de invloed van
het Zeeuws op andere talen.
De krant kan als zelfstandig informatiemedium
gebruikt worden of als toelichting tijdens een
bezoek aan de tentoonstelling ' Typisch
Zeeuws ? ? ? Zeeland Migratieland'.
Voor kinderen is er een speciale jeugdpagina.
Zij kunnen mee op reis met de reporter van de
Migratiekrant. Zo ontdekken ze de verhalen
achter de landverhuizers. Het onderwijs kan de-
ze krant tevens gebruiken als aanvullend lesma-
teriaal.
Deze eenmalige uitgave is voor vijftig euro-
cent verkrijgbaar bij de receptie van het
Zeeuws Archief, Hofplein 16 in Middelburg.
De Migratiekrant is verkrijgbaar zolang de
voorraad strekt.

Genealogie- en heemkundedag te Olden-
zaal op zondag 2 november
Tijdens de Oldenzaalse koopzondag van 2
november wordt in de bibliotheek van
12.00 tot 16.00 uur een groots opgezette
heemkunde- en genealogiemarkt gehouden.
Totaal 30 stands kunnen worden bezocht
op het gebied van stamboomonderzoek,
Twentse heemkunde, Oldenzaalse en
Noordoost Twentse geschiedenis.
De toegang is gratis.
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Boekennieuws
Het leven in de zestiende tot twintigste eeuw op
het platteland in westelijk Nederland/
Kwartierstaat Bothof-Kool, auteurs A. en C.
Bothof. Eigen uitgave 2003, ingebonden 772
Pag.
Tijdens het eigenlijke genealogische onderzoek
ontstond de behoefte om meer te weten over de
omstandigheden waarin de mensen in die tijden
leefden. Van de voorouders van de auteurs, ge-
boren na 1500, was ruim negentig procent af-
komstig van het Nederlandse platteland en on-
geveer vijfentachtig procent uit het zuidoostelijk
deel van Zuid-Holland. Dit heeft geleid tot het
samenstellen van het eerste deel van deze publi-
catie. Hierin wordt een beschrijving gegeven
van het leven van de plattelandsbevolking in het
westelijk deel van Nederland, het gebied waar
de meeste van de voorouders van de auteurs zijn
geboren. Het omvat de periode van omstreeks
1500 tot 1900, maar er wordt, wanneer dat voor
een beter begrip wenselijk is, ook aandacht be-
steed aan de tijd daarvoor en daarna.
In de eerste hoofdstukken wordt - soms vrij uit-
voerig - ingegaan op het dagelijks leven van
gewone mensen. Wat hield hen bezig, welke
beroepen oefenden zij uit, op welk niveau lag
hun inkomen?

In de volgende hoofdstukken komen enkele
meer algemene onderwerpen aan de orde: het
ontstaan van polders en waarden, de staatkundi-
ge ontwikkeling, de economische ontwikkelin-
gen en de plaats van de kerken. Iedere genea-
loog die iets meer wil dan namen en data en ook
interesse heeft in de levensomstandigheden van
zijn voorouders, voor zover die tot het gewone
volk hoorden - en dat zijn toch de meeste - kan
iets in dit eerste deel vinden. Basis was kennis-
neming van een aantal historische werken,
waarvan de meeste zijn vermeld in de literatuur-
lijst. De uitgebreidheid van deze lijst laat zien
dat de auteurs heel wat tijd aan dit item hebben
besteed. Waar het gaat om informatie over het
gewone volk en hun leefomstandigheden, zijn
vele wetenswaardigheden opgenomen die

slechts in enkele historische bronnen te vinden
zijn.
Hoofdstuk 2, Het dagelijks leven, schenkt aan-
dacht aan de volwassenen, het huwelijk, het ge-
zin en de kinderen, maar ook de woning en de
inboedel, het eten en drinken en de gezondheid.
Hoofdstuk 3, De Beroepsstructuur, geeft een
globale indeling van de beroepen die toen wer-
den uitgeoefend, met aandacht voor de arbeids-
duur en de positie van de loontrekkenden na de
achttiende eeuw.
Hoofdstuk 4, Inkomen en welstand, geeft een
indruk van het inkomen in de steden en op het
platteland en van de armenzorg. Om de toen
bestaande tegenstellingen duidelijk te maken
wordt in het kort ingegaan op de regenten en op
de vermogensvorming.
Hoofdstuk 5, Polders en waarden, hun ontstaan
en verdere ontwikkeling, komt aan de orde het
zuidoostelijk deel van Zuid-Holland, het gebied
waar de meeste voorouders van de auteurs uit
de zestiende tot de twintigste eeuw hebben ge-
leefd.
In de daarop volgende hoofdstukken worden
enkele onderwerpen van meer algemene aard
besproken.
Hoofdstuk 6, Het ontstaan van de Nederlandse
staat, behandelt de Republiek van de Verenigde
Nederlanden, de lange voorgeschiedenis daar-
van, de Opstand tegen Spanje en ook de Franse
tijd en de politieke ontwikkelingen na het ont-
staan van het Koninkrijk der Nederlanden.
Hoofdstuk 7, Economische ontwikkelingen van-
af 1200, licht de Gouden Eeuw toe en de lange
aanloopperiode die daaraan voorafging., het
daaropvolgende verval en het geleidelijk herstel
in de negentiende eeuw.
Hoewel de in deze twee hoofdstukken beschre-
ven gebeurtenissen op het eerste gezicht in een
verder verwijderd bestand staan tot de gewone
bevolking, hebben deze hun leven op den duur
ingrijpend veranderd.
Tot slot wordt in hoofdstuk 8, De kerken in Ne-
derland, aandacht besteed aan de Reformatie en
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de ontwikkeling van de verschillende geloofs-
richtingen in de daarop volgende eeuwen, een
onderwerp dat allen die leefden in die tijden,
heeft beziggehouden.
Deel II bevat de kwartierstaat van de auteurs,
voorafgegaan door een toelichting. Hierin een
overzicht van de voorouders, verdeeld over de
generaties. Er wordt iets verteld over de streken
of dorpen waar zij woonden en - voor zover be-
kend - over de beroepen die zij uitoefenden.
Daarna wordt een kort overzicht gegeven van de
belangrijkste historische ontwikkelingen in de
zestiende tot en met de negentiende eeuw. Ver-
volgens wordt een toelichting gegeven op het
begrip kwartierstaat en de inhoud, die op enkele
punten afwijkt van wat algemeen gebruikelijk
is. Dit inleidend overzicht wordt afgesloten met
een verantwoording van de bronnen en een
overzicht van de geraadpleegde literatuur. Daar-
na volgt het belangrijkste onderdeel van dit deel
van deze publicatie. Van iedere voorouder zijn
de gevonden gegevens vermeld. Dit kan varië-
ren van veel tot weinig, afhankelijk van wat
men boven tafel wist te krijgen. In de kwartier-
staat zijn 3856 personen opgenomen, verdeeld
over 51 generaties.
Het is een kwartierstaat, die ten dele tot in de
vierde eeuw teruggaat.
Voor de periode na 1600 zijn - voor zover be-
schikbaar - de gegevens ontleend aan officiële
bronnen. De meeste gegevens zijn afkomstig
van het Rijksarchief van Zuid-Holland en van
het Centraal Bureau voor Genealogie in Den
Haag. Voorts zijn gegevens opgevraagd bij ge-
meenten en bij provinciale, gewestelijke en
streekarchieven. Veel gegevens zijn ontleend
aan genealogische tijdschriften en publicaties,
vooral over de periode voor 1600. De auteurs
waren er zich bewust van dat zij zich bij het ge-
bruik van werk van anderen kritisch moesten
opstellen. Aan het eind van het inleidende
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de
geraadpleegde literatuur.
Bij de gezinnen is achter de kop 'Bron' steeds
verwezen naar de geraadpleegde literatuur.
Het boek wordt besloten met een index.
Het boek is gedrukt in een kleine oplaag en niet
in de handel gebracht. Wel is te hopen dat men

het op enkele centrale plaatsen (bijv. C.B.G en
N.G.V.) kan raadplegen. Het is beslist de moeite
waard. Misschien is van het eerste deel nog eens
een aparte handelsuitgave te vervaardigen op
papier of cd-rom.
Het adres van de auteurs is: A. en C. Bothof,
Van Brouchovenlaan 13, 2343 HC Oegstgeest,
tel. 071-5176037. (HML)

Zeeuwen gezocht, Gids voor stamboomon-
derzoek in Zeeland.
Redactie: Leo Hollestelle en Albert Meijer.
Deze genealogische onderzoeks-gids is de vijf-
de in de reeks die door verschillende provinciale
archiefdiensten in samenwerking met het Cen-
traal Bureau voor Genealogie wordt uitgegeven.
Stamboomonderzoek is voor veel mensen een
boeiende hobby. Nu het Zeeuws Archief o.a. via
het internet zoveel mensen uit binnen- en bui-
tenland bereikt die met stamboomonderzoek
naar Zeeuwse voorouders bezig zijn, ontstond
de behoefte om hen verder van dienst te zijn en
mogelijkheden te bieden nog meer gegevens te
vinden. Daarom heeft het Zeeuws Archief het
initiatief genomen voor een Zeeuwse genealogi-
sche gids voor zowel de beginnende als de ge-
vorderde stamboomonderzoeker. Tevens maakt
de gids een belangrijk stuk Zeeuws historisch
cultureel erfgoed beter toegankelijk voor een
breed publiek. Om in het bijzonder de
'afgedwaalde Zeeuwen' te bereiken is gekozen
voor een landelijke distributie via het Centraal
Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag.
Zeeuwen gezocht vormt de vijfde in een reeks
provinciale gidsen voor genealogisch onder-
zoek, die het CBG uitgeeft. De bijdragen zijn
geschreven door deskundigen op het gebied van
genealogie, heraldiek en archiefbronnen.
In het eerste hoofdstuk van het boek wordt uit-
gelegd welke vormen van genealogisch onder-
zoek er zijn en waar een startende onderzoeker
moet beginnen. Zoeken op internet en bezoeken
aan de studiezalen van de Zeeuwse archiefdien-
sten en het Centraal Bureau voor Genealogie in
Den Haag zijn daarbij belangrijk.
Daarna volgen de bronnen die als eerste voor
het onderzoek worden gebruikt: de registers
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van de burgerlijke stand en de kerkelijke regi-
stratieregisters vóór 1800. Na het lezen en het
toepassen van deze hoofdstukken is de aspirant-
onderzoeker in staat het raamwerk van zijn ei-
gen familiegeschiedenis zelfstandig op te zetten.
Hij beschikt dan over de namen van zijn voor-
ouders én de plaatsen en data van hun geboorte,
huwelijk en overlijden. Tevens kunnen hun fa-
milierelaties worden gereconstrueerd.
In de daaropvolgende hoofdstukken wordt een
breed scala aan archiefbronnen belicht die nog
meer onthullen over voorouders, hun leefom-
standigheden en hun leefomgeving. Ook voor
degenen die al jaren bezig zijn met genealogisch
onderzoek zijn deze hoofdstukken van belang.
Er blijkt een enorme variatie aan mogelijkheden
te zijn, waaronder diverse bronnen, waar men
nauwelijks bij stil staat, te meer belangrijk om-
dat o.a. door oorlogshandelingen en de Waters-
nood (1953) hier en daar archiefbestanden ver-
loren zijn gegaan, zodat men langs een omweg
verder moet zien te komen. Onderwerpen als
migratie, rechtspraak, notariaat, weeskamer,
registratie van onroerend goed (waaronder het
kadaster), belastingen, kerkelijk leven, armen-
zorg, onderwijs, militairen en dienstplicht, land-
bouw, visserij, handel en nijverheid komen aan
bod. De tekst wordt met concrete voorbeelden,
nadere toelichtingen en literatuurverwijzingen
verduidelijkt.

De laatste hoofdstukken vertellen hoe en waar
men erachter kan komen of de eigen familie een
wapen had en wordt er een globaal overzicht
gegeven van bronnen in België en Den Haag
(Nationaal Archief en Centraal Bureau voor Ge-
nealogie). Heel veel genealogische gegevens
van Zeeuwen zijn bijv. terug te vinden in Bel-
gië. Voor notariële contracten week men bijv.
wel uit naar Bergen op Zoom.
Een adressenlijst met nuttige adressen en een
trefwoordenregister sluiten het boek af. Zowel
bij documentatiecentra als bij genealogische
verenigingen vindt men immers men materiaal,
dat reeds door anderen is uitgezocht.
Het boek telt 240 pagina's en bevat vele illu-
straties, waarvan enkele in kleur. De verkoop-
prijs bedraagt € 17,50. Het boek is verkrijgbaar
bij het Zeeuws Archief, het Centraal Bureau

voor Genealogie en enkele Zeeuwse boekhan-
dels. (HML)

Doorploegen. Gids voor historisch onderzoek
naar het boerenbedrijf in de provincie Utrecht.
Auteurs: Torn Blekkenhorst, Hans Renes en Ro-
nald Rommes.
Dit werkje verscheen in de reeks Trajecten door
Utrecht als deel 8. Het is uitgegeven door Het
Utrechts Archief in samenwerking met de Stich-
ting Stichtse Geschiedenis.
Landbouw en veeteelt zijn misschien wel de
belangrijkste ontdekkingen van de mens ge-
weest. Onze moderne samenleving is er op ge-
grondvest. Ook hebben landbouw en veeteelt
grote invloed gehad op het landschap. In de
twintigste eeuw begon er veel te veranderen met
betrekking tot deze middelen van bestaan, die in
het verleden voor velen op de een of andere ma-
nier onder meer het dagelijks brood verschaften.
In de vorige eeuw werden er daardoor in een
snel tempo boerderijen ontrokken aan het agra-
risch bedrijf, een tendens, die zich ook nu nog
voortzet.

In 1910 waren er in de provincie Utrecht nog
5130 historische boerderijen, in 2003 zijn daar
van nog 3200 over, waarvan slechts 40% een
agrarische functie heeft. Niet voor niets is dit
jaar uitgeroepen tot het jaar van de boerderij.
Deze onderzoeksgids is een handleiding voor
het bestuderen van de geschiedenis van de land-
bouw in de provincie Utrecht. Allerlei aspecten
komen aan de orde. Welke invloed had bijv. het
landschap op de bedrijfsvoering? Hoe speelde
de boer in op de vraag naar specifieke produc-
ten? Wie waren grondeigenaren en wat was de
positie van de boer? Hoe was de relatie tussen
het platteland en de stad?
Ook de bouwhistorische kant krijgt de aandacht:
hoe werden de boerderijen gebouwd en hoe en
waarom veranderde de inrichting van de boer-
derij? De gids geeft basisinformatie en over-
zichten van de beschikbare literatuur en archie-
ven.

Hoewel deze gids specifiek ingaat op de provin-
cie Utrecht, biedt hij genoeg elementen, die ook
elders toepasbaar zijn.
Ingenaaid, 64 pag. Prijs € 4,90.
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CD-romnieuws
H.M. Lups

CD-rom Studiegroep Genealogie West-
land
De 'Studiegroep Genealogie Westland'
startte op 27 september j.1., op de Delfland-
dag, met de presentatie en de verkoop van
haar eerste cd-rom. Deze bevat de gegevens
van de Burgerlijke Stand van het hele
Westland en Loosduinen. Deze beslaat de
periode 1812 t/m 1903 voor de geboorten,
1812 t/m 1928 voor de huwelijken en 1811
t/m 1953 voor de overlijdens.
Door de nauwe samenwerking met het ge-
meentearchief van Naaldwijk en door de
enorme inzet van de leden van de Studie-
groep is dit project tot stand gekomen. An-
ders dan bij het kopiëren van boeken is de-

Ize cd evenals bijv. de Veluwse en de
Zeeuwse ingevoerd via ingetypte bestan-
den. Ook hier was het een gigantische klus.
Het project startte ongeveer vier jaar gele-
den met het kopiëren van de aktes uit alle
Westlandse archieven. Na de invoer heeft
men het geheel onderworpen aan een gron-
dige controle en deze cd is het resultaat.

Als extraatje zijn de DTB-boeken van het
Westland toegevoegd. Echter, deze zijn nog
niet gecontroleerd Het blijft dus raadzaam
de gegevens te controleren aan de hand van
de aktes in het gemeentearchief.
De prijs van de cd bedraagt € 17,50 (excl.
verzendkosten). Wilt u de cd thuis ontvan-
gen, dan kunt u deze bestellen door € 20
over te maken naar Postbank nr. 7227090 t.
n.v. Studiegroep Genealogie "Westland" te
Honselersdijk o.v.v. uw naam en adres.
Meer informatie via de website: http: //
home.hetnet.nl/pa.schelling/westland/sgw.
html of telefonisch bij mevrouw. C. Volle-
bregt-v.d. Valk: 0174-631160.

In het Mededelingenblad van de Afd. Delf-
land 2003/3 vond ik juist voor het ter perse
gaan van dit nummer nog de volgende op-
merking:
Bij "Begraven" is de letter O weggevallen.
Dit ontbrekende bestandje kunt u downloa-
den van http;//home.hccnet.nl/pa.schelling/
westland/cdrom. htm 1.

Vragen en contacten
Iratis voor abonnees voor zover de plaatsruim-
'. dit toelaat. Maximaal per jaar 750 letters/
paties. Contactzoekers en vragen worden ook
<p het internet geplaatst. Bij contactzoekers dus
o mogelijk ook uw e-mailadres vermelden. Ant-
voorden op vragen gaarne naar de redactie,
odat deze, al dan niet samengevat, in dit tijd-
chrift gepubliceerd kunnen worden, mede als
ïformatie voor andere geïnteresseerden.

>rinkenburg-Bosch/Oppenheimer
'ijdens het maken van mijn eindscriptie over de
Dden in Woerden tijdens WO II stuit ik op een

tweetal namen waar niet veel over bekend is.
Ten eerste Jospehina (= Josephina?) Drin-
kenburg-Bosch. Ze is geboren in Gorinchem
op 19 augustus 1880, was later woonachtig in
Woerden en is getrouwd met een niet joodse
man. Zij was deels joods. Verder weet ik niets
over deze persoon. Heeft u misschien meer in-
formatie?
De twee zussen Herta Sara Oppenheimer en
Reijna Oppenheimer roepen ook vragen op.
Ze zijn geboren op 4-10-1916 en 17-9-1919.
Reijna is getrouwd met dr. Smaling. Ze zijn
geboren in Woerden en woonden aldaar o.a. op
de Emmakade, nr. 3.
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Herta Sara Oppenheimer is tijdens WO II om-
gekomen in Sobidor (2-7-1943). Over Reijna
kon ik niets vinden. Ook hier: heeft u mogelijk
meer informatie?
Marlies Willemze
marlieswillemze@hotmail.com

Leerman
Josephus Johannes Leeman geb. Amsterdam
19 mei 1835, beroep barbier, en aldaar overle-
den op 6 oktober 1899. Was getrouwd met An-
na Dorothea Hendrika Groskamp, ook gebo-
ren te Amsterdam.
Mijn onderzoek is hier vastgelopen; wie zijn
hun voorouders?
Ton Weijts, tel/fax: 0118 419057, e-mail: ton-
weijts@zeelandnet.nl

Molewijk
1. Ik zoek al jaren naar gegevens van Gerardus
Johannes Molewijk, geb. 23-11-1804 te Arn-
hem. Hij is met zijn ouders, broers en zusters in
1818 verhuisd naar de Maatschappij van Welda-
digheid te Vledder. Op 3-10-1830 wordt hij
voor de Nationale Militie opgeroepen en ver-
trekt dus uit het gezin. Mogelijk zou hij deelge-
nomen kunnen hebben aan de Tiendaagse Veld-
tocht en misschien is hij dan gesneuveld.
Ik (79) bezit geen computer, zodat ik geen be-
standen kan doorzoeken.
Wie weet meer?
2. Uit een huwelijksakte d.d. 1-8-1840 (toen
gemeente Barradeel) geeft de bruidegom als
beroep op kooltjer. Wat houdt dat beroep in?
S.R. Molewijk, Rhijnestein 78, 1083 XN Am-
sterdam, tel. 020-6423798.

iTe koop
Ons Erfgoed. Verschillende jaargangen (niet ingebonden, niet alle
jaargangen zijn meer aanwezig), zo lang de voorraad strekt per jaargang € 5,00
Het Geslacht Van Vollenhoven (Oud-Overijselsch Geslacht)
M.W.R. van Vollenhoven (1917) met verschillende afbeeldingen, aangevuld
met enkele geschreven notities € 70,00
Armorial General, J.B. Rietstap. Herdruk van Heraldry Today, in twee
delen + Illustrations(Uitg. Heraldry Today) + Supplement € 600,00
Groszes Wappen Bilder Lexikon, Ottfried Neubecker 1993 € 55,00
Nederlandsche Familiewapens, H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp, uitg.
in verzamelband v. Gijsbers en Van Loon € 65,00
Heraldik, O. Neubecker, Duitstalig € 25,00
Noord-Nederlandse Heraldiek, Fam. wapens Drenthe, Friesland, Groningen, 1987 € 95,00

Prijzen zijn excl. verzendkosten
H. M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft, tel. 015-2146963,
e-mail alvolups@wanadoo.nl

Aan dit nummer werkten mee:

H. Klunder, Zjokowlaan 25, 2625 PJ, Delft
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR
Nijmegen

H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV
Delft
K.J. Slijkerman, Emanualpolder 1, 4414
RV Waarde
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Eet Hollandse muntgeld tijdens de Repu-
Hek in genealogische perspectief (1)

JW. Koten

223

* - > . - _

229 = Florijn v. 28 stuivers, 231 = 6 stuiver (ruiterschelling) met instempeling G. O. = Groningen
en Ommelanden, 238 = groot, 239 = Philippus goudgulden

(Bron: Prijslijst NMB Bank 1990)

lot voor kort leek de gulden zo vanzelf-
sprekend dat men zich van de historische
achtergrond van dit muntstuk nauwelijks
rekenschap gaf. Dit besef drong pas goed
bij de goegemeente door toen we op de eu-
ro overgingen. Met deze invoering werd
een belangrijk tijdperk van onze muntge-
schiedenis afgesloten die in enkele aardige
geschriften verder is belicht. Deze munt-
transformatie maakt duidelijk dat hoewel
munten van alle tijden lijken, het toch zo is,
dat iedere tijd en plaats zijn eigen muntstel-
sel kende. Vandaar de grote diversiteit van
munten en muntstelsels gedurende de afge-
lopen eeuwen, ook in ons land. Veel mun-
ten- bleven lang in circulatie, zodat op een
gegeven moment er wel vele tientallen ver-,
schillende soorten munten in omloop wa-
ren. Bedenk verder dat de opkomst van een
centrale bank met een 'nationale munt' een

proces van geleidelijkheid is geweest'.
Muntaanmaak ging in eigen beheer van
stad of provincie, het heeft heel wat strijd
gekost alvorens men het muntrecht2 opgaf.
In Nederland heeft de gulden pas zijn offi-
ciële status als nationale munt gekregen
met de muntwet van 1816. Lodewijk Napo-
leon had hiertoe de infrastructuur gecre-
ëerd. Mede door de opkomst van het deci-
male stelsel (het stelsel gebaseerd op tien-
tallen) kregen we de cent als honderdste
deel van de gulden3. Ondanks de invoering
van de gulden bleef de aanmaak en circula-
tie van vele tientallen oude munten tijdens
de gehele regeerperiode Willem I (1813-
1840) nog gehandhaafd zodat we ca. 35
jaar een duaal muntstelsel hebben gekend
van oude en nieuwe munten, waarbij bo-
vendien zowel een gouden- als een zilve-
renstandaard werd toegepast. Vanaf 1816
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heeft men getracht tot een normalisatie van
het muntwezen te komen. Dat lukte echter
pas goed na de muntwetten van 1847 waar-
na een grote geldschoonmaak plaats vond.
De regering had aanvankelijk voor deze
operatie te weinig geld uitgetrokken, zodat
verschillende eerdere pogingen tot muntu-
nificatie strandden. Pas na 1848 kwam door
de groeiende welvaart aan onze nationale
muntchaos voorgoed een eind4. In de grens-
streken, zoals Limburg heeft het best nog
geruime tijd geduurd alvorens de gulden als
betaalmiddel algemeen ingang vond5. Je
kunt dus stellen dat het monetaire systeem
van de Republiek pas rond 1850 ten einde
kwam. Vandaar dat we ook deze overgangs-
periode in dit artikel zullen belichten.
Het is hoogst opvallend dat ondanks heel
veel klachten over deze monetaire janboel
het betalingsverkeer toch nog redelijk func-
tioneerde, zij het dat bedrog en muntschen-
nis maar voor lief werden genomen. Voor
een deel kwam dit ook omdat de overheid
dit tijdens kwade tijden goed te pas kwam.
Kwalijke overheidspraktijken waren helaas
eerder de norm dan de uitzondering.

Doelstelling
In dit artikel gaan we vooral in op de be-
taalmiddelen tijdens de Republiek, de Fran-
se periode en de overgangsperiode naar een
betalingssysteem, waarin het oude geld nog
in omloop is. Deze overgangsfase betreft de
regeerperiode van koning Willem I en Wil-
lem II (1813-1849). De totale periode om-
vat dus ± 300 jaar (1568 - 1848). Wij be-
perken ons hier tot de muntcirculaties en
muntaanmaak in Holland en de noordelijke
gewesten. Ik gebruik hierbij met nadruk
niet het woord gulden omdat er tijdens deze
periode met diverse rekeneenheden werd
gewerkt waarbij de gulden geleidelijk aan
het pleit won en onze nationale rekeneen-

heid werd. Het is een zeer ingewikkelde
ontstaansgeschiedenis waarover heel wat
misvattingen bestaan. Om een voorbeeld te
geven, de noordelijke Nederlanders reken-
den weliswaar met (virtuele) guldens maar
een muntstuk met de reële waarde van een
gulden bestond lange tijd niet. In feite re-
kende en dacht men in het dagelijkse leven
met daalders, schellingen en stuivers (1
daalder = 5 schellingen = 30 stuiver), mun-
ten die veel populairder waren dan de gul-
den. De gulden was voor de handel en de
boekhouders, de stuiver werd als rekeneen-
heid in het dagelijkse leven toegepast. We
zullen ons in dit geschrift beperken tot de
hoofdlijnen die voor de genealoog mogelijk
van belang zijn. De diversiteit van munten
is zo groot dat een volledige uiteenzetting
tot een zeer omvangrijk geschrift zou lei-
den6. Wie niettemin dieper op deze materie
wil ingaan wordt verwezen naar de zeer tal-
rijke en uitgebreide numismatische litera-
tuur7.

We concentreren ons in dit artikel dus op
muntgegevens uit de noordelijke gewesten.
Wat betreft de munten uit de zuidelijke ge-
westen, inclusief Vlaanderen ligt de zaak
nog veel ingewikkelder. Door geschiedenis,
politiek en ligging heeft de omloop van bui-
tenlandse munten daar een veel grotere om-
vang gehad dan hier. We herinneren boven-
dien aan het feit dat de economie in Vlaan-
deren ruim honderd jaar eerder op gang
kwam dan in Holland. In een vervolgartikel
zullen de munten in de zuidelijke provin-
cies dus apart aan de orde komen, al is er
een korte periode (1814-1830) dat Neder-
land en België theoretisch gezien een gelijk
muntstelsel deelden.

Betekenis van het verschijnsel munt voor
de genealoog
Stedelijke muntateliers
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Het verschijnsel munt heeft voor de genea-
loog een bredere betekenis dan uitsluitend
de muntnaam en de muntwaarde. De mun-
terij was een belangrijke stedelijke inrich-
ting waar mensen hun kost mee verdienden
en waar zeer gespecialiseerd personeel
werkzaam was. Een munt betekende een
welkome geldbron voor de overheid in die
plaatsen. Zodoende zijn nogal wat gege-
vens over de munt beschikbaar gebleven.
Bedenk verder dat papiergeld ontbrak. Dit
betekende dat in het economische verkeer
het muntgeld een relatief grote betekenis
had en er relatief veel muntgeld in omloop
was of in de bekende kous werd verstopt.

Inspectie plaatselijke muntateliers
Een belangrijk verschil met latere tijden
was dat de meeste munten zelfstandige on-
dernemingen waren die in opdracht van een
zakenman of instelling de munten aan-
maakten, ledere plaats probeerde van deze
muntmarkt een graantje mee te pikken8.
Van een centrale controle op de uitgebrach-
te munten was aanvankelijk amper sprake.
Geleidelijk veranderde dat echter en was de
plaatselijke munt gebonden aan periodieke
inspecties door de centrale overheden9 die
het pas geslagen muntgeld op echtheid en
waarde kwamen controleren. Ook van deze
controles is nogal wat archiefmateriaal be-
waard gebleven. Op de (overwegend kope-
ren) munten met lagere waarden (de pas-
munten) kon de centrale overheid echter
nauwelijks greep houden. Lokale wildgroei
van pasmunten was het gevolg, met een
grote diversiteit aan muntsoorten en munt-
namen en vooral bedoeld om de plaatselijke
geldmarkt te bedienen.

Controle apparaat
Rond de aanmaak van munten ontstond een
aantal nevenberoepen dat zich met de con-

trole van de aanmaak en kwaliteit van het
muntgeld bezighield. Een van deze instan-
ties was de generaliteitsmuntkamer, een uit-
voerend en adviserend lichaam (commissie)
van de Staten-Generaal. Daarbij werden
functies gecreëerd als essayeur generaal,
waardijn generaal en muntmeester generaal
(zie verder). Aanvankelijk bekommerden
de regionale munten zich niet veel over het
centrale gezag. De praktijk was immers dat
de stedelijke en provinciale munten zoveel
mogelijk voordelen trachten binnen te halen
en daarbij voortdurend zelfstandigheid, ge-
baseerd op heerlijke rechten, claimden. Pas
later bij de ordinantie van 1694 krijgt de
generaliteit (zeg maar het landsbestuur10)
meer invloed op de plaatselijke muntinstel-
lingen.

Wisselbank
Om zicht op munten en muntwaarde te hou-
den werd te Amsterdam reeds vroeg (1609)
een instelling in het leven geroepen: de
Amsterdamse Wisselbank die internationaal
een voorbeeldfunctie zou krijgen. Zij dien-
de onder meer om een einde te maken aan
"de confusie op 't stuck van munte". Ook in
andere plaatsen werden dergelijke instellin-
gen opgericht. Vooral de Amsterdamse
Wisselbank zou grote invloed op de natio-
nale en internationale handel krijgen omdat
zij naast de controle van de munthandel ook
het geldverkeer en de nationale giro zou
beheren. Hier werd ook buitenlandse valuta
getoetst en gewogen en een waarde toege-
kend. Om buitenlandse klanten te bedienen
liet de wisselbank ook munten aanmaken
die internationaal geaccepteerd waren. Via
dit kanaal vond dan ook een omvangrijke
muntexport plaats. De wisselbank kocht
edelmetalen voor eigen gebruik maar ook
ten behoeve van regionale munten. De ge-
schiedenis van de Amsterdamse Wissel-
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bank is diepgaand onderzocht door J.G. van
Dillen.
Op lokaal niveau waren er geldwisselaars
en kassiers die aan de geldhandel een boter-
ham probeerden te verdienen. Louche prak-
tijken waren daarbij niet zeldzaam.

Hulpmiddelen voor de muntcontrole
Aanvankelijk werden munten tamelijk pri-
mitief vervaardigd, vaak zonder goed ge-
markeerde muntrand. Op grote schaal werd
dan ook met de munten geknoeid: dat
noemde men muntschennis. Veel voorko-
mende vormen van muntschennis waren het
edelmetaal van de munt af te schrappen of
kleine randjes van de munt af te knippen,
snoeien heette dit. Een andere truc was de
munt uit te hollen en dan in plaats daarvan
een loden plug te plaatsen. Ook bracht men
de zilverspecie van de munt door onder-
dompeling in zuur in oplossing waarna men
het opgeloste zilver uit de vloeistof terug
won (semeren heette deze vorm van be-
drog). Het is aardig er op te wijzen dat hoe-
wel zeer strenge straffen stonden op munt-
schenderij en muntvervalsing er van een
goed overheidstoezicht op de muntkwaliteit
amper sprake was11. Dat betekent dat veel
aan het initiatief van de individuele burger
werd overgelaten. Omdat de waarde van het
groot aantal verschillende zilveren en gou-
den munten die in omloop waren vooral af-
hankelijk was van het muntgewicht waren
allerlei muntschalen in omloop om het
muntgewicht te controleren. Voor iedere
munt werd een koperen gewichtje gemaakt
zodat je het muntgewicht kon verifiëren. De
meeste kooplieden beschikten over munten-
doosjes met daarin een muntbalans en een
reeks van deze koperen gewichtjes. De fa-
bricage van deze muntdoosjes was in han-
den van de muntgewichtmaker.
Maar ook zonder expliciet geknoei was de

muntkwaliteit zeker van de lagere munt-
waarden zeer slecht. Munten bleven te lang
in circulatie en instanties die het oude afge-
sleten geld uit de circulatie namen ontbra-
ken. Bedenk daarbij dat goud en zilver
zachte metalen zijn en dat de kennis van de
metallurgie12 om de munten te harden nog
vrijwel ontbrak13. Tot 1845 waren zelfs
munten uit de gouden eeuw nog steeds in
circulatie, het muntgewicht bedroeg soms
maar 30% van het origineel. Een algemene
klacht was dan ook de slechte kwaliteit van
de munten. Voeg daarbij nog dat de wijze
van muntproductie, devaluatie (muntont-
waarding) en bedrog als het ware in de
hand werkte. De geldontwaarding door de
muntfabricage was het gevolg van (de soms
frauduleuze) vermindering van het zilverge-
halte van de betreffende munten. Heel wat
later kopergeld is dan ook als een zilveren
munt begonnen. Bekende slechte muntsoor-
ten waren de daalders, de florijnen en de
schellingen. Nog erger was het met de klei-
nere muntwaarden die door de devaluatie
nauwelijks meer handelswaarde hadden en
geleidelijk aan uit de circulatie verdwe-

nen 14

De waardering van de munten
Een belangrijke reden waarom de munt
voor de genealogie van betekenis is, ligt in
het gegeven dat in veel genealogisch be-
langrijke archivalia geldbedragen in bepaal-
de muntspecie worden genoemd. Om een
groot aantal rechtshandelingen (koop, ver-
koop, huur, erfenis) te kunnen waarderen is
niet alleen kennis van de munt en rekeneen-
heid nodig maar ook is ook enige besef
welkom van wat men voor een bepaalde
muntwaarde (schelling, duit, daalder) kon
kopen. Door de muntchaos die er heerste is
dat niet eenvoudig toe te lichten, vooral
omdat de waarde van de munten niet ge-
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makkelijk in de huidige courant kan wor-
den uitgedrukt. Daarbij worden afkortingen
en een notatie gebruikt die men zonder eni-
ge achtergrondkennis niet goed zal begrij-
pen.
In dit artikel gaan we eerst in op de munt-
productie en enkele zaken die daarmee sa-
menhingen en daarna op de onderscheiden
muntstelsels en muntsoorten en op de waar-
de daarvan.

De munt, de oorsprong
Het woord 'munt' is van Latijnse oorsprong
en genoemd naar de plaats waar het geld in
Rome eertijds werd aangemaakt: de tempel
Juno Moneta15. De waarde van de munt
werd hoofdzakelijk bepaald door de waarde
van het goud, zilver of koper die in de munt
waren verwerkt. In de Noordelijke Neder-
landen heeft men het muntstelsel vooral ge-
baseerd op het zilver, een korte periode
heeft men ook wel een duaal zilver/goud
stelsel gebruikt. Doch de prijs van goud en
zilver veranderde in de loop der jaren aan-
zienlijk. De aanvoer van veel zilver uit
Zuid-Amerika leidde tot een waardeval van
de zilveren munten, waarbij de goudprijs
(relatief gezien) steeg. Wanneer de gouden
munten duurder werden dan de zilveren,
ging men gouden munten sparen. Zo druk-
ten de zilveren munten de gouden munten
uit de markt.

Numismatiek
Aan de technische en kunstzmnige kanten
van munten gaat een hele ontwikkelingsge-
schiedenis vooraf. De munt is naast de dra-
ger van de metaalwaarde bovendien ook
een bijzonder kunstig product dat veel van
het technisch vernuft en de artisticiteit van
vroegere generaties verraadt. Let maar op
de vorm, de uitvoering, de samenstelling
(alliage) en de duurzaamheid. De studie van

de munten (de numismatiek16) is een be-
langrijke discipline in de geschiedenis17.
Wil men munten goed kunnen identificeren
en op hun waarde beoordelen dan heeft
men kennis nodig van de metallurgie
(samenstelling van de metaalmengsels of
legering) de muntuitvoering (handmatige
vormgeving van de muntdrevels), de munt-
meestertekens, de beoordeling van de mate
van slijtage, en aspecten zoals muntschen-
nis, muntvervalsing en de kwaliteit van de
muntslag. Mede vanwege de artistieke kwa-
liteiten zijn munten altijd een geliefd verza-
melobject geweest, vandaar dat munten
zeer uitvoerig zijn bestudeerd waarbij de
identificatie van echte en valse munten heel
belangrijk werd. Voor de genealoog is der-
gelijke gespecialiseerde kennis niet aan de
orde, omdat voor de interpretatie van de
archivalia de historische achtergronden van
de munten en de muntfabricage meer van
interesse zijn.

De munt een technisch hoogwaardig pro-
duct
Evenals alle technisch moeilijke producten
heeft ook de munt een complexe technische
ontwikkeling doorgemaakt. De stand van de
cultuur en de techniek is goed aan de kwali-
teit van munten af te lezen. Aanvankelijk
smeedde men handmatig metaalplaten waar
met scharen ronde munten van het juiste
gewicht werden geknipt. Een van de grote
verbeteringen was bet walsen van de me-
taalplaten met gelijke plaatdikte waardoor
het mogelijk werd munten te stansen met
een gelijke doorsnede. Met wisselende
muntdikten18 moest iedere munt na het snij
den apart worden afgewogen19 zodat men
een gegarandeerd muntgewicht had. Aan
vankelijk werd de muntafbeelding op de
blanke munt (rondel) met een muntstempe!
en hamerslag aangebracht. Vandaar dat men

Ons Erfgoed, lle jrg. nr. 6, november-december 2003, blz. 139



nog steeds van muntslag of het slaan van
munten spreekt. De kwaliteit van de munt
ging met een sprong vooruit toen rond 1670
in Dordrecht niet meer de hamerslag maar
de schroefpersing20 bij het munten werd in-
gevoerd. Een vereenvoudiging van het gra-
veren van de muntstempels werd bereikt
met de reduceermachine21 Toch remden de
werknemers van de munt de ontwikkelin-
gen uit vrees voor verlies van hun baan.
Maar ook de overheid was uit zuinigheids-
overwegingen niet bereid de moderniserin-
gen door te voeren. Mechanisatie van de
muntfabricage door middel van paarde-,
wind- en waterkracht werd reeds vroeg in-
gevoerd omdat veel muntbewerkingen zeer
veel kracht vereisten. Na 1800 volgen de
technische ontwikkelingen elkaar zeer snel
op. Sterke verbeteringen van de muntslag
werden tijdens de periode van koning Lo-
dewijk Napoleon doorgevoerd. Hij impor-
teerde geavanceerde muntmachines uit
Frankrijk die bij de Stedelijke Munt van
Utrecht22, destijds de modernste munt, wer-
den geplaatst. Met deze machines was het
mogelijk om een betere opstaande mun-
trand met randversiering te bewerkstelligen
waardoor het snoeien van de munt bemoei-
lijkt werd. Ook de stempelproductie werd
gestandaardiseerd door invoering van de
'moeder-stempel' waarvan de volgende ge-
neratie stempels werden afgeleid. Met deze
moderne technieken kwam een hoogwaar-
dig gelijkvormig product tot stand waar-
door muntschennis/valsemunterij sneller
kon worden vastgesteld.

Noten:
1. Het begrip 'natie', d.w.z. een bestuurlijke sa-
menhang van mensen dateert eigenlijk pas van
tegen het einde van de achttiende eeuw. Onze
nationale bank, de Nederlandse Bank, dateert
van 1816, maar zelfs toen had deze bank be-
perkte bevoegdheden.

2. Het muntrecht kwam van ouds toe aan de
soeverein die bij geldgebrek dit recht aan perso-
nen en instellingen (zoals steden) kon doorver-
kopen. Toe wij onze onafhankelijkheid van
Spanje verwierven viel dit muntrecht voor een
deel toe aan de provincies en steden.
3. Voor de decimalisatie (het invoeren van het
tientallig systeem) van de nationale munt moet
de naam van Van Swinden worden genoemd.
Hij was een internationaal zeer gerespecteerde
hoogleraar wis- en natuurkunde te Amsterdam
en is nauw betrokken geweest bij de invoering
van de gedecimaliseerde maten en gewichten.
Zijn naam leeft voort in de naamgeving van het
Nederlandse laboratorium van het ijkwezen.
Deze decimalisatie was het eerst geïntroduceerd
in de Verenigde Staten (1792) en na de revolu-
tie in 1795 in Frankrijk. Bij ons pas in 1816 bij
de nieuwe muntwet.

4. Een uitzondering moet worden gemaakt voor
de provincie Limburg waar het Belgische en
Franse geld courant bleef en men slechts postze-
gels, de trein en de belastingen in Hollandse
munt betaalde. In mindere mate geldt dit ook
voor delen van Brabant en tijdelijk ook in
Twente waar de Duitse Thalers bij de loonbeta-
lingen van de fabrikanten gangbaar bleven.
5. Tot aan de Eerste Wereldoorlog betaalde men
de werklieden in Limburg uit in Belgische Fran-
ken of Duitse Marken. Alleen voor de post en
de belastingen gebruikte men Nederlands geld.
Zelfs tussen de wereldoorlogen werd in veel
Limburgse zaken Nederlands en Belgisch geld
nog naast elkaar gebruikt.
6. Alleen al van de zeven meest gangbare munt-
soorten waren er 250 varianten. Daarnaast werd
in Nederland ook nog met buitenlandse valuta
gewerkt, zeker als deze van betere kwaliteit wa-
ren dan de versleten en halfontwaarde Holland-
se munten.
7. Oude munten hebben vaak een belangrijke
verzamelwaarde die slechts met grote expertise
kan worden vastgesteld. Imitaties en vervalsin-
gen moeten daarbij van authentieke munten
worden herkend. De verzamelwaarde is afhan-
kelijk van de zeldzaamheid, waardoor van heel
wat munten de hoeveelheid geslagen eenheden
goed gedocumenteerd is. Voor een goede intro-
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ductie leze men De Nederlandse Munten van dr.
H. Enno van Gelder, de nationale expert op dit
gebied. Verder zijn er talrijke catalogi van mun-
ten. Ik zelf heb o.a. die van J. Mevius. De Ne-
derlandse munten van 1795 tot heden geraad-
pleegd (32ste herziene en verbeterde druk).
8. In tijden van economische neergang werden
er dan ook weinig munten aangemaakt.
9. In ons land: de generaliteitsmuntkamer.
10. Het begrip generaliteit (= algemeenheid of
gezamenlijkheid) moet worden toegelicht. Tij-
dens de Republiek had iedere provincie zijn ei-
gen bestuur: 'de staten' die volkomen zelfstandig
waren, maar die zaken toch gemeenschappelijk
regelden. Het gezamenlijk beraad werd de Sta-
ten-Generaal genoemd, de instellingen die voor
gezamenlijke rekening werkten noemde men de
generaliteit. Binnen de generaliteit waren diver-
se hoge colleges waarvan de generaliteitsmunt-
kamer, het oude college van raden en munt-
meesters-generaal als controle apparaat van de
Staten Generaal optrad.
11. Officieel stond op snoeien zelfs de dood-
straf, maar het bewijs van knoeien was moeilijk
omdat alle geld slecht was. Desondanks werd
een militair muzikant nog in 1831 wegens
snoeien ter dood veroordeeld, maar hij kreeg
gratie en na aan de schandpaal te zijn geplaatst
moest hij nog 12 jaar tuchthuisstraf ondergaan.
12. Metallurgie: urgie aan het einde is afkom-
stig van het Griekse woord ergon dat in het Ne-
derlands werk zou worden. Denk aan woorden
als: ergonoom, ergotherapie dus letterlijk is me-
tallurgie metaalbewerking. In feite bedoeld men
de kennis van de metalen en de mengsels van
metalen (alliages), ons woord legering.
13. Vooral slecht zilver is sleets en geeft bij
langdurig tellen blauw af, vandaar de uitdruk-

king: "de vingers blauw tellen".
14. Denk hierbij aan de gulden cent van enkele
jaren geleden die zo weinig handelswaarde
meer had dat hij ongeldig werd verklaard. De
halve cent kwam na de oorlog om deze reden
ook niet meer terug.
15. Denk ook het Engelse woord money of het
Franse woord monnaie. Ook ziet men dit woord
terug in ons woord monetair als het over geld
gaat.
16. Afgeleid van het woord nomos, dat onder
meer wettelijk bepaald betekent.
17. De opvolgende reeks van koningen weer-
spiegelt zich in de beeldenaars van de munten.
18. De dikte van handmatig gesmede muntpla-
ten varieerde, bij het stansen van een munt met
gelijke doorsnede is het gewicht dan uiteraard
verschillend.
19. In sommige tijden wanneer noodgeld moest
worden geproduceerd had men wel vierkante of
rechthoekige munten die sneller te snijden wa-
ren, doch rechthoekige munten zijn kwetsbaar-
der vooral als het metaal zacht is.
20. Aan de schroefpersing kleefde een groot
bezwaar n.1. dat de persing weinig vakmanschap
vroeg en bovendien in stilte kon worden uitge-
voerd, zodat de eerste schroefpersingen vooral
bij de valsmunterij werden toegepast.
21. Was het maken van muntstempels nauwkeu-
rig graveerwerk, de reduceermachine maakte
het mogelijk van een groot model verkleinde
stempelkopieën te maken die allen gelijkvormig
waren.
22. Vanaf 1806 werden alle provinciale en ste-
delijke munterijen gesloten. De Utrechtse munt
werd later zelfs het filiaal van de Franse Munt
en onder koning Willem I onze rijksmunt.

Rectificatie nummering noten bij het artikel: Hoe rekende men vroeger? in het voorgaande
nummer van Ons Erfgoed (5), pag. 98 en 99.
Met de nummering van de noten is het helaas verkeerd gegaan. Omdat bij het proeflezen de
nummering goed was, is spoedshalve na de definitieve opmaak die nummering niet opnieuw
gecontroleerd met alle gevolgen van dien: een rommeltje, waarvoor onze excuses.
In volgorde van de noten dienen de volgende correcties aangebracht te worden:
De nummers 1 t/m 9 zijn correct, daarna 0 = 10, 1 = 11, 2 = 12, 3 = 13, 4 = 14, 5 = 15, 6 = 16,
7 = 17, 4 = 18, 5 = 19, 6 = 20, 7 = 21, 8 = 22, 9 = 23, 20 = 24, 21 = 25, 22 = 26.
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Familie-onderzoek in het voormalig N.O.I.
A. Joseph

T E S T A M E N T .

In Cc; Nitme flea Hcoren <31e ulmagtig «n Burmtuirtis la ;
Ifc ontlcreooz cornolis fihuoteleln, vun Amsterdam, Ruuil Ordinuria

India, ovcrdcnokPndi? de; aokerhoijt dus doods, mitocs cVö onsekere t i j t Vun
dion, onde niet cimrne u i j t drae werolt •willende aohoijden, aondcr ulvoo-
rons vun raijnn t i jdciijico co^Ceren te hebbnn {jcdloponoort,-

Soo brvele ik , ulvoor^nn öuurtoe te. treden, taljne onotorffolJ-jko ZX.Q-
1<- inde Ci'nudico on burohurtiee taanden Codes, en mijn doodo liohtvum da uar-
d<? tor zuliC1*1" opntiindinec»^-

Herroepende rrule unnullf!orcndf> wijüGra bi j dooson, ullfi aooduniEO
tfjtjun enton, coöicil lon, elfto u i j t 3uiik« do.8 doods, hoedanig dio oijft,
oiTt" aoudc moGon v/ocnon, ul3 niet willende dut deaeivfl in ' t üldorraineto
k r f ' t nrijp^.ri, nocto cTfcct sortcoron sullen, duur onder speoiuul mijn }M-
:iloten't03tora(!nt«»n( v.m den 4" J u l i j 1090, !!•'" Mni.1 1701. 17n JullJ 1708
en 21 r.'uurt 1711, U^wrlokc ora dio ivdrn 'ëoïïcïïëüi't en vernietigt hebbe,-

•Endc opninw tor dir-pooitif? kornf;nilf!.soo verkluurüo ik tcotuteur to muo
kon en lcfatcnron, sian K-iria clinst*pTöTn, nixticao aof,t.-!r w.iloko lic volgana
:ictf f -duterr t S Junij 1003 voor don Not3 Duvia rccul-Qth 6cptts3oort ra

Begin kopie testament van Cornelis Chastelein. Begunstigde Maria Chastelein, mixtiese dogter,
getrouwd met de Opperstierman lde Jansz. Nievliet van Vlielant

Voor het opstellen en bijhouden van een dispensatie; toestemming voor huwelijk
familiegenealogie is de vorser aangewezen van officieren; koop en verkoop of pacht
op archiefbronnen. Want genealogie is fa- van grond; pacht van vervoer van Gouver-
miliegeschiedenis, dus geschiedenis, ge- nementsgelden of -goederen, brieven van
schreven aan de hand van archiefstukken. wettiging, enz., enz.

Een archiefbron voor de Europeanen uit
Nederlands Oost-Indië vormen de besluiten
van de Gouverneur-Generaal (G-G) van die
voormalige kolonie en de besluiten van de
G-G in Rade. 'In Rade' wil zeggen dat het
besluit is genomen in samenwerking met de
Raad van Nederlands Indië (RvNI). Men
spreekt dan van resoluties.
Daarin kan men een schat aan gegevens
vinden over familieleden. Om er een aantal
op te noemen: de aankomstdatum in Indië;
gaat het om een particulier, ambtenaar of
militair; wanneer benoemd; waar geplaatst
en gewoond; overplaatsingen; bevorderin-
gen; pensionering of ontslag; huwelijk met

Bij het Nationaal Archief, de nieuwe naam
voor het Algemeen Rijksarchief (ARA),
naast het Centraal Station in Den Haag,
treft men ordners aan van de Algemene
Rijksarchief Toegangen. Zij behoren tot de
inventaris van het archief van het voorma-
lig Ministerie van Koloniën. Het geheel van
de Koloniale Archieven bij het Nationaal
Archief is circa 1,4 kilometer lang. Het is
'the jewel on the crown of ARA'. Het over-
treft de Nederlandse archieven. Voor een
gericht onderzoek heeft men indices op on-
derwerp en persoonsnaam.
Toegang 2.10.01 bestaat uit inventarisnum-
mers over de jaren 1814 tot 1849. Men on-
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derscheidt:
1. Handelingen en besluiten van de G-G
buiten Rade (zonder medewerking van de
RvNI), jaren 1816 tot 1849, inventaris
nummers 2435 - 2725, met indices
1819 - 1849 in de inventarisnummers
2733 - 2765.
2. Handelingen en besluiten van de G-G in
Rade (met medewerking van de RvNI), de
zogenaamde resoluties, inventarisnummers
2770 - 2863, met daarbij Indices
1819 - 1836 in de inventarisnummers
2871 -2890.

Toegang 2.10.02 bestaat uit inventarisnum-
mers over de jaren 1850 tot 1900 (eigenlijk
tot en met januari 1932) houdende Oost-In-
dische besluiten in de inventarisnummers
7105 - 9028, met Indices in de inventaris-
nummers 9029 (1850) - 911013 (1924).
Verder nog de geheime Oost-Indische be-
sluiten in de inventarisnummers
9114 - 9130 en de Indices in de inventaris-
nummers 9131 - 9151.
De ordners in het archief bevatten nog veel
meer onderwerpen. Zo vindt men briefwis-
selingen tussen G-G en Minister, openbare
en geheime verbalen, en wat dies meer zij.
Teveel om in dit kader op te noemen.

Burgerlijke Stand
U kunt ook zoeken in de Regeringsalma-
nakken voor Nederlands Indië, 1814-1941,
waarin burgerlijke stand gegevens tot 1864
zijn gepubliceerd. U vindt ze uiteraard in de
Koninklijke Bibliotheek. Een medewerker
van IFA heeft kortgeleden een exemplaar in
de boekenvoorraad van de Kringloopwinkel
voor een habbekrats kunnen aanschaffen.
Mocht u er een tegenkomen en deze voor
een zacht prijsje kunnen kopen, het IFA
houdt zich aanbevolen.
Verder zijn er de Naamlijsten van de Euro-

pese Inwoners van Ned. Indië, 1865 -
1902, met de burgerlijke stand gegevens
vanaf 1865 tot 1902.
En dan nog de Adresboeken van Europese
inwoners van Ned. Indië, 1903 - 1942 met
daarin gegevens vanaf 1902 tot juni 1922.

Kranten
Ook Indische kranten kunnen informatief
zijn. Niet alleen rechtbankverslagen, maar
ook en vooral veel familieadvertenties. Bij
de Koninklijke Bibliotheek bestaat een zo-
genaamde 'krantenmap' die ook Indische
kranten inhoudt. Aangegeven is welke jaar-
gangen van de circa 150 Indische kranten
aanwezig zijn en of ze op film of op fiche
staan. De bladen verschenen niet gelijktij-
dig, een groot aantal is de voortzetting van
eerder gepubliceerde. De kranten zijn per
jaargang ingebonden. Om ze te kunnen in-
kijken moet u bij de balie een aanvraag in-
dienen, onder opgave van de gewenste
krant en de jaargang daarvan. Kranten die
op film staan kunt u in de filmzaal doorkij-
ken.

Deze stads- en streekbladen verschenen in
Ambon; Atjeh; Bandoeng; Bandjermasin;
Batavia; Borneo; Buitenzorg; Celebes; De-
li; Makasser; Malang; Midden Java; Oost-
hoek; Padang; Palembang/Djambi/Banka;
Pasoeroean; Probolinggo; Semarang; Soe-
kaboemi; Soerabaja; Soerakarta; Sumatra,
Timor en Vorstenlanden. In de grote steden
had men vaak meer dan een dagblad.
Er zijn meer uitgaven, bijvoorbeeld de Sol-
datencourant; het Schoolblad van Ned. In-
dië; het Ned. Indisch Effectenblad; Kerk-
blad van de Gereformeerde Kerken in N.O.
I., de Maleise kranten, enzovoorts.
De oudste kranten zijn:

Nederlandsch Indisch Handelsblad,
1831-1833.
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Semarangs Advertentieblad 1845 -
1850 en 1854-1862.
Soerabayasch Avondblad, 1845 - 1857.
Handelsblad en Avondblad voor Pa-
soeroean e.o., 1865 - 1877.
Makassaarsch Handels- en Avondblad,
1864-juli 1868.

Heel belangrijk is de Javasche Courant, die
voor Nederlands Oost Indië de equivalent
vormde van de Nederl. Staatscourant. In de
V.O.C.-tijd had men slechts de officiële
plakkaten. Na de overname van Oost - In-
dië als kolonie door de Bataafsche Repu-
bliek verscheen de Bataviasche Koloniale
Courant in de jaren 1810 - 1811. De Britten
zetten, tijdens de overheersing van 1811 -
1816, dit blad voort onder de naam Java
Government Gazette. Met de terugkeer van
het Nederlands gezag kwam de Bataviasche
Courant (1816 - 1828), die vervolgens bleef
bestaan als Javasche Courant tot 1949.
Deze Staatscourant was oorspronkelijk ook
een gewone krant met nieuws uit binnen-
en buitenland, scheepstij dingen, familiead-
vertenties en, natuurlijk, bekendmakingen
van het Gouvernement, benoemingen, ont-
slagen, overplaatsingen, enzovoorts. Na de
oprichting van stedelijke dagbladen werden
familieadvertenties daarin afgedrukt.

De Staatscourant bevat ook advertenties
van zakenlieden en pas opgerichte vennoot-
schappen. Soms staan er lange mededelin-
gen in van opgerichte ondernemingen met
een uitgebreide opgave van de aandeelhou-
ders, het doel van de onderneming en de
statuten.

En dan zijn er ook nog het Staatsblad van
Nederlands Indië en het Nederlandse
Staatsblad. De eerste behelst onder meer de
gelijkstellingen met Europeanen, de tweede

de naturalisatie tot het Nederlanderschap.
Naturalisatie geschiedt immers bij wettelij-
ke regeling.

Jaarboeken
De jaarboeken zijn interessant voor diege-
nen wier voorouders in de particuliere sec-
toY een bestaan hadden gevonden. Het zijn:
• Jaarboeken van Cultuurondernemingeh

en Handelshuizen in Ned. Indië;
• Handboek voor Cultuur en Handelson-

dernemingen;
• Jaarboek voor Suikerfabrikanten op

Java (later in Ned. Indië), Amsterdam,
1912-1925;

• Jaarboek van Nederlands Indië, samen-
gesteld door de Afd. Nijverheid en
Handel van het Departement van Land-
bouw, Nijverheid en Handel, Batavia
1916;

• Jaarboek van het Departement van
Landbouw in Ned. Ind., Batavia
1907- 1927,

• Jaarboekje Celebes 1864 - 1866, drie
delen, uitgegeven door K. Sutherland.

Andere bronnen
Was uw voorvader lid van de Vrijmetselarij
in Nederlands Indië, dan kunt u nadere in-
formatie verkrijgen bij het Cultureel Maco-
niek Centrum "Prins Frederik". Men kan u
daar aan een uittreksel helpen met alle ge-
gevens van uw voorvader.
De adresgegevens zijn:
Cultureel Maconiek Centrum "Prins Frede-
rik"
Bezoekadres: Jan Evertstraat 9, Den Haag.
Corr.adres Postbus 11525, 2502 AM Den
Haag
Tel. 070 346 16 76
Fax: 070 364 12 37.

Veel is ook te vinden bij het Nationaal Ar-
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chief en de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag. Een schat aan informatie vindt u in
de welbekende fiches van het Centraal Bu-
reau voor Genealogie.
Evenzo bij het Koninklijk Instituut voor
Taal -, Land - en Volkenkunde, Reuvens-
plaats 2, 2311 BE Leiden, bereikbaar via
tel. 071 527 22 95.
En natuurlijk het Koninklijk Instituut voor
de Tropen (KIT) in Amsterdam, meer be-
kend als het Tropenmuseum, gevestigd aan
de Mauritskade 63 te Amsterdam, bereik-
baar via telefoon 020 568 87 11, of fax 020
568 83 31 of telex 15080 KIT NL. Het cor-
respondentieadres is Postbus 95001, 1090
HA Amsterdam.

Naschrift
Dit artikel verscheen eveneens in het IFA
Bulletin (dec. 2002 en sept. 2003), publica-
tie van de Stichting Indisch Familie Ar-

chief, Stadhouderslaan 2, 2517 HW Den
Haag.
Openingstijden: maandag en woensdag
10.00 - 15.00 uur. Het bureau is gesloten
van 22 december 2003 t/m 4 januari 2004
en van 15 juli 2004 t/m 14 augustus 2004.
Tel. 070 3650909, website: www.sifa.nl,
e-mail: info@sifa.nl

Het Indisch Familiearchief beschikt over
een uitgebreide genealogische en heraldi-
sche collectie, gericht op het voormalige
Nederlands Indië.
Het donateurschap bedraagt minimal € 20
per jaar (incl. Het IFA Bulletin). Bezoek
aan het IFA is gratis voor donateurs, ande-
ren betalen € 7 per bezoek. Het IFA geeft
verschillende publicaties uit, o.a. Arsip Na-
sional (€ 3), Overzicht Collectie (€ 3) en
Index Indische Familie Namen (€ 15). De
bedragen zijn exclusief portokosten.

CD-rom nieuws
H.M. Lups

Juist voor het afsluiten van dit nummer ontvin-
gen we het kwartaalblad van het CBG. Hierin
een aankondiging waarvan we met gemengde
gevoelens kennis namen. Wij hebben een tijd
lang cd's geleverd, die wij uit Amerika lieten
komen met de teksten van het Aardrijkskundig
Woordenboek van A.J. van der Aa. We waren
er niet heel blij mee, omdat ze vervaardigd wa-
ren aan de hand van oude fotokopieën. Er was
echter niet beter en al was het niet gratis, het
was toch beduidend goedkoper dan de uitgave
in boekvorm. In het Kwartaalblad kondigt het
CBG nu aan dat er bij hen een cd-rom van dit
Aardrijkskundig Woordenboek is verschenen.
De prijs is 39 euro, te bestellen bij het CBG (tel.
070-3150510 of via www.cbg.nl) en , wat voor
kort nog niet mogelijk was, doorzoekbaar met
behulp van Acrobat-reader. Wel wordt er bij
opgemerkt dat deze zoekfunctie zijn beperkin-
gen kent door de soms matige kwaliteit van het

zetsel en het papier. Ze zijn niet vervaardigd
door de Stichting Historie Future. Zodra wij iets
meer over de kwaliteit weten komen we hierop
terug. Voorlopig zijn we gestopt met de ver-
koop van de gelijknamige Amerikaanse cd's.

Nieuw: 50 jaar Brabants Heem. Decd-rom
bevat de volledige inhoud van vijftig jaargangen
Brabants Heem (1949-1998), inclusief het in
1948 verschenen nulnummer. Hoewel het blad
zich op plaatselijke belangstellende richt, fun-
geert het ook als doorgeefluik tussen weten-
schappers en heemkundigen en als belangrijk
medium voor archeologisch nieuws. Deze cd is
een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die
onderzoek doet naar of belangstelling heeft voor
aspecten van de Noord-Brabantse Heemkunde,
cultuurgeschiedenis, archeologie en volkskunde.
De cd wordt ook door ons geleverd.
De prijs is €45.
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Digitaal huizenonderzoek in Delft
Gerrit Verhoeven

Zo maar een pand:
Buitenwatersloot 151 (foto uit 1912)

In 1912 was dit de winkel van Anton de Blonde
en zijn vrouw Lena de Blonde-van Mullem.

Later werd het woonhuis, o.a. bewoond door
Rein van Rutten, bekend sportvisser en auteur.

Tegenwoordig bewoond door het gezin
Van Geest

nieuwsgierigheid. Wie zou er vroeger ge-
woond hebben? Had het huis een naam?
Klopt het dat er vroeger een brouwerij was
gevestigd? Het onderzoek om achter het
antwoord te komen, is vaak lastig en tijdro-
vend. De recente tijd geeft nog weinig pro-
blemen. Sinds 1832 is de eigendom van el-
ke onroerende zaak in Nederland vastge-
legd in het kadaster. Die registratie is goed
bijgehouden en vrij gemakkelijk toeganke-
lijk. Wie een pand in Delft heeft en de
vroegere eigenaren wil achterhalen, kan
daarvoor een simpel onderzoekje doen bij
het kantoor van het kadaster in Zoetermeer,
waar alle overdrachtsakten vanaf 1832 zijn
geregistreerd.

Lastig wordt het pas in de periode daar-
vóór. En in de Delftse binnenstad, met zijn
vele honderden monumentale panden, raak
je al gauw in die tijd verzeild. Dan rest een
leuk, maar ook wel eens lastig en vooral
tijdrovend onderzoek in de studiezaal van
het Gemeentearchief in bronnen met fraaie
maar weinig zeggende namen als verpon-
dingkohieren, huizenprotocollen en waar-
brieven. Om hierin de weg te wijzen, geeft
het Gemeentearchief regelmatig cursussen
die druk worden bezocht door monumen-
tenbezitters. Maar zelfs met het certificaat
op zak is het vaak nog een hele toer om de
gegevens uit al die verschillende bronnen
met elkaar te combineren tot een doorlo-
pende reeks van eigenaren van een pand.

Databank
Veel mensen die in het gelukkige bezit zijn Juist om daarbij behulpzaam te zijn, heeft
van een monumentaal pand in Delft, wor- het Gemeentearchief een aantal bronnen
den vroeg of laat het slachtoffer van van vóór 1832 systematisch laten invoeren
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in databases, die vervolgens aan de kadas-
trale gegevens van dat jaar zijn gekoppeld.
Het systeem is ontwikkeld in het kader van
het project Delfts Erfgoed Digitaal en deels
bekostigd door subsidie van DIVA, de koe-
pelorganisatie van het Nederlandse archief-
wezen. In de uitvoering werd nauw samen-
gewerkt met de gemeentelijke afdeling geo-
informatie en met twee doorgewinterde
Delftse onderzoekers, George Buzing en
Willem Annema. Zij wisten als geen ander
hoeveel tijd het kost om de geschiedenis
van een oud pand te achterhalen. Decime-
ters dikke boeken moeten daarvoor worden
doorgeworsteld. Maar al te vaak zagen zij
hoe mensen in de fout gingen door aan te
nemen dat percelen in de loop der eeuwen
onveranderd bleven en dus één lange onon-
derbroken reeks eigenaren hebben gekend.
Daarbij werd vergeten dat huizen en erven
in de loop der eeuwen heel vaak zijn sa-
mengevoegd en vervolgens op een heel an-
dere wijze gesplitst, of juist andersom. Zo
zijn bijna alle grote panden langs de Delftse

De winkel van binnen
in 1925. Lena de
Blonde, inmiddels
•weduwe, met haar
dochter Kaatje de
Blonde.

hoofdgrachten ontstaan door samenvoeging
van twee of meer percelen. Een goed voor-
beeld is ook de Waag aan de Markt. Achter
de ene gevel gaan duidelijk twee samenge-
voegde panden schuil. Aan de kleinere stra-
ten en in de stegen, waar doorgaans minder
degelijk werd gebouwd, zijn soms al twee
of drie voorgangers van de huidige panden
verdwenen. De talloze veranderingen in de
bebouwing van hofjes of op achtererven
zijn al helemaal lastig te achterhalen.
Eigenlijk kun je alleen tot betrouwbare re-
sultaten komen door vanaf de harde en be-
trouwbare feiten uit de kadastrale periode
stap voor stap terug te werken in de tijd.
Dat betekent wel dat je vertrouwd moet ra-
ken met de bronnen die toen gangbaar wa-
ren. De voornaamste daarvan werden al
even genoemd: huizenprotocollen en ver-
pondingskohieren. Het huizenprotocol dat
werd aangelegd omstreeks 1648 is eigenlijk
de voorganger van het kadaster. Op elke
bladzijde is van twee percelen aangegeven
wie ten tijde van het opzetten van het regis-
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ter de eigenaren waren. Zodra het desbe-
treffende onroerend goed overging in ande-
re handen, werd de naam van de nieuwe
eigenaar erbij geschreven. Op die manier
ontstond een reeks die doorloopt tot in het
begin van de negentiende eeuw het kadaster
de rol van het huizenprotocol overnam.
Maar het valt niet altijd mee om deze bron
te ontcijferen. Er hebben veel verschillende
klerken aan gewerkt, dus je moet meerdere
oude handschriften kunnen lezen. Boven-
dien moet je voor elk pand opnieuw door-
gronden in welke volgorde de toevoegingen
zijn aangebracht, want soms staan ze erbo-
ven en soms eronder. En als een bladzijde
volraakte of een perceel werd gesplitst,
plaatste men een verwijzing naar een nog
lege pagina achterin of naar een volgend
register. Op die manier kan het een hele
puzzel zijn om alle eigenaren te achterha-
len. Voor een deel van de stad is nog een
ouder huizenprotocol bewaard, dat werd
aangelegd omstreeks 1585. Beide registers
zijn integraal toegankelijk gemaakt in de
databank.

In het huizenprotocol wordt niet vermeld
wannéér het onroerend goed van eigenaar
wisselde. Om die datum bij benadering te
achterhalen kan onderzoek in de verpon-
dingskohieren van nut zijn. Dat zijn regis-
ters die periodiek werden opgesteld en
waarin per straat alle eigenaren van onroe-
rend goed zijn opgesomd, met het bedrag
waarvoor zij werden aangeslagen in de ver-
ponding, een oude belasting. Zulke vlak-
dekkende, gedateerde bronnen maken het
mogelijk een aantal inschrijvingen in het
huizenprotocol als het ware te verankeren
in de tijd. Drie kohieren zijn ingevoerd in
de databank: die van 1620-1632, 1632-
1654 en 1795-1810. Het laatste register is
nodig om de koppeling met het kadaster te
kunnen maken. De eerste twee vullen het

gat dat voor een deel van de stad bestaat
door het ontbreken van het huizenprotocol.
Vanaf ongeveer 1680 zijn er registers van
zogenaamde waarbrieven bewaard, de pen-
dant van de tegenwoordige transportacten.
Die bronnen zijn bijzonder waardevol, om-
dat er allerlei informatie in staat over de
indeling, het gebruik en de waarde van het
desbetreffende onroerend goed. Ook "naar
deze bronnen wordt verwezen in de data-
bank.

Onuitputtelijk
Sinds dinsdag 21 oktober 2003 kan ieder-
een in de studiezaal van het Gemeentear-
chief gebruik maken van dit hypermoderne
informatiesysteem. Voor het gemak zijn er
drie ingangen waarop gezocht kan worden.
Uiteraard het kadastrale nummer van 1832,
want daaraan zijn alle oudere gegevens op-
gehangen. Maar omdat van niemand ver-
wacht kan worden dat hij paraat heeft onder
welk nummer zijn pand in 1832 bekend
stond, kan ook worden gezocht op het hui-
dige kadastrale nummer en op het tegen-
woordige adres. Bovendien is het mogelijk
om op het scherm in de kadastrale kaarten
uit 1832 en 2000 een pand aan te klikken en
de achterliggende gegevens op te vragen.
De databank maakt eigen onderzoek niet
overbodig, maar wel een stuk gemakkelij-
ker. In plaats van dagenlang spitwerk in de
bronnen volstaat een eenvoudige zoekactie
in de computer. Binnen enkele minuten kan
een overzicht van alle gevonden bronver-
wijzingen worden uitgeprint. Aan de hand
daarvan kan in de originele registers direct
op de juiste plaats worden gezocht. Hier-
mee is een volwaardig huizenonderzoek
een geweldig eind op weg. Want wie een-
maal een complete lijst van eigenaren heeft,
kan aan de hand daarvan in talloze andere
bronnen op zoek naar aanvullende gege-
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vens, die de geschiedenis tot leven brengen.
De vergelijking met stam boom onderzoek
ligt voor de hand. Wie begint, vindt het
prachtig om zoveel mogelijk voorzaten in
het juiste familieverband te plaatsen. Maar
wie eenmaal wat verder is, zal willen weten
waar ze woonden, wat ze deden voor de
kost, welke opleiding ze hadden, kortom:
hoe ze leefden. Ook huizenonderzoek
wordt pas echt Jeuk als je meer weet over
de eigenaren en bewoners dan hun namen.

Het Gemeentearchief is gevestigd aan de
Oude Delft 169 en is geopend van dins-
dag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00

uur. De toegang is gratis.
Naschrift redactie:
Lezers van Ons Erfgoed, die gebruik maken
van het internet, maar niet geabonneerd zijn
op Computergeneaal verwijzen we naar
www.dewoonomgeving.nl
Deze site werd 25 september gestart door
DIVA.
Men heeft o.a. de Nederlandse kadastrale
kaarten (± 17.000) gedigitaliseerd.
Men kan de kaarten inzien en desgewenst
een afdruk bestellen (Zelf betaalde ik ruim
30 euro voor 1 kaart die ik op cd-rom ont-
ving, het kost dus wel het één en ander).

Het notariaat in Friesland
H.M. Lups

In Ons Erfgoed, jg. 3, pag's 144-147 en
205-210 werd beknopt de ontwikkeling van
het notariaat in de noordelijke Nederlanden
beschreven. Hierbij werd aangegeven dat er
aanzienlijke verschillen waren wat de sprei-
ding over de gewesten van de Republiek
betreft. In sommige gewesten kwam het no-
tariaat nauwelijks tot ontwikkeling. Dit gaat
niet op voor Friesland. Een naamlijst, ver-
vaardigd door J. van Leeuwen, destijds
griffier bij het Provinciale Gerechtshof en
archivaris en bibliothecaris van Friesland,
die de periode van 1606 - 1850 omvatte,
telde een behoorlijk aantal notarissen.
Ook in de praktijkuitoefening waren er gro-
te verschillen

In 1910 werden door het rijk de protocollen
van de Haagse notarissen aan het gemeen-
tearchief in bruikleen gegeven: een grote,
ongeveer 5300 delen tellende, verzameling.
De toenmalige gemeentearchivaris, H.E.

van Gelder vervaardigde een alfabetische
lijst van de notarissen van voor 1811 met
bijvoeging van een lijst van de jaren waar-
over hun protocollen lopen met een opgave
van de nummers die tot die protocollen be-
horende delen in de voorlopige inventaris
droegen. Anders dan bijv. het grote aantal
protocollen van de Haagse notarissen, dat
bewaard bleef, is dat in aantal in Friesland
maar zeer beperkt. Gaat men naar het Frie-
se notariaat, dan vindt men, van voor 1809
slechts heel weinig protocollen. Hoewel de
notarissen eigenlijk verplicht waren een af-
schrift (protocol, ook wel minuut) te bewa-
ren, hebben ze zich nauwelijks aan dat
voorschrift gehouden. Een uitzondering
was de notaris Nicolaas Judoei Cleuting
(Claes Cleuting Joostzoon), van 1554 af
voornaam notaris binnen Leeuwarden,
wiens register in 1858 in het bezit kwam
van het stedelijk archief te Leeuwarden.
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In Friesland een vrij notariaat
De hedendaagse notaris ontvangt een be-
noeming op een aangewezen standplaats. In
de tijd van de Republiek kon ieder die het
vereiste examen met goed gevolg had afge-
legd, aan wie de aanstelling uitgereikt was,
en die na de eedsaflegging zijn aanstelling
in de griffie van den Hove had laten regi-
streren, nagenoeg zonder enige beperking
het ambt van notaris binnen het gehele
landschap uitoefenen. Tot het praktiseren
voor enig Gerecht werd echter wel sedert
1666 de toestemming van dat Gerecht ver-
eist volgens een resolutie van Ged. Staten
van 10 mei 1666. (Charterboek V 754).
Ook moest de notaris een officiegeld van
ƒ12.— 's jaars aan den Lande betalen.
Woonplaats en getal van de notarissen wa-
ren onbepaald. Het is dus waarschijnlijk dat
het aantal notarissen niet alleen niet steeds
evenredig is geweest aan de grootte van de
bevolking, maar ook dat ze zich vooral in
de steden gevestigd zullen hebben, vooral
in Leeuwarden, immers zetel van regering
en hof.

Wel waren verboden van kracht met betrek-
king tot het opmaken van bepaalde akten.
Zo behelsde reeds het edict van keizer Ka-
rel van 4 oktober 1540 het verbod huwe-
lij kscontracten te maken voor personen, die
de vereiste toestemming voor hun huwelijk
niet hadden gevraagd. Dit op straffe van
"priuatie (privatie = ontneming) van hueren
Staten ende boven desen arbitralicken ghe-
corrigeert te worden", een voorschrift dat in
de Nieuwe en in de Oude Landsordonnantie
werd herhaald. Ook mochten de notarissen
geen contracten opmaken van minderjari-
gen met een eed, of minderjarigen de eed
afnemen, waarvoor gelijke straffen golden.
Ook mocht hij geen instrumenten schrijven,
die tegen de eerbaarheid, goede zeden en
manieren streden.

Van met het notariaat onverenigbare beroe-
pen werd nergens gesproken.

Eisen van benoeming
Wat de benoeming betreft werden eigenlijk
weinig eisen gesteld. Men moest het exa-
men met goed gevolg afgelegd hebben. De
aard en de omvang van dit examen, de wij-
ze waarop het zou worden afgenomen en de
regeling werden vastgesteld door Gedepu-
teerde Staten en het Hof in onderling over-
leg als maatregel van inwendig bestuur.
(Resolutie van Gedep. Staten van 16 maart
1603, bijl. C1) In het begin werd zelfs geen
bewijs van goed gedrag gevraagd. Als men
de naamlijst doorloopt blijkt dat niet alleen
de leden van de gereformeerde kerk
('staatskerk') benoembaar waren maar heb-
ben in de zeventiende en achttiende eeuw
ook doopsgezinden het notariaat uitgeoe-
fend. Of men ook benoemingen van rooms-
katholieken gedoogde, is mij niet bekend.
In Holland was bij resolutie van 13 mei
1734 bepaald: "Dat van nu voortaan geene
Notarissen zullen mogen worden aange-
steld of geadmitteerd, professie doende van
de Roomsch Catholyke Religie". Een soort-
gelijk besluit van de Friese Staten zou niet
bestaan.

In een werkje van Jac. Thuys, notaris te
Antwerpen, Ars notarius, Amsterdam, 2e

druk 1654, wordt aangegeven wie onher-
roepelijk van het notarisambt moesten
worden buitengesloten. Een overzicht is
vermeld in het genoemde artikel in Ons
Erfgoed op pag. 207/208. Hier alleen deze
buitensluiting: "Item worden daertoe mans-
personen gestelt, want een vrouwe en mach
geen notaris wesen, doordien het een open-
baer ende mannelijck officie is, van 't welc-
ke de vrouwen woorden gheweert".

De eed, die de Friese notaris in de zestiende
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eeuw moest afleggen, ontleend aan de ach-
terzijde van het titelblad van het protocol
van de notaris Gleuting, luidt als volgt:
Die eedt van de notarys.
Zullen aen den heyligen zweeren dat zij
zullen weesen getrouwe der Keys. Mat.
Erfheeren van desen lande. Dat ze hen sul-
len eerlick draegen int officie van 't notaris-
schap ende trouwelicken exerceeren. Ende
sullen nyet staen over eenyge contracte die
zy weeten oft vehementelyk presumeeren
(= hevig, sterk vermoeden) te weesen frau-
duleus, simulaet (= met valse voorwensels)
ofte anders naer rechte verbooden. Zullen
oock sweeren dat zij gheen obligatien of
andere verbantrieven maeken en sullen sub
poenis camerae. End dat zy in alle heure
instrumenten sullen stellen anno impery.
Dat zy oyck van alles wat voor hun ge-
schiet en gepasseert zal worden deugdelyc-
ke prothocollen houden zullen. Ende zy
zullen oock geene ghetuygen eedigen oft
verhoiren ende daervan maecken certifica-
tien, hetzy in civile oft crimineele saecken,
bij poene als boven. Ende voorts alles te
doen dat getroue ende legael notarius schul-
dig is ende behoert te doen. (transcriptie
van S. Koopmans)

Het eedformulier dat in Friesland in de ze-
ventiende eeuw werd gebruikt, ziet er heel
anders uit. In het "Eedboeck van het Colle-
gie der Ed. Hoogh. Heeren Gedeputeerde
Staten van Friesland" van 1679 wordt de
eed als volgt verwoord:
Eed van notarisen
lek beloove ende sweere de Ed. Mog. Hee-
ren Staten van dese Landen,' hun erf-
Stadhouder en Gedeputeerden, sampt Presi-
dent ende Raden in den Hove aldaer te sul-
len respecteren en alle eere ende gehoor-
zaamheyt bewysen, en in het exerceren van
myn Notarisampt my te regardereren naar

de Ordonnantien daarop in dese Landen re-
de gemaeckt ende noch te maecken. Ende
my voorts in alles alsoo te sullen queten, als
een goed ende getrouwe notaris toestaet.
So waerlijck helpe my Godt Almachtig!

De eed werd afgelegd in handen van Gede-
puteerde Staten of van een lid uit hun mid-
den daartoe gecommiteerd (aangesteld).

Over de akten
Er was geen verbodsbepaling met betrek-
king tot het verlijden van akten waarin de
notaris, zijn vrouw of bloedverwanten als
partij voorkwamen, noch beslisten zij iets
voor het geval de akten beschikkingen of
bepalingen bevatten die tot voordeel van
deze personen of van de getuigen waren.
Over de vorm van de akten is weinig be-
paald.
Het Edikt van 1540 schreef voor dat de
comparanten (= verschijnende partijen) de
notaris door de getuigen bekend moesten
zijn gemaakt, terwijl hij ook de woonplaats
van de comparanten moest vermelden. La-
ter werd de verplichting toegevoegd om in
de akte de dag, de maand, het jaar en de
plaats in en op welke ze verleden was en de
voorlezing van het stuk aan partijen, ten-
minste aan degene(n) "tot wiens last het in-
strument is leggende".
Vereisten werden aan de getuigen niet ge-
steld, tenzij ze tevens als attesterende getui-
gen moesten dienst doen of wanneer zij als
"luiden van eere, waardig van geloove, be-
kend zijn den notarien" deze de identiteit
van hem onbekende comparanten konden
"affirmeren" (= bevestigen).
Men achtte het niet voldoende, dat de nota-
ris alleen de naam van de persoon, die voor
hem verscheen, kende. Hij moest ook we-
ten of het deze wel toegestaan was een ver-
bintenis aan te gaan.
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Alle akten, onverschillig van welke aard,
werden aan de partijen als origineel uitge-
reikt. Van verschillende wederzijds verbin-
dende akten, zoals scheidingen en ruilingen
zullen, gezien het voorgaande twee of meer
gelijkluidende zijn opgemaakt.

De praktijk van het notariaat
Het is niet doenlijk de activiteiten van de
notaris in een beknopt artikel te verwoor-
den. Ook noodt de destijds gebezigde taal
daar niet toe. In de Heedendaegse Rechts-
geleertheyt, Soo elders, als in Frieslandt
gebruikelijk door Ulrik Huber, eerste deel,
uitgegeven in 1686 te Leeuwarden, lezen
we, om een voorbeeld te geven op pag.
183: 45. Daer worden ook dikwijls by de
erfstellinge, als ook by legaten, secckere
voornemens of oogemerken gestelt, die van
de voorwaerden of van de peenen (= straf-
fen, boeten), in maniere van uitdruckinge
verscheelen, by exempel Jan zy erfgenaem,
op dat hy sijn susters, en broeders onder-
houde, is een oogmerk; indien hy se onder-
houdt, is een conditie (= voorwaarde); alsoo
in diergelijke, waer uit den geenen dien het
aengaet, recht geschapen is, om te vorderen
het geene de erfgenaem ten haeren aenzien
is opgelegt, als by wij se van fideicommis (=
erfstelling over de hand, testamentaire be-
schikking waarbij de bevoordeelde de erf-
portie niet rechtstreeks van de erflater ont-
vangt, maar via (de hand) van een door hem
aangewezen erfgenaam of legataris).

Al vroeg, in de laatste jaren van de zestien-
de eeuw begon men met verwaarlozing van
de plechtige vormen van de notariële akte
door het gehele hoofd van de akte gewoon
weg te laten en zonder van het compareren
(= verschijnen) voor de notaris te spreken,
maar de akten, evenals onderhandse, on-
middellijk met de namen van de partijen te

beginnen. Toen dit gebruik tot een vaste
gewoonte werd, week men geleidelijk meer
en meer van de vorm van een notariële akte
af. De ondertekening van de notaris als ge-
tuige (eigenlijke getuigen waren slechts bij
enkele akten aanwezig) zag men als het be-
wijs dat partijen voor de notaris verklaard
hadden te zijn overeengekomen zoals in de
akte verhaald was, dat hun ondertekening in
zijn tegeilwoordigheid was gebeurd en dat
hij die ondertekening dus had gezien. Soms
tekende de notaris soms maanden na de te-
kening van een geheel buiten hem opge-
maakt stuk op verzoek van partijen of een
van hen en plaatste slechts zijn handteke-
ning onder de akte om deze te bevestigen..

Ten aanzien van testamenten schreef de
Lands-Ordonnantie uitdrukkelijk voor dat
het beschreven recht geheel gevolgd moest
worden, behalve dat, zonder bezegeling, de
ondertekening van de getuigen voldoende
was. De testamenten behoorden in één con-
text en in tegenwoordigheid van zeven ge-
tuigen, waaronder de notaris of schrijver,
verleden te worden, zonder dat intussen tot
enige vreemde handeling mocht worden
overgegaan en zonder dat de testator en de
getuigen inmiddels gescheiden of uiteenge-
gaan mochten zijn. Kon de testator niet le-
zen of schrijven dan was een achtste getui-
ge nodig.
In gewone gevallen werden aan de getuigen
alleen het hoofd en het slot van de akte
voorgelezen. De getuigen moesten door de
testator uitdrukkelijk verzocht zijn.

Het houden van protocollen is ook na 1723
meer dan eens voorgesteld, maar werd al-
tijd afgewezen. De oorspronkelijke voor-
schriften ze te houden zou de oorzaak zijn
dat men zich tot advocaten, procureurs,
dorpsrechters enz. wendde voor het schrij-
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ven van allerlei stukken omdat die niets met
protocollen te maken hadden. Of het notari-
aat alleen door hun potentiële cliënten tot
dit verzuim zijn gebracht en dus door wel-
begrepen eigenbelang tot dit verzuim zijn
gekomen, is moeilijk achteraf te bewijzen.
Velen vonden het een onprettig idee, dat dit
register, die hun intieme handelingen en
beschikkingen bevatte bij het beëindigen
van de praktijk of bij het overlijden van de
notaris in handen van willekeurige derden
konden komen. Ook de wetgeving heeft
hierin tot het begin van de negentiende
eeuw geen verandering gebracht.
Uit het voorgaande blijkt, dat waarschijn-
lijk bij verschillende families nog wel door
notarissen opgemaakte of getekende akten
voor kunnen komen, maar dat het notariaat
tot 1809 op een sporadische uitzondering
na, geen gegevens heeft nagelaten, die
bruikbaar zijn voor genealogisch onder-
zoek.

Anders dan elders in Nederland moest bij
een verkoop van een huis, boerderij of land
de koop eerst drie maal worden geprocla-
meerd (= afgeroepen) op het rechthuis en in
de plaatselijke kerk. De koop was pas defi-
nitief als niemand bezwaar maakte. Het ge-
beurde echter geregeld dat er wel bezwaar
werd gemaakt. De familieleden van de ver-
koper in de eerste plaats en de buren
(naastliggers) in de tweede plaats hadden
het recht van eerste koop, het zogenaamde
niaarrecht. Werd van dit recht op beroep
gebruik gemaakt dan werd dit meestal in de
marge van de akte aangetekend.
De verzoeken tot afkondigingen van de ver-
kopen van onroerende goederen staan in de
proclamatieboeken, aanwezig in het oud-
rechterlijk archief in Friesland. Men heeft

meer kans om hierin gegevens te vinden,
o.a. in de registers van koopbrieven. Ze be-
ginnen in Friesland ten dele in de zestiende
eeuw, bij enkele grieternijen (= plattelands-
gemeenten) in de zeventiende eeuw.

Notariaat na 1809
Vanaf 1809 veranderden de voorschriften
voor het notariaat en werd het vervaardigen
van protocollen weer verplicht. Alleen bre-
vetakten: toestemming voor het aangaan
van een huwelijk, toestemming tot het roye-
ren van hypothecaire inschrijvingen en an-
dere akten, waarvan slechts een exemplaar
bestond, werden niet bewaard.
Voorbeelden van akten, die wel bewaard
bleven zijn o.a.:
koopakten, hypotheekakten, huwelij kscon-
tracten, schuldbekentenissen, testamenten,
inventarisaties, boedelscheidingen. Twee
belangrijkste bronnen zijn de hypotheekak-
ten en de proclamatieboeken.
De hypotheekakten verschaffen niet alleen
informatie over leningen, maar ook over
huurcontracten, scheeps- of bijlbrieven1,
koopakten en soms huwelijkse voorwaar-
den. In de proclamatieboeken vindt men
uittreksels van koopakten betreffende on-
roerende goederen.

Noot:
1. Schuldbrief, waarin wordt aangetekend hoe-
veel jaarlijks aan kapitaal en interest wordt af-
gedaan. Toepassing op schepen en ook op hui-
zen: "Stilzwigende onderzettinghe hebben de
navolgende:... ten derde iemand die geld heeft
geleent om een huis ofte schip te bouwen ofte te
herbouwen, ofte den arbeid daer toe heeft ghe-
daen over 't selve huis ofte schip; den brief die
van deze schuld werd ghemaect noemt men den
bijl-brief'(de Groot, WNT 2622)
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Paleografie

Het onderstaande te transcriberen stuk van 29 maart 1602 is afkomstig uit het Amsterdams
Gemeentearchief. Het is een pittig stuk, dat de nodige hoofdbrekens vraagt. Wij wensen u
sterkte.

/
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Borgstelling t.b.v. Symon Jan Vechtersz,
pachter van impost op wijn, brandewijn en azijn binnen Weesp door Adriaen Cornelisz en Jan Sy-
brantsz.

Compareerde voor Schepenen onderges[chreven]
Adriaen cornelisz brederode ende m[eeste]r Ian sybrantsz
cirurgyn poorteren deser Stede Ende hebben hen
t'samen en[de] een voor al, sonder smaldeelinge
onder t'verbant van hen respectiue goederen
jegenwoordige en[de] toecomen[de] borgen geconstitueert
als zy hen constitueren by desen voor Symon Ian
vechtersz voorde betalinge van[den] Impost
vande wynen brandewynen en[de] azyn binnen Weesp
by hem Symon Ianssz den xxvij[en] deser maent
maerte gepacht voor een Iaer ter somme
van tweehondert tseuentich gfulden] Des belooffde
d voornfoemde] Symon Ianssz (mede comparerenfde])
zyne vfoorschreven] borgen van dese borchtochte te vryen
onder gelycke [verjbant als vooren Actum
T amster[dam] den xxixen martj xvjc twe
Ondefrtekent] Ian lacopszfoon] huydecoper
jacob graeff,

2004
06-03-2004

17-04-2004

03-07-2004

Agenda
Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee organiseert 3e Genealogische Dag
Goeree-Overflakkee in hoofdkantoor Rabobank West-Flakkee, Langeweg 63 te
Stellendam (10.00-16.00 uur) met lezingen van Pau Heerschap (namen en fami-
lierelaties) en André Kastelein (presentatie bijzondere archiefstukken van Goede-
reede; Demo Haza Data & PRO-GEN; presentatie Ons Voorgeslacht. Entree do-
nateurs € 2,50, anderen € 3,50.
Hist. Ver. Tweestromenland organiseert 2-jaarlijkse contactdag. Thema: beroe-
pen. (10.00-16.00 uur) in documentatiecentrum, kelder en kantine van het ge-
meentekantoor te Wijchen. *)
Tiende Jaarlijkse Genealogische Zomermarkt van de PRO-GEN Gebruikersgroep
in 'De Aker', Fontanusplein 1, Putten. Centraal thema: de naam in de genealogie.

*) Op deze dag zijn wij aanwezig met Ons Erfgoed, Computergeneaal en genea-
logische en topografische cd-rom's.
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Vrouw Maria
Albert Verweij

Het zeilschip Vrouw Maria is op weg van
Amsterdam naar St. Petersburg in slecht
weer nabij Turku aan de zuidkust van Fin-
land in de Baltische Zee op 3 oktober 1771
op de rotsen lek gestoten en enkele dagen
later op 9 oktober 1771 gezonken. De kapi-
tein was Reinoud Lourensz. De Amster-
damse Donderdagse Courant nr. 131 van 31
oktober 1771 maakte nog slechts melding
van het lekstoten en dat het schip veel wa-
ter maakte'.
Een Finse duikploeg (Teredo Navalis) heeft
het wrak op 28 juli 1999 gelokaliseerd.
Omdat het schip een kostbare lading aan
schilderijen en beelden bevat die bestemd
waren voor Catharina de Grote in Rusland
wekt het geen verbazing dat men, nu de
technische middelen voor een mogelijke
berging voorhanden zijn, een hernieuwde
interesse toont voor schip en lading2.

Het schip en de bemanning
Het schip, genaamd Vrouw Maria, werd
gevoerd door kapitein Reynoud Lourensz.
De overwegend Hollandse bemanning telde
inclusief de kapitein negen leden. Zij heb-
ben alle de scheepsramp overleefd. Een
viertal namen is bekend: Reynoud Lou-
rensz, Reindert Janssen, Teunis Koertzen
en Joh. Hanssen, respectievelijk kapitein,
stuurman, bootsman en kok3.
In de veilingakte4 wordt vermeld dat de
vrachtvaarder een 'extraordinary welbezeylt
Kof-schip' (Fig. 1) is, dat in 1748 werd ge-
bouwd. In 1761 werd het schip gereno-
veerd: 'verdubbeld met een eeke huyd en
een nieuwe groote mast ingeset en nieuwe
want opgelegt'. Het schip werd op maandag
18 augustus 1766 door de boekhouder

Tamme Beth IJsbrandsz gekocht voor 2400
Hollandse guldens voor zijn opdrachtgever
en nieuwe eigenaar Mr. Coenraad Visse-
ring5 'ten Huyze van Fredrik Brom snor,
kastelein in 't Nieuwezyds Heeren Loge-
ment' te Amsterdam.
Bij verkoop van schepen werd belasting
geheven, aangegeven met de 40e penning6.
Deze werd voor de Vrouw Maria betaald op
4 september 1766 en bedroeg 60 gulden.
Op 2 september 1766 en 17 oktober 1769
werden aan Reijnoud Lourensz zeebrieven
verstrekt voor het schip Vrouw Maria, me-
tende 77 last7, met vermelding van Tamme
Beth Ubrandsz als medereder en boekhou-
der8. Zeebrieven werden gewoonlijk ver-
strekt door de stad waar het schip thuis-
hoorde om aan controlerende bondgenoten
van het thuisland duidelijk te maken dat
men niet tot de vijand behoorde9.
Het schip meet lang over steven 8114 voet
(23 m), breed binnen de huid 20 voet en 8/4
duim ( 5,88 m), hol in het ruim op de uit-
watering 9 voet en 5/4 duim (2,69 m), zoals
vermeld wordt in de koopakte. Bij de ver-
koop was het schip afgemeerd 'op Katten-
burgh aan de Werf de Oliphant van de Hee-
re Jacob Jan van Hagen en Comp'. In de
inventarislijst bij de koopakte worden di-
verse touwen, zeilen, kajuits-, stuurmans-,
koks- en bootsmans goederen vermeld. In
de lijst wordt expliciet vermeld dat van een
werpanker de stok is gebroken. Dit anker
werd bij de duikwerkzaamheden door de
Finnen op het schip aangetroffen. Dit gege-
ven, de lengte en breedte maten hebben bij-
gedragen bij de identificatie van het Vrouw
Maria.
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Bestelformulier

Ondergetekende

Naam: m/v

Adres:

Postcode: .Woonplaats: wenst te ontvangen:

Boeken:
• ex. Streken-Roman. speciale prijs € 5,70*
• ex. Familienamen in Nederland € 12,05*
• ex. Jan Leenderts Lerk, een Fries in het leger van Napoleon €11,15*
• ex. Dagboek van een soldaat in de Napoleontische tijd € 5,70* *
• ex. Mijn uittocht als garde d'honneur 1813 € 5,70* *
• ex. Herdruk Bernardus Kleynkens met Beschrijvinge van den Zeelandschen Adel + 10

bladen (A3) met wapenafbeeldingen (losbladig in A4 map) €16*

Cd-rom's/DVD's.
• Algemeen Nederlands Familieblad € 40,--.

Tijdschrift voor geschiedenis, geslacht-, wapen-, zegelkunde enz. (A.N.F.) verscheen van
1883 tot in 1895 en van 1900 t/m 1905.

• Amstelodamum 1900-2000 (3 cd's)€ 45,-.
Alle jaarboeken & maandbladen van het genootschap Amstelodamum 1900-2000.

• Armorial Général € 20,-.
Op de cd staat de 2e uitgave met ca. 120.000 wapenbeschrijvingen (Franstalig) (voor wer-
ken onder Windows NT, W2000 en Xpprof kan hulpprogramma worden meegeleverd)

• De Bibliografie van Gelderland (Gouda Quint) en de registers op de leenactenboeken
van Gelre en Zutphen, incl. indexdeel en de registers van Bergh, Bahr en Lathum,
Prum, Emmerik, Stichtse Gaasbeeksche en Overijsselse lenen in Gelderland. € 40,—
Deze cd-rom bevat, met meer dan 4500 bladzijden, de volleldige tekst van alle door de
Vereniging Gelre uitgegeven werken met betrekking tot deze onderwerpen.

• De bijdragen en Mededelingen Gelre 1898 -1998 met de beredeneerde index en de
uitgave Honderd jaar Gelre (2 cd's) € 45,—.
Deze cd-rom's bevatten met meer dan 28.000 blz. De volledige tekst van alle uitgegeven
Bijdragen en Mededelingen uit genoemde periode.

• Brabants Heem, 50 jaar. Tijdschrift voor archeologie, geschiedenis en volkskunde€ 45
Nieuw

• De Brabantse Leeuw (1952-2001) € 45,-.
Dit genealogische en heraldische tijdschrift wordt sinds 1952 uitgegeven. De meer dan
20.000 pagina's bevatten een schat aan gegevens voor de genealogische onderzoeker.

• Families of South Holland (Index dopen 1695-1812: Goeree & Overflakkee, Voorne
en Putten, Beijerland, IJsselmonde, Alblasserwaard, Vijfherenlanden, Krimpenerwaard,
Rijswijk, Voorburg, Delfland, Rijnland. Meer dan 1.000.000 namen, 5 cd's) € 55,—

• Tijdelijk los verkrijgbaar: cd Indexen vrouwsnamen Families of S.H. € 12,50
• Gelders Rivierengebied, Historische Tijdschriften € 35,--

De Drie Steden (1980-2000), Tweestromenland (1964-1999), Tabula Batavorum (1968-
1999), Tussen de Voorn en Loevestein (1965-2000), Mededelingen Hist. Kring West-
Betuwe (1972-2000)
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• Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken van
Nederland € 40,50
Zeeland 1 deel, Utrecht 1 deel, Zuid-Holland delen I, Ha, Ilb, Noord-Brabant deel 1, 2,
Noord-Holland deel I, II, III, IV, V, Limburg 1 deel

Q Tijdschrift voor Wapen—Geslacht-Zegel-en penningkunde De Heraldieke Biblio-
theek en Geneal. & Herald. Bladen, (± 9000 pag.) € 39,50
Uitgegeven door J.B. Rietstap resp. Jhr. Mr. E.B.W.F. Wittert van Hoogland.

• Historische Tijdschriften Noord-Holland: Zuid Kennemerland (DVD) € 45,-.
Uitgaven v.d. Ver. Haerlem, St. Santpoort, St. Ons Bloemendaal, Ver. Oud Heemstede-
Bennebroek, St. Meer-Historie, Hist. Kring Velsen en het Genootsch. Oud-Zandvoort.

• '. De Hoeksteen 1972-1998€36,-.
Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis, uitg. van W. van der Louw

• Index to Court Records of South Holland 1600-1800 € 41,- .
(testamenten, vastgoedtransacties, huwelijken, boedelscheidingen, voogdij schappen enz
meer dan 100.000 personen uit 137 Zuid-Hollandse plaatsen)

• Indische Genealogische Vereniging € 40,50
De Ind. Navorscher (oude serie + nwe serie), Bronnenpublicaties IGV, Geneal. en Heral
Gedenkwaardigheden betr. Europeanen op Java, Ons Nageslacht, Deutsche aus Luxem-
bourg bei der Niederl.-Ostindischen Kolonial Armee v. 1780-1895.

O Inventarissen van het Streekarchief Land van Heusden en Altena € 40,—.
De volledige tekst en alle afbeeldingen van meer dan 70 inventarissen Streekarchief
Land van Heusden en Altena

• De Kleine Meijerij, verzamelde jaargangen 1 t/m 51 €25,—.
Vlugschrift van de Heemkundekring. Jaargangen 1 t/m 51 (1947-2000)

• KNOB Bulletin, tijdschrift v.d. Kon. Ned. Oudheidk. Bond (DVD) € 45,-
Tijdschrift v.d. Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (1899-2001)

• De Navorscher 1851-1960 (3 cd's, meer dan 55.000 pag.) € 45,-.
Algemeen hist. Tijdschrift, gespecial. In genealogie, heraldiek en taalkunde.

• Nederlandse Historiën € 39,50
Tijdschrift voor vaderlandse streekgeschiedenis (1967-1998)

• De Nederlandsche Leeuw, 1883-1983 (4 cd's) € 45,50
100 jaargangen, meer dan 20.000 blz. Tekst.

• Onze taal (1932-2000) € 35,—
Maandblad van het Genootschap Onze Taal (1932-2000)

• Rhenen en omgeving (Historische Tijdschriften Utrecht) € 40,—.
Tijdschrift Oud Rhenen (1981 t/m 2002), De wonderbaarlijke legende van Vrouwe
Cunera, Genealogie en Heraldiek in Rhenen, 500 jaar Cuneratoren te Rhenen, Joods
Rhenen, De posthistorie van Rhenen, Eist en Veenendaal, De lotgevallen van
Nederlandse boeren als kolonisten in Suriname, Rhenen bedreigd, bezet, bevrijd (1940-
1945), Rhenen 1940-1945 Toen wist ik pas wat oorlog was.

• Taxandria € 45,- .
Complete serie Taxandria, het Tijdschrift voor Noordbrabantse Geschiedenis en Volks-
kunde. Ruim 10.000 pagina's. Niet bijgevoegd het bibliografisch bijvoegsel.

• Utrecht, Transcripties doop-, trouw-, begraaf- en litmaatschapsregisters, voor
zover aanwezig, van ruim 40 plaatsen (uitgezonderd de stad Utrecht). € 41.
door mevrouw G.W. Brouwer-Verheijen.

• De Wapenheraut (1897-1920) € 4 1 , - .
Maandblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-, wapen-, oudheidk. enz. + Geneal.;
toegev. Herald. Gedenkwaardigheden in en uit de kerken van Drenthe en Overijssel.
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• Werken d'Ablaing van Giessenburg& LA. Nijhoff, Gedenkwaardigheden,
P.N. van Doornick (en J.S. van Veen) Acten betreffende Gelre en Zutphen € 40,--
De Ridderschap van de Veluwe (1859), Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen
(1877), De Ridderschap van het Kwartier Nijmegen (1899); Gedenkwaardigheden uit de
Geschiedenis van Gelderland door onuitgegeven Oorkonden opgehelderd en bevestigd;
Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392, 1377-1397, 1400-1404

• Het Zaanse Huis (160 uitg. 'Anno 1961', De Zaanstreek belicht, 1863-1878,
Gebouwd in de Zaanstreek) € 37,--
Alle 160 uitgaven van het blad 'Anno 1961', incl. De speciale afleveringen, vanaf nr 1
t/m dec. 2001 + index, De Zaanstreek belicht, 1863-1878, de foto's van Breebaard,
Gebouwd in de Zaanstreek, door S. De Jong & J. Schipper.

Digitale kaarten & atlassen op cd-rom's geschikt voor pc en MAC:

• Assorti Amerika. € 25.
29 kaarten in het SID-formaat (1593-1769). Incl. SID-viewer.

• Assorti Canada. € 25.
44 kaarten 1565-1850

• Atlassen 16e eeuw. €25.
Theatrum Orbis Terrarum, 53 kaartbladen; De Spieghel der Werelt, 80 kaartbladen; 16
afbeeldingen uit Civitates Orbis Terrarum. Incl. SID installatiebestand.

• Atlassen 18e eeuw. €25. Nieuw
Historisch kaartmateriaal uit de 18e eeuw: De Vereenigde Nederlanden of Zeven Vrye
Provinciën (74 gekl. kaarten), Leidsman des Reizigers (48 kaartbladen), Atlas
Geographiques d'Europa (31 kaartbladen waarvan 23 betrekking hebben op het huidige
Europa)

• Duitsland + Noord-Europa rond 1600. € 25.
Atlas Novus Germania (57 kaarten) en Atlas Novus (Noord Europa) 22 kaarten)

• Nederlanden rond 1600. € 25.
Atlas Novus Inferior (1645) Overzichtskaart + 30 kaartbladen, De Randstad in kaart
(1611) - 40 kaarten, den Nederlandsche Landtspiegel, 36 zw.wit krtn (1599), Leo
Belgicus - 3 kaarten in de vorm van een leeuw (1598, 1611 en 1517), Nieuw
Nederlandtsch Caertboeck (1616) 24 kaarten v.d. 17 provinciën

• Nederlanden rond 1700 (Nederland in de Gouden Eeuw). €25.
Germania inferior (1670), 35 kaarten, Toneel der Steden (1652) 40 stadsplattegronden,
De Vyerighe Colom 1660 (47 kaarten in kleur), De Vyerighe Colom 1696 (47 kaarten
in zwart/wit.

• Stadsplattegronden rond 1600. € 25. Nieuw
Vroege stadsplattegronden van 121 Nederlandse steden. Op ieder kaart staat een platte-
grond van de stad en een stuk van de omgeving, zoals die was in de periode 1550-1600.
116 kaarten zijn van de hand van Jacob van Deventer (±1500-1575), de overige 5 zijn van
rond 1600 en toegevoegd omdat de plattegronden van Van Deventer verloren zijn gegaan.

• Wereldkaarten (2 cd-roms). € 50.
1.29 krtn 1154 t/m 1855, 2. 35 krtn (w.o. Tabula Peutingerania, 250) 1511 t/m 1846.
Incl. SID bestand

D Zeekaarten uit de 16e eeuw. €25.
Spieghel der Zeevaerdt van Lucas Janszoon Waghenaer (46 kaartbladen + titelpagina;
Agnese Atlas: alle portolanen. Incl. Viewer om SID-scans te bekijken
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Ons Erfgoed:
• Index eerste acht jaargangen Ons Erfgoed op flop€ 4,55 + € 0,78 porto (Nederland).
• wenst vrijblijvend een proefnummer van Ons Erfgoed te ontvangen.
• wenst abonnee op Ons Erfgoed te worden en ontvangt gaarne de reeds verschenen en nog te
verschijnen nummers van de lopende jaargang. Abonnementsprijs € 12,50 (in Europa buiten
Nederland € 14,80, buiten Europa € 21,60, in beide gevallen te betalen per eurocheque of
internationale postwissel ten name van Uitgeverij Alvo te Delft).

Computergeneaal
• wenst vrijblijvend een proefnummer van Computergeneaal te ontvangen.
• wenst abonnee op Computergeneaal te worden en ontvangt gaarne de reeds verschenen en r
te verschijnen nummers van de lopende jaargang. Abonnementsgeld € 12,50; voor abonnees
Ons Erfgoed € 10,— (in Europa buiten Nederland € 14,80, buiten Europa € 21,60, v(
abonnees Ons Erfgoed € 12,30, resp. € 19,10 plus bankkosten.
Handtekening:

Betalingen uit het buitenland geven geregeld problemen. Helaas zullen we daarom bestellingen ui
het buitenland alleen kunnen uitvoeren als de netto betalingen van te voren zijn ontvangen.
Binnen Europa als volgt naar de bank:
Nr BIC: RABONL2U
Nr INB: NL24 RABO 0313411182

Prijzen cd-rom's zijn incl. verzendkosten.
*) verzendkosten p. ex. € 2,30

**) verzendkosten p. ex. € 1,60
***) verzendkosten p. ex. € 2,75, bij twee of meer banden in één keer: max. € 5,45

Voor alle leveringen geldt: De verzendkosten per exemplaar te verhogen voor Europa buiten Nederland mi
€ 1,60; buiten Europa met € 5,25, buiten Nederland tevens te verhogen met de transferkosten.

Uitsluitend voor bestellingen (levering naar het buitenland uitsluitend na vooruitbetaling):
Vanuit Nederland: Vanuit het buitenland
in ongefrankeerde enveloppe zenden aan: in gefrankeerde enveloppe zenden aan:

Uitgeverij Alvo
Antwoordnummer 10201
2600 WB DELFT

Uitgeverij Alvo
Buitenwatersloot 142
2613 SV Delft, Nederland

U kunt ook bestellen via onserfgoed.com, faxen (faxnr. 015-2136578) of een
e-mail zenden naar H.M. Lups: alvolups@wanadoo.nl
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Genealogie Vissering10

Coenraad Vissering is de eigenaar van het
schip als dat 10 oktober 1771 nabij de Finse
zuidkust naar de zeebodem verdwijnt. Zijn
voorouders komen oorspronkelijk uit Duits-
land nabij het gelijknamige plaatsje Visse-
ring. Uit het huwelijk van Claas Vissering
en Anna Cloothak werden 10 kinderen ge-
boren. Coenraad Vissering werd geboren in
Leer (Duitsland) op 14-3-1746 en overleed
in Amsterdam op 15-3-1810. Conform de
koopakte is hij, Coenraad Vissering, in
1766 de eigenaar van Vrouw Maria gewor-
den. Hij trouwde voor de eerste maal met
Alida Elisabeth van Velsen in Amsterdam
op 29-3-1772. Zij was geboren in 1743 en-
overleed in 1788. Coenraad trouwde in
1799 voor de tweede maal met Engelina
Maria Smit. Zij overleed in 1816. Uit het
eerste huwelijk werden drie kinderen gebo-

Fig. 1. Een kofschip
(Afbeelding beschik-

baar gesteld door
Scheepvaartmuseum

Amsterdam)

ren. Het tweede huwelijk bleef kinderloos.
De kinderen uit eerste huwelijk zijn 1. An-
na 1774-1834, 2. Leendert van Velsen
1775-1820, 3. Alida Hillegonda 1778-1780.
Coenraad had zich in Amsterdam geves-
tigd. Hij is daar met zijn broer Tobias, die
hem daarheen gevolgd was, een wissel- en
kassierszaak begonnen. Dit is een bloeiend
kantoor geworden, dat veel geld verdiende.
Toen Tobias later uit de firma trad, is Coen-
raads zoon Leendert van Velsen hem opge-
volgd. Het kantoor heette toen C. en L.
Vissering. Hij woonde op de Keizersgracht
bij de Leliegracht. Leendert van Velsen
Vissering trouwde met Margaretha Fontein
Verschuur. Zij kregen één kind, Coenraad
Vissering, dat geen nazaten heeft gekregen.
Met hem sterft deze tak van de Vissering in
de mannelijke lijn uit en daarmee wellicht
ook de bij erfopvolging verkregen eigen-
domsrechten.
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De lading

Sonttol
Op weg naar St. Petersburg moest het schip
de Sont passeren, de zee-engte tussen De-
nemarken en Zweden. De Deense koning
(Christiaan VII 1749-1808) eiste van pas-
santen tol over schip en lading. Van deze
tolheffing bij Helsingör aan de Sont werd
administratie bijgehouden in de zogenaam-
de Sonttolregisters. De eerste registers date-
ren uit 1497, de laatste uit 1857. In deze
registers vinden we de namen van de schip-
pers, hun plaats van herkomst, de scheeps-
grootte, de hoeveelheid en de aard van de
lading. De originele gegevens worden be-
waard bij het Deense Rijksarchief te Ko-
penhagen en deze zijn op microfiches in te
zien bij het Nederlands Economisch Histo-
risch Archief te Amsterdam11. De Vrouw
Maria passeerde op 23-9-1771 de Sont. Van
het Deens Rijksarchief werd een transcrip-
tie ontvangen van de tolboeking. Samenvat-
tend kan gesteld worden dat de volgende
goederen werden geregistreerd: suiker,
meekrap, zout, katoen, indigo, kwik, naai-
draad, spianter12 (zink), wijnsteen, kaas,
haring, kabeljauw, boter, laken of linnen,
karton en zeildoek.

Volgens de tolregistratie zal het gewicht
aan de gedeclareerde "consumptieve en ko-
loniale" goederen circa 25 ton bedragen.
Het schip meet 77 last = 154 ton. Dat bete-
kent, aannemende een juiste registratie, dat
slechts 1/6 van de mogelijke capaciteit van
het schip in de Sonttabel geregistreerd staat.
De duikers hebben geconstateerd dat er
weinig ruimte tussen het dek en de lading
zit, met andere woorden het schip zal onge-
veer voor ca 5/6 nog andere niet-
gedeclareerde goederen moeten bevatten.
Voor luxe goederen hoefde geen tol betaald

te worden.
Het zal duidelijk zijn dat hier sprake kan
zijn van een aanzienlijke hoeveelheid waar-
devolle historische goederen, hetgeen de
interesse naar de "Vrouw Maria" en haar
lading verklaart.

Autorisatie tot berging
In het RA werd een twaalftal akten13 voor
autorisatie tot berging van de lading gevon-
den met een datering van 1 tot en met 26
november 1771. De lading wordt in elf po-
lissen kortweg omschreven als 'goederen'
en slechts in één akte nader aangeduid als
'10 vaatjes inhoudende 30 ronde baartjes
silver'. Voor een nadere omschrijving van
deze goederen wordt in de akten terug ver-
wezen naar bijbehorende polissen, die wer-
den afgesloten in de periode 31 juli tot en
met 30 augustus 1771. Deze akten zijn tot
heden niet teruggevonden in de rechterlijke
en notariële archieven van GAA. Over de
financiële afwikkeling van al deze polissen
zijn tot heden evenmin gegevens aangetrof-
fen. De inhoud en de omschrijving in deze
autorisatie-akten verschillen zeer weinig.

Wisselbank Hope & Co
In de grootboeken en journaals14 van de
Wisselbank Hope bij GAA werden voor de
tweede helft van 1771 enkele financiële
transacties aangetroffen met betrekking tot
koop en assurantie van diverse goederen
geladen in de Vrouw Maria. Daarnaast
wordt ook in deze boeken de financiële af-
wikkeling van de schade van enkele partij-
en goederen vermeld. Voor al deze goede-
ren geldt dat het hier dan alleen gaat om de
consumptieve en koloniale waren en geen
kunstschatten.

Kunstschatten
Uit het onderzoek naar de mogelijke ver-
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scheping van de kunstschatten komt naar
voren dat de aanwezigheid van schilderijen
in het schip Vrouw Maria het best kan wor-
den omschreven als een grote mate van
waarschijnlijkheid; echter zonder een slui-
tend bewijs en een nadere inherente specifi-
catie. De aanwezigheid van de kunstschat-
ten wordt vermeld in het tijdschrift de
Maandelijks Nederlandse Mercurius15 van
10 november 1771 en volgens Fins archief
onderzoek in de toenmalige corresponden-
tie tussen de Russische Minister van Bui-
tenlandse Zaken Graaf Nikita Pan in en de
Zweedse regering. In deze correspondentie
komt het dringende Russische verzoek naar
voren tot medewerking bij de berging van
een groot aantal kratten met schilderijen
bestemd voor de Keizerin. We hebben ons
in dit onderzoek moeten beperken tot de
schilderijen. Over de overige kunschatten
zijn geen nadere aanwijzingen gevonden.
De voornaamste bron zijn de twee veilin-
gen van de erfenis16 van de kunsthandelaar
en verzamelaar Gerrit Braamcamp, die op
17 juni 1771 overleden is. Hij woonde op
de "Heeregragt bij de Nieuwe Singelstraat".
De veilingen vonden plaats op 31 juli en 7
augustus 1771 in 't Wapen van Amsterdam.
In een dissertatie van Westheene uit 186717,
het tijdschrift voor Nederlandse Kunstge-
schiedenis, Oud Holland van 194318 en in
de boeken Van Bille van 196119 worden in
totaal een drietal personen genoemd die
golden als inkopers voor Catharina de Gro-
te uit Rusland. Het zijn de "gezworen" ma-
kelaars Adriaan van de Boogaard, Decemer
Bouwmeester en Bruno Tideman Janz. Ook
moet het volgens Bille niet uitgesloten wor-
den dat de makelaar Philippus Van der
Schley een dergelijke rol heeft vervuld.-
Zijn aankopen, evenals die van de eerste
drie makelaars, zijn na deze veiling elders
niet meer getraceerd. Aangenomen wordt

dat de door voornoemde vier makelaars ge-
kochte schilderijen op weg naar St.
Petersburg in de Baltische Zee nabij Turku
(Finland) met het schip Vrouw Maria naar
de zeebodem zijn gezonken. Volgens de
annotaties in de veilingcatalogi kochten de-
ze makelaars diverse schilderijen voor bijna
f 50.000. De bedragen waren respectieve-
lijk voor Van den Boogaard ƒ 12.238, voor
Tideman ƒ 14.100, voor Bouwmeester
ƒ 9.050 en voor Van de Schley ƒ 12.598.
Twee kostbare schilderijen respectievelijk
van Gerard Dou en Paulus Potter trekken de
meeste belangstelling. Van Gerard Dou
staat hoog genoteerd het "drieluik met alle-
gorie op het kunstonderwijs" voor de prijs
van ƒ 14.100 gekocht door Tideman. "De
grote ossendrift" van Paulus Potter is door
Bouwmeester voor ƒ 9.050 gekocht. Alleen
van het drieluik is een kopie bewaard ge-
bleven, geschilderd door Willem Joseph
Laquy en in bezit van het Rijksmuseum te
Amsterdam.
Het totale bedrag aan gekochte schilde-
rijen komt op het voor die tijd aanzien-
lijke bedrag van ƒ 47.986. Voor de overi-
ge kunstschatten aan porselein e.d. zal daar
wellicht nog een grote som bijgeteld moe-
ten worden.

Vaarroute en weerssituatie
Op 12 augustus 1771 werd begonnen met
het laden van het schip te Amsterdam. Op 5
september, toen de wind gunstig was, be-
sloot kap. Reynoud Lourensz te vertrekken.
Op 8 september vertrok men van de rede
van Texel. In de eerste twee weken van
september 1771 noteerde de sluiswachter
Andries Bakker20 aan de Bilderdam (Zuid-
Holland) in Hoogheemraadschap Rijnland
een periode met voornamelijk veranderlijke
windrichting met op 5 en 8 september een
zuidwestelijke wind, dus gunstig om noord-
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waarts te varen. Op 18 september passeerde
de Vrouw Maria Skagen, de noordelijke
punt van Denemarken. Op de 23e ging zij
bij Helsingör voor anker om de Sontbelas-
ting te betalen. Na de passage van de Sont
wendde men de steven in noordelijke rich-
ting voor de Baltische Zee. 27 september
werd Bornholm gepasseerd. Bij het ingaan
van de Finse Golf in oostelijke richting
werd het weer slechter, het schip raakte uit
koers en in een storm liep de Vrouw Maria
op 3 oktober om 8.30 's morgens op de
klippen nabij Turku (Finland). De kust-
strook ten zuiden van Finland is door de
vele ondiepten en talrijke grote en kleine
eilandjes zeer verraderlijk en gevaarlijk ze-
ker bij slechte weersomstandigheden. Daar-
bij dient bedacht te worden dat de schepen
destijds over gebrekkige navigatiemogelijk-
heden beschikten.

Schipbreuk21

Het schip was in slecht weer terechtgeko-
men. Volgens het logboek was de beman-
ning juist op het dek verzameld voor het
gebed toen het schip op een rots liep, waar-
bij het lek sloeg en het roer kwijt raakte. De
bemanning wierp het anker uit en begon te
pompen. Toen het licht begon te worden
besloot men het schip te verlaten. De be-
manning slaagde er in om een andere, nabij
gelegen rots te bereiken waar het veiliger
was. Een passerende boot werd gealar-
meerd, waarvan de kapitein beloofde met
hulp terug te komen. De wind ging liggen
en de bemanning keerde terug naar de
Vrouw Maria. Zij brachten wat van de la-
ding, persoonlijke bezittingen, scheepsge-
reedschap ed. in veiligheid. De volgende
dag arriveerde de beloofde hulp. Zij pomp-
ten de gehele dag, maar het waterniveau
zakte nauwelijks en men vroeg om meer
hulp. Op 7 oktober waren 34 man met de

reddingspoging bezig, maar tevergeefs. In
de morgen van de 9e oktober tijdens een
hernieuwde zuiderstorm braken de anker-
touwen en verdween het schip naar de zee-
bodem.
Op 16 oktober legde de kapitein in aanwe-
zigheid van drie bemanningsleden een met
de handgeschreven verklaring af in Turku22,
nu Finland, destijds onderdeel van het
Zweedse koninkrijk. De drie beman-
ningsleden zwoeren dat de verklaring naar
waarheid opgesteld was. Op 23-12-1771
deelde de kapitein te Stockholm (Zweden)
mee, dat hij bij de pogingen tot berging alle
nodige hulp had ontvangen van Norra Dy-
keri och Bargings Companiet23.

De geborgen goederen
In de enkele dagen dat de bemanning
trachtte het schip te behouden en men druk
bezig was met pompen heeft men nog een
aantal goederen weten te bergen. Deze goe-
deren werden op 26 oktober 1771 door de
Magistraat van Turku geregistreerd24.

Melding schipbreuk
Het is opvallend hoe snel de melding van
het ongeval Amsterdam heeft bereikt.
Reeds op 30 oktober 1771 wordt de eerste
polis voor de autorisatie van de berging op-
gemaakt. De vraag is of de melding op 4
oktober direct nadat het schip op de klippen
was gelopen reeds met een ijlbode naar
Amsterdam is gegaan of dat de boodschap
pas na het zinken van het schip op 9 okto-
ber is verzonden. In voornoemde polissen
wordt in alle gevallen slechts melding ge-
maakt van het feit dat het schip lek is gesla-
gen en waterschade heeft. Dat zou er op
kunnen wijzen dat de bode nog voor 10 ok-
tober is vertrokken. l
Er stonden buitengewoon veel belangen op
het spel, zodat een snelle verwittiging van
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de autoriteiten in Holland voor de hand ligt.
Als we uitgaan van deze veronderstelling
dan wil dat zeggen dat de melding van de
schipbreuk Amsterdam heeft bereikt in
maximaal 25 dagen. Scheepvaartdeskundi-
gen van het Scheepvaartmuseum te Amster-
dam achten dat een zeer zware, vrijwel on-
mogelijke opgaaf voor een zeilschip. Voor
de weersomstandigheden in de periode eind
september - begin oktober 1771 is de meest
voor de hand liggende bron voor tempera-
tuur, windrichting en windkracht de infor-
matie van de weersinstituten van de landen
rond de Baltische Zee. Slechts de weersin-
stituten te Zweden25 en Denemarken26 ble-
ken enkele schaarse gegevens uit 1771 te
hebben. Het Deense Instituut berichtte dat
in hun archief de winter van 1771/1772 als
erg langdurig en zeer koud genoteerd staat.
De Zweden beschikken over enkele weerta-
bellen en stellen dat in de eerste week van
oktober het tamelijk koud (circa 5°) is ge-
weest met zelfs wat vroege sneeuw. De
wind zal naar verwachting tijdens deze
winterse omstandigheden voornamelijk
noordoost en krachtig zijn geweest. Rond
de 10e oktober werd het weer met enkele
graden wat milder met meer variabele over-
wegend zuidwestelijke winden. Voorgaan-
de veronderstellingen omtrent de weersom-
standigheden moeten zeker wel met de no-
dige voorzichtigheid gehanteerd worden.
Ofschoon gedetailleerde gegevens over de
weersomstandigheden ontbreken voor een
beoordeling van de mogelijkheden voor een
snelle zeilvaart vanuit Finland naar Neder-
land, lijkt het niet voor de hand te liggen
dat men destijds gekozen zal hebben voor
een boodschapper uitsluitend per boot.
Over water zal het te veel risico meege-
bracht hebben voor de realisering van een
snelle tocht.
Een andere wellicht meer voor de hand lig-

gende mogelijkheid was postvervoer. Het
Museum voor Communicatie te Den Haag
deelde mee, dat er eind 18e eeuw wekelijks
vanuit Turku (Finland) post naar Stockholm
(Zweden) ging. Dat duurde in gunstige om-
standigheden een week. Vanuit Stockholm
werd de post over land over een afstand van
ca. 650 km naar (Halsingborg/later Malmö)
in het zuiden gebracht om van daar uit naar
Hamburg (Duitsland) vervoerd te worden.
Dit was destijds een rechtstreekse postver-
binding waarbij gebruik gemaakt werd van
paarden en een schip. Dat zou dan ongeveer
eveneens een week duren. Vanuit Hamburg
naar Amsterdam over ongeveer 475 km zou
de bezorging met gebruik van het paard in
ca. drie dagen volbracht kunnen worden.
Het is dus zeer waarschijnlijk dat men ge-
kozen heeft voor deze bestaande route van
postvervoer. De melding van de schipbreuk
gepost tussen 3 en 10 oktober 1771 zal met
2/4 week van Turku in Amsterdam bezorgd
kunnen zijn. Dat wil zeggen dat men de no-
taris kort voor 30 oktober de opdracht tot
autorisatie gegeven zal hebben.

Afkortingen
CBG Centraal Bureau voor Genealogie te
Den Haag.
GAA Gemeente Archief te Amsterdam.
NA Notarieel Archief.
RA Rechterlijk Archief GAA.
GAL Gemeente Archief te Leiden.

Noten:
1. De Amsterdamse Donderdagse Krant geraad-
pleegd bij Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
2. Het onderzoek werd december 1999 gestart.
De naspeuringen, die reeds verricht waren door
dhr. van Iterson van Gemeente Archief te Am-
sterdam (GAA) alsmede de publiciteit op het
internet en in enkele tijdschriften, hebben een
belangrijke bron voor het onderzoek gevormd.
Het onderzoek in de Nederlandse archieven is
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verricht op verzoek van Mr. Robert de Haan van
Van Traa - Advocaten te Rotterdam. Laatstge-
noemde werd op zijn beurt benaderd door Mr.
Duncan Ross van Hill Dickinson - advocaten -
te Manchester (Engeland) met het verzoek enige
research in Nederland te doen voor de Finse
duikploeg Teredo Navalis, die een cliënt van het
advocatenkantoor in Engeland is.
Een uitgebreider verslag is gepubliceerd, geti-
teld "De laatste reis van de Vrouw Maria", au-
teur A.Verweij, in Tijdschrift voor Zeegeschie-
denis 21(2002) 2, pag 136-152.
3. 'Maritime clearence' door Kap. Reynoud Lou-
rensz op 16-10-1771 in Turku. Archiefaandui-
ding Maistraatin pöytakirjat AIa9(1771) pag.
813-822. Archief Departement of Information
Services, Turku, Finland. Pag. 814-821 gedeel-
telijk overzicht van logboek in Oud-Zweeds
handschrift. Het lot van het originele logboek is
onbekend. Zie ook: noot 21,
4. GAA toegang 5071, Scheepsverkopingen
door makelaars, inv.nr.29.
5. GAA toegang 5075, inv.nr. 12043, transpor-
takte 483, notaris A. Coymans. Op de veilingac-
te (zie noot 4) staat deze koop genoteerd.
6. GAA, toegang. 5047, inv.nr. 364, registratie
van de 40e penning.
7. last = benaming oude inhoudsmaat van sche-
pen, 2 ton.
8. GAA, toegang. 5036, inv.nr 8 zeebrieven.zie
noot 9.
9. Toelichting zeebrieven P. Boon,
"Koopvaardij en walvisvaart", in Jaarboek
CBG, 52(1998)59-88, ald.pag. 76.
10. G. ten Cate, Geslachtlijst van de familie
Vissering, (Doorn, 1903), Bij CBG ter inzage.
11. P.C. van Royen, De sleutels van de Sont
terug in Amsterdam, Tijdschrift voor zeege-
schiedenis, jrg. 9, nr. 1, april 1990.
12. spianter= een mengsel van lood, of ook
messing en tin, misschien ook zink.
(Middelnederlands Woordenboek van Verwijs
en Verdam.Het door de Finse duikers aangetrof-
fen stuk metaal blijkt bij chem.analyse zink te
zijn.
13. GAA RA, toegang 5061, inv.nr. 3012 en
GAA toegang 5075, inv.nr. 10860, akte 1282.
14. GAA toegang 735, inv.nr. 893 en 1154.

15. Maandelijkse Nederlandse Mercurius ge-
raadpleegd bij Koninklijke Bibliotheek te Den
Haag.
16. Bibliotheek Rijksmuseum Amsterdam, Ca-
talogus Kabinet van schilderijen, tekeningen,
prenten, beelden etc. (Amsterdam, juli 1771) en
Catalogus Kabinet van porcelijnen, verlakt
werk, rariteiten, musicaal horologie en velerlye
andere kostbaarheden (Amsterdam, augustus
1771) veilingen Gerrit Braamcamp.
17. Dissertatie T. van Westheene, Paulus Potter,
Sa vie et ses oeuvres (The Hague, 1867).
18. Oud-Holland, Tijdschrift voor Nederlandse
Kunstgeschiedenis, 60 (1943) 14-28.
19. C. Bille. De tempel der kunst of het kabinet
van den heer Braamcamp, (Amsterdam, 1961)
dl I en II.
20. Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden, Oud
Archief, inv.nr. 977. Peyl-Memorie sept. 1771.
21. Christiaan Ahlström, "The Russiam Em-
press and the Dutch kofschip Vrouw Maria",
Nautica Fennica, Jaarboek van het Maritiem
Instituut Finland, 2000, 13.
22. zie noot 3.
23. Nothem Diving and Salvage Company. Ver-
klaring te Stockholm voor Amiatitetskollegi-
um, Lotskontoret, Serie E, Inkomma Skrivelsen
ser. VI Dykerihandlanger 1771-72. Aftskifter
nro 1(1771). Bron origineel bij Kungliga Krig-
sarkivet (Royal War Records Office) S-l 15, 88
Stockholm, Zweden.
24. Zeeverklaring van de Finse magistraat te
Turku op 26-10-1771; Maistraatinpöttakinjat
Al a 9 (1171) pag.839-841 bevat lijst van ge-
borgen goederen. Transcriptie en vertaling van
deze lijst door leden van de Zweeds-
Nederlandse Vriendenvereniging, waarvoor
veel dank.
25. SMHJ, Sveriges Meteologiska och Hydrolo-
giska Institut, Norrköping, Zweden.
26. Danish Meteorological Institute, Lyngbyvej
100, DK-2100Copenhagen, Denmark.

Noot van de auteur:
Belangrijke delen van de bronnen 3, 23 en
24 zijn geschreven in oud-Zweeds hand-
schrift. Assistentie bij de transcriptie van
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voornoemde teksten wordt zeer op prijs ge-
steld.

Naschrift van de redactie
Veelal zijn we vooral bezig met genealogie
binnen ons land, de buurlanden en de ex-
koloniën. Van de Middeleeuwen af is er
scheepvaart geweest, naar het zuiden (de
Middellandse Zee), maar ook naar het
Noorden, o.a. de Oostzee. Nederlanders
hebben een rol gespeeld in het vroegere
Zweden, dat ook Finland omvatte, maar
ook in Denemarken, Estland en Rusland.

Heel wat voorouders hebben deelgenomen
aan de scheepvaart en handel naar die regi-
o's. Ook om godsdienstige redenen zijn Ne-
derlanders o.a. naar Rusland vertrokken om
daar een bestaan op te bouwen. In verschil-
lende familiegeschiedenissen zal men hier
sporen van terug vinden. In die landen ook
zullen nog mensen leven met Nederlandse
wortels. Het lijkt de redactie de moeite
waard in de toekomst ook aan dit onder-
werp aandacht te schenken. Het artikel van
de heer Verweij vormt daartoe een welko-
me inleiding.

Overzicht publicaties [45]
H. Klunder

J.J.G. Stalpers: Fragment-genealogien uit Oerle
(vervolg) - 23. Ansems [vóór 1600-1668] - 23.
Rijeken [1660-1764] - 25. Van de Meeren
[vóór 1600-1736]. Gen. Tijdschr. O.-Brabant,
okt'03.

P.J.C. Elema: Bierling te Groningen (afkomstig
uit Eelde). [1680-1927.] Gens Nostra, okt. '03.

P. van den Bom: Kwartierstaat Peter van den
Born - aanvullingen. Veluwse Geslachten, juli/
aug./sept. '03.

P. Sanders: Genealogie Bouman uit Wijk voort-
gekomen uit het geslacht Van Wijk. [Vervolg,
1773-1938; ook 'Aanvullingen'.] G.T.M.W.B.
Bw., sept. '03.

G. Schansker, P.J.C. Elema: De oorsprong en
verwantschappen van een Gronings geslacht
Brouwer. [1560-1751.] Ned. Leeuw, juli-aug.
'03.

A. van Dijk-Bezemer, H.M. Kuypers: De erfge-
namen van Bychgen Huybertsdr. uit Krimpen
a/d IJssel. [Patronymen, schema's, 16e-17e
eeuw.] Ons Voorgeslacht, sept. '03.

G. Beets-Zwaan: Een familie (Smack) Dekker
(deel III). [1871-2000.] Westfriese Families,

sept. '03.

H.C.J.M. Kreins: Cornelia von Driesch, haar
voorouders en verwanten. [Fragm. kwartierst.,
vóór 1600, Bischofs, Tholen.] Limb. Tijdschr.
Geneal., sept. '03.

L.J. Kosters: Aanvulling Genealogie Van
Graafeiland. Van Zeeuwse Stam, sept. '03.

F.B.J. Braak: De relatie tussen de families
Hensbrouck en Braeck in Pijnacker en Witsen-
burch in Geervliet. [Aanv. op Jubileumboek
NGV Delfland, 16e eeuw-1659.] Meded. blad
NGV afd. Delfland, sept. '03.

H. Isfordink: Kwartierstaat Harrie Isfordink
(vervolg). Veluwse Geslachten, juli/aug./sept.
'03.

G. van Niekerken: Jongenburger te Benthuizen
en omgeving. [Vóór 1600-1861.] Ons Voorge-
slacht, okt. '03.

J.W. Joosten: De R.K.-familie Koemeester.
[1670-1940.] Westfriese Families, sept. '03.

W. Nolten, W. Koningstein: Het geslacht Ko-
ningstein. [Ook: Königstein, Aldenhoven,
Kerkrade, Heerlen, 1600-1936.] Limb. Tijdschr.
Geneal., sept. '03.
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E. Lamsens: De familie Lampsins te Zweveze-
le, voorouders van prinses Mathilde d'Udekem
d'Acoz. [1460-1627, met afstammingsreeks
1575-heden.] Vlaamse Stam, okt. '03.

J. de Lange: Genealogie De Lange (Elburg).
[1768-1990.] Gens Nostra, okt. '03.

K.J. Slijkerman: Het geslacht Maes alias Ver-
maas uit Klaaswaal. [1559-1793.] Ons Erfgoed,
sept.-okt. '03.

C. de Graaf: Martin, Marechal, Maarschalk
en Smit. [Met 'Stamreeks Smit/Marechal/
Maarschalk', Leiden, 1620-1837.] Gens Nos-
tra, sept. '03.

P. Sanders: Genealogie (Van) Nieuwkoop uit
Wijk. [Vervolg, 1764-1885.] G.T.M.W.B.Bw.,
sept.'03.

L. van Belzen: Het geslacht "De Nooijer" (slot).
[Arnemuiden, 1867-1986.] Van Zeeuwse Stam,
sept. '03.

J. Roelstraete: De voorouders van Joos van
Outryve - Zuid-West-Vlaamse voorouders van
prinses Mathilde. [Kwartierst., probant geb.
1678, Coucke, Van Landeghem, Tack]
Vlaamse Stam, okt. '03.

W. Devoldere: Onze kwartierstaat: Gustaaf
Planckaert. [Pattyn, Anseeuw, Laevens.]
Vlaamse Stam, sept. '03.
B. Voskuijl, M. Provoost: Parenteel van Jacobus
Lambertus Provoost. [Brugge, Aagtekerke,
Domburg, 1669-1883.] Van Zeeuwse Stam,
sept. '03.

Contactzoekers
Dam, Martinus Franke
werd geboren rond 1700 in Ouddorp, Goeree-
Overflakkee, geh. rond 1728 met Kristina Dirks.
Zij sterft spoedig daarna, waarop hij in 1729
trouwt met Neeltje Jans Witte. Hij sterft in
1746, waarna Neeltje hertrouwt met haar neef
Cornelis Witte. De zoon van Martinus, Johan-
nes, geboren in 1737 is een van mijn voorvade-
ren. Martinus kan ook bekend zijn onder de
naam Maarten Cornelisz. Wie weet meer?
Bernadette van Heiningen,
Gendershof 11, 4175 AN Haaften,

G.A.H.A. Wubben: Genealogie Remijn. [1600-
1900.] Van Zeeuwse Stam, sept. '03.

R. van Bessen-Jongman, G.J.A. Rientjes, B. van
Dooren: "Kweek telgjes die de roem vergrote
van uw stam": Rietberg(h)en en Dijk II. [1650-
1863.] Ned, Leeuw, juli-aug. '03.

J.W. van Scherrenburg: Vijftien generaties Van
Scherrenburg - Ede 1550-2000. Veluwse Ge-
slachten, juli/aug./sept. '03.

A. Van den Abeele: De abt van de Duinenabdij
Robert van Severen en zijn familie. [1646-
1915.] Vlaamse Stam, okt. '03.

W. Devoldere: De gemeenschappelijke voorou-
ders van prinses Mathilde en de Brusselse bur-
gemeester Charles de Brouckère. [Kwartierst.,
De Stoop (geb. 1727) x Willems.] Vlaamse
Stam, okt. '03.

N. Boussemaere: De Boezingse voorouders van
prinses Mathilde van België. [Schema, o.a. Thi-
bault de Boesinghe, Ghislain, 1666-2001]
Vlaamse Stam, okt. '03.

L.A. Verhelst: Kwartierstaat Verhelst.
[Vervolg.] G.T.M.W.B.Bw., sept. '03.

K.J. Slijkerman: Het geslacht (De) Wolf te 's-
Gravendeel. [1580-1758; bijlage: kwartierstaat
Sara Frans Franszoonsdr. (van Beaumont),
vóór 1600.] Ons Erfgoed, juli-aug. '03.

Adressen van de betreffende redacties
Zie Ons Erfgoed, 1 Ie jaargang, nr.2, pag. 74,
Redactieadressen van de periodieken,

e-mail hek_van_de_dam@hotmail.com

Arie Peterse
geboren te Wadenoijen, bakker, zoon van Wil-
lem Adrianus Peterse en Jenneke van Mameren
trouwt Herwijnen, 20-11-1873 met Elizabeth
Vervoorn, geb. 21-2-1849. Uit dit huwelijk ver-
moedelijk één kind, Dirkje. Het echtpaar is ver-
moedelijk te Dordrecht overleden. Wie weet
meer gegevens over dit gezin?
A. Vervoorn, Maria van Reigersberchstraat 1,
5307 VH Poederoijen, tel. 0418 672351
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Wapenregistratie nieuwe stijl bij het CBG
H.M. Lups

In Nederland staat het een ieder vrij een fa-
miliewapen te voeren of er een te (laten)
ontwerpen. Slechts de wapens van publiek-
rechtelijke lichamen en van de adel worden
door de overheid vastgesteld en geregi-
streerd bij de Hoge Raad van Adel.

Bij burgerlijke wapens adviseert o.a. het
Centraal Bureau voor Genealogie bij de
keuze van een familiewapen en de eventue-
le aanpassing van bestaande wapens aan de
heraldische criteria, waarna het wapen ge-
registreerd kan worden in het wapenregister
van het Centraal Bureau voor Genealogie.
Tot voor kort ontvingen de aanvragers een
certificaat met daarop een met de hand ge-
schilderd familiewapen ( 8 x 6 cm). Het
schild werd zwart/wit (gearceerd) met een
wapenbeschrijving in het Jaarboek van het
CBG vermeld. Dit alles voor een all-in prijs
van €424,-.

Veel aanvragers stellen het op prijs om hun
familiewapen op A4-formaat aan de muur
te hangen. Daaraan wordt nu tegemoet ge-
komen. Bovendien krijgt men de keuze uit
een met de computer getekend wapen of
een met de hand geschilderd wapen. De
door de aanvrager gekozen optie wordt
daarna in het certificaat ingescand. Door
deze keuzemogelijkheid wordt de registra-
tie een stuk goedkoper. Tevens zal door de
nieuw opgezette structuur de afhandeling
worden bespoedigd. Voor aanvragers van
een registratie is het vanaf heden ook mo-
gelijk bij het CBG een wapen te laten ont-
werpen.

Vanaf 1 januari 2004 wordt dit nieuwe pak-

ket gepresenteerd, aangepast aan deze tijd,
met de hiervoor genoemde keuzemogelijk-
heid voor de aanvrager. Het gebodene ziet
er als volgt uit:
Bij akkoordbevinding wordt aan de aanvra-
ger een registratiecertificaat verstrekt met
de beschrijving van het wapen, een teke-
ning in kleur en gegevens over de oor-
sprong van de familie. Bij een oud (reeds
bestaand) wapen wordt aangegeven wie het
wapen heeft gevoerd en op welke wijze de
aanvrager aan die persoon verwant is. Bij
een nieuw wapen wordt informatie over de
motivatie voor de samenstelling ervan op-
genomen. Tenslotte vermeldt de inschrij-
ving naam, geboorteplaats en -datum, ou-
ders en woonplaats van de aanvrager en
eventuele nadere bepalingen. Daarbij ont-
vangt de aanvrager een afbeelding op A4-
formaat en een digitale versie van de teke-
ning. Een kopie van het certificaat wordt in
het wapenregister van het Centraal Bureau
voor Genealogie opgenomen. Daarnaast
wordt het wapen in de Heraldische data-
bank beschreven en afgebeeld en aangekon-
digd in het kwartaalblad Genealogie van
het CBG.

De kosten van registratie nieuwe stijl (incl.
ontwerp, beoordeling en registratiecertifi-
caat) bedragen € 250 (vrienden/contri-
buanten van het CBG betalen € 225).
Extra mogelijkheden zijn het laten vervaar-
digen van een handgeschilderd wapen op
A4-formaat voor € 250 en een gearceerde
zwart/wit-tekening voor € 25. Dit laatste
voor publicaties in zwart/wit, bijv. in een
familieperiodiek of -boek of als model voor
het graveren van een zegelring.
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Voor nadere informatie over wapenregistra- 3150538).
tie kunt u contact opnemen met H.K. Over wapenregistratie is ook een brochure
Nagtegaal, projectleider heraldiek (070- bij het CBG verkrijgbaar.

Beroepen van toen
Onderkoopman - Panneman
H.M. Lups

Onderkoopman
Rang bij de VOC.

Opdoener
Losse werkkracht, werkzaam in de mee-
krapstoof.

Ook opdoenster, vrouw die de was opdoet:
"Eene bekwame opdoenster kan geplaatst
worden aan de bleekerij "De Lelie", (ont-
leend aan een advertentie)

Opperknecht
In de landbouw de eerste knecht of mees-
terknecht. Ook opperknecht van de metse-
laars (Zaltbommel 1585).

Opperman
Eertijds operman, ook wel upperman: de
werkman die voor de metselaar de materia-
len (stenen, kalk, enz.) aandraagt. Vroeger
ook de handlanger van de (dak)dekker.
De term 'oppermans dagloon' werd gebruikt
om aan te geven dat het om een gering loon
ging-

Opperkoopman
Rang bij de VOC

beeldhouwers en ornamentmakers.

Ossenkoper ook wel ossenkramer
Koopman in ossen

Oudkleerkoper naar een gravure
van E. Brown

Ornamentmaker
Vervaardiger van ornamenten,. Decoratieve Oudkleerkoper, oude-kleerenkooper,
versieringen, aangebracht door schilders-, Mnl. oudecledercoper enz. (zie Verdam).
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Van oude kleederen en Koopen met -er.
Bij verkorting ook oude-kleerkoop en
soms oudskleer
Koopman in oude kleederen, iemand die
oud goed verkoopt en herstelt..
In de tijd van de gilden moesten ook de ou-
de- en nieuwe-kleerkopers de verschuldig-
de entreegelden aan het kleermakersgilde
betalen1. In de zeventiende en achttiende
eeuw bedroeg dat acht en veertig gulden.
Het was een beroep dat ook door het joodse
volksdeel mocht worden uitgeoefend2.
1. Zie Oude Tijden 1870, pag. 29
2. Zie bijv. Jaarboek CBG, deel 26, 1972,
pag.61
"Ten derden heeft d' Amptman zijnen ghes-
woren oudecleercooper, om de goeden van-
den ghecondemneerde, by openbaere
wtroepinghe te vercoopen," Cost. v. Antw.
2, 14. "De Out-kleer-verkoopers ende Uyt-
dragers sullen alle goederen ... voor hare
deuren ten thoon moeten hangen," Keuren
v. Leyd. 199.

Overwegwachter
Belast met het openen en sluiten van de
spoorbomen bij bewaakte overwegen toen
dit nog niet geautomatiseerd was.

Paalmeester
Ook wel pael- of boommeester
1. In Holland was de paalmeester de per-
soon die gerechtigd was het paalgeld van de
schepen te innen.
De Paelmeesters der Stede van Amstelre-
damme, oft de Pachters van 't Recht staende
tot die onderhoudenisse ende bewaernisse
vande Baken, Kapen ende Tonnen (Handv.
v. Amst. 31 a van 1563).
2. In Brabant was de paalmeester erfschei-
der, ambtenaar die belast was met het vast-
stellen van de grenzen tussen eigendom-
men.

"Als twee Parthyen twistich syn van
erffven ende sy ... begeren ... Palinghe off
Scheydinge gedaen te hebben, behoort t'zel-
ve te versuecken aen den Scouteth ende
Schepenen, die als dan consenteren te ne-
men die vier Paellmeesters binnen deser
Stadt ... omme 't zelve te doene. (Cost. v. 's
Hertogenbosch 41).
De werkzaamheden van de Paalmeesters
zijn ate 's-Hertogenbosch o.a. vastgelegd in
het "Reglement en Instructie voor de Drie
Gezwore Paalmeesters der Hoofdstad 's
Hertogenbosch (1776-1783)
3. Opzichter over het paalwerk.

Pachters van den haardasch of straat-
vuilnis
Zij kregen het recht de haardas en of het
straatvuil in te zamelen, waarna het door
hen werd verkocht.

Pakker
1. Degeen die op een papiermolen de verse
vellen aanpakte: Op de vroegere papiermo-
len vond men twee pakkers: de boven- en
onderpakker.
2. Werkzaam in een pakkerij - klanderij -
glanzerij (textielbehandeling).
In de Amsterdamsche Courant van 24 april
1802 adverteerde Gysbert van Rossum:
De ondergetekende, met de dood van de
weduwe la Fontaine Verwey eigenaar" ge-
worden zynde van de door haar geëxerceer-
de pakkery, klandery en glanzery op den
hoek van de Agterburgwal en Koestraat te
Amsterdam, bericht hiervan het geëerd pu-
bliek en byzonder de kooplieden.
3. Inpakker van koopmansgoederen, haring
enz. Dit mocht oorspronkelijk alleen gebeu-
ren door daartoe bevoegde personen. In
Amsterdam: Packers van laken, aangesteld
en beëdigd van Stadswege; in Haarlem de
Packers van de Bont Lynwaaten; in Delft
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t.b.v. de Lakenhal beëdigd twee Packers,
een Meter, twee Persers enz.

Paklo(o)per
Manufacturier, die met een pak textiel van
deur tot deur ventte.

Palfrenier
Eerst paardenknecht, stalknecht, later twee-
de of hulpkoetsier, koetsbediende.

Pander
Gerechtelijke beslaglegger, pandnemer.

Pandmeester
Degenen die het beheer hadden over een
pand- of verkooplokaal: De Pandmeesters
... sullen gehouden sijn dese Ordonnantie
en verdere Articulen, die op 't Pand gestatu-
eert sullen werden, promptekijk ... te doen
observeren. Handv. v. Amsterdam 1297 b
van 1675.

Panneboeter
Ketellapper, maker en reparateur van pan-
nen en ketels.
De panneboeter sal .... in 't maken van de
nieuwe pannen, gheen andere nagels mogen
gebruycken, als die gemaeckt sullen wesen
van goet gansen pan yser, ofte ten minsten
by gebreck van het pan yser, van het alder-
beste roedt yser" (Handv. v. Ench, 218b
(van 1611)

Panneman, ook pannemeester
Panneman, eigenaar van een zoutziederij,
zoutzieder. Ook mnl. "Dat de Pan-luyden

die neeringe doen, gehouden sullen wesen
soo veele materie van assche uyt haren
Keete komende te leveren daer men de
Dijck mede sal mogen hoogen ende effe-
nen," Handtv. v. Ench. 207 b (a°. 1561).
"Elck hondert Zout dat by de Panneman
gherafineert wort," Gr. Placaatb. 1, 1802 (a
°. 1583)." Ende sullen die panluyden voor-
taen moghen maecken ofte zieden vier pan-
nen 's weecks, welcke zout sy voor Broet-
zout sullen mogen verkoopen," Handtv. v.
Ench. 209 a (a°. 1611). "Dat de Soutsieders
ofte Panneluyden, voortaen niet en sullen
mogen eenich Sout verkoopen ... by den
Schepel ofte kleyne mate," Gr. Placaatb. 1,
1805 (a°. 1625). "Den Panneman of Gros-
sier, alwaer het selvige Sout sal werden ge-
haelt," 4, 779 a (a°. 1683). "Dat... de Zout-
zieders en Panneluiden geen Grosseryen
van Zout zullen moogen exerceeren als in
een Huis apart," 7, 1399 a (a°. 1749). "De
Keetmeesters of Panneluiden verbinden zig,
by eede ..., dat zy geen Zout zullen maaken,
dan van goed grof zout", WAGEN., Amst.
2, 483 b.

N.b. Als 'tussendoortje' wordt in het ja-
nuari-februarinummer van Ons Erfgoed
iets uitgebreider stilgestaan bij de stro-
hulzenfabricage. Hoewel deze bedrijfstak
nog maar een veertig jaar geleden is ver-
dwenen, bleek het vrij moeilijk voldoen-
de gegevens te vinden over het productie-
proces. Dank zij de medewerking van
verschillende personen hebben we een
aardig overzicht kunnen krijgen.

Redactie en administratie wensen n een voorspoedig en gezond
2004 met veel leesplezier
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Nogmaals de Franse conscriptie
JW. Koten

Naar aanleiding van ons artikel Landstrijd-
krachten in de 19de eeuw in genealogisch
perspectief (zie Ons Erfgoed, nrs 2 en 3
van 2003) kregen we enkele aanvullende
opmerkingen van de heer Paasman die ons
bovendien op enkele onduidelijkheden
wees. Wellicht ten overvloede, willen wij
daarom over de militairen tijdens de Franse
periode toch nog enkele aanvullende kant-
tekeningen schrijven. Daarbij hebben wij
ook nog raad gevraagd van Thieu Wieërs
een kenner bij uitstek van de Franse militie
periode in de zuidelijke provincies.

De gesignaleerde onduidelijkheden betrof-
fen vooral de periode van 1810-1813: de
zogenaamde 'Franse periode' toen wij deel
uitmaakten als Hollandse provincies van
het Franse imperium onder keizer Napoleon
Bonaparte. Vooral deze periode is voor ge-
nealogen moeilijk. Voor een deel komt dat
door de loop der geschiedenis, omdat zich
veel bronnen in Frankrijk bevinden, maar
ook de massale sterfte onder de troepen
leidde soms tot een administratieve war-
boel.

De Bataafse periode en het eerste ko-
ninkrijk 1795-1810
Tijdens de eerste fase van de Franse over-
heersing die bekend staat als de Bataafse
periode (1795-1806) moesten wij een grote
eigen troepenmacht leveren en tevens een
bezettingsleger op onze kosten onderhou-
den. Deze Franse bezettingsmacht bestond
uit uitgemergelde slecht gevoede soldaten
die wel sansculotten werden genoemd
(broeklozen.) In totaal hebben we geduren-

de enkele jaren niet minder dan 200.000
soldaten voeding en onderdak moeten bie-
den. Officieel hadden wij nog een grote ma-
te van zelfstandigheid, maar de Fransen
hadden een dikke vinger in de pap.

Ook Nederlanders werden voor militaire
dienst aangeworven, al bestond er aanvan-
kelijk weinig dwang. Men verbaast er zich
over dat zoveel Nederlanders in Franse
dienst traden. Dat is te meer verwonderlijk
omdat de soldatenstand nooit zo'n populari-
teit in Nederland had gehad. Men keek
zelfs een beetje neer op de soldateska. De
gemiddelde burger liep niet graag in een
militair uniform als dat niet persé hoefde.
Men liet de militaire dienst liefst aan o.a.
Duitsers over. In ons leger voor de Franse
periode ziet men dan ook veel buitenlandse
huurlingen. De deelname aan het Franse
leger door zo veel Hollanders kwam waar-
schijnlijk omdat de Franse legers glorieus
waren en hier te lande voor veel jonge man-
nen geen emplooi was. In deze Hollandse
regimenten werden naast Hollanders ook
veel buitenlanders opgenomen, om aan de
minimale verplichtingen te kunnen vol-
doen.

Koning Lodewijk Napoleon, onze eerste
koning had iets van de militaire geest van
zijn broer in zich. Hij hield zich intensief
met het leger bezig en (re-)organiseerde
nieuwe en oudere legereenheden. Voor de
genealoog is het belangrijk dit te beseffen
omdat de meeste militairen slechts kunnen
worden gevonden op basis van de legereen-
heden waarin zij gediend hebben. Met na-
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me zien we in 1808 diverse decreten waarin
legeronderdelen werden gevormd die nog
lange tijd daarna onder diverse andere na-
men bleven bestaan. Napoleon zelfwas niet
zo tevreden over zijn broer die zich soms
meer als Hollander dan als Fransman ge-
droeg. In 1810 moest broer Lodewijk Na-
poleon dan ook vertrekken en wij verloren
daarmee onze Hollandse zelfstandigheid
volledig.

Deel van Frankrijk
De grote omslag vond dus plaats in 1810
toen we deel van Frankrijk werden. We
moesten ons naar het Franse bestuurlijke
systeem gaan voegen, hetgeen op zich geen
grote bezwaren en tegenwerpingen oplever-
de. Maar het betekende wel dat het Franse
conscriptiestelsel ook hier te lande ging
gelden. Het duurde toch nog tot 1811 (3 fe-
bruari) alvorens het decreet van het loting-
systeem rechtsgeldig werd. Dat wijst er op
dat de autoriteiten problemen verwachtten.
Hoewel tot die datum men nog vrede had
met het grotendeels Franse bewind, veran-
derde dit na 1811 drastisch. Er ontstond
weliswaar niet een massaal, maar toch een
algemeen verzet, zij het overwegend met
een passief karakter. De conscriptie bete-
kende dat ingelote militairen nu verplicht
waren dienst te nemen in het Franse leger.
Dat betekende in veel gezinnen verlies van
de kostwinner. Het was toen al duidelijk dat
de kans op (gezonde) terugkeer gering
moest worden beschouwd. Vandaar dat de-
ze conscriptie tot verzet en sabotage leidde
waarbij vele arrestaties plaatsvonden, exe-
cuties werden uitgevoerd en bij rellen men-
sen soms standrechtelijk werden doodge-
schoten. Bekend is de muiterij van het dorp
Scheveningen waar 59 mannen werden op-
geroepen voor de zeeconscriptie.

Grote mobilisatie voor de Russische veld-
tocht
Omdat Napoleon bezig was met de voorbe-
reiding van de veldtocht naar Rusland wer-
den snel daarna nog twee extra lichtingen
opgeroepen. Niet alle opgeroepen militairen
waren bestemd voor de veldtocht. Een deel
bleef in Nederland en werd ingedeeld bij de
departementale garde die een soort 'hóme-
guard' (burgerwacht) was en die een taak
had zoals de vroegere Bataafse burger-
wacht.

De loting trof vooral mannen uit arme
gezinnen
Napoleon vertrok met een grote legermacht
(inclusief ca 15.000 Hollanders) naar Rus-
land en leek onoverwinnelijk. Maar hij had
buiten de strengheid van het klimaat van
Rusland gerekend. Heel veel militairen
sneuvelden niet aan het oorlogsgeweld
maar aan de ziekten opgelopen tijdens deze
krijgstocht. Gedwongen tot de terugtocht
leed het eertijds steeds zegevierend leger
bij de tocht over de Berezina een gevoelige
nederlaag. De Berezina is een zijrivier van
de Dnjepr, in Wit-Rusland. Deze rivier was
door de ijsgang zo vol ijsschotsen dat men
nauwelijks een goede pontonbrug kon bou-
wen. Bij de overtocht ontstond paniek
waardoor duizenden het leven in het koude
water lieten. Van de 15.000 Nederlanders
die aan deze veldtocht naar Rusland deelna-
men kwamen maar zo'n 600 terug. Het le-
gerbulletin waarin deze nationale catastrofe
werd aangekondigd was nummer 29 van de
21ste December 1812. De omvang van het
verlies drong geleidelijk aan tot de bevol-
king door, hetgeen tot veel opstandigheid
en gemor leidde. Het heette: Napoleon, u
hebt de vrouw van haar man beroofd, de
kinderen van hun vader, de ouders van hun
kostwinnende zoon. Alom waren rellen. Bij
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het plaatselijk openlijk verzet werd hard
ingegrepen en er werden vele doodvonnis-
sen voltrokken.

Deze opstanden waren volksopstanden om-
dat juist de gewone man het meeste door de
conscriptie werd getroffen. De elite die toch
al Frans gezind was hield zich vrij gedeisd.
Men kon zich via het remplacantenstelsel
immers van de dienst vrij kopen. Men
moest dan wel diep in de geldbuidel tasten
want het stellen van de remplacant kostte
tussen de 1000 en 3000 gulden, een onge-
hoord bedrag als men beseft dat het gemid-
delde jaarloon van een vakman ongeveer
400 gulden bedroeg. Het gevolg was dat het
leger van Napoleon aanvankelijk geen zo-
nen van weigestelden telde.

De algemene conscriptie
Het type verzet veranderde toen de algeme-
ne conscriptie werd ingevoerd bij decreet
van 5 April 1813. Deze conscriptie hield in
dat het lotingsysteem met remplacanten
werd verlaten zodat nu ook zonen van de
burgerlijke elite voor de krijgsdienst wer-
den opgeroepen. Deze werden ingedeeld in
de garde d'honneur (eregarde). Het eervolle
was een verzoeting van de financiële ader-
laat die de betrokken familie kreeg opge-
legd. Leden van de eregarde moesten het
uniform zelf betalen en tevens een paard
onderhouden. Dat betekende een uitgave
van rond de 700 gulden, een voor die tijd
klein vermogen. In totaal werden ca 500
van deze elitemilitairen opgeroepen. Het
was dan officieel geen conscriptie maar een
vrijwillige dienstname, in feite moesten de
departementale prefecten toch een bepaald
quotum jongeren van gegoede huize leve-
ren, indien niet goedschiks dan maar
kwaadschiks. Zodoende moesten zelfs en-
kele dienstweigeraars door de gendarmes

van huis worden opgehaald. Weinigen van
deze eregardisten hebben echter het front
ooit gezien. Zij verbleven in Frankrijk en
sommigen hadden het zelfs door de loop
der gebeurtenissen aangenamer dan in het
moederland. Het merendeel kwam behou-
den weerom. Dat neemt niet weg dat er wel
verzet was tegen de Fransen in de hogere
kringen. Tot veel concrete verzetsdaden
kwam het echter niet. Na enige verspreide
strubbelingen (de apriloproeren van 1813)
werd het opmerkelijk rustig, toen bleek dat
er einde aan de Franse overheersing zou
komen.

Veel belangrijker dan de oproep van deze
betrekkelijk kleine groep van de elite was
dat in 1813 nog twee lichtingen troepen
werden opgeroepen (februari en oktober).
Voor een deel hebben zij ook dienst gehad
in de burgerwacht die hier ter plekke de
verdediging op zich moest nemen tegen de
dreiging van invallende buitenlandse troe-
pen, die van het Oosten naar ons land kwa-
men.

De genadeslag voor Napoleon was de grote
nederlaag bij de volkerenslag te Leipzig.
Ongeveer 500.000 militairen stonden daar
tegenover elkaar. Het werd een groot bloed-
bad waarin ook heel wat Nederlanders zou-
den sneuvelen. Daarna trokken de Fransen
zich terug op het eigen land en werden wij
bevrijd door Pruisen en Russen (kozak-
ken). In haast werd toen door de krijgs-
machten vrede gesloten. Napoleon werd
naar Elba verbannen maar wist na korte tijd
te ontsnappen. In december 1813 landde
Willem van Oranje, vanuit Engeland, bij
Scheveningen in Holland, hij zou Neder-
lands soeverein worden en het jaar daarop
(1814) de titel Koning Willem I krijgen.
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Genealogische kanttekeningen
Overzien we het totaal dan zijn er bij de le-
gers van Napoleon rond 30.000 mannen be-
trokken geweest waarvan maar ongeveer
30% de diverse krijgshandelingen hebben
overleefd. De genealogie van de militairen
tijdens de Franse periode blijft een moeilij-
ke zaak omdat veel documenten buiten ons
land verblijven en de slachtingen soms.
massaal waren. Vaak zijn de documenten
ook niet volledig. Daarom moet men ook
op indirecte evidentie afgaan, zoals huwe-
lijksverklaringen van de kinderen (ontbrak
de vader dat werd dit vermeld in de huwe-
lijkse documenten), zaken rond erfenissen
en dergelijke. De uitwerking van de Franse
gegevens verschilt nogal wat per provincie.
In het stuk van de heer Paasman kan men
zaken over Friesland vinden. In Limburg is
veel werk gedaan wat betreft de Franse pe-
riode. Al eerder gold in Limburg het Franse
conscriptiestelsel, omdat Limburg veel eer-
der deel uitmaakte van het Franse imperi-
um. Op het rijksarchief maar ook in andere
archieven kan men een monografie vinden
"Conscription" waarin veel gegevens te
vinden zijn. Ook bestaan er uitgebreide na-

Vragen en contacten
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruimte dit
toelaat. Maximaal per jaar 750 letters/spaties. Con-
tactzoekers en vragen worden ook op het internet
geplaatst. Bij contactzoekers dus zo mogelijk ook uw
e-mailadres vermelden. Antwoorden op vragen gaar-
ne naar de redactie, zodat deze, al dan niet samenge-
vat, in dit tijdschrift gepubliceerd kunnen worden,
mede als informatie voor andere geïnteresseerden.

Van Beek.
Renerus of Reijnier van Beek . * Leende 30-09-
1740, zoon van Wynandus Corstomasse van
Beeck en

menlijsten van opgeroepen Limburgers
voor de Franse krijgsmacht. Voor het overi-
ge verwijs ik graag naar het uitstekende
werk van Thieu Wieërs die deze zaak bij
eigen onderzoeken (kwartierstaat Geistin-
gen) zeer goed heeft uitgezocht. In het alge-
meen rijksarchief, thans het Nationaal Ar-
chief is een (niet volledige) lijst te vinden
van Nederlandse soldaten die bij de Franse
legers zijn omgekomen. Daarnaast kan men
geluk hebben omdat er ook nog wel wat
conduitestaten, lijsten van militairen met
pensioenrechten enz. te vinden zijn. Voor
het overige verwijzen wij naar het uitste-
kende artikel van de heer Paasman waarin
alle overige opties uitvoerig zijn belicht.
Zie KA Paasman (2002) Op zoek naar Ne-
derlandse militairen in leger en marine van
Napoleon. Ons Erfgoed jg. 10 pag. 58-70.
Men vindt daar een prachtig overzichtje
van alle bronnen die u kunt raadplegen.

We danken de heer Paasman zeer voor zijn
kritische kanttekeningen en verwijzen nog-
maals graag naar zijn eerdere publicatie in
dit blad. Ook Thieu Wieërs wordt bedankt.

Geertruy Potters, geb. te ?, gehuwd Berschen-
hoek 17-05-1766 met Adriaantje Schreijers
( Schruyers), waarvan geen verdere gegevens
bekend. In Bergschenhoek werden twee kinde-
ren geboren, Catharina, doop B'hoek 13-07-
1766 en Gerardus, doop B'hoek 17-10-1767.
(bron ARA Den Haag doopboek B'hoek)
Gezocht volledige persoonsgegevens van ou-
ders en kinderen en eventueel verder nageslacht.
H.F.C.v.Beek, Beekmanstraat 18, 8265 ZR
Kampen, e-mailadres; vbeek-kampen@ wana-
doo.nl

Zie ook pag. 164
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Archiefnieuws
Apeldoorn - Het Apeldoorns Archief is de eer-
ste van de drie instellingen die samen Cultuur
Onder Dak Apeldoorn (CODA) vormen die
naar het nieuwe gebouw van architect Hertzber-
ger achter de Centrale Bibliotheek verhuist.
Onlangs is een begin gemaakt met de verhui-
zing (naar Vosselmanstraat nr. 299).
Honderden archieven van de gemeente, bedrij-
ven, verenigingen en personen, met daarnaast
tienduizenden foto's en ansichtkaarten, worden
van de huidige locatie Condorweg, waar het
archief twintig jaar heeft gezeten, naar de de-
pots boven in de nieuwbouw vervoerd.
In verband met deze verhuizing is het archief
gedwongen (voorlopig even) te sluiten. Hoewel
de officiële opening van het gebouw van Hertz-
berger pas maart 2004 plaatsvindt, wordt er de
komende maanden al gebruik gemaakt van een
deel van de nieuwbouw.
Zo opent op 1 december alvast het kenniscen-
trum. Daar vindt het publiek het vernieuwende
geïntegreerde informatieaanbod van het archief
en de andere twee CODA-instellingen, de bibli-
otheek en het Apeldoorns Museum. De eerste
twee maanden is het archief alleen via de Cen-
trale Bibliotheek bereikbaar.
Nadat het gebouw in maart officieel geopend is,
zal het publiek ook door de hoofdingang op de
hoek Vosselmanstraat/Roggestraat naar binnen
kunnen.
Openingstijden Kenniscentrum De Verdieping
m.i.v. 1 december: maandag, woensdag en don-
derdag van 10:00 -20:30 uur, dinsdag en vrijdag
van 10:00 - 17:30 uur en op zaterdag van 10:00
tot 16:00 uur.

Deventer
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB)
bieden voortaan hun dienstverlening geïnte-
greerd aan. Heden en verleden, archief en bibli-
otheek zijn versmolten tot één organisatie.
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek omvat nu
vier onderdelen: de wetenschappelijke biblio-
theek van Overijssel, het stadsarchief van De-

venter, de historische Stadsbibliotheek en de
bibliotheek van Saxion Hogeschool IJselland.
Het archief trekt per jaar zo'n 3.500 bezoekers,
de bibliotheken 65.000.
Op één adres, Klooster 12 in Deventer, kan ie-
dereen terecht om bijvoorbeeld de wetenschap-
pelijke bibliotheek te raadplegen, of voor genea-
logisch onderzoek, of om bouwdossiers op aan-
vraag in te zien. Alle informatie is te vinden op
één plek.
Deze samenvoeging van een archief en een bi-
bliotheek is gepaard gegaan met een groot-
scheepse herinrichting en restyling van uitleen-
balie en studiezaal. De opnieuw ingerichte pu-
blieksruimte van Stadsarchief, en Athenaeumbi-
bliotheek is reeds in gebruik genomen.
Voor meer informatie kunt u. terecht op; www.
sabdeventer.nl

Maassluis
Vlaardingen/Maassluis - Het archief van Maas-
sluis verhuist over enkele maanden naar Vlaar-
dingen. Een kleine honderdzeventig strekkende
meter aan stukken met informatie over geboor-
tes, huwelijken en overlijden van generaties
Maassluizers is dan op te vragen bij het archief
aan het Emaus in Vlaardinger-Ambacht.
Maassluis heeft geen eigen, apart stadsarchief
met archivarissen: de stukken liggen gewoon in
het stadhuis, met een kamertje in de buurt voor
eventuele bezoekers. Maar weinig Maassluizers
zullen er een probleem van maken dat ze Voor
een blik in de vergane tijden van hun stad vanaf
volgend jaar naar Vlaardingen zullen moeten. In
het afgelopen jaar werden de Maassluise ar-
chiefstukken slechts zo'n tweehonderd keer in-
gekeken, waarbij vijftien procent van de bezoe-
kers uit Maassluis kwam. De rest van elders.
Voor hen maakte het dus weinig uit of ze naar
Maassluis of Vlaardingen moeten. Het Vlaar-
dingse stadsarchief gaat de Maassluise stukken
vanaf 1614 tot 1930 beheren. Het archief over
de laatste 75 jaar blijft in Maassluis zelf.
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Mulderije 5:120
Mullem van 1:27,
3:123,4:78
N
Nachtigall 3:130
Naerssen van 4:74,
75
Nagtegaal 1:27,
2:85,3:130
Nagtegael 3:130,
131
Nederpelt 3:121
Neeff de 3:123
Neeff5:117
Néeff de 3:123
Neerlinter 3:124
Nes van 3:119
Nesch 4:72
Nierop van 3:118
Nieuwegiessen van
de 2:73
Nieuwenboer 5:113
Nievliet 6:142
Nieuwkoop (van)
4:78,6:164

Nijland 5:120
Nijs 3:124
Nooijer, de 1:27,
3:123,4:78,6:164
Noordhoek 3:123
Noortgouwe van
3:113
Noorthoeck 3:123
Numans2:68, 2:69

O
O'Reilly 2:72
Oeveren van 3:123
Oldenboom 1:27,
2:73,4:78
Olivier4:78
Olmius 2:73
Olshoorn2:71
Olthof5:120
Onderdijck 5:113
Onyn de Chastre d'
3:123
Oosterling 1:13
Oosthoek 5:121
Oppenheimer 5:131,
132
Orssen 1:27,2:73,
4:78
Otté 3:123
Otten de Cort 4:78
Outryve van 6:164
Outshoorn 3:118,
120
Overbeke van 4:81
Overgauw 2:75
Overmeer 3:116,
117, 118, 119, 120,
121,4:78

Paddenburg 3:128
Paradis 1:3
Pare 2:67
Pattyn 6:164
Pauw 4:77
Peemans 3:123
Peeters 3:123
Pekelharing 3:123
Pel(l)is(s)it(er) 2:73
Pender de 4:78
Peterse6:164
Philipsdr. 4:73
Phiolen van 3:118

Piening 2:80
Pieters4:71, 72
Pietersen 5:113
Pieterss5:lll
Pira 3:124
Planckaert 6:164
Plasschaert 3:123
Poelgeest van 4:78
Poelgeest3:117,
118

Pons 5:111, 5:113,
114
Possewijck 3:123
Posthumus 1:43
Pothoff 1:27
Potter 6:159
Potters 6:172
Pous 3:107
Prehm 5:120
Prins 3:124
Proje 4:71
Pronck van Sonne-
velt 4:78
Prooyen van 4:71
Provoost 6:164
Puit de 3:124, 5:121
Pulincx 3:124
Puylaert 4:85

R
Raadsveld 1:14
Ram de 4:78
Randwijk van 4:81
Raphels 3:106
Raymakers 4:85
Rechteren van 1:27,
40
Reder(s) 3:120
Reede van 2:79
Reigersberg 3:108
Reijnders 4:78
Reintjes 5:121
Remijn 6:164
Rentmeester 3:111
Rey van 5:116
Rhee van 1:26
Riedel2:81
Riemersma 1:27
Rietberg(h)(en)\Dijk
5:121
Rietberg(h)en 6:164
Rijeken 6:163
Rij zendaal 1:19

Robertson 1:44
Rochiusz. 4:73
Roelofs 1:27,3:132
Rombouts 3:124
Romeyn 4:73
Roo de 4:72
Rooij de 5:121
Rooijen van 3:121
Roothaar 1:43
Rooyackers 3:124
Rossum van 6:167
Roy de 2:73, 4:78,
5:121
Rozenburg 3:118
Ruert 5:120
Rugge van 5:115
Rugge(n)5: 116
Ruisvelt van 4:69
Ruler van 2:73
Rusvelt van 4:70
Ruyter (de) 3:125,
4:69

Sangers 5:115
Schaake 1:27
Schaepman 1:8
Schaert4:73
Schalkwijk 3:118
Schaper 4:79
Scherrenburg van
6:164
Schinne van 1:26
Schipper 5:111
Schley van der
6:159
Schoonboom 3:132
Schooneman 5:115
Schouten 1:27,
3:122,4:72
Schouwenaar 3:122,
124
Schreijers 6:172
Schrijen 4:87
Schruyers 6:172
Schuitemaker 4:78
Schuts 3:124
Selbach van 1:26
Sensen 3:124
Serné 1:44
Servaes 3:124
Severen van 6:164
Sibbedeuse 4:71
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Sibben van 1:27
Slingeland van 4:74,
75
Slingenberg 2:64
Slotboom 4:79
Sloterdijk 3:128
Smack 3:124
Smaling 5:131
Sman van der 3:119
Smeenk 4:79
Smeesters 3:123
Smidt4:79
Smit 2:64, 4:70,
6:157, 164
Snellen 4:82, 87
Snijer 3:116, 4:71
Snoeren 1:27,2:73,
4:79,5:121
Soet(e)man 1:28
Soetermeer van 2:71
Son van 4:82
Sonius 3:120
Sorreguieta 2:72
Spies 1:28
Spittels 4:88
Starre 3:117
Starrenburg van
4:74
Stavenisse 3:111
Steen Redeker 1:28
Stegeman 4:79
Stegeman 1:28
Steinmetz 2:64
Sterckendries 3:124
Sterk 1:44
Sternsdorff 1:12, 13
Sterren van der 4:87
Stolpe van de 3:123
Stoop de 6:164
Stoutjesdijk 3:124

Stralen van 4:79
Strijen van 4:67, 70,
71 '
Strompe van der
1:28
Stro tz 2:64
Sweïner2:68

T
T'Hooft 2:70
Tack 6:164
Tas van der 4:85
Tatenhove 5:121
Telle 3:111
Thibault de
Boesinghe 6:164
Thie! van 3:124
Tholen 6:163
Thomassen 1:26,
2:72,3:120
Thooft 2:70, 3:71
Thörig2:75
Thuys 6:150
Tijmpel van den
4:75
Timmerman 3:124
Tje(i)pkema 1:12
Top 5:121
Tukker 1:44
Tulmand-Willems
2:53

U
Udekemd'3:124
Uijl den 2:73

v
Vancoillie 2:73
Vandenpias 3:124
Vanderkelen 3:124

Vechelen van 4:82
Veenbrink 1:28
Veenhuizen 5:121
Veerssen van 5:121
Veld in't 4:70
Veldhuis 4:79
Vellekoop 1:43, 44
Velleman4:79
Velsen van 1:26,
2:72,6:157
Velt int, 5:113
Velthoven
Verbinnen 3:123
Verbrugge 4:82
Verdett4:88
Verduijn 4:85
Verhagen 4:88
Verhelst 2:73, 4:79,
6:164
Verheye 3:107
Verhoeven 3:123
Verlinden 3:124
Vermaas 4:72,
5:111, 115
Vermaes 6:164
Vermaet2:73
Vermeer 2:70
Vermeij 4:85
Vermeulen 3:118
Vermij 3:124
Verschoor 4:85
Verschuer 2:63
Verschure 4:79
Verschuur 6:157
Verstraeten 4:88
Verstrompe 1:28
Vervoorn 6:164
Vetje 4:79
Vijver 3:103
Visscher2:71

Visser 1:28,3:116,
117,4:69,71,72
Visser de 3:122,
5:121
Vissering 6:156, 157
Vlasblom 4:70
Vlemincx 1:28
Vleutvander3:121
Vogel 3:124
Vogelaar 3:119
Vonk 3:120
Voorhout van 2:79
Vorrink 4:54
Vos de 3:109, 110,
111
Vranckx 3:124
Vredenburgh 4:70
Vries de 1:27, 42,
43,44

W
Waal de 1:44
Waalwijk 4:83
Waes van 4:74
Wagenmaker 5:115
Wal van der 2:81
Water van de 1:27
Weenink 5:120
Weidmann 3:124
Wel van der 1:44
Welschen 1:28,
3:124
Werf van der 1:44
Wessel3:119
Westplate 4:79
Wetering van de
5:114
Wetten van 5:115
Wieberdink4:78
Wieland 5:121

Wielen 3:111
Wijk 5:121
Wijk van 1:26
Wijnants 3:124
Wijngaerde van
3:123
Wijsman 3:120
Wijtensz. 3:124
Wilbrink 1:27
Willems 6:164
Willemsen 1:27
Willet 2:69
Wilson 1:44
Winklerin 2:67
Witte 3:121, 6:164
Witteveen 4:79
Wol van der 5:120
Wolf (de) 4:68, 68,
70,71,72,73,6:164
Wolters3:118, 120
Wulp 4:70, 72
Wyels de 3:124

Y
Ypey 2:64

Z
Zalm van der 3:121
Zandbergen 1:43
Zangers 5:115
Zee van 2'64
Zeelenberg 1:40
Zonderop 3:122
Zorreguieta 2:72
Zuidwijk 3:122
Zweers 1:26,2:72

Te Koop
Ons Erfgoed. Verschillende jaargangen (niet ingebonden, niet alle jaargangen zijn
meer aanwezig), zo lang de voorraad strekt per jaargang € 5,00
Het Geslacht Van Vollenhoven (oud Overijsselsen Geslacht), auteur M.W.R. van
Vollenhoven (1917) met o.a. als bijlage Pieter van Volenhoven als garde d'honneur
door dr. E. Wiersum € 70,00
Groszes Wappen Bilder Lexikon, Ottfried Neubecker € 55,00
Nederlandsche Familiewapens, H.W.M.J. Kits Nieuwenkamp. Uitg. in verzamelband ..€ 65,00
Heraldik, O. Neubecker € 25,00
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Aanvulling kwartierstaat
Van Houten-De Leeuw
2; 70
Aardrijkskundig Woor-
denboek v. v.d. Aa (cdr
uitgcg door CBG) 6:145
abacus 5:91
dc:c van indemniteit
3:104
advertenties, zakelijke
1:5
'-iftuunming, wettige 1:1 >
Agenda 1.43, 2: 88,
3:13 1,4:79, 6:i?J '
akten van indemniteit
2:56
Amsterdam als stapel-
markt 4:60
Archief weeskamer Zie-
rikzce toegankelijk ge-
maakt 3:106
Archiefnieuws
(Apeldoorn, Deventer,
Maassluis) 6. 173
Archiefnieuws (Digitale
Siamboom Delft. Tre-
soar)V42
Archiefnieuws
(Nationaal Archief, Rijs-
wijk, Het Utrechts ar-
chief Zeeuws Archief)
5:125

archieven (notariële,
rechterlijke en weeska-
mer») 2-56
Armee, Bataafse 3:91

B
bmancemaeckers 2:62
Bataafse periode 6:169
Beerstraten, kunstschil-
ders uit de zeventiende
«uw 2:86
begrafenisregisters, Uit
Schiedamse 5:121
belastingkohieren 2:56
benoemingen 1:5, 7, 9
Beroepen uit het burger-

boek van Zierikzee 5:106
Beroepen uit de Registres
Civiques vertaald, Enkele
2:71
bestuursbenoemingen 1:8
bevolkingsregister 1:13,
2:55
bevolkingsstatistieken
1:8
bladen, illegale 1:4
bladen, provinciale 1:8
boedeldossiers, beschrij-
ving van 3:11i
boedclinventans 3: i 0 7
boedelpapieren 3: 113
Bockennieuws 1 :-l0,
3:129.. 4:86, 5:128
borgen 5:105
Borgstelling t.b.v. Syrnon
Jan Vechtersz. 6:135
Brabants Heem, 50 jaar
(cdr)
Bronbeek, Bibliotheek
4:55
buitenburgers 5:105
burgerlijke stand 1:8
Burgerlijke Stand 2:54
burgerwacht, gewapende
3:93
burgerwacht 6:171
Burgerwacht, gewapende
(Drenthe) 1:36

C
cavalerie 2:51
Centraal Testamentenre-
gister 2:55
Centraal Naam Register
NGV 2:56
cloacarius 3:128
Code Pénal 1:14
Commissie van liquida-
tie, de Algemene 3: 108
conscriptie 1:30,6:171
conscriptiestelsel 2:48,
3:92,6:170,172
conscriptiestelsel 6:172
conscriptiewet 1817 3:96
couranten, landelijke 1:5

Cronycke van Zeeland
3:108

D
Deel beklag van Adriaen
Cornelisz 5:109
Dentzsch, von 2:63
departementale garde
6-170
deserteurs, lijsten van
5-94
Didamse molens en mo-
lenaars 2:86
dienstplicht 1.29
dienstplichtigen, oproe-
pen van 2:49
dienstpüchtstelsel 1:30
dienstverband zesjarig
1:20
dientplicht, persoonlijke
4:49
Digitaal huizenonderzoek
in Delft 6:146
doopbewijzen 2:54
drageers, positie van de
4:63
dreiging (1859), Duitse
4:48
drukgeschiedenis, Neder-
landse 2:58

erkenning van verenigin-
gen 1:9
essayeur 2:62

Familie-onderzoek in het
voormalige N.O.I. 6:142
familieadvertenties 1:8
familiecentra
'Mormonen' 2: 57
Familiewapens vervaar-
digd met de computer,
nieuwe generatie 2:85
Franse periode 6:169
Frauduleuze feiten in de
akten van de burgerlijke
stand 1:12

Fundatiën der Vrijvrou-
we van Renswoude 2:79

G
Gaarderregisters 2:55
garde d'honneur 6:171
garnizoenssteden, bevol-
kingsregister van de 4:51
geboortsakte(n) 1:12, 15,
2.54
Gen-)Ws 2:55
Gendgiim 4 (cd) 1:39
Genealogie & Heraldiek
in Vlaanderen 2:87
Genealogische Vereni-
ging Frcrnetheus
(?,?nwkisten en schenkin-
gen t.b.v. bibliotheek)
2:75
geslachtsnaam, schrijf-
wijze van de 1:12
geslachtsnaam 1:13
Goudse humanisme 2:58
gouvernementspupillen
4:56, 5?
grootbuigers 5:105

H
HCCdagen (cdr) 1:39
Heraldische databank
6:165
Historische Tijdschriften
Noord-Holland (dvd)
1:39
Hoe rekende men vroe-
ger? 5:9'
Hoge Raad van Adel
6:165
Hollands muntgeld tij-
dens de Republiek, Het
6:135
huis-aan-huisbladen 1:4
hulpbedrijvcn van de
handel 4:61
huwelijksaangifte 1:14
huwelijksakte 2:54
huwelijksbijlagen 1:15,
2:54
huwelijksgoederenge-
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meenschap 1:15
huwelijksregistratie 2:55

I
impost 2:55
Indisch Familie Archief,
Stichting 6:145
Indo-Arabische systeem
5:92
infanterie 2:51
inschrijfregister 1:29

Jaarboeken 6:144

K
Kaarten en atlassen, digi-
tale (cdr's) 4:58
kerkgeschiedenis, Neder-
landse 2:58
kerspeloverzichten 1:37
klapwaker 3:126
kleinburgers 5:105
KNIL-militairen 1:17
kohieren van de Huis-
schatting3:114
koloniaal 1:17
Kooltjer 5:107
korps pupillen te Gom-
bong, Het 1:17
Korps Pupillen 1:18
Kort redactioneel 5:119
Krant als genealogische
bron (slot) 1:3
Kranten (Indische) 6:143
kwaliteitskranten 1:7
Kwitantie Geertruid van
Bleiswijk 1:25

landleger, organisatie van
liet 2:52
landstrijdkrachten na
Napoleon, de 3:95
landstrijdkrachten i.d. 19e

:euw, de 2:47,3:91,
1:47
eger 1840-1858, de situ-
itie van het 4:47
,eger, Het Koninklijk
iollands3:91
idmatenregisters 2:55
inietroepen 1:34

loodje leggen, het 4:67
loopbaan, militaire 2:50
loting 3:97
lotingcommissie 3:97
lotinglij sten 3:98
lotingsregister 1:29
lotingsysteem 1:35

M
Maes alias Vermaas uit
Klaaswaal, Het geslacht
5:111
mazelaar 1:21
me(e)ter (gesworen) 1:24
meedelver 1:21
meekrapteler 1:22
meester van en met den
zweerde 1:24
melkslijter 1:24
melkverkoper 1:24
messemaker 2: 60
messenslijper 2:61
meterstokkenmaker 2:61
militie 2:47
militie, de nationale 3:95
militieraad 3:99
militieregisters 2:55, 3:96
modderman 2:61
molenmaker 2:61
mollenvager/delver 2:61
muntateliers, inspectie
plaatselijke 6:137
muntcontrole, hulpmid-
delen voor 6:138
munten, De waardering
van de 6:138
muntgewichtmaker 2:62
muntheren 2:61
munthuizen 2:61
muntmeester2:61, 2:62

N
naai-matres 3:125
naaikussenmaker 3:125
naaimoeder 3:125
naaldenkoopman, naal-
denkramer 3:125
naamlijsten van geslaag-
den 1:9
Naamlijsten van de Euro-
pese Inwoners van Ned.
Indië 2:143
Naatnregister Ons Erf-

goed'2003 6: 174
naamsaannemingsregis-
ters 2:54
nachtbidder 3:125
nachtblaser 3:126
nachtroeper 3:126
nachttrompetter 3:126
nachtwerker 3: 128
namenlijsten van deser-
teurs 1:31
nappendraaier 3:128
Nationale Militie 1811-
1923 1:29
Nederlandse aanmoedin-
gingsprijs voor genealo-
gie 2002 1:28
negotiant 3:128
nestelkoetsier 3:129
nestellakei 3:129
nestelmaker 3:129
nettenboetster, netten-
breier, nettenmaker 3:129
nettentaander 5:109
niet-huwelijkse relatie
1:14
nieuws, kerkelijk 1:6
nieuwsbladen, regionale
1:9
Nogmaals de Franse con-
scriptie 6:169
noodslachter 5:109
notariaat, De praktijk van
het 6:152
notariaat in Friesland,
Het 6:149
notariaat, In Friesland
een vrij 6:150
Notariaat na 1809 6:153
notaris 5:109
notarissen, eed van 6:151
Numismatiek 6:139
nummerverwisselaar(s)
1:35,3:98,99
Nuttige bestanden 5:122

O
oculist 5:110
olderman 5:110
olieman 5:110
oliemolenaar 5:110
olieslager 5:110
omlo(o)per 5:110
omroep(st)er 5:110

onderkoopman 6:166
onderman 5:110
oorlog, Frans-Duitse 4:48
Oorlogsdocumentatie
2:58
oorsprong van de munt 6:
139
opdoener/opdoenster
6:166
opperknecht 6:166
opperkoopman 6:166
opperman 6:166
oprichting coöperatieve
bedrijven 1:9
oprichting bedrijven 1:9
Opsporing verzocht 2:54,
3:102
Opstand, Belgische 4:47
ornamentmaker 6:166
ossenkoper/kramer 6:166
oudkleerkoper/oude-
kleerenkooper 6:166
overlijdensakten 1:15
Overmeer, Stamreeks
van het geslacht 3:116
overplaatsingen 1:5
overwegwachter 6:167
Overzicht publicaties
1:26,2:72,3:122,4:77,
5:120,6:163

paalmeester 6:167
pachters van den haar-
dasch of straatvuilnis
6:167
pakhuizen van de koop-
lieden, werkzaamheden
in en om de 4:65
pakker 6:167
paklo(o)per 6:168
palfrenier 6:168
pander 6:168
panneboeter 6:168
panneman/pannemeester
6:168
paspoorten, militaire 4:51
patenregisters 2:55
Penning, 100ste 3:114
pensioenen 1:9
pers, katholieke 1:3, 7
persconcentratie 1:4
persoonskaarten 2:55
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persorganen, regionale
1:3
perszuivering 1:4
poort(ers)geld5: 100,
103
Poorter-of burgerboeken
5:100
poorterschap, verwerving
van het 5:102
poorterschap 5:100, 102,
103, 104
poorterschap, verlies van
het 5:104
poorterseed 5:101
Privacy en genealogie
2:77
Prometheus, Mededelin-
gen 4:83
promoties 1:5
publieksbladen 1:7
pupillen te Gombong
(aanvulling), Het korps
4:55
Pupillenschool, militaire
1:20

Q
quotisatielijst 1:37

R
ratelwacht 3:126
recht van de waag en de
ontwikkeling van de Am-
sterdamse stapelmarkt,
Het 4:59
Redactieadressen perio-
dieken 2:74
Regeling verkoop huisje
door kerkenraad van
Strijen 4:67
Regeringsalmanakken
voor Nederlands Indië
6:143

regimenten, Zwitserse
3:95
registers van overdracht
3:114
registratiecertificaat
6:165
Reglement voor den
nagtroeper of klapwaker
3:126
rekenen Romeinse 5:91
rekenen met de abacus 5:
95
rekenkunde 5:92
remplacanten 3:99
remplacanten 1:35
remplacantenstelsel, na-
delen van het 4:49
remplacantenstelsel
6:171
reservisten 1:36
roeper 5:110

scheepvaartberichten 1:5
schijthuysvager 3:128
schutterijen 1:34
schutterijen, de stedelijke
4:51
sekreetruimer 3:128
Sontbelasting 6:160
Sonttolregisters 6:158
Staatscourant 1:9
stadslibrije van Gouda
2:57
stamboek, militaire 4:50
Stamboeken Onderoffi-
cieren en Minderen K.N.
I.L. 1815-1898 1:21
stamboeknummer 1:29
stedelijk transport, de
organisatie van het 4:60
stempelsnijder 2:62
stilleveger 3:128

Streekarchief Hollands
Midden (regionaal-
historische bibliotheek
van het) 2:57
successiememories 2:55

Tiendaagse Veldtocht
4:47
tiendenstelsel 5:97
tolregistratie 6:158
topograaf/landmeter 1:17
topografische dienst 1:17
Tresoar 1:42
uittreksel van de geboor-
teakte 1:15

U
Utrecht, Provincie (cdr)
4:58

vader, biologische 1:13
valsheid in geschrifte
1:16
veelheid nieuws- en ad-
vertentiebladen 1:4
veembroeders 4:64
vemen 4:63
verduistering van staat
1:13
verenigingsbladen 1:5
Vergoeding voor ver-
minkte zeelui (1673)
2:84
verslagen van vergade-
ringen 1:8
vingerrekenen 5:91
Volkerenslag te Leipzig
6:171
voogdijrekeningen 3:111
Voorouderonderzoek
Drenthe, Stichting 1:38

voorouders, onvindbare
3:102
Vragen en contacten
1:43,2:88,3:132,4:88,
5:131,6:164, 172
Vrijmetselarij in Neder-
lands Indië 6:144
vrijlieden 4:64
Vrouw Maria 6:156

W
waagdragers 4:59
waardijn 2:62
Wandelende archieven
5:124
Wapenregistratie nieuwe
stijl bij het CBG 6:165
Wapens van de magi-
straat te Breda, De 4:80
weerbaarheidsverenigin-
gen 4:53
weeskamerarchief 3:106,
110, 112, 113, 114
werving van miliciens
2:49
wervingsregisters 1:31
Westland, cdr Studie-
groep 5:131
Wetboek van Strafrecht
1:13, 16
wisselbank 6:137
Wolf te 's-Gravendeel,
Het geslacht (de) 4:68

Zakenregister Ons Erf-
goed 2003 6:178
Zierikzee, Het poorter-
boek van 5:100

Aan dit nummer werkten mee

A. Joseph, p/a Stichting Indisch
Familiearchief, Stadhouderslaan 2,
HW Den Haag
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625
JW.Koten, Weezenhof 21-07, 6536
Nijmegen

2517

PJ Delft
JR

H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV
Delft
G. Verhoeven, p/a Gemeentearchief Delft,
Oude Delft 169, 2611 HB Delft
A.Verweij, Koningshof 5, 2641 GT
Pijnacker
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