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Van de redactie 
Voor u ligt het eerste nummer van de 
twaalfde jaargang van Ons Erfgoed. Wan
neer we terugblikken zien we een periode, 
waarin ook op genealogisch terrein heel 
veel is gebeurd, vooral door de ontwikke
ling en mogelijkheden van de computer en 
het internet. Er komen steeds meer bronnen 
beschikbaar die op of via het internet raad
pleegbaar zijn. Een programma als Gens-
DataPro maakt het mogelijk de gegevens 
van Genlias rechtstreeks te verwerken. Met 
andere woorden: men kan betrekkelijk ge
makkelijk een hele collectie familieleden 
bij elkaar sprokkelen en hele stukken fami
lie en aangetrouwden aan de verzameling 
toevoegen. Het gevaar van dit alles is dat 
men zo wel grote verzamelingen familiele
den vergaart, maar niet toekomt aan de fa
miliegeschiedenis en het verder terugzoe
ken van de directe lijnen wanneer de bron
nen schaarser worden. En zelfs dat laatste 
wordt vergemakkelijkt. Enerzijds door een 
verbeterde inventarisatie van de archieven, 
waardoor een beter inzicht in de mogelijke 
bronnen ontstaat, anderzijds omdat steeds 
meer bronnen via het internet of op cd raad
pleegbaar zijn, waardoor men ook thuis 
meer kan puzzelen. Ten dele heeft men 
daarbij het voordeel dat die bronnen ge
transcribeerd zijn. Het oude schrift en het 
woordgebruik kunnen soms heel wat pro
blemen opleveren en vaak genoeg is dat ou
de schrift ook nog dusdanig geschreven, dat 
het nauwelijks lontcijferd kan worden. Ook 
beschadigingen van verschillende aard, 
waardoor stukken onleesbaar zijn geworden 
zijn een storende factor. Belangrijk is, zoals 
we reeds vaker opmerkten, kennis van de 
plaatselijke en regionale geschiedenis. Wie 
hadden in die plaats of regio iets te vertel

len en hadden er op de een of andere ma
nier financiële belangen, zodat daarover 
gegevens werden bijgehouden. Als voor
beeld noem ik Westerwolde, waar later en
kele delen van het vroegere Reiderland 
(Bellingwolde, Vlagtwedde en de later ont
stane Bellingwolder- of Oudeschans) zijn 
bijgevoegd. Rond 1300 stonden de meeste 
gebieden onder een of andere vorm van 
heerlijk gezag. In Westerwolde was daar
van in de praktijk geen sprake. Alleen het 
klooster Corvey had daar uitgestrekte lan
derijen in bezit en mocht de pastoors van de 
vijf kerspelkerken benoemen. Ook mocht 
het kerkelijke belastingen heffen. In 1316 
sloten de gezamenlijke ingezetenen van 
Westerwolde een overeenkomst met de bis
schop van Munster, onder wiens bescher
ming ze zich plaatsten. Als tegenprestatie 
zou voor elk huis waaruit rook opsteeg bij 
wijze van belasting jaarlijks een hoen gege
ven worden. Iets overeenkomstigs gold ook 
voor Bellingwolde, Vlagtwedde en later de 
Bellingwolderschans. Deze heffingen wer
den geregistreerd en zijn voor een flink deel 
bewaard gebleven. In 1530 kwam Wester
wolde in het bezit van de hertog van Gelre, 
daarna viel het in handen van Karel V, Fi-
lips II en de Staten-Generaal. Willem van 
de Hove kocht de heerlijkheid in 1618, 
maar verkocht hem in 1619 aan de stad 
Groningen (1619-1798). 
De bestuurlijke situatie was tamelijk ge
compliceerd, waardoor op diverse plaatsen 
archiefstukken terechtkwamen, die op dit 
gebied betrekking hebben. Het landschap 
werd door de stad Groningen in leen gehou
den, als leenheren golden Brabant, Fries
land, Holland en Overijssel. De soevereini
teit berustte bij de Staten-Generaal en de 
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administratie werd gevoerd door de Raad 
van State. 
Inmiddels waren er allerlei belastingen tot 
stand gekomen, er waren rechters, de beide 
vestingen (Bellingwolder- of Nieuweschans 
en Bourtange) werden geregeld geïnspec
teerd, waarbij gelijk diverse zaken aan de 
orde kwamen. Van dat alles werd een ver
slag gemaakt. 
Dit gebied was verder verschillende malen 
strijdtoneel, terwijl ook de pest daar heel 
wat slachtoffers heeft gemaakt. 
Uit het voorgaande summiere overzicht 
moge blijken dat men op heel wat plaatsen 
uit dit gebied informatie kan verwachten, 
die mogelijk van belang is voor het genea
logisch onderzoek en de familiegeschiede
nis. 
In andere plaatsen en regio's moge de ge
schiedenis een wat rustiger beeld geven, 
maar ook daar is het belangrijk zo veel mo

gelijk over het verleden aan de weet te ko
men. Dit geldt zowel de bestuurlijke als de 
kerkelijke zaken. Niet iedereen was overal 
bijv. lid van de gereformeerde (staats)kerk. 
Ook was er niet altijd een predikant be
schikbaar, zodat men voor dopen en huwe
lijken op andere plaatsen was aangewezen. 
Door het gemakkelijke beschikbaar komen 
van DTB-gegevens komt men gemakkelij
ker tot perioden, wanneer deze ontbreken. 
Dit houdt in dat men in andere bronnen 
moet gaan zoeken. Dit is niet altijd even 
gemakkelijk en men moet niet te snel con
clusies trekken. Het gaat te ver om hier bin
nen het redactioneel verder op in te gaan. 
Wel hopen we u de komende tijd nuttige 
informatie te kunnen verstrekken. Zo zal de 
heer WJ. Scholl in enkele artikelen laten 
zien, hoe hij een en ander aaneen breide. 
Moge het u activeren ook verder met uw 
voorouderonderzoek te gaan. 

Het Hollandse muntgeld tijdens de Republiek 
in genealogische perspectief (2) 
JW. Koten 

De fabricage van munten 

Munthuizen tijdens de Republiek en 
daarna 
Tijdens de Republiek was het muntrecht 
voorbehouden aan de gewestelijke en stede
lijke overheden die het recht van de vroege
re muntheren (de soevereinen dus zoals de 
Habsburgse monarchen) hadden overgeno
men. 
• Gewestelijke (= provinciale) munthui

zen waren te vinden in Nijmegen, Dor
drecht, Middelburg, Wijk bij Duurstede, 
Groningen, Maastricht, 's-Her-togen-
bosch, Harderwijk, Enkhuizen, Hoorn 

en Medemblik, Kampen, Zwolle en De
venter. 

• Stedelijke munthuizen weren er in Arn
hem, Batenburg, Culemborg, Elburg, 
Huizen, Nijmegen, Zaltbommel, Zutp-
hen, Gorinchem, Stad Utrecht, Deventer, 
Kampen, Zwolle, Stad Groningen, 
Gronsveld, Roermond, Stevensweert, 
Thorn en Weert. 

In heel wat steden herinnert de benaming 
van een stadspand of een straat aan de vroe
gere plaats van de muntslag. In tijden van 
gevaar en oorlog sloot men de muntwerk-
plaats en vestigde men zich tijdelijk of 
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meer permanent in een andere plaats. 
De munt was voor de stad een belangrijk 
bedrijf en een goede inkomstenbron. De 
munt was dan ook een belangrijke werkge
ver voor de stad. Aan de fabricage van 
kwalitatief goede munten kon goed worden 
verdiend. Hoe beter de kwaliteit van het 
muntgeld des te meer was men bereid voor 
de muntslag te betalen. De stad had er dus 
belang bij dat de kwaliteit van het muntpro-
duct redelijk op peil bleef. Hoewel de ver
schillende muntslagerijen eikaars concur
renten waren, bestonden er toch onderlinge 
afspraken wat betreft de prijsvorming zodat 
enigermate van een muntkartel sprake was. 

Het personeel van de munt (muntatelier) 
tijdens de Republiek 
Evenals bij de vervaardiging van andere 
producten waren de vaklieden die zich met 
de fabricage van munten bezighielden vere
nigd in corporaties of gilden, ook wel bij 
munters sermenten genoemd. Vaak waren 
de functies daarin erfelijk en sprak men van 
erfmunters. 
De formele leiding van de munt lag in de 
handen van de muntheer, de persoon die 
gemachtigd was munten te slaan. In eerdere 
tijden waren de soevereinen de muntheren. 
Later kwamen de bevoegdheden te liggen 
bij de muntkamers die namens de staten of 
de vroedschap deze functie waarnamen. 
De belangrijkste door de muntheer benoem
de functionarissen waren verder de munt-
meester, de waardijn en de essayeur, die 
allen onafhankelijk van elkaar functioneer
den en elkaar zodoende bewaakten. 
De muntmeester voerde de exploitatie van 
het munthuis namens de muntheer, hij was 
daarbij gebonden aan nauwkeurige instruc
ties en eerst verantwoordelijke voor de om
vang, samenstelling en kwaliteit van de 
productie. Hij was niet gesalarieerd en zijn 

inkomen was afhankelijk van de opbrengst 
van de munt. Het was niet ongebruikelijk 
dat de muntmeester deze functie van de 
overheid pachtte. In veel opzichten waren 
de muntmeesters dus een soort vrije onder
nemers die de kosten van de inrichting, de 
loonbetaling en de aanschaf van muntmeta-
len in eigen beheer voerden. Bovendien wa
ren zij aan de overheid voor de aflevering 
van munten aan de koper een sleischat23 

(seigneurage24) als belasting verschuldigd. 
Het inkomen van de muntmeester was dus 
afhankelijk van de inkoop van het materiaal 
en de verwerking daarvan en de opbrengst 
van de munten. 

De waardijn had als opdracht de belangen 
van de muntheer te behartigen en hield 
voortdurend controle over het productiepro
ces. Hij beheerde muntstempels, was aan
wezig bij de levering van muntplaten aan 
de smidsmeester en de muntgezellen en bij 
de aflevering van de aangemaakte munten 
aan de muntmeester. Daarnaast moest hij 
een aselecte steekproef van de munten ne
men25 en die in de muntbus (waarover later) 
deponeren. 
De essayeur26 was belast met de beproeving 
van de muntgehalte, zowel voor, tijdens als 
na het productieproces. De ijzersnijder had 
als taak de muntijzers te graveren waarmee 
de beeldenaar in de munten geslagen werd. 
Iedere muntstempel werd apart gesneden 
zodat er tussen de verschillende muntijzers 
verschillen bestaan. Er bestond dus geen 
eenheid van stempelafbeeldingen (beelde
naars). Vaak combineerde de ijzersnijder 
zijn beroep met dat van goudsmid of juwe
lier. 
Bij de productie waren verder handswerk-
lieden betrokken: de werklieden en de mun
ters. De smidsmeester was de voorman van 
de gezellen en hij regelde de werkzaamhe
den. De werklieden deden de voorbereiden-
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de werkzaamheden d.w.z. het smelten van 
het metaal, het op gehalte brengen van het 
muntmateriaal, het kloppen van de gietpla-
ten en het uit deze platen knippen van blan
ken: ronde schijfjes, dus met het juiste ge
wicht. De muntslag was in handen van de 
munters, zij sloegen dus de beeldenaar in 
de blanken (ook wel rondellen genoemd) 
met behulp van de muntijzers die door de 
ijzersnijders waren vervaardigd. Hoewel de 
munters niet zo veel verdienden was het 
toch een begeerde functie vanwege vele 
privileges als belastingvrijdom en vrijstel
ling van (nacht)wachtdiensten. Op deze 
wijze probeerde de stad de technisch bedre
ven munters aan zich te binden. 
Naast' de vaste gezellen had men gewoon
lijk in de werkplaats ook enkele knapen-
plaatsen (leerlingplaatsen). Deze leerlingen 
deden vaak het zware en onaangename 
werk. Incidenteel moest men beroep doen 
op buitenpersoneel wanneer onvoorzien een 
grote order werd geplaatst. Vaak waren het 
dan de familieleden van de munters waar 
men het eerste een beroep op deed. Van het 
personeel van de muntinrichtingen is, zeker 
als het de hogere functionarissen betreft, 
nogal wat documentatie beschikbaar. 

De inspectie van de munthuizen. 
Hoewel de muntheren (lees de stedelijke en 
provinciale instanties) de eigenlijke bezit
ters van het muntrecht waren hadden de 
Staten Generaal via de generaliteitsmuntka-
mer toch geleidelijk aan een grotere be
voegdheid voor inspectie van de plaatselij
ke muntinrichtingen verworven. Ook dat 
was een proces van geleidelijkheid maar 
tegen het einde van de zeventiende eeuw 
(vanaf 1690) werden toch op gezette tijden 
de regionale muntinrichtingen geïnspec
teerd. 
Voor de controle had men een effectief sys

teem ontwikkeld waarbij de 'muntbus' het 
belangrijkste instrument was. Wanneer 
munten in muntfabrieken vervaardigd wa
ren, moest de plaatselijke waardijn aselect 
(steekproefsgewijs27) enkele munten daar
van in een verzegelde doos plaatsen, de zo
genaamde muntbus. Aangezien benoeming 
van de waardijn door de generaliteitsmunt-
kamer moest worden bevestigd bestond er 
toch een zekere gezagsverhouding waar
door dit redelijk eerlijk geschiedde. Met 
tussenpozen van twee tot vier jaar vond de 
opening van de muntbus plaats onder toe
zicht van leden van de generaliteitskamer in 
aanwezigheid van leden van de plaatselijke 
muntkamer en het bestuur van stad of ge
west. De controle bestond er in dat de mun
ten werden gewogen en het metaalgehalte 
door de essayeur generaal werd onderzocht, 
essayeren noemde men dat. Van dit alles 
werd een nauwkeurig proces verbaal opge
steld. Het gewicht van de munten en het 
metaalgehalte moesten binnen nauwkeurig 
aangegeven grenzen blijven. Een kleine 
spreiding (remedie heette dat) was echter 
toegestaan. Voldeed de muntkwaliteit niet 
dan kon men sancties stellen. Van veel van 
deze controles is documentatie bewaard ge
bleven. 

Muntsoorten en de waardering daarvan 
Aan het muntsysteem van de Republiek 
ging een complexe ontwikkeling vooraf 
waarbij wij Karel de Grote als uitgangspunt 
nemen. 

De invloed van Karel de Grote (Charle-
magne) 
Rond 800 stelde Charlemagne de munt
waarde vast voor zijn gehele imperium, 
waarbij hij enigermate aansloot bij de 
werkwijze en de munten uit de tijden van 
het Romeinse imperium. Deze wetgeving 
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zou voor heel de westerse wereld de grond
slag van het muntstelsel geven. Hij introdu
ceerde de denarius (later onze penning) met 
als beeldenaar zijn welbekende logo. Uit
gangspunt was deze denarius met een ge
wicht van ± 1,7 gram zilver. Deze denari
us28 zou later denier heten maar als pen
ning29 nog langer in de geschiedenis blijven 
voortleven. Twaalf penningen vormden sa
men een solidus, een woord dat in het Ger
maanse taalgebruik verbasterde tot schel
ling30. Deze indeling in twaalf eenheden 
paste bij het twaalftallig stelsel (denk maar 
aan dozijn en gros) dat in onze streken 
gangbaar was31. Naar Romeins gebruik gin
gen 20 schellingen in een pond, zodat een 
pond 240 penningen telde. Het pond of li-
bra32, zou als benaming voor een muntsoort 
in vele muntstelsels voortleven. Het wel 
bekende Engelse pondteken , (een verfraai
de hoofdletter L) is van L(ibra) afgeleid. 
Samengevat 1 pond (libra) = 20 solides 
(schellingen) = 240 denari (penningen). Het 
is aardig er op te wijzen dat de afkortingen 
van L(ibra) s(olidus) d(enarius) tot voor 
kort in het Engelse muntsysteem (voor de 
decimalisatie) zich hebben gehandhaafd als 
pound (L), verfraaid tot £ = 20 shilling (of 
20s). 1 shilling = 12 penny (of 12d). 

In onze streken zou de Karolingische pen
ning zich vele eeuwen als munt en reken
eenheid handhaven, zij het dat de beelde
naar in de loop der jaren wel veranderde. 
Naast de penning had men ook nog de 
obool met de waarde van een halve pen
ning. 

Twaalftallig systeem in onze gewesten be
langrijker dan het tientallig stelsel 
Het pond had twintig schellingen en was 
dus niet twaalftallig. Conform de voorliefde 
in onze streken voor het twaalftallig stelsel 

bestond ook een muntwaarde die gelijk was 
aan twaalf schellingen. Deze twaalftallige 
munt (= twaalf schelling) had het gewicht 
van een mark, een oude Germaanse ge
wichtswaarde (ongeveer 250 gram). Deze 
mark zou tot een typisch Germaanse munt
soort leiden en op de waardebepaling van 
de latere daalder invloed hebben. De munt
waarde van de thaler zou later worden ge
steld op de muntwaarde van 3 mark. 
Dit Germaanse en Karolingische munten-
systeem zou op elkaar worden afgestemd, 
waarbij de gewichten gebruikt in Troyes 
een belangrijke rol zouden gaan spelen. 
Vooral in Engeland zou het Troy-ounce 
(31,1034807 gram) bij de metaalweging de 
maat worden, de huidige metaalprijzen 
voor edelmetalen worden nog steeds in de
ze gewichtseenheid uitgedrukt33. 

De ontwikkeling van de belangrijke 
munten uit ons betalingsverkeer 
We bespreken nu kort nog de ontwikkeling 
van drie andere belangrijke munten die gro
te invloed zouden hebben op het muntstel
sel dat tijdens de republiek vigeerde. Het 
gaat daarbij om de stuiver, de florijn (die tot 
gulden zou evolueren), de daalder en de du
kaat. 

De stuiver 
De stuiver is een Nederlandse munt bij uit
stek. De oorsprong van het woord "stuiver" 
is onduidelijk en vermoedelijk afgeleid van 
de beeldenaar. Woordverwanten van 'stui
ver' komen niet in andere talen voor. De 
munt wordt in 1433 voor het eerst aange
maakt, deze stuiver heeft een zeer lange en 
complexe voorgeschiedenis. 
Door de gestage ontwaarding van de pen
ning (denier34) en de grote behoefte aan 
meer betrouwbaar zilvergeld (samenhan
gend met een opgang van de handelssteden) 
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ontstond in de Vlaamse en Bourgondische 
gebieden de noodzaak van een grotere munt 
van 12 penningen. Deze munt, in 1266 in
gevoerd, werd de 'gros denier' genoemd. 
Deze munt zou als 'groot' hier ten lande be
kend staan, maar in Duitsland als Groschen 
de eeuwen trotseren. In onze gebieden zou 
vooral de Groot van Tours populair worden 
en als Tournooise groot of Tourse groot hier 
bekend worden. Deze munt had aan een 
kant de het symbool van Tours: een kruis. 
Aan de andere kant sloeg men de naam van 
de vorst omgeven door een krans van 12 
franse lelies. Deze munten hadden een goe
de kwaliteit en vanwege hun faam werden 
ze door de bekende Hollandse Graaf Flores 
V te Dordrecht nagemaakt. Dordrecht was 
de hoofdplaats van het graafschap Holland 
en de Graven van Holland verdienden veel 
geld aan de riviertollen en de verplichte 
goederen stapeling te Dordrecht. Dordrecht 
had daarom een van de oudste munten van 
Holland. Pas bij zijn opvolger Jan zou de 
naam van Dordrecht officieel op deze gro
ten worden geslagen. 

Deze groot zou in de loop der jaren verder 
devalueren. Daarom werd naast de groot in 
1433 een grotere zilvermunt geslagen: de 
dubbele groot, die de waarde van 24 pen
ningen had. Deze munt zou men om nog 
niet opgehelderde redenen stuiver gaan 
noemen. Deze stuiver werd in het dagelijk
se verkeer de rekeneenheid bij uitstek. De 
stuiver was veel couranter dan de nogal ex
clusieve gulden die in de zakenwereld de 
rekeneenheid werd. 

De florijn 
De florijn kwam tot leven in Florence in 
1252 als fioro oro (= gouden bloem) die 
later als ƒ ons guldensymbool zou worden. 
Op deze munt stond een bloem (= florino). 
Deze gouden supermunt (vandaar ook gul

den = goud) werd een handelspenning, de 
waarde kwam overeen met die van een 
pond zilver (= 240 penningen). Het is dui
delijk dat voor de groothandel waarbij grote 
bedragen omgingen deze florino veel hand
zamer was dan de tegenwaarde in zilver. In 
het handelsverkeer had deze munt ook in 
ons land een grote betekenis35. Was in onze 
streken de zilveren munt (penning en afge
leiden) de muntstandaard, met de introduc
tie van de gouden munt (gulden is afgeleid 
van goud) kon men op den duur zowel met 
zilveren als gouden munten betalen. In het 
meer dagelijkse verkeer bleef de waarde 
van het zilver de muntstandaard, terwijl het 
goud meer handelsmunt (negotiepenning) 
werd, vooral bedoeld bij grote internationa
le transacties 

Op den duur zouden van deze florijn zilve
ren afgeleiden worden geslagen die ons via 
het Rijnland bereikten. Deze werden ook 
wel Rijnse gulden genoemd. Zij waren een 
tussenstap in de ontwikkeling van de Hol
landse guldens. Zilveren Rijnland guldens 
werden o.a. geslagen in Mainz en Keulen 
maar later ook in Gelre. Een daarvan was 
de Andriesgulden genoemd naar de afbeel
ding van Sint Andries als beeldenaar. De 
muntwaarde bedroeg 20 stuivers evenals de 
Hollandse gulden later. 

De daalder 
De daalder kwam voor het eerste in circula
tie rond 1500. Door de vergroting van de 
economie was de behoefte aan zilvergeld 
toegenomen. In het gebied van Sankt Jo-
chamisthal36 maar ook in Tirol werden rijke 
zilvererts lagen ontdekt waarbij het zilver 
van hoge kwaliteit met modernere delfme-
thoden kon worden gewonnen. Hiervan 
werden munten met ±30 gram zilver gesla
gen die Jochamisthalers werden genoemd. 
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Deze munt zou in Nederland uitermate po
pulair worden en tot ca 1840 als daalder (= 
30 stuiver) bekend staan. Van deze daalder 
(die in de VS de dollar werd) zijn een groot 
aantal afgeleiden bekend. Eem van deze 
was een daalder die door Philips de Goede 
werd geïntroduceerd en die van hoge kwali
teit was waardoor de waarde gelijk was aan 
35 stuivers. Deze munt zou jaren als Phi-
lipsdaalder (reaal) betaalmiddel in de Ne
derlanden nog circuleren. Een tweede afge
leide die uiterst populair werd was de rijks
daalder (Reichthaler) rond 1580 hier gang
baar. Deze daalder-munt was groter dan de 
standaard munt en de waarde werd op basis 
van een Duitse rijksdagwet vastgesteld: 
vandaar Reichsthaler, In onze steken werd 
dit de Rijksdaalder. Het werd een zeer veel 
geslagen munt ook in Nederland en een be
langrijke munt in het courante betalingsver
keer, Vooral de Zeeuwse rijksdaalder (ook 
zilveren dukaat) zou het lang vol houden. 

Dukaat 
Afsluitend moet ook kort de dukaat worden 
genoemd. Deze munt werd voor het eerst in 
1284 in het hertogdom Ventitie geslagen 
door de hertog Giovanni Dandole. De du
kaat werd genoemd naar het randschrift: Sit 
tibi, christe, datus quem tu regis iste duca-
tus. Vandaar ook wel de Venetiaanse du
kaat. De munt zou 3,5 gram fijn goud be
vatten en uitsluitend bestemd worden als 
negotiemunt. Ook deze munt werd in de 
Nederlanden vaak geïmiteerd. Na de onaf
hankelijkheid werd deze munt in 1586 hier 
ingevoerd. Dukaten werden in ons land nog 
geslagen tot 1841. De dukaat was geen 
munt de intern gebruik maar typisch een 
internationaal gerespecteerde negotiepen
ning. Een overeenkomstige gouden munt 
werd later ook geslagen door de Bourgondi
sche vorsten (Philips de Goede). Een in 15 

oct 1433 geslagen gouden munt, ging van
wege de ruiterafbeelding gouden rijder ging 
heten. In 1454 werd de rijder door een 
leeuw vervangen, maar bleef toch bleef de
ze munt de naam gouden rijder behouden. 
Ook de gouden rijders zouden uitermate 
populair blijven en tot het midden van de 
19de eeuw hier ten lande nog worden ge
slagen. Aardig is te weten dat in de munt-
wet van 1948 (!!!) de gouden dukaat nog 
als betaalmiddel wordt genoemd. 
Van deze gouden munt werden hier zilveren 
afgeleiden geslagen, deze kregen de naam 
Hollandse dukaten (later rijksdaalders). In 
het dagelijkse verkeer werd de gouden du
kaat vrijwel nooit gebruikt-. 

De invloed van Karel de Vijfde 
Voor de ontwikkeling van ons muntstelsel 
is ook de regeerperiode van Karel de Vijfde 
(Carolus) cruciaal geweest. Tijdens zijn re
geerperiode werd de integratie van de ver
schillende munten en muntstelsels in zijn 
imperium nagestreefd, een streven overi
gens dat onder zijn voorgangers (o.a. Phi
lips de Goede) reeds in gang was gezet. 
Daarbij zijn twee belangrijke feiten te ver
melden namelijk: 

• De invoering van de gulden als munt en 
als munteenheid (1521). Hij liet daarbij 
een gouden (gulden) munt slaan met als 
beeldenaar de afbeelding van Karel V. 
Deze munt zou later als Carolusgulden 
verder voortleven. 

• De lagere overheden kregen de verplich
ting om hun boekhouding in guldens op 
te zetten. Daarmee was de gulden de of
ficieel rekeneenheid geworden. 

Van deze goudgulden zijn latere zilveren 
equivalenten geslagen. Het goud was 
schaars en de zilveraanvoer vooral vanuit 
het pas veroverde Zuid-Amerika overvloe
dig37. De grote zilverwaarde van deze nieu-
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we munt vergde in onze streken38 een nade
re aanpassing van het geldstelsel waarbij 1 
gulden equivalent was met 20 stuiver en de 
stuiver in 16 penningen werd verdeeld, dit 
in afwijking met de Zuidelijke provincies 
waar (evenals in Engeland) de stuiver 12 
penningen telde. Het rekenmodel: 1 gulden 
= 20 stuiver = 320 penningen zou in Neder
land voortduren tot 1816. 

De economische crisis van 1540 - 1560, 
geknoei met geld 
Karel V was de soeverein van Oostenrijk, 
Bourgondië (waar Holland toe behoorde) 
en Spanje. Karel V39 was weinig talentvol 
waardoor het centrale bestuur moeite had 
om regionale potentaten goed in de hand te 
houden. Daarbij kwam verder nog dat in 
zijn regeerperiode de weersomstandigheden 
uitzonderlijk slecht waren waardoor een 
hongerperiode optrad. Aanvullende wetge
ving (armenwet van 1525) om de hongeren
de mensen op te vangen schoot te kort40. 
Op het platteland en zelfs in de steden had
den roversbenden (o.a. de bekende geuzen) 
vrij spel. De opvolger van Karel was Phi
lips de Tweede, die in Nederland een slech
te naam had, maar die door de Spanjaarden 
als een uiterst bekwame en ethische vorst 
wordt beschouwd41. In 1559 was door 
voortdurende oorlogen het land financieel 
geruïneerd. Op allerlei wijzen probeerde 
het bestuur de belastingen te verhogen. Eén 
van deze belastingen was een soort BTW 
van 10% beter bekend als de tiende pen
ning. Dit stuitte op groot verzet. Nadien 
werd een listiger heffingssysteem geïntro
duceerd dat de naam geldklopperij zou krij
gen, een listigheid die later ook tijdens de 
Republiek nog regelmatig bij geldtekort 
werd herhaald. De truc was als volgt: alle in 
omloop zijnde Philipsdaalders dienden een 
speciale extra instempeling te krijgen. De 

stempel werd in de munt geklopt, vandaar 
de term het kloppen van munten. Voor deze 
klop moest weliswaar worden betaald, maar 
als gevolg van de klop vermeerderde ook 
de muntwaarde omdat de ongeklopte mun
ten niet meer voor vol werden aangezien en 
dus in waarde verminderden. Een andere 
geliefde truc was om het zilver van de pas
munt te vervangen door koper en dit zilver 
dan op de vrije markt te gelde te maken. 

Belastingheffing van Philips de Tweede 
leidt tot opstand 
Uiteraard veroorzaakten deze Spaanse be
lastingmaatregelen bij een toch al slecht 
draaiende economie veel ongenoegen zodat 
alle factoren voor een opstand (honger, ver
stoorde openbare orde, slechte economie) 
aanwezig waren. De gloeiende lont in deze 
explosieve situatie was de opkomst van het 
protestantisme en een politieke blunder van 
eerste orde, de onthoofding van Egmond en 
Hoorne. Dit leidde in 1568 tot het Placaet 
van Verlatinge en het ontstaan van de Repu
bliek van de Verenigde Nederlanden. Dit 
verlaten van het bestaande bewind had op 
de muntwaarde weinig invloed omdat zoals 
we zagen de waarde van het geld werd be
paald door de goud en zilverwaarde van de 
munt. De beeldenaar van de munt gaf enige 
aanwijzing voor de kwaliteit van het munt
geld. Courante en te goeder faam bekend 
staande munten deden het relatief wat beter 
dan munten van bekend slechte kwaliteit 
die vaak ondergewaardeerd werden. 

Noten: 
23. Slei is verwant aan het woord slaan. Een slei was 
een grote houten hamer ook wel slegge genoemd. Het 
Engelse woord sledgehammer (voorhamer) is er aan 
verwant 
24. Herengeld (seigneur = heer). 
25. Men gebruikte hier het fraaie woord "de muntna-
me bij avontuur". 
26. Afgeleid van het Franse woord dat proberen en 
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toetsen betekent. 
27. In de terminologie dier dagen heertte dat "bij 
avonture", eigenlijk een prachtwoord voor het begrip 
"het nemen van een aselecte steekproef'. 
28. Denarius is afgeleid van het Latijnse woord tien-
ling, deze muntnaam leeft nog voort als dinar. 
29. Penning is vermoedelijk afgeleid van pendere of 
wegen (een gewicht dus). Deze munt leeft o.a. voort 
in het Duitse Pfennig en de Engelse penny. Merk op 
dat bijvoorbeeld op Engelse postzegels voor de penny 
de afkorting d wordt gebruikt dat is afgeleid van de
narius. 7d bijvoorbeeld is 7 penny. In het Spaans 
werd deze muntnaam de peso. 
30. De precieze afleiding van het woord schelling is 
nog niet geheel duidelijk vermoedelijk heeft deze 
verbastering ook te maken met de naam schild. De 
schelling leeft voort in vele talen als schilling, shil
ling maar ook als escudo (Portugees) en ecu (Frans). 
In Nederland werd de munt voor het eerst geslagen in 
Gelderland onder Karel van Egmond, later algemene 
gangbare munt in de republiek, het vijfde deel van 
een daalder. 
31. In onze streken was het twaalftallig stelsel meer 
gangbaar, let maar op de benamingen elfen twaalf. 
Men denkt dat ons twaaltallenstelsel is afgeleid van 
de twaalf knokkels van de hand (exclusief duim) die 
bij handmatig tellen werden gebruikt. De Romeinse 
cijfers gaan in veelvouden van vijf (vingers beide 
handen) 
32. Livre in het Frans, lira in het Italiaans. 
33. Het woord mark is verwant aan ons woord (waar) 
merken, dus een gemerkt stuk metaal met een 
(aanvankelijk) gewicht dat rond de 250 gram lag. De 
mark werd een bekende munteenheid bij de handel 
tussen de Hanzesteden. In ons land zou de mark bij 
de geldwaarde een belangrijke functie krijgen. De 
mark (246.0830 gram = half Troois pond) die in 
Troyes (hoofdplaats van het Franse gebied Champag
ne) gold zou namelijk de basis worden van de edel-
metaalhandel. 1 mark = 8 onsen (30,75 gram), 1 ons 
= 8 gros (3,8 gram); 1 gros = 3 deniers (1,3 gram); 1 
denier (penning) = 24 grein (0,05 gram). Voor edel
metalen werd ook de karaat gebruikt: 1 mark = 1200 
karaat (12 grein). Het woord karaat is afgeleid van de 
Griekse benaming voor een zaadje, een verwant 
woord komt ook in het Arabisch voor. Omdat de zil-
verhoeveelheid van de penning van de Trooise mark 
was afgeleid, zou deze Trooise zilvermaat de basis 
vormen van het Hollandse muntensysteem tot 1816. 
De afgeleiden van de Trooise maat zouden in Enge
land ook bij de farmacie en de recepteerkunde de 
gewichtsbasis geven. 

34. Door de zilverontwaarding van de denier zou hij 
later zo weinig zilver bevatten dat de munt zwart 
werd. Later (tijdens het bewind van Isabella van 
Spanje (dochter van Philips de Tweede) zou de munt 
door een koperen denier vervangen worden 
35. Plaatsje in het huidige Bohemen nu St Jachimov 
36. Vergelijkbare internationaal gerichte handels-
munten waren ook de dukaat, voor het eerst geslagen 
in Venetië door de hertog Giovanni Dandolo (1284), 
genoemd naar het randschrift: Sit tibi, Christe, datus 
quem tu regis iste ducatus (Dit hertogdom dat Gij 
Christus bestuurt, zij aan U opgedragen). Het was 
geen munt voor de intern gebruik maar typisch een 
internationaal gerespecteerde negotiepenning. Een 
gouden munt werd later ook geslagen door de Bour
gondische vorsten (Philips de Goede), zoals de vanaf 
15 okt. 1433 geslagen gouden munt, die vanwege de 
ruiterafbeelding gouden rijder ging heten. In 1454 
werd de rijder door een leeuw vervangen, maar bleef 
toch gouden rijder heten. Ook deze gouden rijder zou 
uitermate populair blijven tot het midden van de 19de 
eeuw. Gangbaar was hier te lande ook de nobel, een 
Engelse handelsmunt geslagen door Edward IV en 
een lichtere versie geslagen door Henry IV (1465), 
vanwege de roos als beeldenaar ook wel rozennobel 
(soms Henricus nobel) genoemd. Deze munt zou tij
dens het voogdij schap Van de ÖPflaf van Leicester 
enige opgang ondervinden. In Vlaanderen was deze 
nobel veel couranter vanwege de wolhandel met En
geland, 

37. De zilveraanvoer uit Zuid-Amerika naar Spanje 
ging in de vorm van munten gefabriceerd van ruw 
zilver die de naam Spaanse matten kregen; het woord 
mat heeft vermoedelijk een Arabisch/Hebreeuws af
komst en kan betekenen ruwe grondstof maar ook 
maat. 
38. Door het lichtere penninggewicht gebaseerd op 
de trooiaanse marken 
39. De moeder van Karel was Johanna van Navarre 
beter bekend als Johanna de Waanzinnige. 
40. Hier moet de naam van Juan Luis Vives worden 
genoemd, de filosoof en grondlegger van de moderne 
armenzorg. Hij schreef het wereldberoemde boek de 
De Subventione Pauperum (het ondersteunen van de 
armen). 
41. Philips was een typisch Romaans vorst d.w.z. 
autocratisch en sterk rationeel. Hij had geen antenne 
voor de meer democratische Germaanse overlegcul-
tuur. 
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De oorsprong van de zoeaven en hun uniform 
Dirk J. Tang 

Een paar jaar geleden hoorde ik een stukje 
uit een radioprogramma dat luisteraars in 
de gelegenheid stelt aan deskundigen vra
gen te stellen Aan het woord was een me
vrouw die vertelde dat zij van een familie
lid had gehoord dat ze afstamde van zoea
ven. De bewuste mevrouw had daarbij dui
delijk de indruk dat zoeaven een roman
tisch zigeunerachtig volk vormden en ze 
vond het wel spannend om daar bij te ho
ren. Ze wist het echter niet helemaal zeker 
en daarom wilde ze toch wel de mening van 
een deskundige horen. Ik heb het antwoord 
van de deskundige niet gehoord, maar als ik 
de deskundige zou zijn geweest had ik ge
zegd: "Ach mevrouw, u moet niet alles ge
loven wat 'ze' zeggen!". De vraag blijft dan: 
wat moeten we dan wel geloven? 

De oorsprong van het uniform 
In de jaren dertig van de negentiende eeuw 
had Frankrijk grote geldbedragen geleend 
aan Noord-Afrikaanse vorsten. Dat geld 
was onder meer bedoeld om graan te kopen 
van Frankrijk. Niet in alle gevallen werd 
het geld daar aan besteed. De Dei van Al
giers wilde bijvoorbeeld ook wel eens zijn 
paleis een opknapbeurt geven of een cadeau 
kopen voor één van z'n vele vrouwen. De 
Fransen vonden dat eerst niet erg want hoe 
meer er werd geleend hoe meer de Noord-
Afrikaanse vorsten afhankelijk zouden wor
den van 'La douce France'. In de buiten
landse politiek leidt afhankelijkheid van 
een zwakke partij tot meer invloed en 
macht van een sterkere partij. Het werd pas 
een probleem toen er niet tijdig op de 
schuld werd afgelost. 
In Frankrijk deden zich in dezelfde periode 

grote binnenlandse politieke spanningen 
voor. Zoals zo vaak in die situaties bedach
ten de politieke leiders een in dit geval ook 
nog praktische afleidingsmanoeuvre. 
Frankrijk zou de Noord-Afrikaanse schul
denaar afstraffen door zijn leger in te zet
ten. Aanvankelijk leek het allemaal op rol
letjes te lopen. Het gebied rondom Algiers 
werd snel bezet. De Dei kon in eerste in
stantie niet op tegen de Fransen. Dat veran
derde echter snel toen de strijd van een con
ventionele- in een guerilla-oorlog verander
de. 
De Fransen namen hun intrek in de steden 
langs de kust. Daar kregen ze te maken met 
een warm en vochtig klimaat. Dat had me
de tot gevolg dat, zoals in de ongezonde en 
smerige kazernes van Algiers, met grote 
regelmaat besmettelijke ziekten uitbraken. 
De overlevingskans voor de in de veel te 
warme en ongemakkelijke Europese unifor
men gestoken soldaten was dan ook gering. 
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Indien men op zoek ging naar de vijand dan 
moest men de bergen in waar de soldaten 
als konijnen werden afgeschoten door de 
Algerijnen. Dat moest veranderen en dat 
gebeurde ook. 

: ! '•/".•>• s-v -. .. J 
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Een nieuwe Franse legeraanvoerder koos 
voor een aangepaste militaire tactiek. Om te 
beginnen werden de kazernes uitgemest en 
de kleding en de bepakking van de soldaten 
aangepast aan de lokale omstandigheden. 
'Licht en luchtig' werd het motto. Snelle, 
licht bewapende en fysiek gezonde eenhe
den achtervolgden voortaan de opstandelin
gen in de bergen. Daarnaast werd gepro
beerd om met sommige bergstammen vrede 
te sluiten zodat daarna de mannen konden 
worden opgenomen in het Franse koloniale 
leger. Dat lukte bij de Zouaoua-stam uit 
Kabilië. Zij vormden, aangevuld met Euro
pese soldaten, de kern van een nieuwe mili
taire eenheid die de benaming Zoeaven 
kreeg. 

De eenheid zou niet alleen beroemd worden 
door hun successen in het gevecht. Het 
meest aansprekend was toch hun uniform 
dat vooral was samengesteld uit lokale kle

dingstukken. In de Engelse taal is daar een 
mooie uitdrukking voor: 'going native' en 
dat was hier het geval. De soldaten droegen 
een soort wijde 'harembroeken1, serouels 
genaamd en in plaats van een zware over
jas, een lichte blouse met een vest en een 
kort jack. De jacks waren aan de randen af
gezet met een rode band en op voor en ach
terzijde versierd met een karakteristieke 
'klaverbladkrul' die 'tombeau' werd ge
noemd. Het hoofddeksel bestond uit varia
ties op de Turkse fez. Alle onderdelen van 
het uniform bestonden uit lichte en vooral 
kleurige stoffen. Het werd een dracht die in 
alle opzichten opviel en dat in een tijd waar 
de uniformen nauwelijks uniform waren. 
Zo ontstond het zoeaven-uniform, dat tot 
aan het begin van de eerste wereldoorlog 
grotendeels onveranderd zou blijven. 

Het was echter niet alleen uiterlijk vertoon. 
De aangepaste gevechtstaetiek, de nieuwe 
kleding en uitrusting en de inzet van de lo
kale soldaten als geheel droegen bij aan de 
nederlaag van de troepen van de Dei van 
Algiers. Die overwinning werd op allerlei 
manieren gebruikt om het Franse leger dat 
onder Napoleon zo smadelijk was versla
gen, te verheerlijken. Er ontstond een my
the rondom de gevechtskracht van de nieu
we eenheid. De overwinning op de Dei zou 
vooral zijn bereikt door de militaire durfals 
in Zoeaven-uniform 

Een inspirerend voorbeeld? 
Andere landen keken met jaloezie naar dit 
voorbeeld van Franse grandeur. Het duurde 
niet lang of er ontstond wereldwijd een 
massale 'zoeavenuniform' hype. Iedereen 
die militair wilde meetellen vroeg om zo'n 
pak. Het merkwaardige daarbij was dat niet 
langer de kwaliteit van de soldaat in het 
uniform de gevechtskracht leek te bepalen. 
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Nu maakte het uniform de soldaat en wat den zoeaven-eenheden actief voor hun goe-
voor een uniform!! Dus wat voor een sol- de zaak. Er waren zelfs eenheden van vrou-
daat! wen in zoeavenuniform die de verzorging 
Zoeaven-eenheden verschenen als bij tover- van de mannelijke zoeaven voor hun reke-
slag tijdens de Amerikaanse burgeroorlog ning namen. 
(1861 -1865) en dat was een oorlog die toch Ook de doorgaans gereserveerde Britse vor-
al werd gekenmerkt door een grote diversi- stin Victoria had een zwak voor het uni-
teit aan uniformen. Speciaal aan de oproep form. Zij verordonneerde persoonlijk dat er 
om vrijwilligers voor deze eenheden werd een eenheid Britse zoeaven zou moeten ko-

massaal gehoor gege- men. Daar was de Britse generale staf ech-
ven. Het aanbod was ter niet zo enthousiast over, maar het was 
dermate overweldi- natuurlijk onmogelijk om niet aan 'her Ma
gend dat de rekrute- jesty's wishes' te voldoen. Het werd uitein-
ringsofficieren, man- delijk een regiment van zwarte West-
nen met een klein ge- Indische soldaten dat als zoeaven werd aan-
brek konden afwijzen, gekleed. 
Het gevolg was dat 

alleen de beste rekru- Zoeaven van de paus 
ten in de zoeaveneen- In Europa waren na afloop van de Napole-
heden werden opgeno- ontische oorlogen nieuwe grenzen getrok-
men. In New York ge- ken. Op het Italiaanse schiereiland had dat 
beurde dat bijvoor- geleid tot een lappendeken van staatjes. Eén 
beeld door een een- van die staten was de Pauselijk staat. Het 
heid te vormen die was ruwweg gelegen in het hart van het 
louter uit (ex) brand- huidige Italië, rondom het 'heilige' Rome. 
weerlieden bestond. Door een proces van eenwording waren in 
Die hadden wel voor Italië naast de pauselijke staat twee belang-
hetere vuren gestaan, rijke staten overgebleven. Dat waren het 

.^ Het zou, zo was de Koninkrijk Piedmonte in het noorden en het 
^ s * : " * " * verwachting, de een- Koninkrijk der Twee Siciliën in het zuiden, 

heid ' New York Fire Na het revolutiejaar 1848, kreeg de paus te 
Zouaves' geen moeite kosten de mythe om maken met een romantisch revolutionaire 
te zetten in werkelijkheid. beweging (Risorgimento) die streefde naar 
Hun vuurdoop tijdens de eerste slag om de eenwording van geheel Italië. Dat nieu-
Bull Run verliep anders dan verwacht. De we Italië zou een republikeinse staatsvorm 
zuidelijke troepen lieten weinig heel van de moeten krijgen. Het verloop van deze inte-
vermeende onkwetsbaarheid. De New ressante ontwikkelingen valt buiten het be-
Yorkse brandweerlieden presteerden niet stek van dit artikel maar van belang is dat 
beter dan de compagnieën van ex-hotel- in 1860 het meest noordelijke gebied van 
afwassers. Toch was daarmee de aantrek- het pauselijk territoir werd ingelijfd bij het 
kingskracht van het zoeaven-uniform nog Koninkrijk Piedmonte. De paus deed, wei-
niet verdwenen. Gedurende de gehele oor- licht door het ontbreken van herkenbare in
log bleven zowel in het noorden als het zui- zet door 'hemelse heerscharen', een oproep 
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aan de katholieke wereld om hem te hulp te 
komen met gewone sterfelijke soldaten. 
Aanvankelijk waren het vooral Fransen en 
Belgen die aan de oproep gehoor gaven. Zij 
werden ingedeeld bij het korps pauselijke 
zoeaven dat op 1 januari 1861 werd opge
richt en onder leiding stond van de Zwitser
se kapitein Allet. Nederlandse zoeaven 
speelden in het begin van de strijd geen rol 
van betekenis. Hun aantal was eenvoudig te 
gering. Dat veranderde echter in 1865 toen 
door een gecompliceerde politieke 'deal' de 
Franse regering, Victor Emanuel II als ko
ning van geheel Italië erkende. Interessant 
daarbij was dat de Fransen de aanspraken 
van de paus op 'een wereldlijk gebied' ble
ven erkennen, maar daarbij niet vermeldden 
waar dat gebied precies uit bestond. Een 
nieuwe pauselijk kreet om hulp bracht dit
maal ook vele katholieke Nederlandse jon
geren onder de pauselijke banieren. Om 
hoeveel Nederlanders het precies is gegaan 
is niet geheel duidelijk. Deugdelijke mili
taire administratie behoorde niet tot de ver
eisten voor de leden van de pauselijke ge
nerale staf. 
Ongeveer 11.000 vrijwilligers stroomden in 
de periode 1861-1865 naar Rome. Daar wa

ren naar schatting ongeveer 3.000 Neder
landers bij. Broeder Christofoor van Lan
gen, die moet worden beschouwd als histo

ricus van de geschiedenis van de Neder
landse zoeaven en als oprichter van het 
Zoeaven-museum te Oudenbosch, kwam in 
zijn boek Uit het epos der 3000 Nederland
se Zouaven, tot een schatting van 4.000 
man. Dat is weliswaar in strijd met de titel 
van zijn boek maar hij verklaarde deze be
rekening door te stellen dat nogal wat Ne
derlanders abusievelijk als Vlamingen wer
den geteld in de pauselijke boekhouding. 
Op grond van deze aanname kan worden 
vastgesteld dat het aantal Nederlanders het 
aantal Fransen (2964) en Belgen (1634) 
overtrof. Het heeft allemaal niet geholpen. 
Het pauselijke leger van ca. 8.000 man was 
niet in staat 50.000 Italianen te weerstaan. 
In september 1870 begon het beleg van Ro
me en ondanks heldhaftig verzet moest de 
paus al na korte tijd capituleren. Hij werd 
'de gevangene' van het Vaticaan. Een situa
tie die pas in 1929 onder het regiem van 
Mussolini formeef werePomgezet in een 
verdrag tussen Italië en het Vaticaan. 

Beknopte bibliografie: 
Voor Paus en Koning, een korte geschiedenis 
van de Nederlandse zouaven, 1860-1870, een 
uitgave van de Stichting Nederlands Zouaven-
museum, (Oudenbosch 1998) 
W. Zaal, De vuist van de paus, de Nederlandse 
zouaven in Italië 1860-1870, (Nieuwegein 
1996) 
Tilburgse zoeaven ten strijde voor de paus, uit
gave van Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, 
monumenten en cultuur, door Stichting tot be
houd van Tilburgs cultuurgoed (1996) 
J.M. Reynders, Pieter Jong, de held van Lutje
broek, z.d.z.p. 

Van de redacteur van Mars et Historia kregen 
wij toestemming dit artikel dat verscheen op de 
site van Mars et Historia (marsethistoria.nl/ 
testdrie) over te nemen. 
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Strohulzen maken 
H.M. Lups 

Strohulzen en stromatten waren vroeger de van wijnflessen, maar later ook meer en 
enige soort verpakking waarin men flessen meer voor bierflessen. De grote bierbrou-
schadevrij kon vervoeren. werijen in het Noorden van Duitsland, in 
De productie van strohulzen en stromatten Bremen en Hamburg, vormden dan ook een 
was oorspronkelijk een huisindustrie. Reeds goede afzetmarkt. 
in het begin van de zeventiende eeuw moe- Deze primitieve strohulzenfabricage is na 
ten de eerste strohulzen vervaardigd zijn in verloop van tijd ook doorgedrongen tot 
Noord-Duitsland en wel in de streek rond streken in Nederland en Noord-België waar 
Osnabrück, een gebied waar de boeren veel op de arme zandgronden veel rogge werd 
rogge verbouwden. De rogge werd toen nog verbouwd en men naar aanvullende midde-
met de hand gemaaid. Dit lange stro werd len van bestaan zocht. Tot het begin van de 
schud- of schoofstroo genoemd. Dit lange twintigste eeuw bleef de vervaardiging van 
roggestro was het meest geschikt voor de strohulzen vooral huisindustrie, al zijn er 
vervaardiging. Nadat de rogge in de winter- mogelijk hier en daar grotere werkplaatsen 
maanden gedorst was, kwam het stro vrij. geweest, maar echte fabrieken waren er nog 
Op de velden kon men 's winters niet wer- niet. Handelaren kochten gewoonlijk de 
ken en achter in de stal van de (Saksische) strohulzen op van de boeren met wie ze 
boerderijen hielden de zonen, dochters en veelal vaste afspraken hadden gemaakt. De-
knechten zich onder meer bezig met het ze verkochten ze vervolgens aan de grote 
maken van strohulzen. Deze waren oor- afnemers zoals brouwerijen en wijnhande-
spronkelijk vooral bedoeld voor het vervoer laren. Erg populair was deze tak van huisin-
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dustrie niet en zeker ook niet gezond: er 
kwam veel stof vrij, ook al omdat het stro 
met behulp van een soort grove rakel ont
daan moest worden van ongerechtigheden. 
Erg lucratief zal deze thuisindustrie ook 
niet zijn geweest, zeker niet toen deze hul
zen ook fabrieksmatig werden vervaardigd. 
In het archief van de filantropische vereni
ging'Hulpbetoon', 1873-1941 (aanwezig in 
het Historisch Centrum Overijssel te Zwol
le) wordt opgemerkt: "Andere werkver
schaffingsprojecten betroffen het in bruik
leen geven van mangels, het verstrekken 
van materiaal voor water- en vuumeringen 
(tot 1908), het maken van biezen- en 
stroohulzen voor flessen (1894/95, en het 
vervaardigen van halsters voor paarden 
(1900/1901). Lang zijn deze werkzaamhe
den echter niet uitgevoerd." Met andere 
woorden: ook de strohulzenproductie kwam 
daar niet van de grond. 
Bij de huisindustrie was kinderarbeid een 
belangrijke factor. Uurlonen van 5 cent en 
hoger werden alleen behaald door volwas
senen, zeer jonge kinderen haalden 2 tot 2 
V2 cent per uur. De machine werd gratis 

door de werkgever in bruikleen gegeven. 

Strohulzenfabrieken kwamen in verschil
lende delen van het landvoor, het meest 
daar waar dus rogge werd verbouwd en 
waar geen andere stro verbruikende fabrie
ken (bijv. strokartonfabrieken) actief wa
ren. Voor zover ik heb kunnen nagaan wa
ren de meeste in Brabant gevestigd, maar 
ook in Didam is er van begin 1900 tot circa 
1935 een geweest als nevenactiviteit van 
herberg 'De Harmonie'. 
Rond 1900 was het maken van strohulzen 
één van de belangrijkste onderdelen van de 
verpakkingsindustrie. De in dit artikel ge
bruikte gegevens en illustraties zijn voorna
melijk afkomstig van drie Brabantse fabrie
ken: te Leende, Tilburg en Uden en het in 
noot 3 genoemde hoofdstuk. 
Na reiniging van het stro was in het begin 
de werkwijze als volgt: De arbeider of ar
beidster nam een hoeveelheid stro, vol
doende voor één huls. Dit stro had twee
maal de lengte van een huls. Het werd ge
lijkmatig uitgespreid op het heen en weer 
schuivende deel van de daartoe ontwikkel-
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Strohulzen naaien bij 
Catalonië 

de naaimachine. Op de helft van de lengte 
werd er een stang dwars overheen gelegd 
en vastgeklemd. De helft van het stro, 
rechts van de stang, werd omgeslagen en 
eveneens met een stang vastgeklemd. Daar
na begon het naaien of stikken, waartoe 
oorspronkelijk aan een zwengeltje werd ge
draaid (later ging dat door elektrische aan
drijving), waardoor twee of drie naalden in 
beweging werden gebracht en tegelijkertijd 
het deel van de machine waarop het stro lag 
van voren naar achteren werd bewogen. De 
aldus verkregen vierkante lap stro werd 
door een bindster met behulp van een grof 
haakje en touw tot huls samengebonden. 
Later kwamen rondnaaiers op de markt. 
Met deze konden de hulzen in één keer 
worden genaaid. 

Voor het naaien in de fabrieken in Noord-
Brabant was het gewone loon 6 cent per 
100 stuks, voor het binden 5 cent. Per uur 
werden 110 tot 130 hulzen gemaakt. 
In 1900 richtte een bekende Tilburgse wijn
handelaar de 'Tilburgsche Stroohulzenfa-
briek Catalonië' op, voor die tijd een grote 

v.,:.-/*53gp»'- «~**a^; ' , ? t m 

:&*r *:j 

onderneming waar meer dan honderd men
sen in dienst waren. Veel jonge wevers 
werkten eerst enkele jaren bij Catalonië. 
Het was een van de weinige plaatsen waar 
men op jonge leeftijd al iets kon verdienen. 
Uit die beginperiode is nog een fotoalbum 
aanwezig, waarvan wij van de heer J.HJ. 
M. van Diesen een aantal opnames mochten 
maken. Uit deze foto's blijkt dat de jongens 
meest achter de naaimachines stonden, 
waarmee de matjes werden gestikt, terwijl 
de meisjes voor de verdere afwerking zorg
den. Voor de hulzen, die aan de bovenkant 
dicht moesten waren speciale machines be
schikbaar, kopmachines. Uit de foto's blijkt 
dat hier de naaimachines centraal werden 
aangedreven. 

In hetzelfde pand was ook een handel in 
glasverpakkingen en een capsulefabriek ge
vestigd In de laatste vervaardigde men (lo
den) capsules. Hier werkten zo'n vijftig 
mannen en vrouwen. 
Deze strohulzenfabriek en de handel in 
glasverpakkingen werden in 1938 verkocht 
aan de Tilburgse zakenman H.J.M. van 
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Diesen, die met zijn zoon, de heer J.H.J.M. 
van Diesen na de oorlog de zaak terug 
bracht tot een handel in glasverpakkingen, 
thans geleid door diens beide zoons. 

De strohulzenfabriek van de familie Van 
Engelen, Straw Works W.v. Engelen -
Vughts Leende, te Leende werd in 1912 
gesticht door Willem van Engelen1. Een 
van de werkneemsters was Betje Huijbers-
van Zon. Ze heeft ongeveer 16 jaar bij 'den 
hulzenpik' gewerkt: van haar 13de tot haar 
29ste levensjaar. Zij vertelde: "Het was hard 
werken. Wij eisjes, moesten strooien matjes 
met een soort haaknaald aan elkaar vlech
ten, zo dat ze een huls vormden. Die hulzen 
moesten flessen tijdens transport bescherm
den. De mannen en jongens deden het zwa
re werk. De meisjes stonden in stukloon en 
konden als ze flink doorwerkten een gulden 
of vijf per week verdienen. Ze sloofden van 
zeven tot zeven uur en hadden middagpau
ze van twaalf tot half twee. 's Zaterdags 
duurde het werk van zeven tot twaalf uur, 
maar dan moesten ze nog hun machien 

schoonmaken, zodat ze pas tegen half twee 
thuiskwamen." 
Volgens de streekhistoricus Jean Coenen 
beurden de boeren* in 1»897 voor een kar 
recht stro 15 a 20 gulden. Volgens de oud
ste zoon van de oprichter deed het stro in 
zijn tijd maar negen gulden per kar en al
leen als die goed volgeladen was. Er kon 
dan net een ton op. 
In Leende was de maximale productie 
350.000 strohulzen per week. De beste hul
zenmaakster daar was Anna van der Palen, 
die 16.000 hulzen per week kon maken. 
Van de productie werd ongeveer 90 procent 
geëxporteerd naar Engeland en Schotland. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vervielen 
deze exportmogelijkheden. Het bedrijf 
werd, evenals de andere nog bestaande stro-
hulzenfabrieken, voor de keuze gesteld: 
ontmanteling van de fabriek of voor de be
zetter gaan werken. Mede uit het oogpunt 
van werkgelegenheid koos de familie Van 
Engelen voor het laatste. Dit laatste op 
voorspraak van de HISFA. Het gevolg was 
wel dat de Ondergrondse hun twee fabrie-
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Opslag en 
transport van 
strohulzen 

ken en de stro-opslagplaats in brand scho- recht bij P.M. Diks (Piet Diks), een getalen
ten. In die tijd zat er al niet zoveel perspec- teerd (edel)smid. Hij repareerde de ma-
tief meer in de strohulzenproductie, zodat chientjes en begon bepaalde delen te ver-
men op de productie van bouwplaten wilde vangen door metalen onderdelen. Na ver-
overgaan, de zgn Halmplank, nadien Stra- loop van tijd bouwde hij geheel metalen 
mit platen. machientjes. oorspronkelijk waren de ma-

chientjes vlaknaaiers: men stikte er matjes 
In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. mee, die door een tweede persoon tot huls 
Nederland wist neutraal te blijven maar ons werden 'gehaakt'. Later ontwikkelde hij 
buurland België werd in 1914 grotendeels (halfautomatische) rondnaaiers. Reeds voor 
door Duitse legers bezet. Vele Belgen de Eerste wereldoorlog ging M.J. van den 
vluchtten naar ons land. Een deel van hen Heuvel (Matthijs) met strohulzenmachien-
kwam terecht in een groot vluchtelingen- tjes naar de boeren in de omgeving van 
kamp in Uden, waar zich ook een klooster Uden, die als bijverdienste strohulzen 
bevond van de orde der Kruisheren. Deze maakte. Hij coördineerde deze huisarbeid, 
Kruisheren trokken zich het lot van de Bel- verzamelde de strohulzen en verkocht ze 
gen uit dat kamp aan en organiseerden o.a. door aan brouwerijen, apothekers en dro-
een kleine werkplaats voor strohulzen. On- gisten. Ook zijn defecte machientjes gingen 
der de vluchtelingen waren er die reeds be- naar de heer Diks. Mede in samenwerking 
kend waren met deze tak van industrie en met de vader van de heer Van den Heuvel 
zelfs eenvoudige houten machientjes op ontwikkelden ze in 1916 een tweetal oc-
hun vlucht hadden meegenomen. Deze ma- trooien. In 1917 brachten de drie heren hun 
chientjes, vaak van Duitse origine, waren samenwerking in een firma onder om stro-
regelmatig kapot en moesten geregeld gere- hulzenmachientjes te fabriceren en te ver-
pareerd worden. Zij kwamen daartoe te- kopen. Het was de eerste poot van het latere 

1 

> 
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Volautomaten van Coenen & Co 

DICO.2) 
Omdat de machines die de heer Diks ont
wikkelde beproefd moesten worden ont
stond er een flinke voorraad strohulzen. 
Men vond het zonde die weg te moeten 
gooien en al snel rijpte het idee een tweede 
fabriek te beginnen, die zich bezig hield 
met het maken van het eindproduct. Dat 
was veel minder conjunctuurgevoelig dan 
de rnachinehandel. 
In 1917 werd daartoe de firma Coenen & 
Co opgericht door de heren Gerrit Coenen 
en Piet Diks. Gerrit was ook al in 1917 tot 
Diks & van den Heuvel toegetreden. In 
1920 traden Matthijs van den Heuvel en 
zijn moeder toe tot de firma Coenen & Co, 
maar beiden verlieten in 1928 beide firma's. 
De machinefabriek vervaardigde vooral 
halfautomatische rondnaaiers, die door één 
persoon bediend konden worden, maar ook 
kopmachines, persen waarmee de strohul
zen tot handzame balen werden geperst, 
strosnijbakken, strokoordmachines en di

verse onderdelen. Dit bedrijfsdeel telde in 
het midden van de jaren dertig zo'n 15 
werknemers. In de strohulzenfabriek werk
ten aanzienlijk meer mensen. Er werd in 
drie ploegen gewerkt. Elke rondnaaier werd 
door één persoon bediend. Dit werk gebeur
de door vijftig tot zestig veelal jonge vrou
wen. Daarnaast waren er voor het onder
houd van de machines drie mannen actief. 
In de periode tussen de wereldoorlogen 
produceerde het bedrijf jaarlijks gemiddeld 
veertig miljoen strohulzen. In de topjaren 
soms tot zeventig miljoen. 
In 1935 bereikte Piet Diks zijn ideaal, een 
volautomatische strohulzenmachine, een 
machine waar het stro aan de ene kant werd 
ingevoerd en de strohulzen aan de andere 
kant er kant en klaar uitkwamen.. 
Tot dat ogenblik had de firma alle Neder
landse en buitenlandse strohulzenfabrikan-
ten voorzien van halfautomaten. Men be
sloot deze volautomaat alleen maar aan het 
eigen bedrijf te leveren. Hiermee creëerden 
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ze voor zichzelf min of meer een monopo
liepositie, want geen andere fabriek kon 
zich meten met hun volautomaten. Slechts 
een vijftal bedrijven wist de omwenteling 
van de volautomaat te overleven, waardoor 
de machinefabriek echter bijna al zijn klan
ten verloor. Voor deze fabriek zocht en 
vond men echter andere mogelijkheden 
(Onder de nieuwe naam Dico o.a. bedden 
en matrassen). De Tweede Wereldoorlog 
maakte abrupt een einde aan de goede jaren 
van de strohulzenfabriek. Ook zij kregen 
het 'verzoek' aan de Duitse overheid te le
veren. Ook hier gold: leveren of ontmanteld 
worden, waarna de machines naar Duits
land zouden worden verplaatst. Ook zij ko
zen voor leveren. Ze hadden tenslotte enke
le tientallen werknemers in dienst voor wie 
werkeloosheid dreigde en mogelijk tewerk
stelling in Duitsland. 

Na de geldzuivering van 1948 en de uitge
breide Marshallhulp kwam de productie en 
export van strohulzen weer op gang. 
De monopoliepositie van het bedrijf maakte 
dat de concurrentie met alle al dan niet ge
oorloofde middelen trachtte in het bezit van 
de volautomaten te komen. Reeds in de 
oorlog was er al min of meer een vorm van 
samenwerking tussen de overgebleven be
drijven ontstaan. Na de oorlog gingen de 
vier groten daadwerkelijk samenwerken, 
waarbij de volautomaat in licentie ook aan 
de overige strohulzenfabrieken werden ge
leverd. 

De topjaren van de strohulzenindustrie la
gen in de tweede helft van de jaren vijftig 
in de vorige eeuw. Daarna trad een snelle 
teruggang op. In de eerste plaats ontwikkel
de men nieuwe verpakkingsmethoden 
(karton en plastic), ten tweede begon na de 
oorlog het soort stro te verdwijnen dat voor 
strohulzen geschikt was. Het maaien met de 
hand of eenvoudige maaimachines werd 

vervangen door combines, die maaiden, 
dorsten en het stro tot balen persten. Het 
gevolg was dat de prijzen voor bruikbaar 
stro, schudstro genaamd, steeds hoger wer
den. Betaalde men in 1940 voor een ton 
stro nog/10,—, in 1958 was deze prijs op
gelopen tot ƒ 300,--. Bovendien gebruikten 
de bottelarijen liever het nieuwere verpak
kingsmateriaal. De strohuls was een natuur
product en twee hulzen waren nooit exact 
hetzelfde. Bovendien bevatte een baal stro
hulzen veel zand en stof, terwijl de bottela
rijen juist steeds schoner werden. Qua hygi
ëne en mechanisatie had de kunststofver
pakking de toekomst. Binnen enkele jaren 
kwam hier te lande een eind aan de strohul-
zenproductie. 

Met dank aan de heren P. Willems (auteur, 
die een artikel schreef over de strohulzenfa
briek te Leende), J.H. van Diessen (oud di
recteur van Catalonië), G.S.A.P. Coenen 
(oud directeur van Coenen & Co),'de heer 
W.J. van Engelen (zoon van de vroegere 
directeur, Henk van Engelen en kleinzoon 
van Willem van Engelen, de oprichter van 
Straw Works W. v. Engelen-Vughts Leen
de) en H. Lunenborg (Afd. Bibliotheek/ 
Documentatie van het Openluchtmuseum te 
Arnhem) 

Noten: 
1. Ontleend aan een artikel van de heer Piet 
Willems uit 1996. 
2. Veel informatie en enkele foto's konden ont
leend worden aan het gedenkboek For a world 
wide good night, gedenkboek verschenen ter 
gelegenheid van het 75 jarig bestaan van Dico, 
auteurs J. Verhoog en H. Warmendam dat de 
heer Coenen ons daartoe verstrekte. 
3. Van wie ontvangen Onderzoekingen naar de 
toestanden in de Nederlandse huisindustrie; 
deel 2 (1912), Hoofdstuk XXII, Stroohulzen 
maken. 
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Het rietdekkersgeslacht Decker (I) 
alias (den) Dulle(n) te Puttershoek 

KJ. Slijkerman 
Inleiding 

In Puttershoek leefden in de zeventiende eeuw diverse familiegroepen Decker waarvan 
een gemeenschappelijke afstamming niet aantoonbaar en ook niet waarschijnlijk is. In de 
eerste decennia van die eeuw woonden aldaar drie broers en een zuster Decker die een 
Adriaen tot vader hadden. Deze man kan identiek geweest zijn met de naar schatting rond 
1570 geboren en te Puttershoek vermelde Adriaen Cornelisz. Decker. Jacob (gen. lic), 
kennelijk de jongste zoon, had diverse kinderen die de naam Dulle of den Dullen gingen 
voeren en nu is het opmerkelijk dat sedert 1612 een Cornelis Dullen Decker genoemd is 
als pachter van o.a. avelingen in de polder het Oudeland van Strijen.1 Hij kan identiek 
zijn geweest met de Cornelis Dulle, (riet-)dekker, die in 1632 werd betaald voor reparatie 
aan een huisje te Maasdam.2 Nog in 1665 is Cornelis Cornelisse Dulle genoemd als pach
ter van een erf van 34 roeden 'int rietbosch' in het Oudeland van Strijen, dat reeds in 1613 
door Cornelis Dullen Decker werd gehuurd.3 

Al deze vermeldingen lijken betrekking te hebben op een en dezelfde persoon: Cornelis 
Cornelisz. Dulle(n) alias Decker, een man die rond 1590 kan zijn geboren en omstreeks 
1665 stierf. Voor 1616 trouwde hij met Machteltge Ariensdr., die in de lente van dat jaar 
kwam te overlijden en waarvoor Decker op 21 juni 1616 met Cornelis Corneliss. jonge 
Niessen, wonende aan de Blaak, en Jacob Cleyss. Nanningh, als voogden (respectievelijk 
van moeder Machteltge's vaders- en moederszijde) over zijn ca. 11 weken oude weeskind 
Maritge Cornelisdr., tot uitkoop kwam. Vader Decker bezat en bewoonde een 'huysken' in 
Kenendael van Oud-Strijen.4 Een relatie van deze man met de Puttershoekse groep Dec
ker alias (den) Dulle(n) heb ik niet kunnen aantonen. Evenmin is er thans een verband te 
leggen met de uit Heinenoord stammende Jacob Cornelisz. Dullen alias Decker, die als 
jonge man van Heinenoord op 21 mei 1673 te Charlois trouwde met Mayken Meertens 
(Maertens), jonge dochter van aldaar. Dit echtpaar liet in de jaren 1674-1683 vier kinde
ren te Heinenoord dopen, die als volwassenen de naam Groenewegen gingen gebruiken. 
De naam Dullen kan afgeleid zijn van de naam Dullaeit; een naam die al vroeg in het 
Strijense vermeld werd gevonden. Zo pachtte in 1426 een Claes Matheeus Dullaertssoen 
vis- en rietgronden in Strijen. De hier te behandelen rietdekkersfamilie heeft zich vooral 
in de achttiende eeuw wijd vertakt en leeft mogelijk nog voort. Het gebruik van een fami
liewapen heb ik in de door mij onderzochte periode voor omstreeks 1700 niet kunnen 
vaststellen, hetgeen niet opmerkelijk is voor deze familie van eenvoudige rietdekkers, 
wier telgen in de zeventiende eeuw geen bestuurlijke nevenfunkties hebben bekleed in het 
plaatselijke dorps- en kerkbestuur. 

Niet in deze genealogie heb ik kunnen inpassen de persoon van Jakomijntie de Dulle we
versvrouw alias Jakomijn Wevers, die op 19 oktober 1642 en 8 maart 1643 te Puttershoek 
als doopgetuige optrad. Zij kan identiek zijn geweest met Jakomijntie Joosten, die in 1638 
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te Puttershoek als weduwe van Aryen Heyndrickse trouwde met Dirck Aerdse. 

Genealogie: 
I. waarschijnlijk: ADRIAEN CORNELISZ. DECKER, geb. ca. 1570 (geschat), ge
goed te Puttershoek, overl. voor 4 januari 1637. Hij huwde Ie voor 4 april 1598 met N.N. 
Adriaen huwde 2e voor ca. 1615 met N.N. (? zuster van Leendert Jacobsz., schout van 
Puttershoek 1607-1637), overl. voor 4 januari 1637. 

De niet bij name genoemde huisvrouw van Adriaen Comelisz. Decker liet op 4 april 1598 
te Puttershoek gerechtelijk beslag leggen op de penningen die Coraelis de Metselaer te
goed had van Willem Jansz. te Puttershoek.5 Misschien was Decker identiek met 'coman 
(= koopman) Adriaen Comelisz. Decker van de Westmaes', die op woensdag na de Om
megang te Dordrecht van het jaar 1599 met de Puttershoekse schipper Symon Comelisz. 
naar Dordrecht was gevaren en vervolgens met de Puttershoekse schipper Michiel Sebas-
tiaensz. terug zou varen. Hierover kregen de beide schippers op het Hoofd buiten Dor
drecht hevig ruzie; aldus op 2 december 1599 op schrift gestelde verklaringen.6 Onder
zoek heeft geen uitsluitsel kunnen geven dat deze Adriaen Comelisz. Decker identiek was 
met de vader van de hierna te noemen kinderen, al komt er geen andere gegadigde uit de 
bewaard gebleven bronnen naar voren. 
Cornelis Adriaensse Decker, voor hem zelf en als oom en gerechte bloedvoogd van de 
nagelaten weeskinderen van Lendert Corn(elis) (! = Adriaensz.) Decker en (van) Nelken 
Adriaensdr., transporteerde op 4 januari 1637 aan zijn broeder Jacob A. Decker een huis 
te Puttershoek, die hij met de voornoemde weeskinderen van zijn overleden vader en 
moeder had verkregen. Oostelijk werd dit huis belend door voornoemde Jacob Adriaensse 
(Decker), westelijk door Corn(elis) Lauwerysse en zuidelijk door 'de straet'.7 Dezelfde 
dag verklaarde de te Puttershoek wonende Jacob Adriaensen Decker aan Comelis en de 
weeskinderen van Lendert en Nelken 240 gld. schuldig te zijn en dat voor de drie vierde 
parten in het betreffende ouderlijke huis.8 Voornoemde Adriaen Comelisz. Decker noch 
zijn drie veronderstelde kinderen komen voor in de Puttershoekse verpondingskohieren 
van 1626 en 1638, zodat zij in ieder geval hooguit schaars met onroerend goed waren be
deeld. 

Kinderen uit eerste huwelijk: 
1. LEENDERT ADRIAENSZ. DECKER, volgt Ha. 
2. CORNELIS ADRIAENSZ. DECKER, volgt Ha. 
3. NEELKEN ADRIAENSDR. (DECKER), overl. 1633/1634. Zij huwde voor 1632 

met Dirck Comelisz. de Hoogheyt, waarschijnlijk schipper te Puttershoek, overl. 
(betaling beste doodkleed Puttershoek 30 april) 16539, zoon van Comelis Pietersz. 
(de) (ouwe) Hoogheyt, mogelijk schipper te Puttershoek. Hij hertrouwde, ca. 1634 
Dingen(tie, Ingentie) Jacobsdr. alias Dirige Jacob Clase, vroedvrouw te Puttershoek, 
overl. na 10 januari 1674, dochter van Jacob Claesz., weduwe van Leendert Adri
aensz. Decker (zie gen. Ha). 
Dit echtpaar zal uitgebreider behandeld worden in een artikel over het geslacht De 
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Hoogheyt. 

Kind uit het tweede huwelijk: 
4. JACOB ADRIAENSZ. DECKER, volgt lic. 

Ha. LEENDERT ADRIAENSZ. DECKER, geb. ca. 1600 (geschat), overl. 1628/'34. 
Hij huwde ca. 1624 met Dingen(tie, Ingetje) Jacobsdr. alias Dinge Jacob Clase, vroed
vrouw te Puttershoek, overl. na 10 januari 1674, dochter van Jacob Claesz. Zij hertrouw
de, ca. 1634 Dirck Cornelisz. de Hoogheyt. (de) Hoogheyt, weduwnaar van Neelken 
Adriaensdr. (Decker) (zie gen. 1-3). 

Dingen Jacobs werd op 23 december 1625 na belijdenis lidmaat te Puttershoek.10 Onge
twijfeld was zij identiek met Dinge Jacob Clase, die blijkens een akte gedateerd 17 fe
bruari 1656 een bedrag van 52 gld. 10 st. competeerde vanwege een zekere obligatie.11 

Op 17 april 1666 legde o.a. de te Puttershoek wonende Dingetje Jacobs, weduwe van 
Dirck Cornelis, de verklaring af over hoe zij op 12 april dat jaar ten huize was van (haar 
broer ?) Dirk Jacobsen te Puttershoek en daar zijn huisvrouw Trijntie Ariens ziek te bed 
vond liggen en hoe zij verhaalde over haar laatste wilsbeschikking.12 Op 7 november 
1670, tussen 12 en 1 uur 's-nachts, was de vroedvrouw Dingettie Jacobs, weduwe van 
Dirck Coraelisse, met enige andere personen ten huize van Willem Janse Donder te Put
tershoek, alwaar zij diens huisvrouw Elisabeth Theunis ziek te bed aantroffen. Deze 
vrouw sprak toen eveneens over haar laatste wilsbeschikking.13 Op 10 januari 1674 trans
porteerde Jacob Ingensz. Boeresteyn, wonende in Numansdorp, aan Dyngena Jacobs, 
laatst weduwe van Dirck Cornelisz. Hoocheyt, wonende te Puttershoek, zijn vrouws moe
der, voor 200 gld. een huis met schuur en erf aan de oostzijde van de 'Voorstraet' te 
Numansdorp.14 

Kinderen: 
1. JACOB LEENDERTSZ., ged. Puttershoek 3 oktober 1626 (get. Neeltje Ariens, Cor

nelis Laureysz., Maritgen Pieters, Joost Jacobsz.), overl. wellicht tussen 4 januari 
1637 en 4 december 1644. 

2. DINGENTGEN (DINGE, DINGENA) LEENDERTSDR., ged. Puttershoek 12 no
vember 1628 (get. Joost Jans, Maritge Hermans, Jan Gabriel), j.d. van Puttershoek 
(1646), collectrice van de impost van het gemaal van Cromstrijen (1656), overl. 3 
maart 1675 en begr. Numansdorp (in de kerk). Zij huwde Puttershoek (otr. ald. 22 
juli) 12 augustus 1646 met Jacob (Japick) Ingensz. Boeresteyn, j.m. van Puttershoek 
(1646), herbergier, voerman, landgebruiker en koopman in landbouwproducten te 
Numansdorp, sluiswachter van de sluis op de westerse haven van het nieuwe dorp 
van Cromstrijen (1660-1662)15, collecteur van de impost van het gemaal (1665)16 en 
van de bierimpost (1667) van Cromstrijen17, kapitein van de burgermilitie (1677)18, 
schepen (1662, 1665-1667, 1669-1673, 1677-1679, 1682), gerechtsbode (1669-
1670)19 van Numansdorp, oud-schepen (1668), schepen (1676) van Klaaswaal, sche
pen van Oud- en Nieuw-Klaaswaal (1674), overl. in of na 1682, wellicht begr. Nu-
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mansdorp (in de kerk), zoon van Ingen Adriaensz. Boer, heemraad, schepen van Put
tershoek en Jannigie Cornelisdr.20 

Op 4 december 1644 testeerde ten huize van haar stiefvader Dirick Coraelise Hoog-
heyt en haar moeder Dynghetie Jaecops de ziek te bed liggende Dynghetie Leend-
ertsdr. Zij zouden haar erfgenamen zijn en moesten na haar overlijden 6 pond aan 
'haeren noom' Jaecop Aeriense en een gelijk bedrag aan het dochtertje van 'haere 
meede noom' Cornelis Aeriense uitreiken.21 Bij haar huwelijk was voor de bruide
gom zijn vader Ingen Adriaense getuige en voor de bruid waren dit haar stiefvader 
Dirck de Hoogheyt, haar moeder Dinge en haar bloedvoogd Japick den Decker. In 
1654 verkocht Jacob Ingensz. Boeresteyn een 'smal scheepgen' met zeil etc.21 Mis
schien was dit vaartuig van zijn overleden stiefschoonvader afkomstig. Akten van 10 
januari 1656 spreken van de ca. 27 jaar oude Dintgentje Lenerts, huisvrouw van Ja
cob Ingensz. Boeresteyn, 'collecteuresse van de impost vant gemael', wonende op het 
Nieuwe dorp van Cromstrijen. De akte handelt over een zeker geschreven briefje 
door de ca. 19 jaar oude Commertgen Jorisdr., die met haar zuster Dintgetgen's 
'comptoir ofte banck' waarnam toen zij met haar man op 7 november naar Klaaswaal 
waren gegaan en pas de avond van de eropvolgende dag waren thuisgekomen.23 

Op 27 oktober 1658 werd Dingetie Leenders, huisvrouw van Jacob Ingens, na belij
denis lidmaat te Numansdorp en op 25-12-1660 werd Jacob Ingenss. Boeresteyn dit. 
Achter zijn naam werd naderhand 'dood' geschreven. Zij is ook genoemd op een op 
20 december 1672 opgestelde lidmatenlijst.24 Een akte gedateerd 11 januari 1662 
noemt Boeresteyn herbergier op Numansdorp.25 In het omstreeks 1664 opgestelde 
haardstedenkohier over die plaats werd hij voor vier haardsteden aangeslagen met de 
toevoeging: 'sijnde een huys alwaer men gewoon is vierschaer te spannen'.26 In 1667 
ontving de huisvrouw van Boeresteyn 75 gld. 12 st. over verteringen ten haren huize 
gedaan door de dijkgraaf, heemraden, schout, gerechten etc. van Numansdorp gedu
rende de verpachting van de halve tienden.27 In 1672 had Dingentje ene Neeltie 
Leenders, weduwe van Cornelis Centen, beledigd, waardoor deze affaire voor de ker-
kenraad te Numansdorp kwam.28 In de kerk te Numansdorp is nog een zerk aanwezig 
met daarop een ankerkruis met het opschrift: 'Dit graft hoort toe Jacob Ingensen Boe-
restein 1662. Hier leit begraven Diingena Leenders in haer leven de huisvrouw van 
Jacob Ingense Boerestein sterft den 3 Maert ao. 16751.29 Boeresteyn is zeker niet in 
1662 in dit graf bijgezet. Mogelijk had hij dit toen gekocht en er een steen op laten 
aanbrengen, waarop later dan de tekst zal zijn uitgehouwen. Tot in 1682 werd hij nog 
in talloze akten te Cromstrijen en elders vermeld gevonden, o.a. als koper en verko
per van onroerend goed, landgebruiker, koper van landbouwprodukten, voerman en 
funktionaris. 

Hb. CORNELIS ADRIAENSZ. DECKER, geb. ca. 1600 (geschat), j.m. van Put
tershoek (1628), overl. tussen 4 januari 1637 en 22 juli 1639. Hij huwde Puttershoek (otr. 
6 mei) 4 juni 1628 met Maritgien (Maryken, Maergien) Hermansdr. (Hermes), j.d. 
van Puttershoek (1628), weduwe wonende Puttershoek (1641), overl. na 13 augustus 
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1660. Zij hertr. Puttershoek (otr. 18 januari) 6 februari 1641 met Fleuris Heyndricksz. 
(j.m. van en wonende Puttershoek, rietdekker ald., overl. na 169330). 

Marijken Heremans, weduwe van Cornelis Aeriense Decker, geassisteerd met de secreta
ris van Puttershoek, en Jaecop Aeriense Decker, als oom en rechte bestorven bloedvoogd 
van haar weeskind, de ca. 4 jaar oude Neeltien Cornelis, verrichtten op 22 juli 1639 te 
Puttershoek. Marijken zou in de boedel blijven zitten, terwijl zij haar dochter tot de leef
tijd van 18 jaren na behoren zou groot brengen en vervolgens 20 pond zou uitreiken. Bij 
vooroverlijden van het kind zouden haar gerechte erfgenamen in twee termijnen 20 pond 
of gld. uitgekeerd krijgen. Jaecop Aeriense Decker schold nog een schuld van 10 gld. ten 
laste van zijn overleden broer kwijt.31 De Armen van Puttershoek hadden uit de erfenis 
van Cornelis Aeriense Decker 2 gld. 15 st. ontvangen, welke hij kennelijk aan hen ver
maakt had.32 Bij het tweede huwelijk van Maritgien Hermansdr. trad voor haar als getuige 
op Japick Cornelisse Decker; voor de bruidegom zijn 'bestevader' Pieter Corsen Groen. 
Het patroniem van voornoemde Japick is waarschijnlijk foutief genoteerd, want hij zal 
identiek zijn geweest met Maritgien's zwager Japick of Jacob Ariensz. Decker. 

Kinderen: 
1. LENAERT CORNELISZ., ged. Puttershoek 2 februari 1631 (get. Dirrick Cornelisz., 

Dingen Jacobs, Cornelis Laures), overl. voor 22 juli 1639.31 

2. JAN CORNELISZ., ged. (met nr. 3) Puttershoek 5 december 1632 (get. Maritgien 
Cornelis, Geertgie Jans, Jacob Cornelisz., Maritgien Cornelis, Aryen Jans, Jacob 
Aryens), overl. voor 22 juli 1639.31 

3. HERMAN CORNELISZ., ged. (met nr. 2) Puttershoek 5 december 1632, overl. voor 
22 juli 1639.31 

4. NEELTIEN CORNELISDR. (naam onleesbaar in de akte), ged. Puttershoek 2 maart 
1636 (get. onleesbaar) en Maryken Cornelis), overl. na 13 augustus 1660. 
De ziek te bed liggende Neeltje Cornelis, jonge dochter, testeerde op 13 augustus 
1660 voor schout en schepenen te Puttershoek. Haar moeder Marigie Hermensdr., 
huisvrouw van Floris Hendrickse, benoemde zij tot haar enige erfgenaam. Deze was 
gehouden om na Neeltje's overlijden aan haar oom Jacop Ariensen Decker en aan 
haar nicht Dingentje Leendertsdr. elk een rijksdaalder uit te keren.33 

lic. JACOB (JAPICK) ADRIAENSZ. DECKER, geb. ca. 1610 (geschat), j.m. van 
Puttershoek (1637), weduwnaar wonende ald. (1655), meester dekker te Puttershoek 
(1654), overl. tussen 10 november 1680 en 30 juli 1683. Hij huwde Ie Puttershoek (otr. 
15 februari) 1 maart 1637 met Maergien Cornelisdr. de Hoogheyt, j.d. van Puttershoek 
(1637), overl. tussen juni en 9 november 1644, dochter van Cornelis Pietersz. (de) (ouwe) 
Hoogheyt, mogelijk schipper te Puttershoek. Jacob huwde 2e Puttershoek (otr. 16 decem
ber 1644) met Aariaentien Pietersdr. geb. 161533a, j.d. van Puttershoek (1644), overl. 
(betaling doodkleed Puttershoek 30 november) 165432, dochter van Pieter Woutersz. en 
Willemtien Aryensdr. Jacob huwde 3e Puttershoek (otr. 18 juni) 1655 met Theuntie 
Lambertsdr. (Lambrechtsdr., Lammerde), j.d. van 's-Gravendeel (1655), overl. na 30 
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juli 1683, dochter van Lambert Jansz. en Trijntge Gerritsdr. 

Bij zijn eerste huwelijk was voor Jacob getuige (zijn broer) Cornelis Ariens en voor de 
bruid haar vader Cornelis Pieters Hoogheyt. Op 30 januari 1638 compareerden de erfge
namen van Leendert Jaecops, in leven schout van Puttershoek. Dit waren Ie Jan Jans Pol
der, voor hem zelf en mede als voogd van de kinderen van Jaecop Jans en nog voor de 
kinderen van Cleyske Jansdr., 2e Jan Galeyne en Anthoenis Floere en 3e Jaecop Adriaens 
Decker. Met Cornelis Jans Nieuwen Boer, getrouwd hebbende Anneke Nuyssenburich, 
weduwe van de overleden schout, geassisteerd met Willem Diricks Breeckvelt, kwamen 
zij tot boedelscheiding. Er is nog een partij erfgenamen genoemd en wel de erfgenamen 
van Jaecop Cornelis Metselaer, welke echter buitengesloten waren.34 In een akte geda
teerd 24 mei 1639 is echter sprake van een kwestie met een andere mede-erfgenaam van 
de schout en wel Jan Lamberts van Duiesborgh, getrouwd met Dijnghetie Cornelisdr.35, 
die weduwe was van Paulus Florens, met welke laatste zij in 1626 te Puttershoek tegen de 
wil van haar ouders was getrouwd. Op welke wijze Jacob Decker nu mede-erfgenaam van 
de Puttershoekse schout was is onduidelijk. Ik vermoed dat Jacob's moeder een zuster van 
schout Leendert Jacobsz. was en aangezien Jacob's broers en zuster (of hun kinderen) 
geen mede-erfgenamen waren, moet Jacob een andere moeder hebben gehad. Hij lijkt ook 
een stuk jonger dan zijn broers en zuster te zijn geweest. Maergien Cornelis de Hoogheyt 
werd op 16 april 1642 lidmaat te Puttershoek.36 

Op 10 november 1644 kwamen enerzijds Jaecop Aeriense Decker, weduwnaar van Marij
ke Cornelisdr., en anderzijds Cornelis P(iete)r Baers (! moet zijn: (de) Hoogheyt), als 
grootvader en voogd van zijn overleden dochters kinderen, tot uitkoop der weeskinderen. 
In de akte is sprake van het aantal van vier kinderen, maar er worden er slechts drie opge
somd: Arie Jaecopse, ca. 7 jaar, Cornelis Jaecobse, ca. 3 jaar, en Leendert Jaecobse, ca. 
18 weken oud. Voor de ca. 3 jaar oude Cornelis had de naam Jan moeten staan en Corne
lis zelfwas 5 jaar oud. Vader Decker zou in de boedel blijven zitten en daarvoor zijn kin
deren naar behoren opvoeden etc. en hen met St. Jacob 1646 de helft van de opbrengst 
van de dag ervoor verkochte kleding van 's-kinderens moeder uitreiken, te weten 45 gld. 7 
st. Indien de vader er op dat moment niet toe in staat was, zou er van dit bedrag ten be
hoeve van de weeskinderen interest over berekend moeten worden. Als zekerheid voor dit 
alles stelde hij zijn huis aan 'sheerendijck' op het dorp Puttershoek.37 Waarom de secreta
ris van Puttershoek de grootvader der kinderen de naam Baers toebedeelde is mij geheel 
onduidelijk. In deze akte staan dus twee pertinente onjuistheden. 

Bij Jacob's tweede huwelijk waren voor de bruid getuigen haar voogd Theunis Jans van 
de Grient en haar moeder Willemtien Aryensdr. In een tweetal akten van 17 mei 1654 is 
'Jacob Arents mr. decker' genoemd als belender van een huis op het dorp Puttershoek.38. 
Op 5 december 1654 kwamen Jacop Ariens, weduwnaar van Ariaentie Pieters, geassis
teerd met Jan Jans Polder, en Willem Pieters, als rechte bloedvoogd van Pieter Jacops, het 
nagelaten weeskind van Jacop bij Ariaentie Pieters, geassisteerd met Theunis Jans van de 
Grient, tot verrichting. Jacop zou in de boedel blijven zitten en daarvoor zijn kind Pieter 
tot mondigheid naar behoren grootbrengen etc. en vervolgens 25 gld. uitreiken.39 In 1659 
had Jacob een huis gedekt aan de Blaaksedijk onder Mijnsheerenland.40 Blijkens een op 
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13 januari 1660 genoteerde aantekening in de marge van een op 21 december 1657 opge
maakte akte was Jacop Ariense Decker toen voogd over Joppie, weeskind van Cornelis 
Lauwen Decker -een persoon die kennelijk tot een andere Puttershoekse familie Decker 
behoorde, maar wel naast het huis van Jacob Decker woonde-. Hij plaatste zijn hand-
merkje.41 Willem Pieters Beut transporteerde op 8-6-1661 aan (zijn voormalige zwager) 
Jacop Ariens Decker een huisje aan 'de straet' op het dorp Puttershoek, dat oostelijk werd 
belend door Ary Pieters Beut en noordelijk door 'de gemeene lants grient van Moerkerc-
ken'.42 Jacob Ariense Decker stelde zich bij akte van 27 oktober 1661 met Claes Janse 
Molenaer als borg voor de te Puttershoek woonachtige Jasper Pieterse en dat voor diens 
schuld van 137 gld. 10 st.43 Op 29 juni en 20 oktober 1661 en 4 januari 1662 kreeg de 
vrouw van Jacob Ariensz. Decker door de diakonie van Puttershoek betaald vanwege het 
houden van uitbestede kinderen.9 Theuntjen Lamberde, huisvrouw Jacob Arense Decker, 
verklaarde in opdracht van haar man bij akte gedateerd 24 november 1678 50 Car. gld. 
schuldig te zijn aan Jan Cornelisse. Voor deze lening stelde zij haar huis en erf op het 
dorp Puttershoek als zekerheid. Westelijk was dit belend aan Aert Francken, zuidelijk aan 
'den dijck ofte straet' en noordelijk aan 'de gemeene lants grienden'.44 Dit huis werd op 30 
april 1679 wederom als zekerheid gesteld toen Jacob Arensse Decker 50 Car. gld. leende 
van de weeskinderen van Willem Janse Donder bij zaliger Elisabeth Theunis. Zoon Jan 
Jacobse Decker stelde zich hierbij als borg.45 Nogmaals werd dit gedaan op 10 november 
1680 toen hij 125 gld. leende van het nagelaten weeskind van Bastiaen Pieterse Beut.46 

Op 30 juli 1683 transporteerden Theuntje Lamberts, als erfgenaam van haar overleden 
man Jacob Arensse Decker, en zijn kinderen en mede-erfgenamen Ary, Jan en Pieter Ja-
cobsen Decker voor 345 gld. het voornoemde huis aan Geene Cornelisse van Uyte.47 De
zelfde dag werd door de koper t.b.v. de verkopers een schuldbrief opgemaakt ter somme 
van 245 gld.48 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1. ARY JACOBSZ. DECKER alias (DEN) DULLE(N) alias ARYE CORNELISZ., 

volgt lila. 
2. CORNELIS JACOBSZ., ged. Puttershoek 9 november 1639 (vader: Japick Cornelis

se!; get. Cleys Meuwisse Coyman, Cornelis Jansse Sneep, Dirck Cornelisse, Arye 
Jansse Smouter, Maergie Hermens, Sijgie Wouters, Arye Coelen, Maergie Cornelis 
schoolmeesters vrouw), wellicht overl. 1646/1656. 

3. JAN JACOBSZ. DECKER, volgt Illb. 
4. LEENDERT JACOBSZ., ged. Puttershoek 17 juli 1644 (get. Dingge Japicks), zonder 

nageslacht overl. voor 30 juli 1683.48 

Kind uit het tweede huwelijk: 
5. PIETER JACOBSZ. DECKER, volgt IIIc. 

Kinderen uit het derde huwelijk: 
6. CORNELIS JACOBSZ. DECKER, ged. Puttershoek 26 maart 1656 (get. Hendrick 

Lambrechts, Cornelia Lambrechts, Bastiaen Pieters, Neeltie Coraelisdr.), zonder na-
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geslacht overl. voor 30 juli 1683.48 

7. LIJNTIE JACOBSDR. DEN DULLE, ged. Puttershoek 3 juni 1657 (get. Arye Jans, 
Neeltie Geleyne), j.d. van en wonende Puttershoek (1677), overl. na 2 juli 1708. Zij 
huwde Puttershoek (otr. ald. 4-10; volgens trouwboek Numansdorp otr. ald. 7 no
vember en volgens trouwboek Mijnsheerenland otr. Puttershoek 4 november) 21 ok
tober 1677 met Anthoni (Teunis, Thomas) Ariensz. Sweer, ged. Cromstrijen 15 au
gustus 1655, j.m. van de Middel(ste)sluis, wonende Puttershoek (1677), arbeider, 
woonde te Puttershoek, sedert ca. 1686 te Numansdorp, overl. na 18 juli 1723, zoon 
van Ary Teunisz. Sweeren, arbeider te Cromstrijen, en Neeltgen Danielsdr. 

In 1673 was Teunis luitenant in de burgermilitie onder kapitein Rutger van der Lith 
gelegerd te Moordrecht. Op 7 febr. dat jaar werd hij evenwel uitgeloot om te die
nen.49 Bij de inschrijvingen van zijn huwelijk in de trouwboeken van Mijns
heerenland en Numansdorp is hij Thomas genoemd, maar in dat van Puttershoek 
werd deze naam doorgehaald en werd er Anthoni voor in de plaats geschreven. Theu-
nis Arense Sweer, wonende te Puttershoek, transporteerde op 27 februari 1680 (1678 
= doorgehaald) voor 215 gld. een huisje op het dorp aldaar aan Schalck Arenssen. In 
de marge van deze akte is vermeld dat Sweers dit huis opnieuw aan de koper had op
gedragen. Aanvankelijk geschiedde dit in 1678, maar dit werd in 1680 nogmaals ge
daan.50 

Op 2 juli 1708 kocht de niet bij name genoemde vrouw van Tonis A. Sweere op een 
veiling te Cromstrijen.51 

Op 24 november 1722 kreeg Teunis voor 140 gld. een huis met schuur en erf aan de 
Zeedijk van Numanspolder getransporteerd.52 In een akte van 18 juli 1723 is hij nog 
genoemd als getuige bij het opmaken van een testament.53 

8. TRIJNTIE JACOBSDR., ged. Puttershoek 14 december 1659 (get. Leentie Lam-
brechtsdr., Willem Pietersz., Pietertie Cornelisdr., Lijntie Aryensdr.), overl. voor 9 
mei 1665. 

9. TRINTGE JACOBSDR., ged. Puttershoek 9 mei 1665 (get. Bastiaen Pieters, Beertge 
Hermans), overl. voor 30 juli 1683.48 

m a . ARY JACOBSZ. DECKER alias (DEN) DULLE(N) alias ARYE COR-
NELISZ. , ged. Puttershoek (als: Arye Cornelisz.!) 13 december 1637 (get. Maergien 
Cornelis, de suster, Anna Neussenburgh, Machteld Cornelis), j.m. van Puttershoek 
(1658), weduwnaar van en wonende Puttershoek (1676), gedetineerd te Geervliet (1683), 
dekker te Puttershoek, overl. tussen 11 mei 1687 en 11 april 1693. Hij huwde Ie Putters
hoek (otr. ald. 4-1) 1658 met Bastiaentie Bastiaensdr., ged. Puttershoek 30 oktober 
1633, j.d. van Puttershoek (1658), overl. 1673/76, dochter van Bastiaen Ingensz. en Ma-
ritgie Dirrixdr. 
Hij huwde 2e Puttershoek (otr. 26 augustus) 20 september 1676 met Dirckje Cornelisdr. 
van Uyt(t)en, ged. Puttershoek 31 juli 1650, j.d. (1676), weduwe (1694) van en wonende 
Puttershoek, overl. na 1722, dochter van Cornelis Japicks en Margien Jansdr. Zij hertr. 
(volgens trouwboek Puttershoek ald. aangetekend 12 juli en op 8 augustus met attestatie 
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van ald. te Dordrecht getrouwd; volgens trouwboek Barendrecht ald. otr. en met attestatie 
van ald. op 2 augustus te Dordrecht getr.; huwelijk ald. niet gevonden) 1694 met Leendert 
Cornelisz. (de) Leenheer (geb. ca. 1657, j.m. van en wonende Oost-Barendrecht / van Ba
rendrecht, woonde aan de Waaldijk in Oost-Barendrecht, overl. (3 gld. impost betaald 
Oost-Barendrecht 7 december) 1715, vermoedelijk zoon van Cornelis Leendertz. 
(Leenheer?) en N.N.) .54 

Ary werd als 'Arye Cornelisz.', zoon van Jacob Aryensz. en Maergie Cornelis, in het 
doopboek ingeschreven. Misschien was hij vernoemd naar een Corneliszoon Dullen, om
dat hij en diverse van zijn kinderen en hun nakomelingen als enigen in zijn familie het 
alias (den) Dulle(n) gingen gebruiken. Bastiaentie Bastiaens werd op 22 december 1658 
op belijdenis lidmaat te Puttershoek.55 Bij haar huwelijk met Decker was voor haar Em-
megie Corssen (= Spruyt) getuige. De kerkenraad van Puttershoek transporteerde op 22 
januari 1661 aan Ary Jacops Decker voor 200 Car. gld. een huis op het dorp Puttershoek, 
zuidelijk belend aan 'de gemeente Lants dijck' en noordelijk aan 'de gemeente Lants 
grient van Moerkercken'.56 Dezelfde dag werd er ten laste van Ary Jacops Decker, inwo
ner van Puttershoek, een schuldbrief opgemaakt ten bedrage van 175 Car. gld., waarvoor 
zijn vader Jacop Ariens Decker zich als borg stelde.57 Op 15 maart 1668 transporteerde 
Aryen Pieters Beut, inwoner van Puttershoek, voor 550 Car. gld. een huis met keet aldaar 
aan Aryen Jacobs Decker. Westelijk en zuidelijk werd dit goed belend door Jan Jacobs 
Decker en noordelijk door 'den gemeene buyrsloot'.58 Dezelfde dag werd er ten laste van 
Decker en t.b.v. de verkoper een schuldbrief opgemaakt ten bedrage van 425 Car. gld.59 

In 1669, 1670 en 1674 is Ary Jacobsz. Decker genoemd vanwege een op zijn huis rusten
de obligatie ten behoeve van de kerk van Puttershoek.60 Op 13 mei 1674 kreeg hij door de 
kerk van Puttershoek betaald voor het maken van een nieuw dak60 en op 6 september 
1674 voor werk aan een zeker armenhuisje aldaar.60 Op 15 maart 1679 was Aryen Jacob-
se Decker als zwager aanwezig toen Jacob Cornelissen Snijder diens broeder Gijsbert 
Cornelissen met 13 gld. uitkocht uit de ouderlijke boedel en tevens de twee andere broe
ders Gerrit en Willem Cornelissen een gelijk bedrag toezegde. Decker kreeg (dus namens 
zijn vrouw Dirckje) eveneens een bedrag van 13 gld. uitgekeerd.61 Op 16 juni 1683 leg
den de schout en schepenen van Puttershoek schriftelijk de verklaring af dat Aryen Ja-
cobsen Decker, dan gedetineerd binnen de stad Geervliet, borger, inwoner en inboorling 
van Puttershoek, was van goede en vrome ouders en, voor zover hen bekend, 'wel en eer
lij ck heeft gecomport(eer)t sonder oyt gehoort te hebben van eenige moetwillicheden, 
straet schenderijen ofte andere onbehoorlijcke wercken bij hem te sijn begaen noch te an
ders gedragen dan een borger betaempt'.62 Dircksen Cornelis, weduwe van Aryen Jacob-
sen Dullen, geassisteerd met haar broeder Jacob Coraelisse, kwam op 11 april 1693 tot 
vertichting met Jan Jacobsen Decker, als oom en naaste bloedvoogd van de onmondige 
nagelaten weeskinderen bij Dullen's twee huisvrouwen. Dircksen zou in de boedel blijven 
zitten en daarvoor zou zij aan Bastiaen Aryensen Dullen, Bartel Muys, aan het kind van 
zaliger Jacob Aryensen Dullen, en aan Ingen en Cornelis Aryensen Dulle ieder 35 gld. 
uitreiken, dus in totaal 175 gld. Haar eigen zoon Cornelis zou zij echter tot mondigheid 
naar behoren moeten opvoeden etc. en dat in plaats van diens 35 gld. vaderlijke besterfe-
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nis.63 Op dezelfde dag verklaarde Dircksie aan Bastiaen A. Dullen, aan het weeskind van 
Jacob Aryensen Dullen, genaamd Bastiaentie Jacobs, aan Ingen Aryensen Dullen en aan 
Cornelis Aryensen Dullen, tezamen kinderen van wijlen Aryen Jacobsen Dullen en in
boorlingen van Puttershoek, 140 Car. gld. schuldig te zijn vanwege hun vaderlijke legitie
me portie, welke zij over een jaar met interest zou uitkeren. Hiervoor verzekerde zij haar 
woonhuis te Puttershoek, zuidelijk belend door 'de straet' en noordelijk door 'de grient 
van Moerkercken'. In de marge van de akte is vermeld dat op 7 november 1693 de kwi
tantie aan de secretaris van Puttershoek was vertoond dat Bartel Muis vanwege zijn 
vrouw van Dircksen 35 gld. als haar vaders bewijs en nog 2 gld. 10 st. als haar moeders 
bewijs ontvangen had. Op dezelfde dag was tevens de kwitantie vertoond van 35 gld. en 2 
gld. 10 st. die Ingen A. Dullen ontvangen had. Ook had Dircksen Cornelis aan de Put-
tershoekse armmeester Johannis Visser betaald wegens het kind van Jacob A. Dullen, 
waarvan akte dd. 8 december 1693.64 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1. BASTIAEN ARIENSZ., ged. Puttershoek 12 april 1659 (get. Emmegie Ingensdr.), 

overl. voor 3 januari 1663. 
2. MAERGIE (MAEICKEN, MARIETJE) ARIENSDR. DULLEN, ged. Puttershoek 7 

november 1660 (get. Jan Jacobs, Lauwerus Meuwis, Theuntie Lambrechtsdr., Neeltie 
Cornelisdr.), j.d. van en wonende Puttershoek (1682), overl. na 11 april 1693.64 Zij 
huwde Dordrecht (met attestatie van Puttershoek, otr. ald. 14 augustus, otr. Dordrecht 
16 augustus) 17 september 1682 met Bartholomeus (Bartel) Pietersz. Muys, j.m. van 
Dordrecht (1682), overl. na 22 januari 1702. 
In de ondertrouwakte te Puttershoek is de bruidegom slechts als 'Bartholomeeus' aan
geduid. Te Dordrecht is hij 'Bartholomeus Pieterssen' genoemd. Ongetwijfeld was hij 
identiek met de Bartholomeus die op 22 januari 1702 te Puttershoek als doopgetuige 
optrad bij een kind van zijn zwager Jacob Decker alias (den) Dulle(n). 

3. BASTIAEN ARIENSZ. DECKER alias DULLEN, ged. Puttershoek 3 januari 1663 
(get. Floris Dircksz., Mayken Aryensdr., Barbertie Meeuwisdr.), overl. na 11 april 
1693.64 

Op 7 november 1685 legde o.a. Bastiaan Arense Decker op verzoek en ten behoeve 
van de mishandelde Puttershoekse chirurgijn Mr. Johannis Plaatman een verklaring 
af.65 

4. JACOB ARIENSZ. DECKER alias (DEN) DULLEN, ged. Puttershoek 7 juni 1665 
(get. Franck Aertsen, Laeuw Cornelisse, Teuntge Lambrechtsen), j.m. van en wonen
de Puttershoek (1687), overl. voor 11 april 1693. Hij huwde Puttershoek (otr. ald. 18 
april) 11 mei 1687 met Pieternelle (Pietertien) Aertsdr. Koymans, ged. Dubbeldam 
27 november 1661, j.d. van Dubbeldam, wonende Puttershoek (1687), weduwe wo
nende Puttershoek (1694), overl. in of na 1745, dochter van Aert Cornelisz. en Jaepie 
Pietersdr. Zij hertr. Puttershoek (otr. IQ november) 15 december 1694 met Jan Meer-
tensz. van der Eist (weduwnaar van Meyntge Cornelis, wonende Dubbeldam). 
Bij het huwelijk in 1687 waren de respektievelijke vaders getuige. 
In 1693 ontving de diakonie van Puttershoek 32 gld. 17 st. van de weduwe van Ary-
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en Jacobsz. Dullen wegens de erfenis van het kind van Jacob den Dullen.60 In 1693 
werden zijn weduwe en zijn kind door de diakonie van Puttershoek ondersteund met 
geld, turf en kleding.60 In 1696 kreeg de vrouw van Ingen Aryens Dulle 'het laatste 
geit' van Jacob den Dulle betaald.66 Het kind Bastiaentie was in 1700 in de kost bij 
Cornelis Jansz. Decker (zie gen. IIIb-1).66 Pietertje Coyman is nog genoemd in 1745, 
toen zij tarwe ontving van de diakonie van Puttershoek voor haar nicht Jacomijntje 
Coyman, die zij jarenlang op kosten van die instelling onderhield.67 

Kind: 
a. Bastiaentie Jacobsdr. Dulle, geb. Puttershoek, ged. ald. 20-6-1688 (get. Corhelia 
Aerts). 

5. LEENDERT ARIENSZ., ged. Puttershoek 11 november 1668 (get. Pieter Jacobsen, 
Jacob Ariensen, Aert Francken, Arien Bastiaensen, Maergie Cornelis, Neeltge Cor
nelis, Jaepien Ariensd., Neeltgen Hermants), zonder nageslacht overl. voor 11 april 
1693.64 

6. JANNIGEN ARIENSDR., ged. Puttershoek 20 september 1671 (get. Cornelis Corne-
lisse, Bastiaentgen Pietersd.), zonder nageslacht overl. voor 11 april 1693.64 

7. INGEN ARIENSZ. DECKER alias (DEN) DULLE(N), ged. Puttershoek 29 februari 
1673 (get. Jan Jacobsen, Maergien Gijssen), j.m. wonende Puttershoek (1693), we
duwnaar geb. en wonende Puttershoek (1708), pachter van het armengeld van de ma
gere beestenmarkt (1706, 1708)66, verliet zijn gezin in 1709 en woonde te Bodegra
ven (zeker in de periode 1719-1729), overl. in of na 1729. Hij huwde Ie (otr. Putters
hoek 29 oktober) 1693 met Willemijntje (Willempie) Ariensdr. Bisdom(s), ged. Strij-
en 9 november 1670, j.d. wonende Puttershoek (1693), overl. (in de kraam; impost 
pro deo Puttershoek 10januari) 1708, dochtervan Arie Willemsz. Bisdom enNeeltje 
Aertsdr. (Ariensdr.). Hij huwde 2e Puttershoek (pro deo, otr. ald. 2 februari) 18 maart 
1708 Mary (Maria) Jansdr. (van) Koukercke(n) (Koukerk), ged. Puttershoek 26 mei 
1681, j.d. geb. en wonende Puttershoek (1708), overl. na 16-6-1709, dochtervan Jan 
Dirksz. van Kouwkerken en Maria Leendertsdr. 

Bij de ondertrouw van zijn eerste huwelijk was ene Neeltge Janbroer getuige. Jacob 
Leendersen Veerman, schepen van Puttershoek, als oom en naaste bloedvoogd van 
Hendrick, weeskind van Cornelis Hendrickse van Oldenzeel, transporteerde op 30 
april 1698 voor 307 gld. 10 st. aan de te Puttershoek wonende Ingen Ariensen Decker 
een huis met erf op 'Schoordijck' aldaar.68 Op 4 mei 1700 kregen Ingen Aryensen 
Dullen en Caspert Buytendijck een huis met erf op Puttershoek, noordelijk belend 
aan 'de grient van Moerkercken', overgedragen en wel voor 300 Car. gld. De ver
koopster Neeltien Aerts -de moeder van Ingen's eerste echtgenote- zou, indien zij dat 
wenste, haar leven lang in de 'achter keucken' mogen wonen.69 Dit huis lag aan het 
Weverseinde en kwam in 1709 in andere handen.70 

De schout en schepenen van Puttershoek kwamen op 4 november 1700 naar het huis 
van Ingen Aryens Dulle te Puttershoek om de acht sneden aan zijn hoofd te aan
schouwen, die hem de dag ervoor op het dorp Heinenoord waren toegebracht door 
zijn dorpsgenoot en zwager Casper Buytendijck.71 Ingen had biezen in de buitengor-
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zen van de polder het Nieuweland van Puttershoek in pacht. Toen hij in 1709 de wijk 
had genomen was hij nog de pacht schuldig over de jaren 1707-1709.72 In 1708 had 
hij ook nog een pachtschuld over het jaar 1706 aan de polders Oost- en West-
Zomerland.73 Op 25 december 1707 werd Ingen Arienss. den Dulle van de Tafel des 
Heren afgehouden vanwege dronkenschap.74 Dit was wederom het geval op 1 juli, 30 
september en 25 december-1708.74 Waarschijnlijk nog ten tijde van de ondertrouw 
met zijn tweede aanstaande vrouw werd er een kind geboren, dat ongedoopt stierf. Al 
kort daarna ging het huwelijk op de klippen. Reeds op 16 juni 1709 is er sprake van 
de verlaten kinderen van Ingen Arenss. en zijn vrouw Mary Koukerk, die door de di-
akonie van Puttershoek bij diverse particulieren uitbesteed werden. Dit waren de kin
deren Wilmijntie, Willem, Cornelis, Leendert en Bastiaentie.74 Deze kinderen zouden 
jarenlang door die instelling worden ondersteund. In 1719 kreeg Ingen in zijn woon
plaats Bodegraven bezoek van de Puttershoekse kerkeraad en magistraat vanwege het 
onderhoud van zijn door hem verlaten kroost.75 Een van zijn kinderen werd in 1719 
in huis genomen door 'meuy' (tante) Lijsbeth Bisdom, de vrouw van Casper Bui
tendijk, in Zierikzee.76 In 1726 is er sprake van een obligatie van 50 gld. ten laste van 
de te Bodegraven woonachtige Inge Ariensz. Decker en dat wegens allimentatie van 
zijn verlaten kinderen. In 1731 bedroeg het restant hiervan nog 25 gld.77 Tot in 1729 
wordt er melding gemaakt van Bodegraven als woonplaats van Ingen.77 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 
a. Bastiaentge, geb. Puttershoek, ged. ald. 5 juni 1695 (get. Herman Aertse, Marijt 

ge Ariens). 
b. Arien, geb. Puttershoek, ged. ald. 19 juli 1696 (get. Ariaentge Aerts wedue Bis 

dom, Jacop Gijsen). 
c. Willem, geb. Puttershoek, ged. ald. 19 september 1697 (get. Cornelis Janss.). 
d. Cornelis, geb. Puttershoek 4 juli 1700, ged. Maasdam (optekening doopboek 

Puttershoek) 11 juli 1700 (get. Casper Buytendijk, Lijsbeth Ariens sijn huys 
vrouw, bijschrift: 'den 4 Julius geprocreerdt - met stigtinge gestorven'). 

e. Marya, geb. Puttershoek, ged. ald. 22 januari 1702 (get. Bartolomeus, Casper, 
Cornelis, Ariaentge). 

f. Leendert, geb. Puttershoek, ged. ald. 29 maart 1703 (get. Lijsbeth Ingens). 
g. Willemijntge, geb. Puttershoek, ged. ald. 14 juni 1705 (get. Anna, Schrijvers 

vrouw) 
h. kind (op 13 februari 1707 te Puttershoek gestorven voor de doop en impost pro 

deo ald. 15 februari 1707). 
i. kraamkind (met de moeder impost pro deo Puttershoek 10-1) 1708. 

Voorkind bij waarschijnlijk zijn latere tweede vrouw: 
j . kind, geb. (ongedoopt overleden, impost pro deo Puttershoek 2 maart) 1709. 

Kind uit het tweede huwelijk: 
CORNELIS ARIENSZ. DECKER, ged. Puttershoek 21 mei 1679 (get. Jacob Corne-
lisse, Pleuntgen Ariensd), overl. na 11 april 1693.64 
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(wordt vervolgd) 
Noten 

1. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, polder Oudeland van Strijen inv. n r . 
153. 

2. Archief gemeente Maasdam inv.nr. XVII, akte jaar 1632. 
3. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal inv.nrs. 153 t/m 158. 
4. Nationaal Archief te 's-Gravenhage (hierna: NA), Weeskamerarch. Strijen inv.nr. 1, f o 1. 

231 vs. 
5. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 16, fol. 41. 
6. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 16, fol. 69 vs. e,.v. 
7. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, fol. 19 e.v. 
8. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, fol. 20. 
9. Arch. Ned. Herv. gemeente Puttershoek inv.nr. B-2. 

10. Dr. D.W. Gravendeel, Lidmaten, ontvangen en afgegeven acten van attestatie, ontvangen en 
afgegeven acten van indemniteit van de Ned. Herv. Gemeente van Puttershoek (1623-1830), 
in: Ons Voorgeslacht jrg. 1971, blz. 217. 

11. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, fol. 285 e.v. 
12. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 11, fol. 109 e.v. 
13. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 11, akte dd. 1 december 1670. 
14. NA, Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 48, akte dd. 10 januari 1674. 
15. NA, Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 22. 
16. NA, Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 51, akte dd, 10 januari 1665. 
17. NA, Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 31, akte dd. 26 september 1667. 
18. NA, Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 44, akte jaar 1677. 
19. P.M.H. Welker, Geschiedenis van de Ambachtsheerlijkheid, de Polders en de Dorpen van 

Cromstrijen, heruitg. 1971, blz. 95. 
20. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 11, fol. 92. 
21. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, fol. 158. 
22. NA, Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 50, akte 10/12 april 1654. 
23. NA, Recht. Arch. Cromstrijen inv.nrs. 51 en 69, akten dd. 10 januari 1656. 
24. NA, d.tb. Numansdorp inv.nr. 1. 
25. NA, Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 69, akte dd. 11 januari 1662. 
26. NA, Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 65, akte ca. 1664. 
27. Waterschapsarch. De Groote Waard te Klaaswaal, polder Cromstrijen inv.nr. 241. 
28. Arch. Ned. Herv. gemeente Numansdorp inv.nr. l-II. 
29. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en 

uit de kerken der provincie Zuid-Holland, uitg. 1922, blz. 258. 
30. Arch. Ned. Herv. gemeente Puttershoek inv.nr. B-3. 
31. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, fol. 109 e.v. 
32. Arch. Ned. Herv. gemeente Puttershoek inv.nr. B-l. 
33. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 11, fol.64 vs. e.v. 
33a NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, fol. 114vs. 
34. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, fol. 98 vs. e.v. 
35. NA, recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, fol. 103. 
36. Als noot 10, blz. 221. 
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37. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, fol. 157. 
38. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, fol. 264. 
39. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, fol. 268. 
40. Archief gemeente Mijnsheerenland inv.nr. 74, fol. 38 en fol. 280. 
41. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 11, fol. 45 vs. 
42. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 2, fol. 60 vs. e.v. 
43. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 11, fol. 75 vs. 
44. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 63 vs. 
45. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 69. 
46. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 90 e.v. 
47. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 135 vs. 
48. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 136. 
49. NA, Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 68, akte jaar 1673. 
50. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 49 vs. 
51. NA, Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 11, akte dd. 2 juli 1708. 
52. NA, Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 51, akte dd. 24-12-1722. 
53. NA, Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 28, akte dd. 18 juli 1723. 
54. K.J. Slijkerman, De geslachten Leenheer te Heerjansdam en Oost-Barendrecht, serie geslach

ten van het eiland IJsselmonde deel 8, uitg. 1991, blz. 52 e.v. 
55. Als noot 10, blz. 225. 
56. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 2, fol. 51 vs. e.v. 
57. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 2, fol. 52 vs. e.v. 
58. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 2, fol. 118 vs. 
59. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 2, fol. 119. 
60. Arch. Ned. Herv. gemeente Puttershoek inv.nr. B-3. 
61. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 65 vs. 
62. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 135. 
63. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 4, fol. 52 vs. e.v. 
64. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 4, fol. 53 vs. e.v. 
65. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 156. 
66. Arch. Ned. Herv. gemeente Puttershoek inv.nr. B-4. 
67. Arch. Ned. Herv. gemeente Puttershoek inv.nr. B-7. 
68. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 4, fol. 121 e.v. 
69. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 4, fol. 138 e.v. 
70. CL. van Es van der Have, Verdwijnend Puttershoek, uitg. 1966, blz. 33. 
71. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 12, akte dd. 4 november 1700. 
72. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, polder Nieuweland van Puttershoek inv.nr. 

163. 
73. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, polders Oost- en Westzomerland inv.nr. 2, 

akte dd. 2 mei 1708. 
74. N.A. en Arch. Ned. Herv. gemeente Puttershoek, d.t.b. Puttershoek. 
75. Arch. Ned. Herv. gemeente Puttershoek inv.nr. B-5. 
76. NA, d.t.b. Puttershoek inv.nr. 1, dd. 23-4-1719. 
77. Arch. Ned. Herv. gemeente Puttershoek inv.nr. B-6. 
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Overzicht publicaties [46] 
H. KInnder 

S. Kieft: Andijker. [1675-1848.] Westfrie-
se Families, dec. '03. 

H.JJ. Vermeulen: De kinderen van Jan III, 
heer van Arkel (1297-1324) en Kunigonda 
van Virneburg (1314-1328). [Met ver
schillende schema's, 1242-1378.] Ons 
Voorgeslacht, nov. '03. 

G.A. Boerema-Beer: Onstspoorde Beren -
de dwalingen van Arend Renzo Beer 
(1834-1896) en Simon Beer (1866-1909). 
[Met'Naamlijst', prov. Groningen, 1783-
1965.] Gens Nostra, nov. '03. 

J.W.P. Cornelissen: Kwartierstaat van Lein-
tje de Boks. [Langebeeke, Verhage, Joos-
se.] Zeeuwse Kwartierst., sept. '03. 

G.H. Paetzel-Veenstra: Crimineel, heel 
simpel. [Bijlage: 'De familie van Oetze 
Cornelis Bosma (1766-1825)', omgeving 
Grootegast, tot 1925.] Gens Nostra, nov. 
'03. 

P. Sanders: Genealogie Bouman uit Wijk 
voortgekomen uit het geslacht Van Wijk. 
[Vervolg, 1799-1902.] G.T.M.W.B.Bw., 
dec. '03. 

G. Schansker, P.J.C. Elema: De oorsprong 
en verwantschappen van een Gronings ge
slacht Brouwer [...] II. [1692-1860.] Ned. 
Leeuw, sept.-okt. '03. 

R. de Neve: Bouwers van Nederland - De 
waterstaatsdynastie Caland. [1600-1987.] 
Jaarboek C.B.G. 2003. 

W. van Aalst: Diverse takken Camperman 
tak IV Zelhem (vervolg). [Later Kemper-
man, 1764-1998.] Oostgelders T.G.B., 4e 
kwart. '03. 

(O.a. J.F. Stoutjesdijk:) Kwartierstaat van 
Huijberijntje CIaas(sen). [Aanvullingen.] 
Zeeuwse Kwartierst., nov. '03. 

L.M. van der Hoeven: Fragmentgenealogie 
Cordia. [Z.-Holland, 1650-1910.] Gens 
Nostra, dec. '03. 

G.J. ten Pas: Een vreemdeling zeker-
pelde: Dussel (1716-1938), Knoust 

- (1715-1815).] Drents Geneal. Jubileum-
• boek 2003. 

F. Gommans: De Sippe Ehren oder Eeren 
(ca 1685-2000) - Ein altes Muller- und 
Bauerngeschlecht an Niers und Kendel. 
Limb. Tijdschr. Geneal., nov. '03. 

H. Ruessink: De Evers-familie van Aalten 
en Bredevoort. [1500-1707.] Oostgelders T. 
G.B., 4e kwart. '03. 

Y. Prins: Een polderbestuurder in de Beem-
ster - Hoofdingeland, heemraad en dijk
graaf Cornelis Fok (1873-1937). [Met 
stamreeks (1700-1974) en kwartierstaat 
(Huiberts, Bark, Laan).] Jaarboek C.B.G. 
2003. 

W. Spies: Arien van Garderen (1707-
1763) een Casanova in Driebergen. [Met 
fragmentgeneal., 1660-1832.] Gens Nostra, 
nov. '03. 
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B.J. Koolstra: Kwartierstaat van Adriana 
Wouterina de Geus, deel II. G.T.M.W.B. 
Bw., dec. '03. 

P.F. Poortvliet: Fragment Genealogie 
sGravenmoer op Noord Beveland. [1600-
1771.] Van Zeeuwse Stam, dec. '03. 

J.P.A. Koeken: De gestolen dochter van 
Neerlangel - de schaking van Catharina van 
Groll.... [Met (o.a.) stamreeks van Claes 
Jan Jacobs van Groll (* ca. 163 5) tot au
teur.] Gens Nostra, nov. '03. 

L. Lindemans: Genealogisch fragment De 
Haese(uitErpe). [Vóór 1500-1591.] 
Vlaamse Stam, nov. '03. 

J.W. van Hoorn, R. Sanders: Geslachten 
Harders/Hadders afkomstig uit kerspel 
Rolde. [1570-1995.] Drents Geneal. Jubile
umboek 2003. 

C. de Graaf, H. Homan Free, J. van Wepe-
ren: De schuiten van Drenthe (2). 
[Kwartierstaten vóór 1800: Homan-
Nijsing, Hilbrants-Oortwijn, Camerling, 
Tijmens, Kymmell-Wilmsonn, Beelt-
snijder-Sticht, Ketel.] Drents Geneal. Ju
bileumboek 2003. 

A. Veldhuis: Cyriacus Hoorn en zijn voor
ouders. [Bedum, 1520-1716.] Gens Nostra, 
dec.'03. 

A.C.M. Neggers: Carried gold in beits -
Genealogie Huijskens van Oirschot to Bay. 
[Vervolg, 1788-1977.] Brab. Leeuw, 2003 
nr. 4. 

L.A. Luteijn: Kwartierstaat De Jonge. 
[Aanvullingen.] Veluwse Geslachten, okt/ 
nov/dec '03. 

A.M. Jonkers: Kwartierstaat Anton Martin 
Jonkers te Lochum (vervolg). Oostgelders 
T.G.B., 4e kwart. '03. 

P. Behets: De familie De Keyser te Hom
beek en Leest, pachters van het klooster 
van Leliëndaal. [1560-1851, met kwartst. 
vóór 1800: Cauwenbergh, Horckmans.] 
Vlaamse Stam, nov, '03. 
Idem. [1640-1844.] Vlaamse Stam, dec. 
'03. 

J. Bakker-ten Have: Kwartierstaat Janna 
Klein Kranenbarg (vervolg). Oostgelders 
T.G.B., 4e kwart. 03. 

P. Huys: Onze kwartierstaat - Kunstschilder 
Gaston van Landeghem (1883-1948). 
[Daras, Van Dorpe, Vlaeminck.] Vlaamse 
Stam, nov. '03. 

K.A. Reuvers: De oudste generaties van het 
geslacht De Lange(n): een herziene genea
logie (Enkhuizen, Amsterdam). [1579-
1788.] Ned. Leeuw, sept.-okt. '03. 

E.R. van Dooremalen: Langstraat en 
Groenevelt/Langstraat. [Antwoord op vra
gen, Dordrecht, ca. 1660-1730.] Ons Voor
geslacht, nov. '03. 

N. Plomp: De oudste generaties van het ge
slacht Van Lynden (II). [Met Genealogi
sche fragmenten': vóór 1300-1514.] Jaar
boek C.B.G. 2003. 

K.J. Slijkerman: De oudere generaties van 
een geslacht (Van) Moerkerken uit Zuid-
Beyerland. [Aanvulling/correcties, 1590-
1713.] Ons Voorgeslacht, dec, '03. 

J.G. Nap, M.J. Nap: Een familie Nap. 
[1715-2002.] Westfriese Families, dec. '03. 
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P. Sanders: Genealogie van de familie Van 
de Nieuwegiessen uit Hagoort. [1660-
1910.] G.T.M.W.B.Bw., dec. '03. 

P. Sanders: Genealogie (Van) Nieuwkoop 
uitWijk. [Vervolg, 1773-1875.] G.T.M.W. 
B.Bw., dec. '03. 

J. Niemeijer: Genealogie Roelof Nijmeijer 
(1600-). [Ook: Niemeijer, tot 1975.] Drents 
Geneal. Jubileumboek 2003. 

A. van Ooik: Kwartierstaat Van Ooik. 
[Kruimel, Gajadin, Basdew.] Veluwse 
Geslachten, okt/nov/dec '03. 

J.L. Oosthoek: Kwartierstaat Laurentius 
Joannes Oosthoek (vervolg). Zeeuwse 
Kwartierst, sept. '03. 
Idem. Zeeuwse Kwartierst., nov. '03. 

J.B. Opschoor: Een stamreeks Opschoor. 
[1450-1999.] Ons Voorgeslacht, dec. '03. 

L. Adriaenssen: Otten te Dieden en De-
men. [Vóór 1600-1687.] Brab. Leeuw, 
2003 nr. 4. 

J. de Puit: Aanvullingen/Correcties kwar
tierstaat van Jan de Puit. Zeeuwse Kwar
tierst., sept. '03. 

P. van Eeten: Altenase genealogieën - Het 
geslacht Pus uit Giessen, een revisie. 
[1550-1749.] G.T.M.W.B.Bw., dec. '03. 

G.A.H.A. Wubben: Genealogie Remijn 
(vervolg). [Ook: Remijnse, 1759-1939.] 
Van Zeeuwse Stam, dec. '03. 

J. van Gils: De afstammelingen van Jan de 
Roy. [Vervolg, DeRooij, Goirle, 1879-
1997.] Brab. Leeuw, 2003 nr. 4. 

M.P. Smallegange: Nog meer Smalle- " 
gange's in Zeeland. [Div. fragmentgeneal.] 
Van Zeeuwse Stam. dec. '03. 

S.G. Hovenkamp: Smeden en Smitsen van 
Emmen 1600-1800. [Ook: Stratensmits, 
tot 1855.] Drents Geneal. Jubileumboek 
2003. 

L. Adriaenssen: De oudste generaties van 
de familie Van Spaendonck. [1330-1545.] 
Brab. Leeuw, 2003 nr. 4. 

L.A. Verhelst: Kwartierstaat Verhelst. 
[Vervolg.] G.T.M.W.B.Bw., dec. '03. 

A.M. Bosters: Vleugels - Het nageslacht 
van een Bergse wapensmid. [1560-1808.] 
Brab. Leeuw, 2003 nr. 4. 

A. Deij: Kwartierstaat van Klaasje Wer-
ners. [Geb. 1877, Kolk, Looze, Bomert] 
Drents Geneal. Jubileumboek 2003. 

C. en I. Tinbergen: Kwartierstaat van Lucas 
Christiaan ten Winkel. [* 1749, Berg, 
Hassink, Richolt] Oostgelders T.G.B., 4e 
kwart. '03. 

Leest u Computergeneaal reeds? 
Onafhankelijk tijdschrift, speciaal voor genealogen die met behulp 

van de computer hun hobby bedrijven. 
Een proefnummer wordt u gratis toegezonden. 
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Paleografie 

Deel staat 40ste penning Voorburg, april 1603 

37 
<M> vJ^ & 

Transcriptie: 

Den 3 en Meij hebben Jacob Andriesse 
als man ende voocht van Sijntgen Jansdr. 
ende Jacob Fiers als man ende voocht 
van Grietgen Jansdr. vercoff 
ten behoeve van Jan Pietersse 
een huijs ende erve voor die somme 
van III c gulden te betalen XC gulden 
ende XXX gulden t'siaers coompt gereet 
geit II c LV gulden XIX stuivers XIII deniers ende 
noch mitte belastinge van een 
erffpachte van II gulden X stuivers t'sjaers 
coompt voor den XL penning VII gl. XII st. 15 d. 

Ontleend aan De Paleograaf, jaargang 1,1901 
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Een zoektocht naar de 
D.S. Braunius 

Sedert jaren ben ik met veel hulp van der
den bezig de stamboom van mijn tak van de 
familie Braunius uit te zoeken. In Neder
land konden op enkele uitzonderingen na-
de verschillende gegevens worden vastge
steld alsook werden die van de afstamme
lingen in Amerika gevonden. Het lukte ech
ter niet een brug te slaan van onze eerste 
stamvader in Nederland Henricus Braunius 
naar zijn familie in de Pfalz in Duitsland, 
als ook niet naar het familielid(?) Johannes 
Braunius, hoogleraar in Groningen toen 
Henricus daar in 1688 theologie ging stude
ren. 

Henricus 
Mijn zoektocht geldt Henricus Braunius, gebo
ren 1665 of 1666 in de Pfalz. Vermoedelijk 
was zijn oorspronkelijk naam Henrik ofHein-
rich Braun, welke naam ter gelegenheid van 
zijn inschrijving als student theologie aan de 
Hoogeschool van Groningen op 30-06-1688 
werd gelatiniseerd tot Henricus Braunius. He
laas zijn er geen gegevens bekend over zijn 
ouders, geboorteplaats of datum. 
Op 22 april 1696 werd hij tot veldprediker 
aangesteld; vervolgens beroepen naar Dei-
num, werd hij gedemitteerd op 10 septem
ber 1703. Hij huwde februari 1704 te Leeu
warden met Helena Crans. 
Voorts weten we dat hij een zuster had, 
Maria Judith Braun(ius) die trouwde met 
Frederik Feddo van der Sloot. 
Een onderzoek ter bevestiging van deze 
mededelingen in trouwakten, notariële ak
ten enz. leverde niets op, naar het mij voor
komt zijn de notariële- en kerkelijke archie
ven in Friesland kennelijk onvolledig. 
Henricus wordt door ds. T.A. Romein in 
zijn Naamlijst der Predikanten in Friesland 

voorouders Braunius 

zonder nadere uitleg 'bloedverwant van Jo
hannes Braunius' genoemd. Was dit mis
schien gebaseerd op een mededeling van 
Reddingius (* 23-09-1734 te Goënga, f 28-
02-1808 te Engelum) te vinden in de 
'handschriften Reddingius' (Rijksargyf 
Friesland te Leeuwarden, GEN 535). 
Als vader van Henricus en Maria Judith 
vermeldt de laatste: "Henrik, nabestaande 
van den Groninger Prof. Joh. Braunius, Ge
heime raad van de laatste Hervormden 
Keurvorst van de Paltz, Carel." 
Ook hier een verwijzing naar professor Jo
hannes Braunius in Groningen. 

Johannes 
In de Groninger Archieven blijkt belangrij
ke informatie over Johannes Theodor Bra
unius, * 10-08-1628 te Kaiserslautern Pfalz, 
aanwezig. In meerdere geschriften wordt 
zijn levensloop beschreven. De naam Brau
nius is ontstaan bij de inschrijving van Jo
hannes Theodor Braun als student aan de 
Leidse Universiteit op 8 oktober 1654 als 
Johannes Braunius. Na zijn afstuderen werd 
hij in 1656 als predikant verbonden aan de 
Waalse Gemeenten van resp. Groede (Zee
land), Delft en op 10 februari 1661 van Nij
megen. In 1680 werd hij als hoogleraar be
noemd aan de Hogeschool van Groningen 
en Ommelanden (thans Universiteit van 
Groningen). 

Hij volgde in 1681 prof Alting op als rec
tor. Na zijn overlijden in december 1708 
werd door prof. Adam Mensonis Isinck, 
hoogleeraar en waarnemend rector, in 1709 
een herdenkingsrede uitgesproken. In deze 
rede onder de titel "Oratio Funibris in Obi-
tum viri admodum reverendi et clarissimi 
Johannes Braunii Palatini" vinden we veel 
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gegevens over zijn familie en hun geschie
denis. Achtereenvolgens worden zijn vader, 
zijn grootouders, zuster en broers genoemd. 
Helaas niets over eventuele andere familie
leden. 

Christophorus 
Bij dit alles komt nog het feit dat bij recent 
onderzoek in de archieven van NGV, Ne
derlandse Genealogische Vereniging te 
Weesp o.a. een vermelding van de naam 
Braunius werd gevonden, die mij niet be
kend was: 
Braunius I , 4 OF 1959 / 63 (de codering 
staat voor Oldenburgische Familien Kunde, 
een reeks boeken met index op naam, deel 
I : blz. 4 ) : Stammbuch des Pastores Caspar 
Büssing.Sen (of Bussingius) zu Neukloster/ 
Mcklbg 1630-1639, onder no. 7 de vermel
ding van: Braunius M. Christophorus P(rof) 
Pub. Rinteln 29.10.1631 
Deze vermelding roept eveneens vele vra
gen op. Welke betekenis kan deze datum 
29.10.1631 worden toegekend? Voorts: 
Rinteln ligt niet ver van Minden, waar zijn 
de archieven te vinden? Zou de naam Brau
nius ook hier als gevolg van studie een 
Duitse universiteit zijn ontstaan? De gelati
niseerde naam Braunius heb ik niet eerder 
in Duitsland aangetroffen. Onderzoek via 
internet leverde nog geen verdere informa
tie op. 

Kortom: 
Wie kan mij in het vastgelopen onderzoek 
naar de voorouders van Henricus Braunius 
en diens familieverhouding tot Johannes 
Braunius en eventueel Christophorus verder 
helpen? 

Medewerking werd ondervonden van: 
Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tre-
soar, Leeuwarden 
Rijksarchief, Groningen, 

Archieven van de Rijks Universiteit, Groningen, 
Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, 
Nederlandse Vereniging Genealogie, Weesp, 
Stadtarchiv, Kaiserslautern, 
de heer H. Herzog, Kaiserslautern, 
Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Ludwigs-
hafen/Rhein 

Ook werd veel literatuur geraadpleegd. 

Mijn adres is: van Suchtelenstraat 25, 7203 
DD Zutphen 
telefoon 0575 - 516540, e-mail : d.s. 
braunius@planet.nl 

Aanvulling van de redactie. 

In Nederlandsch Archief voor Kerkgeschie
denis, Nieuwe Serie - Achtste deel (1911), 
verscheen van de hand van dr. J. de Hullu 
het artikel De Waalsche Kerk van Groede, 
waaruit (p. 243) onderstaand citaat: 
Vervulling van een predikantsvacature was 
noodig in 1636, toen Agache naar Leiden 
vertrok. Hij werd opgevolgd door den pro
ponent Matthieu Jennein, die hier stond van 
Augustus 1636 tot Mei 1650, in welk jaar 
hij overging in den dienst van de Neder-
duitsche kerk te Serooskerke op Walcheren 
en vervangen werd door Jean Matthon, tot 
dusver predikant bij een Staatsch Walenre-
giment, die in 1652 naar Naarden vertrok 
en in wiens plaats men den proponent Paul 
Bilot beriep. Bilot, in Januari 1681 overle
den, werd nog in datzelfde jaar opgevolgd 
door Pierre de Brunville Soliers. 
Er is hier geen sprake van een predikant 
Braun. Of het bovenstaande artikel geeft 
een correctie op het artikel van De Hullu, of 
de informatie dat J. Th. Braun in 1656 pre
dikant van de Waalse gemeente te Groede 
werd is foutief. (W.S.) 
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Genealogische Vereniging Prometheus 
Technische Universiteit Delft 

Mededelingen Nr. 1, 13e jaargang, januari 2004 

Heruitgave niet meer leverbare 
publicaties 
Zoals reeds eerder aangekondigd heeft de 
Genealogische Vereniging Prometheus be
sloten onze niet meer leverbare uitgaven: 
Kwartierstatenboeken deel 11/m XII, Hol
landse Stam- en Naamreeksen deel I en II, 
Genealogische en Historische Encyclopedie 
deel I en II, Huwelijken te Delft 1812-1902 
(3 delen) en Kronieken 1992 t/m 2000) op 
CD-ROM te zetten. De redactie gaat er 
zonder tegenbericht van uit dat de auteurs 
en redacties geen bezwaar hebben tegen 
een heruitgave op deze wijze. 

Gewijzigde openingstijden 
en Bibliotheekpas 
Door gewijzigde werktijden van het ba
liepersoneel zijn ook de openingstijden 
van de Genealogische bibliotheek ge
wijzigd. 
Abonnees van Ons Erfgoedkrijgen net 
als vorig jaar een gratis jaarpas op aan
vraag toegestuurd. 

dag 

le maandag van de 
maand 
maandag t/m donderdag 

vrijdag 

zaterdag 

zondag 

van 

11:00 
9:00 
9:00 

10:00 

gesloten 

tot 

19:00 
19:00 
17:00 

13:00 

CD-rom titels (12-2003): 
Deze kunnen op afspraak geleend worden 
op vertoon van de Prometheus bibliotheek
pas en een geldige legitimatie. Het ophaal 
adres is echter niet Prometheusplein 1 maar 
voor de meeste gevallen de Kluyverweg nr. 
1. Bibliotheek L&R. Tel: 015-2782071 of 
e-mail: M.vanAdrichem@LR.tudelft.nl 

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

-Zeeuwse kwartierstatenboek | Stichting 
Genealogische Publicaties Zeeland | 2002 

-Burgerlijke stand Westland; o.a. De Lier, 
's-Gravezande, Maasland, Naaldwijk, 
Schipluiden en Loosduinen, 2003 Studie
groep Genealogie 'Westland' 

-Provincie Utrecht; meer dan 6700 pagina's 
uit ruim 40 plaatsen (uitgezonderd Utrecht) 

-cd-rom met voorbeelden uit bronnen voor 
genealogisch onderzoek behorende bij: 
Voorouders in beeld; stamboom en familie
geschiedenis 

Aanwinsten Bibliotheek: 
Deze lijst bevat geen jaargangen van tijd
schriften of b.v. jaarboeken. 

Inleiding tot de genealogie (kast 2) 
-Internet bij stamboomonderzoek doorY. 
Hoitink en J. van Luin, CBG 2002 
Onderzoek bij het Centraal Bureau voor 
Genealogie door Rob van Drie, 2003, 
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Betekenis van de namen (kast 2) 
-Voor- en familienamen in Nederland; ge
schiedenis, verspreiding, vorm en gebruik, 
R. A. Ebeling, CB-reeks nr. 12, 1993 

Stamreeksen, Genealogieën, Parentelen 
en Familiebladen (kast 2) 

Families 
-Ruim drie eeuwen Valstar/Valster; de na
komelingen van Pieter Huijgenszoon te 
Naaldwijk die zich vanaf 28 mei 1690 Val-
star of Valster noemen door F.V. Valstar, 
2002 
-Het geslacht Nagtegaal in en rondom 
Utrecht; 1700 nakomelingen van Herman 
Nachtigall door H.K. en J. Nagtegaal, 2002 
-Het Rotterdamse geslacht Nagtegaal; 900 
nakomelingen van Hughe Nachtegael door 
Hans Nagtegaal, Nagtegaal Delft, 2003 

Kwartierstatenboeken (kast 3) 
- Westlandse stam- en naamreeksen, red. G. 
J.C.T. Hamel [et al.] 1998 

DTB, Inventarissen van Archieven en 
Andere Bronnen op plaatsnaam, streek 
of provincie(kast 7/8) 
Scheveningen (kast 8) 
-De Katholieke bevolking van Schevenin
gen; gezinnen van 1725 tot 1811, door El
len A.L. Maartense 

Heraldiek (kast 9) 
-De weg naar een familiewapen; tips en 
trucs voor het vinden van een oud familie
wapen of het maken van en nieuw door 
Mare Van de Cruys, 1999 
Heraldisch vademecum door H.K. Nagte
gaal, C.B.G. reeks nr. 20 |CBG 20031 

Ingang tot Archieven (kast 9/10) 
-Soldaten overzee; aanwijzingen voor het 
doen van onderzoek naar Onderofficieren 

en Minderen bij het Koninklijk Neder-
landsch-Indisch Leger (KNIL) en bij het 
leger in West-Indië (1815-1949), Onder
zoeksgids, red. Jan H. Kompagnie, 1996 
-Landverhuizers; aanwijzingen voor het 
doen van onderzoek naar Nederlandse emi
granten en transmigranten (2e kwart 19e 
eeuw-1940) door L. Beelen-Driehuizen en 
Jan H. Kompagnie, 1996 
-Zeeuwen gezocht; gids voor stamboomon-
derzoek in Zeeland, 2003 

Geschiedenis (kast 10) 
-Nederlanders overzee; een verhaal over de 
Verenigde Oost Indische Compagnie, de 
koopvaardij in de Gouden Eeuw en de in
vloed op ons dagelijks leven van toen en nu 
door Tamara Franke, Image Books Publis-
hers, 2002 
-De V.O.C, in de Indonesische archipel; 
handeldrijven en koloniseren, Bloemlezing 
geschiedenis Indonesische - Nederlandse 
betrekkingen. Boek 1, ambassade van de 
Republiek Indonesië Den Haag 2002 
-Van proclamatie tot onwankelbare een
heidsstaat; de Republiek Indonesië 1945-
1950, Bloemlezing geschiedenis Indonesi
sche- Nederlandse betrekkingen. Boek 3, 
ambassade van de republiek Indonesië Den 
Haag, 2002 
-Het Nederlandse fotoportret 1860-1915; 
een handleiding bij het dateren en bewaren 
van portretfoto's door M. van den Dorpel, J. 
F. Kousemaker en J.W. Zondervan, CBG 
1989 
-Emma Kirchner; een 19de-eeuwse fotogra
fe belicht, tekst Petra Notenboom en Marja 
Reinders, uitgave bij de tentoonstelling 
Museum Paul Tetar van Elven, Delft, 2003 
-Migranten en passanten; voorbeelden uit 
een eeuwenlange geschiedenis, red. dra S. 
Boef-van der Meulen...[et al.], NGV Rot-
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Kentekenregistratie 
H.M. Lups 

Nummerbewijsregistratie homepage 
Ons Erfgoed 
Sedert enige tijd staat op de homepage van 
Ons Erfgoed de groep "Nuttige bestanden' 
Een van die bestanden, waarover men in
lichtingen kan vragen is dat van de num
merbewijsregistratie van motorvoertuigen 
uit de provincies Groningen, Friesland, 
Drenthe en Overijssel. Dit vanaf 1906 t/m 
april 1924 (Uitgaven A.N.W.B.). Hierin 
staan de nummerbewijzen nummergewijs. 
Inmiddels komen vragen los in de geest 
van: Kunt u alle kentekens en hun gebrui
kers uit die periode van Sneek opgeven. 
Ook wel geeft men een aantal namen op 
met het verzoek na te gaan of er op die na
men nummerbewijzen zijn verstrekt. Helaas 
zijn dat vragen die voorlopig niet direct be
antwoord kunnen worden. Ze vragen rela
tiefveel tijd en die tijd is er niet direct. Wel 
wordt naar de mogelijkheid gezocht om 
naast de sortering op nummer ook die op 
naam en plaatsnaam te realiseren. 

Verdere mogelijkheden 
Verschillende vragenstellers informeerden 
naar verdere mogelijkheden om nummerbe-
wijzen/kentekens te achterhalen. 
In de eerste plaats zij opgemerkt dat het 
systeem van de persoonsgebonden provin
ciale nummerbewijzen in 1951 plaats 
maakte voor een landelijke registratie met 
kentekens, die gekoppeld waren aan de mo
torvoertuigen. Aan bijv. foto's met motor
voertuigen met kentekens uit deze periode 
kan men dus niet meer opmaken wie de ei
genaar was/is. Beheerder van dit landelijke 
kentekensysteem is de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer (RDW), die in 1949 voortge

komen is uit de Technische Dienst van de 
Rijksverkeersinspectie en het Bureau in
schrijvingen Motorrijtuigen en Aanhangwa
gens van Rijkswaterstaat. 
Via het internet vindt men informatie over 
de dienst en kan men online nazoeken, 
wanneer een bepaald kenteken aan een mo
torvoertuig is toegewezen (www.rdw.nl). 
Tegen vergoeding kan men gegevens van 
een voertuig en alleen onder zeer strikte 
voorwaarden van de eigenaar/kenteken
houder opvragen. 

Wat de situatie voor de overgang in 1951 
betreft moet helaas gesteld worden dat niet 
alle registers van de provinciale nummerbe
wijsregistratie bewaard zijn gebleven. On
derstaand volgt provinciegewijs een over
zichtje: 

Groningen 
Registers over de periode 1906-1950 bevin
den zich in het archief van de Commissaris 
der Koningin in de Provincie Groningen 
1814-1941 (inventarisnummers 6077-6085) 
met een klapper op de registers van afgifte 
van nummerbewijzen (inventarisnummers 
6086-6088). 
Friesland 
Registers over de periode 1920-1950 in het 
archief van de Commissaris der Koningin 
1920-1950 (inventarisnummers 893-896). 
Drenthe 
Registers over de periode 1906-1950 in het 
archief van Gedeputeerde Staten. 
Overijssel 
De kentekenregisters zijn niet compleet. 
Archief Provinciaal Bestuur 1813-
1920/1948 (toegang 25, inventarisnummer 
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12.333). 
Gelderland 
Geen registers aanwezig. 
Utrecht 
De registers zijn aanwezig over de periode 
1902-1921, archief Provinciaal Bestuur 
1813-1920 (toegang 79, inventarisnummers 
7506-7519). 
Noord-Holland 
De registers zijn aanwezig over de periode 
1906-1950, archief Provinciaal Bestuur 
1851-1943 (toegang 18, inventarisnummers 
7113-7150). 
Zuid-Holland 
Register met nummerbewijzen over de peri
ode 1906-1950 (inventaris 3.02.41) 

Zeeland 
De registers zijn verloren gegaan. 
Noord-Brabant 
Geen registers aanwezig. 
Limburg 
Geen registers aanwezig. 

Tot besluit een oproep 
Het zou, gezien het voorgaande, interessant 
zijn over de overige Lijsten van Nummerbe
wijzen voor Motorrijtuigen te kunnen be
schikken, waardoor de leemten in de ar
chieven als hiervoor beschreven, opgevuld 
zouden kunnen worden. Uw auteur zou ze 
gaarne in origineel of als kopie overnemen/ 
lenen, teneinde de inhoud beschikbaar te 
kunnen stellen via onze website. 

Agenda 

06-03 Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee organiseert de 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 familie
relaties) en André Kastelein (presentatie bijzondere archiefstukken van Goede-
reede; demo Haza Data & PRO-GEN; presentatie Ons Voorgeslacht. Entree dona
teurs € 2,50, anderen € 3,50. 

03-04 De Afdeling Heraldiek viert haar 10-jarig bestaan met een bijzondere Heraldische 
Dag in Zwolle, in de Statenzaal van de Centrale Bibliotheek. De stijlvolle, karakte
ristieke Statenzaal is de voormalige vergaderruimte van de Provinciale Staten van 
Overijssel en is in het centrum van Zwolle gelegen aan de Diezerstraat 80. (10 
tot 16.00 uur) 
Het programma zal bestaan uit een ledenvergadering, waarna enkele landelijk be-
kenlde sprekers een voordracht zullen houden. Na de lunch wordt het zg. 'Heral
disch Café' gehouden, waarbij o.a. werk van diverse wapentekenaars is te bewon 
derisn.Het programma en overige gegevens van deze jubileumbijeenkomst 
vindt u vanaf februari in het maandblad Gens Nostra en op de website van de 
NGV, afdeling Heraldiek: (ngv-heraldiek.nl) 
U kunt zich voor deze dag aanmelden bij de secretaris: Dhr. W.M.T. van Zon, 
Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH Utrecht, e-mail: secretaris@ngv-heraldiek.nl 

17-04 Hist. Ver. Tweestromenland organiseert 2-jaarlijkse contactdag. Thema: beroepen. 
(10 00-16.00 uur) in documentatiecentrum, in het gemeentekantoor te Wijchen. *) 

*\ Op deze dag zijn wij aanwezig met Ons Erfgoed, Computergeneaal en genea
logische en topografische cd-rom's. 
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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. 

Eckhart - Broekhuizen 
Graag nadere gegevens overhet echtpaar David 
Eckhart, chirurgijn in botten en benen, die op 
22^2-1732 te Amsterdam huwt met Maria 
Broekhuizen, dochter van Barend Broekhuizen 
en N.N. 
Hooi - Heitinga - Molyn 
Antje Hooi, ged. Amsterdam 18-10-1806, dr. 
van Jacobus Hooi en Vennigje Edesdr. Hei
tinga, tr. Francois Adriaan Molyn, geb. Rotter
dam 17-2-1805. 
Gevraagd: huw. plaats en datum van Antje en 
Francois en nadere informatie over Jacobus en 
Ferihigje, 
A.J. van Deijk, de Poorterstraat 21, 2597 CR 
Den Haag, tel. 070-3246973, 
e-mail: vandeijk@planet.nl 

Versteeg - van de Wiers/van Leeuwen - Ver-
hoek/Koekenbier 
Gijsbert Versteeg, geb, omstr. 1720 te Galecop 
(nabij Utrecht) tr. 22-11-1746 te Maarssen met 
Jannigje van de Wiers, 
omstr. 1713 te Hagestein (nabij Vianen) en ge
woond hebbende te Bunnik, (dochter van Meer
ten Gerritsz van de Wiers en Aeltje Cornelisse 
van Wayen, zij tr. op 20-1-1705 te Bunnik en 
woonden in of bij Hagestein ) 
Ik zoek de juiste geboortedatum en plaats van 
Gijsbert en Jannigje ! 
Cornelis van Leeuwen, geb. omstr, 1725, tr. 
waarsch. te Aarlanderveen met Jannigje Ver
hoek (overl. na 1780) 
Weet u meer over hen? 
Kent iemand het ontstaan van en de betekenis 
van de naam Koekenbier? 
Een veel voorkomende naam in Abcoude en 
Baambrugge! 
J.M.T. Versteeg, Notengaard 19, 3941 LV 
Doorn, e-mail: jverst@freeler.nl 

Te koop 
Het geslacht Nagtegaal in en rondom Utrecht; 1700 nakomelingen van Herman Nach-
tigall door H.K. en J. Nagtegaal, 2002. Ingenaaid, 189 pag. Prijs € 29 incl verzendkosten. 
Het Rotterdamse geslacht Nagtegaal; 900 nakomelingen van Hughe Nachtegael door 
H.K. Nagtegaal, 2003. Ingenaaid 166 pag. Prijs € 27,50 
Prijzen zijn incl. verzendkosten. 
Te bestellen bij uitgeverij ALVO, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft, tel. 015-2146963 
of e-mail alvolups@wanadoo.nl 

Aan dit nummer werkten mee: 
D.S. Braunius, Van Suchtelenstraat 25, 7203 
DD Zutphen 
H. Klunder, Zjoekowlaan 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 
DJ. Taag 
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Het Hollandse muntgeld tijdens de Repu
bliek in genealogische perspectief (3) 
JW. Koten 

De muntcirculatie tijdens de Republiek 
Decentralisatie verergert muntchaos 
Met het wegvallen van de centrale autoriteit 
en de oprichting van de (bonds)republiek 
van de zeven provinciën (staten), probeerde 
iedere provincie (gewest) er zo veel moge
lijk zelf beter van te worden. Het muntrecht 
van de koning was op de staten overgegaan. 
Deze krachtige decentralisatiebeweging re
sulteerde in het opzetten van een groot aan
tal munterijen die elkaar op leven en dood 
beconcurreerden. Anders gesteld, talrijke 
regionale commerciële muntateliers tracht
ten uit de verwarde situatie een slaatje te 
slaan. Vaak sloegen zij onvolwaardige mun
ten en sprak men van hagemunterij1 waar
door het geldstelsel zelfs bijna ontwricht 
raakte. Vooral Middelburg (Zeeland) greep 
zijn kansen waarna ook in de andere pro
vinciën een zelfde beweging ontstond. De 
Zeeuwse munterij zou grote invloed krijgen 
op de muntfabricage in de Republiek. Ook 
Dordrecht verwierf zich een belangrijke 
plaats in de muntfabricage. De veelheid van 
lokale munterijen bracht met zich mee dat 
de reeds bestaande muntchaos nog verer
gerde. 

Van het groot aantal muntsoorten dat hier te 
lande in de periode van 1550-1850 in om
loop was, is in dit artikel een overzicht op
genomen. Dit is geen uitputtende lijst. Door 
de lokale muntaanmaak waren tientallen 
kleine muntwaarden met eigen beeldenaars 
in beperkte omloop. De muntwaardering in 
stuivers is een benadering. De verhouding 
van de zilver/goud prijs2 schommelde sterk 
zodat men voor de gouden munten slechts 
gemiddelden kan aangeven (de stuiver was 

een zilveren munt). Hoewel de gulden de 
officiële rekeneenheid werd, is hier de 
waarde in stuivers aangegeven, omdat deze 
munteenheid in het dagelijkse circuit voor 
veel burgers de courante rekeneenheid was. 
Er is niet naar volledigheid gestreefd, even
min moet men aan de tegenwaarde in stui
vers te zwaar tillen, het is meer een indica
tie van de waarde. Naast de stuiver waren 
de schelling (6 stuiver) en de daalder (5 
schelling) munten die in het dagelijkse le
ven een belangrijke rol speelden. Een ver
schil met de zuidelijke buren was dat daar 
de stuiver 12 penningen kende terwijl in de 
Noordelijke Nederlanden de stuiver aan 16 
penningen gelijk was gesteld. 

Overzicht van muntgeld in de Nederlan
den. 
De waarde in stuivers is een benadering en 
was afhankelijk van de prijsverhouding 
goud-zilver. 

gebruikte eenheidswaarde 
(in stuivers) 

Gouden rijder 280 st. 
Halve gouden rijder 140 st. 
Soeverein 120 st. 
Dubbele soeverein 240 st. 
Dukaat 100 st. 
Reaal 70 st. 
Goudgulden 65 st. 
Dukaton (zilveren rijder) 60 st. 
Dubbele daalder (dubloenen) 60 st. 

(of 10 schellingen) 
Zilveren Zeeuwse dukaat 
(Zeeuwse rijksdaalder) 52 st. 
Bourgondische rijksdaalder) 50 st. 
Patagon (kruisdaalder) 48 st. 
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Rijksdaalder 
Rozennobel 
Angelot 
Nobel 
Snaphaan 
Halve reaal (Philipsdaalder) 
Statendaalder 
Daalder 

Florijn (rijnse gulden) 
Carolus gulden 
Gulden 
Dertiendehalf 
Peerdeke (1/4 snaphaan) 
Langrok 
Pietje (kwart Zeeuwse 
rijksdaalder) 
Schelling 
Zeshalve 
Kwartje 
Vlieger (krabbelaar) 
Flabbe 
Schrikkelberger 
Stoter 

50 st. 
180 st. 
120 st. 
160 st. 

6st. 
35 st. 
32 st. 
30 st. 

of 5 schellingen 
28 st. 
20 st. 
20 st. 
12 '/2 st. 

1 V2 st. 
8st. 

Vierijzer 
Dubbeltje 
Tweestuiver 
Jager 

Royaal 

Stuiver 
Blank (albus) 
Halve stuiver 
Tuin 

Groot 
Achtpenning 
Braspenning 
Botje 

6 V* st. 
6st. 
5 v2 st. 
5st. 
4st. 
4st. 
4st. 
2st. 

+ 6 penningen 
2 VA st.. 
2st. 
2st. 
2st. 

of 12 plakken 
12 st. 

of 3 groot 
of 12 duiten 

16 penningen 
3/4 st. 
1/2 st. 

1 st. 
(2 groot) 

1/2 st. 
1/2 st. 

10 duiten 
2st. 

2 groot of 4 duiten 

Vierling 

Twaalfaard 

Oord 

Plak 
Duit 

Denier (Vlaams) 
Dubbele korte 

Korte 

Penning 

Mijt 

Punt 

1/4 st. 
of 1 oord 

1/4 st. 
of 1 oord 

1/4 st. 
of 2 duiten 

1/6 st. 
1/8 st. 

of 2 penningen 
1/12 st. 
1/12 st. 

of 4 mijten 
1/24 st. 

of 2 mijten 
1/16 st. 

of 2 duiten 
1/48 st. 

of 24 groot 
1/96 st. 

of 1/6 penning 

(zie verder D. Purmer en H.J. van der Wiel, 
Handboek van het Nederlandse Kopergeld 
van 1523 -1797) 

Verklaring van enkele munten (vooral 
gebaseerd op de Grote van Dale). 

Zilveren florijn of 
Zilveren gulden. In 1601 voor het eerst ge
munt en tot 1846 in omloop geweest. Zilve
ren muntstuk ter waarde van 28 stuivers of 
een goudgulden; ook Achtentwintig ge
noemd 
Braspenning. Zilveren muntstukje, onder 
de Bourgondische vorsten geslagen, Onge
veer 10 duiten waard. 'Bras' komt van het 
Franse woord 'brassen' (brasserie = brouwe
rij). De braspenning was de accijns voor het 
brouwen van een vat bier. 
Carolusgulden. Munt met beeldenaar van 
Karel de Vijfde, geïntroduceerd 1521 als 
rekenmunt en ter waarde van 20 stuivers, 
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tot de 19de eeuw nog in omloop. 
Daalder. Zilveren muntstuk ter waarde van 
dertig stuivers. Ontleend aan het Duitse 
Thaler. Een verkorting van Joachimsthaler. 
Denier. Een muntstukje ter waarde van een 
penning afgeleid van het woord denarius of 
tienstuk. 
Dertiendehalf. Zilvermunt, ter waarde van 
twaalf en een halve stuiver (ongeveer dub
bele schelling). 
Dukaat. Naam van verschillende gouden 
munten van uiteenlopende waarde. De Hol
landse dukaat had een waarde van ongeveer 
5 gulden, tot ongeveer 1841 nog geslagen. 
Dukaton. Zilvermunt van 63 stuivers. 
Jager. Muntstukje genaamd naar de beel
denaar van een arend. 
Flabfbe). Groningse munt ter waarde van 
vier stuivers. 
Groot. Een in de Middeleeuwen op veel 
plaatsen geslagen munt met een waarde van 
een halve stuiver. 
Korte. Munt van 2 mijten geslagen sinds 
het midden van veertiende eeuw met een 
laag zilvergehalte. Sinds 1543 geheel van 
koper. Naam ontleend aan beeldenaar met 
kortarmig kruis. 
Krabbelaar. Naar beeldenaar met rijksade-
laar. 
Mijt. Kleine munt die letterlijk iets kleins 
betekent, afgeleid van het Franse woord 
voor schrootkorrels. 
Leeuwendaalder. Courante munt, aanvanke
lijk in Holland, na 1576 later ook elders in 
de Republiek, genoemd naar beeldenaar 
(een leeuw) later vooral negotiepenning 
voor handel met Midden-Oosten. 
Nobel. Gouden munt in 1388 in Engeland 
het eerste geslagen, was aanvankelijk 4-8-0, 
later gelijk gesteld aan 50 stuiver. Sommige 
Nobels hadden een roos als beeldenaar: Ry-
al of Rosé Noble, de rozennobels, deze 
werden ook in Nederland op beperkte 

schaal geslagen. 
Oord. Munt door een beeldenaar met kruis 
gekenmerkt, kruis deelde munt in 4 'oor
den', vierde deel stuiver. 
Patagon (patacon). Oorsprong naam onze
ker, geslagen rond 1612, leken op Bourgon
dische rijksdaalder (= 50 stuiver) en werden 
ook als zodanig in het handelsverkeer geac
cepteerd. 
Reaal. Benaming voor een gouden, zilveren 
of koperen muntstuk. In de Nederlanden in 
gebruik van de 16de tot de 18de eeuw; di
verse afgeleiden 'de enkele reaal', 'de reaal 
van vieren' en 'de reaal van achten' met een 
waarde van respectievelijk één, vier en acht 
schellingen. 
Royaal. Zeeuwse munt, van 8 duiten, ver
bastering van reaal. 
Schrikkelberger. Hier te lande populaire 
Duitse Groschen geslagen in het Saksische 
Schreckenberg. 
Snaphaan. Munt met rijdende vrijbuiter 
(was hertog Karel van Gelre). 
Soeverein. Gouden munt geslagen in de 
Oostenrijkse Nederlanden (1612), imitatie 
van Engelse sovereign, waarde ongeveer 6 
gulden. 
Statendaalder. Munt van 32 stuivers, gesla
gen in 1577 en genoemd naar de Staten Ge
neraal. 
Stoter. Aanvankelijk Nederlandse naam 
voor Engelse 4d munt, later diverse munten 
met een waarde van 22 stuiver. 
Zeeuwse rijksdaalder. De Nederlandse 
rijksdaalder of zilveren dukaat naar Zeeuw
se muntslag, waarde 52 stuivers, Ook 
Zeeuw genoemd. Van deze Zeeuwse mun
ten werd ook kleinere munten afgeleid, een 
bekende munt is het Pietje dat l/8ste van de 
Zeeuwse rijksdaalder waard was3. 
Zesthalve. In waarde van de in 1692 bijge
stelde (ruiter)schelling op 5lA stuiver, zest
halve betekent dat de zesde stuiver slechts 
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voor de helft geldt. 

Er past nog een slotopmerking. In tegen
stelling tot tegenwoordig was het niet onge
bruikelijk dat Hollandse munterijen imita
ties maakten van bestaande buitenlandse 
munten die te goeder naam en faam bekend 
stonden. Daarbij was het ook niet ongebrui
kelijk met het goud/zilvergehalte te smok
kelen. Deze praktijk was ook bij buiten
landse munterijen algemeen. Naast eigen 
Hollandse munten was binnen het Neder
landse handelsverkeer ook veel buitenlands 
muntgeld courant, dat niet zelden betrouw
baarder was dan de Hollandse tegenwaar
den. 

Schrijfwijze 
Omdat het muntsysteem niet gedecimali-
seerd (op basis van het tientalligstelsel) 
was, kon men in de boekhouding, niet met 
decimale komma's werken zoals € 1,34, 
maar had men een meer complexe notatie 
wijze waarbij men guldens-stuivers-pennin
gen met er tussen streepjes noteerde zoals: 
26 flessen bier 1-0-0 (1 gulden) 
voor 4 man soep 0-4-0 (4 stuiver) 
2 schepel haver 0-0-8 (8 penningen) 

Een bedrag van 3 gulden 10 stuivers en 4 
penningen schreef men dus 3-10-4. 
Men kan zich afvragen waarom er zo veel 
kleine munten waren. Dit kwam door de 
veelheid van munten maar ook door de be
hoefte aan kleingeld. Een stuiver van toen 
had een globale waarde van twee euro nu. 

Een aardig overzicht ontleen ik aan de Tele-
accursus die de inhoud van de beurs van 
Simon van der Tocht gaf. Het demonstreert 
de veelvormigheid van ons muntstelsel 
rond 1672 uitstekend. In de eerste kolom 
vindt men de naam en de aantallen van de 

munten, in de tweede kolom de waarde in 
guldens (G) stuivers (S) en penningen (P). 
Merk op hoe complex het betalingsverkeer 
is, bovendien varieerde de muntwaarde 
voortdurend. 

163 vlaamse nobel 
4 angeloten 
8 poortgulaase ceruysaten 
1 nimweegse ducaat 
1 cortcruys 
3 spaanse pistoletten 
2 halve gouden realen 

22 fïlippusguldens 
2 gelderse rijders 
3 utrechtse rozennobel 
2 engelse croon 

82 philippus daalders 
2 hollandse daalders 

32 statendaalders 
62 stuiver 

kopergeld 
Spaans geld 
Antwerps geld 

G S P 
103-03-12 
20-06-00 
44-16-00 
6-00-00 
3-03-00 
9-00-00 
5-02-00 
5-05-00 
3-10-00 
1-17-04 
1-11-00 

21-05-00 
3-12-00 
6-13-00 
0-06-08 
3-02-00 

28-02-08 
7-00-00 

Pogingen tot centralisatie 
Willem de Zwijger en later ook de land
voogd Leicester hebben geprobeerd om een 
munteenheid te bereiken. Zij liepen stuk op 
de ondernemingsgeest van de Hollandse 
kooplieden. Die waren er niet op tegen met 
Spanje oorlog te voeren en gelijktijdig ook 
flink aan deze oorlog te verdienen door met 
hen handel te drijven. Ondanks een verbod 
daartoe waren ze niet vies van Spaans geld. 
Eén van de resultaten van de onafhankelijk
heid was de introductie (1575) van een 
daalder in Dordrecht (op basis van de Duit
se daalder) met als beeldenaar de Neder
landse leeuw die daarom Leeuwendaalder 
ging heetten. Door de goede kwaliteit van 
de munt was de waarde zelfs hoger dan de 
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daalder van 30 stuiver), namelijk 32 stuiver. 
Deze eigen munt zou jaren populair blijven. 
Ook Gelderland en Utrecht sloegen over
eenkomstige daalders die uniedaalders3 

werden genoemd krachtens hun samenwer
king binnen de Unie van Utrecht. Naast de
ze munten sloegen de provinciale munthui-
zen ook welbekende handelsmunten zoals 
dukaten en dubloenen. Pas in 1609 (dus zeg 
maar na 40 jaar onafhankelijkheid) slaagde 
men er in een consensus tussen de provin
cies te bereiken wat betreft de muntfabrica-
ge en de muntkwaliteit. De muntgenerali-
teitskamer werd opgezet, waaraan welis
waar weinig bevoegdheden werden toege
kend, maar die toch enigermate regelend en 
sturend kon optreden. 

Grote geldwaarden 
De meest courante waarden bij het groot 
geld, die regelmatig werden aangemunt wa
ren in de aanvang vooral de dukaat, de zil
veren rijksdaalder, de uniedaalder en de 
leeuwendaalder, daarnaast circuleerden ook 
nog de oudere eerder genoemde munten. 
Door het stijgen van de goudprijs zien we 
dat geleidelijk aan de meer waardevolle 
munten uit de circulatie verdwijnen. Een 
aantal gouden munten, zoals de gouden du
kaat, werd op bestelling nog aangemaakt 
voor de internationale handel. De zilveren 
dukaat werd vooral gebruikt voor de Oost
zee graanhandel5. Tot 1841 zou de Utrecht
se munt deze gouden dukaten nog blijven 
slaan, door hun hoge kwaliteit waren ze 
zeer geliefd bij de internationale handel en 
zij leverden een belangrijke bijdrage aan 
onze muntexport als commodity (handels
goed). 

Pasmunt 
Door de ongecontroleerde wildgroei van 
pasmunten zijn de muntsoorten en de uit

voeringen daarvan nauwelijks in kaart te 
brengen. De bekendste zilveren (beter zil
verachtige) pasmunten waren de schelling, 
de dubbele stuiver (dubbeltje) de stuiver en 
de koperen pasmunten: duiten, halve dui
ten, oorden, groten, penningen, korten, de 
dubbele korten en staten-duiten om maar 
enkele munttypen te noemen. Deze onder
verdeling in een veelheid van munten mag 
bevreemden, maar een stuiver had in deze 
periode een overeenkomstige koopkracht 
van de huidige 2 euro. Aan het aanmunten 
van kopergeld viel op den duur niet veel 
meer te verdienen, zodat tegen het einde 
van de zeventiende eeuw deze muntaan-
maak sterk af nam6. De bestaande pasmun
ten bleven tot ongeveer 1850 nog in circu
latie. Sommige van de pasmunten waren 
inmiddels zo gedevalueerd dat ze vanaf 
1700 nog maar de helft van de standaard 
stuiverwaarde toegekend kregen. 

Zuiderburen een complicerende factor 
In de zuidelijke Nederlanden die nog onder 
Spaans bestuur stonden, werden tijdens het 
Twaalfjarig Bestand7 twee nieuwe munten 
ingevoerd. Dit waren de patagon8 (1612) en 
de dukaton9 (1619)10. Ze leken sprekend op 
bestaande oude munten die nog volop in 
omloop waren maar waren kwalitatief 
slechter. Eenvoudige mensen konden daar
mee vrij eenvoudig beduveld worden. Het 
gevolg was dat men de oude munten ging 
sparen. Anders gezegd het slechte geld 
dreef het goede geld uit de circulatie (wet 
van Gresham). De Republiek werd dus im
porteur van minderwaardig Spaans geld. 
Men voerde weliswaar allerlei verbodsbe
palingen in om het Spaanse geld te weren 
maar er was niemand die zich daar ook 
maar iets van aantrok11. Uiteindelijk (1659) 
kozen de Staten-Generaal eieren voor hun 
geld en voerden zij nieuwe munten in die 
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gelijkwaardig waren aan de patagon (ook 
wel patacon) en de dukaton. Voor de duka
ton kwam de zilveren rijder en voor de pa
tagon de zilveren dukaat. Deze laatste was 
50 penningen waard en kreeg dan ook in de 
volksmond de naam rijksdaalder. Maar ook 
de regionale munten lieten het er niet bij 
zitten. Zij sloegen florijnen, ruiterschellin
gen 6-stuivers, Zeeuwse daalders en meer 
provinciaal geliefde munten. In Friesland 
werden zilveren florijnen (ook wel achten-
twintigers genoemd) aangemaakt (1664) in 
Middelburg Zeeuwse daalders (1676) en in 
Overijssel diverse schellingen. In Dordrecht 
werd in 1680 voor het eerst een fysieke gul
den geslagen die als beeldenaar een vrou
wenfiguur kreeg waardoor in de volksmond 
deze munt de 'pop' werd genoemd. Veel van 
deze regionale munten waren, zoals dat 
heette, kwaad geld. Het zilvergehalte was te 
laag, zodat het betaligsverkeer in de war 
raakte. 

De munthervormingen en geldsanering 
na 1691 
Het is duidelijk dat met zo'n muntchaos er 
wat moest geschieden. Na hard onderhan
delen tussen de provincies werd een reeks 
van plakkaten uitgevaardigd die niet alleen 
de inspectiemogelijkheden van de generali-
teit versterkten, maar ook de invloed van de 
generaliteitsmuntkamer deed toenemen. 
Verder werden enkele nieuwe munten ge
slagen waarbij de gulden het zou gaan win
nen van de meer algemeen gangbare daal
der. Tenslotte moest een reeks oudere mun
ten worden geklopt en kwam er een waar
devermindering van de ondeugdelijke pas
munt. 

Versterking zeggingsmacht generaliteit 
Vanaf 1694 werd centraal door de generali
teit geregeld welke munttypen mochten 

worden geproduceerd, met welk tarief het 
personeel moest worden beloond en wat de 
sleischat (de heffing, als heerlijk recht, op 
het slaan van de munt) moest bedragen die 
de muntmeester aan de overheid moest af
gedragen. Dit hield ook in de controle van 
de kwaliteit van de munten. Daarnaast kre
gen de Staten-Generaal invloed op de be
noeming van en op de instructie van het 
muntpersoneel. In feite werden daarmee 
veel van de bevoegdheden van de munthe-
ren uitgekleed, alleen de financiële voorde
len behielden zij nog. De vervaardiging van 
lichte en ondeugdelijke munten werd daar
door meer aan banden gelegd. 

Uitsluitend nog munten van het type gul
den. 
De genoemde ordinantie bepaalde verder 
dat alleen nog maar zilveren munten met de 
waarde van 1 en 3 gulden mochten worden 
geslagen. Deze gulden munten zouden sta-
tenguldens genoemd worden. Andere mun
ten waren niet meer toegestaan, behoudens 
de Zeeuwse rijksdaalder die in het gulden 
systeem paste en door de goede kwaliteit 
zeer populair was. De andere grotere mun
ten als de daalder en de florijn die de bulk 
van het circulatiegeld vormden konden niet 
zonder meer en meteen uit de omloop wor
den gehaald. Maar hun uiteindelijk lot was 
toch bepaald al bleven zij tot 1850 nog wel 
in de circulatie. Gedurende de achttiende 
eeuw veranderde na deze sanering aan het 
muntstelsel niet veel meer. Dit kwam onder 
meer omdat een economische crisis inzette 
die zijn weerga later niet kende. Deze eco
nomische crisis begint zich reeds rond 1750 
af te tekenen maar versnelde na de slechte 
afloop van de Engelse oorlog (1780). De 
crisis bereikte zijn dieptepunt tussen 1840 
en 1850, de periode die met het woord pau
perisme wordt aangeduid12. Op de econo-
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mische ontwikkeling en de geldhandel had 
deze crisis natuurlijk diepgaande invloed. 
Om het snoeien van munten te voorkomen 
werd bij ordinantie opgelegd dat er op de 
dure munten een randversiering moest wor
den aangebracht. Dit leverde nogal wat 
technische problemen op zodat dit niet 
overal geschiedde. 

Samengevat kan men stellen dat gedurende 
de achttiende eeuw de buitenlandse munt
soorten in ons land geleidelijk aan vermin
derden. Overwegend ziet men de één en 
drie gulden stukken, verder het oude slechte 
Hollandse zilvergeld van voor 1670 en de 
koperen munten die vanaf 1702 werden 
aangemaakt. Door de daling van de zilver
waarde had het zilver het goudgeld uit de 
circulatie verdreven. 

Waardeaanpassing van de 
bestaande munten 
De waardebepaling van heel wat schellin
gen op 6 stuiver viel niet meer te rechtvaar
digen. De muntwaarde van de schelling 
werd daarom teruggebracht van 6 naar 5'/2 
stuiver. Daartoe werden de goede oude 
munten (tegen betaling uiteraard) geklopt. 
De niet geklopte munten werden zesdehal
ven genoemd omdat zij maar SlA stuiver 
waard waren. De waarde van heel wat ko
pergeld werd gehalveerd en door de aan
maak van nieuwe zwaardere duiten en oor
den werd het slechte geld gemarginaliseerd. 
De nog kleinere pasmunten ('payement' 13) 
mochten niet meer van zilver worden ge
maakt omdat deze muntaanmaak door de 
ongunstige aanmaakkosten zou stagneren 
(op zilveren 'payement' viel niets meer te 
verdienen). Vooral in de zuidelijke provin
cies werd nogal wat waardeloos payement 
geslagen. Slimmerikken probeerden waar
deloos payement om te zetten in goed zil

vergeld, maar een aanvullende ordonantie 
bepaalde dat men nooit meer dan 80 stuks 
aan kopergeld behoefde te accepteren. Het 
wantrouwen tegen kopergeld was soms zo 
groot dat zelfs goed kopergeld niet meer in 
het betalingsverkeer geaccepteerd werd, 
zodat aanvullende ordinanties weer nodig 
waren om de acceptatie van het kopergeld 
zeker te stellen. 

Noten 
1 .Hagemunt was sedert de late middeleeuwen 
een gebruikelijke aanduiding voor een munthuis 
dat onbevoegd en/of ongewenste wijze de munt-
slag uitoefende. 
2. Aanvankelijk was de zilverprijs de maatstaf 
voor de officiële munt. Voor grotere transacties 
was dit onhandig en ging men goudgeld toepas
sen. Dit was destijds tien maal zo duur als zil
ver. Men maakte dus kleinere gouden munten 
die evenveel waard waren als de grotere zilve
ren tegenhangers. Nu is de waardeverhouding 
zilver en goud (-pariteit) gedurende de eeuwen 
sterk veranderd. Vooral toen er veel zilver be
schikbaar kwam liep de goudprijs sterk op, zo
dat men de gouden munten ging hamsteren en 
het goudgeld uit de circulatie raakte. Alleen 
voor de internationale handel werden gouden 
munten nog vrij veel aangemaakt. 
3. In onze Camera Obscura vindt men in het 
hoofdstuk Varen en Rijden, de zinsnede 
"juffrouwen die de vracht met een dertiendehalf 
en een pietje passen". 
4. Ook wel Leicesterdaalders genoemd naar de 
naam van de landvoogd die na de dood van Wil
lem de Zwijger hier kort het bewind voerde. 
5. Nederland had onvoldoende eigen graanpro-
ductie en moest het graan vooral uit het Oost
zeegebied importeren. 
6. Een uitzondering moet gemaakt worden voor 
de munterij van Utrecht en Zeeland. Vooral 
Utrecht had tegen het einde van de achttiende 
eeuw een voor de tijd redelijk moderne inrich
ting en kon dus concurrerend t.a.v. andere mun-
terijen zijn. 
7. Dit was een rustpauze in de oorlog met Span
je-
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8. Ook patakon. In onze taal ontleend aan 
Spaans patacon van het Portugese patac&o, dat 
een verlengde vorm is van pataca, eveneens een 
munt. 
9. Letterlijk de grote dukaat. 
10. Dit was de periode van Isabella, de dochter 
van Philips de Tweede, infante van Spanje. Zij 
was uitgehuwelijkt aan Albrecht van Oosten
rijk. De munten waren afgeleid van de zilveren 
soeverein evenals een halve en een kwart pa-
tagon. 
11. Een bijkomende oorzaak van de populariteit 
van het Zuidelijke geld is ook het wantrouwen 
tegen het eigen geld geweest. Door de hage-
munterij van veel regionale munterijen was het 
Hollandse geld niet altijd betrouwbaar. Haag 

Inleiding 
Wanneer we met onze zoektocht naar voor
ouders zover terug in de tijd zijn dat er nog 
geen doop-, trouw- of begraafboeken zijn 
bijgehouden, dan wordt het speuren nog 
moeilijker. Bronnen zijn schaarser, moeilij
ker leesbaar en familierelaties worden min
der vaak of onduidelijker vermeld. Des te 
verheugender is het dan wanneer er een 
bron beschikbaar is die gegevens bevat 
over een lange reeks van jaren, waarin veel 
namen voorkomen en van tijd tot tijd zelfs 
een familierelatie wordt aangeduid. Het op
stellen van een genealogisch verband is dan 
een ware uitdaging. Tegelijkertijd kom je 
veel dingen tegen die raadselachtig zijn of, 
nog lastiger, zaken die tegenwoordig een 
andere betekenis hebben waardoor je inter
pretatie er soms volkomen naast blijkt te 

betekent hier minderwaardig en komt overeen 
wat men in het Engels 'bush-money' noemt. 
Vergelijk ook met het welbekende woord hage-
preker, predikers die in het geniep (tussen het 
struikgewas) predikaties hielden. 
12. De bevolking was in de achttiende eeuw te 
snel gegroeid, mede door de invoering van de 
aardappel als cultuurgewas. Dit leidde tot pro
blemen zoals de Engelse dominee en econoom 
Malthus opmerkte. Vooral in de periode 1840-
1850 werd er honger geleden en de kindersterfte 
was enorm. Dit was ondermeer het gevolg van 
een aardappelziekte die vooral in Ierland hevig 
woedde. 
13. Verfranste naam voor kleingeld. 

zijn. Zo'n bron vormen de zogenaamde re-
- cognitieboeken van Harderwijk. Aan de 
; hand van die boeken wil ik pogen van een 
ï aantal mensen uit het verleden de onderlin-
5 ge verwantschap uit te zoeken. Omdat de 
- stukken niet opgemaakt zijn met de bedoe-
- ling dat familieverband vast te leggen, komt 
; dit neer op het aan elkaar passen van stuk-
ï jes van een puzzel die los geen of een on-
t duidelijk beeld geven, maar op de juiste 
I manier samengevoegd wel een redelijk dui-
> delijk beeld vormen. Daarom ook zullen 
- steeds de overwegingen worden weergege-
i ven, de lezer puzzelt als het ware mee. 
; Wanneer je met moeilijke dingen bezig 
, bent, zie je soms triviale zaken over het 
ï hoofd, u wordt daarom uitgenodigd om te 
- beoordelen of de puzzel goed in elkaar is 
; gelegd. Al doende komen we veel interes-

Speurtocht naar de Middeleeuwen (1) 
W.J. Scholl 
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santé zaken tegen die om nader onderzoek 
vragen. Soms is het mogelijk eerdere publi
caties aan te vullen of te corrigeren. Kort
om, wie mee wil speuren wacht genoeg 
fraais. 

De bron 
De recognitieboeken van Harderwijk van
gen aan in 1453 en lopen door tot ver in de 
18e eeuw. Wanneer een familie honkvast 
was, zal het dus mogelijk zijn om hier en 
daar een familieverband te leggen dat te
ruggaat tot de eerste helft van de 15e eeuw. 
Voor een goed begrip is het nodig eerst 
eens te bekijken wat een recognitieboek nu 
eigenlijk is. Zoals vaak met een niet alle
daags woord, is ook het woord recognitie 
afkomstig uit het Latijn en is de oorspron
kelijke betekenis geleidelijk verschoven tot 
de 'huidige'. Ik krijg de indruk dat de ver
schuiving ongeveer als volg is gegaan: in
specteren —> monsteren —> onderzoeken —> 
vaststellen van het eigendomsrecht —> het 
betalen om een zeker eigendomsrecht te 
kunnen uitoefenen —> de periodieke beta
ling voor het gebruik van bepaalde goede
ren. Kijk ik naar de inhoud van de Harder-
wijkse recognitieboeken, dan geeft de 
'vertaling' schuldbekentenissen nog het 
beste weer wat we in deze boeken kunnen 
vinden. Om een aantal willekeurige voor
beelden te noemen: iemand koopt een schip 
maar blijft een deel van de koopsom schul
dig, een weduwnaar wil hertrouwen en ver
klaart - bekent ~ zijn kinderen uit het vori
ge huwelijk bepaalde goederen en/of gelden 
schuldig te zijn, een man treedt in het hu
welijk en verklaart zijn echtgenote een zo
genaamde morgengave toegekend te heb
ben - schuldig te zijn - , iemand heeft een 
doodslag begaan en verklaart de familie 
van het slachtoffer een bepaalde som gelds 
schuldig te zijn als zoenoffer. De inschrij-
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vingen in het recognitieboek vonden plaats 
ten overstaan van twee, een enkele maal 
drie of vier, schepenen. Deze worden altijd 
als eerste genoemd. De vaste formulering 
luidt: Voor ... en ... bekende(n) 
Voorbeeld: Vuer Liefer Voet, Willem Da-
gerait ende Berwe van Estvelt bekende 
Ghisebert Evertsz dat hij vercoft heft Ti-
man Honderp sijn halve scip mit sijne toe-
behoeren (...) 
De datering is, met name in de oudste boe
ken, niet helemaal helder omdat er niet per 
inschrijving een datum wordt genoemd en 
soms uit de inhoud blijkt dat een bepaalde 
inschrijving later is ingevoegd als afhande
ling van een andere inschrijving op dezelf
de folio. In dergelijke gevallen is soms ook 
het handschrift anders of is de afwijkende 
kleur van de inkt c.q. dikte van de penvoe
ring een aanwijzing voor een latere toevoe
ging. Deze toevoegingen zijn te beschou
wen als aantekeningen in de marge, de plek 
waar ze in latere jaren dan ook verschijnen. 
Het zoeken in de recognitieboeken wordt 
vergemakkelijkt door de regesten die mr. 
D. Koning in het verleden heeft gemaakt en 
die behalve in typeschrift sinds twee jaar 
ook zijn te raadplegen op cd-rom. 

Op weg 
Het heeft natuurlijk weinig zin om zomaar 
een willekeurig persoon uit de recognitie
boeken te kiezen en daarvan de relaties vast 
te stellen, de kans is immers groot dat de 
gekozen persoon geen nageslacht heeft zo
dat niemand een verbinding met eigen 
voorouders kan leggen. Het uitgangspunt is 
dan ook een echtpaar dat behoort tot mijn 
voorouders en dat leefde in de tijd van de 
aanvang van de DTB-boeken. 

Op 26 mei 1622 gaan Peter Proper en Hen-
ricjen Lubberts in ondertrouw en op 10 juni 
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daarop volgend wordt hun huwelijk ingeze
gend. Aangezien de Harderwijkse doopboe
ken eerst aanvangen in 1618, kunnen we 
het vinden van een doop van Peter en/of 
Henricjen wel vergeten. De kans dat zij in 
een andere plaats zijn gedoopt en dan ook 
nog een plaats waar de doopboeken bedui
dend eerder aanvangen, lijkt mij te ver
waarlozen. In verband met mogelijke ver
noemingen is het handig om hun kroost 
even te bekijken. Zij laten achtereenvolgens 
dopen: Aeltghen (1623), Herman (1624), 
Lubbert (1625), Aeltgen (1628), Simon 
(1629), Jan (1631) en Anna (1634). Als 
vuistregel ga ik altijd uit van gemiddeld 1,5 
jaar tussen opeenvolgende geboorten, te 
rekenen vanaf de huwelijkssluiting. Bij ze
ven kinderen kom ik dan voor het zevende 
kind op 1622 + 7 x 1,5 = ca. 1633 zodat de
ze vuistregel hier aardig klopt. Het derde 
kind, Lubbert, is kennelijk genoemd naar 
zijn grootvader van moederskant. Een van 
de grootmoeders zal waarschijnlijk Aeltgen 
heten (mogelijk beide grootmoeders) en dat 
de oudste zoon, Herman, naar de andere 
grootvader is vernoemd blijkt uit de eerste 
doopinschrijving. Als ouders van Aeltghen 
worden namelijk genoemd: Peter Hermans 
en Henrickghen Lubberts. (Zie afbeelding) 

De enige keer dat we Peter zowel met zijn 
patroniem als zijn achternaam vermeld vin
den, is ... 
in de recognitieboeken. 
Op 29 september 1625 dragen Simon Lub
berts en Albertje Douwens echtelieden, Pe
ter Hermans Proper en Hendrickje Lubberts 
echtelieden hun aandelen in de erfenis van 
hun zal. moye Janneke Simons Dageraet 
over aan hun broeder en zwager Albert 
Lubberts en Geertje Jacobs. Met deze ver
melding, waarin we ook de naam van het 
vijfde kind - Simon - van Peter en Hen-
rickje nadrukkelijk tegenkomen, zijn we 
echt van start gegaan. Wordt vervolgd. 

Aanvulling 
Het echtpaar Albert Lubberts x Geertje Ja
cobs wordt vermeld in het artikel van O. 
Schutte in de Nederlandse Leeuw van 1957. 
Zij zijn de ouders van Aeltgen Alberts die 
huwt met Franck Jansen (Apeldoorn). Ons 
onderzoek naar de voorouders van Henrick-
jen Lubberts betreft dus ook de voorouders 
van deze Aeltgen. Overigens is het feit dat 
Albert Lubberts evenals Henrickje Lubberts 
een dochter Aeltje heeft een aanwijzing dat 
Aeltje de naam is van hun beider moeder. 

Gezocht: adressen van van personen en verenigingen die mogelijk in 
Ons Erfgoed of Computergeneaal geïnteresseerd zijn. Zij krijgen een gratis 
proefnummer toegezonden. 
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Kraamkinderen van 
F.C. Hazekamp 

Mijn leermeesters van het eerste uur in de 
genealogie waarschuwden al: geloof niet 
alles wat anderen hebben uitgezocht. En in 
de efficiency-afdelingen van Philips na de 
oorlog heerste de slogan: "ieder mens heeft 
het recht gecontroleerd te worden." Met die 
wijsheden in het achterhoofd zette ik mij 
aan het vastleggen van de familiegeschiede
nis en de genealogie van het geslacht van 
Teutem, waartoe mijn echtgenote behoort. 
Er was al iets gepubliceerd. Er waren aante
keningen, foto's, documenten in familiebe
zit, maar een totaalbeeld van dit kleine, 
rond 1735 uit Duitsland naar Rotterdam ge
komen geslacht ontbrak tot nu toe. De his-
toricus/genealoog W. Wijnaendts van Re-
sandt (hierna te noemen W.v.R.) had in de 
Nederlandse Leeuw een deelgenealogie ge
publiceerd1, waarvan ik dankbaar gebruik 
meende te kunnen maken. Ook de Rotter
damse amateur-historicus dr. AJ. Teychiné 
Stakenburg ( in het Rotterdamse Jaarboekje 
19762) en de eminente genealoog P.W. 
Modderman (mijn vrouws grootmoeder 
was een Modderman) droegen posthuum 
bouwstenen aan. 

W.v.R. publiceerde o.a. de gezinssamen
stelling van Coenraad van Teutem,(tweede 
generatie, gedoopt Rotterdam 14-11-1737) 
en Catharina Maria Trek (gedoopt Rotter
dam 13-11-1742). Er kwamen in dit huwe
lijk volgens de auteur zeven kinderen, 
waarvan er één, Isabella, volwassen werd 
en, ongehuwd, in 1821 stierf. Een tweede 
dochter, Willemijna, overleed op 19-jarige 
leeftijd in 1792. De overige vijf kinderen 
waren eind 1979 volgens de opgave van W. 

twee jaar.... 

v.R. allen reeds gestorven. 
In het kader van mijn verdere onderzoek 
naar de belevenissen van de familie stuitte 
ik op een notariële akte uit 1780, waarin 
werd vermeld dat Coenraad eenjaar eerder 
als soldaat van de VOC naar Oost-Indië 
was vertrokken en dat Catharina Trek drie 
onmondige kinderen had3. Drie kinderen in 
1780? Dat kon volgens W.v.R. niet! Er wa
ren er volgens zijn opstelling, gebaseerd op 
de begraafregistraties, nog slechts twee, 
Isabella en Willemijna, in leven, (zie de ta
bel hiernavolgend). Een belletje rinkelde. 
En dus zelf naar de doop- en begraafboeken 
in Rotterdam. 
De doopdata klopten, op één kleine afwij
king na, de weken waarin de kinderen be
graven werden, eveneens. Van vier kinde
ren werd echter niet de doopvoornaam ge
noemd in de begraafregistraties maar was 
de aantekening "kraamkind" of "k.k." ver
meld. Dat was vreemd, want in de opstel
ling van W.v.R. waren drie van die kraam
kinderen door hem aan wél benoemde kin
deren, Willem, Teuntje en Hendrik, toebe
deeld. Daardoor zouden twee van die drie 
kraamkinderen bij hun overlijden bijna 
twee jaar oud zijn geweest en met recht als 
wel zéér bejaarde kraamkinderen kunnen 
worden beschouwd. Bij één kraamkind 
werd in de registratie vermeld "ongedoopt", 
maar W.v.R. had die begraafweek toege
kend aan een jongetje, Hendrik, dat bijna 
twee jaar eerder was gedoopt. Het rinkelen
de belletje werd een carillon! 

In de overigens qua doopdateringen regel
matige gezinsopbouw zat tussen het tweede 

Ons Erfgoed, 12e jrg. nr. 2, maart - april 2004, blz. 61 



en het derde benoemde kind een gat van vier 
jaar. En precies halverwege dat gat overleed 
een niet benoemd kraamkind. Om een lang 
verhaal kort te maken: ik kwam tot de over
tuiging dat W.v.R. de aanduidingen 
"kraamkind" en "k.k." over het hoofd had 
gezien of daar geen bijzondere betekenis 

aan had toegekend. Tengevolge daarvan had 
hij onjuiste koppelingen tussen/kinderen en 
hun begraafdata tot stand gebracht. Een her
schikking mijnerzijds leidde tot de volgende 
resultaten in afwijking van de opstelling 
volgens W.v.R.: 

naam doopdatum begraafweek/-dag *) begraafdatum *) 
volgens W.v.R. volgens F.C.H. 

1. Fredrik 
2. Willem 
3. kraamkind 
4. Isabella 
5. Teuntje 
6. Willemijna 
7. Teuntie 
8. Hendrik 
9. kraamkind 

5-12-1762 
13-9-1764 

22-9-1768 
2-6-1771 
8-7-1773 

24-11-1774 
23-12-1777 

ongedoopt 

30-9/6-10-1764 
17/23-8-1766 

+ 23-11-1821 
9/15-6-1771 
12-10-1792 

5/11-3-1775 
7/13-11-1779 

onbekend 
4-10-1764 kraamkind 
18-8-1766 

+ 21-11-1821 (overlijden) 
15-6-1771 kraamkind 

12-10-1792 
9-3-1775 

na 6-1780 
11-11-1779 

*) In de wekelijkse opgave van begraven overledenen is in Rotterdam een dagindicatie 
opgenomen, waarmede de juiste begraafdatum kan worden bepaald. W.v. R. heeft 
volstaan met de weekindicatie, in mijn opgave is de exacte begraafdatum vermeld. 

Over 4. Isabella, 6. Willemijna en 7. Teun
tie zijn W.v.R. en ik het eens. No. 5. Teun
tje werd bij haar overlijden weliswaar 
"kraamkind" genoemd, maar kwam in W.v. 
R.'s rangschikking toch goed terecht. Voor 
de overige drie kinderen heb ik een nieuwe 
tijdordening gekozen, terwijl de twee onbe
noemde kraamkinderen werden toegevoegd. 
Negen kinderen dus in plaats van zeven, 
maar twee begraafdata, die van 1. Fredrik 
en 8. Hendrik, zijn niet boven water geko
men. Je kunt niet alles hebben. Hendrik is 
vermoedelijk, net als zijn moeder, van de 
armen begraven. 
Het liep niet goed af met dit gezin. Vader 
Coenraad, een tabakshandelaar, is waar

schijnlijk als gevolg van de beurskrach van 
1773 ten onder gegaan, tekende als VOC-
soldaat en overleed ruim een jaar na zijn 
vertrek in het hospitaal te Batavia. Moeder 
Catharina moest door het diakonaat worden 
ondersteund en stierf in armoede. Willemij
na overleed in het weeshuis en Isabella ont
ving, ironie van het noodlot, later een legaat 
van 5200 gulden van haar peetoom. 

Via de broer van Coenraad, Hendrik, over
leefde het geslacht van Teutem tot in het 
heden. 31 leden, jong en oud, bevolken nu 
Nederland en andere Europese landen. Het 
geslacht bracht een tweetal bekende remon
strantse predikanten voort, er volgden Indi-
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sche carrières en verbindingen met een aan
tal "aanzienlijke familien". 4) 
Maar de les van dit verhaal is al in de aan
hef verteld. Kleine details kunnen het ver
schil tussen goed en fout uitmaken. 

Bronvermeldingen: 
1. W. Wijnaendts van Resandt, Bijdrage tot 
de genealogie van het Rotterdamsche ge
slacht van Teutem in: De Nederlandsche 
Leeuw 1935, no. 2 Febr., kolom 49-53 

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 
Ik ben op zoek naar het familiewapen van: 
Geurt Reinder van Beek, geboren te Voorst 8 
april 1835, overl. in Gorssel. Eerste huwelijk 
met Johanna Bensink. Tweede huwelijk met 
Johanna Barmentloo, geboren te Voorst, overl. 
te Gorssel op 26 maart 1958. 
Dan zoek ik ook nog informatie over de broer 
van Geurt Reinder van Beek die naar Amerika 
is vertrokken. Het gaat om Adam van Beek ge
boren in 1841. 
Mevr. P. van de Wal - van Beek, Schepen van 
Ommerenstraat 261, 6831 MG Arnhem. 
Reakties graag via e-mail w.wal@compaqnet.nl 

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. 

2. dr. AJ. Teychiné Stakenburg, De familie 
van Teutem te Rotterdam in: Rotterdams 
Jaarboekje 1976 
3. Notariële akte 8-7-1780, oud-notariëel 
archief, boek 3056 pag. 104 e.v., gemeente
archief Rotterdam 
4. A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en 
wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche 
familien, J.B. Wolters (van der Breggen, 
Browne, de Fremery, de Koek, Mees, Mod
derman, van Stolk) 

M.R. Schoonboom, Westlaan 118,2641 DP 
Pijnacker 
schoonboom@hotmail.com 

Van Schaik 
1 Gerrit van Schaik geb. voor 1725 te Deest 
overl. 23-7-1810 te Bunnik, geh. 2-11-1748 te 
Bunnik met Elsa de Groot ged. 11-12-1718 ovl. 
24-3-1786 te Bunnik. Kinderen: Joannes van 
Schaik geb. 17-8-1749 in Bunnik (Vechten) 
overl. Voor 12-1758, Hendrina van Schaik geb. 
voor 1755, Gerardus van Schaik geb. 29-9-1750 
in Bunnik (Vechten), Maria van Schaik geb. in 
Vechten Bunnik, ged. 06-11-1752 in Bunnik, 
Jannigje van Schaik geb.in Vechten Bunnik, 
ged. 9-10-1754 in Bunnik, Hermanus van 
Schaik geb. in Vechten Bunnik, ged. 5-12-1756, 
Jan van Schaik geb. in Vechten Bunnik, ged. 
19-12-1758 in Bunnik, Cornelia van Schaik 
ged. 27-5-1761, begr. 2-7-1810, Pieternella van 
Schaik geb. in Vechten, Bunnik, ged. 27-5-1761 
in Bunnik Antje van Schaik geb. in Vechten, 
Bunnik, ged. 27-5-1761 te Bunnik. 
Gezocht de voorouders van Gerrit. Ik woon op 
de Philippijnen en kan zelf moeilijk onderzoek 
doen. Gaarne uw hulp 
W.J.W. van Schaik, 127 Barangay REAL Ca-
lambacity 4027 Philippines. 
E-mailadres Utrecht@mozcom.com 
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De brand van Enschede in 1750 
H.M. Lups 

Rampen waardoor steden of delen van ste- toren, waarin tachtigduizend pond buskruit 
den verloren zijn gegaan, komen we gere- was opgeslagen. De explosie werd zelfs op 
geld tegen als we ons met de geschiedenis het eiland Texel en verder gehoord, 
bezighouden. In o.a. Zeeland en Groningen Recent is de vuurwerkramp in Enschede, 
(Dollargebied) zijn heel wat plaatsen en maar ook eerder werd deze plaats door het 
dorpen verloren gegaan door het waterge- vuur geteisterd. 
weid. Oorlogsgeweld is eveneens oorzaak In 1931 wijdde Is. van Dam een boek aan 
geweest. In de Tweede Wereldoorlog o.a. deze brand: De brand van Enschede in 
Rotterdam en Den Haag (Bezuiden- 1750 en de toenmalige bewoners. Het boek 
houtkwartier). Op 12 oktober 1654 explo- moge een vroeg voorbeeld zijn van wat er 
deerde in Delft de in de stad gelegen kruit- lokaal-historisch te vinden is, een item dat 
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voor genealogen belangrijk is nu men zich 
niet meer vergenoegd met een kale stam
boom, maar zo veel mogelijk een familie
geschiedenis wil brengen. 

De inhoud van het boek 
Voordat tot de bespreking van de brand 
wordt overgegaan wordt eerst een overzicht 
gegeven van de Enschedese inwoners aan 
de hand van een volkstelling, gehouden in 
augustus 1748. 
In totaal waren er toen driehonderd wonin
gen, te weten 88 in de Langestraat: van de 
Eschpoort langs het stadhuis naar de Veld
poort, 50 in de Haverstraat van de Markt
straat tot de Eschpoort, 26 Achter 't Hofje 
van de Eschpoort tot v. Loenshof, 55 in de 
Walstraat (Labbedijk) van v. Loenshof tot 
de Veldpoort en 42 in de Achterstraat van 
de Veldpoort tot de Eschpoort. Van de ko
lommen van het overzicht bevat de eerste 
de namen van de man en de vrouw, de 
tweede de kinderen boven de tien jaar, de 
derde de kinderen onder de tien jaar, de 
vierde het aantal dienstboden (zowel man
nelijk als vrouwelijk) en in de vijfde de 
vrije personen. De gezinnen zijn straatsge-
wijs ingeschreven. 

Zo weten we bijv. dat Herman ten Tije ge
trouwd was met Fenneken Lazonder, die op 
het tijdstip van de volkstelling een kind 
hadden, ouder dan 10 jaar (Willemina La-
zonder en twee kinderen jonger dan 10 jaar, 
Aaltjen en Geertruijt Lazonder, gezien de 
achternamen ogenschijnlijk voorkinderen 
van de vrouw). Ze hebben een knecht. In 
een kamer van het pand wonen nog Rutgert 
Bekker en vrouw. 
Hendricus Wissink was getrouwd met Anne 
Busscher. Ze hadden een zoon Gerrit en 
een inwonend vrij persoon was Jan Wis
sink. 
De plaats telde in 1748 1501 inwoners. 

Uit het aantal dienstboden bij deze volkstel
ling blijkt dat in de Langestraat de deftige 
stand woonde, in de Haverstraat en in de. 
Hofstraat de middenstanders, terwijl in de 
andere gedeelten van de stad handwerkslie
den, kramers, wevers enz. woonden. 

De brand 
Op de 20ste mei 1750 brak brand uit in de 
broodbakkerij van Herman ten Tije bij de 
Eschpoort. Door de sterke oostenwind 
sloeg het vuur snel over naar de nabij gele
gen huizen. Zo werd in korte tijd een kwart 
van de huizen in de as gelegd. Een belang
rijke factor bij de verspreiding was de dak
bedekking. Het waren weliswaar met pan
nen bedekte daken. Maar onder de pannen 
werden de gaten dichtgestopt met strodok-
ken om het minder te laten tochten. Stro-
dokken waren bundeltjes stro, destijds door 
de boeren (ten dele naast strohulzen) als 
thuisarbeid in de winter vervaardigd. Zie 
onderstaande afbeelding voor toepassing 
(afb. afk. van het openluchtmuseum; zie 
ook pag. 80 voor de vervaardiging). 
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I l 
og 

132 

133 

133a 

134 

135 

135a 

136 

137 

137a 

138 

Naam van man 

en vrouw 

Lambert Naber 
Styntjen Helmig 
Berent Heggelink 
Hendrina Groothuis 
In de kamer woont: 
Willem Menssink 
Aleida Breveld 
Berent te Weemhof 
Helena Lansink 

Jan Ferdinant 
ten Ttje 

Aaltjen Koek 
in het halve hiujs, 
in de andere helfte: 
J a n ter Veer 
Anna Teukink 
Pelgrom Lazonder 
Geertruflt Eelkink 
Jan Joostink 
Anna Llppinkhof 
in de kamer woont: 
Arent Kosters 
Aleida Joostink 
Andries van Gogh 

Namen der kin
deren boven de 

10 jaar 

Judit 

Geesken 

Berendina 

Berendina, 
Prosper 

Koek 

Hermen 
Maria 

Kinderen onder 

de 10 jaar 

Lisabet, 
Hermina 

Hendrlne 
Egbert 

Janna Aaltjen 
Jan 
Antonl, Ber-
nardus 
Antonl 

Dienst

boden 

een knegt 

een knegt 

Lammert, Anna, 1 
Jan Joostink 

1 

Vrjje personen 

Anna Geertr. 
Llppinkhof 

Het stadhuis had geen dokken onder de 
pannen en kon, ofschoon het tussen de 
brandende percelen stond, behouden blij
ven. 
Bij deze brand gingen bijna alle huizen van 
Achter 't Hofje en de Van Loenshof verlo
ren inclusief het huis van de r.k. priester 
Camp, dat tevens als kerk dienst deed. Ver
der in de Langestraat de gehele Zuidzijde; 
vanaf de hoek Haverstraat bijna de gehele 
noordzijde tot en met het huis grenzende 
aan het stadhuis. En aan de westzijde toten 
met het huis 1023. In de Hofstraat verbrei
de de brand zich van uit de Langestraat 
langs de gehele oostzijde tot en met het 
huis 1209/10 aan de zuidzijde. In de Wal-
straat woedde de brand aan de oostzijde tot 
en met huis 1042 en aan de westzijde tot en 
met huis 969. 
Hierdoor waren circa 350 personen dakloos 
geworden. 
Dat de schade groot was spreekt wel van-

Volkstelling 
1748, deel 
Haver-
straate 

zelf. 
Een fragment van het schadeoverzicht en 
van de specificatie tot een nieuwe opbouw 
voor de onvermogenden, en tot bekominge 
van enighe nootwendigh huijsraat, van bed-
degoed etc. moge dit toelichten (zie de af
beeldingen op pag. 67 ). 
Door deze brand waren veel weefgetouwen 
vernield, mede door het verbranden van de 
weefplaatsen moest dit des te zwaarder op 
de stad drukken omdat hierdoor vele we
vers geen verdiensten hadden. 
Om een en ander op te vangen werden in 
geheel Overijssel collecten gehouden, afge
vaardigden die met een diaken uit de betref
fende plaats huis aan huis collecteerde. In 
Overijssel bracht dat 7771-5-8 (gld-st-
penn., zie art. JW. Koten) op. De ontvang
sten waren niet hoog genoeg om alle nood 
te lenigen. Daarom werd besloten ook in 
Amsterdam een collecte te houden. De tota
le opbrengst te Amsterdam bedroeg na af-
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587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 

597 

598 
599 

600 
601 
602 

Albert Oromhoff 
Egbert Kordink 
Jan Henr. Oloosterman 
Albert Vos 
Gerrit Vos 
Jan Wienlnk 
Gerrit Wienink 
Wede. Jan ter Welle 
Herman Nijhoff 
Wönand Nijhoff 

sijn vader Jan Nijhoff 
bij hem inwonende 

Henr. Hofstede 
Lucas Smit 

daarbij in wonende: 
De Wede. van Gerrit Vos 
Bernardus Duivelshoff 
Arnoldus Wagelaar 

huijs en huiJsraat 
i i ii 

ii i i 

ii i i 

huiJsraat 
luüjs en huiJsraat 
huiJsraat 
huijs en huiJsraat 
den geheelen inboedel ter waardüe van 
behuisingen, inboedel, coopmanschap-

pen en de geheele gereetschappen 
van de Damastweverij en htujsraat 

inboedel 

inboedel en eenigh gesmolten goud 
een huijs en huiJsraat 

inboedel 
huys, inboedel, Draijersgereetschap 
huijs, hiujsraat, winkelwaaren 

350. 
400. 
500. 
500. 

50. 
400. 
150. 

2000.. 
200-

5000. 
70. 

300 
600 

30. 
1000 
2500. 

Gedeelte van B. Designatie Van de Huysen en Wooningen op den 20 mey Jongst leeden 
binnen Enschede afgebrand, beneffens de verdere schade, die wel hooger soude weesen, 
edogh onmogelijk alle kan getaxeert worden. 

D. Specificatie tot een nieuwen opbouw voor de onvermogenden, verbrande bin
nen Endschede, en tot bekominge van enigh nootwendigh htujsraat, van bedde-
goed etc: 

Rutgert Bekker 

Carel Zeychler 

De wonner Herman Oromhoff 

Wed. Anthonjj Derksen 

Eva van Dam 

Wed. Derk Teunissen 
Henrik Warners 

zijnde een linnen wever, heeft benodigt 
tot inkoop van bedden, wevetouw, 
ketel en pot, verlos van een verbrande 
webbe linnen etc. 

schoonzoon van de Wed. Lesonder, tot 
een nieuwen opbouw van een huijs 
met het binnenwerk, heeft benodigt 

voor huysraat van bedden, Mndergoed, 
potten en pannen, kisten en kasten, 
die lüj wel weder benodigt heeft, 
word gestelt buijten het verlies van 
ẑ jn winkel 

in de kamer voor verlos van weeve 
touw, huiJsraat etc. 

heeft haar huys door de brand verloo-
ren, de lunjsplaatse verkogt, en moet 
nu elders bij inwoonen en heeft ver-
looren als op de vorige memorie te 
sien en alsoo tot opbouw van een 
kle^n huijsjen, huisraad en inboedel, 
ten minsten benodigt 

een linnen naaister heeft bij naar in 
gewoont; en al haer beddewerk en 
huijsraat verloren, hetgene zij taxeert 
op 

ad. idem 
is bij provisie nae Ootmarssen vertrok-

150.-

600.-

200.-

40.-

600.-

30.-
30. 
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TABEL G. Ha v e r str . van verbinding* 

1931 huis No. 
eigenaar 

1832 huis No. 

eigenaar 

1748 No. 
volkstelling 

1750 
eigenaar 

1748/50 
bewoner 

No. v. d. brand 
1750 

9 
stad" voorheen 

Wed. E. B. Levieson 
ververy. klandery 

1080 fabryk 
Gerrit Jan van Heek 

92 
92a 

G. Stenvers 

92: Gerrit Stenvers en 
vr. Grietjen Stevens 

92a: Wed. Eppink geb. 
Marta ten Velde 

1752 
Gerrit Stenvers 

1760 
erven 
Gerrit Stenvoort 

v.v. 670 aan 
Hendrik Stevens 
1766 
Hendrik Stevens 

v.v. 750 aan 
Jan Berend Lasonder 

en Antony ten Tüe 

1792 
J. B. Lasonder en 

A. ten Ttfe 
ververije 

1800 

1802 
Penne Geertuid ten 

Ttje en Hermanna 
ten Tij e vr. v. P. W. 
Kirch 

v.v. 600 aan 
Jan Barend Lasonder 

y* verf- en klaiv 
derhuis 

1806 
Jan Barend Lassonder 

ververij 

trek van de kosten 2584- 9-0-. Op grond 
van ontvangen bedragen werd in eerste in
stantie besloten 60 procent van de schade 
uit te betalen. 

De auteur beperkt zich niet tot de brand en 
de gevolgen daarvan. Ook geeft hij een 
overzicht van de bevolking in 1795 aange
vuld door één betreffende de bijzondere ei
gendommen in 1832, met aanvullend een 
overzichtje van de toen door de bevolking 
uitgeoefende beroepen. Het boek wordt af
gesloten met de bewoningsgeschiedenis van 
een aantal panden, (zie als voorbeeld neven-
staande figuur) 

Als men zich realiseert dat er in de tijd dat 
dit boek tot stand kwam nog geen compu
ters en geen gedigitaliseerde bestanden be
stonden, zal men beseffen hoeveel tijd de 
heer Van Dam aan dit onderzoek heeft moe
ten besteden. Het is toch wel prettig dat we 
tegenwoordig met de voortschrijding van de 
digitalisering en beschikbaarstelling van al
lerlei bestanden in de archieven en via het 
internet (www.de woonomgeving.nl)1 toch 
wel bevoorrecht zijn, omdat zo onze actie
radius aanzienlijk is vergroot. 
Mede met behulp van de Oorspronkelijk 
Aanwijzende Tafel (OAT) kan men als men 
een kadastraal nummer weet, betrekkelijk 
gemakkelijk terugzoeken tot het begin van 
het kadaster. 
Moeilijker wordt het als men- weet dat de 
voorvader bijv. eind 17e eeuw een huis, 
boerderij of land bezat, maar ook dan staan 
verschillende wegen open. 
In een van de komende nummers zullen wij 
daar nader op terugkomen. 

Voorbeeld bewoningsgeschiedenis 

Noot 
1. Zie Computergeneaal Ie jg. Nr. 5, 
178. 

pag. 
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Het rietdekkersgeslacht Decker (Slot) 
Alias (den) Dulle(n) te Puttershoek 

K.J. Slijkerman 

mb. JAN JACOBSZ. (DEN) DECKER, ged. Puttershoek 18 mei 1642 (get. Comelis 
Cornelissen, Aeltien Heyndrickx), j.m. van en wonende Puttershoek (1663), rietdekker te 
Puttershoek, verhandelde vlas, overl. (impost pro deo Puttershoek 18 april) 1701. Hij 
huwde (volgens trouwboek Puttershoek otr. Schelluinen 12 oktober) 1663 Maergie Cor-
nelisdr., j.d. van Schelluinen, wonende Puttershoek (1663), overl. tussen 6 december 
1689 en 2 mei 1694. 

In een akte van 10 april 1670 wordt het huis van Jan den Decker als belending genoemd 
van een huis van wijlen Comelis Corssen en Elsje Pieters.78 Ingen Jansse Hertigsvelt, wo
nende te Puttershoek, transporteerde op 26 mei 1676 voor 1000 Car. gld. aan de mede al
daar woonachtige Jan Jacobsen Decker een huis met een daarachter gelegen tuin, welke 
aan de westzijde was belend aan 'de haven kant' en noordelijk aan Nelletje Lodewijcxs.79 

Dezelfde dag werd er door Decker een schuldbrief van 450 gld. gepasseerd ten behoeve 
van Hertigsvelt, terwijl hij van hem ook nog een op een huis rustende schuldbrief van 350 
gld. met interesten overnam, die stond ten behoeve van een juffr. de Jongh te Dordrecht.80 

Mogelijk was dit het huis aan het later genoemde Weverseinde, dat echter in 1682 op 
naam van ene Ary Schrijver heette te staan.81 Goris Gorissen, wonende te Puttershoek, 
verklaarde op 4 augustus 1677 een niet in de akte ingevuld bedrag schuldig te zijn aan Jan 
Jacobse Decker, Dirck Bastiaense en Thonis Geertse Boots, en dat vanwege de koop van 
te velde staand vlas.82 Op 26 juni 1678 verklaarde Jan Jacobs Decker met Comelis Ar 
(iens) Brommer, Dirck Bastyaensse Ruyter en Ary Bastyaensse Ruyter, allen wonende op 
het dorp Puttershoek, aan de te Wieldrecht woonachtige Leendert Foppe van Driel ca. 7 
hond in de Wieldrechtse Polder over de 'Blindeweg' te velde staand vlas verkocht te heb
ben voor 148 gld. de morgen. Decker plaatste zijn handmerkje onder de akte.83 Dezelfde 
dag verklaarde Decker met de voornoemde personen aan Pleun Comelisse van der Grient, 
wonende in de heerlijkheid van Wieldrecht, 510 gld. schuldig te zijn vanwege de koop 
van ca. 3 morgen te velde staand vlas in de Wieldrechtse Polder op grond van De Mijl, en 
nog een bedrag van 90 gld. van te velde staand vlas op ca. 1 morgen op grond van De 
Mijl. Indien zij voor Vastenavond 1679 niet betaald zouden hebben zou als boete op hun 
kosten een half vat bier geleverd worden!83 Op verzoek van de te Puttershoek wonende 
Jan Jacobs Decker legden de Strijense inwoners Jan Aerde en Dirck Koene op 24 juni 
1681 voor de notaris aldaar een verklaring af over een de dag ervoor omstreeks 4 uur 's-
middags plaatsgevonden hebbende ruzie ten huize van voornoemde Jan Aerde. Ene sin
jeur David Costers, inwoner van Strijen, had tegen de huisvrouw van Decker gezegd: 'gij 
sijt een hoer en gij sult noch binnen Dordrecht uyt gebannen worden', terwijl hij tegen 
Decker 'met euvelen moede uytvarende' zei: 'hansvolth comt ghij daer uyt en spreeckt 
ghij selffs'. Tot slot sprak Costers weer tot de vrouw van Decker: 'soo ghij mij wederom 
over die saeck aen spreeckt, sal ick u met den rottingh de kop in buyken', waarna hij haar 
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met de rotting in de hand bedreigde. Welke zaak er tussen Costers en het echtpaar Dec
ker speelde is mij niet duidelijk geworden. Op 31 mei 1683 legden Pleun Janssen en Tho-
nis Woutersse van de Grient op verzoek van Mels Janssen voor schout en schepenen te 
Puttershoek de verklaring af dat zij waren geweest ten huize Jan Jacobse Decker, wiens 
huisvrouw Maeyken Cornelis te bed lag met een wond aan de linkerzijde van haar hoofd. 
De twee attestanten verklaarden dat zij haar hadden horen zeggen dat Mels niet schuldig 
was aan de verwonding, maar dat zij niet wist hoe dit was gekomen; hetzij door vallen, 
stoten als anders. Zij en ook haar man zeiden dat zij 'de questie ofte moeyelijckheyt' met 
Mels hadden gehad 'van herte vergaven ende niet meerdere en soude gedencken'.85 In een 
ongedateerde akte, welke vermoedelijk op of in elk geval niet lang na 6 december 1689 
moet zijn opgemaakt, is er sprake van dat de schout en schepenen van Puttershoek naar 
het huis van Jan Jacobsen Decker waren getogen en daar zijn huisvrouw hadden gevisi
teerd die twee sneden in haar handen had.86 Deze herhaalde verwondingen van vrouw 
Decker geven toch wel te denken! Had zij wellicht te lijden onder mishandelingen van 
haar man? In 1689, 1691 en 1693 is Decker genoemd als pachter van een dijketting in het 
Nieuweland van Puttershoek.87 In een akte van 11 november 1692 verklaarde o.a. Jan Ja
cobsen Decker ten verzoeke van Corstiaen van de Grient hoe dat hij nog wist dat in 1661 
de ca. 7 jaar oude Willem Jansen van de Grient bij Corstiaens' vader Wouter Thoonissen 
van de Grient in huis was gekomen en hem 10 jaar lang als zijn eigen kind had gehou
den.88 Sedert 1695 werd Jan Jacobsz. Decker tal van keren door de kerk van Puttershoek 
betaald voor levering van latten, tenen en riet en voor arbeidsloon aan huizen89, waarmee 
het dekken van de daken bedoeld zal zijn geweest. Sedert 1697 tot in 1702 (toen hij al ge
storven was) staat Decker geboekt als pachter van rietland in het Nieuweland van Putters
hoek. In 1703 betaalde de zoon van zaliger Jan Jacobsz. Decker de pacht.90 Met enige an
dere inwoners van Puttershoek, waaronder zijn broer Pieter, verklaarde Jan Jacobs Decker 
op 23 maart 1699 voor schout en schepenen aldaar dat hij niet in staat was om het zout
en zeepgeld te betalen en dat hij zonder meid en knecht met zijn handen de kost moest 
winnen. ' Op 18 april 1701 droeg Jan Jacobs Decker aan zijn zoon Cornelis Jans Decker 
al zijn goederen over, waaronder een 'huys met schuer', inboedel, gemunt en ongemunt 
goud en zilver, schulden en inkomsten etc. Daarvoor diende hij door zijn zoon tot zijn 
overlijden behoorlijk onderhouden en vervolgens begraven te worden. Cornelis had van 
zijn vader nog 400 gld. tegoed vanwege zijn moederlijke legitieme portie, waarbij is ver
wezen naar een akte voor notaris Adriaen Schrijver van 3 mei 1694 (wiens protocol niet 
bewaard is gebleven). Cornelis verklaarde dat deze geldvordering met de voornoemde 
overdracht teniet was gedaan.92 Kort na deze overdracht stierf Jan en op 30 april dat jaar 
werd zijn lijk door zijn zoon Cornelis voor de gaarder te Puttershoek aangegeven en ook 
in 1701 werd de kerk ter plaatse betaald voor zijn doodkleed.66 

Kinderen: 
1. CORNELIS JANSZ. DECKER, ged. Puttershoek 9 maart 1666 (get. Heyndrick 

Cornelissen, Ingen Cornelisse, Andries Sneep, Arien Jansd., Geret Abramsen 
Martchal (?), Geertgen Huyberden, Leentgen Bastianen, Neeltgen Pleunen), j.m. 
van Puttershoek (1696), weduwnaar geb. en wonende Puttershoek (1697), pachter 
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van het armengeld van de magere beestenmarkt over het jaar 1709 , overl. 
(impost pro deo Puttershoek 28 mei) 1712. Hij huwde Ie Puttershoek (otr. Maas
dam 28 januari; trouwde volgens trouwboek Maasdam 20 en volgens trouwboek 
Puttershoek 29) februari 1694 met Dingena (Dingitje) Harmens Last alias Dinge-
na Joosten, ged. Maasdam 21 mei 1668, j.d. van Maasdam (1694), overl. ca. 
1695, dochter van Harmen Joosten, arbeider te Maasdam, en Marijke Jansdr. Cor-
nelis huwde 2e (otr. pro deo Puttershoek 25 mei) 1696 met Jacomijntje Dircken, 
ged. Puttershoek 5 mei 1669, j.d. geb. en wonende Puttershoek (1696), overl. 
(impost pro deo Puttershoek 29 april) 1697, dochter van Dirck Huybrechtsz. en 
Ariaentgen Jansdr. Cornelis huwde 3e Puttershoek (otr. en hij impost pro deo ald. 
9 november) 27 november 1697 met Rebecca Jansdr. Broeckhuysen, j.d. geb. en 
wonende op den Bergschenhoek, wonende te Rotterdam (1697), overl. (impost 
pro deo Puttershoek 29 juni) 1748, waarschijnlijk dochter van Jan Aelbregtsz. 
Broeckhuysen, veenman en turfschipper te Bergschenhoek, en Jaepje Willemsdr. 
Bruyns.93 

Van 1689 tot in 1711 pachtte Cornelis Jansz. Decker een rietveld in het Nieuwe
land van Puttershoek.7 Op verzoek van meester Johannis Plaetman, chirurgijn te 
Puttershoek, legden Cornelis Dirckse Decker, wonende onder de (Groote) Lint, 
en Leendert Jacobsen Barendrecht, wonende te Puttershoek, op 14 augustus 1695 
voor het gerecht aldaar een verklaring af over hoe Cornelis Janse Decker op de
zelfde dag op de westzijde van de haven van Puttershoek kwam aanlopen alwaar 
Plaetman 'enige woorden' had met Cornelis Andriesse Decker, zwager van Corne
lis Decker. Vervolgens zei Cornelis: 'com meester willen wij eens pluckhaaren en 
vatten doen', waarop hij Plaetman bij het hoofd nam en hem in de haven gooide. 
De chirurgijn klom vervolgens aan een schuit uit het water, waarop Cornelis hem 
verscheidene sneden in diens hoed en kleding gaf. Plaetman probeerde hem te 
ontwijken, waarop Cornelis hem met een mes in de hand achtervolgde en waarbij 
Plaetman riep: 'mannen draegt daer kennis van ick moet mijn lijff verweeren'.94 

Twee dagen later vervoegden de schout en schepenen van Puttershoek zich in de 
woning van vader Jan Jacobse Decker op het dorp aldaar, waarbij zij diens zoon 
Cornelis Janse Decker in ogenschouw namen en zes sneden of wonden op zijn 
hoofd en in het aangezicht zagen, die meester Plaetman had aangebracht.95 De 
chirurgijn had zijn belager derhalve flink teruggepakt! Sedert 1699 werden door 
de diakonie van Puttershoek kinderen bij Decker uitbesteed.66 Op 17 februari 
1703 legde Rebecca Broeckhuys, huisvrouw van Cornelis Jansse, met andere Put
tershoekers voor de schout en schepenen aldaar een verklaring af van de bekente
nis van de op 14 februari in barensnood verkeerd hebbende ongehuwde Ma-
erthijntgien Corssen, van wie de naam van de vader van haar kind werd ontfut
seld.96 Op 10 november 1706 werd Cornelis Jans Decker door schout en schepe
nen van Puttershoek ondervraagd over hetgeen zich de vorige dag had afgespeeld 
met Leendert Pietersen, veerman van het Kuipersveer.97 In 1712 werd voor het 
doodkleed van Cornelis Jansz. Decker betaald en eveneens is er sprake van het 
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opzetgeld van het verkochte huis van diens weduwe.66 Op 1 mei 1718 huurde zijn 
weduwe Rebecka Jans stoel nr. 88 in de kerk van Puttershoek; 'over het padt tot 
den toren'.98 In 1748 is er sprake van 2 gld. als zijnde de aan de diakonie van Put
tershoek afgedragen erfportie van Rebekka Huybertse Decker uit de nagelaten 
goederen van (haar grootmoeder) Rebecka Broekhuysen, weduwe van Coraelis 
Janse Decker.67 De eerste twee huwelijken van Decker zijn kinderloos gebleven. 

Kinderen uit het derde huwelijk: 
a. Arien, geb. Puttershoek, ged. ald. 4 september 1698 (get. Otto Hertgoet, 

Geertrui Leenderts). 
b. Jan, ged. Puttershoek 12 april 1700 (get. Arien Pieters, Marigje Jans). 
c. Huybert (met d), ged. Puttershoek 30 april 1702 (get. Annigje Jans, Martijnt-

ge Cornelis). 
d. Jacob (met c), ged. Puttershoek 30 april 1702. 
e. Jacob, ged. Puttershoek 27 maart 1707 (get. Marigje Cornelis). 
f. Gerrid, ged. Puttershoek 18 mei 1710 (get. Gerrit Jans en Marigje Jans). 

2. MARIGIE JANSDR., ged. Puttershoek 16 januari 1669 (get. Arye Jacobsen, Pie-
ter Dijck, Frans Pieterss., Inge Janssen, Jan Coraelissen, Leendert Arienssen, Ja-
comijntgen Woutersd., Annigie Fleuris, Neeltgen Cornelisd.), van en wonende 
Puttershoek (1686), overl. na 27 oktober 1709. Zij huwde (met attestatie op Sint 
Antoniepolder, otr. Puttershoek 4 september) 1686 met Cornelis Andriesz. Dec
ker, ged. Puttershoek 22 juli 1663, j.m. van Puttershoek (1686), rietdekker te Put
tershoek, overl. in of na 1712, zoon van Andries Pietersz. en Jobie Coraelisdr. 

Bij hun ondertrouw te Puttershoek is bijgeschreven: 'Jacomeyntie belast Jan Ja
cobsen'. De betekenis hiervan ontgaat mij. Op 5 augustus 1697 legde o.a. Corne
lis Andriesse Decker, inwoner van Puttershoek, op verzoek van Willem Schoeien, 
brouwersknecht in de brouwerij 'van de bel' te Dordrecht, een verklaring af over 
hoe hij er van getuige was dat de brouwersknecht tegen de avond van 4 augustus 
op de dijk van Puttershoek door Aert Francken met een mes werd bewerkt." In 
de jaren 1704-1712 is Cornelis Andriesz. Dekker genoemd als pachter van riet
velden in het Nieuweland van Puttershoek.100 In 1711 is hij rietdekker van beroep 
genoemd.101 Zijn jongste kind werd op 27 oktober 1709 te Puttershoek gedoopt. 

3. GRIETGE JANSDR., ged. Puttershoek 18 oktober 1671 (get. Cornelis Cruythof, 
Leendert van Dongen, Frans Aryensen, Dirck Batiaensen, Leendert Gorissen, 
Lijntgen Jacobs), van haar verder niets bekend. 

m e . PIETER JACOBSZ. (DEN) DECKER, ged. Puttershoek 25 november 1646 (get. 
Arye Pietersz., Geertie Pieters), j.m. van en wonende Puttershoek (1676), rietdekker te 
Puttershoek, overl. (impost pro deo Puttershoek 27 maart) 1723. Hij huwde Puttershoek 
(otr. 18 juli) 9 augustus 1676 met Aeltgen Aryensdr. Kans (Cans), ged. Puttershoek 27 
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februari 1650, van en wonende Puttershoek (1672), weduwe wonende Puttershoek 
(1676), overl. (impost pro deo Puttershoek 5 april) 1706, dochter van Arye Pietersz. Kans 
(Cant(s), meester metselaar te Puttershoek, en Neeltien Dircksdr. (van der Linden) 102. Zij 
huwde Ie Puttershoek (otr. 20 augustus) 11 september 1672 met Heyndrick Cornelisz. 
(ged. Puttershoek 14 november 1646, j.m. van en wonende Puttershoek, zoon van Corne-
lis Corssen en Eefien Pieters). 

Bij het eerste huwelijk van Aeltgen in 1672 waren getuigen: Wouter Corsen en Neeltgen 
Dircken. Bij het huwelijk van Pieter Decker in 1676 was Jacob Aryense getuige. De te 
Puttershoek wonende Pieter Arense Kans transporteerde op 6 november 1678 voor 400 
gld. aan zijn zwager Pieter Jacobse Decker, mede wonende aldaar, een huis op het dorp 
Puttershoek. Zuidelijk was dit belend aan 'den gemeene lants dijck', westelijk aan Ary Ja-
cobsen Decker en noordelijk aan 'de gemeene lants grienden'.103 Dezelfde dag werd door 
Decker ten behoeve van zwager Kans een schuldbrief ten bedrage van 300 Car. gld. opge
maakt, welke op een niet nader vermelde datum voldaan was.104 Dit huis deed Pieter op 
5-1-1684 voor 342 gld. 10 st. over aan zijn dorpsgenoot Dirck Jacobsse Helte.105 Hij vol
deed met 200 gld. kontant en voor het restant werd die dag een schuldbrief opgemaakt.106 

Op 7 november 1685 legden een aantal personen, o.a. Aeltje Kans, huisvrouw van Pieter 
Jacobse Decker, en Bastiaan Arense Decker, op de secretarie van Puttershoek een verkla
ring af op verzoek van de Puttershoekse chirurgijn mr. Johannis Plaatman, die op 4 no
vember daarvoor door Roel Arensen van de Graaff was mishandeld.107 Tien jaar later 
vocht neefje Cornelis Jansz. Decker eveneens met deze chirurgijn! Wat zou er met deze 
man aan de hand zijn geweest dat hij kennelijk agressie opwekte? Pieter Jacobs Decker 
verklaarde op 23 maart 1699 met o.a. zijn broer Jan voor schout en schepenen van Put
tershoek dat hij niet in staat was om het zout- en zeepgeld te betalen, maar dat hij zonder 
meid of knecht met zijn handen de kost moest winnen. In 1701/'02 kreeg Pieter Jacobsz. 
Dekker betaald voor de leverantie van riet, latten, tenen en voor arbeidsloon.108 Op 18 ju
ni 1722 komt hij tezamen met met zoon Arien en diens vrouw Marijgie Cornelis voor op 
een aangelegd Puttershoeks lidmatenregister.74 Vanaf 1714 tot 1724 werd Pieter Jacobsz. 
Decker vermeld als eigenaar van een huis aan het Weverseinde te Puttershoek. In 1724 
was dit huis eigendom van zijn zoon Ary.109 

Kinderen: 
1. ARYEN PIETERSZ. DECKER, ged. Puttershoek 15 februari 1679 (get. Dirck 

Cans, Annigien Ariensdr.), geb. en wonende Puttershoek (1704), rietdekker te 
Puttershoek, kerkmeester (1722, 1735), diaken (1725-1727) van Puttershoek, 
overl. in of na 1763. Hij huwde Puttershoek (otr. en impost pro deo 26 september) 
26 oktober 1704 met Marigje (Marietje) Cornelisdr. Schrijver, j.d. geb. en wonen
de Puttershoek (1704), overl. (impost pro deo Puttershoek 27 augustus) 1750, 
dochter van Cornelis Ariensz. Schrijver en Pierijntgen Willemsdr. 
In 1700/'01 kreeg Aryen Pietersz. Decker betaald voor het dekken van het school-
huis te Puttershoek.109 Sedert 1701 tot in 1747 staat hij geboekt als pachter van 
een rietveld in het Nieuweland van Puttershoek.90 Wellicht is hij ook identiek met 
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de persoon die in de jaren 1727-1731 een rietveld onder Heinenoord pachtte. 
Bij zijn huwelijk waren zijn vader en haar (niet bij name genoemde) zuster getui
gen. Arie Pietersse Dekker werd tussen 1706 en 1708 na belijdenis lidmaat te 
Puttershoek"1 en op een op 18-6-1722 aangelegd lidmatenregister is hij tezamen 
met zijn vader en vrouw vermeld.74 In 1714, 1718, 1721 en 1736 is Ary vermeld 
met het beroep van rietdekker.112 In 1718 huurde zijn vrouw Marigie Cornelis een 
stoel in de kerk van Puttershoek; 3e rij nr. 64.''3 Van 1724 tot in 1751 was Ary 
Pietersz. Decker eigenaar van een huis aan het Weverseinde te Puttershoek, waar
voor hij erfpacht aan de kerk aldaar betaalde.113 Voordien was sedert 1714 zijn 
vader Pieter Jacobsz. Decker als eigenaar vermeld en vanaf 1751 Dirck Ver
heul.109 Ary Pieterse Decker verleende toestemming voor de ondertrouw van zijn 
zoon Cornelis te Puttershoek 18 april 1727.114 Nog op 8 mei 1758 kreeg Aryen 
Pietersz. Decker betaald voor dekloon115 en in 1760 en 1763 werd hij nog door de 
diaconie van Puttershoek bedeeld.115 

Kinderen: 
a. Cornelis.116 

b. Aeltje, ged. Puttershoek 28 november 1706 (get. Jacob Pietersen Dekker en 
Ariaentje Pieters). 

c. Pirijntje, ged. Puttershoek 22 mei 1712. 
d. Pieter, ged. Puttershoek 6 maart 1718. 

JACOB PIETERSZ. DECKER, ged. Puttershoek 24 augustus 1681 (get. Jan Ja-
cobsen, Aert Francken, Marigie Cornelisd.), overl. voor 11 maart 1685. 
SOETJE PIETERSDR. DECKER, ged. Puttershoek 29 november 1682 (get. Hen-
drie Jacobsen, Gisberdt Smouter, Kors Hermensen, Claesje Jacobs), overl. na 22 
augustus 1702. 
Op 22 augustus 1702 legde o.a. Soetie Pieters Decker voor schout en schepenen 
van Puttershoek een verklaring af over de vorige dag gepleegde mishandelingen 
door de vrouw van Gerrit Bastiaens Verheul, diens dochter en jongste zoon.117 

JACOB PIETERSZ. DECKER, geb. Puttershoek, ged. ald. 11 maart 1685 (get. 
Dirckje Cornelis), woonde te Puttershoek (1708), nadien te Strijen, overl. na 7 
september 1727. Hij huwde Ie (hij impost pro deo te Puttershoek 18 oktober; zij 
te Strijen 19 oktober) 1708 met Pleuntie Pleune van Dijck, ged. Strijen 23 april 
1690, woonde te Strijen (1708), overl. (impost pro deo Strijen 23 april) 1714, 
dochter van Pleun Cornelisz. van Dijck, woonde te Strijen en te Vlaardingen, en 
Ariaentie Ferdinandus Spiegel. Jacob huwde 2e (impost pro deo Strijen 14 sep
tember) 1714 met Aryaentje Aryensdr. Vrijlant (Vreland), overl. na 7 september 
1727. 
Kinderen uit het eerste huwelijk: 
a. Adriana, ged. Strijen 29 juni 1710 (peet: Marijke van Dijk), 
b. Aaltie, ged. Strijen 18 juni 1713 (get. Marijgje Cornelis Pleyzier). 
Kinderen uit het tweede huwelijk: 
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c. Plonia (Apollonia), ged. Strijen 10 januari 1717 (get. Lijsbeth Pleune van 
Dijk). 

d. Pieter, ged. Strijen 1 mei 1718 (get. Marijtje Gijsbertsd.) 
e. Neeltje, ged. Strijen 14 februari 1720 (get. Maria Korsd. van Geijn). 
f. Apollonia, ged. Strijen 7 september 1727. 

Arjaantje Ariens Vrijland is genoemd op een in 1722 aangelegd lidmatenregister 
van Strijen als getrouwde vrouw wonende 'In 't Spuy' aldaar.118 Haar man was 
kennelijk geen lidmaat. 

5. LEENDERT PIETERSZ. DECKER, geb. Puttershoek, ged. ald. 21 december 
1687 (get. Cornelis Jansse, Marigje Cornelis), van hem verder niets bekend. 

6. NEELTGE PIETERSDR. DECKER, geb. Puttershoek, ged. ald. 14 oktober 1691 
(get. Lidewi Jacops), van haar verder niets bekend. 

Noten 
78. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 2, fol. 128 vs. e.v. 
79. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 30 e.v. 
80. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 30 vs. e.v. 
81. Als noot 70, blz. 23. 
82. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 11, fol. 157 vs. 
83. NA, Not. Arch. 's-Gravendeel inv.nr. 4585, akte dd. 26 juni 1678. 
84. NA, Not. Arch. Strijen inv.nr. 7653, akte dd. 24 juni 1681. 
85. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 134 vs. 
86. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 12, fol. 8. 
87. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, polder Nieuweland van Put

tershoek, hoge omslagen. 
88. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 12, fol. 17 e.v. 
89. Arch. Ned. Herv. gemeente Puttershoek inv.nrs. C-2 en B-4. 
90. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, polder Nieuweland van Put

tershoek inv.nr. 164. 
91. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 12, akte 59. 
92. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 12, akte dd. 18 april 1701. 
93. K.J. Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, uitg. 1987, blz. 130. Korrekties op de 

in die uitgave gegeven kwartieren Decker d.m.v. het hier gepubliceerde artikel 
Decker alias (den Dulle(n). 

94. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 12, akte 35. 
95. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 12, akte 36. 
96. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 12, akte dd. 17 februari 1703. 
97. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 12, akte dd. 10 november 1706. 
98. Arch. Ned. Herv. gemeente Puttershoek inv.nr. C-10. 
99. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 12, akte dd. 5 augustus 1697. 

100. Waterschapsarchief De Groote Waard te Klaaswaal, polder Nieuweland van Put
tershoek inv.nrs. 163 en 164. 
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101. Archief gemeente Maasdam inv.nr. XIX. 
102. Ir. C. Sigmond en KJ. Slijkerman, Drie verwante geslachten van Driel, uitg. 1998, 

blz. 395. 
103. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 62. 
104. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 62 vs. 
105. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 141 vs. e.v. 
106. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 142. 
107. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 3, fol. 156. 
108. Arch. Ned. Herv. gemeente Puttershoek inv.nr. C-2. 
109. Als noot 70, blz. 27. 
110. Archief gemeente Heinenbord inv.nr. I. 
111. Als noot 10, blz. 271. 
112. Arch. Ned. Herv. gemeente Puttershoek inv.nrs. B-5 en B-6. 
113. Arch. Ned. Herv. gemeente Puttershoek, verhuringen plaatsen in de kerk, jaar 

1718. 
114. NA, gaardersarchief Puttershoek inv.nr. 2. 
115. Arch. Ned. Herv. gemeente Puttershoek inv.nr. B-8. 
116. Als noot 114. Doop te Puttershoek niet gevonden. 
117. NA, Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 12, akte dd. 2 augustus 1702. 
118. Dr. D.W. Gravendeel, Lidmaten van de Ned. Herv. gemeente van Strijen (1715-

1815), in: Ons Voorgeslacht jrg. 1963, blz. 253. 

Het geslacht Maes alias Vermaas uit Klaaswaal 
{Ons Erfgoed 2003, blz. 111-119, aanvullingen) 

K.J. Slijkerman 

In het weeskamerarchief van Cromstrijen trof ik het deels gehavende testament aan uit 
1633 van Pieter Gillisz. Maes, de oudst bekende voorvader van het geslacht Maes alias 
Vermaas uit Klaaswaal. Door beschadiging is de datum van de akte niet meer leesbaar. 
Pieter Gilliss., inwoner van Cromstrijen (Klaaswaal), oud ca. 74 jaren en gezond zijnde, 
testeerde op het dorp Klaaswaal en vermaakte het 'huysken en erve' aldaar, waarin hij dan 
woont en dat gelegen is tussen de huizen van Symon Lantheer en Maerten Claesss. Groe-
nevelt, aan de Kerkearmen of Diaconie van Cromstrijen en dat vanwege de omstandig
heid dat hij en zijn laatste huisvrouw"Claertjen Theunisdr. 'met sijne kinderen in sijne ou
de daegen, als hij de cost nyet connen winnen', door deze instelling ondersteund werd. Hij 
stipuleerde daarbij dat hij gedurende de rest van zijn leven door de diaconie zou worden 
onderhouden en dat na zijn overlijden zijn jongste zoon genaamd Thonis P(iete)rs in een 
ambacht zou worden opgeleid en dat zijn andere kinderen elk 3 gld. uitgereikt zouden 
krijgen '. 
Niet alleen blijkt uit deze akte de mij voorheen nog niet bekende naam van de laatste 
vrouw van Pieter, maar bovendien geeft dit testament alsnog het uitdrukkelijke bewijs dat 
Thonis Pietersz. Maes, door mij als generatie II in de genealogie opgevoerd, een zoon van 
deze Pieter Gillisz. Maes bij ongetwijfeld zijn laatste vrouw was! 
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Overzicht publicaties 
H. Klunder 

C. en I. Tinbergen: Kwartierstaat Johanna 
Aleida Aggenbach. [Geb. 1833, Angenent, 
Bushof Bosch, Hammermans.] Oostgel
ders T.G.B., Ie kwart. '04. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht Andijck uit 
Pendrecht. [1515-1679.] Ons Voorgeslacht, 
feb. '04. 

P. Bos, A. van der Laan, F.J. Ebbens: Het 
geslacht Barcklage (Oost-Groningen, 17de 
en begin 18de eeuw). [1570-1777.] Gruo
ninga, 2001. 

A. van der Laan: Genealogie Boeckholt -
Nakomelingen van Harmen Hindricks 
Boeckholt. [1580-1760.] Gruoninga, 2001. 

H.M. Kuypers: 'Het naeste bloet erft het 
goet' - De erfgenamen van Cornelis 
Ariensz. Boer in Berkenwoude. [Met 
schema's, div. familienamen, 1570-1758.] 
Ons Voorgeslacht, feb. '04. 

R. Lindemans: Boer/Bisschop. [Antwoord 
op vraag, o.a. Sliedrecht, 17e eeuw-1745.] 
Ons Voorgeslacht, feb. '04. 

Borremans. [Wapen met stamreeks, 1607-
1976.] Vlaamse Stam, jan.-feb. '04. 

P.J.C. Elema: Bothuis. [Winsum, 1690-
1930.] Gruoninga, 2001. 

H. van den Brink: Kwartierstaat Bressers. 
[van Aarle, Louwers, van de Sande.] Ge-
neal. Tijdschr. O.-Brab., jan .'04. 

W. van Aalst: Diverse takken Camperman 

[47] 

in Ruurlo (slot). [17e eeuw-1934.] Oostgel
ders T.G.B., Ie kwart.'04. 

M.P. Neuteboom-Dieleman: Tien genera
ties Coenen (van Zegenwerp). [Wouw, 
ca. 1550-1651.] Brab. Leeuw, '04 no. 1. 

S. Stalpers: De nakomelingen van school
meester Aert Cottereels. [1570-1891.] Ge-
neal. Tijdschr. O.-Brab., jan. '04. 

P.J.C. Elema: Het predikantengeslacht 
Croons (Drenthe). [1620-1787.] Gruonin
ga, 2001. 

K.J. Slijkerman: Het rietdekkersgeslacht 
Decker (I) alias (den) Dull(n) te Putters-
hoek. [1570-1745.] Ons Erfgoed, jan.-feb. 
'04. 

E. Knol: Oude aantekeningen en een sluit
steen uit de familie Doornbosch 
(Uithuizen, Kloosterwijtwerd, Rottum). 
[Aantek. 1731-1826, schema met wapens 
vanaf 1700.] Gruoninga, 2001. 

P.J.C. Elema: Esbra (Groningen). [1690-
1891.] Gruoninga, 2001. 

P. Bos: De afstammelingen van een onbe
kende Focko en zijn vrouw Anna Eltiens 
(Fockens, Sickens en Tammens, Oldambt 
17de eeuw). [Patroniemen, 1560-1754.] 
Gruoninga, 2001. 

B.M. Kamp: Nogmaals hertog Willem van 
Gulik. [Met 'oude stamreeks', 13 e-14e 
eeuw.] Ned. Leeuw, nov.-dec. '04. 
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J.J.G. Stalpers: Fragment-genealogieën uit 
Oerle (vervolg) - 26 Henrick Anthonis. 
[Patroniemen, vóór 1600-1710.] Geneal. 
Tijdschr. O.-Brab., jan. '04. 

N.P. den Hollander: De familie Hoogen-
doorn - oudste generties te Waarder. 
[1600-1718.] GensNostra, jan. '04. 

A. van den Houdt: Fragmentgenealogie 
Van Hou(d)tte Uden (1600-1760). Geneal. 
Tijdschr. O.-Brab., jan. '04. 

B.J. Wolters: Kwartierstaat met uitbreidin
gen van Johanna Janssen uit Zelhem en 
Steenderen. [Geb. 1873, Berendsen, Zus
ters, Oeling.] Oostgelders T.G.B., Ie 
kwart. '04. 

A.M. Jonkers: Kwartierstaat Anton Martin 
Jonkers te Lochem (vervolg). Oostgelders 
G.T.B., Ie kwart.'04. 

J. Bakker-ten Have: Kwartierstaat Janna 
Klein Kranenbarg (vervolg). Oostgelders 
T.G.B., Ie kwart.'04. 

H.E. Schutte: Nakomelingen van de Rus-
luie familie Kunst. [Met 'Genealogische 
schets', 1700-1992.] Ned. Leeuw, nov.-dec. 
'04. 

A.B. Maliepaard: De aantrekkelijke Neeltje 
Ariens van der Leer ca. 1.620-16&6 en haar 
nakomelingen. [Parenteel, div. familiena
men, Hendrik Ido Ambacht, 1620-1807.] 
Ons Voorgeslachtjan. '04. 

C. van Beek: De Leeuw uit de Langstraat, 
[1475-1783.] Brab. Leeuw, '04 nr. 1. 

L. Adriaenssen: Meer De Leeuw. [Loon op 
Zand, begin 17e eeuw-1768.] Bfab. Leeuw, 
'04 nr. 1. 

P.J.C. Elema m.m.v. D. Bron: Meinema 
(Zuidhorn). [1582-1877.] Gruoninga, 2001. 

K. Kuiken: De oudste generaties Van Poel
geest: Willem, de bastaard van Poelgeest. 
[Met 'fragmentgenealogie', 1305-1437.] 
Ned. Leeuw, nov.-dec. '04. 

J. van Gils: De afstammelingen van Jan de 
Roy. [Vervolg, Goirle, 1835-2001.] Brab. 
Leeuw, '04 nr. 1. 

B. van Dooren: Sluijter in Kampen. [1535-
1753.]GensNostra,feb.'04. 

L. Adriaenssen: De oudste generaties van 
de familie Van Spaendonck. [Vervolg, 
1405-1531.] Brab. Leeuw, '04 nr. 1. 

A. Esveld: Stokebrant Warasveld. ['Stukje 
kwartierst.' als antwoord op vraag, begin 
18e eeuw.] Oostgelders T.G.B., Ie kwart. 
'04. 

K.J. Slijkerman: Visser. [Antw. op vraag, 
Nieuw Beyerland, 1650-1749.] Ons Voor
geslachtjan. '04. 

A.M. Bosters: Het nageslacht van een 
Bergse wapensmid. [Vleugels, vervolg, 
1588-1749.] Brab. Leeuw, '04 nr. 1. 

Voor adressen redacties zie Ons Erfgoed 
l l e jg,nr.2,pag.47 
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1. 

Paleografie 

Opgenomen tuchtelingen te Groningen, 1725 

Transcriptie 

Jantyn Roelofs is door het e(dele) gerichte 
van Solwert en Sapmeert gecondem
neert om drie agter een volgende jaaren 
in het provincial werckhuis met haar 
handen arbeit de cost aldaar te verdie
nen. Groningen den 7 Marti 1725 

Ida Duirts is van het hoog ed(ele)e gerichte 
van Stedum gecondemneert om gegyselt 
te worden om voor de tydt van dartigh jaren 
in het provinciale tughthuis gebannen om 
de kost aldaar met haar handen arbeyt 
te verdienen Groningen den 23 Martij 1725 

(RA Groningen, register van gedetineerden in het Tuchthuis te Groningen) 

condemneeren = veroordelen 
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Beroepen van toen 

Pannen(dak) vervaardiging - pegelaar 
H.M. Lups 

Pannen(dak) vervaardiging Panne(n)strijker, pannenbezetter 
Dakpannen werden van een iets vettere Metselaar, die tussen de dakpannen mortel 
kleisoort vervaardigd dan steenbakkersklei. strijkt. Ook het gereedschap, dat hij daartoe 
De nog weke platen werden van een nokje bezigt, heet panne(n)strijker. 
(neus) voorzien en op een houten vorm 
krom gebogen in de gewenste vorm en na Pannepopper 
het drogen in een gesloten steenoven ge- De man die pannendaken, o.a. van boerde-
bakken. rijen waterdicht maakt door het instoppen 
Bij de pannenfabricage kwam men ver- van pannepoppen of -dokken (bosjes stro, 
schillende functies tegen die voor zich spre- aan een kant omwonden) Zie ook afb. pag. 
ken: 
- panafsnijder/pannensnijder 
- pannenbakker 
- pannendrager 
- pannenmaker 
- panovenbaas 
- panvormer 
- panwerker (ook een functie die bij de 

zoutziederij bestond) 
- panzetter 

Pannenknecht 
O.a. werkzaam in een suikerraffinaderij. 
Hij is degeen die voor de zied (kook) 
pannen zorgt. 
"In eene Fabriek zijn, doorgaands, een 
meesterknegt; altoos een pannenknegt, 
eenige zolderknegts en jongens." "Het werk 
van den pannenknegt is van zo veel gewigt 
als dat van den meesterknegt...; hem is het 
reinigen der Suikeren toevertrouwd". 
De pannenknecht is altoos de eerste op 
wanneer er gekookt wordt; hij moet de 
ziedpannen stoken. (Bron: WNT) 

Pannensmid 
Maker van koperen en andere pannen 
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65 voor de toepassing. 

De eerste papiermolen heeft mogelijk in de 
nabijheid van Hattem gestaan (1598). In 
1613 werd te Uchelen bij Arnhem een pa
piermolen opgericht door J. Jansen, boek
verkoper te Arnhem en de uit Frankrijk ver 



Papierfabricage 17e eeuw 

dreven papiermaker M. Orges. De eerste 
eeuwen werd het papier voornamelijk uit 
lompen vervaardigd. Bekend is dat de pa
pierfabrieken hier te lande een product heb
ben geleverd waarmee andere landen niet 
konden wedijveren. Inmiddels is echter ook 
deze industrie nagenoeg geheel uit ons land 
verdwenen. 
Het productieproces bestond (beknopt aan
gegeven) uit de volgende fasen: 
1. zuiveren en verdelen van de lompen (uit 
100 kg ruwe ongewassen lompen verkreeg 
men uiteindelijk ongeveer 27 kg. papier. 
Voor de verschillende papiersoorten, die 
konden worden vervaardigd, had men daar
op afgestemde lompen nodig. 
a. ontsmetten 
b. sorteren en snijden (zie Ons Erfgoed 10e 

jg., nr. 5, pag. 198); lompensorteerder, -
scheider. 
c. van stof ontdoen en koken; koker 
d. malen tot halfgoed, waarbij de lompen 
dusdanig worden vermalen dat de aard van 
de gebruikte stof en ook de draaiing van het 
garen niet meer te zien is, ofschoon de de
len nog te lang zijn om met water een soort 
brei op te leveren. 
2. toebereiden van de papierbrij 
a. wassen en malen tot heel goed, een ui

terst fijne vlokkige massa, die zich met wa
ter tot een soort brij laat samenroeren. 
b. lijmen en kleuren van deze pap 
3. het vormen tot vellen 
a. door handenarbeid scheppen, persen dro
gen en eventueel lijmen. Oorspronkelijk 
gebeurde het eigenlijke scheppen met de 
hand door de schepper. Voor verschillende 
papiersoorten werden verschillende vormen 
of ramen gebruikt, verdeeld in twee hoofd
soorten: de post- of geribde vorm en de ve-
lijnvorm. Dit was een soort zeef. Als regel 
was in de vorm van dun koperdraad het 
watermerk aangebracht. Met deze vorm 
werd de brei uit een kuip opgeschept. Door 
deze brei te schudden wist de schepper het 
gelijkelijk over de vorm te verdelen. Het 
water zakte uit het raam weg, zodat er een 
dunne laag papierbrei overbleef. 

b. later machinaal 
4. het appreteren van het papier: glanzen of 
satineren 
Bronnen: 
Dr. Karl Karmarsch, uit het Duits door G. 
Kuijper, Hz. Handboek der Mechanische 
Technologie, 1861, Leiden. 
D. Grothe, voor de 4e druk bewerkt door E. 
H. Ekker, Mechanische technologie, 1898, 
Gorinchem 

Papkoker 
Functie in de apprêteerderij, de bontweverij 
en de blekerij van stukgoederen. 

Papper 
Werkzaam in was- en strijkinrichting 

Parelzetter 
Bevestigde parels bij goud- en zilverwerken 

Passementwerker, ook wel boordselwe
ver genoemd 
Passementen worden enerzijds onderschei-
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den in a. gouden en zilveren boordsels of 
galons en anderzijds b. in wollen en zijden 
boordsels of passementen. 
De passementwerker weefde doorgaans op 
een recht scheerraam 
Ad a. De hoofdgrondstof hier was goud- en 
zilverspinsel, dat verkregen werd wanneer 
men een draad, bijv. van zijde, schroef- dan 
wel spiraalvormig omwond (omspon) met 
goud- of zilverplatsel. 
Men onderscheidde echt of vals platsel. 
Ook gebruikte men als gronddraad wel dun 
ijzer- en koperdraad, bijv. ten behoeve van 
dameshoeden. 
Ad b. De wollen of zijden boordsels of pas
sementen onderscheidde men in militaire 
passementen, zelen of singels en leidsels 
(waartoe ook broekdraagbanden oftewel 
galgen of bretels gerekend werden, met als 
grondstof o.a. hennep- of werkgaren en 
vlas), meubelpassementen voor het bezetten 
van zijden behangsels, opgevulde meubels 
enz., naadbelegsels (zeer smalle zijden of 
wollen passementen voor het bezetten van 
de naden van de binnenbekleding van rijtui
gen), rijtuig en livreipassementen (van on
versneden fluweel en waarvan de opper
vlakte met kleine noppen bedekt is. 
Passementswerkers waren o.a. in Amster
dam en Utrecht in gilden georganiseerd: 
In de Handvesten van Amstelredam 1362 b 
van 1632 staat o.a.: "Klachten ... van de 
Meester-passementwerckers van 't Voetge-
tou ... over de Jongens". 
In het Utr. Placaatboek 3, 779a van 1628 
wordt gesproken van "De Deeckens van 
het Zyde Passementwerckers Gilde". 

Pasteibakker 
De pasteibakker, leverde pasteien, maar 
veelal ook ander gebak als taarten en koek
jes. Hij bakte zowel het pasteibrood, de 
korst voor een pastei "("Dat Pastey broot 

suldy maken van tayen deege, gemaect van 
cleynen edelen bloeme) als de inhoud, die 
overigens zeer variabel was: duiven, aal, 
garnalen, ham, hart, haas, hert, hoender, 
kalfsnier, kalfstong, kreeft, lever, limoen 
("Om een suure Limoen-pastey te maken. 
Neemt Kalfs-vleesch en Kalfs-Vet, en een 
versche Limoen daer by"), pauwe, prom-
mel- schildpad en Venesoen Pastei om er 
enkele te noemen. Een merkwaardige 
(althans in onze ogen) pastei was 
'Olipodrigo Pastey: Neemt drie zweeserik-
ken ..., doet 'er tien hanekammen (Ik denk 
de paddestoelen die zo heten) ... by, met 
drie gekookte schaapsballen, en zo veel 
vleesch, Duiven, een Hoen of ander gevo
gelte ..., zo als men het goed vind; men kan 
'er ook Schaapspootjes enz. ... by doen". 
Tot de grondstoffen behoorden desgewenst 
ook fazanten, snippen, leeuweriken, lijsters 
en vinken. 

Pastelleur 
fabrikant van suikerwerk 

Peerlegater 
De peerlegater boorde gaten in parels. 

Pegelaar 
Pegelaars of wijnroeiers waren functiona
rissen die zich bezig hielden met de contro
le op de hoeveelheden wijn in de vaten bij 
slijters en verbruikers met het doel de hoog
te van de accijnzen vast te stellen. 
Voor een aantal landmeters was het een ne
venfunctie zoals voor H.W. Folckers, Mar-
tinus Muller, Philip Wijtties, die in 1632 als 
stadsijker en pegelaar werd aangesteld na 
een examen door Sems en Johan Tideman 
die in 1697 tijdelijk en in 1699 vast aange
steld werd als wijnroeier der provincie. 
Bron: Admissies als landmeter in Neder
land voor 1811, pag. 77. 
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Familieband glasblazers en smeltpotten-
makers aangetoond door dna-onderzoek 
W. Göebel 
In Ons Erfgoed van november-december terode de productie van vuurvaste artikelen 
2001 is de familiegeschiedenis van het nog een belangrijke bron van inkomsten, 
glasblazersgeslacht Gö(e)bel uitvoerig be- Dit zeer specialistische beroep lag dus erg 
handeld. De oudst bekende glasblazer uit in de buurt van de glasblazers en Hans-
dit geslacht vinden we in de tweede helft Hermann vroeg zich dan ook af of we niet 
van de zestiende eeuw in de Hessische stad beiden een gemeenschappelijke voorvader 
Laubach, nl. Adam Göbel, voor het eerst hadden, m.a.w.: waren de twee families ei-
genoemd in 1584 bij de doop van zijn genlijk niet één familie? De oudst bekende 
dochter Anna Maria. In 1678 verlaat Ni- in deze familie was een Baltzer Balthasar 
colaus Göbel Laubach om in Breitenborn Göbbel, geboren rond 1620. Een aanslui-
(Hessen) het beroep van glasblazer voort te ting was in archieven niet boven water te 
zetten. krijgen en de enige mogelijkheid om klaar-
Een nakomeling, Johann Ernst, komt van heid te krijgen was dan ook DNA-
Breitenborn rond 1790 naar Nederland en onderzoek, er van uitgaande dat in beide 
werkt aanvankelijk op de glashutten in Nij- stamreeksen geen buitenechtelijke kinderen 
kerk en Isselt (bij Amersfoort). Rond 1816 voorkwamen, 
vertrekt de familie naar de glasfabriek in 
Leerdam. Een zoon van Johann Ernst, nl. Voor de realisatie van het onderzoek werd 
Johannes Hendrik, vertrekt met zijn gezin contact opgenomen met het bureau "Gen by 
rond 1830 naar Amsterdam en gaat dan Gen" in Göttingen-Rosdorf van Dr. Tobias 
werken op de glasfabriek van Abraham Schmidt (www.genbygen.de). Bij het onder-
Wiegel in Nieuwer-Amstel. Zijn zoon, zoek was nog een ver familielid van de 
Adrianus, werkt 50 jaar op deze fabriek en "Tiegelmacherstam" , Wolf Göbel, betrok-
ook zijn kleinzoon, Johannes Cornelis, is ken. Het bureau "Gen by Gen" zond de drie 
nog stoker tot de fabiek in 1888 sluit. deelnemers de benodigde wattenstaafjes 

(voor alle zekerheid twee per persoon) met 
Enige tijd geleden kwam ik via internet in daarbij de aanwijzingen voor het gebruik, 
contact met een Hans-Hermann Göbel uit 
Duitsland. Deze Hans-Hermann stamt uit Over het principe van DNA-onderzoek, in 
een geslacht van "Tiegelmacher" uit Gross- het bijzonder het onderzoek van het Y-
almerode/Epterode (bij Kassei). Tiegelma- chromosoom, is in "Ons Erfgoed" reeds een 
cher waren de lieden die de smeltpotten aantal uitvoerige artikelen verschenen van 
vervaardigden voor het glasmengsel. Deze de hand van de heer JW. Koten Gaargang 
potten werden in het algemeen vervaardigd 2001, nr 1 en 3, jaargang 2002, nr 2). Ook 
van een bepaald soort klei en gingen veelal het artikel van de heer J.F.Stoutjesdijk in 
slechts enkele weken mee. De betreffende jaargang 2001, nr 3 geeft een interessant 
klei was in de omgeving van Grossalmero- voorbeeld van het principe en de praktijk 
de voorhanden. Ook tegenwoordig is in Ep- van DNA-onderzoek. Een nadere uiteenzet-
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ting kan hier dus achterwege blijven. 

Na twee weken kwam de verrassende uit
slag. We hadden een gemeenschappelijke 
voorvader! Het DNA van Hans-Hermann 
gaf geen enkel verschil met dat van Wolf 
Göbel en mijn DNA vertoonde twee kleine 
verschillen (mutaties) met dat van de Duit
se Göbels. Dr Schmidt constateert in zijn 
rapport, dat bij twee mutaties het waar
schijnlijk is, dat de gemeenschappelijke 
voorvader ongeveer 13 generaties verwij
derd is van de onderzochte personen. Uit
gaande van de oudst bekende glasblazer, 
Adam Göbel, (geboren circa 1550) ben ik 
de twaalfde generatie, zodat de gemeen
schappelijke voorvader dus bijv. de vader 
van Adam zou kunnen zijn. 

Voor het onderzoek zijn negen markers ge
bruikt. De combinatie van deze markers is 
vergeleken met een databank (Charité-
databank, Berlijn), waarin 13.447 van deze 
combinaties ten tijde van het onderzoek 
waren opgeslagen. De combinatie van mar
kers van de Duitse deelnemers kwam in de
ze databank 19 x voor (0.141%), de combi
natie van mijn markers was zeldzamer en 
gaf een uitslag van 0,03%. 

Over databanken en het voorkomen van 
DNA-vingerafdrukken zijn interssante ge
gevens te vinden op de website: ystr. 
charite.de. Zowel europese als wereldwijde 
databanken zijn hier te vinden. 

Het bureau "Gen by Gen" geeft bij het rap
port een uitvoerige omschrijving van de 
toegepaste laboratoriumtechnieken. 
De bewerking van de wangslijmmonsters 
omvat: 
1. vrijmaken van het DNA 
2. vermenigvuldigen van het DNA 
3. analyseren van de ketenlengte 

Voor het vrij maken van het DNA worden 
de wangslijmcellen in water opgelost. Door 
het toevoegen van het enzym "Proteinase 
K" en koken wordt het celmembraan opge
lost en komt het DNA vrij. Enzymen zijn 
eiwitten die chemische reacties versnellen ; 
"proteinase K" versnelt de afbraak van ei
witten in het celmembraan. Na het oplossen 
van het celmembraan bindt het DNA zich 
aan een glasachtig silicaatoppervlak. Sto
rende restanten van de cellen worden nog 
verwijderd, waarna het DNA van het sili
caat wordt afgescheiden. 
Om het DNA te kunnen analyseren moet de 
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y-str-omgeving voldoende worden verme
nigvuldigd. Dit geschiedt met de zg. PCR 
(Pölymerase Chain Reaction). Deze bewer
king geschiedt in een aantal cycli (28-35 x) 
met behulp van zg. PCR-primer (die het 
juiste deel selecteert) en een pölymerase 
(een enzym dat voor de feitelijke vermenig
vuldiging zorgt). Elke cyclus bestaat uit 3 
bewerkingen bij temperaturen van respect. 
94°, 55° en 72°. Bij 32 cycli is het te gebui-
ken stukje DNA 4 miljard maal vermenig
vuldigd. Deze doorbraak in de PCR-
techniek is te danken aan een speciale bac
terie, die o.a. in de heetwaterbronnen in 
Yellowstone National Park leeft (Thermus 
aquaticus). Deze bacterie bezit een pölyme
rase, die extreem temperatuurstabiel is. 

Het analyseren van de ketenlengte ge
schiedt volautomatisch door een machine, 
die de verschillende gentypen (repeats) her
kent en vastlegt. In de machine bevindt zich 
een gel met een bepaalde doorlaatbaarheid, 
waarin DNA-fragmenten onder invloed van 
een electrische spanning van enkele hon
derden Volts gescheiden worden. Op deze 
wijze wordt het aantal repeats vastgelegd in 
een computer en kan de DNA-vingerafdruk 
worden samengesteld. 

Voor een dergelijk DNA-onderzoek, waar
bij het de bedoeling is twee familie's aan 
elkaar te koppelen is van elke familie min
stens één manlijke deelnemer nodig. Omdat 
bij een groot aantal generaties altijd het risi
co van een buitenechtelijke zoon bestaat, is 
het beter van elke familie bijv. twee manlij
ke nakomelingen uit verschillende takken 
bij het onderzoek te betrekken. In onze fa
milie was geen tweede geschikte deelnemer 
beschikbaar. 

In het hier beschreven geval kan de conclu

sie dus zijn, dat in de glasblazersfamihe 
Göbel op een gegeven moment een zoon 
zich bezig is gaan houden met het vervaarr 

digen van de onmisbare smeltpotten. Of 
was het andersom? Helaas is het nog niet 
mogelijk gebleken via archiefonderzoek de 
verbinding te vinden, maar na circa 500 
jaar zijn de moderne technieken in staat dit 
stukje familiegeschiedenis boven water te 
krijgen. Dat is genealogie met behulp van 
microbiologie. 

Bronnen en literatuur: 
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(Buchdruckerei Eduard Göbel, 1968) 
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"Ons Erfgoed", jg 9, nr.6 

• Göebel W. en Göebel-Slingerland J.C..: 
"Göebel, een familie met een verleden van 
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DNA-onderzoek mogelijk? 

Ik hoop dat u zo vriendelijk wilt zijn mij 
enkele vragen te beantwoorden over een 
DNA-onderzoek. Zie nevenstaand schema. 
Allereerst: het schema is voor een ander 
doel opgesteld. Voor mijn vraag aan u zijn 
alleen de dubbele afstammingslijnen van 
belang. Uit ervaring weet ik dat het wissen 
van de overtollige gegevens in zo'n compu-
terschema tot grote chaos leidt. Ik heb dat 
daarom maar niet gedaan. 
Rechtsboven in het schema ziet u een 
vraagteken. Het is n.1. onzeker of de daar
onder genoemde Johannes, mijn betover
grootvader, wel de zoon is van Jan van 
Rossum (links boven). Deze Jan de moge
lijke vader, was een schavuit, die zijn zaken 
verwaarloosde, het geld over de balk gooi
de en zijn vrouw Dirkje met de dood be
dreigde. Op haar verzoek was hij door het 
stadsbestuur van Utrecht uit voorzorg opge
sloten (kom daar tegenwoordig eens om!). 
Maar hij is uit zijn "confinering" ontsnapt, 
en juist in de tijd na zijn ontsnapping is Jo
hannes verwekt. Ik weet niet wat er ge
beurd is. Heeft hij als voortvluchtige toch 
nog contact met zijn vrouw gehad? Of heeft 
Dirkje zich door een ander laten troosten? 
Ze was ook niet een van de braafsten, ze 
had al eens eerder een buitenechtelijk kind 
gehad, dat jong gestorven is. Van Johannes 
is geen doopaantekening te vinden. 
Ik vraag me nu af, of ik door een DNA-
onderzoek te weten kan komen of er ver
wantschap bestaat tussen een Platell (links 
onder) en mij (rechts onder). Als dat zo is, 
weet ik dat Jan van Rossum mijn voorvader 
is. 

Mijn vragen aan u zijn: 
- heeft een DNA-onderzoek in dit geval 

kans van slagen? 
- kan ik als particulier een dergelijk on

derzoek laten doen? Welke instantie(s) 
moet ik daarvoor benaderen ? 

- hoe verloopt de procedure? 
- wat zijn ongeveer de kosten van zo'n 

onderzoek ? (Daarop zou mijn voorne 
men kunnen stranden!) 

- hoe lang duurt het? 
- hebt u verder nog adviezen voor me in 

dit verband? 
Ik ben 73 en de tijd dringt dus om nog 
klaarheid te krijgen. De heb met de familie 
Platell nog geen contact opgenomen. Er le
ven kinderen van H.B.J. (Herman) Platell, 
die ik persoonlijk heb gekend, en van zijn 
broer Bernard. 
Ik zou het buitengewoon op prijs stellen als 
u me deze vragen zou beantwoorden. 

Met dank, hoogachtend, 
G.J.H.M. van Rossum, Den Haag . 

Van de redactie 
Deze vraag en de bevindingen van de heer 
Goebel waren aanleiding om de ontwikke
lingen van het DNA-onderzoek weer eens 
op een rijtje te zetten en deze vraag te be
antwoorden. 
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Jan VAN ROSSUM 
1727-vóór 177f 
grutter in Oude-
water en Utrecht 

x tütr. 1754) 

Gritje 
1755-vóór 
1763 

Jan 
1756-1824 
x P.Padden-

Dirkje van den IJssel 
1735-1779 
Erfde 54 molen De Gans van 
stiefvader Teunis Koeckoeck 

Petrus 
1758- '. 

Maraarita 
1761- ? 

Hannes 
1762-1767 

Johannes 
1769-1851 

x JvWaardt 
burg 

Dirkie 
1784-1865 
x ,VAN SCHAIK 

Marg.Lommerse 1808-1907 
x 1. Th.STIJNMAN 

2. J. vd MEER 

L. 

Timotheus G. 
1825-? 

Clasina 
1852-? 
xJJ PLATELL 

Christina 
1821-1902 
X VBOXTEL 

Petronella 
1818-1901 
x Jac. vR 

(1) 71, 

JacobusvR 
1810-1901' 
.CGJ Krul 
.PGvSchgik 

(1) 

Ida Stiïnman JMvdMeer x JPvR 
1841-1930 
x vd MEER 

1848-
-1927 

1848-
-1940 

Antoinette 
1857-1916 
X JC MEN 

Jean H. 
1877-? 
x 1910 MJM 
Olsthoorn 
1880-? 

H.H 

Gerarda (Da) Theodora x PH vdMeer 
1858-1934 1867-1907 1869-1944 
xSCHRÖNEN 
(zaak JacobG. 
str.6 Delft! 

Karel Men 
1888-1957 
(opvolger 
in zaak 
Schrönen 
in Delft) 

pleegdochter = Greet vdMeer 
1900-1985 

FPM vR 
1884-1962 

GJHM vR 
1931-?? 

(Herman) 
Platell 
1918-1988 

Opvallend is in het gezin Van Rossumrvd IJssel het verschil in roepnaam 
bij dezelfde patroonheilige: Jan, Hannes, Johannes. Deze Jan en Johannes 
worden hinderlijk verward in het,boek van H.A.G. Perks "Zes eeuwen molens in 
Utrecht". Op blz. 126 wordt tweemaal over Johannes van Rossum gesproken: dat 
moet Jan zijn. Johannes jioeitit zich bij alle voorkomende gelegenheden, huwe
lijk, aangifte van jtinderen, testament, contracten enz. nooit anders dan 
Johannes. Evenzo Jan. 

Jacobus Van Rossum trouwde na de vroege dood van zijn eerste vrouw met 
zijn huishoudster Petronella G. van Schaik. die de dochter van zijn volle 
2fïchVDirkje van Schaik-van Rossum was. Zie de stippellijn in het schema. 

Q. J. H. M. van Rossum 
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DNA en genealogie 
(de laatste ontwikkelingen) 
JW. Koten 

In vorige nummers hebben we diverse bij
dragen geschreven over DNA en genealo
gie. Nogal wat lezers hebben ons gevraagd 
om de huidige stand van zaken van dit on
derzoek kort te belichten. Wij vatten om 
pragmatische redenen de gegevens uit vroe
gere bijdragen hier in trefwoorden samen. 
U hoeft dan niet de oude nummers te raad
plegen. 

(1) DNA is de drager van de erfelijkheid. 
Iedere mens toont kleine specifieke ver
schillen in de DNA-structuur die als vinger
afdrukken individueel zeer karakteristiek 
voor de betreffende persoon zijn. Aan de 
hand van een DNA-profiel kan men een 
mens identificeren. DNA bevindt zich over
wegend (99,99%) in de kern. Hulporgaan-
tjes in het cellichaam, de mitochondriën 
hebben ook DNA, maar een minuscule hoe
veelheid. Mitochondriën regelen de ener
giehuishouding van de cel en zijn erg be
langrijk. 

(2) Het kern-DNA krijgt men van de bei
de ouders aangereikt namelijk de helft van 
vader en de helft van moeder. Het Mt-DNA 
is daarentegen uitsluitend van de moeder 
afkomstig. 

(3) Het kern-DNA is bij mannen en vrou
wen opgeborgen in 23 paar chromoso
men. Deze kan men in de cel herkennen 
voordat ze gaan delen. Het laatste chromo
soom (23) van man en vrouw verschillen. 
Chromosoom 23 heeft bij de man de vorm 
van een letter Y en wordt dan ook Y-
chromosoom genoemd. Chromosoom 23 bij 

de vrouw heeft de vorm van een X en wordt 
daarom x-chromosoom genoemd. 

(4) Het vaderlijke Y-chromosoom wordt 
uitsluitend aan alle zonen doorgegeven. 
Dat betekent dus dat alle naamdragers met 
een gemeenschappelijke stamvader hetzelf
de Y-chromosoom bezitten. Voor de genea
logie is dit dus een belangrijk gegeven. 
Want is het Y chromosoom van twee man
nen gelijk, dan hebben zij een gemeen
schappelijk voorvader. 

(5) Het mitochondriaal DNA (Mt-DNA) 
wordt daarentegen uitsluitend via de 
vrouwelijke lijn aan het nageslacht door
gegeven. Alle afstammelingen van een ma
trilineaire stammoeder (mater = moeder, 
dus de moederlijke lijn) hebben een gelijk 
Mt-DNA. Het mitochondriaal DNA heb ik 
gekregen van mijn moeder, en zij weer van 
haar moeder en zij ook weer van haar moe
der, mijn overgrootmoeder dus van de vrou
welijk lijn. Mijn Mt-DNA is gelijk aan dat 
van mijn zuster, mijn moeder en haar broers 
en aan dat van de moeder van mijn moeder. 

(6) Met de gegevens van het Y-
chromosoom of het Mt-DNA kan men 
dus afstammingslijnen vaststellen die ve
le duizenden jaren terug gaan. Het Y-
chromosoom-DNA en in mindere mate ook 
het Mt-DNA zijn bij overdracht voldoende 
stabiel zodat het over vele eeuwen kan wor
den gevolgd. 

(7) Bij iedere DNA-overdracht kunnen 
zich kleine foutjes (mutaties) voordoen 
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(mutaties = veranderingen). Incidenteel 
kunnen deze mutaties tot erfelijke aandoe
ningen aanleiding geven en soms tumoren 
doen ontstaan. Niet iedere DNA-overdracht 
door celdeling is perfect. Door onderzoek 
werd aangetoond dat bij 1 op de 20.000 ei
genschappen bij normale celdeling een mu
tatie optreedt. Door externe schadelijke in
vloeden (zonlicht, tabak enz.) is het risico 
van mutaties veel groter. De geslachtelijke 
voortplanting is zeer complex en er kan ge
makkelijk wat mis gaan. Het is echter een 
groot wonder dat het vaak zo goed gaat. 

(8) Is er een mutatie in een geslachtslijn 
opgetreden dan worden die aan de vol
gende generaties verder doorgegeven. 
Zodoende kan men aan de hand van de op
tredende incidentele (spontane of verkre
gen) mutaties binnen een familie verschil
lende afstammingslijnen afleiden. Stel dat 
gedurende de laatste 300 jaar een van de 
(klein)zonen van een stamvader op één ei
genschap een mutatie "A" heeft ondergaan. 
Dat betekent dat wanneer twee mannen uit 
deze familie dezelfde mutatie A tonen zij 
meer verwant met elkaar zijn dan wanneer 
zij deze mutatie niet delen maar wel de rest 
van het Y-chromosoom gemeenschappelijk 
hebben. 

Spectaculaire voorbeelden 
Er zijn in de geschiedenis enkele spectacu
laire gevallen geweest waar deze techniek 
raadsels heeft ontsluierd die lange tijd on
oplosbaar leken. Ik noem slechts de ge
schiedenis rond de Russische tsaren en het 
bedrog van de vrouw die zich voor Anas-
thasia uitgaf. Ook de afstamming van de 
Franse koningen (Bourbons) en de identifi
catie van de zoon van Lodewijk de XVI 
was belangwekkend. Ook de bekende 
kwestie van Naundorf kon naar het rijk der 

fabelen worden verwezen. Dan is er de aar
dige geschiedenis rond de affaire van Presi
dent Thomas Jefferson en de halfzus van 
zijn vrouw, de half-zwarte (creoolse) slavin 
Sally Hemmings. Zeer veel belangstelling 
trok ook de studie van het Y-chromosoom 
bij dragers van de naam Cohen (kohanim). 
Mannen met de naam Cohen, hoewel ver
spreid over de hele wereld, tonen opmerke
lijke overeenkomsten in het Y-chromo-
soom-DNA. Heel illustratief is het verhaal 
van de "Cheddar-man" (een in het veen ge
vonden lijk in Zuid Engeland, dat 9000 jaar 
oud moet zijn. Het DNA van dit lijk toonde 
een opmerkelijke gelijkenis met dat van het 
hoofd der school van die plaats. Men wist 
dat zijn familie al sinds mensenheugenis 
bewoners van deze streek waren. Recent is 
ontdekt dat heel wat mannen verre afstam
melingen zijn van de Mongoolse Djenghis 
Khan, de grootste veroveraar die ooit heeft 
geleefd. 

Grote belangstelling voor het Y-
chromosoom bij de genealogie 
Vooral het DNA-onderzoek heeft de laatste 
jaren grote belangstelling getrokken van 
mensen die bevolkingsmigraties bestude
ren. Door middel van DNA-technieken kan 
men kleine verschillen in DNA aantonen 
die naar de landen/streken van herkomst 
verwijzen. Dit komt doordat in bepaalde 
bevolkingsgroepen bepaalde groepen ken
merkende mutaties heel veel voorkomen. 
Ongeveer 80% van de Nederlandse autoch
tonen hebben met elkaar een zekere DNA-
verwantschap. Dat komt omdat er maar een 
beperkt aantal voorouders zijn waar wij als 
Nederlanders van afstammen. Afro-Ame-
rikanen kunnen op deze manier ongeveer 
nagaan uit welke streek van Afrika hun 
voorouders afkomstig waren. Ook Joden 
die over de wereld sterk verspreid zijn kun-
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nen via DNA studies verre verwantschap
pen aantonen zoals in het geval voor de 
naamdragers Cohen werd aangetoond. Het
zelfde geldt voor het aantonen dat een groot 
aantal mannen Djenghis Khan (die leefde in 
de twaalfde eeuw) als voorouder hebben. 
Verder wijs ik op studies over de mogelijke 
etnische overeenkomsten van Basken-Ieren 
en Finnen-Magyaren. Afstammelingen van 
Europeanen in de Verenigde Staten blijken 
bepaalde patronen te tonen die men ook in 
het land van origine kan terugvinden. Zo
doende biedt het DNA van vooral het Y-
chromosoom belangrijke indicaties waar 
iemand vandaan komt. In de VS zijn ex-
Nederlanders die zich voor DNA-
genealogie interesseren en daarover een 
studievereniging hebben opgezet. 

Meer recente ontwikkelingen 
De lezer zal zich mogelijk afvragen hoe het 
vervolg is geweest van de ontwikkelingen 
die we in vorige nummers reeds signaleer
den. Wel nu deze ontwikkelingen gaan nog 
veel sneller dan wij hadden verondersteld. 
Vooral in de VS en in mindere mate in En
geland is de DNA-genealogie uiterst popu
lair geworden. In Engeland concentreert dit 
DNA-gebeuren zich rond Oxford, waar 
prof. Sykes een groot aantal van deze on
derzoekingen op zijn naam heeft (http:// 
www.oxfordancestors.com). In Amerika 
hebben zich heel veel universitaire centra 
op deze materie geworpen. Daarbij werken 
deze instellingen vaak samen met instituten 
en organisaties die genealogische gegevens 
in hun databank hebben verzameld zoals 
die van de LDS-kerk (mormonen). In de 
Verenigde Staten kun je zeggen dat de 
DNA-genealogie vooral wordt bedreven 
door Joodse burgers, Afro-Amerikanen en 
immigranten afkomstig uit het Middelland
se zeegebied. 

DNA-onderzoek groeimarkt 
In een dergelijke groeimarkt is het duidelijk 
dat er vele honderden laboratoria zijn die 
ervaring krijgen met DNA-genealogie. Er is 
een groot aantal (vele honderden) die tegen 
betaling DNA-services aanbieden. Daarbij 
zie je heel wat "surname-projects" van de 
grond komen. Mensen met een gelijke fa
milienaam werken samen om het gemeen
schappelijk Y-DNA-profiel te onderzoeken 
inclusief de verschillende afstammingslij-
nen op grond van de opgetreden mutaties. 
Zo zijn er reeds van duizenden families met 
dezelfde achternaam DNA-gegevens be
schikbaar. Daarnaast ziet men dat bepaalde 
bevolkingsgroepen uit een streek bij het 
DNA-onderzoek betrokken raken. Zo zijn 
er in enkele staten Duits-Nederlandse groe
peringen die DNA onderzoek doen en dit 
gemeenschappelijke profiel proberen te 
koppelen aan de Europese streek van origi
ne. 

Je kunt dus gerust stellen dat zich in de Ve
renigde Staten een explosie heeft voorge
daan van DNA-genealogische onderzoekin
gen waarbij steeds verfijnder en goedkope
re technieken beschikbaar komen. Dit zal 
vroeger of later ook het genealogische on
derzoek in Nederland gaan raken. Heel wat 
Nederlanders hebben nakomelingen in de 
VS, zodat men dan via de VS ook gegevens 
die op de eigen familie betrekking hebben, 
kan gaan vinden. Wie zich diepgaander in 
deze zaak wil gaan verdiepen, zal versteld 
staan over wat er in korte tijd zich aldaar op 
DNA-genealogisch gebied heeft voorge
daan. 

Maar men hoeft niet zo ver te gaan. Ook in 
de ons omliggende landen wordt op com
merciële basis nogal wat DNA-onderzoek 
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gedaan o.a. ten behoeve van genealogen. In 
België en Duitsland zijn diverse aanbieders 
van zo'n onderzoek. Wat de kwaliteit van 
een dergelijk onderzoek betreft is men aan 
de goden over geleverd. Kwaliteitscontrole 
is nog niet goed ontwikkeld. Wil men met 
een buitenlands laboratorium in zee, dan 
kan men het beste een laboratorium nemen 
dat geaffilieerd is met een bekende kliniek 
of instelling met goede reputatie. Belang
wekkend is verder dat men een goede voor
lichting krijgt. De interpretatie van de gege
vens vraagt nogal wat statistische kennis. 

Wie een dergelijk onderzoek bij een com
mercieel bureau aanvraagt, krijgt gewoon
lijk een doe-het-zelfkit mee. Hierin zit een 
instructie, meestal een wangslijmvliesspa-
tel, een container waarin men de spatel met 
wangslijmvliesschraapsel moet deponeren 
en verzendmateriaal. Als regel geeft afname 
van voor DNA-onderzoek gewenst celma
teriaal weinig problemen. Het onderzoek 
duurt gewoonlijk tussen de twee en vier 
weken afhankelijk van de werkhoeveelheid 
van het laboratorium. Vaak begint men niet 
eerder voordat men een batch van voldoen
de omvang heeft. Voor een onderzoek moet 
men 100-200 euro per persoon rekenen. 
Maar er is momenteel nogal wat concurren
tie, zodat op korte termijn de prijzen wel 
verder zullen dalen. Wie meer complexe 
DNA-onderzoekingen wil zal veel dieper in 
de geldbuidel moeten tasten. Het is goed 
dat u zich van te voren u oriënteert wat u 
voor uw kostbare geld krijgt aangeboden. 
Vaak zult u raad moeten vragen aan des
kundigen op dit terrein en die zijn schaars. 

Hoe gaat het DNA-onderzoek 
Hoewel het proces van DNA-onderzoek 
buiten het kader van deze bijdrage valt, 
toch kort enkele woordjes. Uit de cellen 

van het schraapsel dat van de wang is ge
haald wordt een heel klein beetje DNA ge
haald. Dank zij een techniek die men PCR 
noemt kan men dit DNA vermeerderen, tot 
vele miljarden maal de oorspronkelijke 
hoeveelheid DNA die in het schraapsel zat. 
Men heeft dan een hoeveelheid DNA die 
men verder kan onderzoeken. 
Het DNA is een keten (streng, string) die te 
vergelijken valt met een woordreeks in een 
boek. Gewoonlijk kiest men in deze keten 
enkele markante punten waarvan men weet 
dat deze bij de verschillende mensen kleine 
onderlinge verschilletjes tonen (in het jar
gon Short Tandem Repeats). Dit noemt men 
merkplekken: in het Engels 'markers'. Om 
een vergelijking met een boek te nemen, je 
zou de eerste drie woorden van ieder hoofd
stuk als merkplekjes kunnen beschouwen. 
Als de eerste drie woordjes van de eerste 
tien hoofdstukken bij twee boeken het zelf
de zijn, dan weet je vrijwel zeker dat het 
gelijke boeken zijn. Is het DNA bijvoor
beeld op tien markers bij twee mensen het 
zelfde dan weetje vrijwel zeker dat er ver
wantschap bestaat. 

Onderzoek Y chromosoom. 
Zoals eerder gesteld hebben alle mannen 
met dezelfde voorvader een gelijk Y chro
mosoom. Dat betekent dat wanneer twee 
mannen een zelfde Y-chromosoom hebben, 
dat ze een voorvader gemeenschappelijk 
hebben. Met moderne technieken kan je 
specifiek op het Y-chromosoom een aantal 
merkplekken toetsen. Wanneer zij gelijk 
zijn weet je dan er een verwantschap be
staat. 

Zoals eerder geschreven treden incidenteel 
(1/20.000) bij kerndelingen mutaties op. 
Het kan dus voorkomen dat in zo'n geval 
niet alle tien onderzochte merkplekjes het-
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zelfde zijn maar dat één van de merkplek-
ken een klein verschil tussen twee individu
en met gelijke voorouders toont. Door inge
wikkelde rekentechnieken kun je aan de 
hand van deze mutaties bepaalde generaties 
markeren. Het DNA onderzoek kan dan niet 
alleen gegevens verstrekken dat je verwant 
met elkaar bent maar ook, hoeveel genera
ties terug de voorouder gemeenschappelijk 
was. 

DNA-onderzoek in Nederland 
Ook in Nederland ziet men de eerste aan
zetten van een op DNA-gebaseerde genea
logie zich voordoen. In Nederland zijn en
kele gespecialiseerde laboratoria die zich 
hiermee bezig houden o.a. in Leiden. Veelal 
betreft dit onderzoek waaraan ook een we
tenschappelijk tintje zit, en waarbij de 
vraagstelling vooral uitgaat naar het onder
zoek van de stabiliteit van het DNA bij 
overerving. Vooral familieverenigingen to
nen veel belangstelling voor het DNA-
onderzoek. Vaak heeft men in één familie
vereniging diverse groepen naamdragers, 
die men moeilijk aan elkaar kan knopen. 
Het DNA-onderzoek kan hier uitkomst bie
den. DNA-onderzoek blijft toch een kostba
re zaak. Op enkele honderden euro's moet 
men hier zeker rekenen. Maar soms is het 
mogelijk zulk onderzoek in het kader van 
een wetenschappelijke studie gerealiseerd 
te krijgen. 

Samenvatting 
Samengevat kan je zeggen dat er zich in 
landen buiten Nederland spectaculaire ont
wikkelingen voordoen waarvan we nauwe
lijks weet hebben, maar die vroeg of laat 
toch ook invloed op de Nederlandse genea
logie zullen hebben. Dank zij deze ontwik
kelingen zijn de kosten van het DNA onder
zoek de laatste jaren duidelijk aan het da

len. De DNA-technologie toont zodanig 
vele technische ontwikkelingen dat DNA-
onderzoek op industriële wijze in het ver
schiet ligt waardoor de prijs nog verder zal 
gaan dalen. Het zijn ontwikkelingen waar
voor men de ogen nauwelijks kan sluiten. 

Wie meer van deze zaak wil weten: het bes
te verhaal dat ik zelf heb gelezen is dat van 
Goegebeur (zie Vlaamse Stam, pag 193, jg 
27). Wie niet voor moeilijk Engels terug
schrikt kan http://www.Duerinck.com eens 
opzoeken. Daar worden veel gegevens ver
strekt en ook ziet men wat de DNA-markt 
te bieden heeft. Ik hoop echter dat ik met 
deze toelichting de bijdrage van de heer W. 
Goebel verduidelijkt heb. 

Antwoord op vraag heer van Rossum 
Zoals u uit de stukken van de heer Göebel 
en mijzelf hebt gelezen, is het alleen moge
lijk via de patriliniaire (vaderlijke stam
boom, dat wil zeggen uitsluitend via de va
derlijke lijn) een verwantschap vast te stel
len over meerdere generaties. De door u 
gestelde proband en u zelf hebben geen ge
meenschappelijke voorvader in rechte lijn, 
zodat het door u gewenste onderzoek via 
het Y-chromosoom niet mogelijk is. Ook op 
het niveau van andere chromosomen is dat 
niet mogelijk. Met de toetsing van andere 
chromosomen is het mogelijk broer-zus of 
broer-broer verwantschap vast te stellen en 
incidenteel ook wel nicht-neef en neef-neef, 
maar dan houdt het op. Ergo betekent dit 
dat het moeilijk is verwijderde verwant
schap van meer dan 2 - 3 generaties verder 
aan te tonen. In een vorig artikel heb ik uit
gelegd dat het aantal menselijke chromoso
men samen 46 bedraagt. Wanneer u zeven 
generaties teruggaat, zoals uw tabel aan
geeft, betekent dit dat er dan 64 potentiële 
voorouders zijn waarmee u één of meer 
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chromosomen kunt delen. Om het maar neraties terug meer deelt, Op theoretische 
eens eenvoudig te stellen u hebt dan meer gronden is het door u gewenste onderzoek 
voorouders dan u chromosomen hebt. Het (voorlopig?) zinloos. Voor uw overige vrar 

is dus heel goed mogelijk dat u geen enkele gen verwijs ik u onder meer naar het artikel 
erfelijk kenmerk met iemand van zeven ge- van de heer Goebel. 

Winnaar van de Nederlandse Aanmoedigingsprijs 
voor Genealogie voor het jaar 2002 
L.M. van der Hoeven 

In tegenstelling tot voorgaande jaren stuur- nealogen nog wel de weg te vinden naar 
de slechts een enkeling een eerste publicatie landelijke en/of regionale genealogische 
in ter bekroning met de Nederlandse Aan- bladen of zetten zij hun eerste resultaten 
moedigingsprijs voor Genealogie 2002 en meteen op internet? 
de jury heeft helaas moeten besluiten voor De jury gaat er vooralsnog vanuit, dat de 
het jaar 2002 de prijs niet toe te kennen. Ui- dip in het aantal inzendingen voor 2002 een 
teraard is het lage aantal inzendingen niet incident is geweest en geen trend. Zij roept 
de reden, dat de jury - overigens zeer tot met name de redacties van genealogische 
haar spijt - heeft moeten besluiten voor bladen op om de juryleden van de Neder-
2002 geen winnaar aan te wijzen. Geen van landse Aanmoedigingsprijs voor Genealo-
de inzendingen voldeed naar de mening van gie op publicaties in hun blad te attenderen, 
de jury in voldoende mate aan de criteria, De prijs is immers ingesteld om de beoefe-
waarop de jury haar oordeel baseert: origi- ning van de genealogie in Nederland te sti-
naliteit, diepgang, visie en vernieuwing. Dat muleren en de resultaten hiervan in een pu-
wil natuurlijk niet zeggen dat de ingezonden blicatie vast te leggen. Inzending door de 
publicaties in de ogen van de jury geen en- auteurs zelf wordt ook zeer op prijs gesteld, 
kele waarde hadden. Integendeel, de jury De voorwaarden voor deelname en criteria 
heeft met belangstelling kennis genomen voor beoordeling zijn de volgende: 
van het werk van de beginnende geneaio- Voor de Nederlandse Aanmoedigingsprijs 
gen. Toch achtte zij bekroning niet op zijn voor Genealogie komen in aanmerking: 
plaats, mede gezien het niveau van be- a. een eerste genealogische publicatie of 
kroonde publicaties in de twee voorgaande bronnenpublicatie in een regionaal of lande-
jaren. lijk tijdschrift. 

b. een genealogische publicatie (zelfstandig 
De jury vraagt zich af wat de reden kan zijn of in een tijdschrift), die om andere redenen 
van verminderde belangstelling, temeer naar het oordeel van de jury bekroning ver-
daar bij de introductie van de prijs in 2000 dient, 
en ook in 2001 een verheugend aantal pu
blicisten de stap heeft gezet om hun eerste De publicaties moeten in 2003 zijn versche-
proeve op genealogisch terrein aan een oor- nen. 
deel bloot te stellen. Weten beginnende ge-
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U kunt voor bekroning met de Nederlandse 
Aanmoedigingsprijs voor Genealogie in 
aanmerking komen door u aan te melden 
bij het secretariaat van de jury. Ook derden 
kunnen de jury op mogelijke kandidaten 
voor de Nederlandse Aanmoedigingsprijs 
voor Genealogie opmerkzaam maken. De 
jury roept belangstellenden op - zij denkt 
hierbij ook aan redacties van genealogische 
bladen - om haar te attenderen op beginnen
de genealogen, die voor het eerst met een 
interessante en opvallende publicatie voor 
het voetlicht treden (met name in de regio
nale bladen). Tevens behoudt de jury zich 
het recht voor om zelf publicaties in hun 
beoordeling te betrekken. Auteurs en ande
re belangstellenden kunnen schriftelijk hun 
deelname kenbaar maken bij het secretari
aat van de jury: Nederlandse Aanmoedi-

De glaspioniers in het veen: historie van de 
glasindustrie in de venen van Drenthe, Gro
ningen en Overijssel in de negentiende 
eeuw. Auteur: ing. J.A. Zwaag uit Assen. 
Enige jaren geleden zocht de auteur uit per
soonlijke interesse naar gegevens over het 
ontstaan van de glasindustrie in het Drents-
Groningse veengebied. Het bleek hem al snel, 
dat de informatie hierover in de bestaande lite
ratuur weinig op onderzoek of kennis van de 
toenmalige glasblazerij berustte, maar vooral 
op geromantiseerde familieoverleveringen, 
waarbij in de loop van de tijd de werkelijkheid 
wat uit het oog was verloren. Eigen historisch 
onderzoek leverde zoveel nieuw materiaal op, 
dat het de moeite waard leek, dat in een boek 
samen te vatten. 
Het boek geeft allereerst een overzicht van 
alle bedrijven, die zich in de loop der jaren in 
de veengebieden van Noordoost-Nederland met 
glasfabricage hebben beziggehouden. Daarbij 
gaat vanzelfsprekend de meeste aandacht uit 

gingsprijs voor Genealogie, p/a Westduin
weg 165, 2583 AA 's-Gravenhage, samen 
met een exemplaar van de publicatie. Bij de 
beoordeling zal de jury zoals reeds is geme
moreerd bijzondere aandacht hebben voor 
originaliteit, diepgang, visie en vernieu
wing. 

De sluitingsdatum is bepaald op 30 mei 
2004. Het oordeel van jury is bindend en 
over de uitslag is geen correspondentie mo
gelijk. De jury bestaat thans uit: B. van 
Dooren, L.M. van der Hoeven en W.J. 
Spies. 

De jury rekent erop in 2004 wederom een 
winnaar van de Nederlandse Aanmoedi
gingsprijs voor Genealogie voor 2003 te 
kunnen bekend maken. 

Boekbespreking 

naar de twee grote glasfabrieken van Nieuw-
Buinen, die tussen 1838 en 1967 de kern van 
deze industrie hebben gevormd. Maar ook de 
kleinere bedrijven die naast deze twee kortere 
tijd bestaan hebben in Stadskanaal, Drouwener-
mond en Dedemsvaart komen ruimschoots aan 
bod. 
De merkwaardige samenloop van omstan
digheden, die leidde tot de stichting van die eer
ste glasblazerijen wordt uitvoerig beschreven. 
Het was pionieren in alle opzichten: Groningse 
en Drentse geldschieters die niets van glasmaken 
wisten, onzekere afzetmogelijkheden, Duitse 
vakmensen in een land dat totaal onbekend 
was met hun tradities en die moesten werken 
met een voor hun ovens maar nauwelijks ge
schikte brandstof. 
De stichting van de veenkolonie Nieuw-
Buinen, de betrokken ondernemers en au
toriteiten, de afkomst en de leefwijze van de 
glasmakers, de inrichting van een glasblazerij, 
het glasblazen zelf, de werkomstandigheden, het 
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komt in dit boek allemaal aan de orde. 
Daarnaast worden de lotgevallen van de be
drijven zelf, die tot ongeveer 1870 slechts lang
zaam groeiden, maar zich daarna ontwikkel
den tot een industrie van een voor die tijd en die 
streken enorme omvang, beknopt, maar volle
dig beschreven. De personen die bij dit alles een 
belangrijke rol speelden, worden uitvoerig be
licht. Om deze hoofdstukken vlot leesbaar te 
houden, heeft de schrijver veel achtergrondin
formatie in een groot aantal aparte bijlagen 
samengevat. Enkele van die bijlagen vormen 
een verhaal opzich, zoals de correspondentie, 
van burgemeester Alingh van Borger, het 
proces-verbaal van de veldwachter van Onst-
wedde over een fabrieksbrand en het verhoor 
door een kamercommissie in 1890 van direc
teuren, personeel en andere betrokkenen over 
de werk- en leefomstandigheden. Voor genealo
gisch geïnteresseerden is er een grote lijst met 
namen en afkomst van werknemers uit de be-

Rembrandtportretten van leden van de fami
lie Sijen 
Op het Streekarchief Hollands Midden berust 
het Archief van de uit Amsterdam afkomstige 
lakenkoopman Pieter Sijen, (1606) 1662-1704. 
Een boedelinventaris uit 1703 van deze Pieter 
Sijen wordt bewaard in het Oud Rechterlijk Ar
chief van Gouda, inv.nr. 494, fol. 286-293. 
Hierin wordt vermeld dat hij twee portretten van 
zijn voorouders bezat, geschilderd door Rem-
brandt (zie ook de stadsgeschiedenis Duizend 
jaar Gouda (Hilversum 2002), p. 471). Dankzij 
onderzoek van J. van der Veen (gepubliceerd in 
Kroniek van het Rembrandthuis 2003, nr. 1-2, p. 
46-60) is het waarschijnlijk dat deze portretten 
getraceerd zijn. Het Portret van een 41-jarige 
man met baard en breedgerande hoed 
(Pasadena, CA, Norton Simon Art Foundation) 
uit 1633 zou het portret van Sijens overgrootva
der zijn, die eveneens Pieter Sijen heette. En het 
Portret van een 40-jarige vrouw met een ge
plooide kraag en een wit mutsje (Louisville, 
JfE, J.B. Speed Art Museum) uit 1634 zou het 
'pendantportret van zijn overgrootmoeder Mar-

ginjaren en degenen, die willen weten hoe het alle
maal financieel in elkaar stak kunnen dat lezen in 
notariële akten over de oprichting, verkoop en 
sluiting van enkele van de beschreven fa
brieken. 
Ik realiseer me dat dit boek een materie be
handelt die niet iedereen in eerste instantie aan
spreekt. Toch wil ik u dit boek van harte aan
bevelen. Het boek is heel goed toegankelijk. 
Al lezende zult u ontdekken dat het een goed 
inzicht geeft in de geschiedenis van deze 
streek en in de werk- en leefomstandigheden van 
de werknemers. 
Het boek telt 204 pagina's, is geïllustreerd, 
bevat een lijst met vaktermen, een lijst van 
de geraadpleegde literatuur en archieven, een 
persoonsnamenregister en een plaats-
na-menregister. uitgegeven door uitgeverij 
Boon, Groningen. De prijs is 6 29,90, te bestel
len via de boekhandel (ISBN 90-75913-24-9) 
(HML) 

Archiefnieuws 
retje Coraelisdr. van Grotewal zijn. 

Nieuwe aanwinsten 
Archieven Uitgeverij Van Goor 
In januari ontving het Streekarchief van het 
echtpaar J.A. Knobbout-Van Dorssen uit We-
num een heel aardige aanvulling op het archief 
van de familie Noothoven van Goor. Het groot
ste deel van de schenking betreft transportakten, 
merendeels charters, die betrekking hebben op 
panden en percelen aan de westzijde van de 
Kleiweg waar in de 19e eeuw het bedrijf van de 
drukkerij van Van Goor werd gevestigd. 
Pijpmakersgilde 
Tevens vestigen we de aandacht op bij het feit 
dat een viertal gildeboeken van het Goudse 
Pijpmakersgilde, om onduidelijke reden in het 
bezit van het British Museum, nu op microfiche 
in onze studiezaal raadpleegbaar is. Deze vier 
gildeboeken beslaan de periode 1683-1826 en 
vormen een zeer informatieve aanvulling op het 
daar aanwezige gildenarchief. 
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B?'T2 Afwerken van een familieboek 

Wanneer mensen vaak jarenlang inspanning hebben 
verricht om zoveel mogelijk informatie te vergaren 
over hun stamboom, is het vaak wenselijk dat het eind
resultaat van hun speurtocht op een fraaie manier wordt 
vormgegeven, in een familieboek. 

Nu is het maken van een boek een kostbare aangelegen
heid en daarom wordt jammer genoeg vaak gekozen 
voor de oplossing om dé tekst uit te printen op een la
serprinter en het geheel met een ringbandje te binden. 

Het Grafisch Centrum van Noorderkwartier is door de 
combinatie van digitale printapparatuur en een com
pleet ingerichte handboekbinderij in staat om - tegen zeer aantrekkelijke prijzen - prachti
ge boeken te vervaardigen in zeer kleine oplagen. 
De boeken zijn voorzien van een kunstleren omslag met goud- of zilveropdruk, kapitaal
band en leeslint. De kleur van het omslag is vanzelfsprekend geheel naar eigen keuze. 
Ook de verdere uitvoering komt tot stand in nauwe samenwerking met onze klanten 
Ons bedrijf komt voort uit de sociale werkvoorziening en met een grote betrokkenheid 
wordt door onze mensen aan uw producten gewerkt, gewoon omdat we het leuk vinden 
om ons in te zetten voor een product waar door de samensteller al zoveel energie in is ge
stoken. Wij zorgen voor de kroon op uw werk. 
Wanneer bovenstaande uw interesse heeft gewekt nodig ik u graag uit om vrijblijvend on
ze internetsite te bekijken (www.noorderkwartier.nl) en linkt u dan svp door op het logo 
van ons Grafisch Centrum. 

U kunt vanzelfsprekend ook altijd bellen. 

Grafisch Centrum Noorderkwartier 
Jack Duineveld, bedrijfsleider 
Pastoor Koopmanweg 1, 
1784 NX Den Helder 

E-mailJ.Duineveld@noorderkwartier.nl 
Tel. 0223 - 635 123 
Fax 0223 - 633257 

dit nummer werkten mee: 
W. Göebel, Edelstenenbaan 61, 3402 XB Ijssel-
stein 
L.M. van der Hoeven, p/a Westduinweg 165, 
2583 AA 's-Gravenhage 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25,2625 PJ Delft 
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR 
Nijmegen 
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142,2613 SV 
Delft 

G J.H.M, van Rossum, Volendamlaan 868, 
2547 CP Den Haag 
J.W. Scholl, Nieuwe Karkstraat 1, 3134 LR 
Vlaardingen 
K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1,4414 RV 
Waarde 
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Het Hollandse muntgeld tijdens de Repu
bliek in genealogische perspectief (slot) 
JW. Koten 
Op weg naar een modern muntstelsel 

De Franse periode 
Toen wij na de Franse bezetting in 1795 
van ons land een Bataafse republiek wer
den, moest ons geldstelsel conform het re
volutionaire vuur ook helemaal op de hel
ling. Er werden veel plannen gemaakt, 
maar daar bleef het bij. Toen Lodewijk Na
poleon koning werd probeerde hij ons geld
stelsel te moderniseren en onder nationaal 
beheer te krijgen. Eén van de eerste maatre
gelen was dat hij alle regionale munten1 

sloot en de muntmakerij concentreerde in 
één muntslagerij, die aanvankelijk te Am
sterdam was gepland. Dit ging wegens 
geldgebrek niet door. Aangezien Utrecht 
(voor die tijd) een moderne muntinrichting 
had werd uiteindelijk Utrecht onze staats-
munt. Napoleon liet zelfs moderne muntap-
paratuur overkomen van Parijs die hij te 
Utrecht plaatste. De enige munt die onder 
het bewind van Lodewijk geslagen werd, 
was een zilveren rijksdaalder, waarop zijn 
afbeelding als beeldenaar werd gebruikt. 
Toen Lodewijk werd afgezet en wij een 
provincie van Frankrijk waren geworden, 
werd het Franse geld hier courant. Het was 
de bedoeling dat te Utrecht de Franse munt 
op beperkte schaal zou worden geslagen2. 
De muntsnijders werden echter ontslagen 
omdat de muntstempels vanuit Parijs zou
den worden aangeleverd. Maar van al de 
plannen kwam heel weinig terecht. On
danks de invoering van de Franse munten, 
bleef de bevolking in schellingen, guldens 
en daalders denken. 
Uiteindelijk zou wat de muntproductie en 

de muntcirculatie betreft er tijdens de Fran
se periode 1795-1813 nauwelijks iets ver
anderen. Wel waren er hier te lande vanuit 
Frankrijk wel een beperkt aantal Franse 
munten in omloop gebracht. Het belangrijk
ste dat was bereikt, was dat muntaanmaak 
te Utrecht was gecentraliseerd en men daar 
de beschikking had gekregen over moderne 
muntapparatuur, die later zeer goed te pas 
kwam. 

Koning Willem I: van oud naar nieuw 
Toen Willem koning der Nederlanden werd 
was hij soeverein over een monetair sterk 
verdeelde natie. De noordelijke provincies 
zaten nog opgescheept met een sterk verou
derd muntstelsel uit de tijd van de Repu
bliek. 

Overzicht van de grotere geldstukken 
in omloop in 1816 gangbaar in de 
noordelijke Nederlanden 
Gouden rijders 
Gouden dukaten 
Ducatons 
Drieguldens 
Guldens 
Rijksguldens 
Daalders 
Zeeuwse Rijksdaalders 
Zilveren dukaten 
Nederlandse Rijksdaalders 
Florijnen 
Schellingen 
Zesdehalven 
Dubbele stuivers 
Stuivers. 
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De zuidelijke provincies, waar het econo
mische zwaartepunt lag, waren tijdens de 
Franse bezetting massaal overgegaan op het 
gedecimaliseerde Franse muntstelsel. Zij 
voerden dus een frank, die ondermeer in 
Brussel werd gemunt. Mede door de intense 
handel met de zuiderbuur Frankrijk3 bood 
dit veel voordelen. De koning stond voor de 
moeilijke keuze welke munteenheid voor 
de gehele natie zou moeten worden inge
voerd. Er waren sterke argumenten om ook 
in de Noordelijke provincies op de frank 
over te gaan. Tenslotte moest bij de keuze 
van het muntstelsel ook aan de handel met 
de koloniën worden gedacht, waar veel 
vroegere Nederlandse munten circuleerden. 

Samengevat was er dus rond 1816 een 
groot aantal verschillende typen munten 
gangbaar, namelijk de oude specie uit de 
tijd van de Republiek die op nationale voor
waarden waren geslagen, de diverse speci
fieke munten tijdens de Republiek geslagen 
door provinciale en stedelijke munten, de 
specie vervaardigd tijdens de Napoleonti
sche periode en een groot aantal type Fran- • 
se munten. 

Voordat Willem deze beslissing nam, vroeg 
hij advies aan Van Swinden die een nieuw 
gedecimaliseerd muntstelsel voorstelde op 
basis van de gulden4. Hij stelde voor de 
volgende muntreeks te slaan: het gouden 
tientje, de 3 gulden munt, de gulden, en de 
munten van 50 et, 25 et 10 et en 5 et, en ten 
slotte de koperen munten 2 et en 1 et. Later 
kwam daar nog het gouden vijfje (1827) 
bij. Aan de doorvoering van het besluit om 
de gulden (florijn) als nieuwe munteenheid • 
te introduceren waren een groot aantal in
gewikkelde monetaire, politieke en techni
sche problemen verbonden. 

- De zuidelijk Nederlanders die de franc 
niet graag zagen verdwijnen werden ge
paaid door voor hun munten wat meer te 
betalen dan de intrinsieke waarde van hun 
geld. Sommige slimmerds zijn er rijk van 
geworden. 
- Het ontwerp van de nieuwe munten, het 
produceren van voldoende muntmateriaal 
en het uit circulatie nemen van de oude 
munten zou een kostbare en tijdrovende 
zaak zijn omdat men over onvoldoende 
technische hulpmiddelen, technische perso
neel en vooral financiën beschikte. Dit be
tekende dat gedurende lange tijd men met 
twee muntstelsels opgescheept zat, het oude 
republikeinse en het nieuwe gedecimali
seerde guldensysteem. 
- naast de reeds eerder genoemde grote hoe
veelheden oude munten zou met de intro
ductie van de nieuwe gulden nog een nieuw 
muntstelsel met uiteenlopende muntsoorten 
worden toegevoegd. De muntchaos zou 
daardoor tijdelijk nog toenemen. 

Er waren twee zaken die hielpen. 
De metaalprijs was na de napoleonti
sche periode zo sterk opgelopen dat de 
intrinsieke waarde van oudere munten 
(dus de metaalwaarde van de munt) de 
marktwaarde oversteeg, het muntgeld 
was dus ondergewaardeerd. Door oud 
geld in te nemen en te vervangen door 
nieuw geld kon men niet alleen uit de 
kosten komen maar zelfs er nog wat 
aan verdienen ook. Daarbij kwam dat 
door verbetering van de metallurgie 
(het fineren) ook goud uit oude zilve
ren munten kon worden gewonnen. 
Door de installatie van moderne munt-
apparatuur te Utrecht door Lodewijk 
Napoleon en de concentratie van de 
muntfabricage aldaar was de techni
sche infrastructuur aanwezig om het 
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project te verwezenlijken. Aanvanke
lijk had men gevreesd dat bij het ver
trek van de Fransen de muntmachines 
blijvend onklaar waren gemaakt. Dat 
viel gelukkig mee zodat men voor het 
nieuwe geld, moderne munten met 
randschrift kon produceren5. 

Kort en goed: met de oprichting van de Ne
derlandse staat was het oude Hollandse en 
het Franse geld niet plotseling waardeloos 
geworden. Pas geleidelijk aan werden de 
oude Hollandse en Franse munten uit de 
circulatie gehaald. Na het invoeren van de 
wettelijke basis in 1816 werd de fabricage 
van munten gebaseerd op ons nieuwe munt
stelsel krachtig ter hand genomen. Doch de 
moeilijkheden waren formidabel. Er waren 
geen muntsnijders, ontwerpen voor nieuwe 
munten moesten worden gemaakt en vooral 
moest de wettelijke en financiële positie 
van de munt te Utrecht worden geregeld6. 
Daarbij moest ook nog een goed strategisch 
plan voor geleidelijk transformatie van het 
oude naar het nieuwe systeem worden uit
gedacht, zonder dat het courante geldstelsel 
zou worden ontwricht. Dat alles duurde ja
ren zoals men zich goed kan voorstellen. 
Daarbij concentreerde men zich in eerste 
instantie op het uit de circulatie nemen van 
Franse munten en tevens de vermunting 
van pasmunten met de kleinere waarden. 
Tot 1824 is men bezig geweest de Franse 
munten (louis d'or, 40 francs, 20 francs, 10 
francs, 2 francs, 1 franc en 14 franc) uit de 
circulatie te nemen. Daarna kwam het paye-
ment (kleine pasmunt) aan de beurt (1820), 
vervolgens ging men de schellingen de zes
halven, de acht-en-twintigen (oude florij
nen) en soortgelijke munten (van 1821) in
nemen. Deze werden op grote schaal ver
munt. Om een en ander goed te begeleiden 
werd in 1816 met de privé geldmiddelen 

van de Koning de Nederlandse Bank opge
richt. Deze Bank zou het beheer van de 
muntgeld krijgen en voor een ordelijk ver
loop van de financiële markt zorg gaan dra
gen. 

Ondertussen kon de Utrechtse munterij niet 
stil zitten en besloot men in eerste fase het 
munten van negotiepenningen op gang te 
brengen. Na 1814 slaat men weer de gou
den en de zilveren dukaten waarvan men 
nog de oude matrijzen beschikbaar had. De
ze aanmaak van dukaten heeft tot 1841 
voort geduurd. In augustus 1820 kwamen 
46321 gouden tientjes7 als eerste munten 
van ons nieuwe muntstelsel in circulatie en 
een maand later 3 en 1 gulden stukken. In 
1821 verschenen de cent en de halve cent, 
in 1822 het dubbeltje, het kwartje en de 
nieuwe (toen zilveren) stuiver. In 1827 
kwamen er ook nog de gouden vijfjes die 
men aanvankelijk niet had gepland. Als 
beeldenaar voor deze munten gebruikte 
men het gelaatsprofiel van Willem I. 

Nadat er voldoende koperen pasmunten in 
circulatie waren gekomen werd het koper
geld als eerste gesaneerd. In 1827 kreeg 
men gedurende vijf dagen de gelegenheid 
om de duiten, oorden en ander kopergeld 
tegen de nominale waarde in te wisselen. 
Daarna werd het oude kopergeld ongeldig 
verklaard en kon nog slechts met kosten 
worden ingewisseld. De inname en ver
munting van de schellingen, florijnen, stui
vers, dubbele stuivers langerokken, flabben 
enz. vergden veel langere tijd. Aan het ein
de van de regeerperiode van Willem I was 
men er nog druk mee doende. Het nieuwe 
geld was niet zo populair en de bevolking 
dacht nog sterk in het oude muntstelsel om
dat men dit gewend was8. 
Met de muntwet van 1839 werd de 3 gul-
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den afgeschaft en herleefde de rijksdaalder 
van Fl 2.50 weer. Deze laatste munt zou 
nog het gelaatsprofiel van Koning Willem I 
als beeldenaar krijgen. In 1840 abdiceerde 
Willem I en vertrok met zijn echtgenote, de 
Limburgse gravin d'Oultrement naar Duits
land waar hij nog enkele gelukkige jaren 
heeft doorgebracht. De Belgen die inmid
dels definitief van ons waren afgescheiden 
herintroduceerden weer de franc als natio
nale valuta. 

Willem TL: grote schoonmaak 
Daarna kwam Willem II (1840-49) als soe
verein. Tijdens zijn bewind is een groot 
aantal muntwetten (1842 - 1847) door Mi
nister van Hall gelanceerd die de grote 
schoonmaak inhield, Deze schoonmaak was 
gebaseerd op een verzwakking van de gul
den, waardoor de in omloop zijnde oudere 
munten met profijt konden worden omge
munt. Op 31 juli 1845 werden allereerst de 
diverse typen dubbeltjes ingenomen. In 
1846 konden de grote muntwaarden tegen 
nominale waarde worden ingeleverd. Daar
mee verdwenen de haast ontoonbaar gewor
den munten als de daalder, de oude driegul
dens, de patagons, de oude rijksdaalders, de 
dukatons, de florijnen, de achtstuivers, de 
schellingen en de dertienhalfjes enz defini
tief uit de circulatie. Aan het einde van de 
regeerperiode van Willem II (1849) was het 
gehele Nederlandse muntwezen gesaneerd 
en op moderne leest geschoeid. Een deel 
van de reusachtige muntvoorraad onder de 
bevolking bereikte de overheid niet. Veel 
van onze munten verdwenen naar het bui
tenland waar ze met winst werden verkocht. 
Daarnaast hielden vele mensen als souvenir 
nog wat oude munten in de sok. 

Wat verdiende de gemiddelde burger 
in de tijd van de Republiek en wat 

kon men er voor kopen? 

Inkomsten 
Nog meer dan nu waren er uitersten in ar
moede en rijkdom. Het gemiddelde loon 
van de bevolking kan men gedurende deze 
periode op een kleine gulden per dag stel
len. Ongeveer 25% van de mensen leefden 
op of onder het bestaansminimum dat op 
ongeveer 200 gulden per jaar werd gesteld. 
Een los werkman verdiende om en nabij de 
250 gulden, een geschoolde vakman of een 
neringdoende (schipper, herbergier) had 
350 gulden per jaar. Meestal moest de echt
genote daarbij nog wat extra bijverdienen 
wilde men het hoofd boven water houden. 
Mensen met een hogere studie (dominee, 
leraar, landmeter, chirurgijn-apotheker) of 
een goed bedrijf verdienden rond de 600 
gulden maar ze hadden als nadeel dat de 
echtgenote vanwege de status niet mocht 
bijverdienen, waardoor het aannemen van 
extra klussen door het gezinshoofd zelfs bij 
deze groep niet ongebruikelijk was. Bij ka
tholieke geestelijken, die niet getrouwd wa
ren, lag dit anders en een stuk goedkoper9 

Hogere functionarissen zoals baljuws, rech
ters, drosten e.d., en kooplieden konden re
delijk welvarend leven met een inkomen 
van ongeveer 800 gulden. Stedelijk regen
ten en leden van de hogere staatscolleges 
(deputaten, pensionarissen, leden van de 
Hoge Raad e.d.) verdienden het veelvoud 
daarvan. De Landelijke Raadpensionaris 
had een inkomen dat varieerde van 10 -
50.000 gulden per jaar. Een Amsterdamse 
burgemeester verdiende jaarlijks wel 
12.000 gulden. 

Uitgaven 
De waarde van het geld (datgene wat men 
er voor kon kopen) kan slechts bij benade
ring worden aangegeven. Prijzen zijn af-

Ons Erfgoed, 12e jrg. nr. 3, mei -juni 2004, blz. 102 



hankelijk van de aanvoer van de producten 
en de prijsopslag door belasting. 
een ha land 300-400 gulden 
een paard 15 - 20 gulden 
fles wijn 1 gulden 
weekhuur van een 
tweekamer-woning 10-15 stuiver 
schepel haver 12 gulden 
fles jenever 15 stuiver 
een paar schoenen 35-40 stuiver 
ongeveer een kilo spek 5 stuiver 
een mandje aardappelen 3 stuiver 
een brood 2 - 4 stuiver 
1 liter bier 2 stuivers 

Globaal kun je zeggen dat ongeveer 60% 
van het gezinsinkomen op ging aan primai
re levensbenodigdheden als brood en aard
appelen. Zuivel en vleesproducten waren 
voor velen buiten het financiële bereik. Op 
grond van bovenstaande tabelletje mag men 
de koopwaarde van 1 gulden toen, op glo
baal 50-100 euro van nu rekenen. 

Uit het dagboek van Van Lennep bij zijn 
wandeltocht (1823) door Nederland laat hij 
de plaatsmajoor van Breda zeggen dat men 
vroeger voor 500 gulden per jaar goed kon 
rondkomen. Een kamer kostte 11 stuiver 
per week aan huur, chocolademelk 2, een 
kop koffie 1 stuiver, een glas punch 2 stui
vers. Voor 8 stuivers kon men eten en voor 
14 stuivers een fles goede wijn drinken. 

Vermogen 
Tenslotte nog een korte blik op het de hoe
veelheid muntgeld die de Hollander thuis in 
voorraad had, dit op basis van gegevens 
van boedelinventarissen. Het gemiddelde 
eigen vermogen aan muntgeld bedroeg te 
Delft ongeveer 175-200 gulden per hoofd 
van de bevolking en bij de kleine boeren 
komt men uit op ongeveer 300 gulden per 

huishouden. Stedelijke regenten, renteniers 
en kooplieden hadden soms zeer grote be
dragen in huis dat soms wel 2 - 4 % van het 
totale vermogen bedroeg. In Leiden be
droeg de hoeveelheid muntgeld in huis bij 
regenten ca. 3.400 gulden, bij rijkere bur
gers 8.999 gulden en bij rijke renteniers 
soms zelfs 21.900 gulden. In Hoorn hadden 
rijke burgers 47.000 gulden aan muntgeld 
thuis, de regenten 7.700. In Gouda waren 
deze getallen: regenten 832 gulden en ver
mogende elite 2.740 gulden. Bedenk hierbij 
dat bankbiljetten zoals we nu kennen in de
ze periode niet voorkwamen. Pas rond 1850 
zou het bankpapier hier opgeld gaan doen. 

Bronnen en Literatuur. 
Bij het schrijven heb ik mij voor het lokali
seren van de belangrijkste literatuurbronnen 
hoofdzakelijk bepaald tot het recente proef
schrift van Menno Sander Polak. Hij geeft 
een uitzonderlijke complete literatuurlijst in 
zijn dissertatie. Ook veel gegevens in deze 
publicatie heb ik aan deze auteur ontleend. 
M.S. Polak (1998) Historiografie en econo
mie van de 'Muntchaos'. De muntproductie 
van de Republiek (1606-1795). 
Eveneens van hoge kwaliteit zijn de publi
caties over het ontwerp en de productie van 
munten door het Nederlandse muntmuseum 
te Utrecht. 

Zeer de moeite waard zijn nog altijd de pu
blicaties van wijlen dr. H. Enno van Gelder, 
directeur Nederlands penningen kabinet, In 
het bijzonder wordt het boek: H.E. van Gel
der (2002) De Nederlandse munten (8ste 
bijgewerkte druk, Utrecht: Spectrum), 
warm aanbevolen. 
Voor de literatuur over het kopergeld raad
pleegde ik vooral D. Purmen en HJ . van 
der Wiel (196) Handboek van het Neder
landse Kopergeld 1623 -1797. 
Zeer leesbaar als introductie in deze moei-
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lijke materie is Povée (2001) De gulden. 
Bussum: Thoth. Het is een aardig geïllu
streerd boek bij het afscheid van de gulden 
als munteenheid. Hetzelfde kan worden ge
steld van de Teleac cursus: de geschieden-
nis van het Geld (1992) uitgegeven door 
Pampus Associates (Amsterdam/Utrecht). 
Naast een heldere tekst is er ook een goede 
literatuurlijst te vinden. 

Noten: 
1. Dit had een gunstig effect op de modernise
ring. Het personeel in veel munterijen had we
gens vrees voor baanverlies de moderne tech
nieken geweerd. 
2. Er werden beperkte hoeveelheden gouden 20 
franc stukken en zilveren munten van 5, 2,1, en 
14 franc gemunt. 
3. De decimalisatie van de franc was in Belgiö 
gemeengoed, in Noord-Nederland liepen we 
ruim 20 jaar achter. 
4. De bestaande Franse muntcirculatie in Neder

land was al gedecimaliseerd en de franc was 
onderverdeeld in 100 centimes. 
5. Deze zaak is overigens niet zonder wettelijke 
slag of stoot gegaan, omdat eigendomsrechten 
en organisatieproblemen enige vertraging ver
oorzaakten. 
6. Dit betroffen vooral de eigendomsrechten en 
de financiële verantwoording van het beleid. 
7. Bedenk dat de waarde van een gouden tientje 
nu overeenkomt met een biljet ter waarde van 
500 euro. 
8. Onze Nicolaas Beets bedient zich in onze 
goede Camera Obscura (1839) nog vaak van 
oude munten-namen ofschoon er toen ook al 
centen werden gebruikt. 
9. Pastoors moesten, voordat ze tot de wijding 
werden toegelaten, tenminste honderd gulden 
per jaar eigen jaarinkomen hebben, om niet te 
veel ten laste van de kerk te komen. Men kon 
dan door aanvullende diensten (stipendia uit 
misdiensten) dit inkomen opkrikken tot onge
veer 300 gulden. Sommige rijkere kerken gaven 
daarnaast ook nog extra beneficiën. 

AGENDA 
03-07-2004 PRO-GEN Genealogische Zomermarkt, in Centrum de Aker, Fontanus-

plein 2 te Putten, ter viering van het 10 j . bestaan van de gebruikersgroep 
en het 15-jarig bestaan van PRO-GEN. Centraal thema: de naam in de ge
nealogie^ 10-16 u.) *) 

04-09-2004 Het voorspel en het nageslacht. Onder deze titel organiseert het Drents 
Artchief samen met de afdeling Drenthe van de NGV en de Drentse Histo
rische Vereniging (DHV) de jaarlijkse publieksmanifestatie Drents Erf
goed Actueel. (10-16 u.) in De Tamboer te Hoogeveen. Er wordt een ge
varieerd programma geboden, terwijl ook stands met boeken, software 
enz. ophet gebied van de genealogie aanwezig zijn. De toegang is gratis. 
Gelijktijdig wordt in de Hoofdstraat waaraan de Tamboer is gelegen een 
grote boekenmarkt gehouden. *) 

09-10-2004 NAALDWIJK, 13e Delflanddag in samenwerking met het Historisch 
Genootschap Oud Soetermeer, Prometheus en de Afdeling Delfland van 
de NGV in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan te Naaldwijk 
Laatste gegevens via www.genealogiewestland.nl *) 

*) Op deze bijeenkomst zijn wij met met o.a. Ons Erfgoed, Computergeneaal en 
de genealogische en topografische cd's aanwezig. 
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Speurtocht naar de Middeleeuwen (2) 
W. J. Scholl 

In 1453 beginnen in Harderwijk de in- Henrickje Lubberts valt dit geluk ons in rui-
schrijvingen in de zogenaamde recognitie- me mate ten deel. Van haar echtgenoot Pe-
boeken. De inschrijvingen betreffen in het ter Proper is niet meer dan zijn patroniem, 
algemeen schuldbekentenissen bij verkoop, Hermans, te achterhalen. Dit is des te op-
erflatingen en morgengaven. Doordat daar- merkelijker als we ons realiseren dat de 
bij vaak familierelaties genoemd worden, is achternaam van Henrickje een echt patro-
het met enige voorzichtigheid mogelijke ge- niem is en Peter, naast zijn patroniem een 
nealogische verbanden te leggen en daarbij 'echte' achternaam draagt. Laten we echter 
terug te gaan tot begin 15" eeuw. De ge- niet treuren om wat (voorlopig?) niet lukt, 
noemde relaties zijn echter niet altijd een- maar ons verheugen in wat deze rijke bron 
duidig: broeder kan bijvoorbeeld ook zijn ons wel te bieden heeft. 
halfbroeder. De lezer wordt gevraagd mee 
te speuren door de conclusies kritisch te Op pad 
bekijken. Naast genealogisch speurwerk Op 29 september 1625 dragen Simon Lub-
kan ook inzicht verkregen worden in ge- bertss en Albertje Douwens echteluiden, 
woontes en in taalgebruik. Peter Hermanss Proper en Hendrickgen 

Lubbertss sijn huijsfrouw hun aandelen in 
Inleiding de erfenis van hun zal. moijken Janneke 
In het eerste deel van deze artikelreeks zijn Simons Dageraedt en landerijen waarvan 
we gestart met als uitgangspunt het echt- Dageraet Simons de helft in eigendom en 
paar Peter Proper en Henrickje Lubberts die de helft in tucht bezit over aan hun broeder 
10 juni 1622 trouwen. Als vermoeden, ge- en zwager Albert Lubberts en Geertje Ja-
baseerd op diverse vernoemingen, is daar cobs. Albert zal, wanneer de tucht door de 
uitgesproken dat de moeder van Henrickje dood van zijn moijken Dageraedt Simons 
waarschijnlijk Aeltje zal heten. Voor deze geëindigd zal zijn, elk vijftig gulden beta-
periode, het eerste kwart van de zeventien- len, terwijl zij op hun beurt hem tot die tijd 
de eeuw, kunnen de uitvoerige gegevens uit jaarlijks zes gulden voor de tucht zullen be
de recognitieboeken soms aangevuld wor- talen . De erfenis van Janneke bestaat o.a. 
den, dan wel de conclusies geverifieerd uit 50 bomen jaarlijks in Gortelerbosch en 
worden, door vermeldingen in de DTB- twee gresen en een derde part in Oosterwol-
boeken. Hoofdbron blijven de recognitie- de. Zie hieronder bij de erfenis van 1605 (p. 
boeken, waarna verwezen wordt als Oud 107). We concluderen dat Simon, Hen-
Rechterlijk Archief Harderwijk (ORAH). drickje en Albert broers en zus zijn, kinde-
Natuurlijk moet wat geluk ons ook ten deel ren van Lubbert. Er moet een verwantschap 
vallen: de gezochten moeten enig bezit ge- zijn met Janneke en Dageraet, waarschijn-
had hebben en gedurende langere tijd in lijk beiden dochters van ene Simon. De drie 
Hardewijk of omgeving hun domicilie ge- kinderen van Lubbert worden, als vervolg 
had hebben. Wat de voorouders betreft van van het vorenstaande, elf jaar later opnieuw 
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genoemd. Op 3 november 1636 worden na
melijk borgen gesteld 'voor Albert Lub-
ertss, Henrickgen Lubbertss huisfrouw van 
Peter Proper ende zal. Simon Lubbertss 
kinderen voor die erffnisse en de versterff 
als hen mits dode van zal. Dageraetgen Si-
monss eenichsins aengeërft ende aenbestor-
ven is'2. Dageraetgen en de eerder overle
den Janneken zullen als tantes van boven
genoemde kinderen zussen van hun vader 
Lubbert of van hun nog onbekende moeder 
zijn. 
Op 27 augustus 1617 is sprake van de kin
deren en kindskinderen van zal. Lubbert 
Aelts met name Melis Lubberts, Hutge Mo
re, Albert Lubberts, Symon Lubberts, Cor-
nelis Lubberts en hun huisvrouwen, Hen-
rickje Lubberts geassisteerd met haar broe
der Albert Lubberts en Henrick Aelts mede 
voor Gerrit Aelts zijn broeder als de ene 
partij en Goutje Gerrits als weduwe van 
Lubbert Aelts als de andere partij t.a.z. boe
delscheiding3. Naast de bovengenoemde 
drie kinderen, Simon, Albert en Hendrickje, 
vinden we als nieuwe namen Melis Lub
berts, Hutge More, Cornelis Lubberts, Hen
rick Aelts en Gerrit Aelts, terwijl tevens 
blijkt dat de weduwe Goutje Gerrits niet de 
moeder van deze kinderen is. In totaal gaat 
het om acht partijen aan de ene tegenover 
de weduwe Goutje aan de andere zijde. 
Henrick Aelts en Gerrit Aelts zijn naar alle 
waarschijnlijkheid de bedoelde kindskinde
ren van Lubbert uit een nog onbekende 
zoon Aelt en gelden dus als één partij. 
Een tweede partij wordt gevormd door Cor
nelis Lubberts en zijn vrouw Jutje Jacobs. 
Zij nemen op 28 april 1618 het aandeel van 
Hutje More en Albert Lubberts over in zal. 
Lubbert Aelts huis in de Grotemerckt-
straat4. 

Nieuw zijn verder Melis Lubberts en Hutge 
More, welke laatste naar alle waarschijn

lijkheid getrouwd zal zijn met een dochter 
van Lubbert Aelts. Zij vormen een vierde 
en een vijfde partij. 
Albert Lubberts, met zijn vrouw Geertje 
Jacobs, kenden we al en in verband met 
zijn hierna te noemen vermelding in 1636 is 
het handig om te constateren dat hij een 
paar jaar daarvoor is hertrouwd. Hij bewijst 
17 september 1630 zijn drie kinderen bij 
zal. Geertje Jacobs hun moeders goed. De
ze kinderen zijn: Aeltje, Fenneken en Ja-
cob5. Albert hertrouwt met Grietje Wille-
mers. Tot slot maken Symon en Hendrickje 
het achttal vol. 
De meeste namen komen we opnieuw tegen 
op 19 november 1636 als Albert Lubberts 
en Grietje Willemens echtelieden, Albertje 
Douwens weduwe van Simon Lubberts als 
moeder van haar onmondige kinderen, 
mitsgaders Jutgen Jacobs huisvrouw van 
Henrick Gijsberts hun achtepart aan Peter 
Proper en Henrickje Lubberts echtelieden 
verkopen van o.a. een huis in de Wullewe-
verstraat6. Cornelis is inmiddels overleden 
en zijn weduwe Jutje is hertrouwd met 
Henrick Gijsberts. Ook Simon is overleden. 
Melis, Hutge More en de gebroeders Aelts 
noch hun nakomelingen worden genoemd. 
Hoe de onderlinge verwantschap in elkaar 
zit wordt duidelijker in de herfst van 1603, 
als Lubbert in het huwelijk wil treden met 
Goutje Gerrits. In de eerste plaats bekent 
Lubbert Aelts op 26 oktober 'zijn 4 voor
kinderen die hij bij zal. Aeltgen Symons 
geprocreert heeft voor oirs moeders goed 
vier dachmaeten hoijlants' op de Ooster-
mehen die hem bij huwelijkse voorwaarden 
gegeven waren en het versterf van de beste
vader en bestemoeder van de kinderen en 
200 gl. van verbetering van comparants 
goederen7. Uit dit eerdere huwelijk zijn dus 
vier kinderen in leven, hun moeder heet 
Aeltgen Symons en zij zal een zuster zijn 
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26 oktober 1603: Lubbert Aelts bekent zijn vier voorkinderen hun moeders goed 

van de bovengenoemde Janneke Simons 
Dageraet en Dageraetje Simons. 
De namen van deze vier kinderen en die 
van hun grootouders van moederskant blij
ken uit de aantekening van 3 maart 1605: 
'Voor Dirrick Voeth ende Alpher Brinck 
bekenden Tobias Rutgersz ende Peter Feyt 
als naeste bloetsverwanten ende in desen 
momberen van oir zal. nichte Aeltgen Sy-
mons in oir leven Lubbert Aeltsz huijsvrou-
we mondige ende onmondige kinderen met 
namen Albert Lubberts zn. ende als mon-
dich zijnde voor hem selven ende de vur-
gen. Tobias ende Peter vanwegen Symon 
ende Cornelis Lubberts zn. ende Henrick-
gen Lubberts dr. onmondich zijnde, met 
Lubbert Aelts zn. der vursch. kinderen ge-
assisteert zijnde voor een lot, Jannetgen Sy-
mons met Tobias Rutgerss oiren zwager 
ende gecoren momber' ook voor een lot, en 

Aeltje gen. Dageraet met Peter Feyt haar 
neef en gecooren momber ook een lot dat 
zij als kinderen, kindskinderen en erfg. van 
hun vader, moeder, oldevader en oldemoe-
der, van zal. Symon Alberts Witte en Wou-
tertgen Dageraets in oir leven echteluyden 
een erfscheiding gehouden hebben van die 
erftalige goederen, Albert Lubberts met zijn 
broeders en zuster is te lote gevallen zes 
gresen land in Oosterwolde en nog een 
mudde rogge tho erfpacht per jaar uit het 
goed van Gerrit Swartgens in Doornspijk, 
Jannetje Symons is te lote gevallen een 
kampje land ten O. van de stad aan de zee 
en vijftig bomen in Gortelerbosch en een 
derde deel van zeven gresen land in Ooster
wolde met Jan Geerlachs en Geertje Dage
raets twee gerechte delen ongescheiden en 
gemeen liggende, Aeltje Symons gen. Da
geraets is tho lote gevallen vijf dachmaten 

Ons Erfgoed, 12e jrg. nr. 3, mei-juni 2004, blz. 107 



hooil. op de Oosterhogemehen en een rente 
van 4 gl uit Claes Thymans huis, het huis 
daar de genoemde zusters nu wonen in de 
Wulleweverstraat blijft ongedeeld8. 
De vier kinderen zijn dus: Albert, Simon, 
Cornelis en Henrickje. Dit betekent dat Me
lis en een dochter, die echtgenote is of 
wordt van Hutge More, kinderen moeten 
zijn uit een nog eerder huwelijk van Lub
bert Aelts. Nu is ook duidelijk waarom zij 
niet genoemd zijn bij de verdeling in 1636: 
het ging daar over een huis in de Wullewe
verstraat dat kennelijk afkomstig is van de 
kant van Aeltje Simons. 
Op de bloedverwanten Tobias Rutgers en 
Peter Feyt komen we later terug. 
In schema: 

hun moeders goed10. Waarschijnlijk zal 
Lubbert kort hierna met Aeltje Simons zijn 
getrouwd. Van deze drie kinderen kennen 
we al Melis en vermoeden we een zoon 
Aelt, vader van de in 1617 genoemde Hen-
riek en Gerrit. Aelt vinden we op 17 februa
ri 1587 vermeld als huwelijkse voorwaar
den worden gemaakt van Aelt Lubberts met 
Lubbert Aelts zijn vader t e . en Griete Ger-
rits met Pilgrum Goerts Verhorst haar geco-
ren momber ta.z. Aelt geeft te morgengave 
tweehonderd gulden". Het derde kind uit 
het eerste huwelijk moet de met Hutge Mo
re gehuwde dochter zijn. Haar naam vinden 
we in een vermelding van 1 juni 1614: Hut
ge Mora en Eva Lubberts echtel. schenken 
aan Jacobje Jans Poynen wed. van Jan Bit-

Symon Alberts Witt x Woutertje Dageraet 

x(l) Lubbert Aelts (2) x 
-1617 

x (3) Goutje Gerrits 

Aeltje Simons Jannetje Simons Aeltje gen. Dageraatje 
-1603 -1625 -1636 

dochter(l) Melis(l) 
x 

Hutje More 

I 
Albert(2) 
x 
1. Geertje Jacobs 
2. Grietje Willemers 

I 1 I 
Symon(2) Cornelis(2) Henrickje(2) 
x x x 1 6 2 2 
Albertje Douwes Jutje Jacobs Peter Proper 

x 
Hendrick Gijsberts 

Aeltje Fenneken Jacob 

De eerste vrouw van Lubbert leren we ken
nen uit de aantekening van 6 april 1564 dan 
geeft 'Lubbert Aeltsz Cornelisgen Melis
dochter sijn echte wijff twee hondert conin-
cks off Phs. daelers uijt oir beijder guedt ter 
gueder tijt toe mergengave'9. We zien nu 
ook van een aantal kinderen naar wie zij 
vernoemd zijn. Dat uit dit eerste huwelijk 
drie kinderen overleven blijkt uit de ver
melding van 12 december 1579: Lubbert 
Aelts bekent zijn drie kinderen bij zal. Cor-
nelisje Melis elk tweehonderd gulden voor 

ters en haar kinderen 208 gl. als rest van de 
koopsom van een huis in de Hogestraat en 
in een van 31 december 1608: Eva Lubberts 
wed. van Rycket Jacobs met Albert Lub
berts haar broeder en gecoren momber, be
kent haar drie kinderen ieder 100 gl., als de 
vrunden van de kinderen hiermede niet te
vreden zijn, moeten zij aantonen dat de 
boedel meer kan opbrengen. Op 21 juli 
1606 getuigt Eva Lubberts, oud 30 jaar, in
zake een twist tussen Evert van Vanevelt en 
Gerrit Volckerts dat haar man de laatste 
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naar huis heeft gebracht. Eva is dus in 1576 
of 1575 geboren12. 
De beide huwelijken van Eva vinden we in 
de trouwboeken op resp. 17 april 1597 en 1 
januari 1609 ingeschreven. Er huwt een 
Melis Lubberts met Aelken Diericks in 
1591, het huwelijk van Albert met Geertje 
Jacobs dateert van 21 december 1606, dat 
van Simon met Albertje Douwes van 27 
januari 1615, dat van Cornelis met Jutje Ja
cobs van 1 april 1612 en dat van Henrickje 
met Peter Proper van 10 juni 1622. Dit laat
ste huwelijk was overigens ons uitgangs
punt. Vader Lubbert Aelts gaat 16 oktober 
1603 in ondertrouw en trouwt 2 november 
daaraanvolgend met Goutjen Gerrits. 

Aanvulling 
• Vaste spellingregels bestonden niet, al 

kan men na veel lezen wel vaste patro
nen ontdekken in bijvoorbeeld de wijze 
van afkorten. Dat een schrijver niet al
tijd consequent was, lijkt te blijken uit 
het in één stuk schrijven van mondich 
en mondige. Nadere bestudering zal uit
sluitsel moeten geven. Het kan bijvoor
beeld zo zijn dat de schrijver wel dege
lijk consequent is en kiest voor de letter 
g wanneer er een e achter komt. 

• Bij de aanduiding van percelen grond 
wordt hier gebruik gemaakt van zoge
naamde boerenmaten13. Voor de boer 
was een exacte aanduiding zoals wij die 
nu kennen voor een oppervlakte van 
minder belang en bij de onregelmatige 
perceelsvormen ook moeilijk te bepa
len. Belangrijker was hoeveel zaaizaad 
hij voor een bepaald perceel nodig had, 
waarbij men uitging van het hoofdge
was de rogge. Voor grasland zien we 
hier de gres en de dagmaat genoemd. 
Het is onmogelijk om deze maten, die 
met de exploitatie van de grond te ma-
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ken hadden, om te rekenen in exacte 
huidige maten. Globaal komt 1 gres 
overeen met 0,28 ha en 1 dagmaat, spe
cifiek in gebruik voor hooiland, onge
veer met 0,5 ha. Oorspronkelijk is een 
dagmaat de hoeveelheid hooiland die 
een man op een dag kan maaien, maar 
in deze periode zal deze maat, mede 
door de veel regelmatiger percelering 
van de hooilanden, al meer direct aan 
de oppervlakte gebonden zijn. 

• Personen die geen rechtshandelingen 
mochten verrichten, bijvoorbeeld omdat 
ze nog niet mondig waren, hadden een 
voogd nodig, hier momber genoemd. 
Een regelmatig terugkerende uitdruk
king is 'zijn/haar gekoren momber'. 
Hieruit blijkt dat deze voogd/momber 
niet aangewezen werd maar, vaak uit de 
familiekring, was gekozen. Wij herken
nen het woord 'gekoren' nog in ons 
'uitverkoren'. 

Noten 
1. ORAH inv. nr. 145, fol. 88 vso. 
2. ORAH inv. nr. 146, fol. 172 vso. 
3. ORAH inv. nr. 143, fol. 489 vso. 
4. ORAH inv. nr. 143, fol. 531 vso 
5. ORAH inv. nr. 145, fol. 348 vso 
6. ORAH inv. nr. 146, fol. 178 vso 
7. ORAH inv. nr. 141, fol. 234 vso. 
8. ORAH inv. nr. 141, fol. 404 vso. 
9. ORAH inv. nr. 136, fol. 248 vso. 
10. ORAH inv. nr. 138, fol. 318 vso. 
11. ORAH inv. nr. 139, fol. 183 vso. 
12. ORAH inv. nr. 143, fol. 265; nr.142, fol. 

191ennr. 142, fol. 8. 
13. H.K. Roessingh, 'Gelderse Landmaten in 

de 17e en 18e eeuw, een empirische benade
ring', Bijdragen en Mededelingen betreffen
de de Geschiedenis der Nederlanden 83, 
(1969) 53-98. 
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Boek op CD 
M. van den Dobbelsteen 

Boek op CD is een initiatief voor behoud, 
conservering en verspreiding van antiqua
rische boeken. Boek op CD heeft een part
nerovereenkomst met het internationale 
Archive CD Books. 

Eén van de bookeye-scanners 
(Er bestaan verschillende types) 

De boeken of andere daarvoor geschikte 
originelen worden gescand met de hoog
waardige Bookeye-boekscanner. 
De Bookeye-scanner is van het overhead 
type. Het grote voordeel van dit type scan
ner is, dat het origineel (krant of boek) vol
komen in tact blijft en dus niet beschadigd 
wordt. Het ligt vrij op de onderplaat en 
wordt van bovenaf belicht. 
Het knappe van de scanner en de bijbeho
rende software is dat er automatische cor
rectie plaats vindt van de onvolkomenhe
den die bij het scannen kunnen optreden 

zoals het niet helemaal horizontaal liggen 
en wisselende marges. De beelden, die ver
kregen worden zijn recht en onvervormd in 
een hoge resolutie. 

Voor de tekstherkenning (OCR) gebruikt 
Boek op CD het programma FineReader. 
Er worden PDF-bestanden gemaakt, die 
met Adobe gelezen kunnen worden. 
Daarbij wordt 'tekst onder beeld' gebruikt: 
je ziet de oorspronkelijke drukletter op het 
scherm, maar daarachter zit 'computer
tekst' waarin je kunt zoeken en indexeren. 

Naast de moeilijke verkrijgbaarheid van de 
betreffende publicatie in originele vorm, 
schuilt hierin de grote extra waarde van de 
boeken die op cd te koop worden aangebo
den. 

Bij het zoeken van een naam, plaats of da
tum in een (historisch) boek hoeft niet 
meer bladzijde voor bladzijde nauwkeurig 
gelezen te worden om juist dat ene te vin
den. De zoekfunctie van de software neemt 
dat van u over en markeert de gevraagde 
tekst in een paar seconden in het hele 
boek! 

Boek op CD werkt samen met archieven, 
bibliotheken en verzamelaars om zeldzame 
en beperkt toegankelijke boeken te digitali
seren en op cd te zetten. De eigenaar krijgt 
de cd van het ter beschikking gestelde ma
teriaal gratis en Boek op CD verkoopt hier 
cd's van voor een laag bedrag (ter bestrij
ding van de onkosten) via het internet en 
eventueel via derden. 
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De collectie omvat thans ongeveer 150 ti
tels, ingedeeld in verschillende rubrieken 
zoals aardrijkskunde, genealogie, kunst, 
Nederlands Indië, politiek en techniek. 
Wekelijks worden titels toegevoegd. 
U kunt de collectie bekijken op 
www.boekopcd.nl 

Wanneer u een of meerdere boeken wilt la
ten scannen kunt u contact opnemen 
met Boek op CD, bijvoorbeeld via e-mail; 
welkom@boekopcd.nl en als de uitgave(n) 
daar geschikt voor is/zijn (o.a. in het alge-

Boek op CD 2 
H.M. Lups 

Onlangs bezocht ik in Apeldoorn het be
drijf 'Boek op CD', een nevenactiviteit van 
Easy Data B.V. 
Er is en wordt door hen een grote variëteit 
aan cd's geproduceerd, o.a. op het gebied 
van aardrijkskunde, economie, genealogie, 
geneeskunst, geschiedenis, Nederlands-
Indië, onderwijs en politiek. Geregeld wor
den nieuwe items toegevoegd. 
Dit initiatief leek mij ook een aantrekkelij
ke aanvullende mogelijkheid te bieden voor 
genealogen. Naast de cd's geproduceerd 
door o.a. de Stichting Historie Future en 
Paul DeBry zijn er ook bij Boek op CD ver
schillende titels die de moeite waard zijn 
om te bezitten. Reden om met de initiatief
nemers kennis te maken en te zien hoe het 
productieproces zich afspeelde. Basis bleek 
de fantastische techniek inclusief software 
van de scanner. Van een opengeslagen 
boek, waarvan de pagina's niet geheel vlak 
lagen, kwamen prima scans te voorschijn. 
Ik herinner mij een tijd geleden bij de TU-
bibliotheek in Delft een soortgelijke scan
ner gezien te hebben. Deze werd daar ge

meen vrij van auteursrechten, d.w.z. boe
ken, ouder dan 75 jaar) kan het gescand en 
op cd gezet worden. 

Naast het vervaardigen van cd's die door 
ons worden verspreid, kan men ook terecht 
voor producties in opdracht. Er zijn instan
ties en verenigingen, die zelf zeggenschap 
over de productie en verspreiding van hun 
gedigitaliseerde uitgaven willen houden zo
als bijv. kwartierstatenboeken of jaarboe
ken. 

bruikt om van allerlei (ten dele kwetsbare) 
originelen kopieën te maken ten behoeve 
van studenten, maar ook voor geïnteres
seerden elders in de wereld. 

Dit bezoek heeft ook tot nuttige afspraken 
geleid. Naast de reeds door ons te leveren 
cd's kunnen wij vanaf nu ook de cd's van 
Boek op CD leveren, waarbij wij ons in 
eerste instantie richten op de cd's die inte
ressant voor genealogen zijn. Als voorbeeld 
noemen wij het Aardrijkskundig Woorden
boek der Nederlanden van A.J. van der Aa, 
Register der protocollen van notarissen in 
Nederland (1916) en het Notariaat in 
Friesland voor 1811. De prijzen bedragen 
resp. € 39,--, € 15 en € 10, waarvoor men 
niet alleen de volledige tekst ter beschik
king heeft, maar deze ook op elk woord kan 
doorzoeken. Uiteraard kunnen ook de ande
re cd's bij ons worden besteld. 
De voornaamste items, waaronder de hier 
genoemde, nemen wij in voorraad en deze 
zullen dan ook aan onze bestellijst worden 
toegevoegd. 
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Zegels en het CBG 
H.M. Lups 

Grootzegel van Delft 

Zegelkunde, de bestudering van zegels kan 
belangrijk zijn voor genealogen. De kennis 
betreffende zegels noemt men ook sigillo-
grafie (sigillum = beeldje of tekentje) of 
ook wel sphragistiek (sphragistiek of sfra-
gistiek, afgeleid van het Griekse woord 
sphragis = zegelring) 
Sigillum werd zowel gebruikt voor het 
stempel als de afdruk daarvan. 

Zegelen wordt vaak in verband gebracht 
met heraldiek. Dit omdat op zegels vaak 
wapenafbeeldingen voorkomen. De ge
schiedenis van het zegelen is echter veel 
ouder dan die van de heraldiek. 
De oudst bekende zegels zijn afdrukken 
van stenen stempels (ook ronde rolstem
pels) uit Mesopotamie en Perzie en zijn van 
zo'n 5000 jaar terug. Ze werden in klei ge
drukt of gerold. De Egyptenaren kenden 

zegelranden. Volgens het Oude Testament 
kreeg Jozef op gegeven ogenblik de zegel
ring van de farao. Ook in de Grieks-
Romeinse tijd kende men het gebruik van 
het zegelen. 
Na de Romeinse tijd bleef het gebruik van 
zegelringen en van antieke zegelstenen 
voortbestaan. Zowel vorsten als kerkelijke 
hoogwaardigheidsbekleders bleven zegelen. 
Op 27 mei 1653 werd een zegelring met als 
opschrift 'CHILDERICI REGIS' gevonden 
in een graf te Doornik, zodat men aanneemt 
dat de in 481 op 45 jarige leeftijd overleden 
Childerik I, koning van de Salische Franken 
in Noord Gallië, daar begraven is. In 1851 
is die zegelring uit het penningkabinet te 
Parijs gestolen. Men was blij dat men er 
althans een afdruk van bezat. 
De zegels van de Karolingische koningen 
zijn ovale afdrukken waaraan soms een om-
schrift toegevoegd is. 

In Europa ging het zegelen een grotere rol 
spelen als legalisatiemiddel bij uitstek, ook 
al omdat de kunst van het schrijven maar 
door weinigen werd beheerst. 
In 1181 stelde paus Alexander III het zege
len verplicht wilde een stuk rechtsgeldig 
zijn. Dit veroorzaakte een lawine aan nieu
we zegels. Men kan stellen dat ieder die iets 
betekende een persoonlijk zegel had. Dit 
gold niet alleen voor de wereldlijke en ker
kelijke overheid, maar tevens voor bijvoor
beeld kooplieden en gildenmeesters. 
Misbruik werd uiteraard streng bestraft. 
Naarmate het onderwijs verbeterde en meer 
mensen de kunst van het schrijven min of 
meer beheersten, werd naast het plaatsen 
van een zegel het plaatsen van een handte
kening gebruikelijk. 
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kerkelijk zegel (eerste helft 14e eeuw) 

Zegelstempels werden in opdracht vervaar
digd door goud- en zilversmeden, munt- en 
steensnijders. Het maken van een zegelring 
met randschrift en afbeelding (eerst een 
portretafbeelding, later met een wapenfi-
guur of anderszins) gold in enkele plaatsen 
als proefstuk voor stempelsnijders.. 
Zegelstempels werden in allerlei uitvoerin
gen vervaardigd. Men kent ze onder meer 
van goud, zilver, ijzer, ivoor en edelsteen. 
De vorm van het stempel was veelal rond, 
maar ook wel ovaal of ogiefvormig 
(spitsovaal, vooral voor kerkelijke en vrou
wenzegels). Vanaf de late Middeleeuwen 
kwam het ruitvormige zegel in gebruik 
voor vrouwen. Vanaf de zeventiende eeuw 
was het zegel van ongehuwde vrouwen 
ruitvormig, van gehuwde ovaal. De middel
lijn varieerde als regel van 3 tot 15 cm. 

Oorspronkelijk gebruikte men alleen por
tret- of beeldzegels met een afbeelding van 
de zegelaar. In en na de kruistochten kwam 
met de ontwikkeling van de heraldiek het 
wapenzegel in gebruik. Eerst alleen de af
beelding van het schild, later ook de helm 
en het helmteken, de dekkleden en de 

ruiterzegel (eind 14e eeuw) 

schildhouders. De legende, het omschrift 
met namen en titels van de zegelaar ontbra
ken niet. Ze waren veelal in het Latijn op
gesteld, zo nodig met afkortingen als de 
ruimte te klein was. 

In ons land zijn de oudste zegels uit de elf
de eeuw (graven- en bisschopszegels). De 
oudst bekende stadswapens zijn uit de 
twaalfde eeuw. Steden, gemeenten en dor
pen hadden hun eigen zegel. 
Grote streden hadden het groot (major), 
middelbaar (médiocre) en 'kleijn se-
gel' (minor, parvum), zoals ook bij de vor
sten gebruikelijk was. Verder kende men 
het sigillum secretum als contrazegel. 
Burger- en boerenzegels werden gebruikt 
vanaf de dertiende eeuw. Waarschijnlijk 
zijn van de schepenzegels het grootste aan
tal bewaard gebleven omdat vele door hen 
te zegelen stukken bewaard zijn gebleven. 

Van stempels van allerlei instellingen als 
kloosters en steden zijn er nogal wat be
waard gebleven. Enkele steden bezitten een 
hele collectie van vroeger gebruikte stads-
of gemeentestempels. De overheidsstem-
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pels waren uiteraard erg belangrijk Ze wer
den vaak uit voorzorg aan een of andere 
functionaris toevertrouwd: bijv. de zegelbe
waarder, de grootzegelbewaarder of de bur
gemeester. Deze was er verantwoordelijk 
voor en op het verloren laten gaan stonden 
zware straffen. Daarentegen zijn er maar 
weinig stempels bewaard gebleven van par
ticulieren. Ze waren persoonsgebonden en 
werden na het overlijden van de betrokken 
persoon in de kist meegegeven, vernietigd 
of onklaar gemaakt om te voorkomen dat ze 
nog gebruikt konden worden. 

Het materiaal voor de zegels varieerde. 
Men kent gouden, zilveren en later loden 
zegels van pauselijke bullen, maar oor
spronkelijk werd als zegelmateriaal vooral 
een mengsel van was, hars, lijnolie en ter
pentijn gebruikt. Oorspronkelijk was de 
kleur vetachtig geel. Later werd er kleurstof 
toegevoegd. De kleur rood was zeer ge
liefd. Het gold als een eer om met deze 
kleur te mogen zegelen. Keizers en konin
gen zegelden rood, de adel begon groen te 
zegelen, maar gingen later over op rood. 
Edelvrouwen gebruikten witte was, steden 
en burgers groen. Bij het verouderen ver
kleurde dit groen in een bruinachtig zwart. 
Waszegels werden soms in houten, blikken, 
koperen of zilveren doosjes afgedrukt.De 
staart ging dan over de bodem door twee 
openingen in de rand. Later ging men lak-
zegels gebruiken. Zegellak is een gekleurd 
harsmengsel, dat gemakkelijk smelt, spoe
dig verstijft, zich aan de ondergrond (pa
pier) vasthecht en een scherpe afdruk geeft 
van de daarop gedrukte stempel. 

Zegels werden op verschillende manieren 
aan een akte of ander stuk bevestigd. 
1. Opgedrukt op het perkament 
2. Door een reep onder aan het perkament 

los te snijden, door het perkament te 
rijgen en daaraan het zegel te bevesti
gen. Dit heet doorstoken aanhangend. 
Meest gebruikt: het dubbelvouwen van 
de onderste rand van het perkament, 
daarin voor ieder zegel een snede te 
maken en door iedere snede een reep 
perkament of een koord te halen om 
daar het zegel of de zegels te bevesti
gen. Soms ziet men zo hele reeksen ze
gels aan charters hangen. Deze zegels 
zijn uithangend bevestigd. 

In allerlei archieven komt men gezegelde 
stukken tegen. Daarnaast zijn er ook vele 
gezegelde stukken in particuliere handen. 
Op veilingen, waar oude stukken aan de 
man gebracht worden vindt men geregeld 
actes enz. aangeboden, met zegel(s), al dan 
niet beschadigd. Ook komen nog geregeld 
nieuwe zegelvondsten voor. Soms op 
vreemde plaatsen. Bij de nieuwbouw achter 
het Goois Museum te Hilversum is achter 
het museum een beerput geopend met vele 
vondsten, waaronder lakzegels. Ook in een 
beerkelder te Gorinchem (Huis van Paffen
rode) kwamen lakzegels te voorschijn. Bij 
de verbouwing van de kelder onder Hooge 
Steenweg 9-11 in 's Hertogenbosch werd 
eveneens een beerput gevonden met vele 
interessante vondsten, w.o. lakzegels, waar
schijnlijk afkomstig van J. van Beusekom, 
boekverkoper en later notaris. 

Genealogisch zijn de zegels op of aan aktes 
het interessantst omdat men naast de zegel-
afbeelding ook de naam van de zegelaar 
aan de weet komt. Maar ook de talrijke los
se zegels kunnen informatie verschaffen 
door de combinatie van randschrift en af
beelding. En soms zit aan een charter of ak
te een beschadigd exemplaar, terwijl men 
los gave exemplaren kan aantreffen. 
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Genealogie is door de eeuwen heen beoe
fend. Zowel bij de Israëlieten als bij de 
Arabieren kent men lange afstammings-
reeksen, vooral ten behoeve van aanspraken 
en erfenissen. Maar ook in Europa kent 
men afstammingsreeksen die tot de vijfde 
eeuw teruggaan, al dan niet betrouwbaar. 
Om voor bepaalde functies in aanmerking 
te kunnen komen, werden stambomen op
gesteld om aan te tonen dat men tot een be
paald geslacht behoorde. Dat die oude 
stambomen niet altijd even betrouwbaar 
zijn gebleken valt buiten het kader van dit 
artikel. Belangstelling voor de zegelkunde 
ontstond, enkele uitzonderingen buiten be
schouwing gelaten, eerst echt in de negen
tiende eeuw. 
In 1847 verscheen "Grondtrekken der Ne-

Fragment van een 19de 
eeuwse zegelverzameling, 
nu in bezit van de auteur 

derlandsche zegel en wapenkunde" van mr. 
L.Ph.C. van den Bergh. In het voorwoord 
van de derde druk (1881) zegt hij onder 
meer: ".... Meende ik eenen stap verder te 
moeten gaan, en wat vroeger slechts even 
werd aangeduid, waar het noodig scheen, 
nader te moeten uitwerken, ten einde de 
wetenschapelijke waarde er van te ver-
hoogen, en ook voor de opzigters van ar
chieven, en hen die de geschiedenis der 
middeleeuwen wenschen te beoefenen, 
eene elders niet te vinden handleiding voor 
de oude zegelkunde te leveren. De kennis 
der zegels is voor dien tijd eenen onmisbare 
hulpwetenschap. De onderlinge betrekking 
der geslachten wordt daaruit opgehelderd, 
en de rol, die deze of gene in de burgerlijke 
twisten dier dagen speelt, kan men meerma-
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len reeds uit de beschouwing van zijn zegel 
raden, zooals uit de historische werken van 
Van Spaen duidelijk wordt. En gelijk de 
oude oorkonden de beste bewijzen zijn 
voor geslachtboeken, zoo zijn de oude ze
gels, aan de charters gehecht, een sprekend 
teeken van de verwantschap der verspreide 
takken van een geslacht." Maar in het boek 
komt nauwelijks iets over zegels voor. In 
"Studiën over wapen- en zegelkunde"door 
J. ter Gouw, verschenen in 1865 komt de 
zegelkunde uitgebreider aan de orde. In 
hoofdstuk V, De Zegelkunde, zegt hij onder 
meer: "En wij meenen met nog groter "regt 
de sphragistiek de zuster der heraldiek te 
mogen noemen, - immers voor zooveel 't 
geoorloofd is, daarbij uitsluitend te denken 
aan de zegels der middeleeuwen. De wa
pens in de zegels zijn zóó menigvuldig, dat 
zelfs de zegels ons thans nog een milde 
bron voor de kennis der wapens oplevert, -
ook is een groot aantal wapens uit de zegels 
ontstaan, - en wederkeerig zijn ook weer 
zegels uit wapens gevormd. Er is in en na 
de middeleeuwen, voortdurend een zeer 
naauwe aanraking geweest tussen Sphragis
tiek en Heraldiek". Ook zegt hij: "Wapen 
en zegel beiden waren hieroglyphen, ge
heimzinnig in figuren en zamenstel, maar 
altijd vernuftig en treffend, en in hun zin
rijk beeldschrift vol beteekenis. Het wapen 
evenwel een erfelijkeigendom van een 
gantsch geslacht; - het zegel slechts per
soonlijk, en beperkt tot den levensduur van 
een enkelen. Hierdoor vooral zijn wapen en 
zegel wezentlijk onderscheiden, - het wa
pen vertegenwoordigde het geslacht - het 
zegel alleen den persoon." 
De auteur behandelde beknopt de geschie
denis van het zegel. Ook schonk hij aan
dacht aan de stempels, het gebruik, o.a. 
grootzegel, zegel ter zaken, zegel van ver
bande, geheimzegel, de taal van de om-

schriften, gebruikte afkortingen, verdeling 
van de grootte (ontleend aan Jacob de Rie-
mer), soorten zegels als beeldzegels, wa-
penzegels, sprekende zegels, figuurlijke ze
gels en historisch zegels, een indeling naar 
de emblema's (= zinnebeeldige voorstellin
gen). 
Mr. N. de Roever Az. publiceerde (circa 
1880 ?) "Het verzamelen van zegels" met 
als ondertitel: Handboek voor het aanleg
gen van eene zegelverzameling. Het begint 
met de geschiedenis van het zegel en het 
zegelmateriaal. Een van de problemen 
waarmee hij te maken had was de kwaliteit 
van de afbeeldingen, die in een handleiding 
van een zegelverzamelaar toch onmisbaar 
waren. In zijn boekje zijn afbeeldingen op
genomen met behulp van de paniconogra-
fïe, een gewijzigde toepassing van de foto
grafie op zink. Ze werden eerst met de hand 
op dubbele grootte getekend en werden bij 
de zincograaf op ware grootte terugge
bracht. Het lijkt mij niet de meest geschikte 
oplossing om aan afbeeldingen voor de ver
zamelaar te komen. Ook beschrijft hij hoe 
je kopieën van zegels kon maken, omdat 
men lang niet alle zegels als origineel te 
pakken kon krijgen. 

Voor ontwikkelingen in Duitsland verwijst 
de auteur naar het tijdschrift van Rietstap: 
De Heraldieke Bibliotheek (1872-1883, in
middels bij de Stichting Historie Future op 
cd-rom gezet). 
De Roever geeft wenken hoe een verzame
ling aan te leggen waarbij men zich zou 
moeten onthouden van lakzegels. 

Mr. L.Ph.C. van den Bergh publiceerde als 
Archivaris van het Rijk in 1878 de 
"Beschrijving der vroegere Nederlandsche 
gemeentezegels in het Rijks-archief en ook 
elders bewaard, benevens der buitenland-
sche in het Rijks-archief berustend". Hij 
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vond het noodzakelijk, wilde de verzame
ling een nuttige strekking geven en die voor 
wetenschappelijke nasporingen vruchtbaar 
te maken, de aanwezige gemeentezegels te 
beschrijven. Hierbij merkte hij op "Eene 
beschrijving van zegels kan eene afbeelding 
niet vervangen, die, wanneer zij getrouw is, 
niet enkel de figuren, maar ook het karakter 
der middeleeuwsche kunst terug geeft. Het 
is te wenschen dat dergelijke afbeeldingen, 
voor elke provincie afzonderlijk, te eeniger 
tijd het licht mogen zien, want het karakter 
der zegels is niet overal hetzelfde ....". 
Bij de beschrijving heeft men zich tot de 
authentieke stukken bepaald. Omdat de ver
zameling zeer beperkt was is hulp ingeroe
pen van de provinciale archivarissen. Deze 
beschrijving kent desondanks vele hiaten. 
Zo worden van Utrecht achttien zegels be
schreven, van Groningen vijf en van Dren
the twee. 

Een enkel voorbeeld moge laten zien in 
welke vorm de beschrijving plaats vond: 
Oploo. (St. Anthonis.) 1628. St. Anthonis 
met het varken, in de regterhand een staf, in 
de linker een schild, waarop een springende 
bok. 
Randschrift: Sigill. Scabinorum St. Antony. 
Anno 1628. 
Middellijn: 4 c. 
Afdruk in lak, Verzameling. 

Inmiddels is de situatie veranderd. Welis
waar zijn de zegels zelf ook nu veelal bui
ten beeld, maar in toenemende mate kunnen 
en worden er betaalbaar goede fotografi
sche en/of digitale opnames van gemaakt. 
In Brabant is men daar al geruime tijd mee 
bezig. Ir. Zeven, o.a. bekend heraldicus en 
erevoorzitter van de vereniging Veluwse 
Geslachten, fotografeerde de zegels in het 
gemeentearchief van Wageningen, met het 

voornemen deze nog eens op een cd-rom te 
zetten. Een ander en heel mooi voorbeeld is 
het boek "De Zwolse schepenzegels", uit
geven door Waanders Uitgevers. Het bevat 
een reeks afbeeldingen van burgerzegels 
van de Zwolse schepenen over de periode 
1374 tot 1807. 
Bij ieder zegel is de persoon van wie het 
zegel was genoemd, zijn functie, de bron, 
de datum, het randschrift, de voorstelling, 
het formaat en het inventarisnummer. Be
schreven zijn zo ruim 500 zegels. Het verg
de meer dan 14.000 arbeidsuren van vrij
willigers om dit project tot stand te bren
gen. Wel geeft dit een beeld van de grote 
hoeveelheid werk dat verricht moet worden 
om zegelcollecties te ontsluiten! 
Juist omdat de originelen minder toeganke
lijk zijn is dit Zwolse initiatief een zeer lof
felijke activiteit. 

In 1997 startte het CBG met de heraldische 
databank onder leiding van Hans Nagte-
gaal. Deze Heraldische databank telt inmid
dels zo'n 20.000 wapens en kan in de stu
diezaal of via het internet (www.cbg.nl) 
worden geraadpleegd. De gebruiker heeft 
de gelegenheid te zoeken op naam, maar 
ook in de tekst van de wapenbeschrijving. 
Op de studiezaal wordt daarbij de wapente-
kening getoond, op het internet niet. Dit 
laatste om heraldische beunhazerij niet in 
de kaart te spelen. Wie in de afbeelding ge
ïnteresseerd is kan tegen een kleine vergoe
ding een kleurenprint kopen van de afbeel
ding met de bijbehorende tekst. Deze wordt 
vanuit de database gegenereerd als pdf-
bestand. 

Het CBG heeft nu een verdergaande activi
teit tot ontwikkeling gebracht. In het Ar-
chievenblad van februari 2004 kondigt Rob 
van Drie, hoofd van de afdelingen collectie 
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en uitgeverij van het CBG, de wording aan 
van een zegelbank. 
Het hiernavolgende ontlenen we bijna 
woordelijk aan zijn artikel. 
Het werken aan de Heraldische databank 
heeft veel kennis opgeleverd, die ook bruik
baar is voor de nu gestarte Zegelbank. 
Het CBG heeft een kleine vijfhonderd losse 
waszegels in beheer, waarschijnlijk een 
vergelijkbaar aantal hangend aan charters 
(vooral in familiearchieven) en daarnaast 
ongeveer 50.000 lakzegels. Voor beide 
geldt dat ze op dit moment niet goed ont
sloten zijn. Bovendien zijn ze, zoals be
kend, kwetsbaar. De zegels zullen de ko
mende jaren beschreven worden in de Ze
gelbank. 

Zij worden eerst digitaal gefotografeerd en 
daarna volgt een beschrijving. Deze is uit
gebreider dan voor de Heraldische data
bank. Voor zover van toepassing komt van 
elk zegel informatie over randschrift, kleur, 
vorm, afmetingen, materiaal, zegelvoerder, 
datering, plaats, wapenbeschrijving en bron 
in de databank. Ook de digitale foto krijgt 
hierbij een plaats. 
De beschrijving is inclusief de foto vrijwel 
direct na invoer in de studiezaal en na enke
le weken, na de periodieke update van de 
internetbestanden, ook via het internet te 
bekijken. Het CBG verwacht hier minder 
misbruik door beunhazen. Op deze manier 
komt prachtig studiemateriaal beschikbaar, 
niet alleen voor wie zijn familiewapen 
zoekt, maar ook voor wie in de geschiede
nis van de heraldiek geïnteresseerd is. 
Het CBG onderzoekt nu of deze Zegelbank 
verbreed kan worden door andere instellin
gen er bij te betreken. Door de invoer web-
based te maken zou elke instelling die deel 
wil nemen aan dit samenwerkingsproject 
zijn zegelfoto's en beschrijvingen on line 

toe kunnen voegen aan de centrale databa
se. Het bestand is dan via de websites van 
de deelnemende instellingen te benaderen. 
En de gebruiker ervan krijgt bij het raadple
gen van de resultaten behalve de foto en 
beschrijving ook een duidelijke verwijzing 
naar de instelling die het originele zegel be
heert. 

Ik ben benieuwd in hoeverre men tot sa
menspel zal komen. Bemoeilijkende factor 
zijn bijvoorbeeld de kosten die door som
mige archieven zijn gemaakt om hun zegel
collectie gefotografeerd te krijgen. Worden 
nu afdrukken verlangd dan kan men die te
gen vergoeding verstrekken, om zo nog iets 
van de gemaakte kosten terug te krijgen. 
Als men nu de collectie op het internet zet, 
kan ieder er gratis gebruik van maken. In 
hoeverre gaat een dergelijk aspect meespe
len? 
Al bij al hoop ik dat deze zegelbank lande
lijk wordt en dat er heel wat archieven en 
anderen, bijv. de NGV mee gaan doen. Mo
gelijk kunnen op gegeven ogenblik ook 
grotere of kleinere verzamelingen in han
den van particulieren of aanwezig in fami-
liearchievenarchieven worden verwerkt. 

Wist u trouwens dat de zegelcollectie in het 
Nationaal Archief haar oorsprong te danken 
heeft aan hetgeen bijeengebracht is door de 
Nederlands genealoog Van Spaen la Lecq, 
Grootmeester van Wapenen van het Ko
ninkrijk Holland, daarna eerste president 
van de Hoge Raad van Adel. Uit diens na
gelaten boedel werd deze collectie bene
vens een verzameling oorkonden en andere 
stukken door koning Willem I aangekocht 
en aan het Algemeen Rijksarchief overge
geven. 
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Stamreeks van het geslacht De Hoogheyt 
K.J. Slijkerman. 

Inleiding 

In de zeventiende eeuw leefde te Puttershoek een familie onder de naam de Hoogheyt. 
Deze familienaam zou aanvankelijk een bijnaam geweest kunnen zijn of mogelijk wel 
was de naam aan een schip ontleend, want vermoedelijk betrof het een schippersfamilie. 
Waarschijnlijk ten gevolge van uitsterven verdween deze naam in de jaren 1650 uit Put
tershoek en deze werd ook elders in De Hoeksche Waard niet meer aangetroffen. 
Ondanks dit vroege uitsterven zijn er heden ten dage tallloze nazaten die van een dochter 
uit dit geslacht stammen, hetgeen voor mij een motivatie is geweest om eens een nader 
onderzoek naar deze groep in te stellen. Een familiewapen heb ik bij mijn onderzoek niet 
aangetroffen. 

I. PIETER N.N., geb. ca. 1565 (geschat). Hij huwde met N.N. 

Onderzoek in de schaarse archivalia van Puttershoek van rond 1600 en die van omliggen
de plaatsen heeft tot op heden geen nadere gegevens over deze Pieter opgeleverd. Gezien 
het behoorlijke leeftijdsverschil van tenminste 15 jaren tussen zijn kinderen Cornelis en 
kennelijke dochter Neeltgen kunnen zij uit verschillende huwelijken zijn geboren. 
Kinderen: 
1. CORNELIS, volgt II. 
2. Mogelijk: NEELTGEN PIETERSDR., geb. ca. 1600, j.d. (1627) overl. tussen 1633 

en 1636. Zij huwde Puttershoek (ondertr. ald. 23 oktober) 21 november 1627 met 
Cornelis Hendricksz. Wieldrayer, j.m. van Puttershoek (1627), weduwnaar geb. 
en wonende Puttershoek (1637), wieldraaier te Puttershoek, overl. tussen 26 april 
en 18 december 1637. Hij hertr. Puttershoek (ondertr. ald. 4 april) 26 april 1637 
met Margien Aryensdr. (weduwe van Jan Roijlantse Glasemaecker, geb. Goids-
chalksoord of Heinenoord, wonende Puttershoek in 1637. Zij hertr. Puttershoek 
(ondertr. 9 februari) 3 maart 1641 met Isaack Pietersz., wonende te Strijen, we
duwnaar van Niesien Pietersdr.). 

Cornelis Henderickse, inwoner van Puttershoek, kwam op 24 maart 1637 met 
Cornelis Pietersen Hoocheyt, oom en bloedvoogd van zijn nagelaten weeskinde
ren bij Adriaenken (moet zijn: Neeltgen !) Pieters, tot uitkoop van zijn kinderen: 
Elisabet, 9 jaar, Adriaenken, 8 jaar, Marya, 6 jaar en Henderick, 4 jaar oud. Vader 
Cornelis Henderickse zou in de boedel blijven zitten en daarvoor zou hij zijn kin
deren moeten opvoeden etc. en hen bij mondigheid 50 Car. gld. uitreiken. Bij de 
akte is geschreven dat deze akte van uitkoop op 2 november 1642 teniet werd ge
daan omdat de kinderen met elkaar de som van 50 gld. verteerd hadden.1 
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Voor 18 december 1637 was Cornelis Heyndrickxss. echter al gestorven, want 
toen kwam zijn weduwe Marijken Aryensdr. met Cornelis Pieterss. Baers (!) tot 
een akkoord over de vaderlijke goederen of erfhuiscedulle der kinderen. Deze 
laatsten zouden hieruit 32 Car. Gld. ontvangen.la Opmerkelijk genoeg is hier we
derom sprake van Cornelis Pieters Baers i.p.v. Hoogheyt! Zou Baers wellicht zijn 
oorspronkelijke familienaam zijn geweest en werd deze langzamerhand verruild 
voor de bijnaam (De) Hoogheyt of was Baers wel degelijk de goede familienaam 
en heette de oom en voogd uit de voornoemde akte van 24 maart 1637 ten rechte 
Baers en was er door de secretaris in die akte de fout gemaakt hem met de naam 
Hoochheyt aan te duiden? 

Uit het eerste huwelijk van Cornelis werden de volgende kinderen te Puttershoek 
gedoopt: a. Elisabeth ged. 16 januari 1628 (get. Dirrick Cornelis, Pieterge Jans), 
b. Adriaantgen, ged. 25 maart 1629 (get. Cornelis Pieters, Deliantje Cornelis, Sij-
chie Pieters), c. Maritge, ged. 24 november 1630, en d. Heyndrick, ged. 7 juli 
1633 (get. Abraham Lenaerts, Maerten van Dilsen, Cleys Meews, Heyltgie Rey-
ers, huysvr. van de predicant van Simonshaven). 

In 1643 kreeg Cornelis Pieterse Hoogheyt door de diakonie van Puttershoek be
taald voor het in huis nemen van ene Henderick, ongetwijfeld het jongste kind 
van zijn zwager de wieldraaier.2 In 1644 en 1646 staan door de diakonie betalin
gen geboekt aan de vrouw van Hoogheyt voor het houden van - ongetwijfeld het
zelfde- kind van Cornelis Heyndrickse Wieldrayer.2 

3. Mogelijk: SIJCHIEN PIETERSDR. 
Zij was op 25 maart 1629 doopgetuige te Puttershoek bij een kind van (haar zus
ter ?) Neeltje Pietersdr. voornoemd. Te Puttershoek werd over haar verder niets 
aangetroffen. 

II. CORNELIS PIETERSZ. (DE) (ouwe) HOOGHEYT, geb. ca. 1585, mogelijk 
schipper, woonde te Puttershoek, overl. (beste doodkleed Puttershoek, pro deo, 8 juli) 
1657.3 Hij huwde metN.N., overl. in of na 1657. 

Cornelis is in het in 1626 opgestelde kohier der 1000e penning over Puttershoek niet aan
geslagen4, zodat hij geen 1000 gld. gegoed was ofwel hij daar nog niet woonachtig was. 
In 1636 werd aan 'Hoochheyt van Puttershoek' werkzaamheden in de polder het Oude 
Land van Strijen aanbesteed.5 Deze vermeldingen betroffen wellicht Cornelis. 
Cornelis Pieters Hoogheyt was in 1637 te Puttershoek getuige bij het huwelijk van zijn 
dochter Maergien. 
Hij werd na belijdenis op 3 april 1638 lidmaat aldaar.6 

Als 'Cornelis P(iete)r Baers' (!) is hij genoemd in een akte van 10 november 1644 als 
grootvader en voogd van de kinderen van zijn overleden dochter Marijke Cornelisdr.7 

Wellicht was hier sprake van een door de secretaris gemaakte fout of was Baers zijn aan
vankelijke familienaam, waardoor er bij de secretaris van Puttershoek terecht enige ver-
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warring bestond. Hoe Cornelis te boekte stellen? Ook in de akte van 18 december 1637 is 
immers sprake van de naam Baers. 
Op 31 januari 1646 betaalde de (niet bij name genoemde) huisvrouw van de Hooghheyt 
25 gld. 19 stuivers aan de Armen van Puttershoek vanwege een eerdere lening.2 

Tussen 1644 en 1656 wordt in de diakonierekeningen van Puttershoek tal van malen mel
ding gemaakt van betalingen en verstrekkingen aan (de) Hoogheyt of diens vrouw, zonder 
dat duidelijk is wie hiermee bedoeld werd: vader Cornelis of zijn zoon Dirck of hun res-
pektieve echtgenote. Ik opteer op de vader en diens vrouw.2 In 1648/1649 kregen de 
Hoogheyt en zijn vrouw van de diakonie elk een paar muilen, gemaakt door de Putters-
hoekse schoenmaker Marynis Jansz. (Morgaert).2 In de jaren 1651-1654 kreeg de Hoog
heyt ondersteuning van de Puttershoekse diakonie; o.a. met de verstrekking van turf.2 In 
een akte gedateerd 29 september 1655 legden de schepenen Jan Teunis Polderman en 
Leendert Clootwijck op verzoek van de Puttershoekse predikant Isakus de Winter een 
verklaring al over 'ontstichtinge' tijdens de predikatie enige tijd daarvoor door Cornelis de 
Hoogheyt, waardoor de kerkdienst ernstig gehinderd werd. Voornoemde attestanten had
den Cornelis vervolgens aan de arm genomen en uit de kerk verwijderd.8 Uit een dezelfde 
dag opgemaakte akte blijkt dat de Hoogheyt toen onder invloed van drank de predikant 
ervan had beschuldigd 200 gld. van de Armen te hebben gestolen. Hij gaf toe deze be
schuldiging geuit te hebben en had er zo'n spijt over dat hij 'daer over op sijn knieën sou-
de vallen om vergiffenis te bidden' en dat het 'van harten leef deed.9 

De vrouw van ouwe Hoogheyt ontving in 1655/1656 10 tonnen turf van de diakonie te 
Puttershoek.3 Over de periode 1656/1657 is er sprake van verstrekking van turf aan de 
weduwe van de Hoogheyt.3 Hoewel de oude Hoogheyt pas medio 1657 stierf lijkt mij 
deze boeking toch op diens op leeftijd zijnde vrouw betrekking te hebben en niet op de 
als vroedvrouw werkzame weduwe van zijn zoon Dirck. 
Kinderen: 

1. DIRCK, volgt III. 
2. MAERGIEN CORNELISDR., geb. ca. 1615, j.d. van Puttershoek (1637), belijde

nis Puttershoek 16 april 16421 , overl. tussen 1644 en 1645. Zij huwde Putters
hoek (ondertr. ald. 15 februari) 1 maart 1637 met Jacob (Japick) Ariensz. Decker, 
j.m. van Puttershoek (1637), weduwnaar wonende ald. (1655), meester dekker te 
Puttershoek, overl. tussen 10 november 1680 en 30 juli 1683, zoon van Adriaen 
Cornelisz. Decker. Hij huwde 2e Puttershoek (ondertr. ald. 16 december 1645) 
met Aariaentien Pietersdr. (Beut) (j.d. van Puttershoek, overl. voor 5 december 
1654, dochter van Pieter Beut en Willemtien Aryensdr.). Hij huwde 3e Putters
hoek (ondertr. ald. 18 juni) 1655 met Theuntie Lambertsdr. (j.d. van 's-
Gravendeel, overl. na 30 juli 1683, dochter van Lambert Jansz. en Trijntge Ger-
ritsdr.). 

Aan dit echtpaar is uitgebreid aandacht besteed in de eerdere publicatie over het 
Puttershoekse geslacht Decker alias Dulle. Zie jrg. 2004,28 e.v. 

III. DIRCK CORNELISZ. DE HOOGHEYT, geb. ca. 1610, waarschijnlijk schipper 
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te Puttershoek, overl. (betaling voor het beste doodkleed 30 april) 1653.2 Hij huwde Ie 
voor 1632 Neeltgie Adriaens (Aryens) (Decker), overl. in 1633 of 1634, dochtervan 
Adriaen Cornelisz. Decker. Hij huwde 2e ca. 1634 met Dingen(tje) Jacobsdr., geb. naar 
schatting ca. 1600, vroedvrouw te Puttershoek (1665,1670), overl. na 10 januari 1674. 
Zij huwde Ie ca. 1624 met Lenaert Adriaensz. Decker (zoon van Adriaen Cornelisz. Dec
ker). 

Dingen Jacobs werd op 25 december 1625 na belijdenis lidmaat te Puttershoek." 
Op 21 november 1638 was Dirck Hoogheyt te Puttershoek doopgetuige bij een kind van 
Alu(w)ijn Jacobse en Theuntien Pieters. In de akte is Dirck de zwager van de vader van 
het kind genoemd. Alu(w)ijn was ongetwijfeld een broer van Dingen(tje) Jacobsdr. en hij 
trouwde in eerste echt in 1626 te Puttershoek als jonge man van aldaar. 
Op 27 maart 1643 werd Dirck na belijdenis lidmaat te Puttershoek.10 

Waarschijnlijk was hij identiek met 'Hoocheyt schipper van Pietershoeck', die in 1651 
voor het gerecht te Westmaas opgeroepen was voor een ondervraging op verzoek van de 
Westmaase molenaar Joris Jansz. Kennelijk was hij daar niet zelf verschenen - er is geen 
verklaring van hem genoteerd - want de schout en schepenen konden zijn voornaam niet 
noteren. De akte is evenmin gedateerd.12 

Dinggetie Jacobs, vroedvrouw, weduwe van Dirck Cornelis, legde op 25 augustus 1665 
met Jacob Ariense Decker en zijn vrouw Theuntje Lamberde, en Theunis Janse Glasen
maker, allen inwoners van Puttershoek, een verklaring af van goed gedrag over de 23 jaar 
oude Baertie Hermense, haar overleden vader Hermen Pieterse en haar nog in leven zijn
de moeder Hendrickxie Leenderts, met wie Dinggetie dagelijks omgang had.13 

In een akte van 17 april 1666 verhaalde Dingetje Jacobs, weduwe van Dirck Cornelis, 
met de eveneens te Puttershoek wonende vrouw van Mr. Crestoffel Plaetman en Cornelis 
Gijsberts Bosman, alsmede Meeus Pieters Metselaer, wonende in Sint Anthoniepolder, 
hoe dat zij op 12 april omstreeks de middag geweest waren ten huize van Dirck Jacobse 
te Puttershoek en daar diens huisvrouw Trijntie Jans ziek te bed aantroffen, waarbij zij 
over haar laatste wil had gesproken.14 

Met Cornelis Janse Schipper en Jan Cornelisse was vroedvrouw Dingettie Jacobs, wedu
we van Dirck Cornelisse, allen inwoners van Puttershoek, op dinsdag 7 november 1670 
tussen 12 en 1 uur 's nachts geweest ten huize van Willem Janse Donder, waarbij zij diens 
ziek te bed liggende huisvrouw Elisabeth Theunis hadden horen spreken over haar laatste 
wil.15 Op 10 januari 1674 kreeg de te Puttershoek wonende Dyngena Jacobs, laatst wedu
we vab Dirck Cornelisz. Hoocheyt, door haar schoonzoon Jacob Ingensz. Boeresteyn, 
wonende te Numansdorp, voor 200 gld. een huis met schuur en erf aan de oostzijde van 
de Voorstraat te Numansdorp getransporteerd ,16 Ten huize van schoonzoon Boeresteyn 
maakte Dyngena dezelfde dag haar testament voor de notaris uit Klaaswaal en zij be
noemde haar enige kind Dyngena Leenderts, huisvrouw van Jacob Ingens Boeresteyn, 
wonende op Numansdorp, tot haar universele erfgenaam onder conditie dat zij haar huis 
aan de Voorstraat te Numansdorp, gelegen naast het woonhuis van Boeresteyn en zijn 
vrouw, zou doen toekomen aan Janneken Jacobs Boeresteyn, kleindochter van Dyngena 
Jacobs, welke dit huis niet van de hand zou mogen doen of met schulden belasten. Bij 
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vooroverlijden van Dyngena's dochter zou haar kleindochter in haar moeders plaats uni
verseel erfgenaam van haar grootmoeder zijn. De testatrice plaatse haar handmerkje on
der de akte.17, 

Kinderen uit het eerste huwelijk: 

1. DIRRICK DIRCKSZ., ged. Puttershoek 24 augustus 1631 (get. Maritge Her
mans, Cornelis Cornelisz.). 

2. LENAERT DIRCKSZ., ged. Puttershoek 23 oktober 1633 (get. Jacop Aryens, 
Adriaen Jans, Dingetgie Jacobs), overl. voor 28 oktober 1635. 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 

3. LEENDERT DIRCKSZ., ged. Puttershoek 28 oktober 1635 (get. Willem Jacops, 
Jacob Aryens, Marijcken Corn). 

4. MARGIE DIRCKSDR., ged. Puttershoek 27 september 1637 (get. Geertie). 

Op 21 augustus 1641 werd te Puttershoek betaling verricht voor het doodskleed voor een 
kind van Dirick de Hoogheyt.2 Over de kinderen werden verder geen gegevens gevonden. 
Mogelijk stierven zij allen op zeer jeugdige leeftijd. 

Noten: 
1. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, f.26 vs. e.v. 
la. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, f.75 vs. 
2. Archief Ned. Hervormde gemeente (hierna: Anhg) Puttershoek inv.nr. B-l. 
3. Anhg Puttershoek inv.nr. B-2. 
4. G.A. Dordrecht, Stadsarchief 1572-1795, inv.nr. 3975. 
5. Archief Waterschap De Groote Waard te Klaaswaal, Arch. polder Oude Land van 

Strijen inv.nr. 155. 
6. Dr. D.W. Gravendeel, Lidmaten, ontvangen en afgegeven akten van attestatie, ont

vangen en afgegeven akten van indemniteit van de Ned. Herv. gemeente van Put
tershoek (1623-1830), in: Ons Voorgeslacht jrg. 1971, blz. 220. 

7. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, f. 157. 
8. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, f. 279. 
9. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, fol. 279 vs. 
10. Als noot 6 blz. 221. 
11. Als noot 6 blz. 217. 
12. N.A., Recht. Arch. Westmaas inv.nr. 12, akte jaar 1651. 
13. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 11, f. 104 vs. 
14. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 11, f. 109 e.v. 
15. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 11, akte dd. 1 december 1670. 
16. G.A. Dordrecht, Recht. Arch. Cromstrijen inv. nr. 48, akte d.d. 10 januari 1674. 
17. G.A. Dordrecht, Not. arch. Klaaswaal inv. nr. 5097 B, akte d.d. 10 januari 1674. 
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Het geslacht Maes alias Vermaas uit KlaaswaaL 
(Ons Erfgoed 2003, bh. 111-119 en 2004, bh. 76; aanvullingen en correcties) 

K.J. Slijkerman 

De bron van de weeskamerakte uit 1633 is in het geplaatste stukje in jrg. 2004, blz. 76, 
weggevallen. Deze moet zijn: Nationaal Archief, Klaaswaal weeskamerarchief inv.nr. 1. 

In het oud-notarieel archief van Klaaswaal (Nationaal Archief, oud not. arch. Klaaswaal 
inv.nr. 5098) werd alsnog een van 26 november 1679 daterend testament aangetroffen 
waarin Thonis Pietersz. Maes en zijn ziek te bed liggende echtgenote Aerjaentie Jans 
rond 8 uur 's-avonds in hun huis te Klaaswaal een testament op de langstlevende maakten. 
Indien de man de eerststervende zou zijn moest zijn vrouw aan zijn voorzoon Pieter Tho
nisz. Maes, geboren uit zijn huwelijk met Maria Aryens, 9 gld. 9 stuivers uitgereiken. Bij 
haar vooroverlijden diende haar man aan haar voorkinderen uit het huwelijk met Joost 
Jacobsz. Meynaert: Sijtie, Jannetien, Jacob, Jan en Teuntie Joosten Meynaert, en aan de 
kinderen van (haar overleden dochter) Maria Joosten Meynaert met hun allen een gelijke 
som uit te keren. Bij overlijden van de eerste der echtgenoten zouden hun gezamenlijke 
kinderen Joost en Thonis Thonisz. Maes gezamenlijk 3 gld. 3 stuivers ontvangen. Tot 
voogden over de minderjarigen stelden zij (haar zoon) Jacob Joosten Meynaert en (hun 
gezamenlijke zoon) Joost Theunisz. Maes. Thonis Pietersz. Maes plaatste onder de akte 
zijn handmerk en zijn vrouw haar handtekening: 'Ariantgen Jans'. Deze akte geeft dus 
enige nieuwe feiten: 

- Thonis Pietersz. Kleermaecker alias Maes (zie generatie II, jrg. 2003, blz. 113), tr. Ie 
naar schatting ca. 1645/'50 Maria Aryens, overl. voor ca. 1655, tr. 2e ca. 1655 Adriaentje-
Jansdr. Pons. 

Kind uit het eerste huwelijk: 
1. Pieter Teunisz. Maes (zie generatie II-1; jrg. 2003, blz. 114), geb. naar schatting ca 16-
45/'50. 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 
2. Joost Teunisz. Maes. 
3. Teunis Teunisz. Maes. 
De als kind nr. 4 opgevoerde Aert Teunisz. Maes (jrg. 2003, blz. 114, 117-118) blijkt dus 
in elk geval geen (wettig) kind van Thonis Pietersz. Maes te kunnen zijn geweest, want 
als zodanig is hij niet genoemd in het voornoemde testament uit 1679. Kennelijk be
hoorde hij tot een geheel andere familiegroep Maes. 
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Het Geslacht (De) Wolf te 's-Gravendeel 
(Aanvullingen en correcties op Ons Erfgoed 11e jrg. (2003), nr. 4, blz. 68-77). 

K.J. Slijkerman 

Volgens mijn zeer gewaardeerde collega en vriend ir. C. Sigmond te Dordrecht, die on
derzoek verricht naar diverse oude geslachten in die stad, is de opstelling van de kop van 
de genealogie Van Beaumont in Ons Voorgeslacht jaargang 1974 niet juist en komt hij tot 
een andere reconstructie. Op de gegeven kwartieren van Sara van Beaumont kan het vol
gende aangevuld en gecorrigeerd worden: 

V 
20. VAN BEAUMONT, Govert Adriaensz.1, lid van het houtkopers- of Sint Nicolaesgil-
de te Dordrecht (1500), overl. voor 23 mei 1504, huwde Ie: 
21. (VAN EGMOND), Theodora (Dierthea, Dirxgen) Adriaen Aelbrechtzoonsdr.1, overl. 
voor 16 november 1492. 

VI 
40. VAN BEAUMONT, Adriaen Govertsz.1, overl. Dordrecht voor 10 januari 1469, huw
de: 
41.N.N. (Beatrijs?)1 

VII 
80. VAN BEAUMONT, Govert \ lid van het Lakenkopers- en wantsnijders of Sint Ponti-
aansgilde te Dordrecht, overl. voor 1449, huwde: 
81. N.N., Fye', overl. na 19 april 1463. 

IX 
350. Gijsbert Vranckensz., schepen van Dordrecht (1399), leenman van de Grafelijkheid, 
beleend met een schroodambacht en zoutmaat in Dordrecht 12 augustus 1403, overl. voor 
24 juli 1415. Hij voerde 'drie gecroonde bracken hoofden' in zijn wapen. 

X 
798. VAN WAES, Lambrecht Arnoutsz.1, oud-raad van Dordrecht (1369). 

Noten: 
1. Mededeling van ir. C. Sigmond te Dordrecht uit diens aantekeningen over Dordtse geslachten. 
2. J.C. Kort, Repertorium op de grafelijke lenen in de grote Zuidhollandse Waard (1276-1650), in: 
Ons Voorgeslacht jrg. 51 (1996), blz. 219. 
3. C. Hoek, Wapens van schepenen van Dordrecht (1294-1622) in: Ons Voorgeslacht jrg.22 
(1967), blz. 113. 
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Overzicht publicaties [48] 
H. Klunder 

W.L.C, van Bavel: Oorlogsleed. [Met 
'Fragment stamreeks Van Bavel', 1760-
1940.] G.T.M.W.B.Bw., maart '04. 

J.Ch. Jansen-van der Waals: Kwartierstaat 
Benjaminse. [Geb. 1803, Van de Velde, 
Slot, Visser.] Zeeuwse Kwartierstaten, jan. 
'04. 

Kwartierstaat [Van] Beverwijk. [Geb. 
1734, De Jongh, Luijnen, Schellekens.] 
Zeeuwse Kwartierstaten, maart '04. 

Th.J. Sinnige, A.C. Stierp-Impink: Caspar 
Josephus Martinus Bottemanne (1823-
1903). [Met genealogie 1600-1947.] Gens 
Nostra, apr.-mei '04. 

P. Sanders: Genealogie Bouman uit Wijk. 
[Vervolg, 1821-1980.] G.T.M.W.B.Bw., 
maart '04. 

P. Sanders: Genealogie Branderhorst. 
[Hengelo (Gld.), Genderen 1580-1830.] G. 
T.M.W.B.Bw., maart '04. 

E. de Jonge: Van Bussel; een geslacht uit 
Brabant? [Vaassen, 1570-1773.] Veluwse 
Geslachten, jan./feb. '04. 

J.A. van der Heijden: Jan Costen de oude 
(1660-1707) - koopman op de Dintherse 
Hoek te Vorstenbosch - zijn voorouders en 
verdere familieleden. [1490-1838.] Gen. 
Tijdschr. O.-Brab., april '04. 

K.J. Slijkerman: Het rietdekkersgeslacht 
Decker (slot). [Puttershoek, 1642-1763.] 
Ons Erfgoed, mrt.~apr. '04. 

E. de Jonge: Genealogie Dijck. [1570-
1774.] Veluwse Geslachten, jan./feb. '04. 

P.J.C. Elema: Elleri/EIerie - Groningen, 
met een tak Wageningen. [1615-1903.] 
Gens Nostra, maart '04. 

J.J.G. Stalpers: Fragment-genealogieën uit 
Oerle (vervolg). 27 Everaert Jans 
[Patroniemen, 17e eeuw-1711] - 28 Gerard 
Joosten van Wetten [1640-1780] - 29 Peter 
Wouter Goossens [1600-1759]. Gen. Tijd
schr. O.-Brab., april '04. 

E. de Jonge: Verwantschap tussen lokale 
grootgrondbezitters: de Van Gerrevinks in 
Epe. [1655-1847; ook: Van Essen, 1640-
1778.] Veluwse Geslachten, mrt./apr. '04. 

G. Kalverdijk, M.C. Sluis: Kwartierstaat 
van Joan Pieter Geus (1919-2001) te Koe
dijk. [De Geus, Otto, Houtkoper.] Gens 
Nostra, apr.-mei '04. 

B.J. Koolstra: Kwartierstaat van Adriana 
Wouterina de Geus II. [Vervolg.] G.T.M. 
W.B.Bw., maart '04. 

F. Inniger P.JJzn.: Kwartierstaat van Janna 
't Gilde. [De Kramer, Hamelink, De Poo-
ter.] Zeeuwse Kwartierstaten, maart '04. 

I. Lommen-Salden: Landverhuizers uit de 
voormalige gemeente Limbricht (vervolg). 
[Hamers, Chaska USA, 1839-1993.] Limb. 
Tijdschr. Geneal., maart '04. 

D. Sinema: Hemrica. ["Antwoord", 1654-
1937.] Ned. Leeuw, jan.-feb. '04. 

P.C.M. Blom, J. Muelink: Genealogie 
Hoet/Hoed (Schoorl). [1710-1993.] Gens 
Nostra, apr.-mei '04. 

E. de Jong: Genealogie Ten HoIt(h)e. 
[Verschillende fragmentgenealogieën, 
1430-1773.] Veluwse Geslachten, jan./feb. 
'04. 

O.W.C. Mertens: De geslachten Hoogt-
wout, Van Loon, Van Sanen, Koorn en 
Conijn - tien generaties Alkmaarse koop-
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lieden en industriëlen. [Vóór 1600 -1986.] 
Gens Nostra, apr.-mei '04. 

H. Marges: Kwartierstaat Adriaan Janse 
[de Jonge]. [Aarnoutse, Meerman, Tjoe-
ke.] Zeeuwse Kwartierstaten, jan. '04. 

J. Schuurman van Rouwendal: Kwartier-
staat van Jannigje Jansen. [Tijssen, Veen-
endaal, Heij.] Veluwse Geslachten, mrt./ 
apr. '04. 

A.M. Jonkers: Kwartierstaat A.M. Jonkers. 
[Van de Water, Gerritsen, Weenink.] Ve
luwse Geslachten, mrt./apr. '04. 

Kwartierstaat Heintje Carelina Kersten. 
[Eekhof, Klein Gotink.] Veluwse Geslach
ten, jan./feb. '04. 

J.J. Schellekens: De eerste generaties Kiek 
in Hamburg. [17e eeuw-1826.] Gens 
Nostra, maart '04. 

J.H.W. Marges: Kwartierstaat Wilhelmina 
de Koeijer. [De Bruijne, Mol, Braamse.] 
Zeeuwse Kwartierstaten, maart '04. 

V. Poolen: Kwartierstaat van Anna Kos
ter - geb. Rotterdam 18 augustus 1844 -
overl. Amsterdam 25 januari 1911 (deel 1). 
[De Raven, Quart, Hammes.] Ons Voor
geslacht, maart '04. 
Idem (deel 2 en slot). Ons Voorgeslacht, 
april '04. 

P. Bos: Genealogie Kroon - Noord-
Holland, Amerika. [1680-1988.] Gens 
Nostra, apr.-mei '04. 

F. Reurink: Kwartierstaat van Grietje van 
Laar. [Hulshof, Van Lohuizen, Lijster.] 
Veluwse Geslachten, mrt./apr. '04. 

A. Landaal: Familie Landaal. [1660-1862.] 
Veluwse Geslachten, mrt./apr. '04. 

J.H.W. Marges: Kwartierstaat Adriana Ja-
comina van Liere. [Kriekaard, Van der 
Maas, Glerum.] Zeeuwse Kwartierstaten, 
maart '04. 

W. Devoldere: De nalatenschap van Marie 
Therese Loobuyckte Gent in 1808. [1580-
1808, plus andere familienamen zonder da
ta.] Vlaamse Stam, mrt.-apr. '04. 

J. Heemskerk: Top van het geslacht Luch-
tigheyt. [1550-1696.] Mededelingenblad 
NGV afd. Delfland, maart '04. 

E. de Jonge: Bronnen voor genealogisch 
onderzoek Epe. [Martens, 1520-1689.] Ve
luwse Geslachten, mrt./apr. '04. 

L.A. Luteijn: Reactie [...] CD-rom Zeeuws 
Kwartierstatenboek, kwartierstaten Van 
Cruijningen en Verplanke. ['Genealogie van 
Jean du Mez', 1620-1768.] Van Zeeuwse 
Stam, maart '04. 

P. Sanders: Genealogie (Van) Nieuwkoop 
uitWijk. [Vervolg, 1807-1943.] G.T.M.W. 
B.Bw., maart '04. 

J.L. Oosthoek: Kwartierstaat Laurentius 
Joannes Oosthoek. [Vervolg.] Zeeuwse 
Kwartierstaten, jan. '04. 

J.J. Jansen van der Waals: Stamreeks van 
Norberus Peter van de Pas. [Vóór 1600-
1819.] G.T.M.W.B.Bw., maart'04. 

J.H.W. Marges: Kwartierstaat Ida Philipse. 
[Kosten, Blok, Timmerman.] Zeeuwse 
Kwartierstaten, maart '04. 

B.F. van Wallene: De Van Randerodes 
van Montfoort. [Met schema's, Middeleeu
wen.] Ned. Leeuw, jan.-feb. '04. 

G.A.H.A. Wubben: Genealogie Remijn 
(slot). [Ook Remijnse, 1753-1942.] Van 
Zeeuwse Stam, maart '04. 

J. Kaldenbach: Stamreeks Van Rossen. 
[1776-2001.] Gens Nostra, apr.-mei '04. 

J.H.W. Marges: Kwartierstaat Jacoba Jo-
hanna Rottier. [Van Overbeke, Van Duij-
ne, Harthoorn.] Zeeuwse Kwartierstaten, 
maart '04. 
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K.C. van Ruler: Genealogie van de Lunte-
rense familie Van Ruler - De "Hermsen" 
tak. [1723-1910.] Veluwse Geslachten, 
jan./feb. '04. 

A.J. Sasse: Genealogie Schriek te Meeu
wen. [Ca. 1600-1853.] G.T.M.W.B.Bw., 
maart '04. 

S. ter Braake: Meester Simon Pietersz. (ca. 
1451-1499). [Stamt af van graaf Willem 
III.] Ned. Leeuw, jan.-feb. '04. 

W.M. Beudeker: Genealogie II - Nog een 
Stoop-familie uit Noordwest-Brabant - De 
nakomelingen van een Cornelis Jansz. 
Stoop en Anneke Huijberden van Raems-
donck uit Zwaluwe. [1660-1787.] G.T.M. 
W.B.Bw., maart '04. 

D. Swart Dzjr., K. Swart Cz.: De familie 
Swart uit Heerhugowaard/ 
Zuidscharwoude. [1740-2003.] Westfriese 
Families, maart '04. 

G.H. Paetzel-Veenstra: Bij de kwartierstaat 

van Nel Schuttevaer-Velthuijs (1903-
1996). [Weeteling, Stoker, Witt] Gens 
Nostra, apr.-mei '04. 

G. VerHoeven: De familie Verhoeven uit 
Altena. [1530-1814.] G.T.M.W.B.Bw., 
maart '04. 

M. Warmenhoven: De oudste generaties 
Warmenhoven uit Noordwijk. [Parenteel, 
1520-1683.] Ons Voorgeslacht, april '04. 

N. Westdorp, J. Doornbosch: Aanvulling 
[...] De Thoolse Westdorpen komen van 
Zuid-Beveland - De Thoolse Westdorpen 
komen uit Middelburg. [1480-1721.] Van 
Zeeuwse Stam, maart '04. 

J.H.W. Marges: Kwartierstaat Elizabeth Jo-
hanna Wisse. [Scheele, De Dreu, Wisse.] 
Zeeuwse Kwartierstaten, maart '04. 
R. Jongejeugd: Zwier uit Opperdoes. 
[1730-2000.] Westfriese Families, maart 
'04. 

Peilmolenaar - persenmaker 
H.M. Lups 

Peilmolenaar 
Molenaar die een peilmolen bedient. De 
peilmolenaar bewaakt de stand van het boe
zemwater en geeft de andere molenaars 
door (seinen), met het malen te beginnen of 
er mee op te houden. 

Pekjongen/pikjongen 
Leerling (leergast) op een scheepstimmer-
werf, belast met het bereiden van pek pluis-
en kalfaatwerk. 
Kalfaat of kalefateren is het dichtstoppen 
van reten, naden, spleten en voegen tussen 
de planken van de buitenhuid of van het 

Beroepen van toen 

Het kalefateren van een schip 
deel prent uit Cronyk van Zeeland 
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dek van schepen dichtstoppen met 'werk' 
met behulp van een kalfaat hamer en -ijzer, 
waarna er kokend pik op werd gegoten tot
dat de naden dicht waren). 

Pel(le)wever 
Wever van pellen oftewel pellendoek. On
der pellendoek verstond men "tafellakens, 
servetten, handdwalen en handdoeken of 
ook wel die soort van linnen, waarvan de
zelve vervaardigd worden". 
Bron: WNT 

Pelser 
Ook pelterij bereider of pelterijwerker. 
Bontwerker. Zie aldaar. 

PeI(Ie)tier 
Oudere naam voor bontwerker. 

Penne(n)bereider(sknecht) 
De pennenbereider maakt uit de schachten 
of slagveren van bepaalde vogels penne-
schachten, die geschikt zijn om er schrijf
pennen van te maken. Men gebruikte 
schachten of slagveren van verschillende 
soorten vogels: struisvogels, kalkoenen, 
eenden, raven, zwanen en vooral ganzen. 
De pennenbereidersknecht werkte bij een 
pennenbereider. 
In het bevolkingsregister van Leiden van 
1795 komt ook als beroep voor: penne(n) 
snijder, d.w.z. degeen die een punt aan een 
schrijfpunt sneed. Dit kon o.a. met de pen-
ne(n)snijder, waarmee een ganzenpen met 
een snede geschikt gemaakt kon worden 
voor schrijfpen. 
Men gebruikte verschillende pennen, niet 
alleen om een fraaie pen te bezitten, maar 
ook functioneel. In de Costumen van Turn
hout 508 (van 1535) wordt bijv. voorge
schreven: "Ende zal de ... secretaris den 
voerscreven rolle alzoe verre van eenen 

scrijven, dat hij met eener cleijnen penne 
die confessien van paertijen ... daer under 
scrijven can." 

Penningwarier 
Iemand die in het klein verkoopt, winkelier. 

Pennist 
Iemand, die de pen hanteert, klerk, schrij
ver. In het bijzonder als benaming voor 
klerken in diens van de O.I. Compagnie van 
'den pen'. Dit in tegenstelling met hen, die 
bij het leger of de marine dienst deden. 

Pensman 
Ook pensverko(o)p(st)er, pensvrouw, pens
wijf en beulingwijf. 
Iemand die pens, al dan niet gevuld, toebe
reidt en verkoopt. 
De pens is de eerste en grootste afdeling 
van de maag van een koe. De taaie huid van 
deze maag wordt o.a. gebruikt om er gehakt 
vlees in te rollen (rolpens). 
Ook kende men pensbeuling in verschillen
de soorten: bloed-, gort-, lever-, potje-, en 
varkensbeuling. 
Pens werd verkocht in een penshal, pens
huisje of penskraam 

Peperkoekbakker (peperkoekverkoper, -
verkoopster) 
Bakker en verkoper van peperkoeken. Deze 
waren bereid uit meel, honing, suiker of 
stroop waardoor peper werd gedaan. 

Perkamentmaker 
Vervaardiger van perkament. Perkament 
werd vervaardigd uit ongelooide, met kalk
melk behandelde lams-, schapen-, kalfs-, 
ezels- of geitenhuiden, aan beide zijden af
geschaafd en gepolijst, o.a. met puimsteen. 
Een goede kwaliteit werd reeds in de twee
de eeuw voor het begin van onze jaartelling 
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Vervaardiging van perkament in 
de middeleeuwen (het gladschaven) 

Na gebruik werden deze doeken op gezette 
tijden gereinigd. 

Persenmaker 
Vervaardiger van persen. Zo werd in 1801 
te Amsterdam geadverteerd: "Jan Zand-
voort, de gewoone perssenmaaker van de 
perssen, door J. Termeulen met augmenta-
tie van prys verkocht en geleverd, heeft in 
gereedheid, maakt en verkoopt thans zelve 
.... de beste boek-, plaat- en katoendruk-
kersperssen...." 
26 mei 1801 kondigde J. ter Meulen op de 
Prinsengracht tegenover de Westermarkt 
aan, dat dit niet waar was, dat de oude ter 
Meulen zijn persen zelf maakte, en dat hij 
/e na diens dood door een 'voornaam werk
man' voor zijn rekening liet vervaardigen, 
en thans twee drukpersen wederom te koop 
had, evenals letterkassen, ijzeren ramen, 
formaatgoed, beste drukolie en gemaakte 
drukinkt. Johs. W. Warrenaar, timmerman 
op den hoek van den Zwanenburgwal en de 
Staalstraat, beval zich 11 februari 1809 
voor het maken van plaat- en boekdruk-
kerspersen aan. 

vervaardigd in Pergamumin Klein-Azië. 
Als drager van teksten verdrong het papy
rus, dat minder duurzaam was. Het maakte 
een enorme opgang in de middeleeuwen. 

Persdoekreinigster 
Persdoek was een geweven stof vervaar
digd uit sterke jute of wollen grondstof, die 
gebruikt worden bij de olieslagerij, beet
wortelsuikerfabrieken en andere industrie-
en. 

Pettenboorder 
Het woord pet heeft uiteenlopende beteke
nissen. Men kent pet in de zin van put, bijv. 
veenput, ontstaan door het weggraven van 
veen, maar ook als waterput, soms gegra
ven maar ook geboord met een petboor. De 
petboorder is arbeider die petten/putten 
boort. 
Daarnaast kent men het woord pet als bena
ming voor een hoofddeksel. Zie daarvoor 
pettenmaker. 

C o m p u t e r g e n e a a l , het blad speciaal voor computergenealogie & internet 
Voor abonnees van Ons Erfgoed slechts € 10 per jaar. 
Proefnummer op aanvraag gratis 
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Paleografie 

Deel notariële akte april 1615 

Opgesteld op verzoek van Henrick Boelisz als verweer tegen de belastende akte d.d. 14 
met getuigenissen van leden van d'Eglentier april 1615, van Coster, Bredero en anderen. 

Transcriptie 
Ie wilhem Cluijt notaris Pub. bijden houe van hollandt geadmitteert 
tAmsterdamme resideren(de) hebbe mij metten ondergesz get(uygen) 
ten versoucke van d Eers. Henrick Boelisz Procur(eur) voorden E. gerecht 
der voorsz Stede, gevonden nevens den persoonen naergenoempt 
alle Cameristen opde oude Camer Jn lieffden bloijende binnen deser 
voorsz Stede, Ende henl. respectiuel(yck) affgevraecht, off zijl. 
en(de) elcken van hen besonder, oijt mede raedt off daet, mitsgaders hare 
Stemmen oft ordre gegeuen te hebben omme soodanige att. en(de) requeste 
aen(de) E. Gerechte alhier adresseren(de) daer van copie aen desen gehecht 
Js te doen maecken ofte passeren als geseijt wert uijtten name vande 
gemeijne Cameristen gemaect en(de) geconcipieert te zijn, Ende off 
zijluijden den get. Inde voorsz att. gementioneert oijt versocht ofte 
gerequireert hebben, om soodanige verclaringe als inde selue att. gestelt 
js voor not(aris) ende get. te laten doen, 

(Notariële archieven 346, folio 73. Gemeente-Archief van Amsterdam). 
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Het gebruik van standaardnamen en -afkortingen 
in bronvermeldingen bij archiefonderzoek 
Eric Hennekam* 

Archiefonderzoekers, zoals historici, ge-
nealogen en journalisten, missen een 
standaardlijst met afkortingen en namen 
van archiefinstellingen en -bewaarplaat
sen. Dit artikel geeft een eerste aanzet 
tot het realiseren van zo'n lijst. 

Voor veel publicaties wordt bronnenonder
zoek verricht. Dit kan onderzoek zijn in an
dere publicaties (literatuur en gedrukte 
bronnen), in archivalia of in elektronische 
bestanden op cd-rom, een andere informa
tiedrager of op internet.1 Deze bronnen 
worden meestal vermeld aan het eind van 
de publicatie in een apart hoofdstuk met 
titels als '(archief-)bronnen', 'bronvermel
ding', 'noten', 'literatuurlijst', 'overzicht van 
de geraadpleegde werken' of'lijst van archi
valia'. Het nauwkeurig noteren van de ge
bruikte bronnen is belangrijk voor de ken
nisoverdracht en verantwoording naar an
dere archiefonderzoekers of de lezers van 
de publicatie.2 

P. de Buck geeft in zijn in het onderwijs 
veel gebruikte boek Zoeken en schrijven: 
Handleiding bij het maken van een histo
risch werkstuk het advies om de hierna ver
melde volgorde aan te houden bij het sa
menstellen van de bronvermeldingenlijst:3 

1) de lijst van archivalia; 
2) lijsten van andere niet-gedrukte bron

nen (b.v. websites, historische inter
views, periodieken enz.); 

3) de literatuurlijst in alfabetische volgor
de. 

We beginnen dus met een opsomming van 

de archiefstukken die zijn geraadpleegd. 
Dit artikel richt zich alleen op de onder 1 
genoemde lijst van archivalia. Voor de me
thodiek van het noteren bij de andere twee 
lijsten verwijs ik graag naar het werk van 
De Buck en Termeer. 

Bij het noteren van de gebruikte archief
bronnen in de lijst van archivalia kunnen 
we het advies van De Buck deels blijven 
volgen. Dat wil zeggen: eerst de afkorting 
of verkorting van de naam van de archief
bewaarplaats, gevolgd - tussen haakjes bij 
de eerste vermelding - de volledige naam 
van de archiefbewaarplaats. Daarna de 
naam van het archief dat is geraadpleegd bij 
de betreffende archiefbewaarplaats, inclu
sief eventuele jaartallen. Verder het toe
gangsnummer van de inventaris en ten slot
te het inventarisnummer. Er kan voor geko
zen worden de volledige beschrijving bij de 
inventarisnummer(s) te vermelden. Ik zou 
dit zeker doen als er meerdere inventaris
nummers worden aangehaald in één be
schrijving. 

Voorbeelden: 

1) NA (Nationaal Archief), Archief Mi
nisterie van Justitie (MvJ), Archief 
Toelating van Vreemdelingen 1945-
1945, toegangsnummers 5023.5028, 
inventarisnummer (inv.nr.) 60. 

2) GAA (Gemeentearchief Amsterdam), 
Archief gemeentepolitie 1814-1985, 
toegangsnummer 5225, inv.nrs. 1039-
1062 Stukken betreffende de uitleiding 
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van vreemdel ingen, 1913-1918. 

Bij herhaling van een archiefbewaarplaats 
in dezelfde lijst bronvermeldingen mag 
men dus alleen de afkortingen noteren van 
de archiefbewaarplaats, bijvoorbeeld: 

3) GAA, Archief gemeentepolitie, 5225, 
inv.nr. 1066. 

Door het gebruik van de afkortingen wordt 
de vermelding onder voorbeeld 3 korter. 
Dit maakt over het algemeen de genoteerde 
bronvermeldingen duidelijker leesbaar. 

Consensus 
In Nederland zijn er nooit afspraken ge
maakt welke afkortingen voor de archiefin
stellingen en -bewaarplaatsen men moest 
gebruiken. We zien dan ook in de verschil
lende publicaties een weinig consistent ge
bruik van deze afkortingen. Het is mede 
hierom dat ik pleit voor een standaardisatie. 
Voor zo'n standaardlijst hebben we ui
teraard eerst consensus nodig van de colle
gae binnen de archiefinstellingen. 
De eerste aanzet kunt u in de onderstaande 
lijst vinden, die uitgaat van de huidige situ
atie. De aldaar genoemde afkortingen - of 
verkortingen - zijn door de verschillende 
archiefinstellingen zelf aangedragen na een 
oproep op de DIVA-discussielijst. Deze 
lijst heeft dus niet de pretentie nu al com
pleet, consistent of helemaal correct te zijn. 
Daarnaast zijn nog niet opgenomen de oude 
afkortingen en naamgevingen en de Infor
mation Standard Identifier for Libraries and 
Related Organisations, de zogenaamde 
ISIL-code.4 Om eerlijk te zijn, denk ik ove
rigens dat de ISIL-code het niet gaat halen. 
Er zitten nog veel haken en ogen aan dit 
systeem. Een archivaris die al jaren met de
ze materie bezig is, schreef mij dat de Ne

derlandse archiefwereld te anarchistisch is 
voor een dergelijke codering. De ISIL-code 
is alleen haalbaar als we overstappen op 
een ISO-norm voor kwaliteit in de dienst
verlening. Dan moeten we wel. Het lijkt 
erop of de Nederlandse archiefwereld voor 
een dergelijke kwaliteitsnorm nog niet rijp 
is, alle inspanningen van het handvest kwa
liteit van dienstverlening ten spijt. 

Naamswijzigingen 
Door de vele fusies en andere ontwikkelin
gen bij de archiefstellingen, bijvoorbeeld de 
komst van de regionale historische centra, 
zijn er de laatste jaren veel naamswijzigin
gen geweest. Deze hebben een verandering 
van de afkorting tot gevolg. De bekendste 
is misschien wel het gebruik van NA in 
plaats van ARA. De oude namen en afkor
tingen willen we de komende maanden 
gaan verzamelen, zodat er ook een concor-
dantielijst ontstaat. Mijn doelstelling is om 
op 1 januari 2005 zo'n lijst compleet te heb
ben, die ook meer consistent is in de afkor
tingen. Daarbij stel ik uw hulp erg op prijs. 
Zoals aangegeven hebben veel archivaris
sen al hun steentje bijgedragen na mijn op
roep op de DIVA-discussielijst. Ik ben hun 
daar mijn dank voor verschuldigd.5 

Onderstaande conceptlijst staat momenteel 
inclusief mutatieformulier op mijn website 
www.hennekam.org (optie: afkortingen).6 

Ook de internetadressen van de instellingen 
zijn daar te vinden. Als de website van het 
Archievenblad gereed is, zal hij ook zeker 
daar naar toe verplaatst worden. 

1 Eric Hennekam is archivaris, docent 
archiefonderzoek en redacteur van het 
Archievenblad. 

2 Dit artikel verscheen eveneens in het 
Archievenblad, nr.4, mei 2004 
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Noten 
1. Henk Termeer, Historische bibliografi
sche gids (Groningen, 2001). 
2. Folder Hoe vermeld ik archiefbronnen, 
De archiefdiensten in Limburg, zonder da
tum. Te bestellen bij het Gemeentearchief 
Venlo. Een prima initiatief deze folder, die 
landelijke navolging verdient. 
3. P. de Buck e.a., Zoeken en schrijven: 
Handleiding bij het maken van een histo
risch werkstuk (Baarn, 2003). 

Afkorting 

AAU 
ABB 
ABG 
ABH 
ABR 
ABRD 
ABSH 
ADNP 
AvK 
BFA 
BUIZA 
BZK 
CAS 
CBG 
CMC 
CODA/AA 
DA 
DARIC 
DNPP 
EUR 
EZ 
FFA 
FWA 
GA Almelo 
GA Axel 
GA Barneveld 
GA Bunschoten 
GA Delft 
GA Ede 
GA Enschede 
GA Gemert-
Bakel 
GA Goes 

Naam instelling of bewaarplaats 

Archief Aartsbisdom Utrecht 
Archief Bisdom Breda 
Archief Bisdom Groningen 
Archief Bisdom Haarlem 
Archief Bisdom Roermond 
Archief Bisdom Rotterdam 
Archief Bisdom 's-Hertogenbosch 
Archief en Documentatiecentrum Nederlandse Psychologie 
Archiefdienst voor Kennemerland 
Brabants Film Archief 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Centrale Archief Selectiedienst 
Centraal Bureau voor Genealogie 
Orde van vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden 
Cultuur Onder Dak Apeldoorn/Apeldoorns Archief 
Drents Archief 
Dienst Archieven Registratie- en Informatiecentrum 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Ministerie van Economische Zaken 
Fries Film Archief 
Frans Walkate Archief 
Gemeentearchief Almelo 
Gemeentearchief Axel 
Gemeentearchief Barneveld 
Gemeentearchief Bunschoten 
Gemeentearchief Delft 
Gemeentearchief Ede 
Gemeentearchief Enschede 

Gemeentearchief Gemert-Bakel 
Gemeentelijke Archiefdienst Goes 

ISIL 

NL-SHda 
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4. Meer informatie over de ISIL-code (ISO/ 
DIS norm 15511): http://lcweb.loc.gov/ 
marc/organizations. Op deze website kunt u 
ook een ISIL-code aanvragen. 
5. Mijn speciale dank gaat uit naar Roelof 
Braad, Stadshistoricus Heerlen, voor zijn 
vele suggesties, aanvullingen en wijze raad. 
6. Rechtstreeks te benaderen via URL: 
http://hennekam.opweb.nl/? 
page=afkortingen.php. 

http://lcweb.loc.gov/
http://hennekam.opweb.nl/


Afkorting 

GA Haarlem
mermeer 
GA Hulst 
GA Kampen 
GA Kapelle 
GA Kerkrade 
GA Maastricht 
GA Middel-
harnis 
GA Nieuwegein 
GA Noord-
Beveland 
GA Roermond 
GA Roosendaal 
GA Schiedam 
GA Schouwen-
Duiveland 
GA Soest 
GA Terneuzen 
GA Tholen 
GA Thorn 
GA Veenendaal 
GA Venlo 
GA Venray 
GA Vianen 
GA Vlissingen 
GA Voorst 
GA Waalwijk 
GA Wageningen 
GA Weert 
GA Weesp 
GA Zaanstad 
GA Zeist 
GA Zoetermeer 
GAA 
GAD 
GALV 
GAR 
GAVA 
GHS 
'gemeentenaam' 
GldA 
HA Bergh 
HA Nijmegen 
e.o. 

Naam instelling of bewaarplaats 

Gemeenterachief Haarlemmermeer 
Gemeentearchief Hulst 
Gemeentearchief Kampen 
Gemeentearchief Kapelle 
Gemeentearchief Kerkrade 
Gemeentearchief Maastricht 

Gemeentearchief Middelharnis 
Gemeentearchief Nieuwegein 

Gemeentearchief Noord-Beveland 
Gemeentearchief Roermond 
Gemeentearchief Roosendaal 
Gemeentearchief Schiedam 

Gemeentearchief Schouwen-Duiveland 
Gemeentearchief Soest 
Gemeentearchief Terneuzen 
Gemeentearchief Tholen 
Gemeentearchief Thorn 
Gemeentearchief Veenendaal 
Gemeentearchief Venlo 
Gemeentearchief Venray 
Gemeentearchief Vianen 
Gemeentearchief Vlissingen 
Gemeentearchief Voorst 
Gemeentearchief Waalwijk 
Gemeentearchief Wageningen 
Gemeentearchief Weert 
Gemeentearchief Weesp 
Gemeentearchief Zaanstad 
Gemeentearchief Zeist 
Gemeentearchief Zoetermeer 
Gemeentearchief Amsterdam 
Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort 
Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg 
Gemeentearchief Rotterdam 
Gronings Audio Visueel Archief 

Gemeentehuis 'naam gemeente' 
Gelders Archief 
Huisarchief Bergh 

Het Archief. Centrum voor Stads- en Streekhistorie Nijmegen 

ISIL 

NL-AmGA 
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Afkorting 

HA Twickel 
HAW 
HCO 
HDC 

HGA 
HHA 
HICH 
HRA 
HS Delfland 
HS Rijnland 
HSAGV 
HSL 

HUA 
HUMARC 
IIAV 

IISG 
IMG/KL 

IMH 
ING 
JUS 
KB 
KDC 
KHA 
KIT 
KUN 
LiFVA 
LNV 
MI 
MINAZ 
NA 
NAGO 
NAi 
NEHA 
NFM 
NHDA 
NIBG 
NIOD 
NIWI 

NJA 
NLE 

Naam instelling of bewaarplaats 

Huisarchief Twickel 
Historisch Archief Westland 
Historisch Centrum Overijssel 
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme 
Haags Gemeentearchief 
Het Humanistisch Archief 
Historisch Informatiecentrum Helmond 
Het ReclameArsenaal 
Hoogheemraadschap van Delfland 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
Historisch Centrum Leeuwarden/Histoarysk Sintrum 
Ljouwert Leeuwarden 
Het Utrechts Archief 
Het Humanistisch Archief 
Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de 
Vrouwenbeweging 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
Instituut voor Militaire Geschiedenis van de Koninklijke 
Landmacht 
Instituut voor Maritieme Historie 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 
Ministerie van Justitie 
Koninklijke Bibliotheek 
Katholiek Documentatie Centrum 
Koninklijk Huisarchief 
Koninklijk Instituut voor de Tropen 
Katholieke Universiteit Nijmegen 
Limburgs Film- en Videoarchief 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Meertens Instituut 
Ministerie van Algemene Zaken 
Nationaal Archief 
Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers 
Nederlands Architectuurinstituut 
Nederlandsen Economisch-Historisch Archief 
Nederlands Fotomuseum 
Nederlands Historisch Data Archief 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke 
Informatiediensten 
Nederlands Jazz Archief 
Nieuw Land Erfgoedcentrum 

ISIL 

NL-AmISG 

NL-HaKB 

NL-AmKIT 

NL-HaNA 

NL-AmRIO 
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Afkorting 

NLMD 
NMI 
NPM 
NRAC 
NSA 
OCenW 
OV Barradeel 
RA Leiden 
RA Rivierenland 
RA West-
Brabant 
RAA 
RALH 
RALM 
RANB 
RANH 
RAT 
RDMZ 
Reveilarch 
RHC Bergen op 
Zoom 
RHC Eindhoven 
RHC Gr.A 
RKD 
RUG 
SA 's-Hertogen-
bosch 
SA Almere 
SA Assen 
SA Bommel
waard 
SA Breda 
SA BrNO 
SA Dordrecht 
SA Gorinchem 
SA Heerlen 
SA Rijnstreek 
SA Sittard-
Geleen 
SA Vlaardingen 
SAB 
SAGV 
SAHM 
SAK 
SAKRUH 

Naam instelling of bewaarplaats 

Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum 
Nederlands Muziek Instituut 
Persmuseum 
Nederlands-Russisch Archief Centrum 
Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Oudheidkundige Vereniging Barradeel 
Regionaal Archief Leiden 
Regionaal Archief Rivierenland 

Regionaal Archief West-Brabant 
Regionaal Archief Alkmaar 
Rijksarchief Limburg Hasselt 
Rijksarchief Limburg Maastricht 
Rijksarchief in Noord-Brabant 
Rijksarchief in Noord-Holland 
Regionaal Archief Tilburg 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
Het Réveil-Archief 

Regionaal Historisch Centrum Bergen op Zoom 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
Regionaal Historisch Centrum 'Groninger Archieven' 
Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie 
Rijksuniversiteit Groningen 

Stadsarchief's Hertogenbosch 
Stadsarchief Almere 
Stadsarchief Assen 

Streekarchief Bommelérwaard 
Stadsarchief Breda 
Streekarchief Brabant-Noordoost 
Stadsarchief Dordrecht 
Stadsarchief Gorinchem 
Stadsarchief Heerlen 
Streekarchief Rijnstreek 

Stadsarchief Sittard-Geleen 
Stadsarchief Vlaardingen 
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer 
Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek 
Streekarchief Hollands Midden 
Streekarchief Krimpenerwaard 
Streekarchivariaat Kromme Rijngebied-Utrechtse Heuvelrug 

ISIL 

NL-AeSa 
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Afkorting 

SAL 
SALAD 
SALD 
SALHA 
SANG 
SANOF 
SANV 
SANWV 
SARA 
SARM 
SAVV 
SAW 
SAWB 
SFA 
SIHLAA 
SLH 
SSAZ 
SteinmetzArch 
SVPR 
TIN 
Tresoar 
TU Delft 
TUe 
TwtA 
UHHA 
UL 
UM 
UT 
UU 
UvA 
UVT 
V&W 
VROM 

VU 
VWS 
WA 
WFA 
WSA Friesland 
WU 
ZA 

Naam instelling of bewaarplaats 

Samenwerking Archiefzorg Lopikerwaard 
Streekarchief Langs Aa en Dommel 
Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg 
Streekarchief Land van Heusden en Altena 
Streekarchivariaat Noordoost Groningen 
Streekarchivariaat Noordoost-Friesland 
Streekarchivariaat Noord-Veluwe 
Streekarchivariaat Noord West-Veluwe 
Streekarchivariaat Regio Achterhoek 
Streekarchief Rijnlands Midden 
Streekarchivariaat Vecht en Venen 
Streekarchief Waterland 
Streekarchivariaat West-Betuwe 
Spaarnestad Fotoarchief 
Stlhlia-Homodok-Lesbisch Archief Amsterdam 
Sectie Luchmachthistorie 
Stads- en Streekarchief Zutphen 
Steinmetz-archief 
Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg 
Theater Instituut Nederland 
Tresoar 
Technische Universiteit Delft 
Technische Universiteit Eindhoven 
Twents Streekarchief 
Universial Hip-Hop Archive 
Universiteit Leiden 
Universiteit Maastricht 
Universiteit Twente 
Universiteit Utrecht 
Universiteit van Amsterdam 
Universiteit in Tilburg 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Waterlands Archief 
Westfries Archief 
Het Waterschapsstreekarchief (Friesland) 
Wageningen Universiteit 
Zeeuws Archief 

ISIL 

NL-DeTU 
NL-EhTU 

NL-UtRU 
NL-AmU 
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Boekennieuws 
Van aakschipper tot zwikker. 
Gids van historische beroepen. 
Auteur: Carl Denig. 
In dit naslagwerk zijn meer dan 2000 ter
men van oude beroepen opgenomen. Deze 
gids vormt een handreiking voor een ieder 
die meer wil weten over de beroepen van 
de verdwenen wereld van het handwerk, het 
ambacht en de landbouw en van de begin
periode van de industrialisatie. 

Bij de samenstelling van deze gids is uitge
gaan van de registers van belastingplichti
gen uit het einde van de achttiende eeuw en 
van het kadaster van de eerste helft van de 
negentiende eeuw. Ook de bevolkingsregis
ters en adresboeken uit het begin van de 
twintigste eeuw hebben als belangrijke bron 
gefungeerd. Tot zover het prospectus. De 
omvang is 128 bladzijden. Het boek is geïl
lustreerd. Gezien het aantal pagina's, de 
illustraties en het aantal daarin behandelde 
beroepen, kan men per beroep geen uitge
breide uiteenzetting verwachten. Ze zijn 
wel ter zake. Wel had ik graag een wat gro
tere letter gezien, maar desondanks is het 
voor iedere genealoog een aanrader. Het 
formaat is 17 x 24 cm, genaaid, gebro
cheerd, geïllustreerd in kleur en zwart-wit 
en kan bij de boekhandel besteld worden. 
ISBN 90 5345 245 
De prijs bedraagt € 14,75 

Van de Stichting Van de Sandt ontvingen 
wij twee publicaties: 
Toon mij uw boeken ... ; een analyse van 
de bibliotheek van Alexander van de 
Sandt J.u.D. (Xanten 1663-1721). Dit is 
de Nederlandse uitgave van het artikel 'The 
library of Dr. Alexander van de Sandt 
(Xanten 16763-1721)' door M.A.J. van de 

Sandt & H.J.G. Onderdenwijngaard, ver
schenen in het tijdschrift LIAS, Vol. 27 
(2000) 1, p. 3-94 (ISSN 0304-0003). In de 
Engelstalige uitgave is ook de complete ca
talogus van de bibliotheek van Alexander 
van de Sandt opgenomen. Basis was een 
handgeschreven catalogus, aanwezig in het 
Stiftsarchiv in Xanten, waaruit bleek dat A. 
v.d. Sandt een voor zijn tijd omvangrijke 
privébibliotheek bezat. De catalogus omvat 
752 titels. Het aantal juridische titels in de 
Leidse Universiteitsbibliotheek bedroeg in 
1674 niet meer dan 304. De bibliotheek 
kwam uiteindelijk door vererving terecht 
bij Maximilian baron Lochner von Hütten-
bach (1859-1942) te Lindau. Aan het eind 
van de Tweede Wereldoorlog is het hele 
bezit van de familie aan boeken en archiva
lia geroofd en vernield. Later zijn er nau
welijks boeken uit dit voormalig bezit bo
ven water gekomen. De auteurs hebben de 
samenstelling van de bibliotheek gerecon
strueerd. Naast de juridische werken blijken 
ook andere wetenschappen goed vertegen
woordigd. Wij krijgen zo een goede indruk 
waarin een veelzijdig ontwikkeld man en 
jurist in die tijd was geïnteresseerd. 
De Hollandse versie (gebrocheerd, 68 pag.) 
kost € 6,- incl. verzendkosten. 

Onze vroegste voorouders 
Acht generaties Van de Sandt 1350 -1650 
Auteurs: M. en C. van de Sandt 
Naar de vroegste geschiedenis van de fami
lie Van de Sandt/Van den Sande was al 
veel onderzoek gedaan. Een probleem was 
dat de genealogieën die door de verschil
lende onderzoekers samengesteld zijn, niet 
goed op elkaar aansluiten. Bestudering van 
de tekst op een oude perceelskaart van de 
voorvaderlijke Hof op den Sande nabij 
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Rees aan de Niederrhein naar de toestand in 
1604, leidde tot enkele vrerrassende con
clusies, waardoor tot een sluitend geheel 
kon worden gekomen. De tekst van de 
voornaamste bronnen, waaraan de conclu
sies konden worden ontleend, zijn bijge
voegd, evenals een literatuuropgave. 

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. 

Christoffel Winkelhorst op VOC-schip. 
Wie bezoekt het archief van de VOC in het Na
tionaal Archief in Den Haag wel eens en is zo 
vriendelijk om voor mij gegevens te zoeken 
over Christoffel Winkelhorst, afkomstig uit Hol-
stein en als beroep Huijstimmerman heeft. Einde 
verbintenis: 11/01/1737 door overlijden op het 
schip "Dishoek". Inventarisnr.: 12943, Kamer: 
Zeeland Folio: 103, Uitreis: 08/07/1736, Be
stemming: Batavia, DAS- en reisnr 3039.1., 
Aankomst: 17/07/1737. 
Hartelijk dank voor uw hulp. Informatie naar R. 
Winkelhorst, Es 39A, 7161 GN Neede of per 
email naar renewinkelhorst@planet.nl 

Geen DNA-onderzoek voor particulieren bij 
het Forensisch Instituut 
Een van onze lezers had gehoord dat het Foren-

Aan dit nummer werkten mee: 

E. Hennekam, E.Hennekam@planet.nl 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25,2625 PJ Delft 
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR 
Nijmegen 
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142,2613 SV 
Delft 

Deze uitgave (54 pag., gebrocheerd) kost 
€ 7,50. 
Beide publicaties kunnen worden besteld 
door de desbetreffende bedragen over te 
maken op Postbankrekening 181167 van de 
Stichting Van de Sandt in Voorburg. 

sisch Instituut ook DNA-onderzoek zou verrich
ten voor particulieren. Dit was voor ons de re
den te informeren of dit waar was. We kregen 
het volgende antwoord, dat voor zich zelf 
spreekt: 

Geachte H.M. Lups, 
Door omstandigheden kreeg ik uw vraag nu pas 
onder ogen. Bij het NFI wordt geen DNA-
onderzoek voor particulieren verricht maar er 
zijn 2 andere instituten die dat wel doen en die 
geaccrediteerd zijn hetgeen wil zeggen dat hun 
resultaten als bewijs in de rechtbank gebruikt 
kunnen worden. Dit zijn: 

http://www.sanquin.nl/Sanquin-nl/ 
sqn_diagnostiek.nsf70/ 
F5070CFE0DED14FBC1256819004F6C0C! 
OpenDocument&BaseTarget=Body 
en 
http://www.medfac.leidenuniv.nl/fldo/ 

Vriendelijke groeten: 
Dr.Ir. C.P. van der Beek MBA 
Plaatsvervangend Hoofd Afdeling Biologie 
Nederlands Forensisch Instituut 

W.J. Scholl. Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR 
Vlaardingen 
K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1, 4414 RV 
Waarde 
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Van rakkers en gemeente-ezels 
De politie in de loop der tijden (1400-1940) in een genealogisch perspectief 
JW. Koten 

Inleiding 
In het verleden publiceerden we in Ons Erf
goed een reeks artikelen over de ontwikke
ling van het ambtelijk apparaat. We bepaal
den ons destijds tot de bekende ambtelijke 
administratieve overheidsfuncties. We be
loofden onze lezers echter, dat we op enke
le bijzondere ambtelijke gezagsdragers nog 
nader zouden terugkomen. In deze bijdrage 
wordt nu de politie aan de orde gesteld. Zo
als voor andere ambtelijke functies geldt, 
zijn de archivalia die op de politie betrek
king hebben voor het genealogische onder
zoek een belangrijke bron. Wie voorouders 
heeft die politietaken vervulden kan 
meestal over aardige gegevens beschikken 
om een genealogie of stamboom mee aan te 
kleden. In heel wat stambomen staan dan 
ook de vroegere politiefunctionarissen met 
hun rang en levensloop vermeld. 

Hoe werd orde en rust in vroegere tijden 
gehandhaafd 
Tot voor kort was het bewaken van orde en 
veiligheid zeer versnipperd georganiseerd 
en opgedragen aan uiteenlopende instanties 
zoals de veldwacht, de nachtwacht, de bur
gerwacht, de stadswacht, de schutterij en 
natuurlijk de alom bekende schout en zijn 
rakkers. Nog voor de tweede wereldoorlog 
kende men vijf typen politie. Men had dus 
geen uniform politieapparaat maar gefrag
menteerde (elkaar bestrijdende) dienstvak
ken. Tijdens de Franse periode heeft men 
wel geprobeerd één staatsapparaat te creë
ren dat de politiezorg had. Na herstel van 
de onafhankelijkheid onder Willem I (1813) 
keerde men snel terug naar de gewoonten 

tijdens de Republiek. Pas bij Thorbecke 
(1852) worden de contouren van een mo
derne politie zichtbaar. Tijdens de Duitse 
periode (1940-45) werden diverse diensten 
geïntegreerd. 

Begrip politie nog niet zo oud 
Hoewel de zorg voor de openbare rust en 
veiligheid van alle tijden is, is pas in 1850 
(onder Thorbecke) de specifieke beroeps
aanduiding 'politie' voor deze beroepsgroep 
algemeen gangbaar geworden. Voordien 
had het woord 'politie' een veel bredere be
tekenis namelijk de zorg van de staat voor 
haar burgers'. Rond 1750 wordt de beteke
nis verengd tot maatschappelijk toezicht. 
Zo kende men bijvoorbeeld medische poli
tie, een taak die nu tot het staatstoezicht op 
de volksgezondheid wordt gerekend. Pas de 
laatste 150 jaar is dus de betekenis van 
'politie' verengd geworden tot de binnen
landse zorg voor veiligheid, orde en rust2, 
de nu gangbare betekenis. Wie het woord 
'politie' in vroegere stukken ziet moet zich 
dus niet op een dwaalspoor laten brengen. 

Dubbelslachtige houding van de Neder
lander ten aanzien van de politietaken 
Vergelijkt men de historische positie van de 
Nederlandse politiefunctionaris met die in 
omliggende landen in Europa dan steekt de 
Nederlandse diender ongunstig af wat be
treft opleiding, salariëring en prestige. De 
politiefunctie is bij ons gedurende eeuwen 
nooit populair geweest. Daarbij werd de 
politie als apparaat gewantrouwd. Meer dan 
in andere landen vreesde men machtsmis
bruik3. Daarom is politie in Holland haast 
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altijd een sterk gedecentraliseerd apparaat 
gebleven. Zuinigheid was bovendien troef. 
Of het politieapparaat doelmatig en ade
quaat functioneerde was vaak maar bijzaak. 

Weinig prestige 
Een gedeeltelijke oorzaak voor het geringe 
prestige en de slechte honorering was het 
ontbreken van een behoorlijke opleiding, 
Eigenlijk ontbrak een beroepsopleiding tot 
1890. Vaak viel men bij de werving van po
litiefunctionarissen terug op afgedankte be
roepsmilitairen. Later verbeterde de positie 
van de politieman wel enigermate. Vooral 
de vakbonden hebben door het starten van 
opleidingen net voor de Eerste Wereldoor
log veel aan de verbetering van het politie-
aanzien bijgedragen. Toch lette men nog 
voor de Tweede Wereldoorlog, bij de aan
stelling van een politiefunctionaris (zeker 
op het platteland) voornamelijk op een mar
tiale uitstraling, stevige potige handen en 
een goede hand van schrijven4. Veel verde
re kennis werd niet geëist, daarvoor was de 
salariëring ook onvoldoende en het werk te 
weinig uitdagend. 

Slechte betaling 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het 
werk van de politieman ook financieel werd 
ondergewaardeerd. Nog rond 1890 had een 
ervaren agent en gehuwd vader een loon 
van 11 gulden per week, diensten van 48 
uur aan één stuk waren regel. De duur van 
de werkweek was haast onbegrensd. Van
daar dat veel agenten de meest geplaagde, 
afgebeulde en slecht betaalde gemeente
ambtenaren waren. Niet ten onrechte wer
den zij dan ook gemeente-ezels genoemd. 
Om voor de feestdagen een extraatje te krij
gen, verkochten wijkagenten een (jaar-) 
almanak of een nieuwjaarswens (zoals nu 
de krantenbezorgers doen) in hun ressort. 

Verder werden door de gemeenten, bij fees
telijke gebeurtenissen, allerlei bedelactivi-
teiten voor de politie georganiseerd. Dit al
les om het salaris van de agenten wat op te 
kunnen krikken. 

Politie in de volksmond 
De ambivalentie van de bevolking ten op
zichte van de politie komt ook in de taal tot 
uitdrukking. Bekende oude bijnamen zijn 
koddebeier (betekent zoiets als knuppel-
zwaaier, kodde = knots of knuppel)5 en 
smeris (shomer is joods voor bewaken, toe
zien) die reeds een lang leven hebben. Maar 
er zijn ook nog tal van minder vleiende be
namingen. Meer officieel is het woord be
diende (betekent in het Vlaams: ambtenaar, 
het is equivalent aan het Engelse: (civil) 
servant) dat tot diender werd. Ons woord 
agent komt van het agere (handelend optre
den). Agent was eertijds het woord voor 
iemand die een (hogere) ambtelijke functie 
had. 

Drie breekpunten bij de ontwikkeling 
van de politie 
Er zijn drie externe factoren geweest die de 
ontwikkeling van het Nederlandse politie
apparaat sterk hebben beïnvloed en die po
sitieve bijdragen hebben geleverd aan het 
politiewerk n.1. (1) de Franse periode 1795-
1813, (2) de wetgeving van Thorbecke tij
dens zijn eerste kabinet (1848-52) en (3) de 
Duitse overheersing (1940-45). 

Ad 1 - Franse periode 
Een poging tot centralisatie van de gezags-
handhaving zien we tijdens de Franse be
zetting (1795-1813). Daarvoor hadden we 
een bondsstaat, net zoals Zwitserland nu, 
met grote mate van autonomie van de af
zonderlijke provincies en de steden. Na 
1795 zou Nederland een eenheidsstaat wor-
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den zodat toen pas de gezagshandhaving op 
nationaal niveau kon worden geregeld6. Het 
duurde echter nog heel lang alvorens een 
meer gecentraliseerd apparaat zijn vorm 
kreeg met o.a. gelijke politieuniformen en 
gelijke politiebevoegdheden. Iedere stad(je) 
had zijn eigen gezagshandhaving die in fei
te een verlengstuk was van het opsporings
apparaat van schout en schepenen. Deze 
deden vooral wat goed was in hun ogen. 
Tijdens de Franse periode werd deze taak 
gecentraliseerd en onder het gezag van de 
agent (= minister7) van inwendige politie 
geplaatst. Dit streven kende weinig succes8, 
de plaatselijke besturen wilden hun invloed 
natuurlijk niet verliezen en zij dwarsboom
den deze zaak waar ze konden. 

Door historici wordt het jaar 1806 gezien 
als startpunt voor een meer nationaal poli
tieapparaat met omschreven bevoegdheden 
en taken. Lodewijk Napoleon, onze eerste 
koning voerde in dat jaar de nationale gen
darmerie9 in10 die zich met de bewaking 
van het platteland en vooral de bestrijding 
van de sluikhandel bezig moest houden. Dit 
corps11 zou later tot het wapen der mare
chaussee'2 uitgroeien. Deze eerste gendar
merie werd volledig naar het Franse model 
ingericht. 

Napoleon had weinig oog voor onze plaat
selijke gerichte bestuurscultuur die vaak tot 
corruptie leidde. Toen Napoleon Holland 
als provincie bij Frankrijk voegde (1810-
1813) werd hier te lande het Franse politie-
stelsel met een sterke centrale aansturing 
ingevoerd. Deze nieuwe inrichting van de 
politie werd zeker aanvankelijk door de ge
wone man als een grote verbetering onder
vonden. Het politieapparaat werkte efficiënt 
en was niet (zo) corrupt als de Hermandad13 

tijdens de dagen van de Republiek. Het 

prestige van de politiefunctionaris steeg 
duidelijk. 

Na het herstel van de monarchie onder ko
ning Willem I (1813) bleven veel zaken ge
handhaafd die tijdens de Napoleontische 
periode goed waren geregeld met uitzonde
ring van de gecentraliseerde politietaken. 
De centraal georganiseerde politie die tij
dens de Franse periode zo efficiënte werkte 
was gevreesd geworden. Dit apparaat werd 
door de burger steeds meer als instrument 
van onderdrukking beschouwd. Dat was 
ook voor een deel zo. Vandaar dat toen we 
onafhankelijk werden, er weer een sterke 
decentralisatie van de politie werd nage
streefd. Dat betekende dat men snel in de 
oude foute en corrupte tradities van weleer 
verviel. 

Ad 2 -Thorbecke 
Onder Thorbecke wordt het moderne poli-
tiebegrip ingevoerd. Thorbecke (onze eerste 
premier) was van Duitse komaf. Na zijn 
studie had hij aan Duitse universiteiten 
recht gedoceerd. Hij was daarbij onder de 
indruk geraakt van het goed werkende 
Duitse ambtelijke apparaat. Vandaar dat hij 
toen hij minister-president werd, veel van 
de zaken uit de Duitse ambtelijke wereld 
hier probeerde in te voeren. Daarnaast had 
hij ook een meer moderne visie op de poli
tiediensten. Niet de repressie (onderdruk
kingen) maar de dienstverlening werd door 
hem centraal gesteld. De politie moest een 
instrument van staatszorg zijn. Het diende 
primair gericht te zijn op de handhaving 
van de openbare orde en het garanderen van 
de veiligheid van de burgers. Voorts moest 
de politie er op toezien dat de rechten van 
individuele burgers niet werden gekrenkt. 
In eerste instantie werd daarbij aan de voor
koming van de criminaliteit gedacht. Dit 
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hield in de preventie van misdaden door 
een goede opsporing en tevens het bevorde
ren van goed gedrag. Als laatste redmiddel 
kon dan wel eens repressie en dwang nood
zakelijk zijn. Preventie van misdaden hield 
dan ook in het vroegtijdig opsporen van 
personen die wandaden van zin waren of 
die zich in het verleden daaraan schuldig 
hadden gemaakt. Daarmee werd de politie 
een zelfstandig apparaat dat los werd ge
koppeld van justitie, die zich voornamelijk 
met repressie en bestraffing bezig hield14 en 
daarmee pas achteraf handelend optrad. 
Veel van deze nieuwe opvatting vindt men 
terug in Thorbecke's politiewet van 17 dec 
1851. Deze wetgeving werd nauwkeurig 
afgestemd met de gemeentewet (1851) 
waar de functie van de burgemeester expli
ciet werd omschreven als hoofd van de po
litie. Vandaar dat door andere historici 1851 
ook wel als uitgangspunt van het moderne 
Nederlandse politie apparaat beschouwen. 
Daarna werd de politiewet nog herhaalde
lijk aangepast, vaak in reactie op schokken
de maatschappelijke gebeurtenissen, zoals 
relletjes die verkeerd afliepen. Conform de 
liberale tijdgeest van die dagen werden 
vanaf ongeveer 1900 typische politietaken 
aan particuliere organisaties overgedragen 
toen grote industriële organisaties opkwa
men zoals PTT (PTT-recherche), de spoor
wegen (spoorpolitie) en grootindustrieën 
(Philips bedrijfspolitie). De gemeentepolitie 
was niet in staat de specifieke opsporingsta
ken en bewakingsdiensten uit te voeren 
door gebrek aan mankracht en deskundig
heid. 

Sterke versplinterde politieorganisatie 
Hoofdbezwaar van de Thorbeckinaanse po
litieorganisatie was echter dat er een sterk 
versnipperd politieapparaat ontstond. Vaak 
beconcurreerden de diensten elkaar onder

ling. Van een efficiënte gecoördineerde 
taakuitvoering was geen sprake. Veel po
gingen zijn ondernomen om een "nationaal 
aangestuurde politie" naar Pruisisch model 
op te zetten. Doch iedereen was tegen een 
centraal geleide politie. De schrik voor een 
centraal gestuurde politie gedurende de 
Franse bezetting liet nog lang een ongun
stig geheugenspoor na. Het uiteindelijke 
compromis was de oprichting van een klei
ne centrale bovengemeentelijke rijksveld-
wacht. Later bleek dat bij ernstige rellen 
deze rijksveldwacht niet in staat was de or
de te handhaven. Men moest dan een be
roep doen op de marechaussee een centraal 
militair gestuurde politiedienst. 

Politieke onwil 
Deze versnipperde en inefficiënte toestand 
bleef zo tot de Tweede Wereldoorlog voort
duren ook toen het maatschappelijke getijde 
sterk was veranderd en de samenleving 
vanwege de oorlogsdreiging toch om een 
efficiënt politieapparaat vroeg. De politieke 
en ambtelijke verhoudingen waren echter 
zodanig vastgeroest dat het parlement zelfs 
bij deze maatschappelijke dreigingen niet 
bereid was een reorganisatie van de politie 
op gang te brengen. De notie van een cen
traal aangestuurde politie lag kamerbreed 
ambivalent (tweeslachtig). De liberalen 
vreesden voor te veel staatsinmenging, de 
linkse groeperingen moesten sowieso niet 
veel van een krachtige politie hebben. Het 
bleef dus bij veel mooie woorden. Kortom 
er kwam geen grote nationale en efficiënte 
organisatie van de grond. 

ad 3 - De Tweede Wereldoorlog 
Het derde breekpunt was, zoals we zagen, 
de Duitse bezettingsperiode 1940-45. Naar 
Duits model werd vrij snel een groot aantal 
diensten die zich met de politietaken bezig-
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hield onder eenzelfde beheersstructuur ge
plaatst. Daarbij werd de bewapende politie, 
de rijksveldwacht en de vrijwillige land
storm opgeheven. Nadien zijn deze dien
sten niet meer teruggekeerd. Hoewel veel 
zaken na de oorlog in het politiebesluit van 
1945 en de politiewet van 1958 werden ge
moderniseerd handhaafde men toch ook 
nogal wat regelingen uit de Duitse bezet
tingsperiode. Op deze oorlogsperiode wil
len we hier niet verder ingaan. Het enige 
wat wij nog vermelden is dat iedere diender 
tijdens de beginperiode van de bezetting 
een kwartierstaat moest overhandigen, om
dat Joden vrijwel onmiddellijk uit de poli
tiedienst moesten worden verwijderd. Voor 
de genealoog is dat een belangrijk gegeven. 

Aantal historische studies beperkt 
Het aantal studies over de historische ont
wikkeling van ons politieapparaat is vrij 
beperkt. Pas de laatste 3 - 5 jaren komt er 
wat meer belangstelling voor dit onder
werp. De genealoog die zich in dit onder
werp verdiept stuit onmiddellijk op een 
groot aantal praktische vragen en proble
men. Hoe lagen destijds de bevoegdheden ? 
Waar kan ik informatie vinden over de 
rijksveldwacht en de marechaussee? Veel 
rangen en functies die vroeger belangrijke 
taken kregen toegewezen zijn nu verdwe
nen of sterk van inhoud veranderd. Zo heeft 
de huidige rang van commissaris een heel 
andere invulling gekregen dan weleer. Wie 
denkt nog aan de nachtwacht als belangrij
ke ordedienst? Wat was de bevoegdheid 
van een nachtwacht en wanneer is deze 
dienst verdwenen? Veel lezers zullen ver
baasd zijn te lezen dat nog maar amper 
honderd jaar geleden de laatste nachtwach
ten met pensioen zijn gegaan. Voor het eva
lueren van de politie functie van een voor
zaat is dus nogal wat achtergrond kennis 

nodig. Sommige politiefunctionarissen 
(rijksveldwacht, marechaussee) werden re
gelmatig verplaatst, het is dan zaak iets van 
de opbouw van deze organisaties te weten 
en ook van het rangenstelsel. 

Doelstelling van dit artikel 
De doelstelling van dit artikel is in vogel
vlucht de ontwikkeling van de diverse poli
tiediensten te schetsen en wel voor de peri
ode van ca. 1400 tot aan de Tweede We
reldoorlog. Hierbij worden enkele tijdvak
ken onderscheiden nl: 
(1) de periode voor de Franse bezetting, 

in hoofdzaak de Middeleeuwen en de 
periode van de Republiek (13de 
eeuw- 1795): 

(2) het eerste breukvlak: de politie tij
dens de Franse bezetting (1795 -
1815) 

(3) de politie van 1815 - 1851: de perio
de van "ontfransing" 

(4) het tweede breukvlak: de gevolgen 
van de invoering van de gemeente
en politiewet van 1851-1914/8 

(5) de gevolgen voor de politie van de 
Eerste Wereldoorlog en de organisa
tie van de politiediensten tijdens het 
interbellum d.w.z. de periode tussen 
de wereldoorlogen (1918-1940) 

Diegene die een politiefunctionaris in zijn 
voorgeslacht heeft kan daarvan bij het 
speurwerk groot voordeel hebben. Men kan 
immers over aanvullende beroepsmatige 
gegevens beschikken die niet voor iedere 
andere beroepsgroep voorhanden zijn. In 
toenemende mate wordt door genealogen 
van deze oude beroepsgegevens gebruik 
gemaakt zoals uit de vermelding van poli
tiefuncties bij heel wat genealogische publi
caties blijkt. Doordat het politieapparaat 
zeer versnipperd was moet men om de ge-
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nealogische gegevens goed te begrijpen 
heel wat achtergrond kennis hebben. Met 
deze artikelenserie hopen we u deze kennis 
te verschaffen. 

Noten 
1. Politie is afgeleid van het woord polis dat 
stad en later ook staat betekent. Het woord poli
tie betekende aanvankelijk zaken die de stad 
aangingen, dus de zaken van het stadsbestuur. 
Men onderscheidde daarmee de stadzaken en 
kerkelijke zaken. In de 15de eeuw betekent po
litie de zorg voor de samenleving, Vanaf de 
Franse tijd wordt het woord politie vaak ge
bruikt voor toezicht ter voorkoming van onheil 
en andere verstoringen van het openbare leven. 
Politie betekent dan de algemene bescherming 
van de samenleving tegen allerlei gevaren. De 
term medische politie was ondermeer gangbaar 
als uitdrukking voor medische preventie dat la
ter ook het medisch staatstoezicht omvatte. 
2. Men kende o.a. het woord medische politie, 
dat niets met ons woord politie te doen heeft, 
maar op actieve gezondheidspreventie en medi
sche inspectie slaat. 
3. De centralisering van de politie tijdens de 
Franse periode had slechte herinneringen achter 
gelaten die net zoals de oorlogsperiode nu, nog 
vele jaren in het geheugen bleven. 
4. Alle verbalen moeten met de hand worden 
geschreven, pas rond 1905 komen de eerste ty
pemachines in gebruik. 
5. Kodde is verwant met het woord keu, de stok 
waarmee men ballen stoot. 
6. Het is welbekend dat tijdens de Republiek 
Nederland een federatie was van 7 provincies. 
Ieder deed wat goed was in zijn ogen. Het be
grip Nederlandse nationaliteit bestond gewoon
weg niet. Pas tijdens de Franse periode ontstaat 
een eenheid staat. 
7. De eerste naam voor een minister was agent. 
Het woord minister, dat eigenlijk dienaar (van 
de koning) betekent, paste niet in de revolutio
naire sfeer van die dagen. ( de tegenhanger van 
het woord minister was magister dat later tot 
ons woord meester verbasterde). 
8. Formeel had de agent voor binnenlandse vei

ligheid de eindverantwoordelijkheid wat betreft 
de plaatselijke politie. In feite had deze functio
naris echter nauwelijks plaatselijke invloed. Zo
doende bleef de lokale autonomie gehandhaafd. 
9. Woord afgeleid van gen (= mens) d'arme 
(bewapend) dus: bewapend mens. 
10. Dit is niet helemaal correct. In feite had 
raadspensionaris Schimmelpenninck in 1805 
reeds een klein detachement gendarmen in Bra
bant aangesteld. De kern van het besluit van 
koning Lodewijk was de vorming van een natio
nale gendarmerie. Deze bestond uit vijf detache
menten die verspreid op het platteland dienst 
deden. 
11. Bij voorkeur 'het wapen' genoemd. 
12. Marechaussee verwant aan ons woord maar
schalk dat paardenknecht betekent. Denk aan 
ons woord 'merrie'. De naam marechaussee was 
speciaal door de koning zelfgekozen, hij wilde 
het woord gendarme niet horen. Gek genoeg 
leeft dit woord gendarme wel voort in het Lim
burgse dialect om een marechaussee aan te dui
den. Mogelijk komt dit omdat de marechaussee 
in het Limburgse het eerst actief was en door de 
bevolking als de oude gendarmerie werd her
kend 
13. Alternatieve benaming van de politie, Her
mandad (herman betekent broeder), dus het 
Spaanse woord voor broederschap. Deze broe
derschap hield zich vooral bezig met de beveili
ging van de heilige route naar Santiago de Com-
postella, het belangrijke bedevaartsoord van de 
Middeleeuwen. Later werd deze broederschap 
uitgebouwd tot een beveiligingsapparaat. Een 
ander veel gebruikt alternatief is de naam dien
der, dat verwant is aan (civil) servant en bedien
de (Belgische naam voor ambtenaren). De wet 
van 1854 sprak als het politiemensen betrof 
over: dienaren der politie. 
14. Voordien waren politieambtenaren de dien
ders van de justitie geweest die zich ook met de 
strafuitvoering bezig hielden. 
15. In latere jaren werden ook beperkte politie-
bevoegdheden gegeven aan particuliere instan
ties zoals de spoorwegen (spoorpolitie) de PTT 
(bedrijfs-recherche) en de bedrijfspolitie/ 
recherche van grote bedrijven zoals Philips. 
Verder kent men ook wel de vrijwillige of reser-
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ve politie. In dit artikel wordt op deze laatste 
vorm van de private politie niet verder ingegaan 
evenmin op de vrijwillige of reserve politie. We 
beperken ons tot de politiediensten behorende 
tot het overheidsgezag. 
16. Thorbecke geloofde sterk in de plaatselijke 
democratie. Volgens zijn visie klopte het demo
cratische hart nergens feller dan op buurt- en 
gemeenteniveau. Vandaar dat hij het zwaarte
punt voor het aansturen van de politie vooral bij 
de gemeente legde. 
17. Ook tijdens het interbellum bestond de wens 
om de verschillende politiediensten te centrali
seren, maar de politieke wil ontbrak, ook door 
de ministeries werd de eenwording gefrustreerd. 
Zie hier een overzicht van alle commissies die 
in de loop de volgende honderd jaren zich met 
de materie hebben bezig gehouden; vooral de 
bezuiniging was het belangrijkste oogmerk. 
1852 Voorstel tot algemene rijkspolitie onder 
speciaal ministerie 
1858 Voorstel om marechaussee en rijksveld-

wacht te verenigen 
1881 Voorstel voor marechaussee in het Zuiden 
en Rijksveldwacht in het Noorden 
1893 Voorstel fusie rijks- en gemeentepolitie 
onder Min van Justitie 
1898 Voorstel om tot een staatspolitie te komen 
1918 Voorstel om gemeente recherche bij de 
rijkspolitie te voegen 
1931 Bezuinigingsvoorstel om (behalve voor 
grote steden) tot een provinciale politie te ko
men onder de Commissaris der Koningin 
1935 Poging tot oplossing van competentiege
schillen en andere invulling van politietaken 
gemeente en rijk. 
18. Nog in een recente dissertatie (1997) citeert 
de promovendus de bekende autoriteit prof. 
Fijnaut op dit gebied. Fijnaut wijst op de sum
miere omvang van de historische studies over 
de ontwikkeling van het Nederlandse politie
apparaat en de vele misvattingen die hierom
trent bestaan. 

AGENDA 
04-09-2004 

09-10-2004 

30-10-2004 

Het voorspel en het nageslacht. Onder deze titel organiseert het Drents 
Artchief samen met de afdeling Drenthe van de NGV en de Drentse His
torische Vereniging (DHV) de jaarlijkse publieksmanifestatie Drents Erf
goed Actueel. (10-16 u.) in De Tamboer te Hoogeveen. Er wordt een ge
varieerd programma geboden, terwijl ook stands met boeken, software 
enz. op het gebied van de genealogie aanwezig zijn. De toegang is gratis. 
Gelijktijdig wordt in de Hoofdstraat waaraan de Tamboer is gelegen een 
grote boekenmarkt gehouden. *) 
Naaldwijk, 13e Delflanddag in samenwerking met het Historisch Genoot
schap Oud Soetermeer, Prometheus en de Afdeling Delfland van de NGV 
in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan te Naaldwijk 
Laatste gegevens via www.genealogiewestland.nl *) 
Haarlem (Rijksarchief) (10.00 - 15.00) Themadag betreffende onderwijs 
met o.a. aandacht voor aantal archieven + kleine tentoonstelling; presen
tatie index op Vredesgerechten te Haarlem 1811-1838. Tevens rondlei
dingen door depots en restauratieatelier *) 

*) Op deze bijeenkomst zijn wij met met o.a. Ons Erfgoed, Computergeneaal 
en de genealogische en topografische cd's aanwezig. 
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"Welgeborenen" 
H. van Deelen 

In de historie van de Nederlanden zijn wel
geborenen een klasse apart. 

In 1926 publiceerde Gosses hierover zijn 
studie 'Welgeborenen en huislieden'. Hij 
kwam tot de conclusie dat deze laat middel
eeuwse groep welgeborenen behoorde tot 
een prefeodale stand van boerse edelen. La
ter hebben Immink in 1948 en prof J.M.van 
Winter in 1982 daarover gepubliceerd. De
ze laatste twee veronderstelden dat de wel
geborenen zijn voortgekomen uit de ridder
schap, bijvoorbeeld de jongere zonen, zij 
waren volgens hen een soort afgezakte adel. 

Daarnaast bestaat er een zeer belangrijke 
tekst van Bert Koene over Welgeborenen in 
Holland in het CBG jaarboek 1997. Hij be
wijst namelijk dat het zowel een groep van 
afgezakte adel was, maar dat de grootste 
bulk toch een stand was van voor het feoda
le tijdperk, in ieder geval te plaatsen voor 
het jaar 1.000 na Christus. Dit blijkt ook uit 
de demografische verbondenheid met de 
kerken en kloosters die rond 700 door Wil-
librord zijn gesticht en zijn derhalve ook 
nauw verbonden met het klooster Echter-
nach. De welgeborenen zijn vooral gecon
centreerd rond die plaatsen welke reeds 
voor 1000 bestonden en teruggaan naar de 
Frankische tijd. Het waren de koninklijke 
domeinen derhalve voordat de autonome 
territoriale graafschappen ontstonden, zoals 
b.v. Holland en Gelre. Ze waren er al vele 
eeuwen voor het ontstaan van de ridder
stand. Waarschijnlijk waren het de vazallen 
op de domeinen. 

Er is door Koene gebruik gemaakt van re

keningen van onder meer de honderdste 
penning in een groot aantal ambachten in 
Holland (werd geheven over de goederen 
van de welgeborenen) en deze werden in 
verband gebracht met de haardstedenver-
meldingen in de Enqueste van 1494 en 
daarnaast werden de door de welgeborenen 
en overige dorpsbewoners afzonderlijk op
gebrachte bedebedragen bezien. 

Vrij recent schrijft Antheun Janse in zijn 
boek "Ridderschap in Holland', uitgave 
Verloren 2002, het navolgende over de wel
geborenen: het is geen stand en het is geen 
klasse, hij geeft daarbij een verantwoording 
over de beide mogelijkheden: 

Een stand ontstaat door een formele toela
ting of je behoort ertoe door geboorte, het 
heeft een juridisch statuut, een economi
sche positie en geeft een sociaal prestige. 

Een klasse: heeft een vrije toegang, komt 
voort uit een economische positie, het geeft 
status en uiteindelijk geeft het een juridisch 
statuut en wordt daar afkomst aan verbon
den. 

Dit wordt geïllustreerd door het simpele feit 
dat wilde je tot de ridderschap worden gere
kend en had je goed geboerd, dan kocht je 
een paard en wapenuitrusting en dan werd 
je door jouw omgeving tot de ridderschap 
gerekend, je was dan overigens geen adel. 

De heer Janse introduceert het begrip van 
'Staet' als omschrijving van deze groep. 
Het Middelnederlandse begrip 'staet' dat 
ook in andere talen wel wordt gebruikt (het 
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Franse Estat, het Engels Estate en het Frie
se State geeft dit wel aan) de ridderschap 
was geen stand, noch klasse, maar iets er
tussenin, namelijk "Staet" en dit kan het 
beste vertaald worden met status. De term 
welgeborenen heeft blijkbaar betrekking op 
ridderboortigen, exclusief ridders of kna
pen, ze zijn in enge zin edel, maar leiden 
geen adellijk leven. 

Hierbij volgt er een lijst met welgeboren 
mannen/namen. Uitgangspunt voor het ver
werken van deze informatie zijn de navol
gende gegevens namelijk de herkennings
factoren 

Men was in 1346 welboren als men in een 
dergelijk geslacht een achtste deel was in 
de mannelijke lijn, d.w.z. de vader, groot
vader en overgrootvader dienden ook tot 
deze klasse te behoren, dus via de rechte 
zwaardzijde, de zgn. Frankische of manne
lijke lijn. 

Welgeborenen hadden een lange periode 
schotvrijheid (belastingvrijdom), later dien
den zij wel te betalen hoewel minder dan de 
normale huisman. Dat werd eerst 2/3 en la
ter 3/4, uiteindelijk hadden zij nog slechts 
vrijstelling van betaling van de pacht - of 
pondhoen, geheven in de schrikkeljaren. 

Na 1500 gingen de hoge heren (graven/ 
hertogen/prinsen en koningen, vaak afkom
stig uit het verre buitenland Duitsland, 
Frankrijk en Spanje) steeds meer over tot 
het gebruik van militaire huurlingen. Ze 
hadden eigen belangen en waren bevreesd 
voor de locale belangen van de welgeboren 
feodale mannen. 
De leenmannen die met raad en daad hun 
heer bijstonden waren toen minder noodza
kelijk en na 1700 is er vrijwel geen verschil 

meer tussen de welgeborenen en de andere 
burgerij. Omdat in Westfriesland deze 
stand niet duidelijk bestond, creëerde de 
graaf hier in de dertiende eeuw leenmannen 
met een dergelijke status. Hij gaf een klei
ner leen van omstreeks twee morgen, waar
na zij zitting in de vierschaar konden ne
men. Geringe aanwijzingen dat men met 
welgeborenen te maken had waren bepaal
de functies binnen de dorpsbesturen. Deze 
vertegenwoordiging had blijkbaar een ver
houding van 1 welgeborene op 1 gegoede 
burger. Deze functies waren: schout, sche
penen, schotvangers, aalmoesmeesters, 
morgengeldgaarders, heemraadschapman-
nen, waterschapsmannen, maar ook wees
meesters, armenvoogden, ijkmeesters en in 
het begin ook de hoofd gildenmeesters en 
kerkmeesters. Deze laatsten waren vaak tot 
in de negentiende eeuw als zodanig herken
baar. Veelal was tot die periode één op de 
drie personen binnen het kerkbestuur wel
geboren. Formeel is de stand van welgebo
renen nimmer opgeheven. 

Hierbij volgt een (nog uitbreidbare) lijst 
met namen van personen die geacht werden 
te behoren tot de welgeboren geslachten. 
De namen kunnen op verschillenden andere 
manieren zijn geschreven, met en zonder 
voorzetsels zoals: de, den, der, uyten, van 

U moet niet vergeten dat vele personen van 
een bekend geslacht op een bepaalde woon
stede slechts genoemd werden met hun pa-
troniem, terwijl iedereen toen wist tot wel
ke familie iemand behoorde. Thans kunnen 
wij zulks alleen maar herleiden via de over
gebleven documenten en bewijzen van ge
goedheid, hetzij via de eigendommen, dan 
wel via familierelaties en heraldische wa-
penafbeeldingen op zegels bij de beschei
den. 
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Namenlijst: 
Van Adegheest, van Alblas, van Alckema-
de, van Amstel, van Arkel, van Asperen, 
van Assendelft, van Avesnes, Baarts, Bac-
ker, Barentszn, van Beieren, van Benthem, 
van Berkelveen, van Blokhoven, van Blok
land, die Blomme, van der Boechorst, 
Boeltgen, van Bloemgaert, Boninc, Bort, 
van den Bosch, Boschaerde, van Boshuy-
sen, van Bourgondië, Boyen, van Brabant, 
van der Brugge, de Bruyn, Buffel, van Bu
ren, Buijtewech, van Colster, Coninck, 
Coppier, Coster, Crab, Cramer, Crous, van 
Cuyck, van den Damme, Decker, van Delf, 
van der Dobbe, Doncker, van Dongen, van 
Dorp, van Duvenvoorde, van der Duyn, En
gelsman, van Everdingen, van Florenville, 
van Foreest, Gael, Geester, van Goor, van 
der Goude, uten Goye, van der Graeff, 
Groen, Groenen, van Groesbeeck, van Gro
ningen, Groot, van der Haar, van Haesbro-
eck, van Haestrecht, Ham, Hardebol, Ha-
ses, van Heemstede, Heerman, van Hene
gouwen, van Heukelom, van Hillegom, 
Hoechvorst, vant Hoff, uten Hoflande, van 
Holland, Hongher, Hoogstraat, van der 
Horst, van Hout, Huygen, de Jongh, Jonge-
jans, Jude, van Jutfaas, Kaan, Kerckman, 
Keyser, Knapper, van Kijffhoeck, Lam, van 
de Langelaan, Leest, van Leeuwen, van 
Leyden, van Lichtenbergh, van Linden-
burch, van der Lippe,van Lis, van Lochorst, 
van Loon, Maes, van der Mark, Marl ing, 
van Mathenesse, Matte van Rotterdamme, 
van der Meer, van Meerburch, van Melis
sant, Merens, Merlijn, van der Merwede, 
van Middelgeest, Moei, de Moilnaer, Mol, 
van Montfoorden, van Montfoort, van 

Moordrecht, van Naaldwijk, Nagel, van der 
Nat, van Neck, Nielsz, van Noorden, Oem, 
van Oesterwijck, van Oestgeest, Paedze, 
van Peize, Persijn, Philipsz, van der Poel, 
van Poelenburch, van Polanen, Pijn, van 
Reimerswaal, van Rhenen, die Rieghe, van 
Rodenrijs, van Roen, Roes, Rottier, van den 
Rijn, van Rijsoirde, van Rijswijc, van 
Roon, Sac, Say, van Schalkwijk, Scheep
maker, van Scherpenzeel, Schouten, Scre-
vel, Slootgen, Sluyter, Snider, Snijer, Snou-
ck, Sonck, van Someren, van Sonnevelt, 
van der Spangen, van der Specke, van Ster-
kenburg, van Stolwijck, van Stompwijc, 
Stoop, Strevelant, van Tetrode, van Teylin-
gen, van Themaat, Tijt, die Valkenair, Vael, 
van Veen, van den Velde, van Velsen, Ver-
beeck, Vet, Vink, van der Vlinderhoeve, 
van Vorenbroek, die Vriese, van Was-
senaer, van Wensveen, van Werkhoven, 
van de Werve, Wit, Witte, de Wolf, van 
Woudenbergh, van Wulven, van Wijngaer-
den, van IJsselstein, van Zoelen, van Zwie-
ten 

Vanzelf kunnen deze namen worden aange
vuld met andere namen en/of dat ze op ver
schillende andere manieren zijn weergege
ven, vanzelf in de nieuwe spellingswijze 
zullen er merkwaardige varianten kunnen 
voorkomen die op het oog kunnen afwijken 
van de oudst bekende schrijfwijze. 

Er is een website die zich bezig houdt met 
het onderzoek naar welgeboren geslachten: 
Het e-mailadres is 
welgeborenen@yahoogroups.com 
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Speurtocht naar de Middeleeuwen (3) 
W.J. Scholl 

De recognitieboeken van Harderwijk vor- der te onderzoeken. We richten ons daarom 
men een welkome bron van gegevens over op haar vader Lubbert Aelts, waarvan we 
handelingen waarbij het in de meeste ge- reeds vonden dat hij driemaal gehuwd is 
vallen om kapitaal gaat, hetzij in de vorm geweest. Henrickje stamt uit zijn tweede 
van geld hetzij in de vorm van goederen, huwelijk, dat met Aeltje Simons. Kijken we 
We krijgen door deze bron, die in 1453 be- dan nu naar broers en zussen van Lubbert 
gint te stromen, zicht op de mentaliteit van Aelts en zijn mogelijke ouders. 
onze voorouders en kunnen door veel gege
vens te vergelijken heel wat genealogische Weer op weg 
verbanden leggen. Het vele zoekwerk Gerrit Claes, oud 70 jaar, verklaart op 31 
noodzakelijk om die verbanden te leggen, oktober 1608 ter instantie van Lubbert 
zou schier ondoenlijk zijn zonder de uitgave Aelts, dat hij tot zijn eerste vrouw gehad 
op cd-rom van de regesten medio vorige heeft de zuster van Lubbert Aelts, inzake de 
eeuw gemaakt door mr. D. Koning. hof door Lubbert Aelts gekocht1. Lubbert 

en Gerrit worden al in 1579 samen ge-
Inleiding noemd, als Gerryt Claessen op 24 april zijn 
Peter Proper en Henrickjen Lubberts, in vier kinderen Aelt, Geertgen, Jan en Claes-
1622 gehuwd, zijn voorouders van een ge- gen elk 100 dalers bekent voor hun moe-
slacht waarin veel predikanten en chirur- ders versterf, met goedvinden van Lubbert 
gijns voorkomen. De herkomst van Peter Aelts als naaste verwant van moederswege. 
blijft duister. Hij wordt op 3 mei 1624 in Diezelfde dag maakt Gerrit huwelijkse 
het Burgerboek van Harderwijk ingeschre- voorwaarden met Jannetje Stevens, die ver
ven, vermoedelijk omdat hij dan anderhalf gezeld wordt door haar gecoren momber, 
jaar gehuwd is geweest met een burger- Lubbert Aelts2. 
dochter. Het is mogelijk dat hij afkomstig is Die eerste vrouw van Gerrit Claes zal dan 
van Nijmegen, waar ik in 1606, 1617 en Hannis Aelts geweest zijn, hij maakt op 10 
1619 een Peter Proper als huwelijksgetuige januari 1563 huwelijkse voorwaarden met 
vermeld vond. Over de voorouders van zijn haar en geeft haar op 25 januari daaraanvol-
vrouw, Henrickje Lubberts, bieden de re- gend 100 dalers als morgengave3. Gelet op 
cognitieboeken verrassend veel gegevens, zijn leeftijd in 1608 zal Gerrit bij dit eerste 
In het vorige deel van deze artikelreeks huwelijk omstreeks 30 jaar geweest zijn. 
(Ons Erfgoed nv. 3, mei-juni 2004, p. 105 e. Datzelfde jaar 1563 komen wij dit echtpaar 
v.) plaatsten we Henrickje temidden van opnieuw tegen, en wel in een voor het ver
haar broers en zusters en vonden we haar dere familieverband zeer belangrijke in-
grootouders van moeders kant. Die lijn is schrijving. Hannis Aelts en Lubbert Aelts 
nog verder uit te werken, maar alvorens in blijken nog twee broers te hebben: Jan en 
de diepte, het verleden, verder te gaan, pro- Toenis. Tezamen zijn zij de vier kinderen 
beren we een breder draagvlak te vinden van Henrickje Jans, weduwe van Aelt 
door generaties die wat dichterbij zijn ver- Evers, die op 23 april 1563 huwelijkse 
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voorwaarden maakt met Claes Gerrits . De
ze heeft zelf uit een eerder huwelijk zes 
kinderen: Gerrit, Jacobje, Wolf, Willem, 
Lijsbet en Jannetje. De oudste, Gerrit Claes, 
is vrijwel zeker de hierboven genoemde 
Gerrit Claes die eerder dat jaar gehuwd was 
met Hannis, de dochter van Henrickje Jans. 
Tegelijkertijd treedt de dochter Jacobje in 
het huwelijk met de zoon Jan Aelts. Dat de 
vier kinderen van Hendrickje uit haar hu
welijk stammen met Aelt Evers volgt uit de 
formulering: 'Voir dieselfften schepen hefft 
Henrickgen Jans naegelathen weduwe van 
zal. Aelt Evertsz hoeren vier kinderen Jan, 
Lubbert, Tonnis ende Hannis so sij bij Aelt 
in ehe gewonnen, voir hoers vaders guedt 
tot gueder tidt bekennet hoer vischtuich 't 
welke sie achtet op twee hondert daler (...)'. 
We bekijken deze gegevens in schema. 

de laatste maal op 23 april 1563 als zijn we
duwe Hendrickje hertrouwt met Claes Ger
rits. Hij is dan al geruime tijd dood, want al 
op 22 januari 1553 wordt Hendrickje ge
noemd als weduwe van Aelt Evertsz . Ver
moedelijk is hij eind 1552, begin 1553 
overleden. Op 3 januari 1552 is hij name
lijk nog in leven, blijkens een later tussen
gevoegde aantekening betreffende ontvan
gen gelden van een schuld op 10 mei 1550. 
Het is trouwens die aantekening waarin hij 
voluit wordt genoemd: Aelt Everts van 
Byssell, terwijl hij meestal als Aelt Evertsz 
dan wel als Aelt van Byssel voorkomt7. 

Zie afbeelding 1 op dé volgende pagina 

Eind 1547 wordt hij samen met zijn broer 
Egbert van Byssel genoemd. Samen met 

Egbert Evertsz van Byssel 

Nenne 

Schema 2 

5l 

Jan Aelts 

xl563 
Jacobje Claesz 

Evert van Byssell 
-1559 

l 

1 
Lubbert Aelts 

-1617 
x(l) 1564 
Cornelisje Melis 
x(2)c.l579 
Aeltje Symons 
x(3) 1603 
Goutje Gerrits 

I 
Aelt Evertsz (van Byssel) 

-1553 
X 

Henrickje Jans 

l 
Toenis Aelts 

x Claes Gerritsz 
1563 

Hannis Aelts 

X1563 
Gerrit Claesz 
1538-

xl579 
Jannetje 
Stevens 

De vader van Lubbert, Aelt Evertsz, komt 
in de recognitieboeken maar in een betrek
kelijk korte periode voor. De eerste maal is 
op 8 juni 1541, bij de aanvaarding van de 
erfenis van zijn schoonmoeder Feusse5, en 

Gerrit Honderp, Meynolt Gerrits en Hessel 
Pouwels, die kennelijk ook familie zijn, 
verklaren zij dat ze met hun vader Evert 
van Byssel, plus anderen, twee schuiten vol 
met volk, aan het begin van de afgelopen 
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1550/1552 Aelts Evertsz (Ie regel van boven) /Aelt Evertsz van Bijssell (4e regel van onder) 

vastentijd naar Bunschoten gevaren zijn en 
daar een bijenkomst hebben gehouden. 
Doel van die bijeenkomst was een zoen tot 
stand te brengen tussen Arent Heyn Lynden 
en de nabestaanden van Lamff Wilhemsz 
die door Arent is doodgeslagen. Helaas was 
deze bijeenkomst tevergeefs, want de nabe
staanden wilden meer geld hebben dan 
Arent kon opbrengen8. 
Samen met zijn broer Egbert en zwager 
Wouter Crijns bezit Aelt Evertsz een schip 
dat zij van Hendrick van Edam gekocht 
hebben. Na Aelts dood betaalt Wouter de 
weduwe Hendrickje 192 gl. voor haar aan
deel9. Kennelijk is het schip bij de koop 
niet ten volle betaald, want een jaar later 
verklaren Evert van Byssell, Hessell Mey-
noltsz en Geertgen, de vrouw van Gerrit 
Henderps, dat Hendrickje geen aandeel 
meer heeft in het schip, zodat Hendrick van 
Edam haar niet meer hoeft te manen10. 
Nadere gegevens over de vader Aelt Everts 
vinden we in 1559, als op 15 juni Egbert 
Evertsz en Wouter Crijnssen zich borg stel
len voor Hessel Pouwelssen, Jan Aelts en 
Rycket Lambertsz, welke drie op hun beurt 
zich borg stellen voor Egbert en Wouter, 
voor het versterf als hun allen vermits dode 

van Evert van Byssell zal. is aangeërfd11. 
Twee dagen later, op 17 juni, verkopen Ry
cket Lambertsz met Geyse zijn e.w. en Jan 
en Lubbert Aeltsz. broeders, Wouter Cryns-
sen met Marie zijn e.w. en Egbert Evertsz. 
van Byssel met Nenne zijn e.w. aan Hessel 
Pouwelsz met zijn kinderen hun aandeel 
aan hun alder hof oystwert van de stad bij 
de timmerschuur en bij Wolter Rycks hof, 
zo als hun vader Evert van Byssell zal. die 
gebruikt heeft12. De broeders Jan en Lub
bert Aelts zijn zonen van Aelt Everts, die in 
dat jaar al geruime tijd is overleden. (Zie 
hieronder) Zij nemen kennelijk de plaats 
van hun vader in als erfgenamen van diens 
vader, en dus van hun grootvader, Evert 
van Byssell. Dat Egbert Evertsz een broer 
is van Aelt zal duidelijk zijn en hoe Rycket 
Lambertsz, Wouter Crijnssen en Hessel 
Pouwelsz in het schema passen wordt dui
delijker op 16 februari 1560 als Egbert 
Everts voor hem zelf en mede als oom en 
momber van zijn zusters kinderen, Hessel 
Pouwels als vader en momber van zijn kin
deren, Jan Aeltsen voor hem zelf en mede 
in naam van zijn broeder en zusters en Ryc
ket Lamberts en Wouter Crijnssen als man
nen en momberen vanwege hun huisvrou-

Ons Erfgoed, 12e jrg. nr. 4, juli-augustus 2004, blz. 107 



wen Herman Stoss machtigen in alsodane 
zaken als zij als erfgenamen van Evert van 
Byssell zo van schuld als anders uitstaande 
hebbenl3. 
Rycket Lambertsz is getrouwd met boven
genoemde Geyse, blijkbaar een dochter van 
Evert. Wouter Crijnssen is kennelijk ook 
met een dochter, Marie, getrouwd en ver
moedelijk geldt hetzelfde voor Hessel Pou-
wels, wiens vrouw dan al overleden is. In-

naar een gemeenschappelijke grootouder, 
die in dat geval de vrouw van Evert van 
Byssel moet zijn. Bekijken we eerst de na
men van de genoemden in schema, dan zien 
we dat dit schema en het vorige goed in el
kaar passen. 

Om meer zicht te krijgen op mensen van 
Lubberts eigen generatie kijken we nog 
eens naar de getuigenverklaring van Gerrit 

Evert van Byssell 
-1559 

Geyse Aelt 
x x 
Rycket Lambert Henrickje 

Egbert 
x 
Nenne 

Jan 

Schema 3 

Lubbert 
-1617 

derdaad bewijst Hessel Pouwels op 9 janua
ri 1560 zijn kinderen Cornelis en Lubbe 50 
gl. voor hun zal. moeders goed waarna hij 
Nysgen Lamberts 50 gulden als morgenga-
ve geeft14. Die moeder blijkt uit de morgen-
gave op 2 februari 1537 van eveneens 50 
gulden, Clarate heten15. Getuigen verklaren 
in 1551 dat Aelt van Byssell met zijn broe
der Egbert en zijn zwager Wouter Crynts 
Jochim Jans in dienst namen voor 19 stui
vers per week voor een jaar en dat Joachim 
een dag vrij zou hebben om met het schip te 
vissen voor zijn eigen rekening16. Een mor-
gengave van Wouter, Aelt of Egbert is niet 
gevonden. Wel is door deze getuigenver
klaring hun onderlinge verwantschap nog 
eens bevestigd. Opmerkenswaard is dat 
Aelt een zoon Lubbert en Wouter een doch
ter Lubbe heeft, mogelijk een verwijzing 

Clara 
xl537 
Hessel Pouwels 

Marie 
x 
Wouter Crijnssen 

Cornelis Lubbe 

Claesz daterend van 31 oktober 1608, in het 
begin van deze aflevering genoemd. Zoals 
daar al vermeld, gaat het over een hof die 
Lubbert Aelts gekocht heeft. Wat verklaart 
Gerrit nu eigenlijk? Hij zegt dat hij de zus
ter van Lubbert Aelts tot zijn eerste vrouw 
gehad heeft. Daarom heeft hij Lubbert altijd 
met raad en daad bijgestaan, in het bijzon
der toen Lubbert een kwestie had met zal. 
Pilgrom Peters en Franck Raemaecker over 
een 'wech voor zijn hoff in Bette Roeters-
steechgin'. Verder dat hij nog goed weet 
'dat zal. Jan Moordebier beveel heeft gege
ven van Jan Backer om soo JBackers helft 
als zijn eijgen helft van de vurschreven hoff 
te vercopen ende dat Lubbert Aeltszn dai-
rop de vursch. helft heel ende all van zal. 
Johan Moordebier gecoft ende betaelt heeft 
ende bijna 36 jairen tot deser dach' bezeten 
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heeft17. Hulshorst naast joncker Pouwel van Arn-
Wanneer Gerrits geheugen hem niet in de hems goed, berusten onder Willem Greven 
steek heeft gelaten, dan moet Lubbert dus en dat zij als de oudste van dat goed, we-
eind 1572 begin 1573 de bedoelde hof ge- zende een herengoed, die brieven daarvan 

x H ï f ' » ' •% . J i's' -~, I 

<? 

? \ / < l 4 Cp.'&ui ^-.jrx' 

31 oktober 1608: Gerrit Claes getuigt dat hij de zuster van Lubbert Aelts tot zijn eerste vrouw 
gehad heeft 

kocht hebben. Een eerste vraag die rijst, is 
waarom Gerrit deze verklaring aflegt. Wan
neer we verder zoeken, dan blijkt dat zo 
rond 1608 de koop van deze hof waar
schijnlijk heel wat tongen en, naar we nu 
nog kunnen constateren, in ieder geval heel 
wat pennen in beweging heeft gebracht. Er 
wordt een groot aantal verklaringen afge
legd en we komen daarbij herhaaldelijk de 
namen van Jan Moordebier en Jan Backer 
tegen. Wanneer we de stukjes goed aan el
kaar leggen, dan blijken beide heren in een 
familieverband tot Lubbert Aelts te staan. 
Het gaat te ver om werkelijk alle verklarin
gen hier te noemen, maar enkele die het fa
milieverband verduidelijken zullen we de 
revue laten passeren. 

Jan Gerrits Moordebier 
Het lijkt mij dat de kwestie ontstaat in 
1606. Lubbe Hessels, zwak, verklaart op 24 
september 1606, dat de principaalbrieven 
van den olderdom van het goed gelegen tho 

behoorde te hebben en dat zij zulks open
baart tot behoef van haar kinderen18. Haar 
verklaring komt juist op tijd want al op 5 
november, dus nog geen twee maanden la
ter, worden er borgen gesteld voor de erfge
namen van zal. Lubbe Hessels, waarbij Cla-
ra Aerts en Gerritje Meynts beloven de bor
gen te vrijen19. Lubbe Hessels heeft op 10 
mei 1586 een huis in de Paedtsendstraat ge
kocht, waarbij zij genoemd wordt: weduwe 
van Johan Garridts Moordebier20. De echt
genoot van Lubbe Hessels zal de Jan Moor
debier zijn waarnaar in allerlei verklaringen 
wordt verwezen. De namen die we zojuist 
tegenkwamen vinden we in een duidelijk 
familieverband genoemd op 14 september 
1605: Engele Jansdr. weduwe van Gerrit 
Jans Moerdebier bekent haar kind voor 's 
vaders goed 500 gl, des scheldt de voors. 
Engele vanwege haar voors. kind haar 
schoenmoeder Lubbe Hessels kwijt van het 
versterf als het voors. kind in de nagelaten 
goederen van zijn bestevader Jan Gerrits 
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Moerdebier enigszins competeert, zulks dat 
de twee dochters van Lubbe Hessels met 
name Gerritje Meynts en Clara Jans na do
de van Lubbe voor het versterf van hun va
der ieder vooruit zullen hebben 50 gl en 
daarna gelijk delen met het voors. kind. La
ter, op 24 juli 1606 is aan deze inschrijving 
toegevoegd: Lubbe Hessels revoceert(= 
herroept) de dispositie (= beschikking) van 
tweemaal 50 gl. aan haar dochters Gerrit 
Meynts en Clara Jans21. 
We concluderen dat uit het huwelijk van 
Lubbe Hessels en Jan Moordebier drie kin
deren volwassen zijn geworden. In de eer
ste plaats een zoon Gerrit Jans, die gehuwd 
geweest is met Engele Jansdr. Hun huwe
lijk dateert naar alle waarschijnlijkheid van 
1599, als op 6 september huwelijkse voor
waarden worden opgemaakt van Gerrit Jans 
en Engele Jans geassisteerd met de secreta
ris, haar gecoren momber. Gerrit brengt aan 
het versterf van zijn zal. vader, de vader en 
moeder van Engele zijn overleden22. In de 
tweede plaats twee dochters: Gerritje 
Meynts en Clara Jans. Verder valt op dat de 
dochters een verschillend 'patroniem' heb
ben en dat Clara Jans in 1606 Clara Aerts 
genoemd wordt (zie hierboven). De verkla
ring van deze patroniemwissel vinden we 
heel duidelijk in de inschrijving van 21 au
gustus 1607: Jacob Berents oud 77 jaar en 
Willem Goessens oud 59 jaar verklaren ter 
instantie van Aert Peters en Clara Jans ech
telieden, dat zij gekend hebben Jan Gerrits 
in de wandeling genaamd Jan Gerrits 
Moordebier, getrouwd geweest aan Lubbe 
Hessels alias Lubbe Moordebiers, en dat 
Clara Jans de oudste dochter is, zeggende 
voor redenen van wetenschap dat zij getui
gen ettelijke jaren maten of makkers van 
Jan Gerrits in het vissen zijn geweest23. Het 
patroniem Aerts bij Clara is dus geen patro
niem, maar verwijst naar de echtgenoot. 

Intrigerend is natuurlijk Gerritje Meynts, 
die immers genoemd wordt als dochter van 
Lubbe Hessels en zuster van Clara Jans. 
Zou zij een dochter zijn uit een eerder hu
welijk van Lubbe? Hiertegen pleit, dat Cla
ra expliciet als oudste dochter wordt aange
wezen. Zou ook bij haar dan het >patro-
niem< verwijzen naar haar echtgenoot? Uit 
diverse inschrijvingen, hier niet genoemd, 
valt te concluderen dat Gerritje Meynts 
eerst gehuwd is geweest met Reyer Weyn-
tjes, die tussen 20 mei 1599 en 12 januari 
1603 is overleden. Zij heeft van Reyer twee 
kinderen. Vervolgens wordt zij vanaf 11 
augustus 1605 genoemd als echtgenoot van 
Berent Pouwels, van wie zij op die datum 
reeds een kind heeft24. Berent is trouwens al 
vader van een kind bij Clara Cornelisdr. 
ook wel Clara Eerlantdr. genoemd. Over 
het gemarchandeer met dit kind is in de re-
cognitieboeken ook het een en ander te vin
den. Berent was namelijk niet van plan met 
deze Clara te trouwen, ook niet toen zij 
zwanger van hem bleek te zijn. Als de baby 
er is brengt de vader van Clara dit 
'bewijsstuk' naar Berent, die daarop naar 
zijn vader holt om raad. De vader van Be
rent laat prompt zijn dochter de baby opha
len. In later jaren blijkt de baby, Johan Be
rents, uitbesteed te zijn maar niet vergeten. 
Op de genoemde elfde augustus verklaart 
Berent ongeveer het volgende: er kan nu 
wel (sedert 5 juli) een vonnis zijn om met 
Clara te verschijnen, maar ik heb met haar 
geen fluit meer te maken, bovendien ben ik 
in 's lands dienst zodat ik sowieso niet kan 
komen opdraven en Gerritje Meynts be
schouw ik als mijn wettige echtgenoot en 
ons kind als ons wettig en echt kind, kort
om dat gedoe met Clara is zinloos! Terug 
naar de vraag over het 'patroniem' van Ger
ritje, vaak ook zonder verkleining Gerrit 
Meynts genoemd. Duidelijk is dat het niet 
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verwijst naar een van haar echtgenoten. De 
oplossing vinden we in de inschrijving van 
25 mei 1608, die ook interessant is omdat 
daar verband gelegd wordt tussen de kwes
tie van de dochters van Lubbe Hessels en 
de kwestie over de hof gekocht door Lub
bert Aelts. Bette Roeters (geh. met Rende 
Aerts) oud 50 jaar, verklaart ter instantie 
van Beert Pouwels en Aert Peters, dat zij in 
het steegje in de wandeling Bette Roeters-
steegje opgevoed is, inz. de hof die Lubbert 

het versterf van zijn moeder Gerritgen resp. 
Belye Gerrits met Joost Peters haar broeder 
en gecoren momber en Joost voor zich zelf, 
hun oom en vader Peter Aertss ad lites 
machtigen tegen hun broeder Jan Gerrytss 
voor een affgescheyt van een herengoed als 
hun van hun moeder angeërfd is. 
We gaan deze resultaten weer in een sche
ma zetten: 

We zien in de verklaring van 1568 Wouter 

1' 
Jan Gerrits Moordebier 

-ca. 1586 
X 

Lubbe Hessels 
-1606 

1 1 
Gerrit Jans Moordebier 

-1605 
xl599 
Engele Jansdr. 

4 

Gerritü'e) Meynts 
-1568 

1 

1 
ClaraJans 

X 

Aert Peters 

1 
Belye Gerrits (Backers) 

1 
GerritQe) Meynts 

x(l) 
ReyerWeyntjes 

-1603 
x (2) 1605 
Berent Pouwels 

Aelts gekocht heeft, dat die toebehoord 
heeft aan zal. Gerrit Meynts, bestemoeder 
van de huisvrouwen van producenten en dat 
die hof na dode van Gerrit Meynts geërfd is 
op Jan Moordebier en Belye Backers, vader 
en move van de huisvrouwen van produ
centen . Gerrittje), dochter van Lubbe 
Hessels, is dus voluit vernoemd naar haar 
grootmoeder, de moeder van Jan Moorde
bier en dus wel degelijk een volle zuster 
van Clara Jans. Het overlijden van deze 
grootmoeder vinden we vermeld in de in
schrijvingen van 30 januari en 6 februari 
1568 als Rycket Pouwelss en Wouter 
Cryntssen borgen voor Jan Gerritss voor 

Cryntsen weer opduiken, die we al kennen 
als oom van Lubbert Aelts (zie schema 3). 
Hoe sluit schema 4 nu aan bij schema 3? 
Belangrijk voor de definitieve beslissing is 
de verklaring van Johan Rycksen Backer in 
1608, die zegt dat hijzelf, Lubbert Aelts en 
Jan Moordebiers wijf samen zusterlingen 
zijn geweest26. De band tussen Lubbert 
Aelts en Jan Moordebier loopt dus via Lub
be Hessels. We weten al dat Hessel Pou
wels een dochter Lubbe heeft, zodat de 
conclusie duidelijk is. De vrouw van Jan 
Moordebier is de dochter van Hessel Pou
wels en Clara. De vernoemingen van de 
drie kinderen is nu ook duidelijk. Inmiddels 
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zijn we opnieuw gestuit op de naam van 
Jan Backer, maar daarover een volgend 
keer. 

Aanvullingen 
• Herhaaldelijk blijkt het patroniem van 

een vrouw geen patroniem te zijn, maar 
te verwijzen naar haar echtgenoot. Dit 
gebruik, analoog aan wat tot voor kort 
ook in onze tijd de norm was, nl. de 
vrouw neemt de achternaam van haar 
man aan, maakt het, zeker als er meer 
dan een huwelijk is geweest, knap lastig 
om in de verschillende vermeldingen 
dezelfde persoon te herkennen. Alleen 
wanneer een vrouw regelmatig in com
binatie met anderen wordt genoemd is 
uit te maken dat bijvoorbeeld Stijne van 
Rostwyck, Stijne Gheerliffs, Stijne Da-
geraits en Stijne van Campvelt allen 
dezelfde Stijne zijn die in 1511 is ge
huwd met Jan Brantsz. De slot-s achter 
bijvoorbeeld Gheerliffs is soms te lezen 
als 'dochter van' dan weer als 'echt
genoot van' maar ook als 'weduwe 
van'. Van geval tot geval moet uitge
maakt worden wat de betekenis is. 

Noten: 
l.ORAHinv. nr. 
2.0RAH inv. nr. 
3.0RAH inv. nr. 
4.0RAH inv. nr. 
5.0RAH inv. nr. 
6.0RAH inv. nr. 
7.0RAH inv. nr. 
8.0RAH inv. nr. 
9.0RAH inv. nr. 
lO.ORAHinv. nr, 
1 l.ORAHinv. nr, 
12.0RAH inv. nr. 
13.0RAH inv. nr, 
14.0RAH inv. nr 
15.0RAHinv. nr. 
16.0RAH inv. nr. 
17.alsnoot 1 
18.0RAHinv. nr. 
19.0RAH inv. nr. 
20.ORAH inv. nr. 
2l.ORAHinv. nr. 
22.0RAH inv. nr. 
23.0RAH inv. nr. 
24.0RAH inv. nr. 
25.0RAH inv. nr. 
26.0RAH inv. nr. 

142, fol. 176 
138, fol. 292 
136, fol. 198vsoen201 
137, fol. 34 
134, fol. 92vso 
135, fol. 166vso 
135, fol. 25vso 
134,fol.351vso 
135, fol. 166vso 
. 135, fol. 190vso 
. 135, fol. 462 
. 135, fol. 462vso 
136, fol. 4 
135, fol. 491,491 vso 
133, fol. 326 
135, fol. 77 

142, fol. 
142, fol. 
139, fol. 
141, fol. 
140, fol. 
142, fol. 
141, fol. 
142, fol. 
142, fol. 

13 
20 
156 
470 
201 
77v 
462v 
147v 
121v 

Ons Erfgoed op cd-rom 
Momenteel worden de eerste elf jaargangen van Ons Erfgoed op cd-rom gezet in 
samenwerking met Boek op CD. Eind juli zijn ze beschikbaar. 
Dit houdt in dat niet alleen alle artikelen via de cd kunnen worden geraadpleegd 
maar ook dat de jaargangen met behulp van Adobe Acrobat doorzocht kunnen 
worden. De disks met de inhoud van de eerste acht jaargangen wordt derhalve niet 
verder verspreid. 
De prijs van de cd wordt € 25. Abonnees van Ons Erfgoed krijgen € 5 korting en 
betalen dus € 20. Bestelling is nu reeds mogelijk. 
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Oorlogsleed 
Wim L.C. van Bavel 

In de zomer van 2003 brachten mijn vrouw 
en ik een bezoek aan het ereveld bij Loenen 
op de Veluwe1. Daar liggen ca 4000 perso
nen begraven die op de een of andere wijze 
omgekomen zijn door oorlogshandelingen . 
Voornamelijk gedurende de Tweede We
reldoorlog maar toch ook van latere datum 
zoals b.v. omgekomenen bij vredesmissies. 
Overigens is dit ereveld geen specifieke mi
litaire begraafplaats2 er liggen juist veel 
burgers begraven. 

Dit ereveld ligt in een schitterend stukje na
tuur, is mooi aangelegd en goed onderhou
den. Er is ook een stilteruimte waar ge
denkboeken liggen met de namen van ca 
125.000 Nederlandse slachtoffers. Alle 
grafstenen zijn hetzelfde en vermelden 
slechts naam en voorletters, geboorte- en 
overlijdensdatum van de overledeneJuist 
die eenvormigheid maakt diepe indruk. Van 
zo'n bezoek word je niet vrolijk; vooral niet 
bij het denken aan al het leed dat hier a.h.w. 
ook begraven ligt. Toch kan ik u een be
zoek van harte aanbevelen. 

Ineens stonden wij geheel onverwachts te
genover drie op rij liggende grafstenen met 
onze familienaam en dat gaf best een 
schokeffect. Vragen welden op: Wie zou
den dat geweest zijn? Wat zou hen overko
men zijn? Waar kwamen zij vandaan en be
hoorden zij tot één gezin of familie? Ter-
plaatse konden wij niet meer doen dan de 
gegevens noteren en enkele foto's maken. 
Het betekende echter ook dat de nieuwsgie
righeid van de genealoog in mij gewekt 
werd. 

De grafnummers zijn 881 t.m. 883 en de 

I o'GiJ.yANBAVEE- • I 

1 V I N MEMORIAM- *• ,' I 

f 15.2rm$ ' • V2Q.6.494Q *Ë 

gegevens respectievelijk als volgt: 
C.J. van Bavel 15-2-1896 20-5-1940 
P.J. van Bavel 21-8-1918 20-5-1940 
CA. van Bavel 22-6-1932 20-5-1940 

Thuisgekomen bleek dat het om een gezin 
uit Breda ging dat in 19383 in de Bloem-
dwarsstraat 3 woonde waarvan de vader, 
zijn oudste zoon en jongste dochter op het 
ereveld begraven liggen4. Overigens bleek 
het geen familie te zijn met het nadeel dat 
de mij bekende genealogische gegevens 
ook beperkt zijn. Onderzoek in het stadsar
chief van Breda sloot uit dat zij in hun 
woonplaats waren omgekomen. De oor-
logsgravenstichting5 bracht gelukkig uit
komst. Zij gaven aan dat de beide mannen 
in Maldegem [B] en het meisje in Brugge 
[B] zijn omgekomen. Op hoop van zegen 
heb ik geschreven naar de gemeentearchi
varis van Maldegem en kreeg, na zeer korte 
tijd, een reactie met de toezegging dat in
formatie zou worden gezocht en opgezon
den. Die informatie bleek zeer uitgebreid te 
zijn en bevatte onder meer een overzicht 
van alle slachtoffers, zowel burgers als mi
litairen, die te Maldegem in de Meidagen 
van 1940 zijn omgekomen, een gedeelte 
van een boek over de vrijwillige brand-
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weer 6 en kopieën van een plaatselijke krant 
met een uitgebreid artikel genaamd "Ons 
Oorlogsdagboek"7 De archivaris, de heer 
Blomme, zorgde er ook nog eens voor dat 
ik, na betaling, de overlijdensakten via bur
gerzaken kreeg toegezonden. Perfect werk 
waarvoor ik hem natuurlijk van harte heb 
bedankt. 
Ook Brugge reageerde vrij snel en gaf mij 
literatuur op en een adres van één van de 
auteurs voor eventuele verdere vragen. He
laas mocht ik tot nu de overlijdensakte van 
het meisje nog niet ontvangen. 

De vraag is nu natuurlijk hoe leden van een 
gezin uit Breda in België omkwamen. Dat 
vergt wat achtergrondinformatie. Ik besef 
dat het bij sommige van de lezers nare her
inneringen op kan roepen maar meen toch 
het volgende te moeten vermelden. De ge
gevens werden voornamelijk ontleend aan 
de boeken ''Opmars naar Rotterdam' van E. 
H. Brongers die mij toestond deze (deels 
letterlijk) over te nemen. 

Toen Hitler in 1933 Rijkskanselier werd 
bleek al spoedig dat het met de betrekkelij
ke rust in Europa (sinds 1918) gebeurd was. 
De imperialistische neigingen van Nazi-
Duitsland kende geen grenzen en kreeg me
de kansen door de weifelende houding van 
de overige Europeese landen. De opbouw 
en modernisering van het Duitse leger en 
vloot werd terhand genomen en voor het 
eerst in de geschiedenis werd een lucht-
vloot van grote importantie uit de grond ge
stampt. Daarnaast werden nieuwe krijgs-
strategieën ontwikkeld waarvan de 'Blitz-
krieg tactiek'8 deel uitmaakte en waarmede 
ons land danig kennis gemaakt heeft. 
Nederland huldigde een neutraliteitsprinci-
pe dat door Hitler gerespecteerd zou wor
den zoals hij meerdere malen aangaf. De 

laatste keer vond dat plaats op 6 oktober 
1939 maar drie dagen later gaf hij bevel 
voorbereidingen te treffen voor een offen
sief tegen Nederland, België, Luxemburg 
en Frankrijk. Dit laatste land beschikte in 
het oosten over de z.g. Maginotlinie die 
echter niet verder ging dan tot de Belgische 
grens! Dat maakte een omtrekkende bewe
ging via België om deze linie in de rug aan 
te vallen goed mogelijk. Maar de onbe
schermde rechter (of noorder) flank van 
de optrekkende troepen was militair gezien 
een gruwel en vormde een belangrijke re
den ook Nederland in de oorlog te betrek
ken. Veel weerstand werd er van Neder
landse zijde niet verwacht omdat ons land 
tengevolge van de politieke kleur van rege
ring en volksvertegenwoordiging, haar de
fensie hopeloos verwaarloosd had. 
Luchtaanvallen werden in de morgen van 
de 10e mei uitgevoerd op Nederlandse stel
lingen ten zuiden van de Moerdijkbruggen. 
Parachutisten landden daar, op het Eiland 
van Dordrecht, bij Rotterdam en rond Den 
Haag. Tegelijkertijd trokken Duitse troepen 
ons land in het Noorden binnen (Kornwer-
derzand), in het centrum (Grebbelinie), 
maar toch vooral via de Kempen in de rich
ting van Westelijk Brabant naar de brug
gen van Moerdijk om deze definitief onbe
schadigd in bezit te krijgen en te kunnen 
benutten voor de verdere verovering van de 
'vesting Holland'. Getracht werd het vlieg
veld Waalhaven ten zuiden van Rotterdam 
te veroveren voor aanvoer van meer troe
pen door de lucht. De oeververbindingen te 
Dordrecht en Rotterdam waren van eminent 
belang om door te kunnen stoten naar het 
regeringscentrum 's-Gravenhage teneinde 
koningin en regering buiten spel te zetten. 
De tegenstand was zwaar, de Nederlandse 
krijgsmacht deed wat zij kon maar moest 
het afleggen tegen de overmacht van de 
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vijand. De Fransen hadden wel militaire 
steun toegezegd maar het effect daarvan 
was niet overtuigend. Wel werd overeenge
komen dat Breda zwaar verdedigd zou wor
den wat het bevel tot evacuatie van de be
volking tot gevolg had. De aftocht van de 
inwoners van Breda vond plaats in de rich
ting Antwerpen en vandaar verder België 
in. De snelle Duitse opmars in België was 
de oorzaak dat Breda's verdediging niet 
doorging en dat alle troepen zich meer wes
telijk hergroepeerden. Uiteindelijk was er 
een bombardement op Rotterdam nodig met 
de aankondiging dat andere steden eenzelf
de lot stond te wachten als de vijandelijkhe
den niet werden gestaakt. Meer bloedver
gieten werd zinloos geacht, Nederland capi
tuleerde. 

Zo kwam dus ook het Bredase gezin in Bel
gië terecht. En ironisch genoeg kwamen 
daar drie leden om terwijl, achteraf ge
zien, hun woonplaats nauwelijks oorlogs
handelingen heeft ondergaan. 

Uit het eerder vermelde boek over de vrij
willige brandweer van Maldegem heb ik 
onderstaand stukje ontleend ter illustratie 
van het leed dat oorlog heet. 

Tragische taferelen 
In Mei 1940 was Maldegem het decor van 
tragische taferelen. Wij willen u ter illustra
tie het verhaal van Anna van Bavel geven , 
dat ons verteld werd door de brandweerman 
André Vandenbosshe: 
Anna was als vluchtelinge uit Breda vanuit 
West-Vlaanderen te voet naar Maldegem 
teruggekeerd. Op Woensdagmorgen 22 Mei 
1940 kwam ze aan en ging op zoek naar 
haar moeder. In de Marktstraat vernam An
na de vreselijke waarheid. Heel Maldegem 
wist het: Vier personen op slag gedood in 

het bombardement van de Kattenhoek. Uw 
moeder? Ze is door een bomscherf getrof
fen in de rug. En de mensen voegden eraan 
toe "Haast u, de begrafenis is nog bezig" 
Op het ogenblik dat de pastoor het "lm pa-
radisum' aanhief kwam het ontredderde 
meisje - ze was nog geen twintig - snikkend 
de kerk binnengelopen en riep "Waar is 
mijn moeder? Ik wil mijn moeder zien! 
Mijnheer pastoor maak die kist open en laat 
mij mijn moeder nog eens zien !". De men
sen probeerden Anna te troosten en de pas
toor gaf te kennen dat de dienst niet onder
broken kon worden. Toen op het kerkiiof 
bij het open graf het laatste wij waterkruisje 
was gesprenkeld en het meisje bleef aan
dringen, opende de grafmaker de kist. Anna 
viel machteloos op haar knieën in de verse 
aarde neer en zoende wenend haar moeder. 
Einde citaat. 

Bedoelde moeder en haar dochter Anna 
heb ik niet kunnen traceren. Mogelijk zijn 
er namen verwisseld of berust dit verhaal 
meer op herinneringen dan feiten . Als er 
lezers zijn die meer informatie hebben 
houd ik mij aanbevolen. 

Fragment stamreeks van Bavel (ONG = 
Oud en Nieuw Gastel) 

Generatie I 
Adriaan van Bavel, geboren te Nispen, otr/ 
tr. ONG 21-4/ 6-5-1787 Wilhelmina Buk-
kens (alias Willemijna Buckens), rk doop 
ONG 23-7-1760, drv. Willebrordus Buk-
kens en Cornelia Steens 
1. Alphonsius Dominicus, rk doop ONG 

16-9-1791, tr. Adriana van Wezel 
2. Hendrina, rk doop ONG 8-8-1795, tr. 

Antonius koppelen en Henricus Sweep 
3. Hendrik, geboren ONG ca 1798, Over

leden ONG 10-10-1821, ongehuwd 

Ons Erfgoed, 12ejrg. nr. 4,juli-augustus2004, blz. 115 



4. Willebrordus, rk doop ONG 21 -4-1800 
t weeling met 
5. Joannes-Baptist, volgt generatie II 

Generatie II 
Joannes-Baptist van Bavel, rk doop ONG 
21-4-1800, overleden ONG 8-5-1871, 
kleermaker, tr. ONG 10-2-1835 Johanna 
van Oorschot ,dienstmeid, rk doop ONG 
19-2-1810 , drv. Johannis van Oorschot en 
Anna Catharina Rombouts 
1. Wilhelmina, geboren ONG. 16-11-

1835, overleden ONG 15-1-1836 
2. Wilhelmina, geboren ONG 28-2-1837, 

tr Cornelis Wilhelmus Adrianus Kockx 
3. Johannes-Baptist, geboren ONG 29-9-

1840, tr. Petronella Houtepen 
4. Adriaan, geboren ONG 17-11-1841, tr. 

Dingena van Aalst 
5. Antony, geboren ONG. 17-11-1844, tr. 

Jacoba van Hassel 
6. Hendrik, geboren ONG 26-12-1846, tr. 

Eva Flipsen 
7. Cornelis Antony, geboren ONG 28-5-

1849, overleden Breda 27-2-1870, on 
gehuwd 

8. Alphonsius, geboren ONG 25-2-1851, 
tr. Anna Maria Dam 

9. Dorathea, geboren ONG 24-2-1852, 
overleden ONG. 12-10-1852 tweeling 
met 

10. Anna Catharina, geboren 25-8-1852, tr. 
Johannis van Ginneken 

11. Petrus, volgt generatie III 

Generatie III 
Petrus van Bavel, geboren ONG 23-7-855, 
overleden Breda 18-3-1937, tr. Princenhage 
16-2-1887 Antonetta Petronella Dekkers, 
dienstbode, geboren Gastel 14-4-1861, drv. 
Cornelis Dekkers en Adriana de Groen. 
1. Adriana Johanna, geboren Princenhage 

1-7-1888, tr. Pierre van Dieteren 

2. Johanna Cornelia Wilhelmina, geboren 
Breda 17-3-1891, tr. Pharaidus Cornelis 
d'Olieslager en Wilhelmus Cornelis 
Singels 

3. Anna Clemence Marie, geboren Breda 
13-5-1893, overleden 07-11-1915, on
gehuwd 

4. Cornelis Johannes volgt generatie IV 
5. Wilhelmina Theodora Paulina, geboren 

Breda 26-2-1898, tr. Martinus van der 
Vorst 

6. Paulina Hendrika, geboren Breda 17-3-
1900, overleden Breda 8-9-1900 

7. Johannes, geboren Breda 9-1-1902, tr. 
Geertje de Zwart 

Generatie IV 
CORNELIS JOHANNES VAN BAVEL, 
geboren Breda 15-2-1896, overleden Mal-
degem , (Be) 20-5-1940, herbegraven te 
Loenen tr. Wilhelmina van Mierlo, geboren 
te Soerendonk/Sterksel/Gastel 15-3-1898, 
drv. Antonius van Mierlo en Hendrina 
Laans 
PETRUS JOHANNES, geboren Valkens-
waard 21-8-1918, overleden Maldgem 20-
5-1940, herbegraven te Loenen. 
NN10 

NN 
NN 
CATHARINA ANTONETTA, geboren 
Breda 22-7-1932, overleden Brugge (Be) 
20-5-1940, herbegraven te Loenen 

Overige Nederlandse slachtoffers te Malde-
gem 
Cornelis Johannes van Baast, ouders onbe
kend, moeder mogelijk Verhoeven, geboren 
Breda 24-2-1917, wonend e te Breda, over
leden te Maldegem 20-5-1940. 
Christina Maria Meeuwesen, ongehuwd, 
drv. Cornelis Meeuwesen en Maria Huber-
tina Christina Boerjan, geboren Breda 9-4-
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1917, wonend te Breda, overleden Malde-
gem 20-5-1940 
Anna Maria Verdaasdonk, geboren Breda 
5-4-1888, wonend te Breda, drv, Martinus 
Verdaasdonk en Catharina de Baselier, ge
huwd met Petrus Johannes Putte, overleden 
te Maldegem 21-5-1940 

Slotopmerking 
Zo kan een bezoekje aan een begraafplaats 
leiden tot het bedrijven van genealogie en is 
daarmee een, niet zo voor de hand liggende, 
bron van informatie. Terloops werd ook een 
stukje vaderlandse geschiedenis weer eens 
opgehaald. Zo kan een stamreeks of genea
logie wat meer worden ingekleurd". En dat 
benadert weer wat meer familiegeschiede
nis. 

Literatuur: 
Brongers, E.H., Opmars naar Rotterdam, 
3 delen 1982/1983 ISBN 90-6045, Uitgeve
rij Hollandia 
red. H.F.J.M.van den Eerenbeemt, 
Geschiedenis van Noord Brabant, deel 2, 
Uitgeverij Boom, ISBN 90-5352 
H.P.H. Jansen, Prisma kalendarium, Ge
schiedenis der Lage Landen, Prismapocket 
2129, ISBN 90 274 1894 2 

Noten: 
1. Groenendaalseweg 64,7371 EZ Loenen, tel. 
055 5051363. 
2. De Nederlandse militaire begraafplaats is ge

legen op de Grebbeberg bij Rhenen. 
3. Gemeentearchief Breda, gezinskaarten 1918-
1937. 
4. Verdere uitwerking in de fragment stamreeks. 
5. Oorlogsgravenstichting, postbus 85981 
's-Gravenhage, telefoon 070 3131080, website: 
www.ogs.nl 
6. De speyte, Geschiedenis van de gewestelijke 
vrijwillige brandweer Maldegem, Paul Calle-
waert, Maldegem 2000, pag. 86-101. 
7. 't Getrouwe Maldegem, 16 juni 1940, blz. 1 
en 4,23 juni blz. 6. 
8. Blitz betekent letterlijk bliksemschicht en 
geeft de aard van de tactiekstrategie goed aan. 
Daarbij werd met sterk geconcentreerde krach
ten een overmacht gevormd en op een bepaald 
punt verrassend en bliksemsnel doorgestoten, 
zonder zich veel om de verdedigers ter weerszij
den van het doorbraakpunt te bekommeren. Dit 
had een grote morele uitwerking doordat de ver
dedigers zich daarna in de rug bedreigd voelden 
en dit meestal door een snelle terutocht trachten 
te voorkomen. E.e.a. ging vaak gepaard met 
aanvallen van duikbommenwerpers, die in het 
vervolg van de opmars de rol van de artillerie 
overnamen. 
9. Liturgisch gebed in de rk kerk bij begrafenis
sen. Vertaald: Dat de engelen u naar het paradijs 
geleiden. 
10. Persoonsgegevens bij de schrijver bekend 
maar weggelaten i.v.m. privacy wetgeving. 

Dit artikel verscheen eveneens in het Genealo
gische Tijdschrift voor Midden- en West-
Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 

Landelijke Archievendag 
Op zaterdag 30 oktober 2004 is de Landelijke Archievendag. 
Jaarlijks bezoeken meer dan 200.000 personen een archief. Een veelvoud van dat aantal, 
waaronder talloze buitenlanders, brengt tegenwoordig een virtueel bezoek aan een Neder
lands archief: via het internet. Archiefschatten bekijken in de studiezaal of vanuit je luie 
stoel in de huiskamer, het kan immers allemaal. 
Op de eerste Landelijke Archievendag op zaterdag 30 oktober 2004 presenteren meer dan 
60 archiefinstellingen hun archiefschatten aan het publiek! De gelegenheid voor u voor 
een kijkje in de keuken 
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Het geslacht van Adriaen Willemsz. 
te Ridderkerk 

K.J. Slijkerman 

Inleiding: 

Op 5 juni 1590 deden de erfgenamen van een ongetwijfeld in hoge ouderdom gestorven 
Margriete Adriaensdr., in leven gewoond hebbende in het huis De Spiegel te Dordrecht, 
transport van een door haar nagelaten perceel land te Heeroudelandsambacht. Er bleken 
toen drie staken van erfgenamen te zijn, die naar ik meen haar collaterale erfgenamen wa
ren en moeten stammen van haar broer Willem, van haar zuster Neeltje en van nog een 
broer of zuster. Margriete en haar broer(s) en zuster(s) behoorden tot een gezeten Ridder-
kerkse boerenfamilie wier genealogie vooralsnog aanvangt met een naar schatting rond 
1465 geboren Adriaen Willemsz., wiens geslacht in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw lijkt te zijn uitgestorven. Diverse dochters uit dit geslacht gingen huwelijken aan 
met getijkgesitueerde plattelanders en al in de zestiende eeuw vermaagschapten nazaten 
van Adriaen Willemsz. zich ook met stedelijk patriciaat. In vrouwelijke lijn is er dan ook 
nog heden ten dage een uitgebreid nakomelingschap in leven, zodat het de moeite waard 
is om eens aandacht aan dit geslacht te besteden. Ik hoop ook dat naar aanleiding van de
ze publicatie uit onverwachte hoek meer materiaal tevoorschijn zal komen om de deels 
hypothetische -doch mijns inziens zeer aannemelijke- filiaties te ondersteunen. 
Een wapen van dit geslacht is mij niet bekend. 

Genealogie: 

I. ADRIAEN WILLEMSZ., geb. ca. 1465 (geschat), waarsman van Nieuw-Reyerwaard 
(1491-1493, 1494-1497)1, gezworene van Ridderkerk (1493)2, waarsman van Oud-
Reyerwaard (1501-1502)3, dijkheemraad van Reyerwaard (1505)4, hoogheemraad van 
Ridderkerk (1521)5, overl. tussen 1521 en 1542. Hij huwde met Lijsbeth N.N., overl. 
voor 1542. Zij stichtten een memorie in de kerk te Ridderkerk. 
Rond 1500 werd in de polder Oud-Reyerwaard een hoef van 3 1/2 morgen 45 roeden 
naar Adriaen Willemsz. genoemd. Deze complexen landerijen werden doorgaans ver
noemd naar de eigenaar of de enige of belangrijkste gebruiker daarvan. 10 1/2 hont 27 
1/2 roeden hierin werd in 1557 gebruikt door (zijn schoondochter) Machtelt Willem 
Ariaensz. weduwe, die deze pachtte van de Heilige-Geest(meester) tot Dordrecht6. De re
keningen van de kerkmeesters van Ridderkerk zijn sedert 1550 bewaard gebleven en 
daaruit blijkt dat voordien Adriaen Willemsz. en Lijsbeth zijn wijf in de kerk aldaar een 
memorie hadden gesticht7. 

Kinderen (volgorde willekeurig): 

1. WILLEM, volgt II. 
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2. NEELTJE ADRIAEN WILLEMSDR., overl. voor 9 december 1544. Zij huwde om
streeks 1520 met Cornelis Pietersz. (de jonge), geb. ca. 1495 (geschat), waarsman 
van Nieuw-Reyerwaard (1531), boer te Ridderkerk, overl. voor 9 december 1544, 
zoon van Pieter Dircxz., boer aan de Hordijk onder Oost-Barendrecht en Oost-
IJsselmonde, landpoorter van Dordrecht, heemraad van het ambacht IJsselmonde, 
schout van West-IJsselmonde, dijkgraaf van de vier polders van West-IJsselmonde, 
en N.N. Cornelis van Drielsdochter8. 
Neeltje trouwde met een zoon van een vooraanstaande boer aan de Hordijk. Bij haar 
man liet zij een drietal kinderen na. Een zoon Cornelis Cornelisz. ging in 1544 school 
te Rotterdam en huwde als onmondig 'scolierken' met de veel oudere Beatrix Gerrits-
dr., geboren omstreeks 1505, 'een scamel deerne' uit Rotterdam. Dit huwelijk werd 
wellicht ongeldig verklaard. Cornelis stierf zonder nageslacht. Zijn broer was Dingen 
(Dingeman, Ingnacius) Cornelisz., meerderjarig in 1547, brouwer te Rotterdam en 
begraven aldaar kort na mei 1576. Hij huwde omstreeks 1547 met Grietje Pietersdr., 
geboren te Rotterdam rond 1522 en aldaar begraven tussen 26 september en 3 okto
ber 1574, dochter van Pieter Willemsz. (Brouwer), brouwer, vroedschap en burge
meester te Rotterdam, en Hillegond Claesdr. Dingen, die nog land in Ridderkerk be
zat, en zijn nakomelingen behoorden tot de kringen van het Rotterdamse patriciaat. 
Het waren zijn kinderen die in 1590 mede-erfgenamen waren van Margriete in de 
Spiegel. Tenslotte was er nog een dochter Claesje Cornelisdr., zonder nageslacht 
overleden tussen 1555 en 15579. 

3. MARGRIETE ADRIAENSDR. alias GRIETGEN IN DE SPIEGEL, woonde in het 
huis 'de Spiegel' te Dordrecht, landeigenaresse te Heeroudelandsambacht, zonder na
geslacht overl. Dordrecht voor 8 december 1589. 
Aert Janss., wonende in Mijnsheerenland, voor zichzelf en voor zijn broeder en zus
ters kinderen, voor een derde part, Lenaert Willemss. van Rijderkerck en Adriaen 
Ariaensz. Vinck, Willem Ariensz. Vinck en Willem Lenaertsz., voor zichzelf en me
de voor hun broeders en zusters en broeders en zusters kinderen, voor een derde part, 
Cornelis Ingenss. van Rotterdam, vanwege Grietken Cornelis zijn dochter gepro-
creerd bij Aechtgen Schellaerts, en Hillegont Ingensdr., met Cornelis Ingenss. (zijn 
nageslacht noemde zich: Van Driel) haar broeder en voogd in dezen, voor een derde 
part, bezaten elk 2 morgen die hen aanbestorven waren bij overlijden van Margriete 
Adriaensdr., in haar leven gewoond hebbende in (het huis) De Spiegel binnen Dor
drecht, blijkende uit de akte van verrichting bij hun mede-erfgenamen gedaan op 8 
december 1589 en ondertekend door Franshoeys de Briyck (?). Zij verklaarden ver
kocht te hebben aan Willem Jacobsz., schout van Kijfhoek, en Pieter Cornelisz. 
Coennick, wonende op de Oostendam, elk voor een helft, 6 morgen in Heeroude
landsambacht. Zuidelijk werd dit land belend door 'dat pastorien land' van Heeroude
landsambacht genaamd 'den Baeck' aan de oostzijde, 'die Monnincken stege' aan de 
westzijde, Jan Pouwelsz. met zijn land aan de zuidzijde, en Grietken Symons met 
haar 4 morgen land , strekkende van 'den Langenwech' genaamd 'den Houckamp', 
aan de noordzijde10. De voornoemde akte van verrichting van 8 december 1589 zou 
te Dordrecht gepasseerd kunnen zijn, doch werd daar in de bewaard gebleven archi-

Ons Erfgoed, 12e jrg. nr. 4, juli-augustus 2004, blz. 119 



valia niet teruggevonden. Evenmin bracht een voorlopig onderzoek aldaar meer ge
gevens over Marriete in de Spiegel aan het licht. 
In een akte van 26 maart 1593 deden Jacob Bartholomeeusz., schout van Schobbe-
landsambacht, Cornelis Willemsz. Jongkint, wonende te Ridderkerk, en Heynrick 
Dircxz., wonende op het Zwijndrechtseveer, voor het gerecht te Zwijndrecht uit
spraak over de verdeling van de boedel van zaliger Pieter Jorisz. tussen enerzijds zijn 
weduwe Anna Geerytsdr., met consent van haar broeder Joris Geeritsz., voogd in de
zen, en anderzijds Huych Jorisz. met Louweris Tomasz., man en voogd van Maergen 
Jorisdr., vervangende tevens de andere erfgenamen en weeskinderen nagelaten door 
Pieter Geeritsz., genaamd Aryaen Pietersz. en Maryken Pietersdr. De betreffende we
duwe zou in de boedel blijven zitten en daarvoor zou zij aan de tweede partij 720 
Car. gld. uitreiken, terwijl deze ook zouden behouden hetgeen Huych Jorisz. aan wij
len Pieter Jorisz. schuldig was geweest, alsmede ca. 2 hont genaamd 'de noort', bui
tendijks tegen Oud-Reyerwaard gelegen land, en ook hetgeen 'dat t onfange stont van 
Grietgen inde Spiegel'11. Deze laatste opmerking geeft helaas geen duidelijkheid of 
deze voornoemde personen mede-erfgenamen van Grietgen waren of van haar alleen 
nog een legaat hadden te verwachten, dan wel dat zij uit Grietge's boedel alleen maar 
geld te vorderen hadden. Ik kan deze personen dan ook niet met enige slag om de 
arm inpassen als haar verwanten. 

4. Kind (N.N. Adriaensdochter of Jan Adriaensz.), overl. voor 5 juni 159010. 

Blijkens de opgave van de voornoemde erfgenamen van Margriete Adriaensdr. in de 
Spiegel moet er nog een zoon of dochter zijn geweest die diverse kinderen had nagelaten, 
welke in ieder geval voor een derde part Margriete's mede-erfgenamen waren in het per
ceel land in Heeroudelandsambacht. Ten eerste was er een zoon Joris Jansz. die aan de 
Blaak in Mijnsheerenland woonachtig was en de functie van waarsman van het Oudeland 
van Moerkerken bekleedde. Hij overleed tussen 1566 en 1569. Zijn eerste vrouw was 
Ariaentje, dochter van Floris Ghijsbrechtsz. Besemer, heemraad van Moerkerkenland, die 
was getrouwd met Bastiaentje Jansdr. De tweede eega van Joris was de Dordtse patrici-
ersdochter Emma Claesdr. van Beveren, dochter van Claes Willemsz. van Beveren, heer 
van Dortsmonde en vroonheer van Bolnesse, en Jacobmina Snouck. In Ons Voorgeslacht 
jaargang 1986, blz. 777, is deze Joris Jansz. ten onrechte aangeduid met de familienaam 
Bol. Zijn enig nagelaten kind uit zijn tweede huwelijk, Adriaentje, huwde met Adriaen 
Antonisz. van Driel en nadien met Jan Pietersz. Vinck12. De broer van Joris was Aert 
Jansz., die eveneens te Mijnsheerenland woonachtig was en aldaar de functie van kerk
meester en van heemraad van het Oudeland van Moerkerken bekleedde. In 1590 was hij 
nog in leven en zijn vrouw was (Se)Bastiaentje Jansdr.12a, die wellicht identiek was met 
de gelijknamige moeder of stiefmoeder van Aert's schoonzuster Ariaentje Besemer. Uit 
dit huwelijk hebben in ieder geval geen kinderen de volwassen leeftijd bereikt. Joris en 
Aert, die zich met het boerenbedrijf moeten hebben beziggehouden, bezaten nog lande
rijen te Ridderkerk -o.a. in 'Willem Ariensz. Houff- en te Rijsoord, welke zij verpacht 
hadden. Zij komen voor in talrijke akten in o.a. Ridderkerk en Mijnsheerenland. Tenslotte 
moeten zij nog een zuster hebben gehad die in 1590 niet meer in leven was maar wel kin-
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deren had nagelaten, welke mede-erfgenamen waren van Magriete in de Spiegel en door 
hun oom Aert Jansz. werden vertegenwoordigd. 

II. WILLEM ADRIAENSZ., geb. ca. 1495 (geschat), boer te Ridderkerk, landeigenaar 
in Nieuw-Reyerwaard, laagheemraad (1526)13, waarsman van Nieuw-Reyerwaard (1527-
1531, 1534-1536)14, heemraad van Ridderkerk (1545-1549)15, overl. tussen 21 maart 
1549 en 20 juni 1550. Hij huwde met Machtelt Cornelisdr., geb. ca. 1500 (geschat), 
boerin te Ridderkerk, landeigenaresse te Sandelingenambacht en Groote Lindt, landeige-
naresse en -huurster in Oud- en Nieuw-Reyerwaard, overl. ca. 1575. 

Blijkens het kohier der 10e Penning van Ridderkerk over 1542 gebruikte Willem 
Adriaensz. maar liefst 44 morgen 5 hont16. Akten van 1 mei 1544,22 juni 1545 en 8 okto
ber 1546 vermelden Willem Adriaenss. als belender in Nieuw-Reyerwaard17. Dingeman 
Cornelisz. transporteerde bij akte van 1 oktober 1547 aan Willem Adriaensz. 1 morgen 31 
roeden in Nieuw-Reyerwaard, gelegen in een weer lands van 9 1/2 morgen (= de hoef 
'Den Danckert 9 1/2 Mergen'), aan de westzijde aan Willem belend, alsmede een 1/2 mor
gen in die polder, met Willem gemeen liggend in een weer van 6 1/2 morgen genaamd 
'Smael Weer' later genaamd: 'Willem Ariaensz. 6 1/2 Mergen'). Voorts nog 2 morgen 25 
roeden in een weer van 9 1/2 morgen (= de hoef: "Neel Munters 9 1/2 Mergen'), oostelijk 
belend door Willem, en nog een stuk van een 1/2 morgen in 'de Brouwer 20 Mergen'8. 
Dingeman Cornelisz., wiens kinderen de naam Van Driel zouden gaan voeren, was dus 
een zoon van Willem's zuster Neeltje Adriaen Willemsdr. (gen. 1.2) en Willem zal dus 
landerijen hebben teruggekocht die zijn vader had nagelaten en bij kaveling aan zijn 
dochter Neeltje waren toegevallen. 
Op 6 december 1548 verkocht Lenert Michielss. aan Willem Adriaenss. een rente van 3 
Car. gld. jaarlijks19. 
Op 21 maart 1549 werd Willem nog genoemd als heemraad van Ridderkerk20, maar al op 
20 juni 1550 worden zijn (niet bij name genoemde) erfgenamen vermeld als belenders in 
Nieuw-Reyerwaard21. Sedert 2 januari 155122 tot in een akte van 1 oktober 157023 werd 
Machtelt Willem Adriaenszoons weduwe talrijke malen vermeld gevonden als belender 
in Nieuw-Reyerwaard. In akten van 20 juni 1568 en 9 juli 1571 wordt er gesproken van 
land van de erfgenamen van Willem Adriaensz. als belenders in Nieuw-Reyerwaard24. 
In haar weduweschap beschikte Machtelt kennelijk over flink wat kontante gelden, welke 
zij belegde in rentebrieven, o.a. in 1556 ten laste van (haar mans neefje) Joris Jansz.25. 
In 1553 werd 'Willem Adriaensz. wedue' in het Ridderkerkse huizenkohier aangeslagen 
voor een huis met de toevoeging: 'daer den gront off gebrocht is 3 1/2 rijnsgld.'26. 
Het Ridderkerkse kohier der 10e Penning over 1557 is het eerste dat gespecificeerd is. In 
'Joris Mol ende Stijn van der Tempels houff van elff mergen' in Oud-Reyerwaard ge
bruikte Machtelt Willem Ariaensz. weduwe 7 morgen 5 hont eigen land, terwijl zij er 5 
hont 80 roeden verhuurd had. In 'Ariaen Willemsz. Houff van 3 1/2 morgen 40 roeden' 
aldaar gebruikte Machtelt 10 1/2 hont 27 1/2 roeden van de Heilige Geest tot Dordrecht. 
Zij had meer stukken eigen land in gebruik: in Nieuw-Reyerwaard in 'Die Elff Mergen off 
Houff 5 1/2 morgen, in 'Den Danckert Houff van 9 1/2 mergen' 2 morgen, in 'Willem 
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Ariaensz. Houff van 6 1/2 mergen' de gehele hoef, in "Neel Munters Houff van 9 1/2 Mer-
gen' 2 morgen 75 roeden en nog 7 morgen 2 hont 25 roeden gepacht, in 'Willem Ariaensz. 
Houff van 13 Mergen' 9 morgen en 4 morgen in pacht van de in Mijnsheerenland van 
Moerkerken wonende Aert Jansz. (een neefje van haar man), en in 'Pieter Pietersz. Houff 
van 23 Mergen' had zij 8 morgen 1 1/2 hont verhuurd27. In totaal bezat de weduwe dus 
maar liefst ca. 35 morgen eigen land. 
Blijkens het Ridderkerkse kohier der 10e Penning van 1561 waren er wat wijzingen in het 
landbezit van Machtelt opgetreden. De 5 1/2 morgen weide- en zaailand in 'Die Elff Mer
gen' waren toen in het bezit van (haar zoon) Wijdt Willemsz. te Ridderkerk, terwijl Wijdt 
in 'Willem Adriaensz. 13 Mergen' 4 morgen zaailand van zijn moeder in pacht had over
genomen van de in Mijnsheerenland wonende Aert Jansz. en Joris Jansz.28. Omstreeks 
1570, toen het kohier der 6e Penning over Ridderkerk werd opgesteld, was het landbezit 
van Machtelt al verder uiteen gevallen. In 'Joris Mol ende Styn van der Tempels 11 Mer
gen' bezaten haar zoons Wijt Willemsz en Lenert Willem Adriaensz. ieder 4 morgen min 
50 roeden. Het perceel in 'Ariaen Willemsz. 3 1/2 Mergen 40 Roeden' was in handen van 
voornoemde Lenert gekomen, terwijl dat in 'Den Danckert 9 1/2 Mergen' nu in het bezit 
van Wijdt was. De hoeven 'Willem Ariaensz. 6 1/2 Mergen' en TSfeel Munters 9 1/2 Mer
gen' waren ca. 1574 onder de naam 'Willem Adriaensz. 16 mergen' een geheel gaan vor
men en werden door Wijt en Lenert deels in eigendom en in huur gebruikt. Het eigen-, en 
huurland in 'Willem Ariaensz. 13 Mergen' werd nu door Lenaert Willem Adriaenss. tot 
Ridderkerk gebruikt. De 8 morgen 1 1/2 hont in 'Pieter Pietersz. Houff 23 mergen' waren 
toen al in andere handen overgegaan29. In 1561 waren deze 8 morgen 1 1/2 hont in bezit 
van Aeltgen Willemsdr., ongetwijfeld een dochter van Machtelt. In dat jaar kavelde zij 
met voogdhand van Wijt Willemsz.30. 

Rond 1575, toen het kohier der 50e Penning over Ridderkerk werd opgemaakt, was 
Machtelt kennelijk niet meer in leven. Zij wordt er althans niet meer als landeigenaresse 
in genoemd. De 5 hont 18 (eerder was 80 genoemd !) roeden in 'Joris Molen ende Stijn 
van der Tempels Landt 11 Mergen' was nu eigendom van Wijt Willemss31. 
Behalve onder Ridderkerk bezat Machtelt in Sandelingenambacht 7 1/2 hont, welke zij 
verhuurde. In het kohier der 10e Penning over 1553 staat zij geboekt als Machtelt Corne-
lisdr. tot Ridderkerk32; in de kohieren van 155733 en 156134 als Machtelt Willem 
Ariaensz. / Ariensz. weduwe tot Ridderkerk. Dit perceel valt in het kohier over 1542 niet 
te traceren, daar dit toen niet door Willem Adriaensz. zelf gebruikt werd ofwel nog niet 
in zijn bezit was. 
In 1557 bezat Machtelt ook percelen van 5 en 3 morgen te Groote Lindt, welke zij toen 
verhuurd had aan (haar schoonzoon) Adriaen Vynck Woutersz.35. Zij had deze landerijen 
na 1553 in haar bezit gekregen, want zij komt niet voor in het kohier van 1553. Blijkens 
het kohier der 10e Penning over 1561 bezat Vynck deze landerijen in eigendom36. 

Kinderen (volgorde willekeurig): 
1. WIJT WILLEMSZ., volgt III. 
2. LENERT WILLEM ADRIAENSZ. alias van REYERKERCK alias CAPPETEYN, 

geb. ca. 1538, boer te Ridderkerk, landeigenaar en -huurder in Oud- en Nieuw-

Ons Erfgoed, 12e jrg. nr. 4, juli-augustus 2004, blz. 122 



Reyerwaard, landeigenaar te Rijsoord, kerkmeester (1570)37, heemraad (1575-1602) 
38, Heiligegeest-Armmeester (1584, 1593)39 van Ridderkerk, hoogheemraad van 
Oud- en Nieuw-Reyerwaard (1586-1600)40, overl. tussen 10 november 1602 en 9 
september 1604. Hij huwde voor 24 februari 1575 met Reynsburch (Reymburch, 
Rijnken) Gillisdr., geb. wellicht te Lekkerkerk ca. 1540, overl. na 29 maart 1619, 
dochtervan Gillis Baerntsz., gegoed te Lekkerkerk, en Adriaentgen Adriaensdr.41. 
In een akte voor de hoge vierschaar van Zuid-Holland van 8 februari 1575 stilo curie 
(= 1576) legde de 38 jaar oude Ridderkerkse heemraad Lenert Willemsz. met zijn 
mede-heemraden een verklaring af over een ruzie in de kerk aldaar, die zes of zeven 
weken daarvoor tussen Lenert Willem Goessensz. en de schout en heemraden, die 
daar vergaderden, was ontstaan42. Lenert zal een der jongste kinderen van zijn vader 
zijn geweest. Blijkens het kohier der 10e Penning van Rijsoord over 1561 gebruikte 
Lenaert Willemsz. tot Ridderkerk 1 morgen 1/2 hont eigen land43. 
In 1570 werd Lenert Willemsz. als kerkmeester van Ridderkerk gedagvaard voor het 
Hof van Holland i.v.m. een geschil met Willem Pietersz., secretaris van het ambacht 
Ridderkerk, vanwege het bewaren van kerkelijke registers37. 

In het omstreeks 1570 opgestelde kohier der 6e Penning komt Lenert Willem 
Adriaensz. tot Ridderkerk voor het eerst als landgebruiker te Ridderkerk voor. In 
Oud Reyerwaard in 'Joris Mol ende Styn van der Tempel 11 Mergen' gebruikte hij 4 
morgen min 50 roeden eigen land, dat in 1561 nog bezit van zijn moeder Machtelt 
was, terwijl hij in 'Ariaen Willemsz. 3 1/2 Mergen 55 roeden' 11 hont 28 roeden be
zat. Dit werd in 1561 nog door moeder Machtelt van de Heilige-Geestmeester tot 
Ridderkerk gepacht. Aan de Waalkant voor Oud-Reyerwaard gebruikte hij samen 
met ene Lenaert Jansz. Bochter (= niet identiek met zijn zwager Lenert Jansz. te 
Krimpen !) van de kerk van Ridderkerk 2 morgen noord met een rietveld. In Nieuw-
Reyerwaard gebruikte hij in 'Willem Adriaensz. 16 Mergen' (in 1561 bezit van moe
der Machtelt en nog opgedeeld in twee hoeven: 'Willem Ariaensz. 6 1/2 Mergen' en 
'Neel Munters 9 1/2 Mergen') 3 1/2 morgen eigen land en in 'Willem Ariaensz. 13 
Mergen' aldaar 9 morgen eigen land, terwijl hij in dat weer ook nog 4 morgen van de 
te Mijnsheerenland wonende (neef) Aert Jansz. had gehuurd. De hoef 'Den Brouwer 
20 mergen' had hij samen met Cornelis Willemssoen Jonckindt in huur van een inwo
ner van Den Haag. In 1561 werd deze hoef of weer nog gehuurd door o.a. zijn broer 
Wijt29. 
In het omstreeks 1575 opgemaakte kohier der 50e Penning was het landeigendom 
en -gebruik al enigszins gewijzigd. De 11 hont 28 roeden in 'Ariaen Willemsz. 3 1/2 
Mergen 55 roeden' waren nu geen eigendom, maar werden door hem gepacht van de 
Heilige-Geest tot Ridderkerk en voor de dijk van Oud-Reyerwaard had hij geen 
noord meer in pacht maar bezat hij er toen een noord van 5 morgen. In 'Den brouwer 
20 mergen' had hij nu zelf 10 morgen 2 1/2 hont in huur31. 
De tussen 1575 en 157944 en in 157945 opgestelde kohieren der 100e Penning, als
mede het kohier der 50e Penning uit 1581 geven eenzelfde landeigendom- en ge
bruik van Leendert weer, al is hij in dat van 1581 weer genoemd als huurder met 
Cornelis Willemsz. Jonckindt van de gehele 'Den Brouwer 20 Mergen'. Leendert was 
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mogelijk identiek met de Lenaert Willemsz. die in september 1581 lidmaat te Ridder
kerk werd47. In 1574 was Ridderkerk tot de Reformatie overgegaan en het aantal be
lijdende lidmaten bleef sedertdien gestaag groeien. Jaecob Coraelis van Diemen 
transporteerde bij akte van 12 juli 1583 aan Lendert Willemsen 4 morgen in Nieuw-
Reyerwaard in 'Lendert Willemss. huyssweer"48. Op 10 november 1602 was Leendert 
nog in funktie als heemraad van Ridderkerk, maar een akte gedateerd 9 september 
1604 handelt over de gemene zomerlanden of uiternoorden in Oud-Reyerwaard, 
waarin Remborch Gillisdr., weduwe van Leendert Willems Cappeteyn, door Cornelis 
Willems Jonckyndt werd vertegenwoordigd49. 
Op 13 april 1602 werd Jacob van de Craen Jacobsz. lidmaat te Ridderkerk. Hij woon
de toen ten huize van Leendert Willemss. en was een neefje van zijn vrouw. 
Leendert en zijn vrouw hebben geen kinderen nagelaten. Reynsburch testeerde nog 
als welgestelde weduwe op 29 maart 1619, waarbij zij tal van legaten vermaakte aan 
haar eigen naaste verwanten51. 

3. N.N. Willemsdr., overl. voor 8 december 158910. Zij huwde voor 1550 met Lenaert 
Jan Huygen, boer en landeigenaar te Krimpen aan de Lek, landeigenaar te Sandelin-
genambacht, overl. voor 5 juni 1590. 
Hij was ongetwijfeld identiek met de in Krimpen wonende Lenaert Janss. die in San-
delingenambacht in 155332, 155733 en 1561 2 1/2 morgen eigen land verhuurde. 
Dit zal huwelijks- of erfgoed van zijn vrouw zijn geweest. 
Dit echtpaar liet tenminste twee kinderen na die ook nog land in Ridderkerk bezaten. 
Ten eerste een zoon Jan Lenertsz., geboren ca. 1550, boer en heemraad te Krimpen 
aan de Lek en hoogdijkheemraad van de Krimpenerwaard. Hij stierfin of na 1589 en 
huwde naar schatting ca. 1575 met Lenartgen (Leentgen) Jacobsdr., overleden tussen 
1598 en 1 februari 1616, dochter van Jacob Aertsz., boer te Rijsoord, kerkmeester, 
taxateur der 10e Penning, heemraad, schout van Rijsoord, hoogdijkheemraad van de 
Zwijndrechtse waard52. Dit echtpaar had o.a. een dochter Machtelt, die vernoemd 
moet zijn naar haar grootmoeder van moederszijde. Voorts was er een tweede zoon 
genaamd Willem Lenertsz., die zich onder Westmaas vestigde en daar Heilige-
Geestmeester was en in 1590 voor zichzelf en namens zijn broer en eventuele nog 
andere broers en zusters of hun kinderen opkwam als mede-erfgenamen van Margrie-
te in de Spiegel10. Deze Willem Lenertsz. boerde op een hofstede in het Munniken-
land onder Westmaas en was getrouwd met Ingetgen Cornelisdr., die in 1598 beiden 
gestorven waren met achterlating van twee minderjarige kinderen: Lenaert Wil
lemsz. en Neeltgen Willemsdr., over wie Lenaert Willemsz. van Ridderkarck (zie 
gen. II-2), Adriaen Adriaensz. Vinck (zoon van Adriaen Woutersz. Vinck; zie gen. 
II-4) en Jacob Adriaensz. (de man van Jorisken Willemsdr., de getrouwde en dus 
reeds mondige dochter van voornoemde Willem Lenertsz.) als voogden van vaders
zijde optraden523. 

4. N.N. WILLEMSDR., overleden voor 5 juni 159010. Zij huwde met Adriaen Wou
tersz. Vinck, geb. ca. 1527, boer te Groote Lindt, landeigenaar te Groote Lindt, 
Heerjansdam, Rijsoord, Kijfhoek en in Nieuw-Reyerwaard onder Ridderkerk, land-
huurder te Hendrik-Ido-Ambacht, Kleine Lindt en Groote Lindt, schout van Groote 

Ons Erfgoed, 12e jrg. nr. 4, juli-augustus 2004, blz. 124 



Lindt (1561), waarsman (1562), hoogheemraad (1568) van de Zwijndrechtse Waard, 
schout van Kijfhoek (1568), heemraad van de Ziedewij (1573), overl. voor 21 april 
1580, wellicht zoon van Wouter Jansz. Vinck, landpoorter van Dordrecht in De Lin
de. (= Groote Lindt). 
In 1553 had Ariaen Woutersz. Vinck te Groote Lindt de helft van 6 1/2 morgen in 
huur van (zijn broer ?) Lenaert Woutersz. (Vinck) te Dordrecht . In 1557 werd zijn 
huis aldaar in de hoogste klasse aangeslagen, terwijl hij daar 8 morgen in eigendom 
gebruikte en nog eens 111/2 morgen in huur, waarvan 8 morgen van (zijn schoon
moeder) Machtelt Willem Ariaens weduwe tot Ridderkerk en 1 morgen van zijn in 
Hendrik-Ido-Ambacht wonende broeder Cornelis Woutersz. Vinck35. Blijkens het 
kohier der 10e Penning van Groote Lindt over 1561 was Vinck daar schout en ge
bruikte bijna 22 morgen in eigendom en bijna 5 morgen in huur. De landerijen van 
Machtelt Willem Ariaens waren toen zijn eigendom36. In 1557 bezat Vinck 13 mor
gen 2 hont te Heerjansdam en ook had hij land in huur in het aangrenzende Kleine 
Lindt54. Volgens het kohier der 10e Penning van Heerjansdam en Kleine Lindt over 
1561 bezat Vinck te Heerjansdam 13 morgen 2 hont55. 

Volgens de kohieren der 10e Penning van Rijsoord over 155756 en 156157 gebruikte 
Arien Wouter Vincke, wonende in de Linde, daar 4 morgen 3 hont eigen weiland. In 
1561 bezat hij in Hendrik-Ido-Ambacht 3 morgen58 en in Kijfhoek 14 hont zaai- en 
weiland59. 
De te Dordrecht wonende Dammis van der Linde transporteerde op 29 november 
1561 aan Ariaen Wouterss. Vinck, schout van de Linde, de beterschap van noorden, 
grienden, avelingen en telingen, die aan de oostzijde werden belend door 'de Drogen-
dijck' en de kerkavelingen van de kerk van de Linde en aan de westzijde door de 
noord van Dierck Aertsz.60. In een akte van 26 mei 1571 is Adriaen Woutersz. Vinck 
vermeld met de leeftijd van ca. 44 jaren60a. 
Op 21 april 1580 is er sprake van de gemene erven van zaliger Aryen Woutersz. 
Vynck genoemd als belenders in Nieuw-Reyerwaard61. 
Twee zonen van dit echtpaar kwamen in 1590 voor zichzelf en voor hun broers en 
zusters op als mede-erfgenamen van Margriete in de Spiegel10. Dit waren Adriaen 
Adriaensz. Vinck, boer en schout te Groote Lindt, overleden voor 18 maart 1616, die 
was gehuwd met Brechte Gillisdr., dochter van Gillis Baerntsz. en Adriaentgen 
Adriaensdr.41, welke laatsten ook de ouders waren van Reynsburch, de vrouw van 
hun oom Lenert Willem Adriaensz. (zie bij gen. II-2). De nazaten van Adriaen Vinck 
en zijn vrouw behoorden in de zeventiende eeuw tot de rijkste ingelanden van de 
Zwijndrechtse Waard. Daarnaast was er zoon Willem Adriaensz. Vinck die opkwam 
als mede-erfgenaam van Margriete in de Spiegel. 

5. AELTGEN WILLEMSDR., overl. voor 5 juni 1590. Zij huwde tussen 1565 en ca. 
1570 met Andries Willem Corstensz. (van Moerkerken), boer te Westmaas, woonde 
enige tijd te Dordrecht (1582), schepen van Westmaas (1568), heemraad (1579-
1593), hoogdijkheemraad van het Westmaas Nieuwland (1589), heemraad (1581, 
1592), hoogdijkheemraad (1590) van Moerkerken(land), overl. in 1593, zoon van 
Willem Cors Pietersz. en Neeltgen Andriesdr. Hij hertr. voor 25 oktober 1590 met 
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Elisabeth (Lijsbeth) Jacobsdr. van Goutswaert alias Van der Stuypen, overl. wellicht 
Westmaas 19 januari 1638, dochter van Jacob Claesz. (van) Goutswaert en Haesken 
Lambrechtsdr. (uit het geslacht: Van der Stoup). Elisabeth hertr. (ondertr. Delft 8 juni 
en ald. attestatie verleend om te Westmaas te trouwen) juni/juli 1597 met Nicolaes 
Adriaensz. van Strijen, schout en dijkgraaf van Westmaas, schout van De Group62. 
Op 5 december 1565 kavelde Aeltgen Willemsdr., met voogdhand van Wijt Wil-
lemsz., haar 8 morgen 1/1/2 hont in 'Pieter Pietersz. Houf van 23 Mergen' in Nieuw-
Reyerwaard met de in dat weer liggende 2 morgen 1 1/2 hont van Gerrit Jansz. te 
Dordrecht63. Blijkens het kohier der 6e Penning van ca. 1570 waren beide stukken 
land toen in het bezit van Andries Willemsz. (eenmaal staat er abusievelijk 
'Woutersz.' vermeld) te Westmaas. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. Een 
dochter uit zijn tweede huwelijk noemde Andries echter: Aeltgen, dus vernoemd naar 
zijn eerste echtgenote, de voornoemde Aeltgen Willemsdr. 

6. JORISKEN WILLEM ARIAENSZOONSDOCHTER, woonde te Ridderkerk (1553), 
landeigenaresse te Sandelingenambacht, overl. voor 5 juni 159010. 
Blijkens het kohier der 10e Penning van Sandelingenambacht over 1553 had Jorisken 
Willem Ariaenzoonsdochter tot Ridderkerk 1 morgen land in eigendom hetwelk zij 
verhuurd had32. In de kohieren van 1542, 1557 en 1561 valt dit land niet met zeker
heid te traceren. 

Het is niet geheel onmogelijk te achten dat Jorisken identiek was met de niet bij na
me bekende vrouw van voornoemde Adriaen Woutersz. Vinck en zo zij in 1553 al 
getrouwd waren, kan het voornoemde land in dat jaar nog onder haar eigen naam in 
het kohier zijn geboekt. Indien zij niet identiek was met de (latere) vrouw van Vinck 
moet zij voor 5 juni 1590 zonder nakomelingschap zijn gestorven, daar zij toen niet 
participeerde in het geërfde perceel land van Margriete in de Spiegel10. 

III. WIJT WILLEMSZ., geb. ca. 1525 (geschat), boer op de hofstede 'den Ooyevaers-
nest' achter het dorp Ridderkerk in Oud-Reyerwaard, landeigenaar in Oud- en Nieuw-
Reyerwaard, Kijfhoek, Bleskensgraaf, Strijen en 's-Gravendeel, landhuurder in Nieuw-
Reyerwaard, heemraad van Ridderkerk (1554-1577), taxateur der 10e Penning over Rid
derkerk (1557/1559), waarsman van Oud-Reyerwaard (1561-1563), collator van het Sint 
Anthonis altaar in de kerk te Ridderkerk (ca. 1574), overl. kort voor 5 februari 1581. Hij 
huwde Ie met N.N., overl. voor ca. 1570. Hij huwde 2e met Magdalena (Leentge) Ae-
rtsdr., weduwe van Ridderkerk (1592), overl. na 1613, mogelijk dochter van Aert Wou
tersz., te Rijsoord, en Barbara N.N. (stamouders van het geslacht Van Gouthouven). Zij 
huwde 2e Ridderkerk 20 april 1581 met Fop Claesz. (Cleysz.) van Driel, geb. ca. 1523, 
boer te Ridderkerk, heemraad, schout van Ridderkerk, dijkgraaf van Oud- en Nieuw-
Reyerwaard, rentmeester van de heerlijkheden Ridderkerk en IJsselmonde, overl. 
1589/1590, zoon van Claes Dircksz. van Driel, boer te Ridderkerk, stedehouder, schout, 
dijkgraaf van Ridderkerk, en mogelijk Nelleke N.N., weduwnaar van vermoedelijk Griet
je Lenertsdr. (Cranendonck). Magdalena huwde 3e Ridderkerk 12 april 1592 Roeloff van 
Vreeswijk, van Deventer64. 
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Wijt zal de oudste volwassen geworden zoon van zijn ouders zijn geweest. Reeds in 1557 
was hij landhuurder in Nieuw-Reyerwaard, waar hij samen met Willem Goessensz. en 
Goessen Ariaensz. 'Den brouwers Houff van 20 Mergen' van een Haagse inwoner ge
bruikte. Zijn moeder had als weduwe toen nog al zijn ouderlijk landbezit onder zich. Op 6 
mei 1559 ondertekende hij als een der taxateurs het kohier der 10e Penning over het jaar 
155727. Dit was al anders volgens het kohier der 10e Penning uit 1561; In het weer 'Die 
Elff Mergen' in Nieuw-Reyerwaard bezat hij toen 5 1/2 morgen zaai- en weideland, dat 
hij verhuurd had en van moeder Machtelt afkomstig was. Van (zijn neven) Aert Jansz. en 
Joris Jansz. in Mijnsheerenland had hij in 'Willem Adriaensz. 13 Mergen' 4 morgen zaai
land in huur, hetwelk moeder Machtelt in 1561 van genoemde Aert in pacht had. Met de
zelfde personen huurde hij toen ook nog 'Den brouwer 20 Mergen'28. In 1561 gebruikte de 
tot Ridderkerk wonende Wijt ook 2 morgen eigen land in het Volgerland van Kijfhoek, 
dat in feite midden in de jurisdictie van Hendrik-Ido-Ambacht was gelegen59. 
Ariaen Ariaensz. alias Gerit Michiel Ariaenz. (!) en Gleyn Ariaensz., gebroeders, ver
kochten bij akte van 23 oktober 1562 aan Wijdt Willemsz. een rente van 3 rijns. gld. jaar
lijks65. 
Blijkens het ca. 1570 opgemaakte kohier der 6e Penning had Wijt met Gherit Woutersz. 
Kuyper de hoef 'Tclooster van Eemsteyn 10 Mergen 4 1/2 Hond 20 Roeden' in Oud-
Reyerwaard van genoemd klooster in huur. In Nieuw-Reyerwaard was zijn weeskind al
daar gegoed, zoals hierna nog ter sprake zal komen. In 'Die elff Mergen' bezat Wijt 5 1/2 
morgen, waarvan er 4 morgen 1 hont door hem verhuurd waren. De 2 morgen in 'Den 
Danckert 9 1/2 morgen', die in 1561 nog bezit waren van moeder Machtelt, waren nu ook 
zijn eigendom geworden. In 'Willem Adriaensz. 16 mergen' had hij van zijn moeder de 
pacht overgenomen van 7 morgen 2 hont 25 roeden. In de functie van collator van het 
Sint Anthonis altaar in de kerk van Ridderkerk verhuurde Wijt nog percelen in 'Gielis 
Ooms Landt 12 Mergen' in Nieuw-Reyerwaard29. Blijkens het ca. 1575 opgestelde kohier 
der 50e Penning was het landbezit en -gebruik van Wijt vrijwel ongewijzigd. Wel was de 
hoef'Willem Adriaensz. 16 mergen' inmiddels hernoemd tot 'Wijt Willemsz. 16 Mergen -
31'. De kohieren der 100e Penning uit 1575/157944 en 157945 en dat van de 50e Penning uit 
158146 vertonen hetzelfde beeld. In laatstgenoemd kohier komt hij nog voor als eigenaar 
en huurder, maar reeds op 5 februari dat jaar was hij niet meer in leven. Enerzijds Lent-
gen Aertsdr., weduwe van Wijt Willemsz., bij goeddunken van haar vrienden en magen, 
met gekoren voogdhand van haar broeder Wouter Aertsz., en anderzijds Aert, Machtel-
gen, Stijntgen en Anneken, nagelaten onmondige weeskinderen van Wijt, met consent en 
goeddunken van hun momber en rechte bestorven bloedvoogd Lenert Wyllem Aryensz., 
verklaarden bij akte van 5 februari 1581 onlangs geschift te hebben de boedel welke hun 
vader Wijt met zijn huisvrouw Lentgen hadden bezeten. Lentgen Aertsdr. had daarbij het 
'huys, hoff, baerch, schuer' etc. in Oud-Reyerwaard 'recht aftert dorp' en genaamd 'den 
ooyevaersnest' toebedeeld gekregen. De weeskinderen waren toebedeeld de helft in 12 
morgen 2 hont 40 roeden in Oud- en Nieuw-Reyerwaard en de helft in 7 morgen in Bles-
kensgraaf en dat alles volgens de daarvan zijnde 'brieven' (= akten). Tevens waren de kin
deren nog 900 rijnsgld. toebedeeld, dat uitbetaald zou gaan worden indien het jongste 
kind 15 jaar zou zijn geworden. Moeder Lentgen zou de kinderen naar behoren moeten 
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opvoeden etc. . Op 11 maart 1586 speelde er nog een zaak over betaling voor een 
schaap aan de reeds lang daarvoor overleden Wijt Willemss67. Willem Lenertss., wonende 
op Westmaas, transporteerde op 2 februari 1588 aan Lenert Willemss. ten behoeve van 
zijn broeders Wijt Willemss. zaliger weeskinderen twee percelen van elk 1 morgen 37 
roeden in Nieuw-Reyerwaard in 'Den Dancker 9 1/2 morgen'68. Dit land was destijds van 
Machtelt Willem Adriaensz. weduwe geweest, vervolgens gekomen aan Wijt Willemsz., 
die het ca. 1575 overdeed aan zijn neefje (oomzeger) Jan Lenertsz. te Krimpen aan de 
Lek. Na 1581 was dit land aan diens broer Willem Lenertsz. te Westmaas gekomen. Jan 
Daemen transporteerde op 3 oktober 1591 9 1/2 hont in 'Gerrit Dircx zes margen' in Oud-
Reyerwaard aan Leentgen Aertsdr. Dit land was belend aan dat van Leentgen's laatste 
man Fop Cleyss. (van Driel)70. 
Lenert Willemss. van Ridderkerck, als bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van 
Wijt Willemss., zijn zaliger broeder, compareerde met Jan Corneliss. Hoochvliet, Corne-
lis Corneliss. Braber, Joost Arienss. Tollen en Jan Geritss. van Scharlaecken, procuratie 
hebbende van Jan van de Kerckhoove (gepasseerd te Delft op 30 december 1595), en 
transporteerden op 13 januari 1597 te 's-Gravendeel aan Thomas de Wit Willemss. 2 
morgen in het Nieuwe Bedijkte Land van Bonaventura onder de jurisdictie van 's-
Gravendeel, als zijnde het volgerland van hun respectieve landen in Oud-Strijen, hen als 
grondeigenaars op 15 december 1594 aangekaveld . 
Zie voor meer gegevens betreffende Leentgen Aertsdr. het boek over de geslachten Van 
Driel71. 

Kind uit het eerste huwelijk: 
1. N.N., als weeskind landeigenaar in Nieuw-Reyerwaard, overl. na ca. 1570. 

Het is mogelijk dat dit weeskind identiek was met een der nagenoemde kinderen van 
Wijt. 
'Wijt Willemsz. weeskindt tot Ridderkerk' bezat blijkens het kohier der 6e Penning 
van ca. 1570 17 hont 12 roeden in 'Die Westhouff 23 1/2 Mergen' in Nieuw-
Reyerwaard29. Enige jaren later, blijkens het ca. 1575 opgestelde kohier der 50e Pen
ning, was dit stuk land, dan met een grootte genoemd van 17 hont 24 roeden, in han
den van ene Henrick Jansz. Kynt31. Waarschijnlijk was dit perceel moederlijk erf
goed van het weeskind van Wijt, maar helaas was de genoemde hoef sedert 156128 

danig verkaveld, zodat ik de eigenaar van dit perceel in dat jaar niet heb kunnen ach
terhalen. 

Kinderen (allen?) uit het tweede huwelijk: 
2. AERT WIJTENZ., j.g. van Ridderkerk (1607), boer en 'vendrecht' (= vaandrager) te 

Ridderkerk, overl. voor 9 februari 1629. Hij huwde Ridderkerk (Ie gebod ald. 15 
april) november 1607 met Aeltgen Roelantsdr. (Smit), ged. Ridderkerk 2 april 1585, 
j.d. (1607), weduwe (1629) van Ridderkerk, overl. na 9 februari 1629, dochter van 
Roelant Jansz. Smit en Neelken Willemsdr. Zij hertr. Ridderkerk (Ie gebod 12 au
gustus 26 augustus 1629 met Leendert Leendertsz. de jonge, j.g. tot Heinenoord 
(1614), weduwnaar van / wonende Heinenoord (1625, 1629). Hij huwde Ie Heine-
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noord (otr. Ridderkerk 26 januari) 2 februari 1614 met Ingetje Pietersdr. (j.d. van 
Ridderkerk, begr. Heinenoord 13 september 1623) en huwde 2e Heinenoord 20 juli 
1625 met Maritken Aryaensdr. (j.d. van en wonende Heinenoord). 
Op 4 november 1630 compareerden Cors Ariensen Lem, wonende op Hoogvliet, 
man en voogd van Machte! Wijten, en als recht bestorven bloedvoogd van Vop Vop-
pen van Driel, Geerit Jacobsen, als man en voogd van Stijntgen Wijten, en Jacob 
Ariensen Lem, als man en voogd van Barbaer Wijten (! moet zijn: Barbar Voppen 
van Driel), allen erfgenamen van Aert Wijten, in leven 'vendrecht' te Ridderkerk. Zij 
droegen hun gedeelten in een hofstede met 5 morgen 237 1/2 roeden aan 'den Kerc-
kenwech' onder Oud-Reyerwaard over aan Lenert Ariens Andijck, die uit naam van 
zijn vrouw (die toen overigens niet meer in leven was) hierin mede-erfgenaam was72. 

3. MACHTEL(TGE) WIJTENDR., j.d. (1598), weduwe (1609) van Ridderkerk, overl. 
na 4 november 1630. Zij huwde Ie Ridderkerk (Ie gebod 6 december) 26 december 
1598 met Clement Jansz., weduwnaar van Mijnsheerenland van Moerkerken (1598). 
Hij huwde Ie met Jaepjen Cornelisdr. Machtel huwde 2e Ridderkerk (Ie gebod 29 
maart, ondertr. te Poortugaal in maart/april) 26 april 1609 met Cors Ariensz. Lem, j . 
g. op Hoogvliet (1609), overl. tussen 4 november 1630 en 8 februari 1644, zoon van 
Ariaen Jacobsz. Lem, boer onder Hoogvliet, en Weltgen Corssen. 
Opmerkelijk is het feit dat Clement Janss, als man en voogd van Machtelken Wijten-
dr., op 24 januari 1599 7 morgen in het Oudeland van Strijen kavelde met de twee 
onmondige weeskinderen van haar volle neef Willem Lenaertsz. in Westmaas (zie bij 
gen. II-3)52a. Machtelken's broer en zusters participeerden hier niet in. De enige ver
klaring hiervoor lijkt mij dat de vader van Machtelken en diens zuster, de moeder 
van de Westmase Willem Lenaertsz., gemeenschappelijk eigenaar van dit land in het 
Oudeland van Strijen waren geweest en dat Machtelken haar vaders aandeel hierin na 
diens overlijden aangekaveld had gekregen. Machteltge Wijtten deed op 3 april 1605 
te Ridderkerk belijdenis73. De op Hoogvliet wonende Cors Ariensz. Lem transpor
teerde op 4 november 1630 aan Gerrit Jacobsen, wonende te Lekkerkerk, 2 morgen 
450 roeden in Nieuw-Reyerwaard. Dit perceel lag gemeen met Jacob Arensen Lem 
en strekte van 'den Zeedijck' af tot aan het land van joffrouw Elants74. 

4. STIJNTGEN WIJTENDR., j.d. van Ridderkerk (1598), overl. na 4 november 1630. 
Zij huwde Ie Ridderkerk (ondertr. 18 april) 11 mei 1598 met Gerrit (Gerard) Gillisz. 
(Jillisz.), geb. ca. 1555, weduwnaar van Lekkerkerk (1598), leenman van De Lek en 
Polanen te Oud-Lekkerland (onmondig beleend 5 april 1569), woonde te Ridderkerk 
(1575), overl. voor 18 maart 1616, zoon van Gillis Baerntsz., gegoed te Lekkerkerk, 
en Adriaentgen Adriaensdr.75. Hij huwde Ie met (Liedwij of Willemtje ?) N.N. 
Stijntgen huwde 2e met Gerrit Jacobsz. den Boer alias Van der Segen, woonde te 
Lekkerkerk (1630), overl. na 4 november 163076. 

5. ANNA WIJTENDR., j .d. van Ridderkerk (1601), begr. Barendrecht 9 augustus 1624. 
Zij huwde Ridderkerk (Ie gebod 8 april) 29 april 1601 met Lenert Arien Lenertsz. 
alias Andijck, geb. ca. 1575, j.g. van West-Barendrecht (1601), boer in Pendrecht, 
schepen (1615), schout (zeker in de periode 1629-1640), secretaris (1629,1630) van 
Pendrecht, overl. na 5 november 1640, zoon van Adriaen Leendertsz., boer, schout 
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van Pendrecht, en N.N. 
Op 11 oktober 1604 compareerde te Ridderkerk Lenert Adriaenss., als man en voogd 
van Anna Wijttensdr., en verklaarde dat Machtelt Wijttensdr. toekomt zijn gedeelte 
van 4 morgen min 50 roeden in Oud-Reyerwaard, gelegen in een weer lands van 11 
morgen genaamd 'Joerys Mollen ende Stijn van der Tempel Lant'. Hij verklaarde dat 
de op het land rustende lasten voldaan waren77. Zie voor meer gegevens over dit 
echtpaar: Ons Voorgeslacht 200478. 

NOTEN: 
1. Waterschapsarchief Eiland IJsselmonde te Barendrecht (hierna: WAIJ), Arch. polders Oud

en Nieuw-Reyerwaard inv.nrs. 537, 538, 540, 541, 542. 
2. Gemeentearchief Rotterdam (hierna: GAR), Arch. gemeente IJsselmonde inv.nr. 

1700, akte d.d. 30 juni 1493. 
3. WAIJ, Arch. polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard inv.nr. 182. 
4. GAR, Arch. Grondheerlijkheid Charlois inv.nr. 18, fol. 14; idem, Arch. polders IJsselmonde 

inv.nr. 765. Zie ook WAIJ, Arch. polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard inv.nr. 757. 
5. WAIJ, Arch. polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard inv.nr. 116, akte d.d. 27 juni 1521. 
6. Nationaal Archief (hierna: NA), Arch. Staten van Holland voor 1572 (hierna: SvH), inv.nr. 

1083. 
7. GAR, Arch. Huis Ten Donck inv.nr. 859. 
8. Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten van Driel, uitg. 1998, blz. 218 e. 

v. 
9. Als noot 8, blz. 220,253. 
10. Gemeentearchief Dordrecht (hierna: GAD), Recht. Arch. Heeroudelandsambacht inv.nr. 1, 

akte d.d. 5 juni 1590. 
11. GAD, Recht. Arch. Zwijndrecht inv.nr. 2, akte d.d. 26 maart 1593. 
12. Als noot 8, blz. 183. Zie ook A.C. Bos en A.P. Bijl, Van Driel-van Beveren, in: Ons Voorge

slacht jrg. 1986, blz. 777. 
12a. R.A.D. Renting e.a., 550 jaar kerk in het dorp, herdenkingsboek 1445-1995 Laurentiuskerk te 

Mijnsheerenland, uitg. 1995, blz.28-30. 
13. GAR, Arch. Huis Ten Donck inv.nr. 729, akte d.d. 14 december 1527. 
14. WAIJ, Arch. polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard inv.nr. 557 tm 560, 564, 565. 
15. GAR, Arch. Huis Ten Donck inv.nr. 830. 
16. NA, SvH inv.nr. 354. 
17. GAR, Arch. Huis Ten Donck inv.nr. 830, akte d.d. 1 mei 1544, 22 juni 1545, 8 oktober 1546. 
18. GAR, Arch. Huis Ten Donck inv.nr. 830, akte d.d. 1 oktober 1547. 
19. GAR, Arch. Huis Ten Donck inv.nr. 830, akte d.d. 6 december 1548. 
20. GAR, Arch. Huis Ten Donck inv.nr. 830, akte d.d. 21 maart 1549. 
21. GAR, Arch. Huis Ten Donck inv.nr. 830, akte d.d. 20 juni 1550. 
22. GAR, Arch. Huis Ten Donck inv.nr. 830, akte d.d. 2 januari 1551. 
23. GAR, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 87, akte d.d. 1 oktober 1570. 
24. GAR, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 87, akten d.d. 20 juni 1568 en 9 juli 1571. 
25. GAR, Arch. Huis Ten Donck inv.nr. 830, akte d.d. 8 juni 1556. Zie verder akten d.d. 12 fe

bruari 1554, 14 oktober 1557,20 februari 1561 en 22 november 1563. 
26. NA, SvH inv.nr. 760. 
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27. NA, SvH inv.nr. 1083. 
28. NA, SvH inv.nr. 1408. 
29. Arch. gemeente Ridderkerk inv.nr. 47. 
30. GAR, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 87, akte d.d. 5 december 1565. 
31. Arch. gemeente Ridderkerk inv.nr. 49. 
32. NA, SvH inv.nr. 539. 
33. NA, SvH inv.nr. 881. 
34. NA, SvH inv.nr. 1196. 
35. NA, SvH inv.nr. 1017. 
36. NA, SvH inv.nr. 1336. 
37. GAR, Arch. Huis Ten Donck inv.nr. 864, akte d.d. 21-4-1570. 
38. Zie o.a. GAR, Recht. Arch. inv.nr. 87. 
39. GAR, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 85, akte d.d. 20 november 1584 en 2 september 1593. 
40. W.H. van Bilderbeek, Geschiedenis der polders Oud- en Nieuw-Reyerwaard, de wijze van 

bemaling der polders benevens hunne bestuurders, uitg. 1914, blz. 126-127. 
41. B. de Keijzer, De oudere generaties van het geslacht Hoogerwerf (de families Van der Craen, 

Van Gameren e.a.), in: De Nederlandsche Leeuw jrg. 1987, kol. 370 e.v. 
42. NA, Recht. Arch. Zuid-Holland (hoge vierschaar), inv.nr. 133, fol. 21. 
43. NA, SvH inv.nr. 1413. 
44. Arch. gemeente Ridderkerk inv.nr. 51. 
45. Arch. gemeente Ridderkerk inv.nr. 50. 
46. Arch. gemeente Ridderkerk inv.nr. 48. 
47. J. Versluijs, Lidmaten te Ridderkerk (1589-1602), in Ons Voorgeslacht jrg. 1970, blz. 198. 
48. GAR, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 87, fol. 117 vs. e.v. 
49. GAR, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 114, akte d.d. 9 september 1604. 
50. Als noot 47, blz. 200. 
51. GAD, Not. Arch. Dordrecht inv.nr. 54, fol. 57 e.v. Zie ook als noot 41, kol. 365-366. 
52. Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland, uitg. 1992, blz. 

379. 
52a. NA, Recht. Arch. Westmaas inv.nr. 8, diverse akten d.d. 1598 en 24 en 26 januari 1599. 
53. NA, SvH inv.nr. 687. 
54. NA, SvH inv.nr. 962. 
55. NA, SvH inv.nr. 1278. 
56. NA, SvH inv.nr. 1086. 
57. NA, SvH inv.nr. 1413. 
58. NA, SvH inv.nr. 1282. 
59. NA, SvH inv.nr. 1316. 
60. GAR, Arch. Huis Ten Donck inv.nr. 830, akte d.d. 29 november 1561. 
60a. Gemeente Archief Dordrecht, Recht. Arch. inv.nr, 709, fol. 219. 
61. GAR, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 87, fol. 34 vs. 
62. R. Kappers en K.J. Slijkerman, Van Strijen-de polderpatricierstak in de Hoeksche Waard van een uit 

Leiden afkomstig geslacht, uitg. 1984, blz. 33 e.v. 
63. GAR, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 87, twee akten d.d. 5 december 1562. 
64. Als noot 8, blz. 117 e.v. 
65. GAR, Arch. Huis Ten Donck inv.nr. 830, akte d.d. 23 oktober 1562. 
66. GAR, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 87, fol. 44 e.v. 
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67. GAR, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 85, akte d.d. 11 maart 1586. 
68. GAR, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 87, fol. 120 vs. e.v. 
69. GAR, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 87, fol. 146 vs. e.v. 
70. NA. Recht. Arch. 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 1, akte d.d. 13 januari 1597. 
71. Als noot 8, blz. 321 e.v. 
72 GAR, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 9, fol. 81 vs. e.v. 
73. J. Versluijs, Lidmaten te Ridderkerk, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1970 blz. 217. 
74. GAR, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 9, fol. 82 e.v. 
75. Als noot 41, kol. 371. 
76. Als noot 41, kol. 377. 
77. GAR, Recht. Arch. Ridderkerk inv.nr. 114, akte d.d. 11 oktober 1604. 
78. K.J. Slijkerman, Het geslacht Andijck uit Pendrecht, in: Ons Voorgeslacht jrg. 2004, blz. 47 

e.v. 

Overzicht publicaties [49] 
H. Klunder 

J.W. Joosten: De doopsgezinde familie Bakker 
uit Enkhuizen. [1650-2000.] Westfriese Fam., 
juni '04. 

P. Sanders: Genealogie Bouman uit Wijk -
Voortgekomen uit het geslacht Van Wijk. 
[Vervolg, 1812-1951.] G.T.M.W.B.Bw., juni 
'04. 

P. Sanders: Genealogie Branderhorst. 
[Vervolg, 1745-1865.] G.T.M.W.B.Bw., juni 
'04. 

T. van der Vorm, J.G. de Heij: Kwartierstaat 
Bijl x Van der Werf. [15-17e eeuw.] Ons 
Voorgeslacht, juni '04. 

M.P. Neuteboom-Dieleman: Tien generaties 
Coenen (van Zegenwerp). [Vervolg, vóór 1450-
1610.] Brab. Leeuw, no. 2 *04. 

Van Dam - Boudet van Dam. [16e eeuw -
2001.] Ned. Patriciaat, '03/*04. 

Dumbar. [1600-2002.] Ned. Patriciaat, '03A)4. 

V. Erinkveld: Stamreeks Hendrikus Theodorus 
Erinkveld. [Anholt, Gendringen, 17e eeuw-
1974.] Oostgelders T.G.B., 2e kwart. '04. 

Van Erpecum. [1525-1996.] Ned. Patriciaat, 
'03/'04. 

A. Schuttelaars: De voorouders van Isaac van 
Gerwen - Een familie Van Gerwen in stad en 
meierij van 's-Hertogenbosch (vijftiende-
zestiende eeuw). [Vóór 1350-1535.] Brab. 
Leeuw, no. 2 '04. 

B.J. Koolstra: Kwartierstaat van Adriana Wou-
terina de Geus deel II. [Vervolg.] G.T.M.W.B. 
Bw., juni'04. 

C. Fiere: Verzameling Gilde(n). [Div. fragmen
ten, 1660-1939.] Van Zeeuwse Stam, juni '04. 

L. Adriaenssen: Gorp - Leenmannen, mansman-
nen en cijnsmannen. [Vervolg, Van Gorp, 14e 
eeuw-1528.] Brab. Leeuw, no. 2 '04. 

L. Lindemans: Genealogie Goubau. [Vóór 
- 1350-1997.] Vlaamse Stam, mei-juni '04. 

L.J. Karels: Kwartierstaat Hartveld - Van Dis. 
[Vóór ca. 1800, Slikboer, Maris.] G.T.M.W.B. 
Bw., juni '04. 

D.H. Keuper: Genealogie Heesen/Heezen. 
[Vooral Dinxperlo, 1600-1803.] Oostgelders T. 
G.B., 2e kwart. '04. 

Hondius - Hondius van Gessel - Van Gessel. 
[1530-2003.] Ned. Patriciaat, '03/'04. 

K.J. Slijkerman: Stamreeks van het geslacht De 
Hoogheyt. [Puttershoek, 1565-1683.] Ons Erf-
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goed, mei-juni '04. 

De Jonckheere. [1575-2003.] Ned. Patriciaat, 
'03/'04. 

A.M. Jonkers: Kwartierstaat Anton Martin Jon
kers te Lochem. [Vervolg.] Oostgelders T.G.B., 
2e kwart. '04. 

Kakebeeke - Peman Kakebeeke. [1610-2000.] 
Ned. Patriciaat, '03/"04. 

D.H. Keuper: Genealogie Keuper. [Vooral 
Megchelen, 1665-1940.] Oostgelders T.G.B., 2e 
kwart. '04. 

G. van Genderen: Aanvullingen op de genealo
gie Krijgh. [1849-1939.] G.T.M. W.B.Bw., juni 
'04. 

A.M. Bosters: Laats - Een 'deftig' geslacht uit 
Gastel en Oudenbosch. [1590-1789.] Brab. 
Leeuw, no. 2 '04. 

P.F. Olieman, A.J.J. Struijk: De oudste genera
ties van een familie Langevelt in Nootdorp. 
[1560-1778.] Ons Voorgeslacht, juni '04. 

Van Liebergen. [1600-2002.] Ned. Patriciaat, 
*03/'04. 

E. Doormalen e.a.: Mabel Wisse Smit. 
[Kwartierstaat, Los, Van der Helden, Koom-
an, Van Woerkom]. Gens Nostra, juni '04. 

M.R.A. Demblon: De stamreeks Matens leidt 
ook naar Demblon. [Via andere namen, 15e 
eeuw-1993.] Vlaamse Stam, mei-juni '04. 

J.L.M.P.T. Merckelbach-Hovens: Het Wittemse 
geslacht Merckelbach. [Vóór 1600-1978.] 
Limburgs Tijdschr. Geneal., juni '04. 

D. Pol, E. van der Beek: Afstammelingen van 
Aert (van Meersbergen). [Later Van Mersber-
gen, 1520-1902.] G.T.M.W.B.Bw., juni '04. 

P. Sanders: Genealogie (Van) Nieuwkoop uit 
Wijk. [Vervolg, 1796-1920.] G.T.M.W.B.Bw., 
juni '04. 

Offerhaus. [1550-2000.] Ned. Patriciaat, 
'03/'04. 

CR. Post: De boerenfamilie Posch/Post. 
[Hoogkarspel, 1630-1917.] Westfriese Fam., 
juli '04. 

L. van Belzen: Het Arnemuidse geslacht "De 
Ridder". [1550-1835.] Van Zeeuwse Stam, juni 
'04. 

J. van Gils: de afstammelingen van Jan de Roy. 
[Vervolg, De Rooij, Tilburg, 1733-1993.] Brab. 
Leeuw, no. 2 '04. 

Schrijver. [1737-2003.] Ned. Patriciaat, '03/'04. 

C.M. Gregg: Aanvulling en reactie op "Nog 
meer Smallegange's in Zeeland'. [Smalleganck, 
W.-Zeeuws-Vlaanderen, 1680-1814.] Van 
Zeeuwse Stam, juni '04. 

Smulders. [Vóór 1400 - 2002.] Ned. Patriciaat, 
'03/'04. 

R.F. van Dijk: Soetman. [Antwoord op vraag, 
Alblasserdam, Dordrecht, 1570-1838.] Ons 
Voorgeslacht, mei '04. 

J.C.M. Hoornick: Genealogie van Mattheus 
Mattheusse van de Velde. [1700-1993.] Van 
Zeeuwse Stam, juni '04. 

Visser. [Antwoord op vraag, vóór 1600-1742.] 
Ons Voorgeslacht, juni '04. 

W. Nolten: Jakob Vrusch, een Heerlense pries
ter (1875-1951). [Met kwartierst, Palmen, 
Fouraschen, Joosten.] Limburgs Tijdschr. Ge
neal., juni'04. 

D.H. Keuper: Genealogie Westerveld. [1615-
1823.] Oostgelders T.G.B., 4e kwart. '04. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht van Cornelis 
Goossensz. met de tak Worst alias Van Haer-
lem uit Oost-IJsselmonde. [1520-1736.] Ons 
Voorgeslacht, mei '04. 

Redactieadressen 

De redactieadressen van de periodieken vindt u 
in Ons Erfgoed 1 Ie jaargang, nr. 2, blz. 74 
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Raadsels in een trouwboek 
F. Harwig 

Bezig met het transcriberen van het N.H. De nieuwe dominee zet verder ogenschijn-
trouwboek Diepenveen (classis Deventer) lijk een 'verborgen' boodschap neer en doet 
1659 - 1795 zie ik in 1719 een predikan- dat door sommige letters te accentueren, 
tenwisseling. Ds. Hendrik Haack (1689 - Bijgaand volgen de bewuste pagina's met 
1719) wordt opgevolgd door ds. Theodorus de vraag: hoe kan dit ontsluierd worden. 
Wichman. (18 mei 1719 - 1728) Weet iemand de oplossing? 
Als afkortingen worden o.a. de letters O.C. Verder staat er op het derde deel van de ko
en B.O.C, gebruikt. Zij staan voor onder pie een aantekening die je eigenlijk niet in 
Colmschate en beide onder Colmschate een trouwboek verwacht. 
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De Sociëteit; een genealogische bron? 
E.K. Kam 

Op zoek naar gegevens van een voorvader men. 
van mij, namelijk Martinus Antonius Kuij- Binnen de familie ging het verhaal, dat hij 
tenbrouwer, Venlo 1777, 's-Gravenhage iets met de kozakken te maken zou hebben 
1850, bezocht ik het toen nog Gemeentear- gehad, maar dat was mij toen niet erg dui-
chief van Utrecht. delijk. Vandaar, dat ik in Utrecht aan het 
Martinus was van jongs af aan militair ge- zoeken was. Er was nooit een wijnkopergil-
weest. Eerst in het Staatse leger, daarna in de geweest en na de bezetting door de Fran-
het Bataafse en vervolgens overgegaan in sen waren er (officieel) geen gilden meer, 
het leger van Koning Lodewijk Napoleon. dus was er geen archief van. Dan maar de 
Toen dit koninkrijk ingelijfd werd bij krant genomen om te kijken of daarin wat te 
Frankrijk verliet hij de dienst en vestigde vinden was. Rond 1811 zijn er nog weinig 
zich als wijnkoper in Utrecht met als com- familieannonces in de krant te vinden en 
pagnon J.J. Kolff, een familielid van zijn ook niet zo veel plaatselijk nieuws, maar 
vrouw. Hij woonde daar op de Oude toch maar geprobeerd. 
Gracht. Na de terugtrekking van de Fransen Nu is Utrecht op 28 november 1813 door 
deed hij zijn best weer in het leger te ko- Pruisische en Russische troepen van de 
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Inschrijving van de heer M.A. Kuijtenbrouwer 

Fransen bevrijdt, zodat ik de krant rond die 
tijd ben gaan bekijken. 
In de Utrechtse Courant no. 14 van 31 de
cember 1813 vond ik na enig zoeken : 
UTRECHT den 30. December. Heden heb
ben wij het genoegen aan onze Lezeren me-
detedeelen de Aanspraak welke uit naam 
der Leden der Sociëteit Sic Semper, te 
Utrecht, Z.K.H, onzen Souverein, op den 
27 dezer in 's Hage, gedaan is. De Leden 
der Sociëteit Sic Semper te Utrecht, bezield 
met die gevoelens van ware Vaderlandslief
de en hoogachting voor het Doorluchtige 
Huis van Oranje, die hen ten allen tijden 
hebben gekenmerkt, hebben ons verzocht 
als Commissarissen derzelver Sociëteit, uit 
hunnen naam aan U.K.H, aantebieden eene 
som van f 1500-:-: tot kleeding van 25 
manschappen, bereids aangeworven door 
den Heer KUITENBROUWER, Lieut. 
Coll. der Artillerie, en aan dewelken reeds 
de Aanwervings en Drinkgelden zijn uitbe
taald geworden. 

Martinus was dus duidelijk bezig soldaten 
voor het nieuwe Nederlandse leger te wer
ven en kreeg daarvoor geld van de leden 
der sociëteit Sic Semper. Hij was binnen 
Utrecht blijkbaar al zo bekend, dat hij in de 

krant genoemd werd. 
Mijn vraag was dus of ik bij die sociëteit 
nog meer gegevens over hem zou kunnen 
vinden. 
Er bleek dus een archiefdeel met gegevens 
over deze sociëteit te zijn en ik had weldra 
de notulen voor mij liggen (Sociëteit "Sic 
Semper", inv.no. 134, no 4.). Na enig zoe
ken vond ik, dat hij op 14 november 1811 
was aangenomen (zie afbeelding). 
Uit deze notulen kreeg ik ook een indruk 
met wie hij allemaal in contact - kon - ko
men. Uit een bijlage van 26 maart 1812 kon 
ik zien met wie hij werkelijk omging. Het 
was een petitie aan de commissarissen van 
de sociëteit om de regels voor het toelaten 
van nieuwe leden zo te wijzigen, dat stads
ambtenaren ook toegelaten konden worden. 
De Maire, P.W. Bosch van Drakenstein had 
gevraagd lid te mogen worden; in de regels 
van de Oranje gezinde sociëteit was vroe
ger opgenomen, dat "Ambtenaren deezer 
stad met Administratieve fonctien gechar
geerd", geweerd werden. Men wilde toen 
blijkbaar de Fransgezinde overheidsdie
naars niet in de sociëteit opnemen. 
Het stuk bevatte vijfenzestig handtekenin
gen van leden met daar tussen die van mijn 
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voorvader. Direct daaronder stond de hand
tekening van zijn compagnon J.J. Kolff. 
Nog wat verder zoekend in het archief van 
Sic Semper kwam ik ook nog een contract 
uit 1816 tegen. Het was het reglement voor 
de nieuwe kastelein J. Süsle. Niet alleen 
werd er beschreven wat hij allemaal te doen 
en te laten had, ook de prijzen van drank, 
eten, het gebruik van het biljard en het ge
bruik van speelkaarten werden er in vast 
gelegd. Zo kreeg ik een blik in het reilen en 
zeilen van de sociëteit, waar mijn voorva
der waarschijnlijk voor 3 stuiver een glas 
genever met kina en voor 6 stuiver een 
broodje met 'anchovisch' heeft genuttigd. 
Nu was mijn voorvader ook in Nijmegen 
als militair gestationeerd geweest. Er was 
toen nog geen werkend bevolkingsregister, 
zodat ik niet goed wist, wanneer hij daar 
geleefd had. In de gegevens van een mili
taire staat van dienst staat wel wat iemand 
op een ogenblik voor rang heeft, alleen niet 
waar. Nu vroeg ik mij af, of er in Nijmegen 
ook een sociëteit geweest was en of Marti-
nus daar mogelijk ook lid van was geweest. 
Dat bleek inderdaad zo te zijn; er was ook 
hier een aardig archief over de sociëteit 'de 
Harmonie' te vinden. De administratie was 
prima in orde; alle boeken met de afreke
ningen van de leden waren er, vanaf de op
richting in 1812 tot ver in de twintigste 
eeuw. (Archief, Centrum voor Stads- en 
Streekhistorie Nijmegen, archiefdeel socië
teit 'de Harmonie', inv.no. 23,24 en 25). 
Er was een apart boek, waarin de militairen 
werden genoteerd. Soms waren ze maar 
kort lid en kwamen weer terug, als ze op
nieuw in Nijmegen werden gestationeerd. 
Ze betaalden half geld en soms vertrok er 
een zonder te betalen. 

Ik vond er de inschrijving van zijn lidmaat
schap en ook zijn bedanken rond 1818-
1820. Nu vond ik ook het lidmaatschap van 

zijn zoon en tevens dat hij toen surnumerair 
commies bij de posterijen was. Ik wist wei
nig van hem; hij vertrok in 1824 naar Ne-
derlands-Indië. Later in 1832 kwam vader 
Martinus met zijn gezin weer naar Nijme
gen, als onderdeel van de bezetting van de 
stad in verband met de Belgische opstand. 
In 1841 werd hij gepensioneerd en wordt 
dan voor vol geld in het lidmatenboek inge
schreven; hij vertrok in 1845 naar 's-
Gravenhage. 
Ook hier was ik geïnteresseerd in de men
sen, die hij ontmoette. Een daarvan was de 
bekende schilder Bernard Koekkoek, die in 
Kleef woonde en werkte. Mijn voorvader 
was een redelijk goede amateur-schilder, 
waarvan men nog schilderijen in Venlo en 
Amersfoort kan bewonderen. Beide schil
ders zonden nog wel eens schilderijen naar 
de tentoonstellingen van de Levende Mees
ters en ze lieten hun schilderijen tegen beta
ling in Nijmegen bekijken, meestal voor 
inzamelingen van geld voor goede doelen. 
Deze gegevens heb ik dan in de Nijmeeg-
sche courant gevonden. 

Het begon met het lezen in de krant en ik 
vond de sociëteit "Sic Semper" in Utrecht. 
Daar kreeg ik een zicht op het doen en laten 
rond die sociëteit. Er bleek ook een interes
sant archief in Nijmegen te zijn, dit keer 
over de sociëteit 'De Harmonie'. 
Er moeten natuurlijk in de 'oude' grotere 
steden rond 1800 vele gezelschappen en 
sociëteiten zijn geweest, waarvan de archie
ven zeker een groot aantal genealogische 
gegevens moeten bevatten. Meestal is de 
administratie goed in orde, hoewel er naast 
naam en vaak een beroep meestal geen ver
dere genealogische gegevens te vinden zijn. 
In de administratie van de sociëteit 'de Har
monie' in Nijmegen waren wel een aantal 
brieven aanwezig, van mensen, die bedank-
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ten of een overlijden meldden. Daar ston- iemand, die bedankte omdat hij niet meer 
den wel eens wat bijzonderheden in, zoals tegen de tabaksrook kon, die er altijd hing. 

Genealogische Vereniging Prometheus 
is! Technische Universiteit Delft 

MEDEDELINGENBLAD 
Nr. 2 13e jaargang juli/augustus 2004 

Terugblik op de 'Jaarvergadering' 
(dinsdag 23 maart 2004) 

Op dinsdag 23 maart 2004 vond de jaarlijk
se algemene ledenvergadering plaats van de 
Genealogische Vereniging Prometheus. 
In voorgaande jaren werd zo'n vergadering 
gehouden in de lunchpauze, dus kort, en 
met uitsluitend agendapunten van 'huishou
delijke' aard, zoals bestuursverkiezing en 
financiële jaarstukken. Het aantal bezoekers 
op zo'n vergadering was dan ook meestal 
minimaal. 
Dit jaar deden we het anders: op een avond 
in een zaal van de TU-bibliotheek met een 
aantal niet-huishoudelijke onderwerpen. 
En dat bleek aan te slaan! Er waren enkele 
tientallen bezoekers, wat veel is voor een 
bijeenkomst van een, in de praktijk toch 
regionale, genealogische club. 
Onze voorzitter, de heer Feikema, vertelde 
met veel voorbeelden hoe men een digitaal 
familiearchief kan opzetten waarin ook 
foto's en andere afbeeldingen opgenomen 
zijn. 
Dit was aanleiding voor enkele andere aan
wezigen om ook hun digitale verzameling 
te tonen. 
Ook de demonstratie van de cd-rom in wor
ding met de in het verleden uitgegeven, en 
meestal uitverkochte, publicaties van de 

Genealogische Vereniging, had de nodige 
belangstelling. Verder lagen er enkele boe
ken uit de verenigingsbibliotheek ter inza
ge-
Natuurlijk stond er ook nu een 'huishou
delijk' gedeelte op de agenda. Hierin werd 
afscheid genomen van de penningmeester, 
de heer Jantzen, die sinds enige tijd een 
baan buiten de TU heeft en daarom geen lid 
meer kan zijn van de personeelsvereniging 
en dus ook niet van de Genealogische Vere
niging. 
Als zijn opvolger werd de heer M. van 
Adrichem gekozen, die al in het bestuur zat 
als bibliothecaris, een functie die hij naast 
het penningmeesterschap blijft vervullen. 
(De heer Jantzen was ook redacteur van 
'Ons Erfgoed', in die hoedanigheid is hij 
opgevolgd door de heer H.M. Morien.) 
Het bestuur is zeer tevreden over deze bij
eenkomst. In het najaar hopen wij weer zo'n 
avond te beleggen (maar dan zonder huis
houdelijk gedeelte). Een datum en een on
derwerp daarvoor zijn nog niet bepaald. 

Vooruitblik op de 'Dag van de Vereni
gingen' (zaterdag 4 september 2004) 

In het kader van de viering van het 50-jarig 
bestaan van de personeelsvereniging 
'Prometheus' van de T.U. Delft, wordt er op 
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zaterdag 4 september 2004 een 'Dag van de 
verenigingen' georganiseerd in de botani
sche tuin aan de Julianalaan in Delft. 
Op deze dag presenteren zich de dochter
verenigingen van de personeelsvereniging. 
Vanzelfsprekend is ook onze Genealogi
sche Vereniging met enige stands aanwe
zig. Vanaf 14.00 uur demonstreren wij (o. 
a.) onze cd-rom in wording en genealogie 
op internet. Vanzelfsprekend is ook onze 
'boekenstand' aanwezig. 
Iedereen is van harte welkom. 
De toegang is gratis. 

Nieuwe cd-rom te leen bij 'Prometheus' 

De Genealogische Vereniging Prometheus 
heeft de serie uit te lenen cd-roms aange

vuld met de volgende cd: 
Selectie uit Zeeuwse bronnen ten behoeve 
van genealogisch onderzoek; Kustwacht en 
Nationale Garde 1813 van Noord- en Zuid-
Beveland; Handmerken Memories van Suc
cessie van het eiland Tholen en St-
Philipsland (2002). 
Deze en andere cd-roms kunnen twee we
ken geleend worden op vertoon van de Pro-
metheus-bibliotheekkaart 2004 en een gel
dige legitimatie. Hiervoor moet een af
spraak gemaakt worden met dhr. M. van 
Adrichem. 
E-mail: M.vanAdrichem@LR.TUDelft.nl 
De cd's kunnen opgehaald worden bij de 
bibliotheek van Luchtvaart- en Ruimte
vaarttechniek, Kluyverweg 1 in Delft. 

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. 

Vraag: In de omgeving van Veeendaal bestond 
in de negentiende eeuw het beroep 
'sajetoverjager'. Sajet is grove breiwol. In een 
tweetal technische boeken uit de negentiende 
eeuw wordt wel het hoe van de vervaardiging 
beschreven, maar de functies/beroepen van hen 

die aan het productieproces deelnamen, worden 
niet beschreven. Wie weet hier iets meer over te 

vertellen? Gaarne bericht aan de redactie. 

Grenscommies 
Gezocht informatie over grenscommiezen 
die gewoond hebben in Baarle-Nassau, 
Alphen, Wouw, Huijbergen, Putte enz. Ik 
wil graag weten hoe en waar ze woonden 
en graag ook namen. 
J. Pomper 
H. Chabotstraat 50, 5161 EK Sprang-capelle 
Tel. 0416 276787 

Aan dit nummer werkten mee: 
W.L.C, van Bavel, 48, 2625 KT Delft 
H. van Deelen, 
F. Harwig, H. van Viandenstr. 7, 8061 CV 
Hasselt 
E.K. Kam, Van Slichtenhorststraat 71, 6524 JL 
Nijmegen 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25,2625 PJ Delft 

JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR 
Nijmegen 
W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR 
Vlaardingen 
K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1,4414 RV 
Waarde 
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Van rakkers en gemeente-ezels (2) 
De politie in de loop der tijden (1400-1940) in een genealogisch perspectief 
JW. Koten 

, \ ' '! 

Uitgebreid overzicht van de vroegere rechtsgang: het proces in de vierschaar onder aanwezigheid 
van schout en schepen, het 'verhoor 'op de pijnbank en de weergave van een aantal straffen die 

men kon krijgen. In het midden op de voorgrond Vrouwe Justitia. 
(naar gravure vervaardigd naar een tekening van Breughel, 1559) 

(1) - De politiediensten vanaf de 14de 
eeuw tot aan de Franse bezetting 
Handhaving van de openbare orde is zo oud 
als de weg naar Rome. In de vroege Mid
deleeuwen was er geen officiële politie 
maar werden conflicten en misdaden bin
nen kleine kring geregeld. Vaak waren er 
vaste plekken waar men op gezette tijden 
bij een buurtvergadering recht sprak en 
eventuele misdadigers berechtte. Een ge
ding1 heette dat. Deze situatie veranderde 
toen de steden in de vroege Middeleeuwen 
ontstonden die snel in omvang toe namen. 
De organisatie van het marktwezen, de toe

name van de welvaart, de grotere bevol
kingsdichtheid en de regulering van de in
stroom van bezoekers vroegen om een goed 
gestructureerde gezagshandhavmg. Voor 
het bewaren van de stadsvrede en het op
sporen van misdadigers werden speciale 
functionarissen belast. Deze werden be
noemd door de soeverein waaronder deze 
stad viel. 

Schout en schepenen 
Het zwaartepunt van de gezagshandhavmg 
lag bij de schout (stad) of de baljuw 
(platteland)2. Schout en baljuw waren "in 
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rechte" de vertegenwoordigers van de hoge 
autoriteit3. Zij vertegenwoordigen dus de 
soeverein (koning, hertog, graaf) op plaat
selijk niveau. Hun primaire officiële taak 
was het gebied (stad) in samenwerking met 
schepenen (de lokale afgevaardigden) te 
besturen, zo nodig recht te spreken en de 
vonnissen ten uitvoer te brengen. Het was 
dus een drievoudige taak, tot aan de Franse 
tijd (bijna 600 jaar heeft men hier ten lande 
schout en schepenen gekend, al veranderde 
in de loop der jaren wel de invulling van 
het ambt). Nadien zijn de diverse taken van 
de schout over drie functionarissen ge
splitst. 

Schout 
Minder officieel - maar wel feitelijk - had 
de schout of baljuw de opdracht, zoveel 
mogelijk geld uit zijn bestuursgebied voor 
zijn opdrachtgever te persen. Daarvoor 
werd hij dan ook rijkelijk beloond. Van alle 
boeten en belastingen mocht de schout een 
groot deel zelf houden. Dit geldbeuren was 
in eerste instantie het heffen van belastin
gen waarvoor men een veelheid van namen 
kenden zoals keuren, willekeuren, cijnzen, 
rechten, leges, tollen, tienden, licenties, 
schattingen enz. Deze konden de heerser 
en de schout naar eigen inzichten aan de 
burgers opleggen. Zelfs voor het begraven 
werd door de schout een bedrag voor zijn 
broodheer geheven. 

Justitie een rijke geldbron voor de soeve
rein en de schout 
Een tweede nog rijkere geldbron voor de 
overheden waren de justitiële inkomsten 
zoals gerechtelijke boetes en verbeurdver
klaringen. Politie en justitie waren voor de 
overheid belangrijke geldbronnen. Schout 
en baljuw hadden door hun justitiële spil
functie een rechtstreekse hand op een rijke 

geldkraan. Voor deze diensten genoten de 
schout of baljuw bovendien een flinke bo
nus. Van alle boetes die door de rechtbank 
werden opgelegd, kregen schout en baljuw 
een flink deel (ongeveer éénderde). Ui
teraard werkte dit corruptie en justitieel on
recht in de hand. 

Schout wordt geleidelijk stedelijke amb
tenaar 
Aanvankelijk maakte de schout (een adellij
ke vriend of familielid van de soeverein) 
tevens deel uit van het stadsbestuur als ver
tegenwoordiger van de hoge overheid 
(soeverein). Op den duur werd de schout 
toch door de plaatselijk bestuurder te veel 
als pottenkijker van de soeverein be
schouwd. Hij diende niet primair het stads
belang maar had vooral oog voor de belan
gen van zijn broodheer. Geleidelijk aan zien 
we dan ook dat de schout uit het stadsbe
stuur wordt geweerd. Uiteindelijk richt de 
schout zich voornamelijk op de rechtshand
having: de berechting en/of de rechtsuitvoe-
ring (executie)4. 

Schoutambt geprivatiseerd 
Op den duur zien wij dat dit schoutambt 
wordt gecommercialiseerd. Het stedelijke 
schoutsambt (in de steden zat toen het geld) 
werd een begeerde positie, waarmee veel 
geld viel te verdienen. Het ambt werd door 
de soeverein tegen veel geld aan de meest-
biedende verpacht. De verpachting van het 
schoutambt (meestal voor drie jaar) bete
kende dat de pachter de kosten van het 
ambt zo snel mogelijk probeerde terug te 
verdienen, liefst natuurlijk nog met veel 
winst. Voor het behalen van winst liet men 
geen middelen onbeproefd. Wie niet goed
schiks meewerkte riskeerde soms de pijn
bank of het schavot. Daardoor verkeerde 
het recht nogal eens in groot onrecht5. 
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Om de rijke geldstroom uit het schoutambt 
beter zelf te kunnen uitbaten gingen de ste
den het schoutambt rechtstreeks van de 
landsheer pachten. Het stadsbestuur gaf de
ze functie dan tegen opbod weer uit aan een 
welgestelde poorter. Later wordt het gebrui
kelijk dat het stadsbestuur het schoutambt 
aankoopt op het moment dat de landsheer 
(zoals gebruikelijk) op zwart zaad zat. 
Daarmee verloor de landsheer niet alleen 
zijn justitiële inkomsten maar ook zijn 
rechtelijke machtspositie. De stad werd dus 
wat betreft de justitiële bevoegdheden vol
ledig autonoom. In de loop der jaren wordt 
het schoutambt een begeerde regentenfunc
tie en alleen toegankelijk voor een beperkte 
stedelijke elite. Bij toerbeurt werd dan het 
schoutambt aan een van de regentenfami
lies toegekend. De schout werd daardoor 
steeds meer een belangrijke stedelijke ma
gistraat, zoals een burgemeester of een pre
sident schepen6. 

Stadsmagistraat wordt steeds machtiger 
Deze opkoop van het schoutambt had grote 
juridische gevolgen. De schout was dus bij 
uitstek een stedelijke functie geworden 
waarop de soeverein (en later het centrale 
bewind: de generaliteit) door verkoop geen 
grip meer had7..Zelfs toen de generaliteit8 

ontstond bij de vestiging van de Republiek 
der Zeven Provinciën duldde men van geen 
inmenging in de stedelijke rechtsgang. Dit 
uit vrees voor verlies van zeggingsmacht en 
inkomsten. Men hield erg aan het begrip: 
soevereiniteit in eigen kring. Daardoor kon 
de stedelijke burger ook geen beroep op de 
hoge rechtscolleges van staat (Hof van Hol
land en de Hooge Raad) doen. Dit heeft 
stellig bijgedragen tot het grote onrecht dat 
vele stedelingen werd aangedaan9, vooral 
als er een financieel wat te halen viel. 

Het afkopen van rechtsvervolging 
'composeren' een rijke geldbron 
De schout had de bevoegdheid om een pro
ces tegen iemand aan te spannen als er een 
verdenking bestond. Om van strafvervol
ging af te komen, kon men met de schout 
een 'deal' (schikking) treffen.'Composeren' 
noemde men dit; in feite was het meestal 
een verkapte vorm van afpersing. Tegen be
taling van een boete kon men daarmee dan 
de straf afkopen. De hoogte van het schik
kingsbedrag was vaak een kwestie van lo
ven en bieden. Een aardige bijverdienste 
was bovendien wanneer men een ontrouwe 
(rijke) echtgenoot op overspel kon betrap
pen. Als het kon liet men soms wel eens 
een rijke burger in de val lopen10 waarna hij 
voor ontrouw dreigde te worden berecht. 
De hoogte van de compositie was afhanke
lijk van de status van de betrokken per
soon11. Beschikte men over middelen dan 
kon deze schikking tot een aardige som op
lopen. 
Ook bij civiele vorderingen (het innen van 
zakelijke schulden12) kan men de schout 
betrekken. Uiteraard kreeg de schout daar
voor een deel van de opbrengst. Trouwens 
tussen civiele en criminele rechtspraak be
stond nauwelijks verschil. In havensteden 
hield de schout tevens toezicht op de aan-
monstering van schepelingen, de verkoop 
van scheepsgoederen, de havenbelasting en 
het toezicht op het verkeer op het water. 
Deze laatste functie13 bracht nogal wat aan 
boetes en leges op. Een van de machtsmid
delen was dat bij betalingsproblemen het 
roer van het schip in beslag werd genomen 
en in het stadhuis werd opgeslagen. Na be
taling van de boete kon men het roer opha
len. 

De schout en zijn helpers 
De schout had zoals we zagen drie functies. 
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De schout kon de vierschaar (rechts
college) bij elkaar roepen. Hij fungeerde 
dan als voorzitter van dit rechtscollege, 
maar ook als officier van justitie 
(aanklager) en als uitvoerder van het von
nis. Voor meer informatie over het schout
ambt, de vierschaar en de stedelijke magi
stratuur wordt verwezen naar een eerder 
artikel in Ons Erfgoed (Laten, lenen en 
heerlijkheden 3, Ons Erfgoed 7e jg. nr. 5, 
pag. 181,182). 

Omdat de schout een zeer belangrijke per
soon was werd de schoutfunctie omgeven 
met veel ceremonieel. Als de schout zich 
officieel manifesteerde werd hij vergezeld 
van een grote groep bewapende dienaren 
(waarover later meer) waarvan één hunner 
de Roede van justitie15 meedroeg. Deze 
hield hij dan duidelijk zichtbaar boven het 
hoofd van de schout. Deze speciale dienaar 
werd de stadsroedrager16 genoemd De ove
rige vergezellende gerechtsdienaren waren 
bewapend met pieken (piekeniers) en helle
baarden (hellebaardiers). 

Onderschouten 
In de grotere steden werd de schout bijge
staan door onderschouten (ook wel substi
tuut-schouten genoemd) die meestal het 
vuile werk deden. Vaak werden deze onder
schouten benoemd uit stedelijke beambten 
zoals de hoofdprovoost (toezichthouders op 
wees- en armenhuizen)17. De substituut
schouten waren ten dele in dienst van de 
gemeente. Zij kregen zoals de schout in 
principe geen vaste aanstelling, De schout 
had zijn functie immers voor een vaste peri
ode gepacht18 of uit hoofde van een regent
schap verworven. Bij te veel klachten kon 
het stadsbestuur de onderschout ontslaan. 
Daarmee hield men de willekeur van de 
substituut-schouten enigermate in de hand. 

Uiteraard had schout bij de benoeming van 
de onderschouten het laatste woord19. 
De onderschout was niettemin een begeerde 
functie. Hij mocht tot een zeker maximum, 
onaangemeld, kleine boeten composeren. 
Bij hogere boeten moest de onderschout de 
opbrengst met de schout delen. Was de 
schout een stadsambt met grote zelfstandig
heid en een echte regentenfunctie, de sub
stituut-schouten behoorden expliciet niet 
'tot de Heren'20. In latere tijd zou de functie 
van onderschout uitgroeien tot 'commissa
ris van politie'. Als uitmonstering mocht de 
onderschout een zijgeweer (= sabel of de
gen) dragen en later voor zelfbescherming 
zelfs 2 geladen pistolen. De substituten fun
geerden ook wel als cipier voor personen 
die in boeien moesten worden geslagen. 
Voor het aanleggen van de boeien had men 
boeienknechten. Voor het 'verzorgen' van 
de gevangenen kreeg de onderschout dan 
een toelage (het sluitgeld). 

De roedragers - de stadskastelein 
Een bijzondere functie hadden de justitiële 
roe(de)dragers. Naast het dragen van de 
roede der gerechtigheid wanneer de schout 
in publieke functie optrad, waren de roede
dragers tevens de aanzeggers van de schout. 
De roededragers sommeerden de burgers 
die voor de vierschaar moesten verschijnen. 
Men kan deze beroepsgroep wel enigermate 
vergelijken met de deurwaarders van nu. 
Het hoofd van de roedragers was de stads
conciërge. Hij woonde in het stadhuis en 
werd daarom stadskastelein genoemd21. Hij 
zorgde voor de bewaring van in beslag ge
nomen goederen en regelde de in beslagne
ming. Verder veilde hij op gezette tijden de 
goederen verkregen door verbeurdverkla
ring of in beslagname. Ook inde hij de boe
tes die op straffe van executie (verkoop van 
panden inclusief kosten) waren opgelegd. 
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Rakkers 
Op lager niveau fungeerden de dienst
knechten. De schout en de onderschout be
schikten over dienaren die in de volksmond 
rakkers22 werden genoemd. Zij waren ste
delijke ambtenaren die (op voordracht van 
de schout) door het stadsbestuur werden 
benoemd en in de handen van de vroed
schap (schepenen of burgemeesters) de eed 
aflegden. Het aantal rakkers was niet zo 
groot en bedroeg hooguit enkele tientallen. 
Een van hun opdrachten was bij de stads
vergadering aanwezig te zijn, waarbij zij 
beschermingstaken en bodediensten vervul
den. Men kan deze rakkers dus als politie
functionarissen in spé beschouwen. 

De rakkers kregen naast hun bescheiden 
loon ook nog een kleedgeld. Het hoofdin-
komen was echter een deel van de op
brengst van de gevorderde boeten. Daar
naast ontvingen enkelen ook een deel van 
de toelagen voor het opsluiten van gegijzel
den en misdadigers (het sluitgeld). Om het 
salaris van de rakker verder op te vijzelen, 
kregen de rakkers de vergunning om borde
len-tapperijen te houden. Van de stad kreeg 
men dan een woning toegewezen, zodat een 
deel van de opbrengst van de prostitutie 
ook in de stadskas vloeide. Bovendien had 
het stadsbestuur via de rakkers ook enig 
zicht op wat er zich in de bordelen afspeel
de. 

Men kan zich afvragen hoe het mogelijk 
was dat men met nog geen 50 personen een 
stad als Amsterdam (ca 200.000 inwoners) 
overdag voldoende kon beveiligen. Binnen 
de stadsbuurten bestond echter een sterke 
sociale controle. De rakkers werkten bo
vendien met een netwerk van verklikkers, 
die voor geld en goede woorden verdachte 
zaken aanbrachten. Een groter misdrijf 

werd vaak publiekelijk vanaf de pui van het 
stadhuis bekend gemaakt waarbij een fikse 
beloning werd uitgeloofd voor wie de dader 
mocht vinden. 

Genealogische aantekeningen. 
Over het college van schout en schepenen 
is veel bekend. In de meeste stedelijke ar
chieven kan men wel uitgebreide naamlijs
ten van deze functionarissen vinden. Soms 
zijn ook gegevens beschikbaar van de lage
re functionarissen. 

Het nachtwachtwezen 
Door de buurtnetwerken was een beschei
den politiemacht overdag ruim voldoende, 
de sociale controle was in deze nog beperk
te gemeenschappen immers ruim voldoen
de. Deze schijnbare rust veranderde echter 
na zonsondergang. Straatverlichting be
stond niet, onder de bescherming van de 
donkerte, kregen allerlei nachtvogels kan
sen. Eerzame burgers waagden zich 's 
avonds zonder bijzondere maatregelen niet 
op straat. 

Met de groei van de steden (veertiende 
eeuw) neemt de behoefte aan nachtelijke 
bescherming dan ook toe. Aanvankelijk 
was de nachtwacht onder het bevel van de 
burgerwacht-schutterij gesteld. Deze diende 
een soort burgerwacht te organiseren. Deze 
burgerwacht moest bij toerbeurt door de 
buurtbewoners zelf worden verricht. In veel 
plaatsen met enige omvang ziet men dan 
ook in de vijftiende en de zestiende eeuw 
de nachtwacht tot bloei komen. Aanvanke
lijk waren alle weerbare mannen bij toer
beurt nachtwachtplichtig. De dienaar van 
schout zegde de dag te voren aan dat men 
ter wake moest komen. Als de nachtklok 
was geluid moest men met geweer (wapen) 
zich naar het stadhuis spoedden waar men 
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zich bij de kapitein van de nachtwacht 
moest melden. Wie niet kwam opdagen kon 
op een flinke boete rekenen. Bij aanvang 
van de dienst kreeg men de nachtinstructie 
mee. Vervolgens ging men twee aan twee, 
gewapend en voorzien van ratel en lantaarn, 
de ronde doen. Voor het stadhuis werd een 
speciale wacht geposteerd, die de naam rui-
terwacht kreeg. Bij verzoek om assistentie 
kon men dan te paard snel te plaatse zijn. 
Ook toen deze wacht geen paarden meer 
had, bleef de wacht voor het stadhuis de 
naam ruiterwacht behouden. Meestal werd 
deze ruiterwacht door de stadsmilitie ver
vuld. Naast deze meer professionele wacht 
waren er ook nog torenwachters die bij on
raad of brand door hoorngeschal de burgers 
signaleerden. 

Nachtwacht Amsterdam gigantisch appa
raat 
Vooral te Amsterdam werd de nachtwacht 
een zeer omvangrijk apparaat. Amsterdam 
was een wereldhandelscentrum en dat bete
kende dat aan orde en veiligheid extra aan
dacht moest worden geschonken. Boven
dien moest de nachtwacht de stadspoorten 
bewaken en op de stadsmuren patrouilleren. 
Volgens een instructie van 1672, door de 
vroedschap van Amsterdam, werd bepaald 
dat in ieder stadsdeel de nachtwacht met 
twee man moesten patrouilleren. Zij dien
den de ratels te doen reppen bij brand, huis-
braak, dieverij en straatschenderij zodat de 
burgerwacht en andere goede lieden te hulp 
konden komen. Verder moest men proberen 
de geweidoeners machtig te worden en de
ze dan af te leveren in hun corps garde (in 
de volksmond kortegaard). Bij inspectie 
door de stadautoriteiten moest men de ratel 
tonen dat als legitimatieteken diende. Bij 
het aantreden van de wacht kreeg men deze 
ratel overhandigd die de volgende morgen 

weer moest worden ingeleverd. 

De nachtwacht groeide in Amsterdam, ge
staag. In 1628 telde de ratelwacht 68 kop
pen, in 1672 al 280 man verdeeld over 2 
vendels. In 1685 was dit aantal gegroeid tot 
580 (vergelijk dit met de enkele tientallen 
agenten overdag). Amsterdam was 's nachts 
allesbehalve veilig. De criminaliteit vierde 
ook toen hoogtij. De nachtwacht te Am
sterdam (maar ook in andere steden) stond 
onder bevel van de kolonel van de schutte
rij. In kleinere plaatsen groeide de nacht
wacht ook, maar niet in die mate als in Am
sterdam. In de kleinere steden was de socia
le controle sterker dan in het volkrijke Am
sterdam met zijn wereldhaven en de vele 
plaatsen met dubieus vertier. 

Nachtwacht voor de poorters een plaag 
Bestond aanvankelijk de stadswacht uit 
(vaak gegoede) schutter/poorters die zonder 
vergoeding deze taak vervulden. Met het 
verstrijken van de jaren veranderde dit 
doordat vooral de minder gegoede burgers 
de stadswachtsdiensten tegen geringe ver
goeding gingen overnemen. Op den duur 
bestaat dan de nachtwacht vrijwel uitslui
tend uit arme sloebers die tegen geringe be
taling dit vervelende corvee deden. Door de 
bittere armoede gedreven offerden behoefti
ge poorters hun nachtrust op om voor een 
paar gulden per week als nachtwacht dienst 
te doen, terwijl ze overdag vaak ook nog 
ander zwaar werk deden. De nachtwachten 
waren dientengevolge gerekruteerd uit de 
sociaal zwakkere groepen van de samenle
ving, sommigen zelfs met een dubieus ver
leden. Klachten over de nachtwacht waren 
dan ook algemeen en veelvuldig. Nacht
wachten maakten "gemene zaak" met het 
geboefte zo was de vaak geuite burger
klacht. Zodoende was de eerzame burger 's 
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nachts overgeleverd aan boeverij en kneve-
larij van de nachtwachten als hij 's avonds 
de straat op moest. Daarbij lokten de wach
ten soms een kloppartij uit waarbij dan het 
onschuldige slachtoffer uit zelfverdediging 
zich weerde. Eerzame burgers werden daar
na mishandeld en in nachthokken opgeslo
ten. Tegen betaling van een vrij hoog los
geld werd men pas vrijgelaten. Het was dan 
ook verstandig bij aanhouding maar een 
zekere afkoopsom te betalen om van verde
re narigheden af te zijn. De nachtwacht be
gunstigde diefstal en prostitutie door (tegen 
vergoeding uiteraard) toe te staan dat hoe
ren eerbare mannen vrijelijk aanklampten. 
Kortom de nachtwachten hadden vrij spel: 
afpersing, knevelarij, willekeur. Ondanks 
dat er vele klachten aan de orde aan de orde 
waren hadden de stadsmagistraten er nau
welijks oren naar. Men veronderstelde dat 
de regenten van deze misbruiken ook finan
cieel profiteerden. 

Genealogische kanttekeningen 
Incidenteel zijn in stadsarchieven de gege
vens bekend van de nachtwachten, vooral 
als zij als burgers de nachtwacht-verplich
ting hadden. Spaarzaam zijn dus lijsten be
schikbaar (wachtcedulen ) waarin alle 
weerbare mannen staan vermeld die de ver
plichting tot nachtwachtdiensten hadden. 
Soms betreft dit zeer oude bronnen. Som
mige bestuurlijke functionarissen waren 
van deze verplichting ontheven. 

Noten: 
1. Dit woord geding houdt vermoedelijk ver
band met een op bepaalde tijd gehouden volks
vergadering waar zaken (dingen) werden afge
daan. Later veranderde de betekenis in die van 
een rechtsgeding of rechtszaak 
2. Het is aardig er op te wijzen dat Den Haag 
een baljuw had, Den Haag was een dorp en 
geen stad. 

3. Bedoeld wordt de soeverein zoals de hertog, 
de graaf of de koning. 
4. In mindere mate gold deze verschuiving van 
positie ook voor de baljuw, hoewel deze langer 
(door gebrek aan deskundigheid in het district) 
de bestuurlijke taak behield. De baljuw fungeer
de als hoge autoriteit. Hij voerde daarbij het be
wind over een district waar hij het hoog-gerecht 
presideerde dat zelfs doodvonnissen kon uit
spreken. Een baljuwdistrict bestond uit enkele 
ambachten waarover ambacht-schouten waren 
aangesteld. Deze hadden zitting over de lagere 
rechtscolleges met beperkte strafbevoegdheid. 
Lage rechtscolleges bestonden uit de ambacht
schout en vooraanstaande burgers (vaak vrijge-
erfden) uit het ambacht. Bij afwezigheid van de 
schout werd de functie waargenomen door een 
stadhouder, veelal de oudste schepen. 
5. Achter deze middeleeuwse rechtsgang zat een 
principieel beginsel, dat in de Middeleeuwen 
nogal actueel was, nl. de stabilitas ordinae te
genover de opus justitiae dat wil zeggen: maat
schappelijke orde enerzijds tegenover rechtvaar
digheidsbeginsel. Rust en orde waren vaak be
langrijker dan rechtvaardigheid. 
6. De voorzittend schepen, een functie die vaak 
bij toerbeurt werd waargenomen. 
7. Op het platteland behield de soeverein vaak 
nog lang zijn gezag, eigenlijk zijn in Nederland 
pas met de gemeentewet van 1851 stad en plat
teland bestuurlijk gelijkgesteld. 
8. Generaal = algemeen. Met de generaliteit 
werd het deel van het landsbestuur bedoeld dat 
de provincies gemeenschappelijk hadden 
9. Een belangrijk punt bij de rechtshandhaving 
was het ontbreken van wetten die het strafrecht 
goed regelde. Dit leidde er toe dat de gerechte
lijke uitspraken tamelijk arbitrair (willekeurig, 
naar eigen oordeel) waren. Afkomstig van het 
woord arbiter = scheidsrechter; arbritarius: naar 
eigen oordeel, naar eigen goeddunken dus: naar 
willekeur. 
10. In veel bordelen waren de oren en ogen van 
de schout 
11. De straf op overspel was niet gering, vaak 
werd men een tijdje op de schandpaal geplaatst, 
men kreeg daar vaak verwondingen (verlies van 
oog door het gooien van stenen door de jeugd. 
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12. In Amsterdam bestond het gebruik van 
Loospanding: dit was een driemaandelijkse te
rugkerende publieke vertoning waarbij weiger
achtige wanbetalers tot betaling van of schik
king van hun schulden werden gemaand, waar
door executie van goederen of onroerend goed 
kon worden voorkomen. 
13. In latere tijd zou deze functie uitgroeien tot 
de van de 'waterschout', een van de oudste bij
zondere politiediensten • 
14. Het college van schepenen belast met de 
rechtsvinding en de rechtsmacht. 
15. Deze roede was een doornig stuk hout van 
ongeveer twee meter lang. Later werden er klei
nere (20 cm, lange) in zilver uitgevoerde 
'knotsen' gangbaar, voorzien van een zilveren 
ring om de roede beter te kunnen vasthouden. 
Deze laatsten werden vaak door de substituut
schouten gebruikt. De roe die de knecht van 
Sinterklaas meedraagt moet niet als strafïnstru-
ment worden beschouwd maar als teken van 
waardigheid zoals de fasces bij de hogere amb
tenaren in Rome. 
16. Deze fungeerde ook enigermate als stads
deurwaarder. 
17. Als teken van hun waardigheid droegen de 
provoosten een rotting, degen en punthoed. 
18. In andere plaatsen waren het de schouten die 
zonder ruggespraak met het stadsbestuur onder

schouten en rakkers aanstelden 
19. In sommige steden had de schout de be
voegdheid zonder veel ruggespraak met het 
stadsbestuur onderschouten aan te stellen. Vaak 
gaf hij deze functie dan uit aan de meest bieden
de. 
20. In de aanstelling van een substituut te Am
sterdam werd gestipuleerd dat deze niet "op eni
ge maaltijden bij 'mijne Heeren' mocht comen 
eten, ten ware genoot werde". 
21. In kleinere steden zorgen deze ook voor de 
consumtie door eten en drank te verstrekken, 
vaak in het keldergedeelte van het stadshuis. 
22. Rakker vermoedelijk afgeleid van rekken, 
namelijk het uitrekken op de pijnbank. Aanvan
kelijk was de dienaar een handlanger van de 
beul. Later kreeg de beul (scherprechter) een 
maatschappelijke opwaardering, hij gold als een 
van de hogere stedelijke magistraten, maar liet 
het pijnigen aan de rakker over. De scherprech
ter had een van de best betaalde stedelijke func
ties, want voor ieder type executie of tortuur 
genoot hij een ruime bijlage uit de stad. 
23. Een cedule is een Frans woord afgeleid van 
het Latijnse scedula dat het verkleinwoord is 
van blad, dus papiertje of blaadje, onze beteke
nis ligt dicht bij het Engelse woord schedule dat 
lijst, opsomming e.d. betekent. 

AGENDA 
30-10-2004 Landelijke Archievendag. Meer dan 60 archiefinstellingen presenteren 

hun archiefschatten aan het publiek. 
30-10-2004 Haarlem (Rijksarchief) (10.00 - 15.00) Themadag betreffende onderwijs 

met o.a. aandacht voor aantal archieven + kleine tentoonstelling; presen
tatie index op Vredesgerechten te Haarlem 1811-1838. Tevens rondlei
dingen door depots en restauratieatelier *) 

30-10-2004 Het Centraal Bureau voor genealogie geopend van 09.00-13.00 uur. 10.00 
u. lezing genealogisch onderzoek voor beginners; 10.00 - 12.30 uur: kin
derprogramma; 11.30 uur rondleiding. 

1 -5 november Week van de geschiedenis. Het C.B.G. biedt deze week een apart pro
gramma. Zie www.cbg. nl voor nadere informatie. 

*) Op deze bijeenkomst zijn wij met met o.a. Ons Erfgoed, Computergeneaal 
en de genealogische en topografische cd's aanwezig. 
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Speurtocht naar de Middeleeuwen (4) 
W. J. Scholl 

Kinderen erven een huis veen hun ouders, zij 
zijn dan elk voor een gelijk deel eigenaar. 
Vaak koopt een van de kinderen het aan
deel van de anderen om zo eigenaar te wor
den van het geheel. Erfenis en (verjkoop, 
het zijn twee gerelateerde gebeurtenissen 
die we kunnen terugvinden in de zogenaam
de recognitieboeken van Harderwijk Naast 
vele andere zijn het juist dit soort inschrij
vingen die ons in staat stellen verwant
schappen vast te stellen. Wanneer een fami
lie generaties lang in Harderwijk leeft en 
sterft, is het mogelijk door voorzichtig com
bineren van dergelijke gegevens uit de re
cognitieboeken, verwantschapsschema's op 
te stellen, teruggaand tot het midden van de 
15e eeuw. Er zijn ook andere archivalia be
schikbaar, maar in deze reeks artikelen 
wordt vrijwel uitsluitend van deze bron ge
bruikgemaakt. 

Inleiding 
Henrickje Lubberts, geboren op de grens 
van de 16e en 17e eeuw, is een dochter van 
Lubbert Aelts1 en Aeltje Symons. In eerde
re afleveringen vonden we haar plaats in 
het gezin (deel 2) en evenzo de plaats van 
haar vader temidden van diens broers en 
zusters (deel 3). Regelmatig wordt haar va
der, Lubbert Aelts, genoemd tezamen met 
Jan Moordebier en Jan Backer, die kenne
lijk beiden met Lubbert verwant zijn. Hoe 
de verwantschap met Jan Moordebier in 
elkaar zit is in deel 2 beschreven. Deze af
levering gaat het om Jan Backer, vervol
gens kijken we naar de ouders van Lubbert 
en krijgen we al zicht op zijn grootouders, 
waarbij we opnieuw een eeuwwende passe
ren. 

Jan Backer 
Jan Backer, oud omtrent 60 jaar, legt op 13 
februari 1608 een verklaring af op verzoek 
van Lubbert Aelts1. Hij zegt dat de hof in 
het Smeersteegje gelegen bij Bette Roeters 
hem voor de helft heeft toebehoord. De an
dere helft was eigendom van Jan Moorde
bier. Hij heeft indertijd Jan Moordebier op
dracht gegeven om ook zijn helft van deze 
hof te verkopen aan Lubbert Aelts. Jan 
Moordebier heeft de kooppenningen ont
vangen en deze na terugkeer van Jan Bac
ker eerlijk met hem gedeeld. Lubbert heeft 
sinds die koop de hof bezeten en gebruikt 
zonder dat daar ooit aanmerkingen op zijn 
gemaakt. In de vorige aflevering (Ons Erf
goed nr. 4, juli-augustus 2004, p. 105) za
gen we dat Gerrit Claes, zwager van Lub
bert Aelts, een halfjaar later, namelijk op 
31 oktober, eenzelfde verklaring aflegt. We 
concludeerden daar: 'Wanneer Gerrits ge
heugen hem niet in de steek heeft gelaten, 
dan moet Lubbert dus eind 1572 begin 
1573 de bedoelde hof gekocht hebben'. De
ze conclusie kan nu wat gepreciseerd wor
den aangezien Jan Backer in bovengenoem
de verklaring meedeelt dat de koop 
'geschiede omtrent als den Grave vanden 
Berg hyer in de stadt quam'. 
Graaf Willem van den Bergh, gehuwd met 
de oudste zuster van Willem van Oranje, 
veroverde in 1572 een groot deel van Gelre 
voor de prins, die zelf vanuit het oosten op
trok richting Brussel. Graaf Lodewijk van 
Nassau, broer van de prins, hield in Hene
gouwen de stad Bergen bezet, dat door een 
grote Spaanse overmacht onder leiding van 
Alva's zoon Don Frederik werd belegerd. 
De Spaanse druk werd daardoor in het 
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noorden wat minder. Graaf Willem van den 
Bergh veroverde op 10 juni Zutphen en 
Harderwijk gaf zich, na enig symbolisch 
verzet, op 4 juli 1572 aan hem over. De 
krijgskansen keerden weldra. Het leger van 
de prins was niet bepaald een voorbeeld 
van krijgstucht, Alva ontweek de slag dus
doende de prins ook financieel uitputtend 
en de hoop van de prins op de toegezegde 
hulp van Franse zijde werd de bodem inge
slagen door de beruchte Bartholomeusnacht 
van 24 augustus. De 5e september bereikt 
hem dit droevige bericht. Op 24 september 
keren de Spanjaarden in Harderwijk terug. 
Terug naar de koop van de hof. Deze werd 
dus begin juli 1572 gesloten en gezien de 
oorlogstoestand ligt het voor de hand daarin 
de verklaring te zoeken voor de moeilijkhe
den die Lubbert Aelts bijna veertig jaar la
ter heeft om zijn eigendomsrecht op de hof 
in het Smeersteegje te bewijzen. Toch blijkt 
dat niet de oorzaak te zijn. Jan Backer zegt 
namelijk 'dat Jan Moordebiers wijfff, hij 
getuyge ende producent tsamen susterlin-
gen wairen'. Daarom hebben zij tegenover 
elkaar geen kwaad in de zin maar alleen 
goed, weshalve geen opdracht heeft plaats
gevonden. Lubbert kan dus geen eigen
domspapieren overleggen omdat die nooit 
zijn opgemaakt. Hoe lastig dit is moge blij
ken uit het feit dat acht jaar later, op 16 sep
tember 1616, Jan Ryxen Backer olt onge-
veerlick 70 jair, opnieuw een dergelijke 
verklaring moet afleggen2. We kunnen nu 
van Jan Backer al een redelijke schatting 
maken van zijn geboortejaar. Beide verkla
ringen houden een slag om de arm wat zijn 
juiste leeftijd betreft, maar wanneer we net 
doen alsof de leeftijdsaanduiding exact is 
dan moet hij volgens de verklaring van 
1616 geboren zijn tussen 16 september 
1545 en 16 september 1546. De verklaring 
van 1608 levert op: tussen 13 februari 1547 

en 13 februari 1548. Ik denk dat een voor
lopige schatting van een geboorte eind 
1546 recht doet aan beide verklaringen. 
Van belang is verder dat Jan Backer het pa-
troniem Ryxen blijkt te voeren, dit maakt 
het onderscheid met andere Jannen wat 
makkelijker. We vinden hem in een interes
sesante combinatie met andere namen ver
meld op 29 september 1595 als Jacob Be-
rents, Lubbert Aelts en Jan Ryxen Backer 
borgen voor de erfgenamen van zal. Wolter 
Crijnss3. Lubbert en Jan, de 'zusterlingen', 
Wolter Crijnss de oom van Lubbert - en 
mogelijk ook oom van Jan - en Jacob Be-
rents, waarschijnlijk dezelfde die in 1607, 
op 77-jarige leeftijd verklaart makker ge
weest te zijn in het vissen van Jan Gerrits 
Moordebier. Het sterfjaar van oom Wolter 
is dus 1595. Ruim eenjaar eerder, op 9 juli 
1594, vinden we opnieuw een interessante 
vermelding van Jan Backer: Jan Ryxen 
Backer bekent zijn voordochter Geyse bij 
Belie Gerrits een achtste deel van het erf 
genaamd Moordebiersgoed daar Harmen 
Gerrits c.s. de andere zeven delen van toe
komen en als Geyse kwam te hylicken aan 
een die zich met de vischnering zou willen 
behelpen zal Jan zijn dochter nog uitreiken 
12 middelbare haringfuiken, met goedvin
den van Harmen Gerrits als momber en 
naaste bloedverwant4. De naam van zijn 
dochter Geyse is een aanwijzing voor het 
familieverband met Lubbert Aelts, maar 
eerst levert de naam van zijn vrouw nieuwe 
aanknopingspunten. Op 13 januari 1586 
bekennen Johan Rycksen mede voor Johan 
Hesselsen meyer, Sywart Jansen met Jenne 
zijn huisvrouw, dat Henrickje weduwe van 
Lambert Rycks Goeyer hun uitgericht heeft 
50 gl. als eertijds Lambert voor zijn moeder 
Geyse Everts bekend heeft schuldig te we
zen. Vervolgens draagt Henrickje wed. van 
Lambert Rycks Goeyer met Johan Rycksen 
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haar zwager en gecoren momber over aan 
Sywart Jansen en Jenne haar aandeel aan 
een huis in de Kleine Oosterwijk tussen 
Johan Jonck Goesens t e . en Aechte Claes 
plaats t.a.z. en dragen Sywart Jansen en 
Jenne aan Johan Rycksen en Belie zijn 
huisvrouw de helft van eeri huis over daar 
Johan de wederhelft van heeft in de Kleine 
Oosterwijk tussen Johan Jonck Goesens t e . 
en Aechte Claes plaats ta.z.5 Johan Ryck
sen gehuwd met een Belie, dat moet wel 
'onze' Jan Ryxen Backer zijn. Had die niet 
een dochter Geyse en heet de moeder van 
Johan Rycksen en Lambert niet ook Geyse. 
Inmiddels weten we dat patroniemen bij 
vrouwen niet altijd patroniemen zijn, maar 

schip heeft gekocht en zijn moeder Geyse 
Ryckss 50 gulden geloofd waarvoor zij 
borg is geworden6. We vinden Geyse ook 
vermeld op 25 december 1571 wanneer zij 
als Geyse Backers 54 fuiken verkoopt7. La
ter, uiterlijk 1576, is aan deze inschrijving 
toegevoegd dat de huisvrouw van Sywert 
Jansen en Lambert en Johan Reyersen, 
broeders, als erfgenamen van Geyse deze 
verkoop kwijten. Alles duidt erop dat de 
huisvrouw van Sywert, die we eerder al te
genkwamen als Jenne, een zuster is van 
Lambert en Johan. In schema 5 wordt de 
onderlinge samenhang van de bovenge-
noemden met Lubbert Aelts duidelijk. 

Schema 5 

EvertvanByssell 
-1559 

Geyse Everts 
-c. 1576 

x 
Rycket Lambert 

T 
Egbert Everts 
x 
Nenne 

Aelt Evens 
-1553 

X 

Henrickje 

Lambert Rycks Goyer 
- c. 1586 

x 
Henrickje 

— r 1 
Jan Rycksen Backer Jenne 
c. 1546-
x x. 
Belie Gerrits Sywart 

1 
Marie 

Wouter Crijnssen 
-1595 

Ctara 

xI537 
Hesseï Pouwels 

1 
Geyse 

dat moeder Geyse hier Geyse Everts wordt 
genoemd, komt wel heel goed uit. Eerder 
ontdekten we dat Evert van Byssell een 
dochter Geyse heeft gehad die gehuwd was 
met Rycket Lambert. Al met al is nu duide
lijk hoe deze puzzelstukjes in elkaar passen. 
De hierboven genoemde schuldbekentenis 
van 50 gulden is ontstaan op 19 november 
1568 wanneer Lambert Rycksen een water-

Lubbert Aelts 
-1617 

x(3)cl579 
Aeltje Symons 
! 
Henrickje 

Lubbe HesseJs 
-1606 
x 

Jan Gerrits Meordebier 
f 
Geyse 

Ten aanzien van de relaties van Jan Ryck
sen Backer nog twee bijzonderheden. 
* Ten eerste is het op het eerste gezicht 
merkwaardig dat de hof die Lubbert Aelts 
in 1572 koopt eigendom was van zowel Jan 
Backer als Jan Moordebier. Beide Jannen 
zijn immers ook verwant aan Lubbert Aelts, 
zij het dat de verwantschap met Jan Moor
debier via diens vrouw loopt. Gemeen-
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schappelijk eigendom ontstaat vaak door 
erfenis zodat hier als gemeenschappelijke 
eigenaren eerder Jan Backer en Lubbert 
Aelts verwacht zouden worden. Toch blijkt 
het gemeenschappelijke eigendomsrecht 
ook hier zijn oorzaak te vinden in een erfe
nis. In de vorige aflevering zagen we dat 
Bette Roeters verklaart dat genoemde hof 
na dode van Gerrit Meynts geërfd is op Jan 
Moordebier en Belye Backers, vader en 
moye van de twee dochters van Jan Moor
debier (zie schema 4). De conclusie is dat 
er tussen Jan Backer en Jan Moordebier een 
dubbele relatie bestaat: (1) de schoonmoe
der van Jan Moordebier en de moeder van 
Jan Backer zijn zussen en (2) de vrouw van 
Jan Backer is een zuster van Jan Moorde
bier. 
* Ten tweede valt op dat de beide broers 
Lambert en Jan Rycksen een verschillende 
achternaam voeren, resp. Goyer en Backer. 
Hun moeder Geyse wordt tenminste een
maal ook Backer genoemd. Ik vermoed dat 
de naam Goyer hier de 'oudste rechten' 
heeft en dat we hier getuige zijn van het 
ontstaan van de naam Backer. Wat het eer
ste betreft baseer ik mij op de volgende 
twee inschrijvingen. Op 5 maart 1573 bor
gen de broeders Lambert Rycksen en Jan 
Rycksen voor Armgert en Nale Lamberts, 
zusters, voor het versterf van zal. Cornelis 
Rijcks8. Op 26 maart 1543 bekent Lambert 
Rycks Goyer zijn drie kinderen, de jonge 
Ricket, Armgert en Nale elk 3/4 gulden 
voor hun zal. moeders goed en de olde Ric
ket Lambert dankt Lambert voorsc. zijn va
der voor het betalen van zijn zal. moeders 
goed9. Wat het tweede betreft is de inschrij
ving van 22 maart 1562 aardig: De keur
meesters verklaren dat zij een tijd geleden 
omgegaan zijn tot Rycket Lambertss, Jan 
Valckesteyn en Jan Sass en dat het brood 
tot Jan Sassen zwaar genoeg was bevonden 

en een rye wegge tot Ryckets voors. te licht 
bevonden10. Rycket Lamberts was dus bak
ker. 

Een generatie verder 
Nu we de generatiegenoten van Lubbert 
Aelts aardig in beeld hebben gebracht, 
wordt het tijd om weer een stapje verder 
terug in het verleden te zetten. Over zijn 
vader, Aelt Evertsz van Byssell schreven 
we al eerder. We roepen in herinnering dat 
Aelt Everts eind 1552 / begin 1553 is over
leden en dat zijn vader Evert van Byssell na 
hem, in 1559 overlijdt. De moeder van 
Lubbert Aelts, Henrickje koopt in maart 
1556 een hof in het Smeersteegje11. Als ze 
daar al gewoond heeft, kan dat niet lang 
zijn geweest want, een halfjaar later, op 15 
december 1556 is Evert van Byssel verdra
gen met zijn zoons wijf Henrickje en geeft 
over dat zij bij hem in zijn huis wonen zal 
zolang hij leeft en na zijn dood tot Paes-
schen na zijn dood12. In 1558 en 1559 
wordt Henrickje, weduwe van Aelt van 
Byssell aangeduid met Henrickje Houwers. 
Het is mij nog niet gelukt om dit 
'patroniem' te duiden. In 1559 overlijdt 
Evert van Byssell en in 1563 hertrouwt 
Henrickje, nu Henrickje Jans genoemd, met 
de weduwnaar Claes Gerrits, waarna we 
haar uit het oog verliezen. Haar ouders zijn 
te bepalen dankzij de volgende inschrijvin
gen. Op 19 januari 1558 verkopen Thoenis 
Andreessen en Marie zijn echte wijff en 
Henrickgen nagelaten huijsvrouw en wed. 
van Aelt Evertsz. als oom en mhoye en 
vanwege Pouwels Pouwelsz., aan Gerrit 
Broeniss de helft van het huis van Pouwels 
in de Hoichstrait tussen het huis van Anto-
nis van Beisterens wijf en erfgenamen t.e. 
en Goert van der Horst t.a.z.13 Kort hierna, 
op 24 januari vinden we dat Manie Thoe
nis, Henrickje Houwers en Weymtje Butze-
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Ier als mhoyen en in naam van Pouwels 
Pouwelsz t e . en Marrie Pouwels t.a.z. zijn Deze zal begin 1516 overleden zijn want 
verdragen dat Marrie nog 4 jaar lang Pou- wij vinden op feria 3* post Pauli to Zol 
wels onderhouden zal als haar eigen kinde- 29 januari Z dat jaarfdat Foey e Nucken 

vaders h T * i T ^ " 3 , f e e n s ' ^ *« » Aderen voor hun vaders goed 5 S 
vadere *Z$ Tl™ ^ kV°Z ^ hooms^™ bekent17. Als haar echtgenoot 
vaders goed . De Iner genoemde Marrie veronderstellen we, lettend op het patro-Thoenis zal de vrouw zijn van Thoenis 
Andreessen, vijf dagen eerder genoemd. 
Het komt mij voor dat deze Marrie en onze 
Henrickje zusters zijn. Dit vermoeden vindt 
zijn bevestiging in de 
inschrijving van 8 juni 
1541 wanneer Jan Jon-
ck de jonge zich borg 
stelt voor Thoenis An-
dries met Marie zijn 
echte wijf, Aelt Everts 
met Henrickje zijn echte wijf en Gerrit Jans 
Nucke voor het versterf van hun moeder 
zal. Feusse Nucken15. 
Een maand later, op 8 juli 1541, verkoopt 
Gerrit Jans (Nuck) met Mechtelt zijn echte 
wijf aan Aelt Everts en Thoenis Andries het 
versterf van zijn vader en moeder nl. hun 

niem bij Gerrit, ene Jan. Hun huwelijk zal 
dan in september 1498 hebben plaatsgevon
den: op 22 september 1498 geeft Jan Nuck 
Feusse zijn echte wijf 32 gl. toe morgenga-

•V 
$ d!^mi-\ 

ve 

Foeyse Nucken bekent haar zes kinderen voor 
hun vaders goed 50 gld 

18 

Ook het huwelijk van Thoenis en Marie is 
ingeschreven: op 22 januari 1523 (altera 
Agnetis) geeft Thoenys Andreesz Merrie 

aanA-~i • u T T • * «BUBUSJ geert inoenys Andreesz Merrie 
ï ? u , 6 e n h ° f b m t e n d e H o°gP0°rt Jansz zijn echte wijf 25 hoornsgulden te 

naast de hof van Peter van Byssel en in een morgengave19. Het' h u w e i p Z n Aelt 
kamp te Loevenum gen. Lumscamp16. De Everts van Byssell met Hendrickje Jans is 
Z ^ V m i H T* J e * ? * ̂  d e t ^ n i e t 8 e v o n d e n - w e I d i e van GeXnsThl 
^nienTLlr ^ J°,T " J * *** °P 2 ? »* 1 5 3 8 M e c h t e I t z i * e c h * ^ o m e m slaat vermoedelijk op haar wijf 50 gulden to morgengave20. Wanneer 

we aannemen dat bij de borgstelling van 

f 
^rKr^ 

Jan Nuck geeft Feussen zijnen echten wive een 
morgengave van 32 gld 1541 de kinderen in volgorde van hun leef

tijd zijn genoemd en we vervolgens als in
dicatie uitgaan van een huwelijksleeftijd 
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van 25 jaar, dan zou Marrie geboren kun
nen zijn omstreeks 1498, Gerrit Jans om
streeks 1513 en Hendrickje hiertussen, dus 
omstreeks 1506. Onder diezelfde aanname 
moet haar huwelijk met Aelt dan gedateerd 
worden omstreeks 1531. Deze zeer grove 
benaderingen zijn in het schema cursief en 
tussen haakjes geplaatst en passen in ieder 
geval bij de jaren die wel zeker zijn. 

zijn twee kinderen als Gherbrant en Gheise 
30 gl. voor hun moeders goed en loofde de 
kinderen te houden tot hun mondige da
gen23. Deze inschrijving is om niet te ach
terhalen redenen doorgehaald. Daar Aelt 
Evertsz, wanneer hij samen met Egbert 
Evertsz wordt genoemd, altijd voorop gaat, 
neem ik aan dat hij de oudste is uit het 
tweede huwelijk van Evert en schat zijn ge-

Schema 6 

Jan Nuck 
{1473)-1516 

x 
1498 

Feusse 
(1473)-1541 

I 
Manie Jans 
(149S) -
x!523 
Thoenis Andreesz 

Henrickje Jans 
(1506) -
x 
Aelt Evertsz van Byssel 
(1502)-1553 

Gerrit Jans Nuck 
(1513) -

xl538 
Mechtelt 

Nu we de grootouders van moederskant van 
Lubbert Aelts hebben gevonden, wordt het 
tijd dat we onderzoeken of de ontbrekende 
grootouder, de moeder van Aelt Everts te 
vinden is. Eerder veronderstelden we, dat 
die moeder mogelijk Lubbe heet. De, zij het 
vage, aanwijzing was dat Aelt een zoon 
Lubbert en zijn zuster Clara en dochter 
Lubbe had. Deze aanwijzing wordt tot ze
kerheid, wanneer we zien dat op 22 augus
tus 1541 Evert van Byssell en Lubbe zijn 
echte wijf elkaar tuchtigen in huis en hof, 
huisraad, reet en onreet, binnen of buiten 
Harderwijk21. Dit eenmaal vastgesteld zijn
de is hun huwelijk ook nog te vinden: op 20 
januari 1502 (in die Sebastiani) gaf Evert 
van Bisell Lubbe zijn echte wijf 50 enkele 
guldens te goeder tijd toe morgengave22. 
Lubbe blijkt echter niet de moeder te zijn 
van al zijn kinderen want twee dagen eerder 
bekende Evert van Bisell schuldig te wezen 

boortejaar dan op ca. 1502, aardig in over
eenstemming, althans niet strijdig, met het 
geschatte geboortejaar van zijn vrouw Hen
rickje. 

Aanvullingen 
• Het meest verbouwde graangewas, tot in 
de vorige eeuw, was de rogge. Het daarvan 
gebakken zwarte brood of roggebrood was 
het gangbare volksvoedsel. Luxer brood 
werd gebakken van tarwe en dit brood 
werd, waarschijnlijk omdat het oorspronke
lijk wigvormig was, aangeduid met wegge. 
• De dag na de huwelijksnacht schonk de 
man aan zijn vrouw een zogenaamde mor
gengave. Deze vrijwillige schenking werd 
vastgelegd in de recognitieboeken. Na 
overlijden van de man kon de weduwe dan 
aantonen dat zij ook werkelijk met de over
ledene getrouwd was geweest en dus ge
rechtigd was in een deel, meestal de helft, 
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van de nalatenschap. Bovendien kreeg zij 
uit de andere helft haar morgengave. Het 
zal bij het intekenen van de morgengaven 
dus gaan om echtparen die het financieel 
iets beter hadden. Om een indruk te krijgen 
van frequentie en hoogte heb ik de morgen
gaven van tien jaar, namelijk van 1497 t/m 
1506 geturfd met als resultaat de volgende 
totalen per jaar: 15, 16, 22, 11, 23, 18, 12, 
19, 14 en 6. Aan deze getallen moet niet al 
te veel waarde gehecht worden, ik kan mij 
verteld hebben en het is ook niet zeker of 
alle morgengaven in de recognitieboeken 
dan wel in de regesten terecht zijn geko
men. De telling is door mij gemaakt uit
gaande van de regesten op de cd-rom. Wel 
geeft het de indruk dat voor de onderhavige 
periode het aantal morgengaven jaarlijks 
geschat kan worden op tussen de 15 en 20. 
Ter vergelijking de aantallen, tussen haak
jes, voor Nijmegen van bewaard gebleven 
jaren: 1492 (23), 1493 (15), 1499 (8), 1511 
(25), 1519 (16)24. Jammer dat in de Nij
meegse publicaties geen bedragen worden 
genoemd. Het meest voorkomende bedrag 
in de bovengenoemde tienjarige periode is 
50 gulden. Lagere bedragen wisselen van 
grootte, maar wanneer het hoger is dan 50 
gulden, dan is het vrijwel altijd 100 gulden 
met een enkele uitschieter naar 200 en 300 
gulden. Extra gecompliceerd wordt de tel
ling doordat verschillende muntsoorten ge
bezigd worden. Postulaatsguldens, ge
noemd naar postulaat, later bisschop 
(1423/1432-1455) van Utrecht, Rudolf van 
Diepholt zijn goudguldens met een laag ge
halte. De waarde is ongeveer V2 Rijnse gul
den. De zeldzame keren dat de morgengave 
100 'Rodolphi postulaats guldens' be
draagt, heb ik daarom geteld als een mor

gengave van 50 gulden. De hoornsgulden, 
ook enkele malen genoemd, is van iets jon
ger datum. Zij zijn geslagen door Jan van 
Hoorne, bisschop (1484-1506) van Luik25. 
Zij zijn, evenals schilden en kronen, door 
mij geteld als guldens. Het feit dat in een 
aantal gevallen zeer specifiek de muntsoort 
wordt genoemd (hoornsgulden, postulaats
gulden, Wilhelmusschilden, oude schilden), 
zou er op kunnen wijzen dat ook werkelijk 
dat bedrag in specie opzij gelegd werd. 

Noten 

1. ORAH inv. nr. 142, fol. 121v 
2. ORAH inv. nr. 143, fol. 432v 
3. ORAH inv. nr. 140, fol. 83 
4. ORAH inv. nr. 140, fol. 36 
5. ORAH inv. nr. 139, fol. 137 
6. ORAH inv. nr. 137, fol. 145v 
7. ORAH inv. nr. 137, fol. 333 
8. ORAH inv. nr. 138, fol. 10 
9. ORAH inv. nr. 134, fol. 178v 

10. ORAH inv. nr. 136, fol. 144 
11. ORAH inv. nr. 135, fol. 314,316 
12. ORAH inv. nr. 135, fol. 349v 
13. ORAH inv. nr. 135, fol. 400 
14. ORAH inv. nr. 135, fol. 40 lv 
15. ORAH inv. nr. 134, fol. 92v 
16. ORAH inv. nr. 134, fol. 97v 
17. ORAH inv. nr. 132, fol. 252v 
18. ORAH inv. nr. 132, fol. 22v 
19. ORAH inv. nr. 132, fol. 367 
20. ORAH inv. nr. 133, fol. 363v 
21. ORAH inv. nr. 134, fol. 106v 
22. ORAH inv. nr. 132, fol. 64v 
23. ORAH inv. nr. 132, fol. 64 
24. P.J. Begheyn, 'Morgengaven te Nijmegen 
(1483-1519)', Zoeklicht zonder grenzen, 
(Nijmegen 1990) 181-185. 
25. H. Enno van Gelder, De Nederlandse mun
ten (Utrecht 1968). 
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Beroepen van toen 

Pettenmaker - pijp(en)maker (1) 
H.M. Lups 

Pettenmaker 
Pet is o.a. de benaming van een buitenshuis 
door mannen en jongens gedragen hoofd
deksel. Oorspronkelijk' was het een soort 
ronde muts of baret met een grote klep van 
voren om het gelaat tegen zon en regen te 
beschermen, soms met oorkleppen, die op
geslagen konden worden en met banden, 
die onder de kin vastgestrikt konden wor
den. Later kwamen allerlei modellen petten 
in gebruik, zowel met stijve bol en leren 
klep als ongesteven. Ook kwamen petten in 
gebruik als deel van een te dragen uniform. 
In het begin werden ook de petten door de 
hoedenmakers vervaardigd. Men kende de 
pettenknipster, de pettenmaakster en de pet
tenmaker. Tegenwoordig is de vervaardi
ging van petten min of meer fabrieksmatig. 

Peulder 
1. Iemand die peulgewassen (erwten en 
bonen) dopt. 
2. Hij die bij het dorsen op de den 
(dorsvloer op het veld, bestaande uit over 
de grond uitgespreide stukken zeildoek) het 
koolzaad of de boekweit peult: de peulder 
trekt met de rijf (= hark) het zaad en de 
stekken van peulen en van stroo tegen het 
peulbard ( = plank, gebruikt bij het dorsen 
op het land) waarbij de wind dan de afval 
meeneemt, zodat het zaad gezuiverd wordt. 

Peurder 
Visser die paling of aal vangt 
1. met behulp van de peur, een tros wor
men geregen aan een touw (peurtros) welke 
meestal dicht bij de bodem zacht op en neer 
bewogen wordt om de aal of paling aan te 

laten bijten. Onder aan de peurtros hing het 
peurlood, een stukje lood, dikwijls in een 
pijpekop gegoten, dat diende als gewicht 
om deze te laten zinken. 
2. met de elger (= vistuig bestaande uit een 
soort vork met platte, dicht bijeenstaande 
tanden) door deze telkens in de modder van 
een viswater te steken om op die manier aal 
of paling te vangen. 

^•y^h. 
i -Aak 'J&i "31* *-"^J -

r--
• * . = . * • . 

:£% 
-*• * * 

Vechtende piekeniers 
(deel gravure W. v.d. Landen, ca. 1640) 

Piekenier (picquenier, piekeling, pieke-
naar, piekdrager, pijckenaer, pijckenier, 
pijekier) 
Soldaat, bewapend met een piek. Deze be
stond uit een lange stok met een puntig uit
einde van ijzer en staal. Oudtijds was de 
piek het hoofdwapen van een deel van de 
infanterie, maar raakte door de invoering 
van de bajonet in de achttiende eeuw gelei
delijk in onbruik. 
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Pijenwerker 
Pij was een grove wollen stof (pijlaken), 
bruin of grauw van kleur. Ook de kleding 
die uit deze stof werd vervaardigd werd pij 
genoemd. Als zodanig was een pij oor
spronkelijk een overkleed oftewel pijrok 
gedragen door eenvoudige lieden, soldaten 
en monniken. De Pijenwerker vervaardigde 
deze pijen. 

Pijnder (pijner, pijniger) 
1. Iemand die een ander pijnigde: rechters 
of beulsknechten die een gevangene pijnig
den op de pijnbank 
2. Als benaming voor een arbeider, in het 
bijzonder een sjouwer of een zakkendrager 
(o.a. Gent, Brugge) 

Pijpe(n)brander, Pijpé uytbrander 

c y x a . 

Iemand die kalken pijpen uitbrandt om ze 
weer wit te maken. In Amsterdam bestond 
destijds de Pijpenbrandersgang. 

Pijpendraaier 
Degeen die stenen tabakspijpen draait of 
rolt. Zie Pijp(en)maker (1) 

Pijp(en)maker (1) 

Tegen het einde van de zestiende eeuw had 
de pijpenfabricage in Engeland een hoge 
vlucht genoten. 

Begin 1600 trok een aantal calvinisten, later 
bekend onder de naam 'Pilgrim Fathers' 
naar Nederland. Onder hen was een aantal 
pijpenmakers. In 1620 vertrok een groep 
van hen naar Amerika, maar een groot deel 
bleef achter in Leiden, waaronder pijpma-

ï*;-AÈ^m«i ", 
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Pijpenmakers (Gouda) 

kers. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij het 
beroep in Leiden geïntroduceerd hebben. 
Maar ook elders (o.a. Gouda, Gorinchem, 
Groningen, Rotterdam, Schoonhoven en 
Utrecht) kwam dit beroep tot ontwikkeling, 
bij voorkeur in plaatsen waar reeds potten
bakkers werkzaam waren. Beiden verkozen 
plaatsen, die aan het water lagen, zodat 
klei, pijpaarde en brandstof gemakkelijk 
kon worden aangevoerd en gereed product 
gemakkelijk kon worden afgevoerd. 

Over klei- of kalkpijpenpijpen kan onder
zoek gedaan worden. Aan de hand van de 
merken is veelal te achterhalen wie de pij-
penmaker is geweest. Voor genealogen met 
pijpenmakers in de familie is het verzame
len een interessante liefhebberij. Doordat ze 
gemakkelijk braken zijn er heel wat pijpen-
koppen weggegooid, die overal zijn te vin
den. Het is leuk als je een of enkele koppen 
kunt achterhalen van de pijpenmakers uit 
de familie. 

Voordat de pijp de oven in ging had de klei 
(pijpaarde) een zeer bewerkelijk proces on
dergaan. Eerst werd de klei gewassen om 
verontreinigingen en schadelijke stoffen te 
verwijderen. Na het wassen volgde droging. 
Deze droge brokken klei werden gemalen 
en door toevoeging van water kneedbaar 
gemaakt. 
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De roller maakte de grondvorm, de rol, die 
aan een kant dik was voor de ketel (kop) en 
die aan de andere kant dun uitliep voor de 
steel. Deze rollen werden enige tijd ge
droogd. Vervolgens ging de 'kaster' aan het 
werk, die met behulp van een stuk ijzer
draad (de wijer), waarvan het uiteinde 
knopvormig was, het rookkanaal aanbracht 
(= aanwijeren). Met wijer en al werd de rol 
in een metalen vorm gedaan en in een soort 
bankschroef geklemd. Aan de kopzijde 
werd een kogelvormig stuk metaal (de stop
per) in de mal gedrukt. Deze stopper be
paalde de inhoud van de pijpekop of ketel. 
Daarna werd de wijer zover doorgeduwd 
tot hij contact maakte met de stopper. Ver
volgens werden wijer en stopper verwijderd 
en werd de pijp uit de mal gehaald om te 
drogen. In de steel werd een wat dunner ij
zerdraadje geplaatst om te verhinderen dat 
de steel krom trok. Na het drogen werden 
de vormnaden en overtollige klei veelal 
verwijderd door vrouwen, de tremsters. 

Onder aan de kop zit doorgaans een uit
steeksel, waar de pijpmakers dikwijls hun 
merk aanbrachten met behulp van een 
stempeltje. 

De pijpen van de hoogste kwaliteit werden 
daarna geglaasd met behulp van een agaat
steen, waarmee op de buitenkant van de 
pijp de kleiplaatjes in één richting werden 
gestreken. 

De ongebakken maar volledig afgewerkte 
pijpen werden in rekken gedroogd. Daarna 
werden ze in grote spits toelopende aarden 
pijpenpotten in de oven geplaatst en bij een 
temperatuur van ongeveer 1000° gebakken. 
Uit de terminologie die men voor de diver
se handelingen gebruikte blijkt de Engelse 
oorsprong. Oorspronkelijk zal men pijpen 

met korte steellengte hebbend vervaardigd, 
maar al gauw kwamen er ook pijpen met 
langere stelen. 

Na 1750 werden steeds meer pijpen uit an
dere materialen vervaardigd, zoals houten 
en meerschuimen pijpen. 

Voor hen, die tabakspijpenmakers als voor
ouders hebben, is het de moeite waard 'Het 
Pijpenkabinet', Prinsengracht 488,1017 
KH Amsterdam te bezoeken. Mogelijk kun
nen ze er informatie achterhalen voor de fa
miliegeschiedenis. 
Het Pijpenkabinet beheert een collectie die 
uniek is in Nederland en Europa. Als the
matisch museum is het als enige in staat 
een overzicht te geven van de rookcultuur 
van vijf continenten van 500 jaar voor 
Christus tot heden. De westeuropese klei-
pijp wordt encyclopedisch verzameld en 
vormt een onvervangbare studieverzame
ling. De volledige registratie en ver doorge
voerde documentatie van elk collectiestuk 
draagt in belangrijke mate bij tot de waarde 
als referentiecollectie. Om deze reden heeft 
het ministerie van OCenW de collectie in 
1993 de "A-status" toegekend binnen de 
zogeheten "Collectie Nederland". Met deze 
kwalificatie is het Pijpenkabinet het natio
nale museum voor de rookpijp. Dit museum 
verleent ook als service hulp bij het deter
mineren van pijpekoppen. (zie www. 
pijpenkabinet.nl) 

Literatuur o.a.: 
GA. Brongers, Van gouwenaar tot bruyère pijp, 
Gaade, Amerongen 1978 
GA. Brongers, Pijpen en Tabak, Van Dishoeck, 
Bussum 1964. 
J. van der Meulen en H. Tupan, De Leidse ta-
bakspijpmakers in de 17e en 18e eeuw, Uitgeve
rij Stubeg, Hoogezand 1980. 
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Een geslacht De Raet te Puttershoek en Leiden (1) 
K.J. Slijkerman 

Inleiding: 
Al in de zeventiende eeuw was de familienaam de Raet -geschreven in alle mogelijke 
spellingen- in ons land veelvuldig en geografisch gespreid voorkomend. Op het eiland De 
Hoeksche Waard waren er in die tijd -naast enige afzonderlijke figuren zoals de in 1560 
in Gent geboren predikant Lieven Jansz. de Raedt, die in 1603 te Westmaas was beroe
pen- twee familiegroepen te onderscheiden. De eerste groep wordt gevormd door in die 
Waard terecht gekomen afstammelingen van de rond 1500 geboren gezeten Rhoonse boer 
Pieter Jansz. de Raedt. Daarnaast was er de groep die stamt van de rond 1541 in Watu-
we -het huidige Watou in West-Vlaanderen- geboren kleermaker Moysis Marinisz., die in 
of rond 1576 - ongetwijfeld ten gevolge van de hevige in Vlaanderen woedende gods
diensttroebelen onder het Spaanse juk- in het havenplaatsje Puttershoek neerstreek en 
wiens nakomelingen onder de naam de Raet (de Raed, Raedt etc.) aldaar tot in de jaren 
1670 leefden. Sedert de tweede helft van die eeuw kwamen nakomelingen van hem in 
Leiden terecht en via hen zal het geslacht zijn voortgezet. In Leiden hadden deze Putters-
hoekse de Raeten toen evenwel al familieleden wonen, welke zich daar mogelijk al in de 
laatste decennia van de zestiende eeuw hadden gevestigd. Zo trad in 1586 te Leiden een 
Jan de Raet van 'Watuwe' op als huwelijksgetuige voor een voormalige inwoner van Po-
peringen1. Mogelijk was hij identiek met de eveneens uit Watuwe afkomstige naamge
noot die in 1590 te Leiden poorter werd en als meester (wol)kammer zijn brood verdien
de. Het is dan ook voor de hand liggend dat dit Puttershoekse groepje slechts een tak 
vormt van een omvangrijker geslacht de Raet uit Watuwe en omgeving, wier leden tij
dens de genoemde troebelen vanuit West-Vlaanderen waren uitgewaaierd. In de bijlage 
achter deze genealogie wordt een fragment gegeven van een Leids groepje de Raet dat 
beslist aan de Puttershoekse groep verwant was, maar waarmee de aansluiting nog niet 
duidelijk is. Ik heb mij in eerste instantie willen beperken tot het in kaart brengen van de 
Puttershoekse groep de Raet met zo mogelijk hun relatie tot de in Leiden wonende fami
lieleden. Nader onderzoek in en rond Watou, maar ook in diverse Nederlandse archieven, 
waaronder natuurlijk Leiden, zou nog het nodige materiaal kunnen opleveren. Mogelijk 
zijn er andere geïnteresseerden die dit karwei nog eens ter hand zouden willen nemen. 
Een familiewapen van de Puttershoekse groep is mij niet bekend. De heer R. Lindemans 
te Leidschendam ben ik zeer erkentelijk voor het onderzoek dat hij voor mij in het ge
meentearchief van Leiden heeft willen verrichten. Tevens gaat mijn dank uit naar de he
ren J.H. van der Boom te Hoogvliet en drs. A.B. den Haan te Dordrecht die voor mij één 
en ander hebben nagezien in de gemeentearchieven van respectievelijk Schiedam en Dor
drecht. 

Genealogie: 
I. MARINIS N.N., geb. naar schatting ca. 1510. Hij huwde voor 1541 met N.N. Hij zal in 
of rond Watuwe (Watou) in West-Vlaanderen hebben gewoond. 
Kinderen (voor zover bekend): 
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1. MOYSIS MARINISZ, volgt II. 
2. JAN MARINISZ., vermeld te Puttershoek (1596), overl. na 21 mei 1596. De stede

houder en heemraden van Puttershoek lieten op 21 mei 1596 een bewijs van goed ge
drag op schrift stellen over hun dorpsgenoot Jan Maerinisz.2. Zie hiervoor verder bij 
generatie II. In en rond Puttershoek werden verder geen gegevens meer over hem ge
vonden. Waarschijnlijk trok hij naar elders. Te Leiden werd op 18 juni 1590 een Jan 
de Raet 'van Waetoe in Vlaenderen' poorter, alwaar hij in 1596 nog als meester (wol) 
kammer is vermeld3. Het is niet duidelijk of hij identiek was met de in 1596 te Put
tershoek genoemde. Jan Maerinisz. (de Raet), die daar toen niet perse meer gewoond 
moet hebben. De Leidse poorter Jan de Raet zou eventueel de vader kunnen zijn ge
weest van de in de bijlage genoemde kinderschaar de Raet te Leiden. 

II. MOYSIS MARINISZ. 'KLEERMAECKER', geb. 'Waetoe' (= Watuwe in West-
Vlaanderen) ca. 1541, kleermaker (1597), woonde sedert ca. 1576 te Puttershoek, overl. 
voor 1627. Hij huwde met Lijsbeth N.N. ('Moses'), overl. in of na 1627. Op een in 1593 
te Maasdam gehouden verkoping kocht Moyses Marinis 'een cleyn linden taeffelaken' 
voor 8 Vi stuivers. Als zijn borgen stelden zich Aertoom en Jacob Corn(elis) 'Schout' (= 
van Maasdam)4. Op 21 mei 1596 lieten de stedehouder en heemraden van Puttershoek 
een bewijs van goed gedrag op schrift stellen over Moysis Maerinisz., geboren van 
'Waetoe', die toen sedert ca. 20 jaren te Puttershoek woonachtig was. Tevens verklaarden 
zij dat Jan Maerinisz., die als Tjrengher deses' in de akte is genoemd, zich goed gedragen 
had etc.2. Hoewel dit niet uitdrukkelijk uit de akte blijkt zullen Moysis en Jan broeders 
zijn geweest. Bij akte gedateerd 20 januari 1597 verklaarde de te Puttershoek woonachti
ge Moysis Marynisz. 30 Car. gld. schuldig te zijn aan Dawit, het weeskind van Willem 
Gerritsz. Lapper. Op 6 januari 1600 was dit bedrag door Moysis ten volle betaald5. In een 
akte van 26 november 1597 legde o.a. de omstreeks 56 jaar oude Moysis Marinisz., kleer-
maecker, met andere inwoners van Puttershoek een verklaring af op verzoek van de bode 
van Moerkerkenland, over een op 20 november dat jaar ten huize van de schout van Put
tershoek plaats gevonden hebbend voorval6. Op een in 1627 aangelegde lijst van deelne
mers aan het Heilig Avondmaal te Puttershoek is Lisbet Moses genoemd . Wellicht was 
zij aangeduid met de voornaam van haar man, welke toen al niet meer in leven zal zijn 
geweest. 
Kinderen (volgorde willekeurig): 
1. MARINIS MOYSISZ., volgt lila. 
2. LENERT MOYSISZ., volgt Illb. 

lila. MARINIS MOYSISZ., geb. naar schatting ca. 1565, woonde te Puttershoek (1593), 
overl. in of na 1593. Hij huwde met N.N. 'Marinis Moyses van Houck' (= Puttershoek) 
stelde zich op een in 1593 te Maasdam gehouden verkoping borg voor ene Ploon Geryts8. 
Dit is zijn enige mij bekende levensteken. Zonder twijfel was hij vader van de hierna ge
noemde kinderen. 
Kinderen (volgorde willekeurig): 
1. MOSIS MARINISZ. DE RAET, volgt IVa. 
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2. AARON MARINISZ. DE RAET, volgt IVb. 
3. Waarschijnlijk: N.N. (MARIJKEN ?) MARINISDR. DE RAET. Zij huwde met Jan 

(Morgaert). 

De naam Marinis kwam rond 1600 te Puttershoek alleen in de familie de Raet voor. In de 
jaren 1640 trad aldaar een Marinis (Marinus) Jansz. Morgaert voor het voetlicht, die rond 
1620 zal zijn geboren, maar over wiens ouders in de bronnen van Puttershoek en omge
ving geen spoor is te vinden. Tezamen met zijn broers Pieter en Jan Jansz. Morgaert, al
len inwoners van Puttershoek, kunnen zij kleinzoons zijn geweest van de rond 1540 te 
Brussel geboren9 predikant Mr. Mathijs Mochgaert (Muchart, Mergaert etc.) die na ver
schillende standplaatsen in 1601 te 's-Gravendeel nabij Puttershoek werd beroepen, en 
zijn vrouw Catelijna (Lijntje) van Gindertalen. Zoals uit de hierna gegeven genealogie 
blijkt waren er tal van raakpunten tussen de families de Raet en Morgaert, zoals nabuur
schap, over en weer optredende doopgetuigen, voogdij en geldleningen. Op grond hiervan 
heb ik dan ook het sterke vermoeden dat een dochter van Marinis Moysisz. -gezien ver
noemingen bij de kinderen Morgaert kan haar naam Marijken zijn geweest- was getrouwd 
met Jan Morgaert en dat zij een zoon Marinis vernoemde naar 's kinds grootvader van 
moederszijde. Het kan zijn dat de gebroeders Morgaert als wezen van elders komende on
der de hoede zijn gekomen van verwanten in de familie de Raet te Puttershoek, hetgeen 
een verklaring zou kunnen zijn van de reden dat er over hun ouders te Puttershoek niets is 
te vinden. Zie voor de familie Morgaert: De Nederlandsche Leeuw jrg. 1983 en 198410. 

IVa. Mr. MOSIS MARINISZ. (DE) RAET, geb. naar schatting ca. 1590, schoolmeester 
(1614, 1616, 1617)11, doodgraver (1614, 1615), klokluider, koster en voorlezer (1614), 
diaken, armmeester (1615), collecteur der verpondingen (1627) te Maasdam, schoolmees
ter (1628-1634), gezworen (gerechts)bode (1619) te Puttershoek, woonde te Serooskerke 
op Walcheren (1634), schoolmeester in het Heilige-Geesthuis te Dordrecht (1642), overl. 
tussen 4 november 1644 en 20 oktober 1645. Hij huwde in of kort voor 1613 met Lijntje 
(Lienken) Jaspersdr., overl. na 19 december 165512. In 1613 werden Mosis Marinissen 
en Lienken 'Mosis' lidmaten te Maasdam; nadien vertrokken zij van aldaar13. Van 10 
maart 1614 dateert de Maasdamse instructie voor Moyses Marinus, schoolmeester, voor
lezer, doodgraver en klokluider, voor het witten van de kerk, banken schoonmaken, tege-
len bestrooien met zand, kerkhof hooien, oogstbomen verzorgen en wilgen en essen 
snoeien14. In hetzelfde jaar kreeg hij door de Armen van Maasdam betaald voor onderwijs 
aan twee kinderen11. In 1615 verantwoordde hij als diaken te Maasdam de jaarrekening . 
In dat jaar kreeg bij als doodgraver aldaar betaald voor luiden en grafmaken15. In 1616 is 
hij als schoolmeester aangeduid als voorgaande armmeester van Maasdam16, terwijl hij in 
1616, 1617 en 1618 ook als schoolmeester is vermeld. In laatstgenoemd jaar kreeg hij 
door de Armen betaald voor onderwijs aan 'schamele kinderen' n . In diverse in 1619 op
gemaakte akten is hij bode van Maasdam genoemd17. Op de op 12 november 1619 te 
Maasdam gehouden rechtdag werd Moises Mariniss. Raet door Corn(elis) Pieterss. int 
Velt als borg aangesproken voor Willem Maertenss., wiens vijf koeien aan Int Velt's bo
nen schade hadden toegebracht18. In 1626 was Meester Moyses collecteur van de verpon-
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dingen over Puttershoek . In 1627 komen Mr. Moses Marinus met zijn huisvrouw voor 
op een lijst van deelnemers aan het Heilig Avondmaal7. In maart 1628 is hij als school
meester van Puttershoek vermeld als doopgetuige te Sint Anthoniepolder bij een kind van 
de plaatselijke schoolmeester Gelderblom. Onder de bonte schare van doopgetuigen was 
ook een Anna de Mabuys, gouvernante van het kind van de Prins van Oranje! Volgens 
een gepubliceerde lijst van Puttershoekse schoolmeesters was Moses daar al in het jaar 
1600 in dienst20. Deze vermelding komt mij echter onwaarschijnlijk voor. Op 28 maart 
1632 was Leentje Jaspers, vrouw van meester Moses, te Sint Anthoniepolder doopgetuige 
bij een kind van Michiel Jacobsen en Aeltje Ariens. Tevens is daar als getuige een Arien 
Marijnissen genoemd. Dit zal Aron Marijnissen moeten zijn. In of na 1634 zullen de Raet 
en zijn vrouw uit Puttershoek zijn vertrokken, want op 1 april 1638 werden meester Mo
ses met zijn huisvrouw weer lidmaten te Puttershoek met attestatie van de predikant van 
Serooskerke op Walcheren21. Op 13 mei 1642 transporteerde de Puttershoekse predikant 
ds. Isacus de Winter aan mr. Moesis Marynise Raet, 'schoolmeester int Heylygheest der 
stad Dordrecht', de helft van een 'bouschuier nu ghemaeckt tot een woonhuys' met de be
terschap van erf op het dorp Puttershoek. De verkoper had dit goed gesmaldeeld met de 
Puttershoekse schoolmeester Dirick Aeriense en was aan de zuidzijde aan laatstgenoemde 
belend. Noordelijk was dit belend aan een huis genaamd 'de valick' en oostelijk aan 
'sheeren straet' 2 . De Puttershoekse armmeester Leendert Cornelise Clootwijck proce
deerde op 20 oktober 1645 voor het gerecht aldaar tegen Lijntie Moesis, weduwe van 
Moesis Marynise, gewezen schoolmeester. Hij eiste betaling van 50 Car. gld. met de ver
lopen interesten, hetgeen Lijntie beaamde, maar zij bracht daartegen in dat zij nog 53 gld. 
van zowel de kerk als het dorp Puttershoek tegoed had, waarbij zij verwees naar een op 4 
november 1644 door haar man Moesis Marynise Raet ondertekende 'memory ofte pretij-
tecaety'. De partijen kwamen vervolgens tot een regeling23. Op 16 april 1646 is er sprake 
van een zeker akkoord waarbij het gerecht te Puttershoek 50 gld. voor Lijntje Moesis aan 
de Armen aldaar moest betalen24. Lijntie Jaspers was op 15 oktober 1651 te Schiedam 
doopgetuige bij haar kleindochter Ester Jaspersdr. de Raet en laatstelijk komt zij voor als 
doopgetuige te Puttershoek op 19 december 1655. Misschien was zij een dochter van de 
Puttershoekse heemraad Jasper Cornelisz. en een zuster van secretaris Cornelis Jaspersz. 
Kinderen: 

1. MARIA MOSISDR., ged. Maasdam 23 november 1614. Van haar verder niets be
kend. 

2. Mr. JASPERMOSISZ.DE RAET, volgt Va. 

Va. Mr. JASPER MOSISZ. DE RAET, ged. Maasdam 31 januari 1616, weduwnaar wo
nende Sliedrecht (1641), schoolmeester te Sliedrecht (tot in 1641), schoolmeester, kerk
dienaar te Charlois (1641-1649), schoolmeester te Gouda (1649), verbleef nadien ook te 
Schiedam, chirurgijn (1658), woonde weer te Puttershoek (1658), overl. voor 17 septem
ber 1666. Hij huwde Ie met Hester de Gelke, overl. voor 1641. Hij huwde 2e (ondertr. 
Leiden 15 april) 1641 met Judith (Judick) Mabesoon (Mameson, Masebous, Mase-
bouis), geb. Leiden, wonende Langebrugge ald. (1641), woonde Raamsteeg te Leiden 
(1666), begr. Leiden (Hooglandsekerk) 17 september 1666, dochter van Jeremyas Mabe-
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sone, geboortig van Sandwich in Engeland, inwoner van Leiden, en Fransijntken Henne-
jaarts, geboortig van Belle in Vlaanderen. Bij de ondertrouw van zijn tweede huwelijk 
werd Jasper geassisteerd met Jan Valcke zijn neef. Hij was de echtgenoot van Ra(e)chel 
de Raet (zie bijlage, gen. 1-2), die dan een (volle ?) nicht van Jasper zou zijn geweest. De 
bruid werd vergezeld door haar zuster Franchijntge Mabesoon. Op 23 juni 1641 werd 
Jasper de Raet, schoolmeester tot Sliedrecht, door het gerecht en de kerkenraad van Char-
lois tot schoolmeester aldaar aangesteld25. In de consistorievergadering te Charlois van 
Hemelvaartsdag 1646 werd melding gemaakt dat er 'een quaet gerucht' de rond deed over 
meester Jasper de Raet dat hij zich 'in hoererye soude verloopen hebben met May Bergh-
s'; een gerucht rakende 'sijn eer en naem is naegegaen twelck dagelix meer en meer aen-
wast en voortloopt'. De Charloisse kerkenraad had vervolgens een 'neerstich ondersoeck' 
ingesteld en bevonden dat dit 'een valsch uyt stroysel van quade tongen' was en vervol
gens werd op genoemde vergadering beslist dat vanaf de kansel zijn onschuld zou worden 
verkondigd . In de kerkenraadsnotulen van Charlois staat het volgende opgetekend: 'Den 
7 febr. 1649 heeft mr. Jasper de Raet zijn school en kerckedienst op geseijt om in de 
maent van meij naest volgende metter woonstee te vertrecken naer der Goude. Den 2 de 
meij heeft hij voor hem en sijn huijsvrouw kerckelicke attestatie versocht die hem vergunt 
en door den predicant gegeven is'25. In Gouda heeft hij niet lang verblijf gehouden, want 
reeds in 1651 duikt hij te Schiedam op; althans laat hij daar op 15 oktober dat jaar een 
kind dopen. Verder is daar niets over hem en zijn gezin aangetroffen. Op 23 december 
1657 was Jasper Moses de Raet te Puttershoek doopgetuige bij een kind van zijn zuster 
Lijsbeth. Pieter Jans Morgaert, inwoner van Puttershoek, transporteerde op 18 januari 
1658 aan (zijn volle neef?) Jasper de Raet, chirurgijn, een huis en beterschap van erf al
daar. Oostelijk belend aan schout Francoys van Breedenhoff, west aan 'de gemeene muyr 
van het huys van Abram de Raet', zuid aan 'sheeren berm' en noord aan 'sheeren dijck van 
Moerkercken'. Het huis werd getaxeerd op een waarde van 200 gld.26. Jasper blijkt dan 
dus geen schoolmeester meer te zijn maar chirurgijn; tenzij hier sprake was van een ver
gissing. Ik heb dan ook geen bevestiging gevonden dat hij het beroep van chirurgijn te 
Puttershoek heeft uitgeoefend27. Op 24 februari 1658 is er sprake van twee tonnen turf 
verkocht of gegeven aan Jasper Moses28. Hij moet toen zeker al weer in Puttershoek 
woonachtig zijn geweest. In 1666 werd de weduwe van Jasper te Leiden begraven. Zijn 
eigen begraven werd daar evenwel niet teruggevonden. Zij zou dan ook pas als weduwe 
met haar kinderen in de schoot van haar familie in Leiden kunnen zijn teruggekeerd. Op 
24 mei 1668 compareerden voor het gerecht te Puttershoek Arent Staets en Amons Mijne, 
tezamen gestelde voogden over de nagelaten weeskinderen van zaliger Jasper de Raedt en 
Judith Masebouis, welke in die kwaliteit, alsmede vanwege het advies van de weesmees
ters der stad Leiden en dien volgend de autorisatie van het gerecht van Leiden daar op 16 
juni 1667 verleend, en transporteerden aan Pieter Leenderts, inwoner van Puttershoek, 
een huis met beterschap van erf op het dorp aldaar. Westelijk werd dit goed belend door 
Abraham de Raedt, zuid door 'den berm van den dijc' en noord door dezelfde dijk 'ofte 
gemeene straet' 29. Vervolgens werd er door Pieter een schuldbrief opgemaakt van 230 
Car gld. ten behoeve van de voogden Arent Staets en Amos Minne. Judith is in deze akte 
geboekt met de naam 'Masebous'30. 
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Kinderen uit het tweede huwelijk (volgorde onzeker): 
1. MOYSES DE RAET, volgt Vla. 
2. MARINIS DE RAET, volgt VIb. 
3. HESTER (ESTER) DE RAET, ged. Schiedam 15 oktober 1651 (get. heer burgem 

(eester) Adriaan Hoochmoet, Grietie Leenders, Lijntie Jaspers), geb. Schiedam, wo
nende Cortsteech te Leiden (1676), overl. voor medio 1681. Zij huwde (ondertr. Lei
den 28 augustus) 1676 met Joseph Fesy, weduwnaar wonende Maeren te Leiden 
(1676). Hij huwde Ie met Maria Gillion en huwde 3e (ondertr. Leiden 19 juli) 1681 
met Margrieta Weynjon. Hester werd bij haar ondertrouw geassisteerd met Marya 
van Ackeren, haar schoonzuster van de Mare te Leiden; de bruidgom met Joris van 
Ackeren, zijn oom op de Oude Beestemarckt te Leiden. 

Vla. MOYSES DE RAET, geb. Charlois, wonende in de 'Jan Vossesteech' te Leiden 
(1668), greinwerker (1668), overl. na 18 augustus 1686. Hij huwde Wassenaar (ondertr. 
Leiden 8 oktober) 28 oktober 1668 met Marya van Ackeren, geb. Leiden, wonende Ga-
remarct ald. (1668), overl. na 18 augustus 1686. Bij zijn ondertrouw te Leiden werd Moy-
ses geassisteerd met zijn neef Amos Minne in de Nieuwstraat te Leiden; zijn bruid met 
Niesgie Sijments, haar 'moei' (tante) op de Langebrugge te Leiden. Deze Amos Minne 
was op 27 november 1633 te Leiden gedoopt als zoon van Passchier Minne en Rachel de 
Raet. Indien Moyses de Raet en Amos Minne volle neven zouden zijn geweest zouden 
Moysys' vader Jasper Mosisz. de Raet en de niet bij name bekende vader van Rachel de 
Raet broers moeten zijn geweest, maar vader Jasper lijkt mij meer van de generatie van 
Rachel geweest te zijn, zodat de familieconnectie een of misschien wel twee generaties 
eerder lijkt te liggen. 
Kinderen: 
1. JUDITH DE RAET, ged. Leiden 13 september 1669 (get. Martinus de Raat, Sijtje 

Kloek). 
2. ABRAHAM DE RAET, ged. Leiden 15 maart 1671 (get. Abraham van Acken, Aech-

ge Wissingh). 
3. CASPARUS DE RAET, ged. Leiden 27 maart 1672 (get. Isaack van Acken, Esther 

de Raad). 
4. CORNELIA DE RAET, ged. Leiden 28 september 1673 (get. Marinus de Raedt, Ma

ria van der Tas, Annetgen van Acken). 
5. JUDITH DE RAET, ged. Leiden 25 december 1675 (get. Samuel Perkins, Ester de 

Raad). 
6. JUDITH DE RAET, ged. Leiden 8 oktober 1679 (get. Marinus de Raad, Grietje en 

Anna van Akken). 
7. JACOBUS DE RAET, ged. Leiden 13 mei 1682 (get. Carel de Poorter, Isaac van Ac

ken, Cornelia van der Tas). 
8. CORNELIA DE RAET, ged. Leiden 30 december 1683 (get. Abraham van Acken, 

Cijtje Dircks Kloek). 
9. JOHANNES DE RAET, ged. Leiden 18 augustus 1686 (get. Marinus de Raadt, Abra

ham van Acker, Judith Jans van Springvliet). 
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VIb. MARINIS DE RAET, overl. na 14 juli 1686. Hij huwde voor 1676 met Cornelia 
(van der) Tas, overl. na 14 juli 1686. 
Kinderen: 
1. JUDITH DE RAET, ged. Leiden 5 februari 1676 (get. Mose de Raad, Esther de 

Raad). 
2. ADRIANA DE RAET, ged. Leiden 8 december 1677 (get. Claas Willemsz. van Tol, 

Ingetje Willems van Broekhoven). 
3. JUDITH DE RAET, ged. Leiden 30 mei 1683 (get. Moyses de Raat, Maria van Acke-

ren). 
4. KASPARUS DE RAET, ged. Leiden 14 juli 1686 (get. Moses de Raad, Maria van 

Akkeren). 

IVb. Mr. AARON MARDNrtSZ. DE RAET, geb. naar schatting ca. 1595, weduwnaar 
wonende Puttershoek (1653), gerechtsbode (1626-1643), meester chirurgijn (1630-1657), 
pachter van de impost van het straatgeld (van de bieren) (1633-1635), pachter van het 
kerkgeld of de kerkmiddelen (1633), kleermaker (1633), barbier en pestmeester (1637) te 
Puttershoek, overl. (voor 6 december) 1657. Hij huwde Ie met Janneken Jansdr., overl. 
tussen 10 augustus 1639 en 1642. Hij huwde 2e Puttershoek (ondertr. ald. 26 april) 1643 
met Grietie Servaesdr., j.d. van Dordrecht, wonende Puttershoek (1643), weduwe van 
Dordrecht, wonende Puttershoek (1658), overl. na 15 juni 1681. Zij hertr. Puttershoek 
(ondertr. ald. 16 augustus) 8 september 1658 met Mr. Johannes Leendertsz. Roobol alias 
Witbol (j.m. van de Plaat (= Ooltgensplaat)), wonende Nieuw-Beijerland, schoolmeester, 
later meester chirurgijn te Puttershoek31). In 1619 ontvingen de Armen van Maasdam 8 
stuivers van Aron Marinus bij het feest 'van den hoet te lychten'32. Als Janneken Aarons 
zal de vrouw van Aaron de Raedt zijn opgetekend op een lijst van deelnemers aan het 
Heilig Avondmaal te Puttershoek in 1627 . Haar echtgenoot zelf komt echter niet op deze 
lijst voor. Kennelijk was hij toen nog geen lidmaat. Op de Puttershoekse rechtdag van 10 
februari 1631 procedeerde Aron Marinisen tegen Jacob Gleynen. Waarover de zaak han
delde blijkt verder niet, want zij kwamen tot een akkoord33. Op de Puttershoekse dingdag 
van 13 januari 1632 eiste Aron Marinisen 'serghyn' van Daenel Adriaensen Vysser de be
taling van 6 gld. voor het cureren van het been van diens knecht Jan Willemsen34. Op 28 
maart 1632 was een Arien Marijnissen te Sint Anthoniepolder doopgetuige bij een kind 
van Michiel Jacobsen en Aeltjen Ariens. Dit moet echter Aron betreffen. In 1632 is er 
voor het gerecht te Charlois sprake van een proces tussen Mr. Aaron Marinissen, chirur
gijn uit Puttershoek, tegen de kinderen en erfgenamen van Stijntgen Bastiaens in Char
lois. Waar de zaak over ging blijkt niet, maar er werd rechtelijk advies in Rotterdam inge
wonnen. Uiteindelijk verloor Aaron de zaak en werd veroordeeld tot de proceskosten35. 
Op de Puttershoekse dingdag van 1 maart 1633 procedeerde Aron Marinis tegen Adriaen 
Corn(eli)s Int Velt, als getrouwd hebbende Mariken Ghijsendochter. Hij eiste betaling 
vanwege een impost en voor het maken van Adriaen Willemsens bruidegomskleren en 
andere linnen klederen en dat alles volgens Aron's register36. Uit deze akte blijkt dat Aron 
zich ook als kleermaker profileerde; een vak dat hij van zijn vader zal hebben geleerd. Op 
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15 november 1633 procedeerde Aron als pachter van het kerkengeld van Puttershoek37, 
terwijl hij op 23 november dat jaar als pachter van de kerkmiddelen door de Puttershoek-
se secretaris Cornelis Jaspers gedaagd werd38. In mei en juni 1634 was hij als pachter van 
het straatgeld van de bieren over het dorp Puttershoek verwikkeld in een proces met de 
fraudeur Joost Joostenss uit de polder Bonaventura39. Op de Puttershoekse dingdag van 
11 juli 1634 eiste Aron Marinisen 'serijn' van Cent Ghijsbertsen de betaling van 9 gld. 3 
stuivers over het cureren van het been van zijn huisvrouw zaliger, alsmede van een drank 
toen zij op haar doodsbed lag en voor aderlaten. De gedaagde verklaarde echter dat de 
chirurgijn 'de axcedente most onder houden ende dat het erger was doen sij starff als te 
vooren was' 40. Op de Puttershoekse dingdag van 2 oktober 1635 eiste Aron Marinisen 
betaling van 15 gld. 6 V2 stuivers van de Puttershoekse schout Lendert Jacobsen voor het 
straatgeld van boter en bier, welke Aron voorgeschoten en aan de pachters betaald had, 
alsmede voor het maken van een pak rouwkleding toen de schout zijn vrouw was gestor
ven, met 'eenige dingen daer aen verschoeten, daer es tegen gehadt xvj knopen'. Tevens 
eiste Aron nog vijf spint tarwe omdat 2 !4 maand lang het tarwe van de schout op zijn zol
der had gelegen4 . Aron Marinissen verklaarde op 15 juli 1636 aan het dorp Puttershoek 
188 gld. schuldig te zijn, als zijnde het restant van de pacht van de impost van het straat
geld over het jaar 1634 en dat onder verband van zijn persoon en goederen. Tevens ble
ven zijn eerder gestelde (niet bij name genoemde) borgen hiermee verbonden. Onder de 
akte werd op 25 september 1655 genoteerd dat deze ingeloste obligatie ten laste van Aron 
Marine de Raet door Johan van der Steen aan schout en gerechten van Puttershoek werd 
vertoond42. Op 24 augustus 1637 was Aron Marynissen, barbier en pestmeester, met 
schoolmeester Hermen Dircxen te Puttershoek getuige bij het opmaken van het testament 
van Jan Tijssen Schipper en zijn vrouw Geertie Jacobs43. In het Puttershoekse memorie-
boek der kerkelijke bedieningen is op 10 augustus 1639 genoteerd dat was verschenen 
'Aroon Marinisse en sijn huysvrouw Janneken Aarons, van welcke sijn huysvrouw was 
weggelopen en 3 weecken haer hadde van hem verborgen gehouden, de oorsacke is 
(gelijck sij segt) sijn plagen, sijn dreigementen, hij beschuldigde haer van nalatigheyt in t 
huyshouden' . Op de Puttershoekse burendingdag van 1 november 1639 eiste Aron Ma-
rijnis van Jan Jans Polder de betaling van 25 gld. omdat hij eenjaar eerder voor de erfge
namen van Leendert Jaecopse en vanwege de Puttershoekse schout Breeckvelt tot twee
maal toe naar Den Haag was gereisd en daar zes dagen verblijf had gehouden om een ad
vocaat en procureur te raadplegen vanwege de lopende kwestie tussen de genoemde erf
genamen. Er wordt o.a. gesproken van 'schuytvracht'45. Op 21 februari 1641 werd ten las
te van Aron Marynise Raet, 'onsen dorps boede', een schuldbrief opgemaakt van 200 Car. 
gld., welke som gelds hij van de Armen of Diaconie van Puttershoek leende en waarvoor 
hij zijn persoon en goederen verbond. Tevens stelden zich voor hem als borgen Marten 
Jaecopse Waeghemaecker en Pouwel Hopel, beiden inwoners van Puttershoek46. Aron 
Marynis Raet, chirurgijn te Puttershoek, verklaarde bij akte van 1 mei 1645 aan de op 
Heerjansdam residerende Jan Willemse Metselaer 400 pond schuldig te zijn vanwege ge
leverde stenen, kalk, zand en andere materialen en voor verrichte arbeid voor het bouwen 
van zijn nieuwe huis te Puttershoek. Als zekerheid voor de aflossing stelde hij zijn huis, 
oostelijk belend aan Moeses Maerynis of zijn weduwe en westelijk aan Huybert Claese47. 
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Op 20 oktober 1646 verklaarde chirurgijn Aron Marynys Raet 200 gld. schuldig te zijn 
aan de Dordtse borger en apotheker Lauwerens de Joonghe. Voor deze lening verhypote-
keerde hij zijn huis en beterschap van erf op Puttershoek, hetwelk oostelijk was belend 
aan Marynes Janse (= Morgaert)48. Grietien Servaes werd op 8 juli 1650 te Puttershoek 
als lidmaat aangenomen. Op de burendingdag te Puttershoek van 10 februari 1654 eiste 
Mr. Aron de Raet van Gerrit Corn(eli)s Decker 3 gld. 3 stuivers over het cureren van zijn 
hand en van Cornelis Laeuwen Decker 4 stuivers over het leveren van een pint drank49. 
Het is opvallend dat de meest uiteenlopende gebeurtenissen of verrichtingen destijds wer
den besloten met een drankje ! Mr. Aroen Marinis de Raet, meester chirurgijn wonende 
op het dorp Puttershoek, was op 6 augustus 1655 aldaar getuige bij het opmaken van een 
akte door de notaris uit Mijnsheerenland. Hij tekende als: 'Aron Marijnis' 49a. Op 6 de
cember 1657 deed Grietje Servaesdr., weduwe van Aroen Marinis de Raedt, geassisteerd 
met sinjeur Arent Muys van Holy, notaris en procureur binnen Dordrecht, als haar voor 
de gelegenheid gekoren voogd, met Abram de Raet als bloedvoogd van Aroen Aroens de 
Raet, oud ca. 1 % jaar, nagelaten weeskind van voornoemde de Raedt bij Grietje, na 
overlegging van de boedel vertichting. Grietje Servaesdr. zou in de boedel blijven zitten 
en daarvoor zou zij haar kind naar behoren opvoeden etc. en in mei 1658 200 Car. gld. 
uitreiken, welk geld ten behoeve van het kind tegen interest zou worden uitgezet, dan wel 
door haar zelf tegen interest zou mogen worden opgenomen en waarvoor zij dan haar huis 
zou moeten verhypothekeren. De kleding van vader de Raedt zou worden verkocht en de 
opbrengst zou tevens ten behoeve van het weeskind worden uitgezet. Bij voortijdig over
lijden van het weeskind zouden diens naaste 'vrienden' zijn erfgenamen zijn50. Op 1 au
gustus 1658 overlegde Abram de Raet, als bloedvoogd van Arien Aroens, het weeskind 
van Mr. Aroen de Raet bij Grietje Servaesdr., aan diens weduwe, aan Marinis Janse Mor
gaert en aan de schout en gerechten van Puttershoek de rekening van het erfhuis, waarbij 
verwezen is naar de op 6 december 1657 gedane vertichting. De verkochte kleding van de 
vader leverde bijna 65 gld. op. Onder de uitgaven is o.a. genoemd een tonnetje bier toen 
het erfhuis werd gehouden op 11 december 1657. Op 1 augustus 1658 werd de 250 Car. 
gld. tegen interest uitgezet bij voornoemde Morgaert, die hiervoor zijn huis en erf op Put
tershoek verhypothekeerde51. Johan Robol, meester chirurgijn te Puttershoek, en zijn 
vrouw Grietge Servaes, maakten op 20 april 1659 in hun woonplaats een testament op de 
langstlevende voor de notaris uit Mijnsheerenland. Bij haar vooroverlijden moest haar 
man haar voorkind bij Aroen Marinis de Raet tot de leeftijd van 18 jaar opvoeden en teza
men met hun eventuele gezamenlijke kinderen 10 gld. uitreiken. Zij plaatsen hun handte
kening513. Op 9 mei 1665 werden Johan Witbol en Grietge Servaes met attestatie van Ds. 
Tegnejus (van Zevenbergen en Moerdijk ofwel van Fijnaart) als lidmaten ingeschreven te 
Puttershoek52. Grietje Servaes, laatst weduwe van Mr. Johan Robol, wonende in Den Hit-
sert, geassisteerd met haar zoon Aroen de Raedt, transporteerde bij akte van 23 april 1681 
voor 800 Car. gld. aan Justus Casteleyn, schout en secretaris van Puttershoek, een huis 
aldaar, oostelijk belend aan 'de haven kant' en westelijk aan 'de gemeenelants grienden'53. 
Dezelfde dag werd ten laste van de koper een schuldbrief van 500 Car. gld. opgemaakt. In 
deze akte is zij Gryetje Servaes, weduwe van Mr. Johan Robol, chirurgijn31), genoemd. In 
de marge is opgetekend dat de schuldbrief op 9 mei 1686 was voldaan bij liquidatie van 
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Aron de Raedt . Op 15 juni 1681 was Grietje Servaesdr. nog doopgetuige te Zuid-
Beijerland. 
Kinderen uit het tweede huwelijk: 
1. AARON AARONSZ. DERAET, ged. Puttershoek 25 mei 1654 (getDingede 

Hoocheijdt), overl. voor 1 oktober 1656. 
2. AARON AARONSZ. DE RAET, volgt Vb. 

(wordt vervolgd) 
Noten: 
1. J.H. Bekouw, De emigratie uit Belle, Poperingen en Hondschooten tijdens de Spaanse Over

heersing, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, deel XI, jrg. 1957, blz. 183. 
2. Nationaal Archief (hierna: N.A.), Recht. Arch. Puttershoek (hierna: PH) inv.nr. 16, fol. 5. 
3. John Desreumaux, Leidens weg op, uitg. 1992, blz. 382. 
4. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 22 november 1592. 
5. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 16, fol. 17 vs. 
6. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 16, fol. 36 vs. 
7. Dr. D.W.Gravendeel, Lidmaten, ontvangen en afgegeven akten van attestatie, ontvangen en 

afgegeven akten van indemniteit van de Ned. Herv. Gemeente van Puttershoek (1623-1830), 
in: Ons Voorgeslacht jrg. 1971, blz. 215. 

8. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte jaar 1593. 
9. G.A. Dordrecht, Recht. Arch. inv.nr. 742, fol. 137, akte d.d. 6 oktober 1592. 
10. KJ. Slijkerman, De familie Morgaert te Puttershoek, in: De Nederlandsche Leeuw jrg. 1983, 

kolom 121-129; zie ook idem, jrg. 1984, kolom 232-237. 
11. Arch. Gemeente Maasdam inv.nr. XVII. 
12. Doopgetuige te Puttershoek. 
13. Arch. Ned. Herv. Gemeente Maasdam, niet geïnventariseerd. 
14. Arch. Gemeente Maasdam inv.nr. XVII, akte jaar 1614. 
15. Arch. Gemeente Maasdam inv.nr. XVII, akte jaar 1615. 
16. Arch. Gemeente Maasdam inv.nr. XVII, akte jaar 1616. 
17. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3. 
18. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 12 november 1619. 
19. N.A., Weeskamer Arch. Mijnsheerenland inv.nr. 1, akte d.d. 29 maart 1627. 
20. CL. van Es van der Have, Verdwijnend Puttershoek, uitg. 1966, blz. 107. 
21. Als noot 7, blz. 220. 
22. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 1, fol. 144. 
23. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 31, akte d.d. 20 oktober 1645. 
24. Arch. Ned. Herv. Gemeente PH inv.nr. B-l. 
25. G.A. Rotterdam, Arch. Ned. Herv. Gemeente Charlois inv.nr. 1. 
26. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 17 vs. e.v. 
27. Als zodanig niet genoemd in de uitgave als genoemd in noot 20; zie blz. 89. 
28. Arch. Ned. Herv. Gemeente PH inv.nr. B-2. 
29. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 122 vs. 
30. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 123. 
31. Mogelijk is hij verward met Jan Ariensz. Roobol, die in de jaren 1657-1676 chirurgijn te Put

tershoek was. Zie als noot 20, blz. 89. 
32. Arch. Gemeente Maasdam inv.nr. XVII, akte jaar 1619. 
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33. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 31, akte d.d. 10 februari 1631. 
34. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 3, akte d.d. 13 januari 1632. 
35. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois inv.nr. 5, akte d.d. 27 juli 1632. 
36. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 31, akte d.d. 1 maart 1633. 
37. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 31, akte d.d. 15 november 1633. 
38. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 31, akte d.d. 23 november 1633. 
39. N.A., Recht. Arch. OH inv.nr. 31, tal van rechtdagen tussen 18 mei en 24 juni 1634. 
40. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 31, akte d.d. 11 juli 1634. 
41. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 31, akte d.d. 2 oktober 1635. 
42. N.A., Recht. Arch. PH onv.nr. 1, fol. 7. 
43. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 1, fol. 51 e.v. 
44. Arch. Ned. Herv. Gemeente PH. 
45. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 31, akte d.d. 1 november 1639. 
46. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 1, fol. 130 vs. 
47. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 11, fol. 34. 
48. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 1, fol 165. 
49. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 31, akte d.d. 10 februari 1654. 
49a. N.A., Not. Arch. Mijnsheerenland inv.nr. 5871, fol. 125. 
50. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 15 e.v. 
51. N.A., Weeskamer Arch. PH inv.nr. 7, akte d.d. 1 augustus 1658. 
51a. N.A., Not. Arch. Mijnsheerenland inv.nr. 5872, fol. 58 e.v. 
52. Als noot 7, blz. 227. 
53. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 3, fol. 96 vs. e.v. 
54. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 3, fol. 97 vs. 

Overzicht publicaties (50) 
H. Klunder 

L.M. van der Hoeven: Het voorgeslacht en 
de familie vanAdriaan Reijnen, schout, 
secretaris en notaris te Rijsoord. [Patronie-
men, 1560-1749.] Meded. bladNGV afd. 
Delfland, juni/juli '04. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht van Adriaen 
Wiüemsz. te Ridderkerk. [Patroniemen, 
1465-1640.] Ons Erfgoed, juli-aug. '04. 

R.C. Lambour: 400 jaar volgens Bartjens. 
[Met Tragmentgenealogie', Amsterdam, 
Zwolle, 16e eeuw-1690.] Ned. Leeuw, 
mrt.-apr. '04. 

W.L.C. van Bavel: Oorlogsleed. [Met 
'Fragment stamreeks Van Bavel', N.-Brab., 

1765-1940.] Ons Erfgoed, juli-aug. '04. 

Van den Berg (Ouderkerk a/d IJssel). 
[Vraag, 1655-1802.] Ons Voorgesl., sept. 
'04. 

J.C. Lagendijk: Correcties Kwartierstaat 
Van Beverwijck. Zeeuwse Kwartierst., mei 
'04. 

J.C. Lagendijk: Kwartierstaat van Maria 
Catharina Martina Bierens. [Verstraate, 
Vogelaar, Van Sliedregt] Zeeuwse Kwar
tierst., juli'04. 

R. Boot: Een Adam Cornelisz Boot in de 
oudste generaties Van der Sluijs te Drim-
melen. [1500-1732.] G.T.M.W.B.Bw., sept. 
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T. Bouman: Correcties en aanvullingen ge
nealogie Bouman uit Wijk. G.T.M.W.B. 
Bw., sept. '04. 

H. van den Brink: Kwartierstaat Bressers 
(vervolg). Gen. Tijdschr. O.-Brab., juli '04. 

K.A. Reuvers: Genealogie Van der Burgh 
(Overschie). [1545-1709.] Ons Voorgesl., 
sept. '04. 

J.N.A. Groenendijk: Van Berchera - Van 
Haamstede (De Cock van Bruchem). 
[Antwoord op vraag, met schema vóór 
1300 - na 1500.] Ned. Leeuw, mei-juni '04. 

M.P. Neuteboom-Dieleman: Tien genera
ties Coenen (van Zegenwerp) 14e-17e 
eeuw. [Vervolg, 1400-1529.] Brab. Leeuw, 
2004 nr. 3. 

C. Sigmond, K.J. Slijkerman: De 14e eeuw-
se pasoor Roelof van Emmichoven 
(Emmikhoven) als stamvader van het ge
slacht Cranendonck in de Riederwaard. 
[1260-1467.] Ons Voorgesl., sept. '04. 

J. Jansen-van der Waals: Kwartierstaat 
Crombeecke. [Oorspr. CromAeecke, Cor-
nelis, Verbeem, Van der Pas.] Zeeuwse 
Kwartierst., mei '04. 

G. van Genderen: De familie Van Gende
ren, oorspronkelijk te Zaltbommel. [16e 
eeuw-1858.] G.T.M.W.B.Bw., sept. '04. 

E. Reuzel-Gerritsen: Stamreeks Bernardus 
Hendrikus Gerritsen. [1644-1984.] Oost
gelders T.G.B., 3e kwart. '04. 

A. Schuttelaars: De voorouders van Isaac 
van Gerwen. [Vervolg, 's-Hertogenbosch, 
15e eeuw-1612.] Brab. Leeuw, 2004 nr. 3. 

G. Klein: Verbeteringen en aanvullingen 
kwartierstaat Hartveld-van Dis. G.T.M.W. 
B.Bw., sept. '04. 

D.H. Keuper: Genealogie Heesen/Heezen. 

[Vervolg, Dinxperlo, 1689-1884.] Oostgel
ders T.G.B., 3e kwart. '04. 

DJ. Oldenboom: Aanvullingen op kwar
tierstaat Hendrik Hiddink. Oostgelders T. 
G.B., 3e kwart. '04. 

A.M. Jonkers: Kwartierstaat A.M. Jonkers. 
[Vervolg.] Veluwse Gesl., mei/juni '04. 

D.H. Keuper: Genealogie Keuper. 
[Vervolg, Meghelen, 1843-1996.] Oostgel
ders T.G.B., 3e kwart. '04. 

H. de Kkorte: Kwartierstaat van Hans 
(Hans) de Korte. [Wolse, Möhringer, 
Bokkens.] Zeeuwse Kwartierst., juli '04. 

F. Reurink: Kwartierstaat van Grietje van 
Laar (2). [Vervolg.] Veluwse Gesl., mei/ 
juni '04. 

A.M. Bosters: Laats - Een 'deftig' geslacht 
uit Gastel en Oudenbosch. [Vervolg, Ro-
sendaal, Breda, 1636-1835.] Brab. Leeuw, 
2004 nr. 3. 

W. Devoldere: Onze kwartierstaat: Joris 
Lannoo. [Depoortere, Maes, Gaere-
mynck.] Vlaamse Stam, juli-aug. '04. 

A.J. Stasse: Bouwstenen voor een geslacht 
Mes(ch) in 's-Grevelduin-Capelle en Was
pik. [1710-1940.] G.T.M.W.B.BW., sept. 
'04. 

L. Adriaenssen: Gorp - Leenmannen, mans-
mannen en cijnsmannen - De familie Mon-
tens en het leengoed van Gorp. [1511-
1720.] Brab. Leeuw, 2004 nr. 3. 

B.J. van den Enk: Palm-Barink. 
[Antwoord op vraag, kwartst. vóór 1900, 
Verbeek, Verhaaff.] Veluwse Gesl., mei/ 
juni '04. 

J. van Gils: De afstammelingen van Jan de 
Roy. [Vervolg, De Ro(o)ij, Tilburg, 1819-
1988.] Brab. Leeuw, 2004 nr. 3. 

E. Roza: Ridder Jan van Rosendael en zijn 
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naamgenoten. [Met 
'Afstammingsoverzicht', vóór 1300-1454.] 
Ned. Leeuw, mrt.-apr. '04. 

AJ. v.d. Pol: Genealogie Van Ruler. 
[Barneveld, 1635-1747.] Veluwse Gesl., 
mei/juni '04. 

W. van Stek: Parenteel van Van (der) 
Sluijs/Shiis (Job Willemz). 
[Brouwershaven, Haamstede, 1695-1942.] 
Zeeuwse Kwartierst., juli '04. 

CA. van Burik, M.S. Kemp: Het Wijkse 
geslacht Smeets - Van Coddenoerde -
Van Schuylenburch. [Vóór 1400-1602.] 
Ned. Leeuw, mei-juni '04. 

T. Strik: Kwartierstaat Strik. [Bens, Jans
sen, Van der Linden.] Gen. Tijdschr. O.-
Brab.Juli'04. 

G. Verhoeven: De familie Verhoeven uit 
Altena. [Vervolg, 1724-1830.] G.T.M.W.B. 
Bw., sept. '04. 

J. van de Voort: Een doorwaadbare plaats. 
[Van der Voort, Lunteren, Ede, 1670-
1999.] Veluwse Gesl., mei/juni '04. 

A.J.W. van Voorthuizen: Stamreeks, in 
vrouwelijke lijn, van Gerarda Johanna Va-
lentina Wilhelmina van Voorthuizen. 
[Arnhem, Renkum, 1627-1992.] Veluwse 
Gesl., mei/juni '04. 

Weeda. [Antwoord op vraag, 1605-1697.] 
Ons Voorgesl., sept. '04. 

D.H. Keuper: Genealogie Westerveld. 
[Vervolg, 1730-1878.] Oostgelders T.G.B., 
3e kwart. '04. 

Redactieadressen 
De redactieadressen van de periodieken 
vindt u in Ons Erfgoed, 1 Ie jaargang nr. 2, 
blz. 74 

Raadsels in een trouwboek 
Naar aanleiding van de vraag in het artikel 
van F.Harwig, Raadsels in een trouwboek, 
in Ons Erfgoed 2004 nr.4 p.134-135, ont
vingen wij een aantal antwoorden. De 
meeste inzenders volstonden met de vol
gende uitleg: 
Bij nadere beschouwing van de bij het arti
kel geplaatste afbeeldingen van teksten 
blijkt dat de kapitale letters corresponderen 
met de beginletter van het patronym van de 
dopeling / bruid of bruidegom. Daarbij is 
de voornaam van de vader niet meer voluit 
opgenomen, want reeds vermeld bij het 
kind. 

De heer R. Dix wist ook een waarom te ge
ven: 
Diegene die deze kerkregisters bijhield 
heeft het zich makkelijk gemaakt. 
Hij diende namelijk aan het eind van het 
jaar een register te maken. 
Destijds werd geindexeerd op voornaam. 
Hij hoefde nu alleen maar naar de kapitalen 
te kijken om te weten welke personen hij in 
de index moest opnemen. Slim bekeken. 

De inzenders gaarne dank. 
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De enquête Staatscommissie van 1890 
H.M. Lups 

Bij een wet van 1890 werd een staatscom
missie ingesteld om onderzoek te doen naar 
de arbeidsverhoudingen in ons land. Deze 
enquête is gehouden omdat de arbeidssitua
tie in het algemeen slecht tot zeer slecht 
was. Hiermede is een geweldig gegevens
bestand ontstaan, dat min of meer gespreid 
over ons land, een daarvoor ongekende 
hoeveelheid informatie verschaft. Als losse 
cd's zijn verschenen: Arbeidsenquête Lei
den, id. Haarlem, id. Amsterdam, id. Zwol
le, Deventer en Kampen, id. Friesland, id. 
Los- en laadwerk bij Zeeschepen, id. Zaan
streek, id. verslag, id. Bedrijven in onder
scheiden gemeenten. Daarnaast is er een 
verzamel-cd. 

De meerderheid van onze Nederlandse 
voorouders was in die tijd werkzaam in 
loondienst. Het was ook een groep die 
vooral dusdanig bezig was om zich zo goed 
en zo kwaad mogelijk in leven te houden, 
dat er weinig tijd en mogelijkheid was om 
hun ervaringen op schrift te stellen en hun 
nageslacht informatie te verschaffen, een 
heel enkele uitzondering buiten beschou
wing gelaten. 
Voor ons genealogen, die wel iets meer van 
de familiegeschiedenis willen weten, kan 
deze enquête een geweldige bron zijn. Het 
is echter ook een bron, die niet zo gemak
kelijk voor iedereen toegankelijk was. Ge
drukte exemplaren van delen van de enquê
te zijn moeilijk te achterhalen. Zelf had ik 
twee delen: een gedrukte en één die ik ge
kopieerd heb. Gelukkig is BoekopCD in de 
gelegenheid gesteld deze serie op cd-rom te 
zetten, zodat de inhoud toegankelijk is en 
dat op een betaalbare manier. Zij hebben 

dit, zoals hiervoor reeds werd aangegeven, 
gedaan zowel als een verzamel-cd als cd's 
van diverse gebieden/takken van bedrijvig
heid. 

Om een indruk te geven heb ik enkele frag
menten als voorbeeld overgenomen. In de 
eerste plaats gedeelten van twee enquêtes, 
waartoe veenarbeiders ondervraagd wer
den. Verder enkele fragmenten uit de ver
slagen, alles uit de provincie Friesland. 

Twee fragmenten van enquêtes 
Deel van: 
Verhoor van Sietze Brugs Westra, oud 34 
jaar, baggelaar te Lippenhuizen, gemeente 
Opsterland. 

1041. De Voorzitter: Bij wien waart gij dit 
jaar werkzaam? 
A. Bij Jouke Postma 
1042. V. Is dat uw gewone baas? 
A. Neen, het vorige jaar heb ik in Drenthe 
gewerkt, voor 2 jaar in Beets en voor 3 jaar 
ook in Drenthe. 
1043. V. Hoe lang duurt in Beets de trek
kerstijd? 
A. Ongeveer 7, 8 weken. 
1044. V. Vindt gij na afloop van dien tijd 
werk bij den boer? 
A. Ja, dan ga ik maaien, dat duurt 4, 5 we
ken. Vervolgens kan ik rogge zichten, maar 
dan is het ook gedaan. 
1045. V. Is er later in het jaar geen werk te 
vinden? 
A. Neen, nu reeds is er geen werk meer te 
vinden, de helft van de menschen loopt le
dig. 
1046. V. Wat doet men 's winters? 
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A. Velen zijn dan bij baron Van Lynden 
bezig met het omspitten van het land. 
1047. V. Kunnen de losse arbeiders den 
winter nog al redelijk doorkomen? 
A. Neen. 
1048. V. Is er veel armoede? 
A. Ja. Er zijn nu al verscheidene huisgezin
nen, die geen cent meer hebben. Ik verdien 
er nog wat bij omdat ik ook barbier ben, 
maar velen hebben niets meer in huis. 
1049. V. Worden velen 's winters armlas
tig? 
A. Ja. Velen worden ook in stilte door de 
kerk geholpen. 
1050. V. Hoeveel dagen in de week werkt 
gij gedurende den trekkerstijd? 
A. 5 dagen. Van Maandag tot en met Vrij
dag. 
1051. V. Werkt gij zoolang het dag is? 
A. Gemiddeld werken wij van 's morgens 
5 uur tot 's avonds 6 1/2 uur. 
1052. V. Veel rusttijd gaat er niet af? 
A. Neen, wij houden driemaal daags even 
op om te eten, maar zoo kort mogelijk, 
want het werk wordt per roede betaald. 
1053. Y. Hoe geschiedt de opneming van 
het aantal roeden, dat gemaakt is? 
A. Sommige verveners nemen dit zelf op, 
maar de meesten hebben daarvoor onderba-
zen. De turfmakers gaan dan mede. Als een 
baggelaar het doet, neemt hij den schijn 
aan, alsof hij den baas niet vertrouwt, en 
daarom wordt het niet gedaan. 
1054. V. Is er wel eens verschil over? 
A. Ja wel. 
1055. V. In dien zin, dat men meent, dat 
een te lange roede gebruikt is? 
A. Ja, dat heb ik bijgewoond in Drenthe. 
Een arbeider meende vijf roeden meer ge
daan te hebben dan opgegeven was, en toen 
hij opnieuw wilde opmeten, betaalde de 
baas hem vijf roeden meer. 
1056. V. Hoe lang is zulk een stok? 

A. Vier meter, maar soms wel eens langer. 
Ik heb het ook wel gezien, dat er aan bet 
eind van den stok koperen bussen zaten, om 
den stok niet te doen slijten zoo het heette; 
die bussen konden echter worden uitge
schoven, en zoo werd de stok langer. 
1057. V. Kwam daarover dan geen ver
schil? 
A. Ja wel, maar als iemand er iets van zegt, 
krijgt hij misschien geen werk meer bij dien 
baas of bij anderen. De meeste arbeiders 
durven niet. 
1058. De heer Van Alphen: Hebt gij zelf 
wel eens verschil gehad? 
A. Over de roede niet, omdat ik niet kon 
zien, of de stok de vereischte lengte had. 
Men maakt er echter wel gebruik van, dat 
de meeste arbeiders niet kunnen rekenen, 
om hun bij de afrekening minder geld te 
geven, en daarover heb ik wel eens verschil 
gehad, omdat ik het kon narekenen. 
1059. De heer Reeling Brouwer: Kondt gij 
dan geen touw nemen; waarop gij 4 meter 
hadt afgepast? 
A. Ja wel; maar dan zegt de baas mis
schien: ik kan je niet meer gebruiken. 
1060.V.WasditteBeets? 
A, Ja, ook de roede met de koperen bussen 
was daar. 
1061. De Voorzitter: Waren de baggelaars 
met hun tweeën ? 
A.Ja. 
1062. V.Zijt gij spitter? 
A.Ja. 
1063. V. Wien hadt gij tot menger? Een 
vreemde of een broeder? 
A. Een vreemde. 
1064. V. Hoeveel roeden kan een span bag
gelaars per dag maken? 
A. Dat is ongelijk, de besten doen 5 ~ 6 
roeden, de minsten 3 roeden. Het veen moet 
onder water wegkomen, nat kan de een niet 
zoo goed als de ander. De besten maken 25, 
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26 tot 27 roeden in de week, maar door el
kander maakt men niet meer dan 20. 
1065. De heer Van Alphen : Beugelen hebt 
gij nooit gedaan? 
A. Neen, dat was vóór mijn tijd. 

Fragment Jouke Bonnes Posma, oud 35 
jaar, turfmaker te Beets, gemeente Opster-
land. 
1131 .V. Hebt gij gewerkt met vrouw en 
kinderen? 
A. Alleen met mijne vrouw. 
1132. V. Hoeveel kondt gij in het jaar ma
ken? 
A. Goed 400 roeden. 
1133. V. Hadt gij vrije woning en vrij 
brand? 
A. Ja, vrij brand in den zomer. 
1134. V. En schapenweide? 
A. Daar wordt niet over gesproken, maar, 
meestal is het zoo. 
1135. V. Hadt gij nog andere voordeden, 
bijv. voor het bonken? 
A. Neen. 
1136. V. En hoe ging het met het schepen 
laden? 
A. Dat is onder het loon begrepen. 
1137. V. Hoe ging het opmeten van het 
werk, dat gemaakt was? 
A. Het heet, dat het bij de 4 el gaat, maar 
hoe lang zulk een ding is, weet men niet 
altijd. 
1138. V. Zijn de turfmakers dan niet bij het 
opmeten tegenwoordig? 
A. Wij zijn er bij, maar de roede is niet 
geijkt. 
1139. V. Is dat een lange stok van 4 me
ters? 
A. Ja, aan één stuk weg. 
1140. V. Zoudt gij dien stok niet met een 
touwtje kunnen nameten? 
A. Dat zou wel kunnen, maar daarvoor zou 
men het ding in handen moeten hebben. 

1141. V. Gij zoudt een stuk touw in den zak 
kunnen steken om te zien of de 4 el er zijn. 
A. Gesteld, dat ik het deed, dan zou mijn
heer zeggen: wat beteekent dat, vertrouwt 
gij mij niet ? 
1142. V. Hebt gij wel moeilijkheden gehad 
over de maat? 
A. Neen. 
1143.V. Hebt gij daar nooit van gehoord? 
A. Ik heb wel gehoord van slechte opmete-
rij; als men ondeugend wil zijn, kan men 
het wel wezen. 
1144. V. Hielp uwe vrouw het geheele jaar 
mede? 
A.Ja. 
1145. V. Ook aan het trappen en steken van 
klijn? 
A.Ja. 
1146. V. Is dat wel vrouwenwerk ? 
A. Eigenlijk niet, maar zij moest het wel 
doen, anders konden wij niet bestaan. 
1147. V. Kon zij het werk redelijk goed 
doen? 
A. Als ik drie keer trap, doet zij het na. Van 
sommige vrouwen wordt gevergd, dat zij 
het werk van den beginne af doen; dat kan 
niet, want het is zwaar mannenwerk. Het 
nasteken gaat wel, maar in het versche veen 
werken gaat niet. 
1148. V. Hebt gij eene goede woning ? 
A. Ja, die is voldoende. 
1149. V. Is er meer dan één vertrek in? 
A.Neen, alleen eene woonkamer en een 
achterhuis. 
1150. V. Is er een houten vloer? 
A.Ja. 
1151. V. Is het drinkwater goed? 
A. Ja, wij drinken slootwater. 
1152. V. Wanneer gij afrekendet, bleef er 
dan nog al een aardig sommetje over? 
A. Neen, dat sommetje was te klein om 
rond te komen. 
1158. V. Hoe kwaamt gij dan den winter 
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door, door op krediet te koopen ? 
A. Dat heb ik wel eens gedaan, maar 
meestal heb ik mij wel gered. 
1174. V. Was het, om krediet te krijgen, 
gemakkelijk dat die winkel van den baas er 
was? 
A. Dat wel. 

Enkele bevindingen over Ionen 
Een huisvader die als turfmakersknecht ge
durende het seizoen fungeerde, had f 150 
verdiend, doch was verder, vanaf Novem
ber werkeloos on zonder inkomen (5271-
73). Eén turfmaker had aan een hulp f 1 
daags en den kost betaald gedurende 10 we
ken (4015. 4025). Dat de dagloonen in 
veenwerk buiten het accoord (afbonken en 
scheepladen enz.) naar de lengte der dagen 
f 1 (voor de vrouwen 90 c.) tot 50 cent be
dragen, werd boven, bij de turfmakersac-
coorden, reeds gemeld (952. 2036. 4022). 
Hetzelfde tarief gold ook wel voor boeren-
arbeid nabij Heerenveen, van 's morgens 4 
tot 's avonds 8 ure (275). Bij 't graven van 
kanalen (polderwerk in ploegen) kon f2 per 
dag verdiend worden (1450). 

Lieden van Bovenknijpe vonden win-
terarbeid in houtvlotten en takkebossen ma
ken; gemiddeld maakt een man per dag 150 
bossen tegen 35 c. per 100 bos, anderen 
kunnen er 200 maken (548-49. 3015). Een 
ander sprak van 30 a 35 cent daags. 

Uit de bedrijven in de kom der gemeen
te is als voorbeeld het weekloon van olie-
slagersknechts te Heerenveen te vermelden, 
als te bedragen gemiddeld f 7.50 voor 11 
werkuren (van 8 tot 8, met een uur schaft
tijd), om de andere week in de dag- en in de 
nachtploeg. Een vast wegarbeider verdien
de insgelijks f7.50 (36-41. 2980). 

Voor boerenarbeiders te Kuinre werden 
loonen opgegeven voor maaien, hooien, 
slooten opmaken en dijkwerk f 1.50 a f 2, 

het laatste van 's morgens 5 tot 's avonds 6 
ure, het eerste van 's ochtends 4 tot 's 
avonds 8 ure op eigen kost (4210). Vaste 
hooiers verdienen f 9 a f 10 per week; de 
losse f 1.50 per dag (4200). Er wordt bij die 
werken nog al sterke drank gebruikt (4209). 

Voor arbeiders, die na afloop van hun 
baggelwerk elders in Friesland boerenar-
beid verrichten, worden als loonen ge
noemd bij 't maaien f 1.50 a f 1.75 per pon
demaat (van 36% aren), bij 't hooien f 7 a 
f 8 per week met den vollen kost; later in 't 
jaar worden diverse werkjes, door de groote 
concurrentie, zoo laag aangenomen dat het 
loon niet meer dan 50 a 60 cents daags be
draagt. Met keienkloppen kan eene daghuur 
worden verdiend van 80 tot 90 cents 
(2926). 

Naar den stand der loonen zouden losse 
arbeiders f275 a f300 per jaar kunnen ma
ken, maar door gebrek aan bestendig werk 
brengt men het ten hoogste tot f200, velen 
komen niet hooger dan f 150. Uit de om
streken van Beets luidde eene schatting op 
f 183.20. (1386. 2927-28. 3662). 

'Werktijden. 
In steenbakkerijen is de werktijd in 

den regel van zonsop- tot zonsondergang, 
volgens een getuige bij enkelen van 2 a 3 
in den morgen tot 10 a 11 uur in den avond. 
Bij een ringoven werkt het vaste werkvolk 
11%, drie stokers werken bij afwisseling 
ook des nachts; de tasker, de ovenknechten 
en de stokers blijven het geheele jaar door 
aan het werk, het overige vaste volk alleen 
gedurende den tussentijd. 

Te Franeker wordt in den zomer van 's 
morgens 5 tot uiterlijk 6XI2 uur in den 
avond gewerkt met de noodige schafttijden; 
de jongens werken aldaar 2 maal 4 a 5 uren 
per etmaal; de kleigravers werken 13 uren, 
zij beginnen 's morgens te 2 uur en eindigen 
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's namiddags 3 uur. Er wordt streng toege
zien dat jongens beneden 18 jaar niet langer 
dan elf uren werken. 

Te Almenum en Midlum wordt 11a 
11% uren gewerkt. 

In panfabrieken wordt 1354 uur ge
werkt, Zaterdag 's namiddags eindigt de 
arbeid te 2 ure. Een fabrikant is van oordeel 
dat de werktijd te lang is, maar wegens de 
concurrentie niet kan verkort worden . 

In de Cementfabriek te Schenken
schans wordt in den winter 7 uren, in voor
jaar en zomer van 9 tot 13!4 uren gewerkt; 
in die te Leeuwarden 's zomers 12!4 en 's 
winters 8'/4 uren. 

In de tegelfabriek te Harlingen wordt 
12 uren, in die te Makkum IOV2 uur ge
werkt; de schilder werkt te Harlingen één 
uur langer. 

In een aardewerkfabriek wordt 13% 
uren gewerkt; Zaterdags eindigt het werk te 
6 ure's avonds. 

In broodbakkerijen zijn de werktijden 
van 14 tot 16 uren, van Vrijdag op Zaterdag 
20 tot 22 uren, in vele bakkerijen nog lan
ger; na afloop van dien arbeid moet nog 
brood rondgebracht worden. 

In de broodfabriek "de Hoop" te Leeu
warden wordt met twee ploegen gewerkt, 
die elkander te 5 ure 's morgens en 's 
avonds afwisselen; dag- en nachtploeg wis
selen niet om; een werktijd van 12 uren per 
etmaal, met een werktijd van 16 uren voor 
den dagploeg van Zaterdag op Zondag. 
In eene beschuitbakkerij zijn proeven geno
men om met twee ploegen te werken, de 
zaak ging daardoor achteruit; thans zijn de 
werktijden dagelijks 14 uren en van Vrijdag 
op Zaterdag 22 tot 29 uren, bij ziekte van 
den chef op gewone dagen langer. 
In alle bakkerijen wordt op Christelijke 
feestdagen gewerkt. 
Volgens een getuige zijn de werktijden iets 

ingekort, doch nog veel te lang. 
In de strookartonfabriek wordt met 

twee ploegen gewerkt, die elkander te 6 ure 
aflossen en wekelijks omwisselen. 

Arbeid van jongens en meisjes van 12-16 
en van 16-18 jaren. Aard van den arbeid. 
Duur van den arbeid. Loon. School
bezoek. Middelen tot bestrijding van 
schoolverzuim. 

Op een enkel dorp in de veenstreken 
worden althans de meisjes niet voor den 
veenarbeid gebezigd, maar voor haar dien
sten gezocht bij boeren of burgers, waaron
der er intusschen ook schijnen voor te ko
men, die nog ter school behoorden te gaan 
(164, 65). 

Bij den veenarbeid komt die van kinde
ren in zelfstandig loon niet voor, al thans 
zeldzaam. Op den leeftijd van 15 a 16 jaar 
worden er hier en daar wel in daghuur ge
nomen. In den regel werken zij ten bate der 
ouders met dezen mede (4103). 

Bij het baggelen gaan jongens van 11a 
12, of 13 a 14-jarigen leeftijd soms reeds 
mede om bij of in den mengbak te werken. 
Vroeger heerschte wel het misbruik hen 
reeds op 10 jarigen leeftijd daartoe mede te 
nemen. Sommigen achten dat dit hunne 
krachten niet te boven gaat indien zij niet 
"aangezet" worden en beginnen met halve 
emmertjes water aan te dragen. „De eene 
vader verschoont zijne kinderen meer dan 
de ander". Twéé jongens worden allicht ge
rekend, het werk van één volwassene te 
kunnen verrichten. Velen spreken echter als 
hun oordeel uit dat de jongens bij het bag
gelen of trekken niet beneden de 16 jaren te 
werk gesteld behoorden te worden en het 
dan nog te zwaar is om op hen als werkman 
te rekenen, tenzij voor lichte specie. Zij be
hoorden verschoond te worden tot het 17e 
of 19e jaar. 
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De jongens worden door enkele getui
gen gezegd, wel wat te lijden in wasdom en 
bouw, al blijven zij er gezond bij. Men 
vindt er niet velen die krom zijn gewerkt, 
maar wel stijf door het zware werk en de 
nattigheid, wijl hunne laarzen ook niet al
tijd te best dicht zijn. Een jongen, verklaart 
zijn vader, waar wat in zit, werkt al spoedig 
boven zijne krachten (1). 

Onder de turf makers worden, zoo 
goed als zonder uitzondering, de daarvoor 
bruikbare krachten tot adsistentie van den 
vader en de moeder mede in het bedrijf te 
werk gesteld voor het opzetten, omzetten, 
wegdragen enz. in de droogmakerij van de 
turven. Op 11 jaar kunnen zij al beginnen 
met licht werk te doen, op 13 jaar aardig 
mede te werken. In drukke tijden bij nat 
weder trekt men wel eens 's ochtends 3 ure 
al samen te werk. Men moet echter 17, 18 
jaar zijn om goed werk te maken. De jon
gens vangen echter ook reeds van af hun 
16e jaar aan te steken en volop mee te ar
beiden. De kleintjes beginnen al spelend en 
krijgen aldus reeds vroeg den slag van het 
werk. Zij worden ook door de ouders in den 
regel niet gedreven, en er is, verklaart men, 
veel licht werk bij, dat kinderen van 10 al2 
jaar best doen kunnen, terwijl het overigens 
nuttiger geacht wordt dat zij wat meê gaan 
werken, dan, te huis gelaten, niets uitvoeren 
dan kattenkwaad. 
Volgens onderscheidene getuigenissen, ook 

/ 

van geneeskundige zijde, zien de in 't veen 
arbeidende kinderen er in den regel vrij ge
zond uit, volgens een vervener, best (2), 

Uit eene veenstreek waar nog al akker-
maalsbosschen gevonden worden, werd de 
klacht vernomen dat aldaar arbeiders uit 
Gelderland overkomen met hun geheele ge
zin voor het „eikschillen", waarbij vrouwen 
en kinderen het kloppen verrichten. Gedu
rende den langen zomerdag wordt dan door 
de kinderen,ook wel van anderen, 20 cent 
verdiend. (5141-43). 

Omtrent de intellectueele en moreele 
ontwikkeling der jongens en meisjes, kin
deren der veenarbeidende bevolking, luiden 
in 't algemeen de verklaringen niet gunstig. 

Tot zover de fragmenten. In deze tijd, nu de 
Overheid ons wil dwingen één of enkele 
stappen terug te gaan, beseft men door ken
nis te nemen van deze enquête, welke voor
uitgang men desondanks in het algemeen 
gemaakt heeft. Men kan zich daarbij afvra
gen of de verhouding tussen de leiding van 
de bedrijven en het personeel nu sterk is 
veranderd. Enerzijds wordt er bezuinigd en 
velen hebben het moeilijk om rond te ko
men, terwijl directeuren van grote bedrijven 
miljoenen incasseren en dan nog over rela
tieve achterstand spreken. Hiermee komen 
we echter op politiek terrein. 
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Verenigingsnieuws 

Lokale genealogische- en familieverenigingen 
H.M. Lups 

Vele genealogen wonen tot ver van de regio 
('s) waar hun voorouders vandaan komen. 
Veelal zijn er lokale verenigingen die spe
ciaal op zo'n regio zijn gericht en die over 
veel informatie op historisch en genealo
gisch gebied beschikken. Ook voor hen die 
ver weg wonen kan het dus juist aantrekke
lijk zijn lid van een dergelijke vereniging te 
worden. Iets overeenkomstigs kan gezegd 
worden over familieverenigingen. Zij heb
ben veel informatie over de betreffende fa
milie en verwante families. 
Veel is hieromtrent op het internet te vin
den maar, hoewel het aantal internetgebrui
kers snel toeneemt blijkt het dat er toch nog 
velen zijn die de computer en de mogelijk
heden van het internet niet gebruiken. Het 
leek ons daarom nuttig een aantal van deze 
verenigingen naar voren te halen (zo moge
lijk ook met internetadres). In dit nummer 
de eersteling. 

De Historische Vereniging Noordoost 
Friesland 
(voorheen de Vereniging van Archiefonder
zoekers te Dokkum) 

Sinds 2 december 1986 bestaat er te Dok
kum een Vereniging van Archiefonderzoe
kers. 
Onder auspiciën van de toenmalige streek
archivaris, wijlen de heer W.T. Keune, 
werd een vereniging opgericht van mensen 
die geregeld het Streekarchivariaat aan de 
Rondweg te Dokkum bezochten. Sindsdien 
is deze vereniging uitgegroeid tot een club 
van rond de 350 leden uit geheel Nederland 
en zelfs daarbuiten. Het voornaamste wat 

deze mensen bindt valt te rangschikken on
der de noemer: het doen van archiefonder
zoek naar (familie-)geschiedenis in de regio 
Noord-Oost Friesland. 
Deze Vereniging richt zich op het doen van 
archiefonderzoek naar (familiegeschie
denis in de omgeving van Dokkum en de 
Dongeradelen (Noordoost Friesland). Om
liggende gemeenten als Dantumadeel, Kol-
lumerland en Ferwerderadeel hebben ook 
de aandacht. 
De resultaten van het onderzoek worden 
gepubliceerd in het 52 pagina's dikke kwar
taalblad voor leden, De Sneuper. Daarnaast 
worden regelmatig lezingen georganiseerd 
en er is een jaarlijkse ledendag. Onderling 
worden door de meer dan 350 leden regel
matig gegevens uitgewisseld. 
Van het begin af aan is een belangrijke 
doelstelling van de vereniging geweest con
tacten te leggen tussen de bezoekers van het 
Streekarchivariaat Noordoost Friesland te 
Dokkum en onderzoekers die zich bezig
houden met families uit of streekgeschiede-
nis van Noordoost Friesland. 
Omdat er geconstateerd werd dat iedere on
derzoeker zijn eigen onderzoek deed, daar
bij onkundig van het feit dat een ander 
reeds hetzelfde onderzoek had gedaan of 
daar mee bezig was, was het leggen van on
derlinge contacten een belangrijk middel 
om dubbel werk tegen te gaan. 
Daarnaast bestond de mogelijkheid dat de 
een de ander nuttige tips kon geven, weer 
op weg kon helpen waar men was vastgelo
pen enz. 
Een andere doelstelling is het op weg hel
pen van beginnende archiefonderzoekers. 
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Omdat het personeel van de studiezaal on
voldoende tijd heeft om een beginnende 
onderzoeker van voldoende informatie te 
voorzien, zag de vereniging daar een be
langrijke taak weggelegd voor haar leden. 
Daarnaast zag de vereniging nog vele mo
gelijkheden om op het Streekarchivariaat 
zelf de helpende hand uit te steken. Ge
dacht werd hierbij aan het kopiëren van 
Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken van de 
dorpen in de omgeving van Dokkum, het 
aanschaffen van klappers die door de Ferie-
ning fan Archyfündersikers yn Fryslan ge
maakt werden, het gezamenlijk werken aan 
een publicatie, het doen van onderzoek 
voor leden die te ver weg wonen om gere
geld zelf op het Streekarchivariaat te ko
men, enz. 
Sinds het ontstaan van de vereniging is er 
door de leden aan een aantal projecten ge
werkt: 
Alle doop- en trouwboeken van de dorpen 
rond Dokkum werden gekopieerd 
1 Enkele leden hebben in het kader van 
het Kadasterproject van de Fryske Akade-
my gewerkt aan de kadasteratlassen van 
Oost- en Westdongeradeel, Dokkum en 
Dantumadeel 
2 Een werkgroep van de vereniging 
werkte twee jaar aan het boek 'Pleatsen yn 
Eastdongeradiel' (zie rubriek Boeken) 
3 Er werd gewerkt aan een overzicht van 
alle inventarissen, klappers en dergelijke 
die op het Streekarchivariaat aanwezig zijn, 
later uitgebreid met een overzicht van al het 
aanwezige genealogische materiaal 

4 Er werd een aantal Open Dagen geor
ganiseerd 
5 Leden werken mee aan het in de com
puter opslaan van alle doop-, huwelijks- en 
overlijdensdata in Friesland. 
6 Een werkgroep van een vijftal leden 
probeert mensen, die vragen stellen aan de 
vereniging, van de juiste antwoorden te 
voorzien. Het betreft meestal mensen die te 
ver weg wonen om zelf op het Streekarchi
variaat te komen of mensen die zich niet 
thuis voelen in een archief. Wie toch genea
logische gegevens wil hebben of de ge
schiedenis van een boerderij of huis wil we
ten kan bij deze werkgroep terecht. De aan
vragen daartoe worden door de coördinator 
opdrachten behandeld worden, die dan met 
u van tevoren de kosten zal bespreken. 
Men kan lid worden voor slechts 15 euro 
per jaar en ontvangt dan o.a. vier zeer le
zenswaardige nummers van De Sneuper en 
heeft toegang tot lezingen voor slechts 15 
euro per jaar! 

Vragen over genealogische of streekhistori
sche onderwerpen aangaande de regio 
Noordoost Friesland kunnen aan de vereni
ging gericht worden per post of e-mail. 

Adres 
Historische Vereniging Noordoost Fries
land (voorheen Vereniging van Archiefon
derzoekers) 
Postbus 369 9100 AJ Dokkum 
Homepage: www.angelfire.com/vt/sneuper 
E-mailadres: sneuperdokkum@yahoo.com 

De cd-rom van de 
Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden van 1895 
(BoekopCD-uitgave) kost normaal € 20, maar wordt tot 5 november e.k. geleverd 
voor slechts € 12,50. Daarna is de prijs weer € 20. Zie onze bestellijst 
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Boekennieuws 

Beroepsnamenboek, auteur J.B. Glasbergen 
Het "Beroepsnamenboek" is op 20 september in 
druk verschenen. Het bevat ruim 25.000 (!) 
beroepsnamen en ruim 10.000 spellingvarian
ten. Het is uitgegeven door Uitgeverij L.J. Veen 
te Amsterdam en telt 575 bladzijden, dubbelko-
loms. Het ISBN nummer is 90 204 04598, de 
prijs bedraagt 6 45. 
De auteur, die al 45 jaar op genealogisch terrein 
actief is, stuitte bij zijn onderzoek meermalen 
op beroepsnamen die hem onbekend waren. Het 
opzoeken van de betekenis in moderne woor
denboeken leverde vaak geen resultaat op. Maar 
ook oudere lexica, waaronder het Middelneder-
landsch Handwoordenboek en zelfs het om
vangrijke Woordenboek der Nederlandsche 
Taal, bleken op dit gebied verre van volledig te 
zijn. In september 1998 besloot hij zelf een be
roeps- namenboek samen te stellen, waarbij hij 
zich zou beperken tot namen die vóór 1900 in 
het Nederlandse taalgebied voorkwamen. Met 
alle spellingvarianten. 
Al snel bleek dat beroep geen eenduidig woord 
is dat alle in de loop der tijd als 'beroep' geno
teerde namen probleemloos dekt. Om het woord 
voor het Beroepsnamenboek bruikbaar te ma
ken, moest de betekenis aanmerkelijk worden 
'opgerekt'. Verrassend was het feit dat er uit de 
geraadpleegde bronnen geen 1000 tot 1500 be
roepsnamen te voorschijn kwamen, zoals de 
auteur verwacht had, maar gaandeweg meer dan 
25.000. Dat wil niet zeggen dat er al vóór het 
jaar 1900 zo veel verschillende beroepen wer
den uitgeoefend. Veel beroepen hebben in de 
loop der eeuwen uiteenlopende namen gedra
gen. Het aantal spellingvarianten liep ook al 
snel in de duizenden, zelfs na enig 'norma
lisatie'. Naar schatting zijn het er uiteindelijk 
10.000 geworden. De Namenlijst is niet com
pleet. Maar dat zijn inventarisatiearbeid meer 
dan 90 procent van alle beroepsnamen in het 

Nederlandse taalgebied heeft opgeleverd, meent 
de auteur wel te mogen stellen. Helaas kon hij 
niet alle beroepsnamen verklaren. Bij circa 1 
procent bleef 'onbekend ' staan en bij 3 procent 
'mogelijk'. 
In een uitgebreide Inleiding behandelt de auteur 
onder meer: beroep; beroepsdifferentiatie; be
roepsnaam; Nederlandse beroepsnamen; de op
komst van Nederlandse beroepsnamen; de vor
ming van Nederlandse beroepsnamen; wat zegt 
een beroepsnaam; verdwijnen en verschijnen 
van beroepsnamen; actualiseren en verfraaien 
van beroepsnarnen. 
Glasbergen verkreeg zijn materiaal uit archief
onderzoek, bronnenpublicaties (o.a. op internet) 
en woordenboeken. Idealiter staat achter elke 
beroepsnaam een datering en een vindplaats, 
een of meer verklaringen en een of enkele cita
ten uit gildekeuren, plakkaatboeken, octrooiaan
vragen, stadsrekeningen, advertenties, gevelop
schriften en boeken van oude schrijvers. 
Archief- en bibliotheekmedewerkers en uiter
aard genealogen zullen met dit boek gediend 
zijn. 
De namenlijsten, zonder verklaringen en citaten, 
staan ook op website www.oudeberoepsnamen. 
nl 

Inmiddels is ook verschenen het reeds eerder 
aangekondigde Van aakschipper tot zwikker, 
auteur Carl Denig, uitgegeven door uitgeverij 
Matrijs, 128 pagina's., dat wij in het mei-
juninummer van dit tijdschrift reeds aankondig
den. Het ISBN nummer is 90 5345 245. De prijs 
is € 14,75. In dit naslagwerk zijn ruim 2000 ter
men van oude beroepen opgenomen, waarbij is 
uitgegaan van de registers van belastingplichti
gen uit het einde van de achttiende eeuw, het 
kadaster van de eerste helft van de negentiende 
eeuw, bevolkingsregisters en adresboeken uit 
het begin van de twintigste eeuw. 
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Rage om bidprentjes 
JW. Koten 

(overgenomen van Jan Salden Hasselt met 
hulp van W. Hollander) 

In België bestaat een ware rage om bid
prentjes. Men schuwt nog geweld, noch 
brutaliteit, noch wangedrag bij begrafenis
sen. Vooral overleden kinderen, honderd
plussers en slachtoffers van ongelukken 
doen het goed op de bidprentjesmarkt. Een 
uitvaart van een honderdjarige vrouw in 
Hasselt liep onlangs op een ongekende cha
os uit. Liefst zeventig verzamelaars waren 
op de begrafenis afgekomen om in het bezit 
te komen van een bidprentje. Enkelen van 
hen gedroegen zich zo opdringerig - ze 
schoven zelfs ongegeneerd voor de derde 
keer aan in de rij - dat het uitdelen van de 
prentjes moest worden gestaakt. Sommige 
verzamelaars hadden hun kinderen meege
nomen om een plaatje te bemachtigen. 

Ook in Lummen, dicht bij Hasselt, weten ze 
inmiddels alles van deze verzamelwoede. 
Tot drie keer toe is de kerk in het plaatsje 
overvallen door inbrekers die het voorzien 
hadden op kaartjes die ter nagedachtenis 
aan overledenen in de kerk waren neerge
legd. Jarenlang kon de drukker de gedach
tenisprentjes in de buurt van het altaar de
poneren, totdat inbrekers in korte tijd drie 
keer toesloegen. Men zoekt de daders van 
de inbraken vooral onder mensen die de 
kaartjes voor veel geld verkopen. 

Dat sprake is van een verruwing in verza
melaarskringen is al langer duidelijk. Nabe
staanden ergeren zich dan ook steeds vaker 
aan de capriolen die worden uitgehaald om 
in het bezit van een bijzonder kaartje te ko

men. Dat liefhebbers brieven schrijven aan 
nabestaanden met verzoeken om een bid
prentje, is nog tot daar aan toe. Het sturen 
van verjaardagskaarten naar nog levende 
honderdplussers in de hoop bij hun overlij
den een prentje te ontvangen, wordt door 
menigeen beduidend minder op prijs ge
steld. Maar wat veel mensen vooral tegen 
de borst stuit, is dat er inmiddels een leven
dige handel in de kaartjes bestaat. Een han
del die met name op internet floreert. 
Tweeënhalve euro is daarbij een gangbare, 
maar gemiddelde prijs. Voor bijzondere 
exemplaren wordt al gauw een veelvoud 
van dat bedrag geboden. 

Dat ondervond ook de 24-jarige moeder uit 
Hasselt toen ze eind vorig jaar na het over
lijden van haar drie maanden oude dochter
tje een familiebericht in de krant plaatste, 
bedoeld om verre familie en kennissen op 
de hoogte te stellen. Prompt ontving ze tal
loze brieven met het verzoek een prentje op 
te sturen. Eén verzamelaar stuurde een bil
jet van vijf euro mee. Anderen boden nog 
veel hogere bedragen, tot driehonderd euro 
aan toe. Volgens haar is het de verzame
laars vooral om sensatie te doen. Wat mij 
vooral stoort, is dat de familie van de over
ledene voor de kaartjes moet betalen, waar 
anderen een handel van maken 

In Belgisch Limburg maar slechts inciden
teel in Nederlands Limburg hebben we in
middels wel in beeld welke verzamelaars 
zich op meest schaamteloze wijze misdra
gen, Het zijn namelijk altijd dezelfden. Me
de op verzoek van nabestaanden worden 
voorzorgsmaatregelen genomen om exces-
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sen te voorkomen. Als we een 'eeuwling' 
begraven, delen we bijvoorbeeld geen 
prentjes uit buiten de kerk. Het verzamelen 
van bidprentjes is een smakeloze manier 
om geld te verdienen, Sommigen vallen de 
familie van de overledene zelfs al vóór de 
uitvaart lastig. Blijkbaar hebben ze niet het 
fatsoen een week of wat te wachten. 

In sommige parochies is de regel dat men 
per persoon slechts één prentje krijgt uitge
reikt. Men haalt het dan ook niet in het 
hoofd een tweede keer naar voor aan te 
schuiven. Ééns gebeurde het dat een verza
melaar het voor een tweede keer probeerde. 

Vragen en contacten 
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruimte dit toe

laat. Maximaal per jaar 750 letters/spaties. Contactzoekers 

en vragen worden ook op het internet geplaatst. Bij con

tactzoekers dus zo mogelijk ook uw e-mailadres vermelden. 

Antwoorden op vragen gaarne naar de redactie, zodat 

deze, al dan niet samengevat, in dit tijdschrift gepubliceerd 

kunnen worden, mede als informatie voor andere geïnteres

seerden. 

Van Hombroek 
Geleijn (Geles,Gilles) Hendricksen van Hom-
broek otr.(l) Dordrecht 9 mei 1627 Fijken Cor-
nelis 
Uit dit huwelijk: 
1. Cornelia, ged. Dordrecht 1 juli 1630 
2. Hendrik, ged. Dordrecht 1 maart 1634, 

begr. Dordrecht 22 aug.1678 
3. Cornelis, ged.Dordrecht 1 mei 1636 

Geleijn (Geles,Gilles) Hendricksen van 

Aan dit nummer werkten mee: 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25,2625 PJ Delft 
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR 
Nijmegen 
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142,2613 SV 
Delft 

Zijn straf: hij mocht voor de ogen van de 
gehele kerk met lege handen teruglopen. 
En, ik kan verzekeren, dat is een lange weg 
geweest. 

Dit is een waarschuwing ook voor bonafi
de verzamelaars in Nederland. Een wat uit
gebreide verzameling van bidprentjes van 
enkele duizenden stuks vertegenwoordigt 
dan al gauw een grote som geld. Enige 
voorzichtigheid is dus geboden zeker als 
men in de zuidelijke provincies woont. 

(uit "de Limburger", weglating van namen, 
ingekorte versie) 

Hombroek, begr. Dordrecht 25 nov. 1707, otr. 
(2) Dordrecht 10 nov. 1641 Hilleken Jans j.d. 
van Dulleken uit het Lant van Gulik. 
Uit dit huwelijk: 
1. Hendricksje, ged. Dordrecht 2 sept. 1642 

Wie weet meer van bovenstaand gezin en hun 
voorgeslacht? 
H.A.J. Hombroek 
E-mailadres: HAJHOMBROEK@hotmail.com 

Van Spengen-Lentz 
Johannes Jacobus van Spengen, geboren 20 
februari 1887 te Den Haag, gehuwd met Geer-
truda Frederika Lentz, geboren 28-4-1897. 
Ik ben op zoek naar hun afkomst. 
Yvonne Hontelé (namens Regina van Leeu
wen - De Haan) 
E-mailadres: ynsh@hetnet.nl 

WJ. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR 
Vlaardingen 
K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1,4414 RV 
Waarde 
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Van rakkers en gemeente-ezels (3) 
De politie in de loop der tijden (1400-1940) in een genealogisch perspectief 
JW. Koten 

Stadsschutterij 
Het is duidelijk dat de schout en zijn rak
kers tegen een woedende volksmenigte 
geen schijn van kans hadden. Bij troebelen 
had de magistraat echter nog een apparaat 
voor de ordehandhaving achter de hand. De 
vroedschap kon immers bij woelingen de 
assistentie van de stedelijke schutterijen in 
roepen. Vooral in het roerige Amsterdam 
was dit nogal eens nodig. Opstootjes kwa
men in Amsterdam bij herhaling voor en dit 
leidde bijzonder snel tot massale ongere
geldheden. Denk aan het aansprekersoproer 
(1696) en het belastingpachtersoproer 
(17481) waar doden en gewonden vielen. 
Daarbij koelde het grauw zijn woede vaak 
op de regentenklasse. Hun huizen werden 
geplunderd en de familie bedreigd. 

Hoewel in een vroeger artikel de Amster
damse schutterijen reeds uitvoerig werden 
besproken herhalen we enkele punten voor 
de begripsvorming2. De schutterijen waren 
weliswaar burgermilities maar nog meer 
onderdelen van het stedelijke sociale net
werk. Men kari schutterijen vergelijken met 
een soort gezelligheidsvereniging waarbij 
de schietkunst als tijdverdrijf werd beoe
fend. Er was duidelijk klasseverschil tussen 
de schutterijen. Van oudsher kende men de 
deftige voetboogschutterij, de eenvoudiger 
handboogschutterij en tenslotte nog de klo-
veniers (genoemd naar een primitief vuur
wapen). In 1762 bestond de Amsterdamse 
schutterij (totale bevolking 200.000) uit zes 
regimenten met totaal 10.000 schutters. Een 
enorme krijgsmacht dus. De officieren van 

deze regimenten werden uitsluitend uit de 
regentenklasse gerekruteerd, de onderoffi
cieren behoorden tot de gegoede midden
klasse (gildemeesters, professoren aan de 
universiteit, apothekers). Vanaf 1600 waren 
de meeste schutters met musketten (soort 
geweren) uitgerust, maar er waren ook nog 
grote groepen die uitsluitend van pieken 
waren voorzien. 

Reus op lemen voeten 
Ondanks deze grote numerieke sterkte was 
de schutterij een reus op lemen voeten. Het 
krijgsvertoon vooral bij hoogfeestdagen 
was meer show dan werkelijkheid. Als het 
er op aankwam maakten de gewone schut
ters meer gemene zaak met de gewone be
volking dan dat zij dienstbevelen van hun 
superieuren (regenten) opvolgden. Bij het 
pachtersoproer (1748) moest men zelfs de 
hulp van het prinselijke leger inroepen, die 
het oproer met harde hand neersloeg. 

Samenvatting 
Samengevat kan men dus stellen dat de or
dehandhaving tijdens de Republiek (dus 
voor 1795) in de handen van een tamelijk 
corrupte regentenkliek was gelegd, die het 
vuile werk door rakkers lieten uitvoeren. 
Door de vriendjespolitiek bij deze regenten-
kliek was het overheidsapparaat tot in de 
diepte corrupt. Dit gold nog in versterkte 
mate voor de "uitbating" van het opspo
ringsapparaat, dat als een bron voor per
soonlijk gewin werd beschouwd. De meeste 
gewone bewakingsdiensten op straat wer
den tegen geringe betaling door mannen uit 
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de arme klassen uitgevoerd. Dit werkte het 
aannemen van steekpenningen en fooien in 
de hand. Een passende opleiding ontbrak en 
men wierf de ordehandhavers vaak uit de 
groep die wij nu mannetjesputters noemen. 
Drankmisbruik bij nachtwachten was een 
alom bekende en bespotte kwaal. Omdat de 
politietaken door arme sloebers uit de zelf
kant van de samenleving werden uitge
voerd, was het niet zo verwonderlijk dat 
nachtwacht en onderwereld soms nauwe 
banden hadden. Men maakte over en weer 
afspraken. Daarvan hadden de eerzame bur
gers veel te leiden. Om nietige vergrijpen 
werden zij behoorlijk gekneveld. De stede
lijke overheid kneep tegen deze klachten 
een oogje dicht, omdat zij ook corrupt was 
en vaak steekpenningen ontving. 

De politie tijdens de Franse bezetting 
Als breekpunt in de geschiedenis van de 
politie kan de Franse bezetting worden be
schouwd. Het begint met een periode van 
Bataafse patriotten: radicaliteit (1795-1803) 
waarin alles anders moet. Daarna komt een 
meer gematigde periode met terugval op 
vroegere tradities (1803-1806) met o.a. her
stel van het pensionarisambt3. Vervolgens 
komt koning Lodewijk Napoleon (1806-
1810) die in de voetsporen van de raadpen
sionaris treedt en hier het Franse model 
probeert door te voeren. Tenslotte is er dan 
de annexatie met Frankrijk (1810-1813, 
waarbij wij een volledige Franse gezag
structuur opgedrongen kregen en Frans de 
voertaal werd. Nederland houdt dan op te 
bestaan als zelfstandige natie. 

Patriotten 
Tijdens de radicale revolutionaire periode 
(1795-1803) werden de oude instellingen 
afgebroken en vervangen door meer voor
uitstrevende besturen. In feite betekende dit 

dat de stedelijke (regenten) vroedschappen 
werden afgeschaft en vervangen door revo
lutionaire colleges, later de comités van 
Waakzaamheid genoemd. Deze comités 
hielden zich actief met het politiebeleid be
zig. Het college van sphout en schepen 
werd afgeschaft en vervangen door een co
mité van justitie. Het vroegere schoutambt 
werd nu grotendeels waargenomen door de 
officier van justitie. 

De landelijke top van de politie (volgens de 
wet van 28 Pluviöse VIII; 17 februari 1800) 
bestond uit een directeur-generaal en vier 
regionale commissarissen-generaal. Het ge
hele nationale politie apparaat werd daar
mee centraal aangestuurd. Plaatsen van 
meer dan 100.000 inwoners kregen later 
eveneens een commissaris-generaal. Plaat
sen met meer dan 5000 inwoners kregen 
een commissaris en voor iedere tienduizend 
inwoners meer extra commissarissen. 

Restauratie en koninkrijk 
Toen het hevigste revolutionaire vuur voor
bij (1803-1806) was en onder Raadpensio
naris RJ. Schimmelpenninck de oude re-
gentenkliek weer op het pluche zat, werden 
de schout en schepenen weer in (on)ere her
steld. Dat duurde slechts kort, want koning 
Lodewijk Napoleon (1806-1810) stond al in 
de coulissen om de raadpensionaris in 1806 
als eerste Nederlandse koning op te volgen. 
Lodewijk probeerde zeer voorzichtig een 
nationale politie op te zetten. Dit mislukte 
tendele omdat de steden niet graag hun au
tonomie aan het centrale gezag afstonden. 

De nationale gendarmerie 
De belangrijke centralistische daad van ko
ning Lodewijk Napoleon was de oprichting 
van een gendarmerie die later de mare
chaussee zou worden genoemd. De instruc-
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tie van deze gendarmerie volgde de Franse 
wet van 28 Germinal VI (17 april 1798)4. 
Na de oprichting werd de sterkte van deze 
gendarmerie gebracht op vijf compagnieën 
die vooral toezicht hielden op de sluikhan
del. Na bezuiniging werd deze krijgsmacht 
teruggebracht tot een detachement van twee 
compagnieën gelegerd in Amsterdam, dat 
ook voor de financiering moest zorgen. Ge
durende de Franse annexatie (1810-1813) 
werd deze gendarmerie opgenomen in de 
een landelijk Frans corps van gendarmes. 
Naast de supervisie over het platteland kon
den deze in noodgevallen ook in stedelijke 
gebieden voor rust zorgdragen. 

Nationale politie onder departement van 
politie 
Toen in 1810 de Franse annexatie een feit 
werd, werd bij wet van 13 oktober, de ge
meentelijke autonomie bij de politie groten
deels opgeheven en kwam er een centraal 
aangestuurde politiedienst onder een minis
ter van politie (25 maart 1811) tot stand. 
Voor de directe leiding werd een directeur-
generaal aangesteld en verder vier commis
sarissen-generaal met als regionale stand
plaatsen Emden (dit thans Duitse gebied 
behoorde tot het Koninkrijk Holland), 
Texel, Rotterdam en Aardenburg. In iedere 
grote plaats (meer dan 100.000 inwoners) 
werd eveneens een commissaris-generaal 
aangesteld. Hij was gemachtigd dienstop-
drachten aan de commissarissen onder zijn 
bevel te geven. Amsterdam was verdeeld in 
12 arrondissementen. Boven ieder arrondis
sement stand een commissaris. Deze com
missaris werd door enkele manschappen 
bijgestaan. Het totale aantal dienders in 
Amsterdam was dus maar gering, zo rond 
75 functionarissen. De macht van dit appa
raat was vooral gebaseerd op het organise
ren van een groot aantal vérklikkers die te

gen betaling of perspectief op een promotie 
voortdurend op de loer lagen om mensen 
aan te brengen. Bij de benoeming van agen
ten werd er dan ook vooral op gelet of deze 
over een goed geolied netwerker van ver
klikkers kon beschikken. Dit systeem werk
te zeer effectief. Spoedig voelde de gewone 
burger de harde hand van het gezag. Wie 
morde werd aanstonds verklikt en hardhan
dig gestraft ook al was men soms onschul
dig. 

Nachtwacht wordt opgeheven 
Nog belangrijker waren de gevolgen voor 
ons zo lang gekoesterd apparaat, de nacht
wacht. De misbruiken ingeslopen bij de 
nachtwacht werden in de vorige paragraaf 
uitvoerig beschreven. Door het nieuwe re
volutionaire bewind werd in eerste instantie 
gepoogd de ergste vormen van corruptie te 
bestrijden, maar de getroffen maatregelen 
gingen meestal niet ver genoeg. Bovendien 
kwam door de eerder genoemde wisselin
gen bij het landsbestuur een goede organi
satie van de nachtwacht niet van de grond. 

Na 1803 werd een nieuw reglement opge
steld. Hierin werd bepaald dat uitsluitend 
nog personen die gedurende 25 jaar goed 
gefunctioneerd hadden, voor een aanstel
ling bij de nachtwacht in aanmerking kon
den komen. Het korps, nu guarde geheten, 
werd gedisciplineerd en bestond te Amster
dam uit twee afdelingen: Oude en Nieuwe 
Zijde met respectievelijk 300 en 236 wach
ten. De organisatie van de nachtwacht werd 
verbeterd en ook de beloning van zowel lei
dinggevenden als ondergeschikten werd 
verhoogd. De beide afdelingen werden ge
commandeerd door een kapitein en luite
nant. Op de hoofdposten kwamen sergean
ten en korporaals die om de andere nacht 
dienst deden. Zij kregen de leiding bij de 

Ons Erfgoed, 12e jrg. nr. 6, november-december 2004, blz. 189 



poortwacht en bij de posten. De leiding van 
de nachtwacht misdroeg zich echter nog 
steeds, waardoor de klachtenstroom bleef 
aanhouden. Binnen stadsbestuur en de lei
ding van de nachtwacht leidde dit tot hoog
lopende conflicten. Een commissie moest 
onderzoek doen maar rapporteerde pas na 
1810 toen wij een Franse provincie waren. 
De uitwerking van dit rapport was verras
send en verstrekkend. 

Einde nachtwacht 
Met een pennenstreek werd het gehele 
nachtwachtwezen opgeheven en overgehe
veld naar de gewone politiedienst. Een 
drastische nieuwe aanpak was het gevolg. 
De sluitingstijden van herbergen en loge
menten werd gecontroleerd waardoor al 
veel overlast verdween. Deze nieuwe aan
pak werd door de bevolking als een wel
daad beleefd. De nachtelijke criminaliteit 
daalde spectaculair. 

De politie na het herstel van de onafhan
kelijkheid - het tweede koninkrijk onder 
Oranje 
De eerste periode na het herstel van de 
Oranjes werd gekenmerkt door een poging 
tot ontfransing van de Napoleontische be
stuurlijke organisatie en wetgeving. Toch 
was deze wens meer schijn dan werkelijk
heid. Veel instituties kregen weliswaar een 
zekere Nederlandse naam en invulling, 
maar de Franse kern bleef toch grotendeels 
overeind. De nieuwe maatregelen leken 
daardoor verdacht veel op die welke tijdens 
de Franse bezetting waren doorgevoerd. Er 
was echter een essentieel verschil wat de 
politietaken betreft met de Franse periode. 
Was de politie tijdens het Franse bewind 
een centraal aangestuurde staatspolitie, na 
het vertrek van de Fransen werd het politie
bestel weer spoedig gedecentraliseerd. Dat 

hield in dat bij de nieuwe organisatie het 
bevelpunt weer plaatselijk kwam te liggen 
d.w.z bij de plaatselijke overheid. In de gro
te steden Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag hadden de directeuren van politie (nu 
hoofdcommissarissen genoemd) het groten
deels voor het zeggen, in kleinere gemeen
tes de commissarissen en op het platteland 
de burgemeesters in samenspraak met de 
wethouders/schepenen6. Wel behield de 
kroon het recht van benoeming van de ho
gere politiefunctionarissen zoals de com
missarissen. De stedelijke commissarissen 
waren niettemin vrij autonoom. Aanvanke
lijk behield men nog korte tijd de oude top
functionarissen (commissaris-generaal). 
Deze functie werd snel wegbezuinigd en in 
handen gelegd van de procureur-generaal 
van de gerechtshoven) die belast was met 
het toezicht in het eigen juridische ressort7. 
Op lager niveau werd dit toezicht toever
trouwd aan de procureurs-crimineel (het 
Openbaar Ministerie) van de provinciale 
gerechtshoven. Het nadeel van deze con
structie was wel dat zowel Justitie als Bin
nenlandse Zaken zeggenschap over de poli
tie kregen. Dit was niet bevorderlijk voor 
een efficiënte taakuitvoering. Hoe dan ook 
de burgemeesters en wethouders hadden na 
deze reorganisatie het meeste in de melk te 
brokken. De samenwerking tussen burge
meesters, de hoofden van politie en de lei
ding van het ministerie verliep vaak uiterst 
stroef. Ruzies en meningsverschillen waren 
aan de orde van de dag. 

Noten: 
l.Het pachtersoproer was vooral gericht tegen 
de belastingpachters die de bevolking afpersten. 
Bij dit oproer vielen vele tientallen doden, één 
van de ernstigste oproeren van Amsterdam. Ook 
bekend als de doelistenbeweging (de doelen 
waren de schietbanen van de schutterijen). Het 
pachtersoproer leidde tot rellen in Amsterdam, 

Ons Erfgoed, 12e jrg. nr. 6, november-december 2004, blz. 190 



Rotterdam en Den Haag. bladen ter kennis van de civiele autoriteiten te 
2. Zie Ons erfgoed: Schutterijen niet alleen in brengen. Toen Napoleon Bonaparte aan de 
Limburg macht kwam, bracht hij deze dienst onder een 
3. De pensionaris had een functie die gelijkt op centrale leiding met wel verstrekkende be-
een president met uitvoerende bevoegdheid zo- voegdheid voor de plaatselijke vertegenwoordi-
als in de VS gebruikelijk is. De bevoegdheid gers. Dit werd de wet van Germinal VI. 
van de raadpensionaris, vroeger een dienaar van 5. De samenstelling en functie van de politie 
de Staten, was daarmee veel omvangrijker ge- werd op stedelijk niveau geregeld door het re-
worden. In feite was koning Lódewijk Napoleon glement van 1824, voor de kleinere plaatsen en 
die de raadpensionaris opvolgde, een zelfde ty- voor het platteland in 1825. Het is goed er op te 
pe bestuurder. Men stelt wel dat de raadpensio- wijzen dat de bestuursvorm van stad en platte-
naris Rutger Jan Schimmelpennicnk het bed land aanmerkelijk verschilde, vandaar deze 
gespreid heeft voor het koningschap. aparte regelingen voor stad en platteland 
4. Vanaf de dertiende eeuw waren er in het 6. In samenspraak met de assessoren (nu wet-
Franse leger provoosten die voor de interne dis- houders genoemd) 
cipline van het leger moesten zorgen. Ze hadden 7. Hiermee werd de politie meer een verleng-
ter ondersteuning enkele manschappen. In de stuk van justitie, dan dat het een corps was met 
loop der tijden werden deze eenheden ook inge- een eigen gezicht en eigen verantwoordelijk-
zet voor burgertaken. Later werd dit zelfs de heid,. Voor een deel was dit een stap terug con-
hoofdtaak. Verder kregen zij de opdracht dienst- form de situatie tijdens de Republiek. 

Rechtbankarchieven slechts beperkt openbaar voor publiek 
Meded. Gelders Archief 

Het publiek moet rekening houden met be- - Personen die in het buitenland geboren 
perkingen van de openbaarheid van deze zijn en daarom niet gemakkelijk aan een 
archieven, het kan voorkomen dat zij geen geboortebewijs kunnen komen. Zij vragen 
inzage kunnen krijgen. een gewaarmerkt kopie uit de huwelijksbij-

lagen op voor een tweede of volgend huwe-
Een en ander is het gevolg van de Wet Be- lijk. 
scherming Persoonsgegevens (WPB). Deze 
wet zorgt voor een strikte beperking van de In deze gevallen zijn er meestal geen pro-
inzage in bestanden die de persoonlijke Ie- blemen met de inzage in de stukken van de 
venssfeer van natuurlijke personen bedrei- rechtbanken te verwachten, 
gen. Dit geldt met name voor dossiers jon
ger dan 110 jaar. - Personen die in het verleden partij waren 

bij voogdijzaken, erkenning van kinderen, 
Welke mensen vragen regelmatig inzage in uithuisplaatsing en ontzetting uit de ouder-
dossiers van arrondissementsrechtbanken lijke macht. Hierbij speelt de persoonlijke 
bij het Gelders Archief? levenssfeer van derden nadrukkelijk. Het 

kan voorkomen dat de rechtbank in deze 
- Personen die betrokken waren bij een gevallen om advies wordt gevraagd, 
echtscheiding en hun pensioenrechten wil
len doen gelden. 
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Speurtocht naar de Middeleeuwen (5) 
W.J. SchoII 

Eigenaar zijn van een echt schip is voor de 
meeste Harderwijkers niet weggelegd, 
maar samen met een afmeer compagnons 
is het wel haalbaar. Als compagnon wordt 
vaak gekozen voor een bloed- of aanver
want. Overlijdt een van de compagnons dan 
moet goed vastgelegd worden wat er met 
zijn aandeel gebeurt. Dit is een van de vele 
mogelijkheden betreffende transacties, 
waarbij familieleden betrokken zijn. Deze 
transacties zijn in Harderwijk vastgelegd in 
de recognitieboeken, waardoor het moge
lijk is fragmentgenealogieën op te stellen. 
De vermelde familierelaties zijn echter niet 
altijd eenduidig, zodat meestal pas na ver
gelijking met andere inschrijvingen over de 
juiste relatie een uitspraak gedaan kan 
worden. In deze serie artikelen worden de 
relevante stukken, nodig voor de construc
tie van een genealogie, tegen het licht ge
houden en daarmee wordt de lezer uitgeno
digd de conclusies op hun merites te beoor
delen. 

Inleiding 
Aan het slot van de vorige aflevering (Ons 
Erfgoed nr. 5, september-oktober 2004, p. 
156) kwamen we tot de conclusie dat de 
echtelieden Evert van Byssell en Lubbe 
overgrootouders zijn van de in 1622 met 
Peter Proper gehuwde Henrickje Lubberts. 
We traceerden kinderen en kleinkinderen 
van Evert en stelden vast dat twee van zijn 
kinderen, Gherbrant en Gheise, uit een eer
der huwelijk van Evert stammen. Evert 
heeft in de recognitieboeken zijn spoor na
gelaten en in deze aflevering zullen we zijn 
ouders opsporen en zelfs een glimp van zijn 
grootouders waarnemen. 

Evert van Byssell 
Het huwelijk van Evert van Byssell en Lub
be vond plaats in januari 15021 en Evert zal 
dus, uitgaande van een huwelijksleeftijd 
van 25 jaar, ca. 1477 geboren zijn. Aange
zien Evert twee kinderen had uit een eerder 
huwelijk, zal zijn geboortejaar waarschijn
lijk nog iets vroeger liggen. Een nadere 
aanwijzing omtrent zijn geboortejaar vin
den we in een verklaring van 7 augustus 
1555 waarin Evert van Byssell, oud 80 jaar, 
en Pouwels Hesselsz, oud 70 jaar, getuigen 
over de ligging van een hofstede en enige 
getimmerten achter het Nonnenconvent2. 
Enerzijds roepen deze 'ronde leeftijden' 
enige argwaan op, anderzijds wordt van een 
andere getuige vermeld dat deze 63 jaar is 
en klopt Everts genoemde leeftijd met onze 
eerdere schatting. Het lijkt dan ook niet ver 
gezocht om zijn geboortejaar te stellen op 
1475. Evert komt in de recognitieboeken 
veelvuldig voor, niet alleen als particulier 
persoon, maar ook als functionaris. Zo ge
tuigt hij in 1552 dat hij wel 20 jaar geleden 
meer dan eens gildemeester is geweest van 
het St. Petersgilde3. Evert zal visser/schip
per geweest zijn. In 1539 getuigen Evert 
van Bijssell en Gerrit Stuylinck, dat zij als 
rentmeesters vanwege de stad het wijnhuis 
verpacht hebben4. In 1550 en 1553 wordt 
Evert genoemd als gildemeester van het H. 
Kruisgilde5. In het gildeboek van het H. 
Kruisgilde wordt Evert als gildemeester 
vermeld in 1537 en 15516. Als zodanig ko
men hierin ook voor zijn zoon Aelt Evert-
sen (1548) en bovengenoemde Pouwels 
Hesselsen (1551, 1555 en 1556)7. In tegen
stelling tot het St. Petersgilde was het H. 
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Kruisgilde geen ambachtsgilde, maar een 
vereniging met als doel armlastige broeders 
(en zusters!) te ondersteunen. De inkomsten 
bestonden, voor zover valt na te gaan, voor
namelijk uit de uitgifte van zogenaamde 
rentebrieven. Uit een archiefstuk van elders 
blijkt dat Evert van Byssell tot op hoge 
leeftijd als gildemeester van het H. Kruis
gilde actief was. In 1558 probeert hij samen 
met gildemeester Pouwels Hesseltsoon een 
roggerente te innen van een inwoner van 
Elburg. Burgemeester en schepenen van 
Elburg wijzen hun vordering echter af, met 
als argument dat hun stadgenoot deze rente 
al jaren zonder enig probleem niet heeft be
taald. De beide gildemeesters kunnen tegen 
hun uitspraak binnen 14 dagen in beroep 
gaan8. Voor zover bekend is dit de laatste 
vermelding van Evert. Op 15 juni 1559 
blijkt hij overleden te zijn. (zie Ons Erf
goednr. 4, juli-augustus 2004, p. 107)9. 

Broers en zussen van Evert 
Voor het genealogisch verband is het voor
komen in de recognitieboeken als particu
lier van belang. Een spilpositie neemt dan 
in de vermelding van 3 juni 1533: Evert 
van Biissell met Lubbe zijn echte wijff en 
Gerrit Dirckz met Gryte zijn echte wijff 
dankten Jan Hartgerz en Bartruit zijn echte 
wijff voor de betaling van zes gld. als zij 
hun in het stadsboek bekend hebben voor 
hun zal. vaders en moeders versterf10. 

Eén bladzijde en 10 dagen verder, 13 juni 
1533: Wilhem Claess met Hannis zijn echte 
wijff dankten Jan Hertgerz en Bartruit zijn 
echte wijff voor de betaling van zes gld. 
eens als zij, luidens dezer stad boek, na hun 
vaders dood hebben solden11. Naast Evert 
en Lubbe hebben we ineens vier - Gerrit 
Dirckz, Gryte, Wilhem Claess en Hannis -
mogelijk zelfs zes - Jan Hartgerz en Bar
truit - nieuwe personen die of een familie
band met Lubbe of met Evert hebben. Ver
moedelijk loopt de band via deze laatste, 
want er is nog zo'n inschrijving, die nog 
eens twee namen aan het lijstje toevoegt: op 
7 mei 1533 danken Gerrit van Byssel van 
Campen met Lisgen zijn echte wijff Jan 
Hertgerz en Bartruit zijn echte wijff voor de 
betaling van zes gld. als zij na uitwijzing 
dezer stad boek, van zijn alderen wege na 
hun dood nog hebben solden12. We zien 
hier de naam Van Byssel, terwijl ook opvalt 
dat alle partijen een gelijk deel van zes gul
den erven. Toevallig is er ook een inschrij
ving waarop de erfdeling berust en deze in
schrijving laat van vrijwel alle tien hier ge
noemden duidelijk zien hoe de familieband 
is: op 3 augustus 1531 verklaren Jan Hart-
gerss en Bartruyt zijn echte wijff dat zij 
Gerbrant Ribbe hun vader zijn leven lang 
zullen onderhouden, waarvoor zij al zijn 
goed gebruiken zullen en na zijn dood zul
len zij de andere kinderen namelijk Gerrit 
Dirckz, Evert en Gerrit van Byssel en Han-

*«1 H| Ti-
3 juni 1533:Evert van Bijssel met Lubbe en Gerrit Dircks met Gryte danken 
Jan Hertgerz en Bartruit voor de betaling van zes gulden 

richten elk eens 
zes gld13. Van 
vier van de vijf 
echtparen staat de 
relatie nu vast, 
onduidelijk is 
nog of de band 
met Jan Hartgerss 
en Bartruyt via 
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hem of via haar loopt. Afgaande op het pa-
tronym Hartgerss bij Jan, zou Gerbrant dan 
de vader van Bartruyt moeten zijn. Op 12 
mei 1555 verklaart de 70-jarige Gijsbert 
Woltersz. dat hij in voortijden vijf jaar 
knecht is geweest bij de nonnen en dat het 
wel eens voorkwam dat 'Bartruyt van Bys
sell Jan Hartgers huisvrouw' hem verzocht 
het nonnenhek op te sluiten14. Bartruyt zal 
inderdaad Gerbrants dochter zijn. Waarom 
hij hier 'Ribbe' wordt genoemd is niet dui
delijk, een verschrijving of een patronym? 
Dat Hannisge eveneens een dochter is van 
Gerbrant, vindt zijn bevestiging in de ver
melding van 1511 waarbij Willem Claesz 
Hannesgen, Gherbrant van Bisells dochter, 
zijn echte wijff 100 gld. te morgengave 
geeft15. 

Twee Gerrits 
Opvallend is dat Evert twee broers blijkt te 
hebben met de naam Gerrit, de eerste 
meestal genoemd Gerrit Dirkz, soms met de 
toevoeging 'Van Byssell' en de tweede 
Gerrit van Byssell, soms met de toevoeging 
'Van Campen'. Dat.het twee verschillende 
mannen zijn, blijkt uit het feit dat zij ver
schillende echtgenoten hebben, resp. Griete 
en Lisgen, maar ook hieruit dat zij soms 
samen genoemd worden. Een verklaring 
voor het voorkomen van twee volwassen 
broers Gerrit zou kunnen zijn dat beide 
grootvaders Gerrit heten. 
Hoewel genealogen weten dat het voorkomt 
dat er in een gezin twee kinderen zijn met 
dezelfde naam, is het nu ook weer niet zo 
alledaags dat we daar zonder aandacht aan 
voorbij gaan. Ik weet niet of er ooit een 
percentage is bepaald van dit fenomeen, 
een percentage dat dan ook nog eens zal 
afhangen van de tijd en de regio. In veel 
gevallen (de meeste?) is het tweede kind 
met dezelfde naam geboren na de dood van 

het eerste, maar het komt ook voor dat bei
de kinderen volwassen worden. Hier heb
ben we als volwassen broers een Gerrit Dir-
ckz en een Gerrit van Byssel. Zou Gerrit 
Dirckz echt een zoon zijn van Gherbrant, 
waarom heet hij dan Dirckz? Is hij mis
schien een schoonzoon en Griete, zijn echt
genoot, een kind van Gherbrant? Waarom 
dan niet die dochter in 1531 genoemd, zo
als wel is gebeurd met Hannisge? Zou Ger
rit Dirckz een zoon zijn uit een eerder hu
welijk van de vrouw van Gherbrant, zodat 
hij een halfbroer is van Evert en Gerrit? 
Geldt dit dan wellicht ook voor Hannisge? 
Hoewel Gerrit Dirckz vrijwel steeds zo ge
noemd wordt, komt ook hij een enkele maal 
voor met de toenaam Van Byssell nl. in 
1502 geeft Gherit van Bisell Griete zijn 
echte wijf 50 enkele gld. te goeder tijd toe 
morgengave16 en in 1514 als Gherit van Bi
sell van Campen Gherit van Bisell zijn 
broeder machtigt in te manen wat Claes 
Hesselsz van der Schillinck hem schuldig 
is17. 

Hoe lastig het is om op de naamgeving af te 
gaan blijkt uit de aantekening van 1548: 

Gerrit Dericksz bekende dat het vergan
gen palme drie jaar geleden is dat hij en 
zijn huisvrouw zaliger in huwelijkse 
voorwaarden beloofd hebben hun kinde
ren Gerrit Vynck, Henrick Heuwers, 
Naell van Byssel, Weym Jongen, Anna 
Gerrits en Hille Gerrits elk 12 gld,, die 
nog niet betaald zijn18. 

Het lijkt wel of alle kinderen een eigen ach
ternaam hebben. Aangezien een van de kin
deren van Byssel wordt genoemd neem ik 
aan dat het hier om 'onze' Gerrit Dircksz 
gaat. Dat er in een gezin twee kinderen de
zelfde naam hebben wordt bovendien on
derstreept door de aantekening van 1558 
waarin bovengenoemde dochter Anna figu
reert: 
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Johan Crynssen schuldig aan zijn voor
kinderen, beide knechtjes en Gerrit ge-
noempt, samen 30 gl voor hun moeders 
goed, met goedvinden van Anna Gerrit 
Dericksdr als mhoye van de kinderen 
van moederswege19. 

Toevallig gaat het ook hier om twee kinde
ren Gerrit. Wie de inmiddels overleden 
moeder van de "beide knechtjes Gerrit" is 
blijkt uit de aantekening van 12 april 1551, 
waar Johan Crynss en Hille zijn echte wijf 
een huis kopen in de Grote Oysterwyck20. 
Hille zal eind 1557, mogelijk januari 1558 
overleden zijn. Zij wordt in 1551 nog een 
keer samen met Gerrit Dericks genoemd, 
als op 19 februari Anna Gijssges haar twee 
kinderen voor hun zal. vaders goed een ren
te bekent met goedvinden van Gerrit Der
ricks oldevader en Hille moye van vaders-
wege21. Deze Anna Gijssges is blijkbaar 
gehuwd geweest met een zoon van Gerrit 
Dircks: op 20 september 1535 geeft Jan 
Jonck Anna Gijsgens zijn echte wijf 50 gld. 
to morgengave22. Is deze Jan Jonck een 
zoon van Gerrit Derricks? Deze vraag kan 
bevestigend beantwoord worden. In de eer
ste plaats door de aantekening d.d. 16 de
cember 1539: 

Aert Petersz en Gerritje zijn echte wijf 
mede als volmacht van haar voordoch
ters en van Gerbert Ariaensz. volgens 
schepenbrief' van Bunschoten, danken 
hun moeder Ariaene Tollincks met haar 
kinderen, hun broeders en zusters voor 
de uitrichting van het versterf van hun 
zal. vader Gijsges Tollincks. Ariaen Tol
lincks met Thoenis haar zoon en geco-
ren momber en Thoenis Gijsgesz met 
Geertje zijn echte wijf, Jan Jonck Ger-
ritsz. met Anna zijn echte wijf en 
Gheerliff Petersz. met Bye Tollincks 
zijn echte wijf dragen op aan Aert Pe
tersz en Gerritje zijn echte wijf hun aan

deel als zij dus lange gehad hebben aan 
schipper Peter Jacobs schip23. 

Jan Jonck wordt hier dus als een zoon van 
Gerrit genoemd. In de tweede plaats volgt 
er na de morgengave van 1535, hierboven 
genoemd, op 21 augustus 1536, dus bijna 
eenjaar later de volgende verklaring: 

Evert van Byssell en Pouwels Hesselsz 
getuigen dat zij als vrunden en magen 
huwelijksluiden geweest zijn bij het 
hylick tussen Jan Jonck en Anna Gijss
ges en dat Gijsgen Tollincks en zijn 
huisvrouw met hun dochter in medegave 
beloofden het huis in de Oosterwijk daar 
Jan nu in woont met beddestede, bedde 
en een spinde en dat zij na hun dood 
evenwel mede toe deele gaan zullen24. 

We zien hier Pouwels Hesselz en Evert van 
Byssell als "vrunden en magen". Evert van 
Byssel en Gerrit Dircksz komen verder her
haaldelijk als duo in de recognitieboeken 
voor als zij samen één schuld bekennen en 
als een ander een schuld aan hen beiden be
kent. Op 17 november 1540 is Jan Jonck 
een van de borgen voor Pouwels Hesselsz 
voor het versterf van diens moeder Zwane 
Hessels25. Op 8 juni 1541 is Jan Jonck de 
jonge - dus niet automatisch identiek met 
de zoon van Gerrit Dircksz - borg voor o.a. 
Aelt Everts en Henrickje voor het versterf 
van haar moeder Feusse Nucken (zie Ons 
Erfgoed m. 5, sept-okt. 2004, p. 155)26. Al 
met al is er een duidelijk familieverband 
tussen Pouwels Hesselsz, Evert van Byssel 
en Jan Jonck dat loopt via Gerrit Dircksz. 
Op 31 januari 1555 worden o.a. genoemd 
Gerrit Vynck Gerritsz, Johan Crijnss en 
Johan Jonck en gaat het over het aandeel 
van de kinderen zijnde 1/7 deel aan een 
huis afkomstig van zal. Gerrit Dericksz.27 

Waarschijnlijk is Gerrit Dircksz voluit ver
noemd naar een van zijn grootvaders. Ik 
heb de indruk dat zo'n vernoeming voluit 
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eerder voorkomt in het geval de vernoemde 
overleden is. Zuiver hypothetisch veronder
stel ik dat Gerrit Dircksz vernoemd is naar 
zijn grootvader van moeders kant en de 
jongste Gerrit naar grootvader Van Byssell. 

De moeder van Evert 
In januari 1507 (Sabatto post Agnetis) is 
sprake van Hannisgen van Bisell en Gherit 
en Evert haar zonen28. In 1555 is Evert 80 
jaar oud en dus geboren ca. 1475. Gezien 
de volgorde van vermeldingen zijn Hannis-
ge, de echtgenote van Wilhem Claesz, en 
Gerrit Dircksz ouder. Nemen we ca. VA 
jaar tussen de geboorten dan zou Hannisgen 
omstreeks 1472 geboren zijn en zal het hu
welijk van haar en Everts ouders vrij kort 
daarvoor hebben plaatsgevonden. Op Va
lentijnsdag 1469 geeft Gherbrant Geritsz 
Hannes zijn echte wijf een morgengave van 
25 gulden29. 

Twee Gerbrants 
De vader van Evert komen we tegen als 
Gerbrant Geritsz, als Gherbrant van Byssell 
en eenmaal als Gherbrant Ribbe. Deze laat
ste vermelding is niet alleen duister maar 
ook verwarrend omdat in'dezelfde periode 
wel degelijk regelmatig een Gerbrant Ribbe 
in de recognitieboeken voorkomt, zij het 
niet in relatie tot de hierboven genoemde 
kinderen. De bedoelde Gerbrant Ribbe 
huwde kort voor 'onze' Gerbrant in januari 
1469 met Zwene31 en in 1473 met Wey-
me32, ook voor haar in tweede echt. Uit de 
jaartallen blijkt dat dit een andere persoon 
is dan Gherbrant van Byssell, die immers 
nog in 1492 met zijn vrouw Hanneke wordt 
genoemd. Gherbrant Ribbe wordt veelvul
dig genoemd Gherbrant Ribbeginszn, ook 
is er soms sprake van 'Ribbe, zijn vader' en 
in 1478 bekent Goutgin Ribbegins schuldig 
te wezen Gherbrant haar zoon twee gulden 
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14 februari 1469: Gherbrant Gerritsz geeft Hanneke 25 gulden te morgengave 

Op 12 mei 1492 worden zij tezamen ge
noemd: Gerbrant van Bijsel met Hanneken 
zijn wijff bekennen schuldig te wezen de 
gildemeesters van Sint Joryengilde 84 gul
den30. Deze schuld wordt in 1494 afgelost 
en is kennelijk aangegaan in verband met 
de koop van een huis. Aansluitend wordt 
namelijk opgemerkt dat Gerit Coninck en 
Albert Warmboltsz Gerbrant het huis op
dragen dat hij van hen heeft gekocht. Ge
zien het bovenstaande zullen we in Gher
brant Gerritsz van Bijssel en Hannisgen de 
ouders gevonden hebben van Evert en zijn 
broers en zusters. Duister is nog waarom in 
1531 Gherbrant genoemd wordt als Ger
brant Ribbe. 

voor zijn vaders goed33. In 1495 wordt 
Weyme Gerbrants Ribben weduwe ge
noemd, zodat deze Gherbrant uiterlijk dat 
jaar overleden zal zijn, hij wordt nog ge
noemd in 149234. Mogelijk is de eenmalige 
vermelding van Ribbe bij Gherbrant van 
Byssell een fout van degene die de akte in
schreef. Uit een enkele opmerking hier en 
daar valt op te maken dat de inschrijvingen 
zoals ze in de recognitieboeken voorkomen 
op een later tijdstip tot stand zijn gekomen. 
Ook het soms open laten van ruimte voor 
een naam wijst hier op. Voor de Gherbrant 
die geen ouder is van Evert kunnen we het 
volgende schema opstellen: 
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schema A 

Een raadsel 
Aangezien de inschrijvingen in de recogni-
tieboeken aanvangen in april 1453 is voor 
deze tak waarschijnlijk het uiterst haalbare 
bereikt. Van Gherbrant van Byssell weten 
we zijn patroniem en zijn vader zal dus 
Gerrit hebben geheten. Nu komt er vóór de 
vermelding van de morgengave van Gher
brant nog één van Byssell in de boeken 
voor. Het betreft Gerit van Byssell, voor het 
eerst vermeld in februari 145435 als hij als 
belender wordt genoemd van een huis in de 
Oosterwijk, en voor het laatst in oktober 
1470. Dit zou de vader kunnen zijn van 
Gherbrant. Echter, hoewel Gerrit tussen 
1454 en 147036 vele malen wordt genoemd, 
is dat nooit in relatie tot Gherbrant. De ver
meldingen van Gerrit zijn meestal korte 
schuldbekentenissen, er is echter een wat 
uitgebreidere inschrijving van april 1467 
die toch op een relatie met de naam Ribbe 
lijkt te wijzen. Hoewel de woorden niet 
moeilijk zijn en de strekking van het stuk 
duidelijk is, blijft de onderlinge relatie tus
sen de genoemden mij een raadsel. Ik geef 
het hier in extenso: 

Liefer Voet, Willem Dagerait ende Ailt 
van Hierde hebben een uutsprake ge-
daen tusschen Jan Joestsz ende Gherit 
van Bisell toecomende van sijnre doch
ter medegave so sij hen dat beloift heb
ben also dat Jan Joestsz ende Goutgen 
Ribbeghens wijff betalen sullen an han-

Ribbe(gin) x Goutgin 
1478 | 

Gherbrant Ribbeginsz 
(1444)-c. 1495 

x (1) 1469 Zwene 
x (2) 1473 Weyme 

den Gherit van Bisels 40 gulden up sulc-
ke dre terminen alse Henrick Gerits 
zwager sijn toechener geloift heft to be
talen ende de ander 10 gulden sullen 
daer wesen vuer dat Gerit en Goutgen in 
de brullefte uutgelecht hebben, uutge-
sproken onder eenre pene van tien olde 
schilden ende dat elc tottes anderen be-
hoiff37. 

Er is kennelijk onenigheid tussen Jan Joestz 
en Gerit van Byssell over een medegave. 
Dit laatste duidt erop dat het gaat om een 
huwelijk waarbij de vader zijn dochter een 
bruidsschat meegeeft. De onenigheid wordt 
beslist door drie schepenen, Liefer, Willem 
en Ailt. Aangezien Jan moet betalen veron
derstel ik dat de bruid zijn dochter is. Maar 
wie is dan de bruidegom. Gherit of Henric, 
die een toechener op afbetaling heeft ge
kocht? En wat is de rol van Goutgen? Enige 
maanden eerder, in januari 1467, worden de 
beide partijen Jan en Gherit ook al ge
noemd. Henric Gerritsz machtigt dan Gerit 
van Bisell inzake zijn rechtsvordering met 
Jan Joistsz.38 Zou de hier genoemde Henric 
dezelfde zijn als in de inschrijving van 
april? In 1472 duikt er een nieuwe Van 
Byssell in de boeken op: Roeter Woutersz 
is Ailtgin van Bisell 10 gulden schuldig 
vanwege de koop van een schip39. In 1480 
bekent Ailtgen van Bysell dat zij haar doch
ter Katherine Henrics 16 gulden loon schul
dig is40. Zou Katherine een dochter zijn van 
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bovengenoemde Henric en Ailtgen van Bi-
sell en zou daar sprake zijn van dat huwe
lijk? Ailtgen zal dan eerder een dochter van 
Gherit dan van Jan Joestsz zijn. Dat Henric 
daar zwager wordt genoemd klopt dan ook, 
aangezien in die tijd zwager vaak schoon
zoon betekent. Veel vragen, veel mogelijk
heden, misschien dat er in de toekomst uit 
andere bronnen een oplossing opduikt. 
De conclusies van deze aflevering staan 
weergegeven in schema 7, waarbij de hypo
thesen cursief en tussen haakjes staan. De 
zeven kinderen van Gerrit Dircksz zijn 
hierin niet opgenomen. 

het begrip ruimer genomen tot 'de man 
die door huwelijk met een echt familie
lid met mij verbonden is'. In het bijzon
der kan dit betekenen 'man gehuwd met 
mijn dochter', wij zouden zeggen 
schoonzoon, in welk geval er dus een 
verschil in generatie is! Wanneer er 
geen verdere aanduidingen zijn is dus 
onduidelijk wat de meer precieze relatie 
is met de zwager. Twee voorbeelden 
waarbij wel duidelijk is hoe het zwager
schap bestaat betreffen het echtpaar Eg-
bert Evertsz (van Byssell) x Nenne. 
(1) Op 11 maart 1543 draagt Gerrit 

schema 7 

1 
Bartmit 
ca. 1469 
X 
Jan Hartgersz. 

1 
Gherbrant<l) 

1 
Hannisge 
ca. 1471 
x l511 
Willem Claesz 

(Gherit van Byssell) 
(verm. 1454-1472) 

1 1 
Gherbrant van Byssell 

(1444) -1533 

(Gerit Dircksz) 

x Hannisgen 
1469 

1 1 
Gerrit Dirckz Evert van Byssell Gerrit 
ca. 1473-ca. 1555 1475-1559 
x1502 x1502 x 
Griete l eNN2°Ltibbe Lisgen 

1 1 1 
Geyse(l) Aelt Egbert 
X X X 
Rycket Lambert Henrickje Nenne 

1 
Clara Marie 
ie 1537 x 
Hessel Pouwels Wouter Crijnssen 

Aanvullingen 
• Eerder {Ons Erfgoed nr. 4, juli-augustus 

2004, p. 112) merkten we ten aanzien 
van familierelaties op dat het patroniem 
bij vrouwen zelden een patroniem is, 
maar in de meeste gevallen verwijst naar 
de echtgenoot. De aanduiding zwager 
kan ook tot misvattingen aanleiding ge
ven. In onze tijd duidt het de man van 
mijn zus, de broer van mijn partner of, 
iets verder weg, de man van de zus van 
mijn partner aan. In vroeger tijden wordt 

Nuck op aan Egbert Evertsz en Nenne 
zijn echte wijf, zijn zwager en dochter, 
o.a. 2 molder rogge 's jaars uit zijn huis 
in de Kleine Oosterwijk41. 

(2) Op 2 januari 1545 dankt Evert Gerritz 
Egbert Evertz en Nenne zijn echte wijf, 
zijn zwager en zuster, voor de uitrichting 
van 15 gld. van zijn zal. moeders ver
sterf. 

• Henric heeft een toechener gekocht (zie 
pag. 197). De letter e achter de o staat 
voor klinkerverlenging. Wij zouden een 
dubbele o (oo) schrijven, althans in een 
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gesloten lettergreep als in 'Ik koop', 
maar velen kunnen zich nog herinneren 
dat wij in een niet zo ver verleden ook 
schreven 'wij koopen'. Voor de klinker
verlenging wordt in de onderhavige pe
riode zowel de e als de i gebruikt. De 
naam Aalt kunnen we dus tegenkomen 
als Aelt en als Ailt, de uitspraak blijft 
Aalt. De ch en de g zijn uitwisselbaar 
zodat we ook kunnen schrijven - zonder 
dat de uitspraak verandert - dat Henric 
een toichener of een togener heeft ge
kocht. Togen betekent o.a. trekken, sle
pen. Henric heeft dus een vissersboot 
gekocht waarmee met een sleepnet ge
vist wordt. Wellicht was Henric ook lid 
van het togersgilde, o.a. genoemd in 
april 1497 als Gerit Ribbe als een gilde-
meester van het togersgilde Weyme, 
Gerbrant Ribben wijf, de schuld kwijt 
heeft gescholden die zij het gilde bekend 
heeft. 

• Van Byssell, in de recognitieboeken 
vrijwel altijd geschreven met dubbel s 
en dubbel 1, maar de y ook wel als ij of 
als i, lijkt als een familienaam te funge
ren, al zagen we dat niet alle nakomelin
gen automatisch deze naam voeren. Om
gekeerd is niet iedereen die Van Byssell 
genoemd wordt verwant aan de onder
zochte familie. Van Byssell kan ook ver
wijzen naar de plaats van herkomst. Het 
is een buurschap aan de Zuiderzeekust 
ongeveer midden tussen Harderwijk en 
Elburg en wordt nog onderscheiden in 
Lage Bijssel (onder Doornspijk) en 
Hooge Bijssel, iets meer naar het zui
den. 

Noten: 
1. ORAH inv. nr. 132,fol.64v 

2. ORAH inv. nr. 135, fol. 338 
3. ORAH inv. nr. 135, fol. 141 
4. ORAH inv. nr. 134, fol. 12v 
5. ORAH inv. nr. 135, fol. 49v, 180 
6. OAH, inv. nr. 1899, fol. 2 en 9 
7. OAH, inv. nr. 1899, fol. 3, 5, 9 en 19 
8. Oud Rechterlijk Archief Elburg inv. nr. 52, 

fol. 26 
9. ORAH inv. nr. 135, fol. 462 

10. ORAH inv. nr. 133, fol. 229 
11. ORAH inv. nr. 133, fol. 230 
12. ORAH inv. nr. 133, fol. 227 
13. ORAH inv. nr. 133, fol. 182v 
14. ORAH inv. nr. 135, fol. 280v 
15. ORAH inv. nr. 132, fol. 177v 
16. ORAH inv. nr. 132, fol. 65 
17. ORAH inv. nr. 132, fol. 226 
18. ORAH inv. nr. 134, fol. 376 
19. ORAH inv. nr. 135, fol. 398v 
20. ORAH inv. nr. 135, fol. 74 
21. ORAH inv. nr. 135, fol. 65v 
22. ORAH inv. nr. 133, fol. 292 
23. ORAH inv. nr. 134, fol., 16 
24. ORAH inv. nr. 133, foL316v 
25. ORAH inv. nr. 134, fol. 51 
26. ORAH inv. nr. 134, fol. 92v 
27. ORAH inv. nr. 135, fol. 266v 
28. ORAH inv. nr. 132, fol. 123 
29. ORAH inv. nr. 130, fol. 55 
30. ORAH inv. nr. 131, fol. 170v 
31. ORAH inv. nr. 130, fol. 53 
32. ORAH inv. nr. 130, fol. 132 
33. ORAH inv. nr. 130, fol. 211 
34. ORAH inv. nr. 131, fol. 196 resp. 167v 
35. ORAH inv. nr. 129, fol. llv 
36. ORAH inv. nr. 130, fol. 84 
37. ORAH inv. nr. 130, fol. 21v 
38. ORAH inv. nr. 130, fol. 16v 
39. ORAH inv. nr. 130, fol. 116v 
40. ORAH inv. nr. 131, fol. 13 
41. ORAH inv. nr. 134, fol. 160 
42. ORAH inv. nr. 134, fol. 237v 
43. ORAH inv. nr. 133, fol. 3v 
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Had de maan zich nu maar netter gedragen 
H. Feikema 

Inleiding 
Vaak hoor je dat men genealogen maar 
saai vindt. Ze zitten in stoffige archieven 
met ernstige gezichten in oude boeken te 
snuffelen en zijn alleen maar geïnteres
seerd in overleden mensen. Natuurlijk, als 
je met familieonderzoek begint is het geen 
opwindend werk. Je moet eerst namen en 
data verzamelen om verder te kunnen ko
men. En dat is inderdaad soms een verve
lende bezigheid. Het wordt leuker wan
neer je de stamboom kunt aankleden. Bij
voor- beeld met gegevens over je voorou
ders, zoals wat voor mensen het waren en 
in wat voor tijd ze leefden. Het wordt pas 
echt interessant wanneer je ontdekt dat je 
bijzondere voorouders hebt, bijvoorbeeld 
een beroemde kunstenaar, een graaf of 
een koning. En wanneer je denkt dat je 
voorouders alleen maar in ons land heb
ben geleefd, kom je er opeens achter dat 
sommige van hen uit het buitenland kwa
men. Bezig zijn met familieonderzoek is 
eigenlijk niet anders dan een grote ont
dekkingsreis. Je wilt steeds meer weten en 
steeds verder terug naar het verleden. 

Tijdens mijn zoektocht kwam ik interes
sante dingen tegen. Eén minder leuke ont
dekking wil ik hier noemen. Het gebeurde 
heel toevallig een paar jaar geleden tij
dens een korte vakantie in Wenen. Mijn 
eerste reactie was er een van ongeloof. Dit 
kan niet waar zijn! Dit is nonsens! Mijn 
nieuwsgierigheid won het gelukkig van 
mijn scepsis en ik ben mij nader in het 
onderwerp gaan verdiepen. Nu kan ik 
zeggen dat mijn twijfel is verdwenen, al is 
het laatste woord hierover nog lang niet 
gezegd. Een ding is zeker, de consequen

ties voor de genealogie zijn groot. In mijn 
lezing op de Nationale Genealogische 
Dag op 27 september 2003 in Delft heb ik 
hieraan al enige aandacht besteed. Nu wil 
ik u vooral attenderen op een recent ver
schenen boek waarin u veel meer infor
matie over dit onderwerp kunt vinden. Ik 
laat dit voorafgaan door een korte voorge
schiedenis. 

Voorgeschiedenis 
Het is ruim dertig jaar geleden dat ik mij 
met genealogie ging bezighouden. In die 
zelfde tijd publiceerde de Amerikaanse 
astronoom R.R. Newton een artikel over 
de maan. Het was hem opgevallen dat de 
maan zich in de periode tussen ongeveer 
700 en 1300 anders had gedragen dan in 
de jaren daarvoor en daarna. Dit bracht 
hem er toe om te veronderstellen dat er in 
de wisselwerking tussen de aarde en de 
maan nog andere krachten werkzaam zijn 
dan alleen de zwaartekracht. Toen heb ik 
niet kunnen bevroeden dat dit onderzoek 
vele jaren later zulke grote gevolgen voor 
mijn genealogisch onderzoek zou hebben. 
Want de door Newton aangedragen ver
klaring van het vreemde gedrag van de 
maan werd een aantal jaren later nog eens 
kritisch door een jonge wiskundige (A.T. 
Fomenko van de universiteit in Moskou) 
bekeken. Hij kwam er achter dat er iets 
mis was met de datering van de maans
verduisteringen in de vroege middeleeu
wen die Newton voor zijn onderzoek had 
gebruikt. Na revisie van deze data kon hij 
aantonen dat de maan zich in het verleden 
toch netjes had gedragen. In 1981 publi
ceerde hij hierover een artikel. 
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Gevolgen voor de genealogie 
Wat heeft dit nu allemaal met genealogie te 
maken? Op het eerste gezicht helemaal 
niets, maar als we ons realiseren dat ons 
familieonderzoek staat of valt met de be
trouwbaarheid van de historische bronnen, 
dan geeft het bovenstaande verhaal toch 
wel te denken.Want als data van maansver
duisteringen al niet kloppen, wat klopt er 
dan nog meer niet? Voor Fomenko was het 
in ieder geval een aanleiding om zich wat 
meer in de geschiedenis te verdiepen. Hij 
kwam tot de ontdekking dat de geschiede
nis van Europa totaal anders is dan wij op 
school hebben geleerd. Zo is bijvoorbeeld 
het verleden kunstmatig met vele eeuwen 
verlengd en hebben gebeurtenissen in de 
middeleeuwen model gestaan voor de ge
schiedschrijving van de antieke oudheid. 
Kortom, volgens hem klopt niets van de 
geschiedenis van de periode voor het jaar 
1000 na Chr., zoals die in de leerboeken is 
beschreven. Maar heeft hij gelijk? Ik vrees 
van wel, want hij komt met zoveel overtui
gend bewijsmateriaal dat het moeilijk is 
zijn bewering te weerleggen. Bovendien is 
hij niet de enige die op het huidige histori
sche model kritiek heeft. Al sinds de invoe
ring hiervan in de zestiende eeuw werden er 
kritische geluiden geuit, doch hier werd 
nooit serieus op gereageerd. En voor zover 
ze wel door de gevestigde wetenschap wer
den gehoord, was een hardnekkig stilzwij
gen vaak de enige reactie. De kracht van 
Fomenko is dat hij zijn kritiek van een ste
vige wetenschappelijke fundering heeft 
voorzien, die moeilijk is te negeren. Alleen 
zijn stem werd hier in het westen nauwe
lijks gehoord, daar vrijwel alle publicaties 
in het Russisch zijn. Slechts in beperkte 
kring waren zijn onderzoeksresultaten be
kend. 

Gelukkig is daar nu sinds kort verandering 
in gekomen. In het najaar van 2003 ver
scheen er een Engelse vertaling van het eer
ste deel van de onder zijn redactie uitgege
ven zevendelige reeks boeken over chrono
logie met de intrigerende titel History: Fic-
tion or Science? (Geschiedenis: Fictie of 
Wetenschap?). Het is een prachtige en zeer 
lezenswaardige uitgave met heel veel foto's 
en oude illustraties. Voor genealogen met 
aansluitingen op oude middeleeuwse adel
lijke geslachten zijn vooral de figuren van 
parallellen tussen dynastieën interessant. 
Maar het is ook een schokkend boek, want 
ons vertrouwen in de eerlijkheid van vroe
gere historici en andere geleerden wordt 
behoorlijk op de proef gesteld. Het is alleen 
jammer dat het boek nog niet in het Neder
lands is vertaald. Of dit ooit zal gebeuren, 
betwijfel ik, want de gevestigde weten
schap zal het hier zeer waarschijnlijk niet 
waarderen dat een breder'publiek van hun 
feilen kennisneemt. Bent u de Engelse taal 
niet machtig, dan kan ik u dit boek toch 
aanraden, want de voor genealogen van be
lang zijnde schema's en afbeeldingen spre
ken voor zichzelf. 

Fomenko en zijn medewerkers hebben zich 
niet alleen met de geschiedenis van Europa 
beziggehouden. Ook die van bijvoorbeeld 
Egypte, het Bijbelse Land en India zijn aan 
een nader onderzoek onderworpen. Zelfs de 
ontstaansgeschiedenis van het christendom 
heeft hun aandacht gehad. Van al deze on
derzoeken zijn publicaties verschenen. He
laas vrijwel allemaal in het Russisch. Als 
deze taal voor u geen probleem is, kunt u 
op hun website meer informatie over hun 
uitgaven vinden. 
Wie durft er nu nog te beweren dat genea
logie saai is? 
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Mediëvistiek 
H.M. Lups 

De problematiek die de heer Feikema in 
zijn artikel Had de maan zich nu maar net
ter gedragen aansnijdt, is tamelijk oncon
ventioneel, om niet te zeggen controversi
eel. De redactie is van mening dat het in 
ieder geval de moeite waard is de lezers in 
kennis te stellen van het bestaan van opvat
tingen die strijdig zijn met de gangbare 
chronologie. Een zinsnede die ons in het 
bijzonder verbaasd heeft, is ons ver
trouwen in de eerlijkheid van vroegere his
torici en andere geleerden wordt behoorlijk 
op de proef gesteld. Hier wordt immers ge
suggereerd dat 'vroegere historici en andere 
geleerden' ons bewust hebben misleid, vele 
jaren en op wereldschaal. Het valt ons 
moeilijk in een dergelijk complot te gelo
ven. 

Wij genealogen proberen de geschiedenis 
van onze familie zo ver mogelijk in de tijd 
terug te herleiden op grond van de door ons 
gevonden bronnen, die uitkomst moeten 
geven over verbanden, data en plaats. In 
principe steunen wij daarbij op bronnen, die 
ten tijde en op de plaats van de gebeurtenis 
zijn vastgelegd en waarvan de echtheid be
wijsbaar is (als we onze gegevens niet klak
keloos van anderen overnemen. Weliswaar 
blijven ook wij tot nu toe altijd met een 
probleem zitten: er wordt gesteld dat tien 
procent van de kinderen onecht is. een tijd 
geleden sprak ik met iemand die aan een 
bepaalde erfelijke ziekte leed. De specialist 
bij wie die persoon in behandeling was 
bouwde stambomen op van families die aan 
erfelijke ziekten leden (erfelijkheidsonder-
zoek). Deze persoon, ook een fanatiek ge-
nealoog, mocht eens het dossier van de fa

milie doorkijken. Daarbij viel het op dat er 
in verschillende gezinnen kinderen voor
kwamen die een andere bloedgroep dan de 
vader en de moeder hadden (dit was in de 
tijd voor het DNA-onderzoek). Daar is dus 
kennelijk een andere vader aan te pas geko
men. Met dit voorbehoud voor ogen staan 
ons doorgaans velerlei bronnen ter beschik
king, die we bij ons onderzoek kunnen ge
bruiken, al zijn er helaas door allerlei oor
zaken ook vele verloren gegaan of ontbre
ken door andere oorzaken. In het algemeen 
zijn de zaken die ons interesseren redelijk 
gedocumenteerd al ligt niet alle informatie 
voor het opscheppen. Vaak laten voorou
ders meerdere sporen na. We vinden ze o.a. 
in doop-, trouw-, en begraafregisters, han
delingen van de kerkenraad, gerechtelijke 
archieven, notariële archieven, belastingre-
gisters, diverse belastingregisters enz. 
Wanneer we verder in de tijd teruggaan 
wordt het vinden van documentatie moeilij
ker, zeker als men tot in de Middeleeuwen 
en vroege Middeleeuwen terecht komt. Dan 
worden we nu opeens geconfronteerd met 
de theorie die ontwikkeld is door de heer A. 
T. Fomenko Hier durf ik mij niet over uit te 
laten. Wel weet ik dat er o.a. een onder
zoekschool Mediëvistiek bestaat. Het is een 
samenwerkingsverband van de onderzoeks
groepen die zich bezighouden met de Mid
deleeuwen van zes Nederlandse universitei
ten. De school verzorgt o.a. een nationaal 
onderzoekprogramma dat de activiteiten 
van de lokale instituten op het gebied van 
de studie van de Middeleeuwen van de zes 
deelnemende universiteiten bundelt. Ook in 
o.a. Vlaanderen houdt men zich met dit 
item bezig. Zo werd er in oktober 2002 te 
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Utrecht, georganiseerd door de onderzoek
school en de Vlaamse werkgroep een con
gres georganiseerd met als thema: Terug 
naar de bronnen. Hier ging het vooral om 
de vraag hoe er in verschillende disciplines, 
die zich met de Middeleeuwen bezighouden 
wordt omgegaan met primaire bronnen. 
De geschiedenis van de Middeleeuwen, zo
als wij die geleerd hebben, hoef ik niet 
weer te geven. De bestudering van de bron
nen kent verschillende invalshoeken, waar
bij ik wel even zou willen stilstaan. 

In de eerste plaats zijn er de schriftelijke 
bronnen, die uiteraard bij het teruggaan in 
de tijd schaarser worden. Ze kunnen wor
den verdeeld in administratieve en beschrij
vende bronnen. 
De administratieve, ook wel archiefbronnen 
genoemd zijn momentopnamen. Een twee
tal voorbeelden komt elders in dit nummer 
aan de orde: De stad Zaltbommel strijdto
neel in een veertiende eeuws drieluik van 
inname, belegering en herovering anno 
1366 gereconstrueerd uit de inkomsten van 
de wapenschouw en de voedseluitgaven op
getekend in de ambtmanrekening van heer 
Hubert van Culemborch, en de Enqueste, 
een inventarisatie van huizen en landerijen 
in Holland, een tweetal cd's die wij deze 
maand hopen uit te brengen. Andere voor
beelden zijn rechtshandelingen (oorkon-
den),zoals o.a. het Haarlemse stadsrecht 
van 1245. Verder vallen ook bestuurshan
delingen (akten) daaronder. Ook aanteke
ningen van inkomsten en uitgaven, verba
len, administraties als boekhoudingen en 
burgerboeken en stadsrekeningen. Daar
naast zijn brieven (o.a. bijv. van Bonifatius) 
en dagboeken bewaard gebleven. 
Een aspect daarbij is dat de geschreven do
cumenten lang niet allemaal in de oorspron
kelijke toestand zijn bewaard. In een aantal 

gevallen zijn ze als afschrift bewaard. Zelfs 
akten van enkele honderden jaren geleden 
kunnen al niet of nauwelijks meer leesbaar 
zijn. Ook werden akten wel vervalst om ze
kere rechten te kunnen claimen. 
De beschrijvende bronnen zijn geschiedbe-
schrijving zoals de Narracio !) en de Chro-
nicon Tielense (de Tielse kroniek)2). Zij 
beogen bepaalde zaken voor het nageslacht 
vast te leggen. Deze indirecte bronnen ver
schaffen ons kennis van de historische ge
beurtenissen en processen, zoals de auteur 
deze ter kennis kreeg en verwerkte. Vaak 
zullen de voorvallen die beschreven werden 
mondeling aan de auteur zijn overgeleverd 
wat o.a. risico inhoudt met betrekking tot 
de juiste datering. Naarmate het aantal 
schakels tussen de vervaardiger van de bron 
en het historisch feit kleiner is zal de be
trouwbaarheid van de bron groter zijn. 

Naast schriftelijke bronnen zijn er ook niet 
schriftelijke, die het onderzoek kunnen on
dersteunen, zoals gebruiksvoorwerpen, 
munten en aardewerk, resten van woningen 
en nederzettingen, grafresten, grafstenen 
maar ook groeiringen in gebruikt hout. Ook 
afbeeldingen en schilderijen kunnen infor
matie geven. 

Als basis hulpwetenschappen voor histori
sche studies komen we tegen: 
Paleografie 
De wetenschap die zich bezighoudt met het 
bestuderen van oude schriftvormen, het 
ontcijferen van oude teksten en het onder
zoek naar tijd en plaats van ontstaan van 
manuscripten. De paleografiek is nauw ver
bonden met epigrafiek (kennis van inscrip
ties), numismatiek (munt- en penningkun-
de), sfragistiek (kennis van zegels) en ui
teraard met de oorkondenleer (diploma
tiek). 
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Oorkondenleer of diplomatiek 
Hulpwetenschap van de geschiedenis, die 
de oorkonden in hun formele eigenschap
pen bestudeert. Het wezenlijke en voor
naamste doel is na te gaan of de vormen-
kenmerken van de documenten volledig be
antwoorden aan de normen van de tijd en 
de instelling (kanselarij) waaruit ze bewe
ren te stammen. In het geval van het origi
neel moeten zowel de externe als de interne 
kenmerken conform zijn aan de tradities, 
bij een kopie de interne. O.a. sleutel tot 
echtheidskritiek van middeleeuwse bron-
nen.Het gaat om de typische tekstuele 
structuur van de oorkonde, die in elke peri
ode en in elke instelling aan eigen voor
schriften onderworpen was. Grondlegger 
van de oorkondenleer is de Franse benedic
tijn Dom Jean Mabillon met zijn werk De 
re diplomatica libri VI (1681). 
Linguïstiek of taalwetenschap 
Deze tak van wetenschap houdt zich bezig 
met het verschijnsel taal. Van een systema
tische taaistudie is pas sprake vanaf het be
gin van de negentiende eeuw. Daarbij is 
een grondige kennis van het 
(middeleeuwse) Latijn voorwaarde. 
Chronologie 

De wetenschap van de tijd in Nederland 
tijdrekenkunde genoemd. Deze valt uiteen 
in twee delen: 
1. de astronomische chronologie, die o.a. 
tot taak heeft de bestudering van methoden 
waarmee men aan de hand van astronomi
sche gegevens het juiste tijdstip en eventu
eel de juiste plaats van gebeurtenissen uit 
de historie en protohistorie. 
2. de technische chronologie die handelt 
over het kalenderwezen en de historische 
ontwikkeling daarvan. 
Geografie (aardrijkskunde) 
Deze tak van wetenschap kent verschillen
de richtingen. Voor historici en genealogen 

is vooral historische geografie actueel. Men 
denke aan verdwenen plaatsen, dorpen enz. 
in Zeeland, waar bijv. kloostergoederen en 
landerijen lagen van soms ver verwijderde 
kloosters, waar men soms nog documenta
tie kan vinden. In Friesland bijv. hebben 
verschillende kloosters gestaan, die min of 
meer uitgebreide bezittingen hadden o.a. 
aan land waarvoor door de gebruikers be
taald moest worden. Van die kloosters zijn 
min of meer uitgebreide archiefstukken be
waard gebleven, die informatie kunnen ver
schaffen. Ook in Friesland: bij Rohel zou
den nog grafstenen van een verdronken 
kerkhof in het Tjeukemeer liggen. 

Maar ook: 
Archeologie, die o.a. (vergelijkend) materi
aal verschaft. Men denke bijv. aan de wijze 
van begraven, maar ook aan de ontwikke
ling van het bouwen. Hier te lande is na de 
Romeinse tijd lange tijd het vervaardigen 
van bakstenen in onbruik geraakt. De oude
re kerkjes waren als regel van hout evenals 
de andere gebouwen. Stenen werden uitge
hakt/gezaagd in bijv. van Duitsland naar 
onze streken gevoerd. Al bij al een kostbare 
zaak. 
Methoden van tijdsbepaling, 
In 1949 werd een techniek ontdekt waar
mee van organische stoffen als bot, hout, 
houtskool, perkament kon worden bepaald 
hoe oud ze waren. Ieder levend wezen slaat 
tijdens haar of zijn leven radioactieve kool
stof op (C14). Als het organisme dood is 
wordt dat C14 steeds minder. Omdat be
kend is hoe snel dat gat kan men het C14 
gehalte van een te onderzoeken object ver
gelijken met dat van een levend, zodat de 
ouderdom kan worden bepaald. Deze me
thode is niet volmaakt en van 1949 af gere
geld bijgewerkt. 
De beste methode is, waar mogelijk, de 
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Moerbeiboom die omstreeks 1913 nog bij Goes 
stond. Deze boom zou door Jacoba van Beieren 
zijn geplant. Afb. ontl. aan D.A. Zoethout, De 

plant in nijverheiden handel, 1914 

jaarringen in hout te bestuderen. Men heeft 
omdat de groeiringen onregelmatig zijn, 
een lange reeks van opeenvolgende jaarrin
gen kunnen construeren. Door vergelijking 
is het nu mogelijk de ouderdom van gebou
wen of voorwerpen te bepalen. Dit als con
trolemiddel op langs andere wegen verkre
gen resultaten. Het is daarom niet verwon
derlijk dat bijv. archief en archeologie in 
Delft in de nabije toekomst gaan fuseren tot 
Regionaal Historisch Centrum Delft. Beide 
vullen elkaar aan en hebben al diverse sa
menwerkingsverbanden in de regio. 

Slot 
Uit het voorgaande moge blijken dat de tra
ditionele historische wetenschapsbeoefe
ning niet lichtvaardig op oude stramienen 
voort borduurt, maar tot verantwoorde con
clusies tracht te komen. 
Het lijkt mij daarom waarschijnlijk dat Ka-
rel de Grote voorlopig in onze geschiede
nisboekjes kan blijven staan. 

Noten: 
1. Een verhaal over Groningen, Drente, Coevor-
den en allerlei andere zaken onder verschillende 
Utrechts bisschoppen, ingeleid, uitgegeven en 
vertaald door Hans van Rij. Vertaling van 
'Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de 
Covordia et de diversis alliis sub diversis 
episcopis Traiectensibus', uitgever Verloren 
1989. 
De narracio werd rond 1233 geschreven. 
2. De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de 
Lage Landen van de volksverhuizingen tot het 
midden van de vijftiende eeuw met een vervolg 
over de jaren 1552-1566, ingeleid en vertaald 
door Jan Kuys, Leontien de Leeuw, Valentijn 
Paquay en Remi van Schaïk, uitgever Verloren 
1983. Het Chronicon Tielense is oorspronkelijk 
een geheel met de hand geschreven boekwerk, 
waarvan in 1789 een teksteditie verscheen ver
zorgd door Joh. Did. van Leeuwen (Auctoris 
incerti Chronicon Tielense). 

Te koop: 
Haza Data voor 50 euro (exclusief eventu
ele verzendkosten; Familiekundliche 
Nachrichten 1998 en 1999; Jaargangen 
Ons Erfgoed 1998, 1999,2000, 2001, 
2002, 2003; Jaargang 2003 CBG en Jaar
boeken 2002 en 2003. Tezamen euro 25 
(exclusief eventuele verzendkosten) 

J.J.A. Bartelsman, tel. 0297-241360 
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Een familiewapen laten registreren? 
H.M. Lups 

Familiewapen op grafzerk. 
Ontl. aan J. Kuijper, De heraldiek in bouwkunst 

en aanverwante vakken, 1910 

Inleiding 
Enkele weken geleden belde er om tien uur 
's avonds nog iemand bij me aan met de 
vraag of ik kon nagaan of zijn familie een 
familiewapen had. Zijn naam doet er hier 
niet toe, maar het was gelukkig geen alge
mene naam. Ik kon hem, zo zonder verdere 
familiegegevens, geen uitsluitsel geven, 
maar hem wel vertellen hoe hij een ant
woord op zijn vraag kon krijgen. Zowel in 

de literatuur als op internet bleken mensen 
bezig met genealogisch onderzoek naar dra
gers van zijn familienaam. Ik heb hem aan
geraden contact met deze mensen op te ne
men en uit te zoeken of en hoe hij in die 
familie(s) paste. Eerst dan was er een reëel 
antwoord op zijn vraag te geven. In dit ge
sprek kwam ook de registratie van familie
wapens aan de orde. Vanzelfsprekend is 
dan de volgende vraag: hoe staat het mo
menteel hier te lande met de wapenregistra-
tie? 
In sommige ons omringende landen bestaan 
officiële heraldische instellingen In Enge
land verleent en registreert de College of 
Arms onder meer alle familiewapens. Ook 
in België is registratie mogelijk. 
In Nederland zijn er, buiten de wapens die 
vallen onder de Hoge Raad van Adel, geen 
officiële regels. In feite staat het iedere bur
ger vrij een wapen te voeren al heeft dat 
vandaag de dag weinig praktisch nut. 

Een wapen zoeken of laten ontwerpen 
Voor de meeste genealogen is het aantrek
kelijk wanneer er bij de rechtstreekse voor
vaders een familiewapen wordt gevonden. 
Men kan dan met recht dat wapen blijven 
voeren. Het komt ook regelmatig voor dat 
men er (nog) geen vindt. Hierbij zij opge
merkt dat nog lang niet alle bronnen op dit 
terrein uitputtend zijn ontsloten of bekend 
bij de zoekende genealoog. Sommigen pro
beren dan maar zelf een wapen te ontwer
pen maar de kans is groot dat er iets te 
voorschijn komt dat o.a. heraldisch niet 
(helemaal) verantwoord is of dat al wordt 
gebruikt door een andere familie. Het komt 
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ook veelvuldig voor, indien inderdaad nog 
geen familiewapen gevonden is, dat men 
besluit als bekroning op het genealogisch 
onderzoek een nieuw wapen te laten ont
werpen maar ook daaraan zitten nogal wat 
haken en ogen. Zo stappen velen direct naar 
een heraldisch tekenaar en dan wordt in on
derling overleg een wapen ontworpen. Dat 
mag, zo ging dat immers vroeger ook. Tot 
welke heraldisch tekenaar moet men zich 
wenden? Er zijn verschillende personen als 
heraldisch tekenaar/ontwerper aktief, maar 
niet iedereen is even betrouwbaar of vak
kundig. De bekendste heraldische tekenaars 
van dit moment zijn, voor zover ik na heb 
kunnen gaan, C. Böhms uit Den Haag, C.Q. 
C.M. Walschots uit Rijswijk, P. Bultsma uit 
Kollum, W. Coolen uit Berkel-Enschot en 
H.K. Nagtegaal uit Delft. 
Als regel komt er - in ieder geval in samen
spel met een van deze heren - een wapen te 
voorschijn, dat de persoon in kwestie aan
spreekt en dat ook aan de heraldische regels 
voldoet. Bovendien zal er niet gemakkelijk 
usurpatie, het gebruiken van een wapen, dat 
al door een andere familie werd of wordt 
gevoerd, optreden. 

Als de aanvragers tevreden zijn overwegen 
zij vaak hun wapen te laten registreren, zo
dat vast ligt dat het hun familiewapen is. En 
in ieder geval dat er geen andere familie 
eenzelfde wapen laat registreren. Met kant 
en klare wapens zijn heraldische commis
sies niet altijd zonder meer blij, want de he
raldische commissies worden zo voor het 
blok gezet met een afgerond wapen. Zij 
willen immers zelf bepalen of een wapen 
correct is. Dit heeft in het verleden tot di
verse conflicten geleid. Een wapen kan bij
voorbeeld heraldisch wel correct zijn maar 
esthetisch niet om aan te zien. Verder ver
schillen heraldici nog wel eens van mening 
over de vraag wat heraldisch wel en wat 

niet verantwoord is. Toch is het in het alge
meen dan ook prijzenswaardig dat een aan
tal deskundigen hun oordeel over het ont
werp geeft. Uit de tijd dat ik nog bij het He
raldisch Tijdschrift betrokken was, herinner 
ik mij soms verhitte discussies over het al 
dan niet verantwoord zijn van bepaalde he
raldische afbeeldingen. 
Gevoelig ligt het als de ontwerper en de 
aanvrager een goed en mooi ontwerp heb
ben ingeleverd en de commissieleden op 
grond van hun persoonlijke mening veran
deringen willen aanbrengen. Ook hier is 
echter soms van toepassing dat de beste 
stuurlui aan wal staan en dat over smaak 
niet valt te twisten. Hoe dan ook, zo'n be
sluit tot verandering kan in sommige geval
len extra kosten met zich mee brengen om
dat het wapen opnieuw geschilderd of per 
computer getekend moet worden. Boven
dien zit de aanvrager met een ander wapen 
in zijn maag dat hij niet voor ogen had. In 
de meeste gevallen gaat het prima, maar 
helaas komt dit verschil van mening wel 
eens voor. In dat geval kan de aanvrager het 
beste contact met de ontwerper opnemen 
voor een goed advies. 

Daarom ook wordt aangeraden, indien men 
een wapen wil laten registreren, eerst con
tact op te nemen met de instantie waar men 
het wapen wil laten registreren. 
De betreffende commissie zal bijna altijd 
aanraden eerst een proefontwerp aan te bie
den om pas na goedkeuring het wapen defi
nitief door de tekenaars te laten tekenen. 
Dit om teleurstelling te voorkomen. 
De heraldiek is in Nederland niet bij wet 
geregeld en iedereen heeft het recht een wa
pen te voeren. Maar er zijn, zoals we in het 
voorgaande zagen, wel regels. De registra
tiecommissies waken over de juiste toepas
sing daarvan. 
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Wat zijn de registratiemogelijkheden 
hier te lande? 
De Hoge Raad van Adel houdt de registra
tie bij van gemeentewapens, overheidsli
chamen en van de Nederlandse adel. Voor 
burgerlijke wapens kunnen we daar niet te
recht. Maar het is in Nederland wel degelijk 
mogelijk om burgerlijke familiewapens 
(tegen vergoeding) te laten registreren. Dit 
kan onder andere bij het Centraal Bureau 
voor Genealogie (vanaf 1971, publicatie in 
hett Jaarboek)), de afd. Heraldiek van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging 
(vanaf 1995, publicatie in het Heraldisch 
Tijdschrift en Gens Nostra), maar ook bij 
de Fryske Rie foar Heraldyk (Friese Raad 
voor Heraldiek) (vanaf 1962, publicatie in 
het Jierboek), het Drents Heraldisch Colle
ge (vanaf 1998, publicatie in het Drents Ge
nealogisch Jaarboek) en het zou ook moge
lijk zijn bij het Consulentschap voor Heral
diek in de provincie Groningen (hierover 
vond ik nog geen verdere informatie). 

Het prijskaartje van wapenregistratie 
We zagen reeds dat registratie op verschil
lende manieren mogelijk is. 
Om inzicht in de daar aan verbonden kosten 
te krijgen vergelijk ik die van de twee 
grootste instellingen, die landelijk werken: 
het Centraal Bureau voor Genealogie en de 
Nederlandse Genealogische Vereniging, 
afd. Heraldiek. De andere drie hebben een 
regionaal karakter hebben en spelen in het 
totaalbeeld mogelijk een ondergeschikte 
rol. Daarnaast zijn er enkele particuliere 
personen/bureautjes, die tegen goed geld 
een wapen ontwerpen en bij hun bureau re
gistreren. Registratie bij een dergelijk bu
reau lijkt me weinig zin te hebben. Laat u 
zich beslist niet verleiden een wapen te la
ten ontwerpen en te registreren bij dergelij
ke particuliere bureautjes. Prijzen die ik zag 

logen er niet om, er is geen enkele garantie 
dat u over een heraldisch verantwoord fa
miliewapen beschikt en ook vraag ik me af 
wat de registratie bij een dergelijk bureau 
voorstelt. Dan duiken de notoire oplichters 
op. Enkele jaren geleden kon men voor een 
zacht prijsje een map bestellen met een aan
tal genealogische gegevens en een passend 
familiewapen. Puur nep. Noch de familie-
gegevens, noch het wapen deugde. Zo 
bleek een dergelijk wapen, toen wij het uit
zochten, een heerlijkheidswapen uit de 
buurt van Leiden te zijn. En net voor ik dit 
artikel afsluit wordt ik er op attent gemaakt 
dat er ook in België een Nederlands bedrijf 
actief was. 
Ter informatie en waarschuwing geven we 
hierna het bericht ontleend aan "De Mor
gen" van 27 november 2004 (Belgische 
Courant). 

Zware straf voor oplichting met stambo
men 
De Antwerpse correctionele rechtbank 
heeft de Nederlandse zakenman Wilhelmus 
Pince-Van Der Aa tot een gevangenisstraf 
van één jaar en een boete van 5.000 euro 
veroordeeld voor een grootschalige oplich
ting met stambomen en wapenschilden. De 
man mag ook vijfjaar geen beroep meer 
uitoefenen in België. 
Pince-Van Der Aa is zaakvoerder van de 
uitgeverij Historique in Leidschendam en 
wist in 2001 zowat 20.000 Vlamingen te 
verleiden om een persoonlijk naslagwerk te 
kopen over hun familie. De uitgeverij be
loofde een exclusief, gepersonaliseerd en 
gecertificeerd familieonderzoek, maar in 
het beste geval kregen ze een waardeloos 
flutboekje vol ongestructureerde, algemene 
en onvolledige informatie. 

Liefst 829 gedupeerden dienden klacht in 
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tegen de nv Historique. Voor de basisprijs 
van 46 euro hadden ze een pakket besteld 
dat bestond uit een beschrijving van de 
stamboom, een perkamenten familieschild 
en een uitgave over de geslachts- en wapen-
kunde. Alles moest op voorhand betaald 
worden, maar sommige gedupeerden wach
ten nog altijd op hun pakket of zijn er hele
maal niet tevreden over. 

Waar registreren? 
Zonder de overige registratiemogelijkheden 
te kort te willen doen ben ik geneigd het 
CBG en de NGV afd. Heraldiek naar voren 
te schuiven. Beide zijn degelijke instellin
gen en allebei aan te raden voor een eventu
ele wapenregistratie. 
Wel moet ik zeggen dat de NGV-afdeling 
Heraldiek naar buiten toe momenteel in een 
soort sluimertoestand verkeert. Sedert de 
'Heraldische Dag' eind april gehouden te 
Zwolle heb ik niets meer gehoord ondanks 
toen uiteengezette plannen, wat uiteraard 
bevreemdend is. Wel is in ieder geval de 
registratiecommissie nog steeds actief. Als 
de afdeling niet meer goed functioneert zou 
men althans de commissie voor de wapen
registratie beter naar de Dienst Heraldiek 
van het Verenigingscentrum kunnen over
hevelen, zodat deze via Gens Nostra de mo
gelijkheden van de wapenregistratie bij de 
NGV kan uitdragen. 
Beide instellingen hebben, wat de registra
tieregels betreft, overeenkomsten, echter 
qua prijs en product zijn er verschillen. 
Omdat beiden instellingen hun registraties 
publiceren in hun organen en leden korting 
op de registratie krijgen betrekken we ook 
het lidmaatschap bij dit overzicht. 

• Vrienden van het CBG betalen 33,60 
euro per jaar en ontvangen 4 x het kwar
taalblad Genealogie en een Jaarboek. 

• Leden van de NGV betalen 34,- euro per 
jaar en ontvangen ca. 10 maal per jaar het 
genealogisch tijdschrift Gens Nostra. 

Hier volgt een overzicht van wat beide in
stellingen betreffende wapenregistratie bie
den. 

Oprichtingsvorm 
stichting vereniging 

Aanvang wapenregistratie 
1971 1994 

Bezit heraldische commissie 
ja ja 

Aanvrager ontvangt certificaat 
ja ja 

Stamreeks inleveren tot minimaal 
1750 1750 

Gearceerd schild met beschrijving gepubli
ceerd in Jaarboek Gens Nostra 
Oplage 14.000 11.500 
Registratie kosten 

250,- 120,-
Registratie kosten leden (vrienden) 

225,- 50,-
Lidmaatschap per jaar 

33,60 34,-

Wat biedt het CBG voor deze 250,- (225,-
vrienden) euro: 
Het ontwerp met kleurenafbeelding op A4 
formaat. 
Een certificaat met daarin een gescand wa
pen. 
Digitale toezending van het wapen. 
Een zwart/wit (gearceerd) afbeelding van 
het schild. 
Opname in de wapenregistratie databank 
(in de studiezaal te raadplegen). 
Tekst zonder afbeelding wordt via de CBG 
site op Internet gezet. 
Registratie met z/w (gearceerd) schild ver
meld in Jaarboek. 
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Registratietijd: ca. 1 maand. 
Bijkomende kosten: geen 

Wat biedt de afd. Heraldiek van de NGV 
voor 72,- (120,- niet-leden) euro: 
Een certificaat waarop geplakt een foto van 
het wapen. 
Registratie met z/w (gearceerd) schild ver
meld in Gens Nostra. 
Registratie met z/w (gearceerd) schild ver
meld in het Heraldisch Tijdschrift* 
Registratietijd: minimaal 6 maanden. 
Bijkomende kosten naast de ontwerpkosten 
bij registratie via de NGV omdat men moet 
inleveren: 

Cd-romnieuws 
H.M. Lups 

In de loop van december zullen de eerste 
twee cd-rom's door ons worden uitgegeven. 
Zij zijn in de eerste plaats interessant voor 
hen, die zich met middeleeuwse geschiede
nis bezighouden, maar zullen ook genealo-
gen het een en ander te bieden hebben. 

De stad Zaltbommel strijdtoneel in een 
14e eeuws drieluik van inname, belege
ring en herovering (anno 1366). Auteur 
de heer Th.J.H.M. van Steenes. 
(AL 00001) 
ISBN 90-75010-08-7 
Op zoek naar ontbrekende schakels stuitte 
de auteur op de oudste en originele ambt-
manrekening van Hubert van Culemborgh. 
Deze rekening bevat ook genealogisch be
langrijke informatie over de gewone men
sen uit die streek en hun vorm van (extra) 
onkosten, hun kleine en grote misdaden en 
hun lasten. 
Na het raadplegen van de geschiedenisboe-

3 x een A4 kleuren afbeelding. 
2 x een A4 z/w (gearceerd) afbeelding. 
2 x een kleuren afbeelding 10 x 15 cm. 
2 x een z/w (gearceerd) schild 6 cm breed, 
minimaal (schat ik) 160,- euro (bij eventue
le wijziging door de heraldische commissie 
al snel 75,- euro extra). 

De prijzen en gegevens dateren van 2004. 

* (Deze publicatiemogelijkheid heb ik bui
ten beschouwing gelaten: Het Heraldisch 
tijdschrift verschijnt helaas momenteel on
regelmatig. Het kost 8,50 euro per jaar.). 

ken bleken de gebeurtenissen bij Zaltbom
mel in nauwe relatie te staan tot de vete tus
sen twee Gelderse families die het land 
voor bijna drie decennia in de wurggreep 
van een burgeroorlog hielden. Het was een 
strijd die de hele bevolking verarmde en de 
ondergang inluidde van het oude roem
ruchte geslacht van de heren van Gelre en 
Zutphen in 1371. Een historisch verhaal 
over onze voorouders toen het politieke hart 
van de Nederlanden klopte aan de rijke ho
ven van de graven, sedert 1339 hertogen 
van Gelre, die in hoog aanzien stonden bij 
de Duitse keizer en de keurvorsten. Dit lang 
voordat het politieke zwaartepunt naar Hol
land verschoof. 

Op zoek naar voorouders belandt de ama-
teur-genealoog rondom het jaar 1600 voor
namelijk in de bronnen van de kerkelijke-
en wereldlijke macht. Vergeten wordt vaak 
dat de staatshuishouding van een hertog-
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dom of graafschap o.a. zeer gedegen infor
matie bevat waaruit opgemaakt kan worden 
waar de voorouders woonden. Dit omdat ze 
daar hun belasting of schatting betaalden. 
Deze schatting werd gecollecteerd door de 
ambtman die door de vorst was aangesteld 
over een deel van zijn rijk als zijn vertegen
woordiger. Deze ambtman collecteerde 
naast de belastingen ook de breuken uit de 
verschillende rechtbanken en de oorlogs
schatting. De inkomsten en de uitgaven 
werden keurig opgetekend in het boekje 
door de ambtman heer Hubert van Culen-
borch. Inhoud van deze cd: 
Voorwoord 
Inleiding 

De bedrijvigheid en het leed van Zaltbom-
mel 
De aanval en de belegering 
Overzicht van de gekochte levensmiddelen 
Totaaloverzicht van de opbrengsten en uit
gaven 
Tijdrekening 
Hoe heeft het allemaal zover kunnen ko
men 
Van veroordelingen en breuken 
Overzicht van het aantal misdrijven per 
plaatsnaam 
Overzicht aard van de veroordelingen 
Het muntwezen 
Overzicht van het aantal groten dat men 
rekende voor 1 mottoen per plaatsnaam in 
1365 
Munteenheden en maten 
Vermelde plaatsnamen 
Bijlagen: 
Het rentmeesterboekje inclusief de trans
criptie 
Woordenlijst 
Bronnen en literatuuropgave 

Helaas is de heer Van Steenes begin 2004 
overleden, maar men heeft ons verzocht de

ze uitgave alsnog te realiseren, waarbij wij 
gekozen hebben voor deze cd. 
De prijs bedraagt inclusief de verzendkos
ten € 12,50. Bestelling is vanaf nu moge
lijk. 

Enqueste ende Informacy (AL00002) 
ISBN 90-75010-09-5 

Deze cd-rom bevat de teksten van twee be
langrijke bronnen met betrekking tot 
'Holland ende (west)Vriesland' van rond 
het jaar 1500. 
Het gaat om de resultaten van twee onder
zoeken in opdracht van de Staten verricht -
in respectievelijk de jaren 1494 en 1514 — 
met als doel de relatieve economische 
draagkracht van dorpen en steden te bepa
len om tot een (meer) rechtvaardige verde
ling van belastingheffing te komen. 
Met naam genoemde vertegenwoordigers 
van de steden en dorpen werden volgens 
een vast stramien gevraagd naar het aantal 
haardsteden, de aard van de bedrijvigheid, 
de oppervlakte van het land, de accijnzen 
enz. - bij het onderzoek van 1514 over meer 
onderwerpen dan in 1496. Het tweede on
derzoek bestrijkt tevens een groter gebied 
dan het eerste. 
Over de achtergronden daarvan is meer te 
lezen in de inleiding tot de 'Informatie' van 
1514, die de historicus R. Fruin in 1866 
schreef bij de getranscribeerde uitgave van 
de 'Enqueste' van 1494. 

Beide bronnen worden veelvuldig aange
haald in historische artikelen, van land-
bouwgeschiedenis tot demografisch onder
zoek. Het wachten is op een nieuwe, gean
noteerde, uitgave. 

Het origineel van de "Informacie' is te vin
den in het Nationaal Archief. 
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Van de Enqueste is alleen een afschrift 
bewaard gebleven. Dit berust in het Ge
meente Archief van Rotterdam. In de in
ventaris wordt het omschreven als een on
gewaarmerkt afschrift van begin 16e eeuw. 
In het Middelnederlandsch Woordenboek 
wordt ca. 1560 als datering genoemd. 

Inhoud van de cd-rom 
A. 
Enqueste ende Informatie upt stuck van der 
redactie ende reformatie van den schilta-
elen, voertijts getaxeert ende gestelt ge
weest over de landen van Holland ende 
Vrieslant. Gedaen in den jaere MCCCC-
CXCIIII. Uitgegeven van wege de Maat
schappij der Nederlandsche Letterkunde, 
bezorgd door R. Fruin. Leiden. E.J. Brill. 
1876 8°, xix[xx] + 333 [334] blz. 
In dit boek is de zetting volgend uit het on
derzoek van 1514 toegevoegd (vanaf p. 
265), evenals een vergelijkbaar onderzoek 
van Den Briel en het eiland Voorne, gedaan 
in het jaar 1565 (vanaf p. 276). 

Informacie up den staet, faculteyt ende ge-
legentheyt van de steden ende dorpen van 
Hollant ende Vrieslant om daerna te regule
ren de nyeuwe schiltaele. Gedaen in den 
jaere MDXIV. Uitgegeven vanwege de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkun
de, bezorgd door E. Fruin. Leiden, A.W. 
Sijthoff, 1866. 4°. XXXIV + 689 blz. 

Deze boeken zijn in PDF weergegeven en 
op tekst doorzoekbaar met behulp van 
Acrobat Reader. 

B. 
Van gedeelten van het 16e eeuwse afschrift 
van de Enqueste zijn foto's geplaatst (JPG 
formaat). 

Voorts is toegevoegd een artikel van J.C. 
Naber, Een terugblik. Statistische bewer
king van de resultaten van de Informacie 
van 1514, Bijdragen van het Statistisch In
stituut 1885 en 1890, Amsterdam. 
Als reprint is dit artikel in 1970 uitgeven 
door de Stichting Contactcentrum voor Re
gionale en Plaatselijke Geschiedbeoefening 
in Noord- en Zuidholland, met een voor
woord door A.M. van der Woude. Hierin 
geeft deze het grote belang aan van de En
queste en Informacie, als ook het belang 
van het artikel van Naber: de eerste kwanti-
tatief-historische studie van beide bronnen. 
Het artikel is hier weergegeven met behulp 
van foto's (JPG formaat). 

D. Gedeeltes met betrekking tot de Enques
te en Informacie uit de Bouwstoffen van het 
Middelnederlandsch woordenboek, van E. 
Verwijs en J. Verdam; voltooid door F.A. 
Stoett e.a. (Cd-rom uitgave SDU 1998) 

Idee en realisatie Ton Hokken en Jan Mout-
haan 
Met dank aan het Gemeete Archief Rotter
dam en de Historische Vereniging Holland. 
Opgedragen aan Frans van Velsen (1901-
1997). 

Wie heeft ter overname het boek "De Bevolking van de vrije koloniën der Maatschap
pij van weldadigheid, geschreven door mevr. CA. Kloosterhuis? 

W. Mulder-Adriaans, Pastoor Lemeerstraat 22, 1648 KA De Goorn 
Tel. 0229541614; e-mail will.mulder@planet.nl 
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Een geslacht De Raet te Puttershoek en Leiden (slot) 
K.J. Slijkerman 

Vb. AARON AARONSZ. DE RAET, ged. Puttershoek 1 oktober 1656 (get. Janneken 
Trotse), j.m. van Puttershoek, wonende op den Hitsert (1677), overl. wellicht voor 1698. 
Hij huwde Barendrecht 22 augustus 1677 met Marytie Ariensdr. Hordijck, ged. Ba
rendrecht 22 augustus 1655, j.d. van Barendrecht, wonende op den Hitsert (1677), overl. 
na 19 juli 1704, dochter van Arie Cornelisz. Hordijck alias Cleermaecker, kleermaker op 
het dorp Barendrecht, later boer te Oost-Barendrecht, schepen van West-Barendrecht en 
Carnisse, ouderling van Barendrecht, en Maeyke (Marijke) Leendertsdr. Slickerveer55. Op 
1 augustus 1658 leende Marinis Janse Morgaert 250 Car. gld. van Aroen Aroens de Ra-
edt, nagelaten weeskind van Mr. Aroen Marinis de Raedt, welke hij uit handen van 's 
kinds voogd Abram de Raet had ontvangen. Morgaert verbond voor deze lening zijn huis 
op Puttershoek, dat naast dat van de weduwe van Mr. Aroen de Raet was gelegen. Bij de 
akte is opgetekend dat Aron Aronsen de Raedt op 4 mei 1679 compareerde en verklaarde 
dat deze lening was afgelost. Hij tekende als 'Aron de Raet'. Bij deze akte zijn tevens di
verse verrekeningen van interesten geboekt. Zo is er in 1677 sprake van betaling aan de 
weduwe van Mr. Jan, waarmee Grietie Servaesdr., weduwe van Mr. Jan Roobol bedoeld 
moet zijn56. Aron Aronsz. de Raet, jongman wonende op Puttershoek, testeerde op 5 april 
1673 voor de notaris te Mijnsheerenland op zijn moeder, dan getrouwd met Mr. Johan 
Robol. Bij haar vooroverlijden zou zijn stiefvader Robol zijn universele erfgenaam zijn. 
Deze moest dan een legaat van 12 gld. 12 stuivers aan de Diaconie van Puttershoek uitke
ren. Hij tekende als 'Aron de Raet'56a. In 1698 en 1699 werd een kind van Mary Hordijk 
gehuisvest door Lijnstje Goossens en Ary Maartense in de Korendijk57. Op 19 juli 1704 
kreeg Marya Hordijk van de Diaconie te Zuid-Beijerland 3 gld. 15 stuivers voor de aan
koop van een manteltje en een paar kousen58. 
Kinderen: 

1. MAIKEN ARONSDR. DE RAET, ged. Zuid-Beijerland 14 april 1680 (get. Saartje 
Ariens Hordijk). 

2. ARON ARONSZ. DE RAET, ged. Zuid-Beijerland 15 juni 1681 (get. Grietje Ser-
vaes). 

Een van deze kinderen was in 1699 in ieder geval nog in leven57. 

Illb. LENERT MOYSISZ., diaken te Puttershoek (1613, 1614), overl. tussen 19 februari 
1614 en 1627. Hij huwde naar schatting ca. 1610 met Sara (Saerken) Jansdr., woonde 
te Puttershoek en enige tijd te Dordrecht (in of voor 1628), overl. na 4 december 1657. 
Lenaert Mosis is op 30 oktober 1613 genoemd als diaken te Puttershoek59. Op 19 februari 
1614 verscheen diaken Lenaert Moysis op de vergadering der gedeputeerden in de Classis 
Dordrecht i.v.m. de Puttershoek opgedrongen benoeming van een predikant60. Sara Jans 
wordt vermeld op een in 1627 aangelegd register van lidmaten te Puttershoek. Zij is na 
Lijsbeth Moses (haar schoonmoeder) genoemd7. In 1627 betaalde de Diaconie van Put
tershoek voor haar huishuur en drie paar kousen en drie schortekleden24. Zij zal toen al 
weduwe zijn geweest. Op 14 mei 1628 kreeg meester Mosus door de Puttershoekse Dia-
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conie voor haar huishuur betaald, terwijl een post ook geboekt is voor 'tguynt sij door tge-
heele jaer gehaelt heeft' 24. Dit zullen zeker o.a. levensmiddelen ter harer onderhoud zijn 
geweest. Blijkens deze betaling voor huishuur woonde Sara ten huize van Moses Mari-
nusz. de Raet, een neefje (oomzegger) van haar man. Op 6 oktober 1628 werd door de 
Diaconie betaald 6 gld. 10 st. 'van weghen haer tot Dordrecht vant gene sij daer verwoent 
heeft24. Voordien moet zij dus enige tijd in die stad verblijf hebben gehouden. In 1630 is 
er sprake van betalingen voor haar huishuur en reisgeld24, terwijl in 1633/1634 een schip
per 14 stuivers door de Diaconie betaald kreeg omdat hij Saerken Jans had wegge
bracht24. Op 4 december 1657 is in het kerkboek van Püttershoek opgetekend dat Abra
ham Leendersz. de Raet en zijn huisvrouw Janneken Jansdr. van den Berch met de ker-
kenraad van Püttershoek hadden geaccordeerd dat zij zijn moeder Sara Jansdr. tot zich 
zouden nemen en zouden onderhouden, waarbij aan hem zal worden gerestitueerd het
geen de Armen van Püttershoek uit de boedel van Hillighien Jansdr. had genoten24. 
Kinderen (volgorde willekeurig): 

1. LIJSBETH LEENDERTSDR. DE RAET, geb. naar schatting ca. 1615/1620, j .d. van 
Püttershoek (1644), overl. na 2 oktober 1659. Zij huwde Püttershoek (ondertr. ald. 9 
juli) 1644 met Jan Pietersz. van Waringen alias (van) Biesbroeck, ged. Waregem 
(Big.) 18 juni 1620, weduwnaar wonende Strijen (1644), woonde<te Püttershoek 
(1657, 1658), schoenlapper, schoenmaker, ordinaris, blooter van het kerkhof, overl. 
(aang. Püttershoek 11 oktober) 1704, zoon van Pieter van Biebroucke en Maria de 
Wachtere24a. Hij huwde Ie met Pietertie Dircken. Op 2 oktober 1659 liet dit echtpaar 
nog een kind te Püttershoek dopen. 

2. Mr. ABRAHAM LEENDERTSZ. DE RAET, geb. naar schatting ca. 1615/1620, j.m. 
van en wonende Püttershoek (1644), weduwnaar van en wonende Püttershoek (1652), 
diaken te Püttershoek (1657), overl. (voor 19 juni) 1673, begr. Püttershoek. Hij huw
de Ie Püttershoek (ondertr. ald. 15 mei) 5 juni 1644 met Claesie (Claesge) Rochus, 
ged. Schiedam 27 oktober 1613, j.d. van Schiedam, wonende Püttershoek (1644), 
overl. tussen 11 november 164661 en wellicht 21 juli 165262, dochter van Rochus 
(Rokus) Jacobsz. en Celijghie (Selijtgen) Meuwse (Mees). Hij huwde 2e Ouwerkerk 
(kennelijk Ouderkerk aan den IJssel; ondertr. Püttershoek met attestatie van Rotter
dam 25 oktober) 10 november 1652 met Janneken Jansdr. van den Bergh, j.d. wonen
de Rotterdam (1652), begr. Püttershoek (in de kerk, na 2 september) 1679, dochter 
van Jan Cornelisz. van den Bergh en Pieternelle Poorters. Claesie Rochus werd als 
Clijsgie Rochus, j(onge) d(ochter) op 9 oktober 1633 als lidmaat te Püttershoek aan
genomen63. Haar moeder Celitgien Mees was op 31 maart 1629 te Schiedam her
trouwd met de scheepstimmerman Jacob Aryens, die zelf op 18 januari 1632 lidmaten 
te Püttershoek werden63. Abraham Leendertse werd op 15 juli 1644 te Püttershoek als 
lidmaat aangenomen64. Bij zijn eerste huwelijk was zijn moeder Sara Jansdr. getuige 
en voor zijn bruid haar moeder Celijghie Meuwse. Janneken Jans van den Bergh en 
haar zuster Josijntie maakten op 9 juli 1652 te Püttershoek de inventaris van de boe
del ten huize van Pieternelle Poorters, weduwe van Jan Cornelisse van den Bergh65. 
Dit zullen hun ouders zijn geweest. Janneken werd op 21 december 1652 lidmaat te 
Püttershoek op attestatie van Rotterdam66. Abram Leendert de Raet en zijn vrouw 
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Janneken Jans van den Bergh, echtelieden wonende te Puttershoek, maakten op 22 
februari 1654 in hun woonplaats een mutueel testament voor de notaris uit Mijnshe-
erenland. De langstlevende moest hun onmondig kind of kinderen opvoeden en met 
hun allen 100 gld. uitreiken. Bij zijn kinderloos vooroverlijden moest zijn weduwe 
zijn kleding en gouden en zilveren lichaamssieraden met 50 Car. gld. aan zijn naaste 
'vrinden' ab intestato uitreiken en bij haar vooroverlijden zouden haar 'vrienden' haar 
kleding en sieraden met nog zodanige goederen ontvangen welke zij van haar overle
den vader had verkregen, maar welke door haar moeder in lijftocht werden gehouden. 
De testateurs vermaakten voorts nog legaten van elk 75 Car. gld. aan de diaconien 
van Rotterdam en Puttershoek. Zij plaatsten hun handtekening663. Reeds op 27 augus
tus dat jaar ratificeerden zij -om welke reden is mij niet duidelijk- dit testament66b. Op 
de Puttershoekse burendingdag van 1 maart 1656 eiste Abram Leenderts de Raet van 
Dribbert van Houck de betaling van 15 gld. vanwege een halfjaar huishuur, alsmede 
14 gld. over het maken van 'de glasen' ten tijde dat Dribbert in de Raet's huis had ge
woond. De gedaagde ontkende echter het recht op deze vorderingen 'alsoo hij soo 
langhe daer niet in heeft gewoont'67. De te Puttershoek wonende Cornelis Walbeeck 
deed op 28 januari 1657 transport aan Abram Leenderts de Raet van een huis met be
terschap van erf aldaar. Oostelijk was dit belend aan Theunis Jans Polderman, weste
lijk aan Leendert Clootwijck, zuidelijk aan 'de straet' en noordelijk aan 'de gemeene 
Landtswech ofte Griendinge'. Dit goed was belast met een schuldbrief van 170 gld. 
ten behoeve van Ary Balde te Rotterdam, welke de Raet overnam. De verkoper zijn 
vader, Jan Pieterse Walbeek, stelde zich borg voor de vrijwaring van het verkochte 
goed. Vervolgens werd het huis getaxeerd op een waarde van 350 gld.68. Dezelfde 
dag werd er door De Raet ten behoeve van Walbeeck een hypotheekbrief opgemaakt 
ten bedrage van 130 gld.69. Abram de Raet en (zijn zwager) Jan Pieterse van Bies-
brouck legden op 7 augustus 1658 verklaringen af van goed gedrag van hun het jaar 
daarvoor gewezen buurman, de voornoemde Cornelis Walbeeck7 . Op de Putters-
hoekse burendingdag van 18 november 1659 werd Abram de Raet door de kerken-
raad wegens de Armen gedaagd omdat hij tot twee maal toe hen lasterlijk zou hebben 
toegesproken en dat hij volgens een tussen hen gesloten kontrakt hiervoor twee rosen-
nobels boete moest betalen. De Raet opperde echter dat ten tijde van zijn uitspraken 
het kontrakt nóg niet van toepassing was. Op dezelfde dingdag werd de Raet door de
zelfde partij gedaagd inzake de tussen hen gesloten overeenkomst over het onderhoud 
van de Raet's moeder Sara Jans. Hij zou haar buiten kosten van de Armen van Put
tershoek houden indien hij bij hen een lening van 100 Car. gld. zou krijgen en dat de 
interest daarvan door de Armen zou worden voldaan. Ten tijde dat de Raet diaken 
was had hij deze 100 Car. gld. met interest ten onrechte als uitgave geboekt, wat niet 
zou zijn geschiedt als de Raet een hypotheek voor deze lening had gesteld. Hij opper
de dat dit bij het opmaken van de overeenkomst op 31 december 1657 niet afgespro
ken was. De Armen eisten nu dat hij binnen 48 uur een hypotheekakte zou laten op
maken als zekerheid ter allimentatie van zijn moeder. Het vonnis luidde evenwel dat 
de Raet binnen acht dagen voor schout en gerechten te Puttershoek een hypotheekak
te diende te laten opmaken, waarbij de gemaakte onkosten bij de partijen elk voor een 
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helft zou worden gedragen . Op 3 juli 1660 maakten de Raet en zijn vrouw opnieuw 
een mutueel testament voor de notaris uit Mijnsheerenland. De regeling is identiek 
met die uit 1654 met uitzondering dat bij haar kinderloos vooroverlijden haar naaste 
'vrinden' naast haar kleding en sieraden een jaar na haar sterfdag ook nog een bedrag 
van 1400 Car. gld. uitgekeerd zouden krijgen. Hiervan zou ds. Franciscus de Winter, 
predikant te Wijngaarden, 200 gld. ontvangen en de resterende 1200 gld. zouden elk 
voor een helft komen aan haar zuster juffrouw Josina van den Bergh en aan voor
noemde ds. de Winter en zijn vrouw Johanna van den Bergh, 'neve en nichte' van de 
erflaatster. Bij voornoemde Johanna's kinderloos vooroverlijden zou haar deel van het 
geld gaan naar de zijde vanwaar dit gekomen was; dus haar eigen familie. De grote 
godvruchtigheid van het echtpaar De Raet blijkt uit de toevoeging: 'Jesus Christus 
onsen eenigen salighmaecker; sulcx met groote letteren, tot een teecken bijsonders 
geteeckent staen' 71a. In 1666 is er vanwege betaling van de 40e penning sprake van 
het door Ariaentie Korn(elis) voor 306 Car. gld. verkochte huis met beterschap op 
Puttershoek aan Mr. Abram de Raet72. De transportakte zelf heb ik niet kunnen vin
den. De op Puttershoek woonachtige Joffr. Maria van Panhuysen, weduwe van ds. 
Isaacus de Winter, in leven bedienaar des Goddelijken Woords, met ds. Petrus de 
Winter, voor hem zelf en namens zijn zuster Jacomijna de Winter, tezamen nagelaten 
kinderen en erfgenamen van voornoemde Isaacus, deden op 1 april 1667 aan Abram 
de Raet transport van een huis met beterschap van erf op Puttershoek, oostelijk be
lend aan 'de straet' en westelijk aan 'den gemeenlant vliet' 73. Dezelfde dag echter 
droeg de op Puttershoek wonende Mr. Abram de Raet dit huis over aan ds. Fransiscus 
de Winter, bedienaar des Goddelijken Woords te Wijngaarden74. In het in 1667 opge
stelde verpondingkohier der 200e penning werd Abram de Raet voor 7 gld. 10 stui
vers aangeslagen. Dus voor een onroerend goed ter waarde van 1250 gld.74a. Pieter 
Leendertsen, inwoner van Puttershoek, transporteerde op 10 april 1670 aan Abram 
Leendertsen de Raedt een huis met beterschap van erf aldaar, zuidelijk belend aan 
'den berm van de Zee dijc', noordelijk aan 'de straet' en westelijk aan de Raedt zelf75. 
Dezelfde dag werd ten laste van Raedt en ten behoeve van Cornelis Jacobsen Jonge 
Heldt een schuldbrief opgemaakt ten bedrage 250 Car. gld. onder verband van het 
voornoemde huis76. Op 26 mei 1670 deed Abram Leendertsen de Raedt transport aan 
Jan van Hoec van een ander huis te Puttershoek en wel dat oostelijk belend was aan 
'de kaey' en westelijk aan 'd(e) gemeenl(an)ts griend' 77. Dezelfde dag deed de koper 
ten behoeve van de Raedt een schuldbrief van 400 Car. gld. opmaken78. In 1673 werd 
te Puttershoek voor het doodkleed van Abram de Raet betaald79. Gedurende zijn le
ven werd hij diverse malen als 'meester' aangeduid, maar ik heb hem te Puttershoek 
niet als schoolmeester of chirurgijn werkzaam gevonden. Wellicht duidde deze aan
duiding dat hij meesterhandwerksman was, want op 19 juni 1673 deed Jannetje Jans 
van den Bergh, weduwe van Abram Leen(derts) de Raet, voor 88 Car. gld. transport 
aan mr. Wouter Cornelis van Talen van een huis met beterschap van erf op Putters
hoek; oostelijk beleend aan Corn(elis) Jacobs Helt, west aan 'den berm van den dijck', 
zuid aan 'den berm' en noord aan 'den dijck ofte sheerenstraet' 80. Dezelfde dag ver
klaarde Wouter Corn(elis) Thalen, nu meester kleermaker te Puttershoek genoemd, 
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aan Jannetie Jans van den Berch 200 Car. gld. schuldig te zijn vanwege een lening . 
Hier blijkt mr. Thalen dus een in feite een meester kleermaker te zijn. Bij akte van 2 
december 1673 deed Jannetje Jans van den Bergh voor 600 Car gld. transport aan 
Arien Ariens Schrijver van een huis met beterschap van erf op Puttershoek. Zuidelijk 
was dit goed belend aan 'den gemeene lants dijck van Moerkercken' en noordelijk aan 
'de gemeene lants grient van Moerkercken' 82. Die dag volgde voor Jannetje een 
schuldbrief ten laste van Schrijver van 500 gld.83. Isaack van Schelven, mr. chirurgijn 
wonende te Puttershoek, transporteerde op 30 januari 1674 voor 300 Car. gld. aan 
Jannetje en haar zuster Josina Jans van den Bergh een huis met beterschap van erf op 
Puttershoek. Oostelijk belend aan 'de straet', west aan 'de gemeene lants vliet' en 
noord aan 'het gemeene lants slop' 84. Op dezelfde 30 januari 1674 verklaarde 
Ariaentje Jansdr., weduwe van Jan Janse van den Bosch, aan Jannetie Jans van den 
Berch, weduwe van Abram de Raet, 466 Car. gld. schuldig te zijn en dat vanwege een 
op 15 juli 1670 gesloten lening door Josyna Jans van den Berch, weduwe van Pieter 
de Winter85. De te Puttershoek wonende Dribbert Dribbertse van Houck transporteer
de op 16 december 1675 voor 210 Car gld. aan de aldaar wonende Jannetgen van den 
Bergh een huisje dat oostelijk belend was aan 'het landeken off gorrigjen' van de heer 
van Puttershoek en westelijk aan 'de straet'86. Bij akte van 28 maart 1678 transpor
teerde Jannigjen van den Bergh een huis te Puttershoek aan Johannes Geertsse van 
Bommel. Oostelijk grensde dit goed aan 'de straet ofte s heeren dijck' en west aan 'de 
gemeen lants vliet'87. Dezelfde dag werd i.v.m. deze overdracht ten laste van de ko
per een schuldbrief van 70 Car. gld. opgemaakt, dat het restant van de koopsom moet 
hebben betroffen88. Op 17 oktober 1678 compareerden enerzijds ds. Petrus de Winter, 
predikant te Puttershoek, en Justus Casteleyn, schout en secretaris aldaar, als gestelde 
testamentaire voogden over de nagelaten kindskinderen van Josyna van der Bergh, in 
leven weduwe van sinjeur Pieter de Winter, en anderzijds Jannitgen van den Bergh, 
weduwe van Abraham de Raedt, en transporteerden ieder voor een helft voor 241 gld. 
een huis te Puttershoek aan Willem Jansse. Oostelijk was dit huis belend aan 'de 
straet', westelijk aan 'de gemeene lants vliet' en noordelijk aan 'de gemeenelants slop' 
89. Dezelfde dag werd er ten laste van de koper een schuldbrief opgemaakt ten bedra
ge van 161 gld.90. In een akte van 2 september 1679 is de op Puttershoek gedomicili
eerde Johanna 'van den Bergh, weduwe van Abraham de Raedt, met de voornoemde 
voogden van de twee kindskinderen van wijlen haar zuster Josyna nog genoemd i.v. 
m. een afhandeling betreffende haar nalatenschap91, maar nog datzelfde jaar werd zij 
te Puttershoek ter aarde besteld. Volgens een akte van 12 december 1681 blijkt zij 
een testament te hebben gemaakt waarin zij een huis en erf op Puttershoek had gele
gateerd en waarvoor op genoemde datum taxatie plaats vond voor de betaling van de 
40e penning92. 

3. SOETJEN (SOEDGE) LEENDERTSDR. DE RAET, j.d. van en wonende Putters
hoek (1644), overl. 1649/1655. Zij huwde Puttershoek (ondertr. ald. 9 juli en te Dor
drecht per schrijven van Puttershoek 4 augustus) 1644 met Matthijs Adriaensz. van 
Antwerpen, j.m. van Antwerpen, wonende binnen Dordrecht (1644), woonde op de 
Hoge Nieuwstraat ald. (1645), arbeider aan de straat, weduwnaar van Antwerpen, 
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wonende op de Hoge Nieuwstraat te Dordrecht (1656). Hij huwde 2e (ondertr. Dor
drecht 30 juli en bescheid gegeven om te Puttershoek te tr. 13 augustus; aldaar geen 
optekening) 1656 met Maria Jans (j.d. van Gent, wonende bij de Blauwpoort te Dor
drecht). Op 24 juni 1645 werd in de Grote Kerk te Dordrecht 'een kynt onder den 
arm' (= een kraamkind) begraven van Mathijes Aderyaense op de 'Hoogenieustraet', 
terwijl daar op 18 maart 1647 en 18 januari 1649 een zoon Adriaen ten doop werd 
gehouden. Het begraven van Soetje werd te Dordrecht niet gevonden. 

Bijlage: 

I. N.N. DE RAET, leefde tweede helft zestiende eeuw, woonde tenminste enige tijd te 
Rijnsburg. Hij huwde met N.N. 
Kinderen (volgorde willekeurig): 
1. SUSANNA DE RAET (RAETS), geb. Rijnsburg, woonde in de Claresteeg te Leiden 

(1627, 1633), weduwe wonende ald. (1636). Zij huwde Ie (ondertr. Leiden 21 okto
ber) 1621 met Steven Vaillant (Vailljant), geb. Leiden. Zij huwde 2e (ondertr. Leiden 
11 december 1636) met Jan Arentsz. van Oversee, geb. Leiden, bakker wonende Ma
redorp te Leiden (1636). Bij de ondertrouw voor haar tweede huwelijk werd Susanna 
geassisteerd met haar zuster Jacquemijntgen de Raet in de Veldesteech te Leiden. Uit 
haar eerste huwelijk werden in de jaren 1622-1634 te Leiden 5 kinderen gedoopt 
waarbij o.a. Jacob de Raet, Rachel Raets, Sara de Raet, Jakemijntje de Raet, Grietgen 
de Raet en Antonette Raets als doopgetuigen optraden. 

2. RA(E)CHEL DE RAET, woonde Levendael te Leiden (1627), weduwe wonende St. 
Jacobsgraft te Leiden (1636). Zij huwde Ie (ondertr. Leiden 31 maart) 1627 met Pas-
schier Minne, saaiwerker wonende Uijterstegraft te Leiden (1627). Zij huwde 2e 
(ondertr. Leiden 23 oktober) 1636 met Jan Valcke, geb. Honschooten, saaiwerker wo
nende Raemsteech te Leiden (1629), weduwnaar wonende Raemsteech te Leiden 
(1636). Hij huwde Ie (ondertr. Leiden 10 mei) 1629 met Cathalijne Donse (geb. Lei
den, wonende St. Jacobsgraft/Raemsteech, dochter van Susanne 'Donse'). Bij de on
dertrouw voor haar eerste huwelijk werd Rachel de Raet geassisteerd met Corstina 
Volckijers, haar 'moeie' (= tante) en haar zuster Susanne de Raet in de Claresteeg te 
Leiden. Bij de ondertrouw voor haar tweede huwelijk werd zij wederom door zuster 
Susanna in de Claresteech geassisteerd. Uit haar eerste huwelijk liet zij op 27 novem
ber 1633 te Leiden een zoon Amos Minne dopen, waarbij o.a. Grietgen de Raet doop
getuige was. Deze Amos Minne assisteerde als neef Moyses de Raet (zie gen. Vla.) 
bij diens ondertrouw te Leiden op 8 oktober 1668. Uit haar tweede huwelijk werden 
in de jaren 1629-1647 9 kinderen ten doop gehouden, waarbij o.a. als doopgetuigen 
optraden: Sara de Raet, Susanne(ke) de Raet, Jacob de Raet en Jaquemijntje de Raet. 

3. JAECQUEMIJNTGEN DE RAET, geb. Rijnsburg, wonende Hogewoert te Leiden 
(1633), woonde in de Veldesteech ald. (1636). Zij huwde (ondertr. Leiden 11 februa
ri) 1633 met Pieter Minne, geb. leper, saaiwerker wonende Kijfhouck te Leiden 
(1633). Bij de ondertrouw werd zij geassisteerd met Susanne de Raet, wonende in de 
Claresteech te Leiden. Pieter Minne was een broer van voornoemde Passchier Minne. 
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De als doopgetuigen bij de kinderen van de voornoemde gezusters de Raet optredende 
Sara de Raet, Jacob de Raet, Grietgen de Raet en Antonette Raets zullen hun broer en 
zusters dan wel op andere wijze hun zeer naaste verwanten zijn geweest. 

Noten: 
7. Dr. D.W. Gravendeel, Lidmaten, ontvangen en afgegeven akten van attestatie, ont vangen en af

gegeven akten van indemniteit van de Ned. Herv. Gemeente van Putters hoek (1623-1830), in Ons 
Voorgeslacht jrg. 1971, blz. 215. 
24. Arch. Ned. Herv. Gemeente PH inv. Nr. B-l 
24a Met dank aan Piet en Willeke Molema te Zoetermeer 

55. L.W. Hordijk, Geschiedenis en genealogie van de families Hordijk, deel 4 (nieuwe serie), De 
stam Welborn, uitg. 2001, blz. 30-31. 

56. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 19 vs. e.v. 
56a.N.A., Not. Arch. Mijnsheerenland inv.nr. 5876, akte nr. 16. 
57. Arch. Ned. Herv. Gemeente Zuid-Beijerland, niet geïnventariseerd. 
58. Arch. Ned. Herv. Gemeente Heinenoord, niet geïnventariseerd. 
59. Dr. J. Roelevink (bewerker), Classicale Acta 1573-1620 deel II, Particuliere synode Zuid- Hol
land 1601-1620, uitg. 1991, blz. 516. Zie ook als noot 11. 
60. Als noot 59, blz. 526. 
61. Doopgetuige te Puttershoek. 
62. Haar dochter Lijsbeth de Raet en haar man lieten toen een dochter Claesie te Puttershoek dopen, 
waarbij Lijsbeths grootmoeder van moederszijde Celijtie Meuwis doopgetuige was. 
63. Als noot 7, blz. 218. 
64. Als noot 7, blz. 221. 
65. N.A., Recht. Arch. Puttershoek inv.nr. 1, fol. 23 vs. e.v. 
66. Als noot 7, blz. 224. 
66a. N.A., Not. Arch. Mijnsheerenland inv.nr. 5871, fol. 28 e.v. 
66b. N.A., Not. Arch. Mijnsheerenland inv.nr. 5871, fol. 64. 
67. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 31, akte d.d. 1 maart 1656. 
68. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 1 e.v. 
69. N.A., Recht. arch. PH inv.nr. 2, fol. 2. 
70. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 11, fol. 52. 
71. N.A., Recht. PH inv.nr. 31, akte d.d. 18 november 1659. 
71a. N.A., Not. Arch. Mijnsheerenland inv.nr. 5872, fol. 94 e.v. 
72. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 98 vs. 
73. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 105 e.v. 
74. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 103 e.v. 
74a.G.A. Dordrecht, Stadsarchief 1572-1795 inv.nr. 3980. 
75. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 128 vs. e.v. 
76. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 129 e.v. 
77. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 130 e.v. 
78. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 130 vs. 
79. Arch. Ned. Herv. Gemeente PH inv.nr. B-3. 
80. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 163 vs. 
81. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 11, fol. 140 vs. 
82. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 166 e.v. 
83. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 166 vs. e.v. 
84. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 167 vs. 
85. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 2, fol. 168. 
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86. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 3, fol. 18 e.v. 
87. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 3, fol. 52 vs. 
88. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 3, fol. 53. 
89. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 3, fol. 68 vs. e.v. 
90. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 3, fol. 61 e.v. 
91. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 3, fol. 75 e.v. 
92. N.A., Recht. Arch. PH inv.nr. 3, fol. 109. 

Een geslacht De Raet te Puttershoek en Leiden (Aanv. op 1) 

Van drs. L.M. van der Hoeven te Den Haag ontving ik een aantal aanvullende gegevens op het eer
ste deel van mijn publicatie'van het geslacht De Raet (zie: Ons Ons Erfgoed 12e jrg. nr. 5, blz. 
161-171). De Zeeuwse gegevens zijn afkomstig van de heer H.Uil te Zierikzee. 

Mr. Mosis Marinisz. (de) Raet (gen. IVa. blz. 163) kreeg per 1 augustus 1631 en 1632 betaald (12 
gld. jaarlijks) als traktement omdat hij Puttershoek als schoolmeester had gediend1. Hij was 
schoolmeester te Serooskerke op Walcheren in de jaren 1635-16382, waarna hij daar werd opge
volgd door zijn zoon Jasper Mosisz. de Raet3. Per 31 december 1640 kreeg hij met zijn vrouw 
Lijntge Jaspers 200 gld. betaald omdat zij gedurende acht maanden als binnenvader en -moeder 
van het Heilige Geesthuis ter Groter Kerk te Dordrecht gediend hadden4. Lijntgen Jaspersdr. van 
Steenbergen was op 17 mei 1662 nog in leven, zoals hierna zal worden toegelicht. Gezien haar aan 
het licht gekomen geslachtsnaam is het onwaarschijnlijk dat zij eventueel een dochter was van de 
Puttershoekse heemraad Jasper Cornelisz., zoals door mij vermeld op blz. 164. 

Mr. Jasper Mosisz. de Raet (gen. Va, blz. 164) werd per contract van 29 april 1633 door zijn vader 
Mosus de Raet, schoolmeester te Puttershoek, voor de tijd van twee jaar uitbesteed als knecht bij 
een chirurgijn te Rotterdam5. Hij volgde in 1638 zijn vader op als schoolmeester te Serooskerke en 
bleef dit tot in 16402'3. Op 1 juni 1649 verzocht Jasper aan de kerkenraad van Gouda om bijschool 
te mogen houden. Zijn 'schrift' bleek echter vrij slecht te zijn, maar als hij zich oefende mocht hij 
bijschool houden. Op 17 junil649 informeerde hij opnieuw bij de kerkenraad, waarbij hij gewezen 
schoolmeester van Charlois is genoemd. Op zich is dit opmerkelijk omdat hij consent van de Ma
gistraat diende te krijgen. Het is onbekend wanneer hij uit Gouda is vertrokken6. Op 17 mei 1662 
sloot (zijn. moeder) Lijntgen Jaspers van Steenbergen een contract met de te Leiden woonachtige 
Judick Mavesoon (of: Mabesoon), weduwe van Jasper Moysesz. de Raet7. 

Noten: 
1. G.A. Dordrecht, Familiearchief Repelaer, Heerlijkheid Puttershoek, inv.nr. 225, fol. 27 

(rekening ontvangst 1630, uitgave 1631). 
2. Zeeuws Archief, Classis Walcheren inv.nr. 2, akten d.d. 7-12-1635 en 8-4-1638. 
3. Als noot 1 en Zeeuws Archief, Staten van Zeeland inv.nr. 498, akte d.d. 4-12-1640. 
4. Gemeentearchief Dordrecht, Heilige Geest- en Pesthuis ter Groter Kerk, inv.nrs. 256, fol. 130 

en 257, fol. 131 vs. 
5. G.A. Rotterdam, Not. Arch. inv.nr. 321, fol.79. 
6. Streekarchief Hollands Midden, Kerkenraad Gouda inv.nr. 2. Zie ook: drs. L.M. van der 

Hoeven, Schoolmeester binnen de Classis Schieland (1572-1795), in: Geloof, opbouw en 
strijd, in: H. ten Boom, De geschiedenis van de Classis Rotterdam, uitg. 2001, p.69. 

7. G.A. Dordrecht, Not. Arch. inv.nr. 96, fol. 195. 
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Overzicht publicaties [51] 
H. Klunder 

J.A. van der Heijden: Van moordenaar tot 
eerzaam burger: Hendrik Cost Otten uit 
Dinther (1580-1650) - Zijn voorouders en 
verdere familieleden. [Patroniemen, 1510-
1678.] Gen. Tijdschr. O.-Brabant, sept. '04. 

L. Lindemans: Fragment genealogie Gel
dolf (uit Eksaarde). [Ca. 1500-1736.] 
Vlaamse Stam, sept.-okt. '04. 

T. Oskam: Claude Hombruge schout in 
Benschop en zijn nageslacht. [Parenteel, 
1540-1744.] GensNostra, sept. '04. 

B.J. van den Enk: Kwartierstaat van Jan 
Engelbertus Kerseboom. [Oonk, IJzer
man, Overweg.] Veluwse Geslachten, 
aug./sept./okt. '04. 

F. Reurink: Kwartierstaat van Grietje van 
Laar (slot). Veluwse Geslachten, aug./sept/ 
okt. '04. 

J.J.G. Stalpers: Fragment-genealogieën uit 
Oerle (vervolg) 30 Lambrechts. [Vóór 
1600-1679.] Gen. Tijdschr. O.-Brabant, 
sept. '04. 

R.F. Vulsma: Bij de kwartierstaat van 
Geertruida Wijsmuller-Meijer. [Heuner, 
Boer, Inpijn.] Gens Nostra, okt. '04. 

K.J. Slijkerman: Een geslacht De Raet te 
Puttershoek en Leiden (1). [1510-1686.] 
Ons Erfgoed, sept.-okt. '04. 

Wie ben ik? [Met 'Stamreeks van Maria 
Eleonora Renckens (1896-1946)' (vanaf 
1770) en 'Kwartierstaat van Maria Eleonora 
Renckens' (Mescher, Lippits, Oosterme-
ijer).] Westfriese Families, sept. '04. 

L. van Belzen: Het Arnemuidse geslacht 
"De Ridder" (vervolg). [1714-2003] Van 
Zeeuwse Stam, sept. '04. 

L.R. Deugd, P.J.C. Elema: De oudste gene
raties van het schoolmeestersgeslacht Ruij-
ter (Beemster). [1655-1879.] GensNostra, 
okt. '04. 

G. Zomer: Hendrikje van Andel-Schipper: 
de oudste vrouw ter wereld. [Met kwar-
tierst. Zeeuwse voorouders, Van den 
Kreeke, Kosten, Paauwe.] Van Zeeuwse 
Stam, sept. '04. 

G.J.J. van Wimersma Greidanus: Smeele. 
[Tongelre, 1660-1797.] GensNostra, sept. 
'04. 

T. Strik: Kwartierstaat Strik (vervolg). 
Gen. Tijdschr. O.-Brabant, sept. '04. 

K. Visscher, R.J.C. van Waarde: Aanvul
ling CD-rom Zeeuws kwartierstatenboek, 
kwartierstaten Neuteboom, Rentmeester en 
Janssens. [Met 'kwartierstaatje Pieter van 
de Varent', vóór 1600, Spanoghe, Metten 
Penninghen.] Van Zeeuwse Stam, sept. 
'04. 

N. Boks-den Boer: De voorouders van 
overgrootmoeder Krina Jonker-Verwest. 
[Voorvaders met echtgenoten en kinderen, 
1630-1921.] Van Zeeuwse Stam, sept. '04. 

B.J. van den Enk: Kwartierstaat van Hans 
Weijenberg. [Boerman, Verheul, Van 
Everdingen.] Veluwse Geslachten, aug./ 
sept./okt. '04. 
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Genealogische Vereniging Prometheus 
Technische Universiteit Delft 

MEDEDELINGENBLAD 

Nr. 3 . 13e jaargang december 2004 

Aanwinsten en schenkingen januari tot december 2004 

Deze lijst bevat geen jaargangen van tijdschriften of b.v. jaarboeken. 

Boeken 
* Stamreeksen, (kast 2) 
- De naam in de genealogie | Extra editie van PRO-GEN-eralia ter gelegenheid van het 10-
jarig bestaan van de PRO-GEN gebruikersgroep PGGG, 3 juli 2004 [ISSN 1358-2426] 
* Families 
-Dossier Roodenrijs, de familie, de scheepswerf, de onenigheden; Overschie/Rotterdam 
1600 Ca. 1760 | J.M.C.(Mieke) Sparnaaij | Amersfoort 2002 
* Delft (kast 7) 
-Blijvers en voorbijgangers; joden in Delft 1850-160 | door Joep Wijnberg-Stroz en Mari-
anka van Lunteren-Spanjaard | Kampen Kok 1998 | ISBN 90-242-6217-8 
* Maasland (kast 8) 
-Maaslandse bronnen. Dl. 1. Akten van indemniteit 1700-1811 [ Maaslandse bronnen. Dl. 
1 | bewerkt door K.F. van Dijk | Historische Vereniging Maasland, 1999 
-Kort overzicht of beschrijjving van de gemeente Maasland | oorsprongkelijke titel: Kort 
overzigt of beschryving van de gemeente Maasland op gesteld door P.M. Beelaerts oud 
rijks-ontvanger dier gemeente | Maaslandse bronnen Dl. 2 | Historische Vereniging Maas
land, 2002 
* Overschie en Twisk (kast 8) 
-De vier Schieën van Overschie | Stef de Ridder | Nederlandse Historiën 36e jaargang no. 
6 december 2003 | 

Cd-roms 
-Ons Erfgoed; 11 jaargangen, 1993-2003 | Boek op CD Apeldoorn 2004. 
-Selectie uit Zeeuwse bronnen ten behoeve van het genealogisch onderzoek; Kustwacht en 
Nationale Garde 1813 van Noord- en Zuid-beveland, Handmerken memories van Succes
sie van het eiland Tholen en St-Philipsland | 2002. 
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Nog verkrijgbare uitgaven 

De volgende uitgaven van de Genealogische Vereniging Prometheus zijn nog verkrijg
baar: 

KwartierstatenboekXII 1993, 390 blz., € 14,-.1 => nog slechts 7 exemplaren. 
KwartierstatenboekXm 1996, 594 blz., € 19,-.1 

Kwartierstatenboek XIV 1998, 380 blz., € 16,-.1 => nog slechts 10 exemplaren. 
KwartierstatenboekXV 1998, 384 blz., € 17,-.1 

Kwartierstatenboek XVI2001, 380 blz., € 15,-.1 

Kwartierstatenboek XVH 2001, 425 blz., € 18,-.1 

Kwartierstatenboek XVm 2003, 558 blz., 6 22,-.1 

(De Kwartierstatenboeken I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X en XI zijn helaas uitver
kocht.) 
Huwelijken te Delft 1843-1872 230 bladz., € 5,-.1 

Huwelijken te Delft 1873-1902 300 bladz., € 5,50.x 

Huwelijken te Delft 1843-1902, beide delen, in totaal 530 bladz., € 10,-.1 

(Huwelijken te Delft 1812-1842 is helaas uitverkocht.) 
Kwartierstatencahier 2, hoofdstaat en 16 vervolgstaten - samen 511 kwartieren, afmetin
gen 22 x 34 cm, 36 bladzijden, geniet in een kartonnen omslag. Hierin kunnen 9 genera
ties in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn worden ingevuld. Prijs: € 4,50. 
Sierposters voor aan de wand 3 (uitsluitend Gemeentearchief Delft of per post) 
Kwartierstaat, 47 x 69 cm, waarop 5 generaties in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn 
kunnen worden ingevuld. Prijs: € 2,50. 
Stamreeks (I), maximale afmetingen 71x38 cm, instelbaar voor 7 tot 14 generaties in 
rechte lijn. Prijs: € 2,50. 
Stamreeks (D), 72 x 47 cm, opgebouwd uit heraldische elementen, waarop 11 generaties 
in rechte lijn kunnen worden ingevuld. Prijs: € 2,50. 
Kronieken: De meeste nummers/jaargangen zijn nog te koop. U kunt ze uitsluitend bij de 
Genealogische Vereniging Prometheus voor toezending per post bestellen. De prijzen be
dragen: 
Losse nummers 2: € 2,50. Per jaargang l: € 7,50. 

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar bij: 
Secretariaat Personeelsvereniging "Prometheus", Aula Congrescentrum TU, Me-
kelweg 5, Delft. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur 
Gemeentelijke Archiefdienst, Oude Delft 169, Delft. Openingstijden: dinsdag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Genealogische Vereniging Prometheus, door toezending per post. Te bestellen door 
overmaking van het verschuldigde bedrag op postgiro 3453233, tn.v. Genealogische 
Vereniging Prometheus, Delft. 

1 Verzendkosten boek(en)/jaargang(en) "Kronieken": 
Binnen Nederland, bij bestelling van 1 t/m 5 boek(en) bedragen de verzendkosten in to
taal € 6,00. 
Binnen Europa: 1 resp. 2-5 boek(en): € 12,- resp. € 15,-. 
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Voor bestellingen vanuit de EU-landen geldt voor onze rekening de volgende Bank Iden-
tifier Code (BIC) en het International Bank Account Number (IBAN): 
BIC: PSTBNL 21 en IBAN: NL86 PSTB 0003453233. 
Buiten Europa: 1 resp. 2-5 boek(en): € 16,- resp. € 22,-. 
2 Verzendkosten (binnen Nederland) per kwartierstatencahier/''Kronieken ": € 2,-. 
3 Prijs en verzendkosten (binnen Nederland) poster(s): Alle posters zijn op 250 grams 
kwaliteitspapier gedrukt. Bij bestelling tot 4 exemplaren is de totale prijs: aantal x € 2,50 
per poster + € 6,- voor verzending in koker. 

De cd-rom 

Het ziet er naar uit dat de cd-rom, met daarop de eerste, inmiddels geheel of bijna uitver
kochte, 'Kwartierstatenboeken' en alle jaargangen van 'Kronieken', op de jaarvergadering 
van de Genealogische Vereniging Prometheus (dinsdag 5 april 2005) kan worden gepre
senteerd. 
In de volgende 'Mededelingen' (in het januari-februari-nummer van deze mededelingen) 
hopen wij u hierover meer te kunnen berichten. 

Vragen en contacten 

Gratis voor abonnees voorzover 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. 

Wasteken/zegel 
In het Tijdrekenkundig archief van de bisschop
pen van Utrecht kwam ik op 19 juli 1384 de vol
gende tekst tegen: "Item eodem Rotgeras Greve 
recepit primum signum contra Heynonius Egel
mer pro 500 scutis veteribus, et contra Johan de 
Awyc et Gerit Snoye pro ende summa item scu
tis". Vertaald staat er het volgende: "Op dezelf
de dag ontving Rotger Greve zijn eerste waste
ken/zegel tegen Heyno Egelmer voor 500 oude 
schilden, en tegen Johan van Awyc en Gerrit 
Snoye voor hetzelfde bedrag". Wie kan mij ver
tellen wat het inhoudt wanneer iemand zijn eer

ste wasteken voor een bepaald bedrag ontving. 
Verderop is te lezen dat diezelfde persoon zijn 
tweede en derde wasteken ontving. Wat wil deze 
tekst zeggen? 
Gezinus Grissen, Akkermunt 30, 7772 LB Har-
denberg, tel. 0523-648831, 
E-mail: gezinusgrissen@wanadoo.nl 

De Haan-Kloppenburg 
Cornelis de Haan (geb. StAnnaland 10-1-1788) 
en zijn echtgenote Jacomina Grada Kloppen
burg, (waar gehuwd) 
Gevraagd genealogische en kwartierstaatgege-
vens betreffende de voourouders en haarzelf van 
Jacomina Grada Kloppenburg. 
Bij de geboorte van zijn dochter Soetje de Haan 
(Putterrshoek 25-8-1813) was hij 25 jaar. 

Hanno de Iongh 
Veerplein 63, 3131 CX Vlaardingen 
Tel. 010-4600685 
E-mail: hdeiongh@hoffman.nl 
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Boekbespreking 
Ahnenforschung 
Aufden Spuren der Vorfahren 
Ein Rathgeberfür Anfünger und 
Fortgeschrittene 
Tijdschriftformaat A4, meerkleurig, aantal
pagina's 140 
Kosten Euro 9.80 (exl. verzend- en transferkos-
ten) 
Een uitgave van de Verein für Computergenea-
logie e.d. 
c/o Birgit Wendt, Tempelhofstr 20 38108 
Braunschweig Konto nr 151 102 787 Sparkasse 
Munsterland Ost (BLZ 400 501 50) 

Dit is het beste wat ik de laatste jaren onder 
ogen heb gekregen. Voor Nederlandse onder
zoekers gericht op Duitsland is dit geschrift ge
woonweg een must. Maar eigenlijk zou ieder 
die in genealogie is geïnteresseerd en Duits vol
doende beheerst kennis van dit geschrift moeten 
nemen. Naast al dit goeds, is er ook nog een cd-
rom bij dit tijdschrift ingesloten waar men 
demo's kan vinden van de belangrijkste genea
logische softwareprogrammatuur. Deze cd kan 
men gebruiken met Windows maar ook met 
Mac en Linux. 

De gegevens in deze veel omvattende publicatie 
zijn geordend in vier delen: (A) Grondslagen 
van de genealogie (B) Genealogische software 
(C) Internet. In de bijlage (D) is een overzicht 
van momenteel gangbare genealogisch georiën
teerde boeken. 
Het deel A omvat: genealogische basisbegrip
pen, het raadplegen van kerkboeken, de genea
logische datapresentatie (kwartierstaat, genealo
gie enz), inleiding paleografie, het ordenen van 
genealogische gegevens en bronnen, De aankle
ding van een genealogie, de organisatie van een 
familievereniging, DNA en genealogie, overige 
genealogische bronnen, de woonomgeving, bij
zondere ambtelijke gegevens (tuchthuisgege-
vens, lijkwade verhuur), regels tot betrekking 

met privacy, militaire genealogische gegevens, 
oorsprong en verspreiding van familienamen, 
genealogische literatuur, overzicht van genealo
gische onderzoekers, cijfersystemen voor kwar-
tierstaten, parentelen enz., overzicht van genea
logische verenigingen. 
Deel B geeft een overzicht van de belangrijkste 
genealogische programma's, software voor het 
digitaliseren van kerkboeken, diverse genealogi
sche hulpprogramma's en ged-com 
Deel C bespreekt de mogelijkheden van inter
net, een groot aantal internetadressen, genealo
gische mailinglijsten, fora en nieuwsgroepen, 
regionale mailinglists en Genealogy.net, presen
tatie van FamilySearch.Org, de databestanden 
van de mormonen, het zoeken op internet, vere
nigingen voor genealogie en toegang tot tijd
schriften, geografisch zoekprogramma, gebruik 
van GEDBAS, gebruik van FOKO 

Dit overzicht toont aan dat weinig belangrijke 
gebieden onbesproken zijn. Hoewel dit boek 
ook beginners hoopt te bedienen bestaat mijn 
vrees dat dit geschrift toch wat moeilijk zal blij
ken. Dit boek verdient een rustige studie. De 
uitvoering van deze publicatie verdient een ex
tra pluim, het is typografisch een juweeltje. 

Conclusie 
Jarenlang heeft de Duitse genealogie in een ach
terstand positie verkeerd, zeker op het punt van 
softwareontwikkeling. Dit is nu voltooid verle
den tijd. Wanneer men deze publicatie bestu
deert merkt men dat de Duitse genealogie, zeker 
in vergelijking met andere Europese landen nu 
aan de top staat en kan wedijveren met de US. 
Dit geschrift is naast een heldere uiteenzetting 
van genealogische basiskennis een ware goud
mijn wat betreft internetgegevens en genealogi
sche software. Verder een zeer informatieve cd. 
Dit alles voor slechts Euro 9.80. Echt een 
koopje. 
JWK. 
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Naamregister Ons Erfgoed 2004 
In principe zijn geen patroniemen opgenomen. Omdat de nummering in deze jaargang niet 
doorloopt is bij een deel het paginanummer voorafgegaan door het tijdschriftnummer. 

A 
A(c)kken, van 
5-166 
A(c)kkeren, van 5-
167 
Aa, van der 111 
Aals, van 4-116 
Aarle, van 77 
Aarnoutse 127 
Acken, van 5-166 
Ackeren, van 
5-166 
Adrichem, van 
4-139 
Aerde 69 
Aggenbach 77 
Alexander III, paus 
112 
M e t 15 
Alphen, van 
5-175,5-176 
Alting 42 
Andel, van 6-221 
Andijck 4-129 
Andijck 77 
Andijker 38 
Angenent 77 
Arkel van 38 
Awyc, de 6-224 

B 
Baast, van 4-116 
Backer(s) 4-107, 
4-111,5-151, 
5-152, 5-153, 
5-154 
Baers29, 120 
Bakker 4-132 
Balde 6-214 
Barcklage 77 
Barendrecht 71 
Barink 5-172 
Bark 38 
Barmentloo 63 
Bartjens 5-171 
Basdew 40 
Baselier, de 

4-117 
Bavel, van 126, 
4-113,4-115, 
4-116,5-171 
Beaumont, van 125 
Beek, van (der) 63, 
140 " 
Beeltsnijder 39 
Beer 38 
Bens 5-173 
Bensink 63 
Berendsen 78 
Berg 40 
Berg(h), van den 
115, 116, 5-151, 
5-171, 6-214, 
6-216, 6-217 
Besemer 4-120 
Beut 30, 32 
Beut 121 
Beveren, van 
4-120 
Beverwij(c)k, (van) 
126, 5-171 
Bierens 5-171 
Biesbroeck (van) 
6-214 
Bijl, 4-132 
Bilot 43 
Bisdom(s) 34,35 
Bisell, van 5-156 
Bisschop 77 
Blok 127 
Bochter 4-123 
Boeckholt 77 
Boer, den 4-129 
Boer 27, 77, 
6-221 
Boerestey(i)n 26, 
27, 122 
Boerjan4-116 
Boerman 6-221 
Böhms 6-207 
Bokkens 5-172 
Boks, de 38 
Bomerg 40 

Boom, van der 
5-161 
Boots 69 
Borremans 77 
Bosch van Draken-
stein 4-137 
Bosch, van den 
6-217 
Bosma38 
Bothuis 77 
Bottemanne 126 
Boudet van Dam 
4-132 
Bouman 38,126, 
4-132, 5-172 
Bourbon 89 
Braamse 127 
Branderhorst 126, 
4-132 
Braun(ius) 42, 43 
Breeckvelt 29, 
5-168 
Breedenhoff, van 
5-165 
Bressers 5-172 
Brill 6-212 
Brinck 107 
Briyck4-119 
Broe(c)khuij (y)sen 
63, 71, 72 
Broekhoven, van 
5-167 
Broekuizen 48 
Broeniss 5-154 
Brommer 69 
Brouwer 38, 
4-119 
Brouwer 38 
Bruijne, de 127 
Brunville Soliers, 
de 43 
Brayns 71 
Bu(i)ytendij(c)k 34, 
35 
Buck, de 132 
Buk(c)kens4-115 
Bultsma 6-207 

Burgh, van der , 
5-172 
Bushof Bos 77 
Bussel, van 126 
Büssing 43 
Bussingius 43 
By(i)s(s)el(l), van 
4-106, 4-108, 
5-154,5-155 
6-192, 6-193, 
6-194, 6-195, 
6-196,6-197, 
6-198,6-199 

C 
Caland 38 
Camerling 39 
Camp 66 
Camperman(s) 38, 
77 
Campvelt, van 
4-112 
Can(t)s 72, 73 
Cappeteyn 4-122, , 
4-124 
Cauwenbergh 39, 
Childerik 1,112 
Claas(sen) 38 
Clootwijck 121, 5-
164, 6-214 
Cluijt 131 
Cock van Brugem, 
de 5-172 
Coddenoerde, van 
5-173 
Coelen 30 
Coenen 19, 22, 23, 
77, 4-132, 
5-172 
Coennick4~119 
Conijn 126 
Coolen 6-207 
Cordin 38 
Cornelis 5-172 
Corssen 32 
Costen, Jan 126 
Costers 69, 70 

Cottereels 77 
Coyman 30,34 
Cranendonck 
5-172 
Crans 42 
Crom(h)beecke 5-
172 
Croons 77 
Cruijningen, van 
127 
Cruythof72 
Culemborgh, van 
6-203 
Culenborch, van 
6-211 

D 
Dagerae(d)t(s) 105, 
107 
Dagerait 59, 
6-197 
Dam, van 64, 
4-116,4-132 
Dars39, 
De(k)(c)ker 121, 
122 
DeBryl l l 
Dec(k)ker (den) 24, 
25, 26,27,28,29, 
30,31,32,33,34, 
35, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 77,126 
Dekkers, 4-116 
Demblon 4-133 
Denig 139, 5-182 
Depoortere 5-172 
Diemen, van 
4-124 
Diepholt, van 
5-157 
Diesen van, 18,19, 
23 
Dieteren, van 
4-116 
Dij(c)k (van) 74, 
75, 126 
Diks 20,22 
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Dingen 4-119 
Dis, van 4-132, 
5-172 
Dix 5-173 
Djenghis Khan 89 

Don Frederik 
5-151 
Donder 26, 30 
Dongen, van 72 
Donse 6-218 
Doornbosch 77 
Dorpe, van 39 
Dreu, de 128 
Driel, van 69, 
4-119,4-120, 
4-121,4-128, 
4-129 
Duiesborgh, van 29 
Duijne, van 127 
Dulle(n), (de)(n) 
24,31,32,33,34, 
35, 77, 121 
Dumbar 4-132 
Dussel 38 

E 
Eckhart 48 
Edam, van 4-107 
Eekhof 127 
Eeren 38 
Egelmer 6-224 
Egmond, van 125 
Eheren 38 
El(l)eri(e) 126 
Emmichoven, van 
5-172 
Engelen van 19,23 
Erinkveld 4-132 
Erpecum, van 
4-132 
Esbra 77 
Esen, van 126 
Estvelt, van 59 
Everdingen, van 6-
221 
Evers 38 

F 
Fesy 5-166 
Flipsen4-116 
Fockens 77 
Fok 38 

Fomenko 6-200, 
6-201, 6-2002 
Fouraschen 4-133 
Fruin 6-211, 
6-212 

G 
Gaeremynck 
5-172 
Gajadin 40 
Garderen, van 38 
Geijp, van 75 
Gelder, van 103 
Gelderblom 
5-164 
Geldolf 6-221 
Gelke, de 5-164 
Genderen, van 
5-172 
Gerrevinks, van 
126 
Gerritsen 5-172 
Gerritsen 127 
Gerwen, (van) 
4-132,5-172 
Gessel, van 4-132 
Geurs, de 39 
Geus, (de) 126, 
4-132 
Gilde, 't 126 
Gilde(n) 4-132 
Gillion 5-166 
Ginneken, van 
4-llfr 
Glasbergen 5-182 
Glerum 127 
Gleynen 5-167 
Gö(e)b(b)el 83, 84, 
85, 86, 93 
Goegebeur 92 
Goossens 126 
Gorp, van 4-132 
Gosses 4-102 
Goubau 4-132 
Goutswaert, (van) 
4-126 
Gouw, ter 116 
Goyer 5-154 
Graaff, van de 73 
Greve 6-224 
Grient van de(r) 29, 
69,70 

Groen, (de) 28 
4-116 
Groenevelt 39,76 
Groll, van 39 
Groot, de 63 
Grotewal, van 94 
Gulijc van 77 

H 
Haack 4-134 
Haan, de(n) 
5-161, 6-224 
Hadders 39 
Haerlem, van 
4-133 
Haese, de 39 
Hamelink 126 
Hamers 126 
Hammermans 77 
Hammes 127 
Harders 39 
Harthoorn 127 
Hartveld 4-132, 
5-172 
Harwig 5-173 
Hassel, van 4-116 
Hassink 40 
Heez(s)en 4-132, 
5-172 
Heij 127 
Heitinga 48 
Helden van der 
4-133 
Helt, 6-216 
Helte 73 
Hemmings 89 
Hemrica 126 
Hennejaarts 
5-165 
Hennejam 133 
Heremans 28 
Hermsen 128 
Hertgoet 72 
Hertigsvelt 69 
Heuner 6-221 
Heuvel van den 20, 
22 
Hiddink 5-172 
Hilbrants 39 
Hitler4-114 
Hoe(d)(t) 126 
Hoec, van 6-216 

Hoeven, van der 
6-220 
Hokken 6-212 
Holt(h)e, (ten) 126 
Homan 39 
Hombroek, van 5-
184 
Hombruge 6-221 
Honderp 4-106 
Hondius van Gessel 
4-132 
Hondius 4-132 
Hoo(g)(c)heyt, (de) 
25, 26,27,28, 29, 
119,120,121,122, 
123, 
4-132 
Hoochmoet 5-166 
Hoogendoorn 78 
Hoogtwout 126 
Hooi 48 
Hoorn 39 
Hopel 5-168 
Horckmans 39 
Hordijck 6-213 
Hou(d)t, van 78 
Houck, van 6-217 
Houff 4-120, 
4-121 
Houtepen 4-116 
Houtkoper 126 
Hove van de 3 
Huiberts 38 
Huijbers-van Zon 
19 
Huijskens 39 
Hullu 
Hulshof 127 
Huyberden 70 

I 
IJzerman 6-221 
Immink 4-102 
Inpijn 6-221 

J 
Janse 127, 4-102 
Jansen 127 
Janssen 78, 5-173 
Jantzen 4-139 
Jefferson 89 
Jennein 43 
Jeyser, de 39 

Jonckheere, de 
4-133 
Joncki(y)ndt 
4-123,4-124 
Jonge, de 39,127 
Jongh, de 69,126 
Jongkint 4-120 
Jonker 6-221 
Jonkers 39,78,127, 
4-133, 5-172 
Joosse 38 
Joosten 4-133 

K 
Kakebeeke 4-133 
Kans 72,73 
Karel de Grote 
6-205 
Karel V 3, 9, 10,52 
Karel de Grote 6 
Kemperman 38 
Kerseboom. 
6-221 
Kersten 127 
Ketel 39 
Keuper 4-133, 
5-172 
Keuper 5-172 
Kiek 127 
Klein Kranenbarg 
39 
Klein Gotink 127 
Klein Kranenburg 
78 
Kloek 5-166 
Kloek 5-166 
Kloppenburg 
6-224 
Knoust 38 
Kockx4-116 
Koeijer, de 127 
Koekenbier 48 
Koekkoek 4-138 
Koene 69,4-102 
Kolff 4-136, 
4-138 
Kolk 40 
Koning 59,4-105 
Kooman 4-133 
Koorn, 126 ^ 
Koppelen 4-115 
Korte, de 5-172 
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Kosten 127, 
6-221 
Kouker(c)k(e)(n) 
34,35 
Koymans 33 
Kramer, de 126 
Kreeke van den 
6-221 
Kriekaard 127 
Krijgh 4-133 
Kroon 127 
Kruikel 40 
Kui(j)tenbrouwer 
4-136,4-137 
Kunst 78 
Kymmell 39 

L 
Laan 38 
Laans4-116 
Laar, van 127, 
5-172, 6-221 
Laats 4-133, 
5-172 
Lambrechts 
6-221 
Landaal 127 
Landeghem, van 39 
Lange(n), de 39 
Langebeeke 38 
Langen van 15 
Langevelt 4-133 
Langstraat 39 
Lannoo 5-172 
Last 71 
Lazonder 65 
Leer, van der 78 
Leeuw, de 78 • 
Leeuwen, van 48 
Lem 4-129 
Lennep, van 
Lentz 5-184 
Liebergen, van 
4-133 
Liere, van 127 
Lijster 127 
Linde, van der 
4-125 
Linden, van der 
5-173 
Lippits 6-221 
Lochner von Hü-
tenbach 139 

Lodewijk Napoleon 
99,4-136,6-188 
Lohuizen, van 127 
Loobuyck 127 
Loon, van 126 
Looze 40 
Los 4-133 
Louwers 77 
Luchtigheyt 127 
Luijnen 126 
Lunenborg 23 
Lynden 4-107 
Lynden, van 39, 
5-175 

M 
Maas, van der 127 
Mabeso(o)n(e) 
5-164 
Mabesoon 6-220 
Mabillon 6-204 
Mabuys, de 5-164 
Maes 76, 124, 
5-172 
Mameson 5-164 
Maris 4-132 
Martehal 70 
Martens 127 
Masebou(i)s 5-164, 
5-165 
Matens 4-133 
Matthon 43 
Mavesoon 6-220 
Me(e)rsbergen, van 
4-133 
Meerman 127 
Mees 6-214 
Meeuwesen 
4-116 
Meijer 6-221 
Meinema 78 
Mensonis Isinek 42 
Merckelbach 
4-133 
Mes(ch) 5-172 
Mescher 6-221 
Metselaer, (de) 25, 
29 
Metten 6-221 
Meuken, ter 130 
Meuwse 6-214 
Mez, du 127 
Mierlo, van 4-116 

Mijne 5-165 
Minne 5-166, 
6-218 
Mo(e)rgaert 
5-163, 5-165 
Mochgaert 5-163 
Modderman 61 
Moerkerken (van) 
39 
Möhringer 5-172 
Mol 127 
Mol-121,14-122 
Molen 4-122 
Molenaer 30 
Mollen 4-130 
Molyn 48 
Montens 5-172 
Moo(e)rdebier 
4-107,4-110, 
4-111, 5-151, 
5-152,5-153, 
5-154 
More 106 
Morgaert 121, 
6-213 
Morien 4-139 
Mouthaan 6-212 
Muchart 5-163 
Mussolini 15 
Muy(i)s 32, 33 

N 
Nagtegaal 117, 
6-207 
Nanningh 24 
Nap 39 
Napoleon 13 
Nassau, van 
5-151 
Naundorf89 
Neussenburgh 31 
Niemeijer 40 
Nieuwegiessen, van 
de 40 
Nieuwen Boer 29 
Nieuwkoop (van) 
40,127,4-133 
Nijmeijer 40 
Nijsing 39 
Noothoven 94 
Nucke(n) 5-155 
Nucken 6-195 
Nuyssenburich 29 

O 
Oeling 78 
Offerhaus 4-133 
Oldenzeel van 34 
Olieslager, d' 
4-116 
Ooik, van 40 
Oonk 6-221 

Oorschot, van 
4-116 
Oortwijn 39 
Oostermeijer 
6-221 
Oosthoek 40, 127 
Opschoor 40 
Otten 
Otten 40 
Otto 126 
Oultremont, d' 102 
Overbeke, van 127 
Oversee, van 
6-218 
Overweg 6-221 

P 
Paauwe 6-221 
Palm 5-172 
Palmen 4-133 
Panhuysen, van 6-
216 
Pas, van der 5-172 
Pas, van de 127 
Peman Kakebeeke 
4-133 
Penninghen 6-221 
Perkins 5-166 
Philips II10 
Philipse 127 
Pince-Van der Aa 
6-208 
Plaatman 73 
Plaetman 71 
Pleyzier 74 
Poelgeest, van 78 
Polak, 103 
Polder 29, 5-168 
Polderman 121, 
6-214 
Poorters 6-214 
Pooter, de 126 
Posch 4-133 
Posma 5-176 

Post 4-133 
Postma 5-174 
Proper 59, 60, 105, 
106, 109, 4-105, 
6-192 
Puit, de 40 
Purmen 103 
pus 40 
Putte 4-117 

Q 
Quart 127 

R 
Rae(d)t(s), (de) 
5-161,5-162, 
5-163, 5-164, 5-
165,5-166,5-167, 
5-168, 5-169, 5-
170, 6-213,6-214, 
6-216, 6-217, 
6-218,6-219, 
6-220, 6-221 
Randerode 127 
Raven, de 127 
Reeling Brouwer 
5-175 
Reijnen 5-171 
Remijn(se) 40, 127 
Renckens 6-221 
Reyerkerck 4-122 
Reynsburch 4-124 
Ribbe(n) 6-196, 
6-199 
Richolt 40 
Ridder, de 4-133, 
6-221 
Ro(o)bol 5-167, 
5-169 
Ro(o)ij, de 5-172 
Rombouts4-116 
Romein 42 
Rooij, de 4-133 
Rosendael 5-172 
Rossen, van 127 
Rossum, van 86,92 
Rostwijck, van 
4-112 
Rottier 127 
Roy, de 40,78 
Ruijter, de 6-221 
Ruler, van 128, 
5-173 
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Ruyter 69 
Sande, van de 77 
Sandt, van de 139, 
149 
Sanen, van 126 
Sass 5-154 
Schaik, van 63 
Scheele 128 
Schellekens 126 

Schelven, van 6-
217 
Schimmelpenninck 
6-188 
Schipper 6-221 
Schoonboom 63 
Schriek 128 
Schrijver 69, 70, 
73,4-133 
Schuttevaer 128 
Schuylenburch, van 
5-173 
Segen, van der 
4-129 
Servaes 5-169 
sGravemoer 39 
Sickens 77 
Sijen 95 
Sijthoff 6-212 
Singels 4-116 
Sliedregt, van 5-
171 
Slikboer 4-132 
Sloot van der 42 
Slui(j)s, van (der) 
5-171,5-173 
Sluijter 78 
Smalleganck 4-133 
Smallegange 40 
Smeele 6-221 
Smeets, 5-173 
Smitsen 40 
Smouter 30,74 
Smulders 4-133 
Sneep 30,70 
Snijder 32 
Snouck 4-120 

Snoye 6-224 
Soetman 4-133 
Spaen la Lecq 119 
Spaendonck, van 
40,78 
Spanoghe 6-221 
Spengen, van 5-184 
Spiegel 74 
Spiegel, in de 4-
121,4-125,4-126 
Springvliet, van 
5-166 
Sprayt 31 
Staets 5-165 
Steen, van der 
5-168 
Steenbergen, van 
6-220 
Steenes, van 6-210, 
6-211 
Steens 4-115 
Sticht 39 
Stoett 6-212 
Stokebrant 78 
Stoker 128 
Stoop 128 
Stoup, van der 
4-126 
Stratensmits 40 
Strik 5-173, 6-221 
Stuylinck 6-192 
Stuypen, van der 
4-126 
Süsle 4-138 
Swart 128 
Sweep4-115 
Sweer(e)(n)(s)31 
Swinden, van 100 
Sykes 90 

T(h)alen, (van) 
6-216 
Tammens 77 
Tas, (van der) 
5-166, 5-167 
Tegnejus 5-169 

Tempel(s), van der 
4-121,4-122,4-130 
Termeer 132 
Termeulen 130 
Teutem, van 61,62 
Teychiné Staken-
burg 61 
Thorbecke 4-95, 
96,97 
Tije, ten 65 
Tijmens 39 
Tijssen 127 
Timmerman 127 
Tjoeke 127 
Tol, van 5-167 
Trek 61 

U 
Uyt(t)en, van 31 
Uyte, van 30 

Valcke 5-165, 
6-218 
Valckestein 5-154 
Varent, van de 
6-221 
Veenendaal 127 
Veerman 34 
Velde, van de 126, 
4-133 
Velsen, van 6-212 
Velt, int 5-167 
Velthuijs 128 
Verbeek 5-172 
Verbeem 5-172 
Verdaasdonk 4-117 
Verdam 6-212 
Verhaaff 5-172 
Verhage 38 
Verhelst 40 
Verheul 74,6-221 
Verhoek 48 
Verhoeven 128, 
4-116,5-173 
Vermaas 76 

Vermaes 124 
Verplanke 127 
Versteeg 48 
Verstraate 5-171 
Verwest 6-221 
Verwijs 6-212 

Vi(y)nck 4-120, 
4-124,4-125 
Victor Emanuel 15 
Vinck4-119 
Virneburg 38 
Visser 33,78, 
4-133 
Vlaeminck 39 
Vleugels 40, 78 
Voet 6-197 
Voeth 107 
Vogelaar 5-171 
Volckijers 6-218 
Voort, van der 
5-173 
Voorthuizen, van 
5-173 
Vorst, van der 
4-116 
Vreland 74 
Vri(j)lant 74, 75 
Vrusch 4-133 
Vysser 5-167 

W 
Waes, van 125 
Walbeek 6-214 
Walschots 6-207 
Waringen, van 
6-214 
Warmenhoven 128 
Warrenaar 130 
Water, van der 127 
Weeda 5-173 
Weenink 127 
Weeteling 128 
Weijenberg 6-221 
Werf, van der 
4-132 
Werners 40 

Westdorpen 128 
Westerveld 5-173 
Westerveld 4-133 
Westra 5-174 
Wetten, van 126 
Weynjon 5-166 
Wezel, van 4-115 
Wichman 4-134 
Wiel, van der 103 
Wiers, van de 48 
Wijnaendts van 
Resandtól 
Wijsmulier 6-221 
Willem I, koning 
99,100,101, 102, 
118,4-95,4-96 
Willem III (graaf) 
128 
Willems 23 
Wilmsonn 39 
Winkel, ten 40 
Winkelhorst 140 
Winter, de 5-164, 
6-216,6-217 
Winter, van 4-102 
Wisse 128 
Wissingh 5-166 
Witbol 5-167, 
5-169 
Witt 128 
Woerkom, van 4-
133 
Wolf (de) 125 
Wolse 5-172 
Worst 4-133 
Woude, van der 
6-212 

Zandvoort 130 
Zegenwerp, van 77, 
5-172 
Zusters 78 
Zwaaf94 
Zwart, de 4-116 
Zwier 128 
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Zakenregister Ons Erfgoed 2004 

A 
aansprekersoproer 6-187 
aardewerkfabriek 5-178 
aardrijkskunde 6-204 
achtpenning 52 
afstammingsreeksen 115 
Afwerken van een fami
lieboek 96 
Agenda 47, 104,4-101, 
4-150 
Ahnenforschung 6-225 
akten 6-203 
Andriesgulden 8 
angelot 52 
archeologie 6-204 
archiefbronnen 6-203 
Archiefnieuws 95 
armenwet 10 
arrondissementsrechtban
ken 6-191 

B 
baggelaar(s) 5-174, 5-
175 
baggelen 5-178 
belastingheffing 10 
belastingpachtersoproer 
6-187 
bestuurshandelingen 6-
203 
bewaarplaats 134 
bloedvoogd 25 
Boek op CD 110, 111 
Boekbespreking 94, 6-
225 
Boekennieuws 139, 5-
182 
boekhoudingen 6-203 
boerenarbeider(s) 5-177 
boerenmaten 109 
bookeye-scanner 110 
boordsel wever 81 
botje 52 
braspenning 52 
bronnenonderzoek 132 
broodbakkerij(en) 5-178 
burgerboeken 6-203 
burgermilities 6-187 

C 
Carolus gulden 9, 52 
Cd-romnieuws 6-210 
cementfabriek 5-178 
Centraal Bureau voor 
Genealogie 6-208 
Chronologie 6-204 
circulatiegeld 56 
College of Arms 6-206 
comités van Waakzaam
heid 6-188 
commissaris(sen) 6-190 
commissie(s), heraldi
sche 6-207 
composeren 5-145 
Consulentschap voor 
Heraldiek 6-208 
controlemiddel 6-205 

D 
daalder 8 
daalder 7 
daalder 52,53 
De oorsprong van de 
zouaven en hun uniform 
12 
De enquête Staatscom
missie van 1890 5-174 
De Sociëteit; een genea
logische bron 4-136 
De brand van Enschede 
in 1750 64 
decentralisatiebeweging 
51 
Deel staat 40ste penning 
voorburg, april 1603 41 
Deel notariële akte april 
1615 131 
denarius 7 
denier 7, 52,53 
dertiende half 52 
dienstverlening 4-97 
diplomatiek 6-203 
DNA en genealogie 88 
DNA-genealogie 90 
DNA-onderzoek 83, 85, 
90,91,92 
DNA-onderzoek moge
lijk? 86 
doopdateringen 61 

drankmisbruik 6-188 
Drents Heraldisch Colle
ge 6-208 
dubbele daalder 51 
dubbeltje 52 
dubloen 51 
duit 52 
dukaat 7, 9, 51, 53 
dukaten 101 
dukaton51, 53 
Een zoektocht naar de 
voorouders Braunius 42 
Een familiewapen laten 
registreren? 6-206 
Een geslacht De Raet te 
Puttershoek en Leiden 5-
161, 6-213, 6-220 
Enqueste 6-211, 6-212 
Enqueste ende Informacy 
6-211 
epigrafiek 6-203 
ereveld4-113 
erfdeling 6-193 
erfelijkheidsonderzoek 6-
202 
essayeur 5 
Familieband glasblazers 
en smeltpottenmakers 
aangetoond door DNA-
onderzoek 83 
familiewapen 6-207 
flab(be) 52, 53 
florijn 7, 52 
Fryske Rie foar Heraldyk 
6-208 
geldsanering 56 
geldstukken 99 
geldswaarden 55 
gendarmerie 6-188, 6-
189 
Genealogische 
Vereniging Prometheus 
(Mededelingen,) 44, 6-
222 
generaliteitsmuntkamer 
6,56 
Gens Nostra 6-208 
GensDataPro 3 
geografie 6-204 

geschiedbeschrijving 
6-203 
gëzagshandhaving 5-143 
gezinssamenstellingen 61 
gildemeester(s) 6-192, 
6-193 
gouden rijder 51 
goudgulden 51 
Grenscommies 4-140 
groot 8, 52, 53 
gulden 7, 9,10,52,100 

H 
Had de maan zich nu 
maar netter gedragen 
6-200 
hagemunterij 51 
handboogschutterij 6-187 
handelspenning 8 
hellebaardiers 5-146 
Heraldische databank 
117 
herladiek 116 
Het rietdekkersgeslacht 
Decker 69 
Het geslacht Maes alias 
Vermaas uit Klaaswaal 
76, 124 
Het geslacht (De) Wolf 
te 's-Gravendeel 125 
Het geslacht van Adriaen 
Willemsz. te Ridderkerk 
4-118 
Het rietdekkersgeslacht 
Decker 24 
Het gebruik van stan
daardnamen en -
afkortingen in bronver
meldingen bij archiefon
derzoek 132 
Het Hollandse muntgeld 
tijdens de Republiek in 
genealogisch perspectief 
4,51,99 
Hoge Raad van Adel 6-
206, 6-208 
hoofdprovoost 5-146 
huisindustrie 17 
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I 
ijzersnijder 5 
Informatie 6-211,6-212 
inkomsten 102 
instelling 134 

J 
jager royaal 52 
Jochamisthaler 8 

K 
kanselarij 6-203 
keienkloppen 5-177 
Kentekenregistratie 46 
kern-DNA 88 
kinderarbeid 17 
kloveniers 6-187 
koddebeier 4-96 
korte 52, 53 
Kraamkinderen van twee 
jaar Y. 61 
krabbelaar 52, 53 
kruisdaalder51 
kwartje 52 

L 
Landelijke archievendag 
4-117 
langrok 52 
leeuwendaalder 53 
levensbenodigdheden 
103 
linguïstiek 6-2-4 
Lokale genealogische- en 
familieverenigingen 
5-180 
lonen 5-177 

M 
marechaussee 4-97 
mark 7 
matrijzen 101 
Mediëvistiek 6-202 
Middeleeuwen 6-202 
mijt 52, 53 
mitochondriaal-DNA 88 
morgengave 6-194,6-
195 
Muntatelier(s) 5, 51 
muntcirculatie 51, 99 
munteenheid 100 
munters 6 
muntfabricage51 

muntgeld 51,103 
Muntheer 5 
muntheren 6 
munthervormingen 56 
munthuizen 4,6 
muntinrichting 99 
muntmakerij 99 
Muntmeester 5 
muntproductie 99 
muntrecht 6 
muntslagerij 99 
muntsnijder(s) 99,101 
muntstandaard 8 
muntstelsel 7, 99,100 
muntwaarde 7,10 
muntwezen 102 
musketten 6-187 
mutatie(s) 88, 89 

N 
N.G.V.-afdeling Her
aldiek 6-209 
naamgeving 6-194 
Naamregister Ons 
Erfgoed 2004 6-226 
naamswijzigingen 133 
nachtwacht(en) 5-147, 
5-148, 6-1-188, 6-189, 
6-190 
Nederlandse Genealo
gische Vereniging 6-208 
negotiemunt 9 
nobel 52,53 
numismatiek 6-203 
nummerbewijsregistratie 
46 

O 
onderschout(en) 5-146 
oord 52, 53 
oorkonden 6-203 
oorkondenleer 6-203 
Oorlogsleed 4-113 
Opgenomen tuchtelingen 
te Groningen, 1725 79 
oplichting, grootschalige 
6-208 
opsporingsapparaat 6-
187 
ordehandhaving 6-187 
ordehandhaving 6-187 

Overzicht publicaties 38, 
77,126,4-132,5-171, 
5-221 
pachtersoproer 6-187 
paleografie 6-203 
panfabriek(en) 5-178 
panne(n)strijker 80 
Pannen(dak) vervaar
diging - pegelaar 80 
pannenbezetter 80 
pannenknecht 80 
pannensmid 80 
pannepopper 80 
papierfabricage 80 
papkoker 81 
papper 81 
parelzetter 81 
pasmunt(en) 55,101 
passementwerker 81 
pasteibakker 82 
pastelleur 82 
patag(c)on51, 53 
patriotten 6-188 
paus 14 
payement 101 
peerdeke 52 
peerlegater 82 
pegelaar 82 
Peilmolenaar - persen-
maker 128 

pekjongen/pikjongen 128 
pel(le)tier 129 
pel(le)wever 129 
pelser 129 
penne(n)bereider 
(sknecht) 129 
penning 7,10, 52 
penningwarrier 129 
pennist 129 
pensionarisambt 6-188 
pensman 129 
peperkoekbakker/ 
peperkoek verko(o)p(st) 
er 129 
perkamentmaker 129 
persdoekreinigster 130 
persenmaker 130 
pettenboorder 130 
Pettenmaker-pijp(en) 
maker 5-15,8 
peulder 5-158 
peurder 5-158 
Philipsdaalder 52 

Philipsdaalder 10 

piekenier(s) 5-146, 5-158 
pietje 52 
pijenwerker 5-159 
pijnder 5-159 
pijp(en)maker 5-159 
pijp(n)brander 5-159 
pijpendraaier 5-159 
Placaet van Verlatinge 10 
plak 52 
politiebesluit van 1945 
4-99 
politiediensten 5-143 
politiefunctionarissen 
4-95 
politieorganisatie 4-98 
politiestelsel 4-97 
politietaken 4-98 
politiewet 4-98 
politiewet van 1958 4-99 
pondteken 7 
predikantsvacature 43 
procureurs-crimineel 6-
190 
punt 52 

R 
raadpensionaris 6-188 
Raadsels in een trouw
boek 4-134, 5-173 
Raadsels in een trouw
boek 4-134 
Rage om bidprentjes 
5-183 
rakker(s) 5-147 
rampen 64 
reaal 52 
reaal 53 
reaal 51 
rechtbankarchieven 
slechts beperkt openbaar 
voor publiek 6-191 
rechtshandelingen 6-203 
rechtsvervolging 5-145 
recognitieboeken 58, 59, 
105, 6-192, 6-196, 6-197, 
6-199 
regentenklasse 6-187 
registratiecommissie(s) 
6-207 
registratiemogelijkheden 
6-208 

Ons Erfgoed, 12e jrg. nr. 6, november-december 2004, blz. 231 



Reiderland 3 
rentebrieven 6-193 
rentmeester(s) 6-192 
repressie 4-97 
Republiek 6-187 
rietdekkersfamilie 24 
rijksdaalder 9 
rijksdaalder, Zeeuwse 53 
rijksdaalder 51, 52 
riviertollen 8 
riviertollen 8 
roedrager 5-146 
rolstempels 112 
rondnaaier(s) 18,20,22 
royaal 53 
rozennobel 52 

S 
schatting 6-211 
schelling 7, 52 
schout 5-144 
schoutfunctie 5-146 
schrikkelberger 52, 53 
schudstro 23 
schutterijen 6-187 
sfragistiek 6-203 
sigillum 112 
sigillum secretum 113 
sluikhandel 6-189 
smidsmeester 5 
snaphaan 52, 53 
soeverijn 51, 53 
soeverijn 53 
solidus 7 
spellingsregels 109 
Speurtocht naar de Mid
deleeuwen 58, 105, 
4-105,5-151,6-192 
sphragistiek 112, 116 

staatsmunt 99 
staatspolitie 6-190 
stadskastelein 5-146 
stadsmagistraat 5-145 
stadsrekeningen 6-203 
stadsschutterij 6-187 
Stamreeks van het ge
slacht De Hoogheyt 119 
stapeling 8 
statendaalder 52, 53 
steenbakkerij(en) 5-177 
stoter 52, 53 
strodokken 65 
strohulzen 16,19 
Strohulzen maken 16 
strohulzenfabricage 16 
strohulzenfabriek(en) 17, 
18,19,22 
strohulzenindustrie 23 
strohulzenmachine 22 
strokartonfabriek(en) 17, 
5-178 
stromatten 16 
stuiver 7, 8,10 
stuiver blank albus 52 
stukloon 19 

T 
taalwetenschap 6-204 
tegelfabriek 5-178 
tekenaar(s), heraldische 
6-207 
tekstherkenning 110 
thaler 7, 53 
tijdrekenkunde 6-204 
tijdsbepaling 6-204 
Tijdschrift, Heraldisch 
6-208 
tuin 52 

turfmaker(s) 5-175, 
5-179 
turfmakersaccoord 5-177 
turfmakersknecht 5-177 
twaalfaard 52 
tweestuiver 52 

U 
uitgaven 102 

V 
Van de redactie 3 
Van rakkers en gemeen
te-ezels 4-95, 5-143, 
6-187 
Verenigingscentrum 6-
209 
verpondingskohieren 25 
vervener(s) 5-175 
vierijzer 52 
vierling 52 
vlieger 52 
voetboogschutterij 6-187 
volautomaat 23 
vorderingen, civiele 
5-145 
Vragen en contacten 48, 
63,140,4-140,5-184, 
6-224 
vroedschap 6-187 

W 
waardeaanpassing 57 
waardijn 5 
wapen 6-206 
Wapenregistratie 6-208 
wapenzegel 113 
Wasteken 6-224 

Welgeborenen 4-102, 
4-103 
Westerwolde 3 
Wet Bescherming Per
soonsgegevens 6-191 
wijnroeier 82 
Winnaar van de Neder
landse Aanmoedigings
prijs voor Genealogie 
voor het jaar 2002 93 

Y 
Y-chromosoom 88, 89, 
91 

Z 
Zakenregister Ons Erf
goed 2004 6-230 
Zaltbommel 6-210 
zegel(s) 113, 114,6-224 
Zegelbankll8" 
zegelcollectie 118 
zegelkunde 112,115,116 
zegelmateriaal 114 
zegelring 112 
Zegels en het CBG 112 
zegelstempels 113 
zegelverzamelaar 116 
zeggingsmacht 56 
zes(t)halve 52, 53 
zilvergeld 57 
zincograaf 116 
zoeaven-eenheden 14 
zoeavenuniform 13 
Zouaoua-stam 13 
zouaven 14, 15 
zwaardzijde 4-103 

Willem Pruijs (ook Pruis) Kralingen geb. 05-03-1807 gehuwd met Comelia Stestrop Rotter
dam 29-08-1804 en hun 6 zonen Willem 1830, Johannes Sijmense 1832, Lucas 1834, Willem 
1835, Lucas 1838 en Cornelis Johannes 1842. Vader Willem is later gehuwd met Magdalena 
Christina Toebaart en kreeg nog een zoon Gerhardus 1848. Wie heeft meer informatie over hen? 
A.G. Pruis, Heunpark 1314, 5261 WB Vught, tel. 073-657 99 10 

Aan dit nummer werkten mee: 
H. Feikema, Armstronglaan 9, 2811 SP Reeuwijk 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft 
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR 
Nijmegen 
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV 
Delft 

W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR 
Vlaardingen 
K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1,4414 RV Waarde 
(e-mailadres: kjslijkerman@planet.nl) 
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