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Van rakkers en gemeente-ezels (4) 
D e p o l i t i e in d e l o o p d e r t i j d e n ( 1 4 0 0 - 1 9 4 0 ) in e e n g e n e a l o g i s c h p e r s p e c t i e f 
JW. Koten 

D e plaatselijke politie 
De politie die vroeger centraal werd aange-
stuurd had zoals we zagen weer volledig 
het karakter van gemeentepoli t ie gekregen. 
Op het platteland waren er nauwelijks dien-
ders. In de grotere kantonnale plaatsen Stei
de men zoals we zagen, een commissar is 
aan. Deze werd geassisteerd door een grif-
fier (secretaris), 1 sergeant en 7 dienders. 
Later is de griffiersrang afgeschaft en in 
plaats daarvan werd een inspecteursrang 
ingevoerd. Deze inspecteurs kregen aan-
zienlijk minder salaris dan de griffiers 1 . Het 
was een vorm van bezuiniging dus. 

Beloning 
De commissar issen hadden een inkomen 
van 2000 gulden maar moes ten voor dat 
geld wel zelf een wachtlokaal en een bu
reau organiseren. Meestal was het eigen 
huis het "politiebureau". De griffier kreeg 
jaarli jks 800 gulden en de diender 475 gul
den. De honorer ing van de directeur van 
politie (de grote baas in grote Steden) was 
Fl. 3000 per j aa r benevens 2000 voor vuur 
licht en bureaukosten en het loon van de 
klerken die hij voor het bijhouden van de 
geheime correspondentie nodig had. De 
griffier en de dienders van de politiedirec-
teur werden wat beter betaald dan die van 
de gewone commissarissen. 

Amsterdamse politie 
Amsterdam (200.000 zielen) was verdeeld 
in vier kantons die ieder een eigen commis
saris hadden met eigen manschappen. Het 
aantal dienders bedroeg ca. 75 . Toen de 
stad zieh uitbreidde en onordelijkheden op-

traden, kwamen er niet alleen meer com
missarissen bij maar ook werd de sterkte 
per eenheid met twee dienders verhoogd. 
De totale politiesterkte te Amsterdam be
droeg toen ongeveer 100 (rond 1850). Zelfs 
gewone dienders hadden een prachtig uni
form bestaande uit een driekantige hoed 
met een kokarde, een zwart laken frak, 
daaronder een vest en een nauwslui tende 
grijze broek. De politieofficieren waren niet 
geiiniformeerd maar zij kregen als insigne 
(net als de burgemeester nu) een zilveren 
penning die met een oranje lint om de nek 
werd gedragen 2 . De nieuwe poli t iemensen 
werden ondermeer geworven uit de nacht
wachten maar ook uit afgedankte militai-
ren. Vaak was protectie bij de benoeming 
belangrijker dan de geschiktheid. De gewo
ne dienders deden 10 uur straatdienst. De 
hardst werkende diender was echter de in
specteur. Hij was 14 uur per dag in dienst 
en verrichte zowel straat- als bureaudienst . 
Alleen op zondag kreeg hij enkele uren ex
tra vrij om met zijn gezin het middagmaal 
te kunnen gebruiken. Zijn dagtaak was vol-
tooid nadat de nachtwacht was aangetreden 
en de bezetting volledig was . Zijn dienst 
begon al vroeg met het ochtendappel om de 
zaken die zieh bij de wachtdienst hadden 
voorgedaan af te wikkelen. 

Het was duidelijk dat met een sterkte van 
amper 75 mensen, men in Amste rdam een 
oproer van enige betekenis niet in de hand 
kon houden. Zulk een oproer was in maar t 
1848 toen alle landen in vuur en vlam stün
den en ook Koning Willem II in een nacht 
van conservatief liberaal werd. De stedelij-
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ke politie had echter de stedelijke schutterij 
altijd achter de hand. Daardoor kon men de 
opstand vrij snel bedwingen en de 30 weer-
spannige personen die de aanstichters van 
de rellen waren aanhouden en berechten. 

D e nachtwacht 
N a het vertrek der Fransen werd de nacht
wacht weer onmiddellijk in ere.(misschien 
beter in onere) hersteld. Nachtwachthuisjes 
werden op geschikte punten in de buurten 
weer ingericht. Voor Amsterdam weten wij 
dat het er 60 zijn geweest, die per dienst 
door enkele nachtwachten werden bezet. 
Me t de uitbreiding van de stad groeide dit 
aantal tot 140. Met het aantal wachtcom-
mandanten mee betekende dit voor een stad 
als Amsterdam enkele honderden personen 
d i e ' s nachts moesten opkomen. Rond 1850 
waren er in Amsterdam ruim 800 nacht
wachten in dienst, terwijl de dagpolitie 
maar ongeveer 100 personen telde. Ge-
woonli jk waren het de arme sloebers die 
zich voor de nachtwacht meldden. Meestal 
waren het losse arbeiders zoals sjouwers, 
turfdragers, korendragers , opperlieden e.d. 
He t merendeel kon lezen noch schrijven. 
Een ambachtsman nam geen deel aan de 
nachtwacht . De hachtwachtfunctie had een 
belangrijk voordeel . Men was vrijgesteld 
van dienst bij de stadsschutterij. 

Diensttijden 
De dienstijden verschilden per seizoen. Ge-
woonli jk begon men rond 9 uur en de 
dienst eindigde rond 6 uur. Wie te laat op 
zijn wacht kwam werd niet tot de dienst 
toegelaten, wie te vroeg naar huis ging 
werd beboet. De wachtgelden varieerden 
maar bedroegen voor een sergeant gemid-
deld een gulden, voor een korporaal 75 cent 
en voor de nachtwacht ongeveer 60 cent. In 
de winter kreeg men wat meer. Dan waren 

er soms kleine bijverdiensten zoals het por-
ren (wekken) van mensen, het verkopen 
van wenskaar ten en het brengen van heil-
wensen. Op sommige feestdagen waren 
collectebussen opgesteld die bestemd wa
ren voor een extra fooi voor de nachtwach
ten. 

Uitrusting 
De uitrusting van de nachtwacht was de 
klepper of de ratel en een handlantaarn met 
kaarsen. Verder had men spies of stok en 
soms een sabel. In Amste rdam hadden de 
nachtwachten bovendien in de rugzak een 
dreg om mensen, die te water waren ge-
raakt, op het droge te krijgen. Vooral in een 
grachtenstad als Amsterdam was het deel-
nemen aan de nachtwacht niet zonder risi-
co, de straatverlichting was pover en vooral 
bij mist raakten veel mensen te water. Ook 
nachtwachten konden zelf te water geraken. 
Bij brand moesten de nachtwachten de 
brandweer porren en zo nodig bij het blus-
sen bijspringen. Bij kermissen en andere 
feestelijke gelegenheden wanneer veel volk 
verwacht werd, was de dagdienst onbe-
kwaam om de volksmassa 's in bedwang te 
houden. M e n deed dan een beroep, op de 
nachtwacht om ook overdag dienst te ne-
men. 

Nachtelijke taken 
Een vast uniform hadden de wachten niet. 
Men werd geacht ieder uur en half uur de 
tijd te roepen. Zoals tien heit de klok. de 
klok heit tien. Bij feestdagen werd tevens 
een lied aangeheven, waarvoor men een 
fooitje hoopte te vangen. Bordelen, waar-
aan Amste rdam zeer rijk was , verheugden 
zich in een bijzondere aandacht van de 
nachtwachten. De meeste tijd zat men ech
ter in het wachthuisje rond de turfkachel 
met de onvermijdelijke koffieketel. De turf 
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voor de kachel moest bij elkaar worden ge-
schooid. Bij de wa rme kachel dommelde 
men wel eens in, overdag had men ook al 
hard gewerkt . 

Corrupt ie bij de nachtwacht komt terug 
Met het herstel van de nachtwacht kwamen 
de oude corrupte praktijken weer pijnlijk 
duidelijk terug. Het aantal "huisbraken en 
afzetterijen" verdubbelde in een j aa r tijd. 
Daarnaast waren er de knevelarijen, de af-
makingen (afkoping van een boete) en an
dere euvels . O p diverse manieren probeerde 
men de kwali jke gewoonten van de nacht
wacht te beteugelen, ondermeer door de 
nachtwacht onder het toezicht van de poli
tie te plaatsen. O p gezette tijden deden de 
commissar issen van politie een inspectie-
ronde. Maa r veel hielp dit niet omdat de 
nachtwachten meer naar de kapiteins van 
de nachtwachtdienst luisterden dan naar de 
leiding van de dagdienst die in feite geen 
officiele supervisor was . Ook zuinigheid 
droeg bij tot het siechte functioneren. De 
nachtwacht liep 's morgen vroeg af. Wie 
een arrestant had aan te melden, moest 
soms tot 10 uur voor rapportage in dienst 
blijven voordat hij naar huis kon gaan. De 
verloren uren die hij overdag kon werken 
werden niet vergoed. Geen wonder dat de 
nachtwacht , een straatje om liep als er er-
gens werd ingebroken. Sommige nacht
wachten waren niet zuiver op de graat, mal-
versaties waren aan de orde van de dag. 
Maar ook de leiding deugde van geen kan
ten. Een persbericht (in 1825) bracht aan 
het licht dat de commissar issen clandestien 
jaarli jks 2400 gulden zwart er bij verdien-
den. Dit was een gigantisch bedrag in die 
dagen. 

Betere beloning 
In Amste rdam dreigde de situatie door het 

siechte functioneren van de nachtwachten 
onwerkbaar te worden. Uiteindelijk ging 
men de nachtwachten voor het opbrengen 
van een arrestant toch extra betalen. Niet te 
veel, omdat dit dan tot andere kwade prak
tijken kon leiden, waarbij de wachten over-
dreven negatieve verklaringen bij just i t ie 
aflegden om wat extra te verdienen. Bij 
aanhouding van een ordeverstoorder die 
geschavotterd werd kreeg de nachtwacht 3 
gulden "schavotgeld", bij een gewone aan
houding 1 gulden. 

Discipline ontbrak 
Disciplinaire straffen van de nachtwachten 
hadden weinig succès. Het slapen op de 
post en het nalaten van de half/heel uur 
roep werd met 50 ct beboet. Veel mensen 
waren door de harde arbeid overdag al moe 
voordat zij met hun nachtdienst begonnen. 
Dronkenschap kwam veel voor, tappers, 
bierhuishouders en verdachte huizen gaven 
de nachtwacht graag een borreltje in ruil 
voor een oogje dicht. Erger was dat nacht
wachten zich nogal eens aan inbraken 
schuldig maakten. Soms gingen dronken 
nachtwachten met elkaar op de vuist. 
Maakte men het te bont dan werd men we-
gens wangedrag uit de dienst verwijderd. 

Maréchaussée 
Een politiecorps dat de Franse période 
overleefde was de gendarmerie . Door de 
veranderde staatkundige indeling was er 
een politionele lacune in de zuidelijke pro-
vincies opgetreden. Bij het vredesverdrag 
van Wenen (1813-5) werd België aan de 
Nederlandse koning toegewezen. In 1814 
werd voor de handhaving van de openbare 
orde een Korps maréchaussée in België op-
gezet, dat in feite een verlenging van de 
Napoleont ische politiedienst was . Een j aa r 
later werd voor Luxemburg, waarover Wil-
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lern I ook het bewind voerde, een compag
nie hieraan toegevoegd . 

Maréchaussée in Brabant en in Limburg 
De provincie Brabant kreeg in 1815 even-
eens een maréchaussée compagnie 3 . In Bra
bant bestond het wapen uit 5 officieren en 
168 manschappen verdeeld over drie arron-
dissementen (Den Bosch, Eindhoven Bre
da) en 28 brigades. Enkele maanden later 
(april 1815) werd een vierde compagnie 
maréchaussée in Maastricht opgezet be-
staande uit 5 officieren en 123 onderofficie-
ren en manschappen. De compagnie kreeg 
vest igingen in de arrondissementplaatsen 
(Roermond, Maastricht en Hassel t ) 4 . Men 
had brigadeposten in 17 plaatsen waar een 
wachtmees ter (brigadier) en 4 maréchaus
sées de dienst uitmaakten. In de hoofdplaat-
sen waren de brigades groter omdat de ma
réchaussée aldaar ook parketdiensten 
(dienst bij de rechtbank) moest verr ichten 5 . 
Een van de bepalingen was : onderofficieren 
en maréchaussées zijn verplicht in hun hô
tel (= kazerne) te wonen en te slapen. Voor 
de genealoog is het belangrijk te weten 
(aanvullende bepaling artikel 7) dat "het 
getal der getrouwden zal 2 à 3 per compag
nie niet te boverigaan". Men zag dus liever 
ongehuwden. Als men niettemin wilde hu-
wen was er toes temming nodig. Nauwkeu-
rig werd er op toegezien dat de a.s. bruid 
uit een familie met goede reputatie kwam. 

Taakomschrijving 
De taakomschri jving van de ' n i euwe ' maré
chaussée was nagenoeg dezelfde als het rè
glement voor de gendarmerie uit de Franse 
tijd. In het kort: supervisie van het platte-
land, bijstand bij bijzondere gebeurtenissen 
en calamiteiten (brand) en het opsporen/ 
arresteren van wetsovertreders. Daarnaast 
had men ook een taak bij het voorkomen 

van sluikhandel met het buitenland waarbij 
de kroon inkomsten derfde. Marechaussee-
brigades waren daarom nogal eens in de 
grensgebieden geposteerd. 

Een zeer belangrijke en zware taak van de 
maréchaussée mag niet onvermeld blijven. 
Dit was de zogenaamde correspondentie-
dienst6. Deze taak hield in het onderhouden 
van een netwerk per ruiter waardoor dienst-
bevelen, informatie en goederen die voor de 
dienst belangrijk waren van brigade naar 
brigade werden overgedragen. O p vaste 
correspondentieplaatsen in het land (het 
correspondentiehuis: meestal een koffie-
huis) was een ruimte aanwezig waar deze 
overdracht ongestoord kon plaats vinden en 
waar ook de mogeli jkheid van de verzor-
ging van de paarden geboden werd. Dit 
snelle communicat ienetwerk was van groot 
belang omdat via dit kanaal de burgerlijke 
autoriteiten vanuit den Haag snel van be
langrijke berichten konden worden voor-
zien. 

Maréchaussée wordt steeds me er militair 
N a de Franse onafhankelijkheid had de ma
réchaussée een burgerlijk karakter. Later 
kreeg het militair aspect steeds meer na-
druk. Dit had te maken met de oorlog met 
België (1830). Bij de Belgische oorlog 
(1830-40) was er een groot aantal déser
teurs bij de gemobil iseerde troepen. Bij de 
opsporing en aanhouding van deze déser
teur kreeg de maréchaussée een belangrijke 
taak. Toen de oorlog met België voorbij 
was en het leger werd gedemobil iseerd 
werd ook de maréchaussée ingekrompen. 
N a de afscheiding van België vond een re-
organisatie plaats waarbij de Limburgse en 
Brabantse compagnieën maréchaussée dras
tisch werden verkleind. In totaal resteerden 
nog 28 detachementen van 5 - 1 0 man . De 
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totale sterkte van het wapen bedroeg dus 
nog geen 300 maréchaussées . 

Noten 
1. Men veronderstelde dat er genoeg jongeren 
van goede huize zouden komen die met het per-
spectief van een commissarisrang met dit läge 
salaris genoegen zouden nemen. 
2. Pas rond 1900 gingen ook de hogere functio-
narissen uniformen dragen 
3. Enig wantrouwen tegenover de katholieken 
heeft vermoedelijk hierbij meegespeeld. De ou-
de generaliteit-gedachte dat Brabant en Limburg 
een status aparte hadden was nog niet geheel 
uitgedoofd. Niet geheel onterecht zoals bij de 
Belgische opstand bleek. Merkwaardig genoeg 
had men in de Noordelijke provincies geen ma
réchaussée. 

4. Het département (later provincie) Limburg 
bestand uit het thans Belgische en Nederlandse 
deel. Dit was verdeeld in drie arrondissementen, 
met ieder een arrondissementsrechtbank. Ieder 
arrondissement bestand uit een aantal kantons 
met kantongerechten. 
5. Het woord parket heeft de betekenis van een 
afgegrensd gebied waarbinnen recht werd ge-
sproken. Het woord parket is een verklein 
woord van parc, de uitgang et is het zelfde als 
ons achtervoegsel "je". Het betekent dus letter-
lijk perkje. Een bloemenperk is ook een afge
grensd gebied waarin bloemen groeien. 
6. Een verbindingsdienst zouden we nu zeggen. 
Bedenk dat de post nauwelijks werkte en dat 
andere vormen van communicatie nog niet wa
ren uitgevonden 

Gedood bij hevige storm en onweer 1677 
K.J. Sl i jkerman 

O p 23 januari 1677 1 werd door de mannen 
van de Höge Vierschaar van het land van 
Strijen het dode lichaam gevisiteerd van de 
66 jaar oude en te. Westmaas woonachtige 
Ingentgie Cornells, laatst weduwe van Pie-
ter Wouterse. De vorige dag, ' s morgens 
rond 5 uur, was zij 'bij harde storm en groot 
onweder ' gegaan naar het huis van haar 
zoon Johannes Meeuwes Vermeulen. Hij 
had haar aanstonds bij de arm genomen om 
naar huis te brengen en voortlopende waren 
zij aangekomen ter hoogte van het huis van 
hun buurman Jan Pieters Zuydtdijck toen de 
gevel van diens huis, welke weinig maan-

den daarvoor slechts met slijk was opgemet-
seld, door de harde storm gedeeltelijk in-
stortte en op Ingentgie terecht kwam. Vol-
gens haar zoon was zijn moeder 'aanstonts 
doot gebleven' . Aan de linkerzijde werd 
haar hoofd bebloed en blauw uitgeslagen 
bevonden. De rest van haar lichaam was on-
geschonden. Mede compareerde ene 
Pleuntgie Pieters Zuytdijck en bevestigde de 
tragische gebeurtenis. 

1. Nationaal Archief, Arch. Höge vierschaar van 
Strijen inv. nr. 12, akte dd 23 januari 1677. 

Ons Erfgoed, 13e jrg. nr. 1, januari - februari 2005, blz. 7 



Speurtocht naar de Middeleeuwen (6) 
W . J . S c h o l l 

Wanneer men bij genealogisch onder-
zoek komt in de periode voor de aan-
vang van de doop-, trouw- en begraaf-
boeken, lijkt het vaak dat het spoor 
doodloopt. Toch zijn er veel gevallen 
bronnen aanwezig die ons verder kun-
nen helpen. De recognitieboeken van 
Harderwijk vormen zo 'n bron. Het 
schrift is moeilijk leesbaar, maar dank-
zij de publicatie op cd-rom van de re-
gesten zijn ze heel toegankelijk gewor
den en goed doorzoekbaar. Doordat de 
betekenis van sommige termen in vroe-
ger eeuwen verschilt met de huldige be
tekenis, moet men extra voorzichtig zijn 
met het trekken van conclusies. 

schema 8 

I n l e i d i n g 
Bij o n z e s p e u r t o c h t n a a r d e v o o r o u d e r s 
v a n H e n r i c k j e L u b b e r t s , z i jn w e in d e 
v o r i g e v i j f a f l e v e r i n g e n e r in g e s l a a g d 
d e a f s t a m m i n g s l i j n v i a h a a r v a d e r s k a n t 
t e v o l g e n to t h e t m i d d e n v a n d e 1 5 e 

e e u w . Ze l f s a l le v i e r d e o v e r g r o o t o u d e r s 
v a n v a d e r s k a n t z i jn g e v o n d e n . A a n g e -
z i en d e r e c o g n i t i e b o e k e n , d i e t e n g r o n d -
s lag l i g g e n a a n d e z e r e c o n s t r u c t i e , a a n -
v a n g e n in 1 4 5 3 , is d e a f s t a m m i n g v i a 
h a a r v a d e r v r i jwe l z e k e r n i e t v e r d e r t e 
v o l g e n . In s c h e m a 8 l a t e n w e h e t r e s u l -
taa t z i en v a n w a t to t n u t o e is b e r e i k t . 
C u r s i e f e n t u s s e n h a a k j e s s t a a n w e e r d e 
h y p o t h e s e n . 

(Gkerit van Byssell) 
(verm. 1454-1472) 

(Gerit Dircksz) 

Gherbrant van Byssell x Hannisgen 
(1444) -1533 1469 

Evert van Byssell x Lübbe 
1475-1559 1502 

Jan Nuck x Feusse 
(1473) -1516 1498 (1473) -1541 

Aelt Evertsz van Byssell 
(1502)- 1553 

Henrickje Jans 
(1506) -

Symon Alberts Wit x Woutertje Dageraet 

Lubbert Aelts 
-1617 

x 
c. 1579 

I 
Henrickje Lubberts 
X1622 
Peter Hermansz Proper 

Aeltje Simons 
-1603 
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Vanaf deze aflevering zullen we ons bezig 
houden met Henrickje 's moederskant . 
Daarbij zullen we wederom enkele körte 
interessante zijpaden bewandelen, ontdek-
ken dat we zelfs een generatie verder kun-
nen dan bij de lijn aan vaderskant en waar-
achtig nog een verbinding vinden naar va
derskant door de vondst van de ouders van 
Lübbe, ( tweede) echtgenoot van Evert van 
Byssell . 

Zijtakken Witt 
Voor het vaststellen van de familierelaties 
van Aeltje Simons, is de inschrijving van 3 
maart 1605 van be lang ' . In Speurtocht naar 
de Middeleeuwen (2) is deze inschrijving in 
extenso opgenomen (Ons Erfgoed nr. 3, 
mei-juni 2004, p. 107). Het betreft een erf-
scheiding van de 'erftalige goederen ... van 
zal. Symon Alberts Witte en Woutertgen 
Dagerae t s ' . W e wezen er daar ook al op dat 
Symon en Woutertje al ruim voor dat j aar 
moeten zijn overleden, omdat Lubbert 
Aelts op 26 Oktober 1603 zijn 'vier voor-

kinderen die hij bij zal. Aeltgen Symons 
geprocreert heeft ' o.a. het versterf van hun 
'bestevader en bestemoeder ' bekent 2 . Naast 
deze vier voorkinderen worden in 1605 ge-
noemd Jannetgen Symons en Aeltje Sy
mons genaamd Dageraet . Het slot van de 
inschrijving luidt: ' . . . het huis daar de ge-
noemde zusters nu wonen in de Wul lewe-
verstraat blijft ongedeeld ' . 
Jannetje en Aeltje wonen dus nog in het 
'huis van de alderen in de Wullewever-
straat ' , zoals hun vader Symon dat op 1 mei 
1552 op zijn beurt uit de erfenis van zijn 
ouders was toegewezen 3 . Als belenders 
worden in 1552 genoemd Berent van Tel-
licht ter eenre en Gerrit Keyser ter andere 
zijde. Dit is een aanvullend bewijs voor de 
ouders van Symon, want op 15 november 
1530 lenen Albert Witte en Alyt 24 gülden 
van Mense Zeegers en Franck Zeegers on-
der verband van hun huis in de Wul lewe-
verstraat tussen Berent van Tellicht ter een
re en Henrick Evertz ter andere zi jde 4 . 
We zien hier de achternaam Wit(te) weer 

Afbl. 15 november 1530: Albert Witte met Alijt zijn echte wijf bekennen 24 gülden schuldig te 
wezen aan Mense en Franck Segersz 
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opduiken. ten weduwe met Gerrit Wi lhemsz haar ge
Gerrit Keyser, die in 1552 als belender coren momber heeft overgegeven dat als 
wordt genoemd, geeft 12 november 1532 enige van haar broeder en zusters Albert, 
zijn v rouw Anna Henricks, dochter van Nale en Lübbe voor haar sterft kinderen na-
Henrick Evertsz, de belender van 1530, latende, dat die kinderen in hun plaats zul-
honderd gulden te morgengave 5 . Henrick len staan, en dit hebben mede beliefd Al-
overlijdt tussen 25 en 30 maart 1536, op bert Witte en Gerrit van Hulzen voor zijn 
welke laatste datum er borgen gesteld wor- huisvrouw Lübbe en mede vanwege Nale 
den 'voor Gerrit Keyser en zijn wijf voor voors. haar zonen Lucas en Johan 7 . Mar-

^ nf i ' , M K^^Yf^^ -^faffa * ^ « 0 \ * ' » i 

_ • 
2. 75 februari 1540: Joffer Margareta, zal. Hermen van Wijcks nagelaten weduwe met Gerrit 

Wilhems haar gecoren momber beschikt over haar goederen 

het versterf van hun zal. vader Henrick 
Evertz . ' De volgende dag beloven Gerrit en 
Anna om Clara Henricks hun moeder haar 
leven lang te onderhouden, waarvoor zij 
'haar huis in de Wulleweverstraat , daar zij 
in woon t ' kri jgen 6 . 
Symon heeft oök een broer gehad, zoals 
blijkt uit de zoeven genoemde erfdeling van 
1552 waarbij Johan Alberts land krijgt aan-
bestorven van hun - dat is Symons en Jo-
hans - moye Margryt van Wyck en boven-
dien de helft van een hanck in de Ooster-
wijk, waarvan Werner van Hulzen de ande
re helft heeft. Twee dagen later verkoopt 
Johan zijn helft aan deze Werner van Hul
zen en diens v rouw Anna. Johan wordt daar 
genoemd ' Johan Albert Wit teszoen ' . 
Dat genoemde moye , Margriet van Wij-
ck, een zuster is van Albert blijkt uit de in-
schrijving van 13 februari 1540: Joffer. 
Margareta zal. Hermen van Wijcks nagela-

griet wordt hier nogal deftig ' joffer ' ge
noemd en zij draagt de achternaam van haar 
overleden man. Hun huwelijk vinden we in 
1507, als Hermen van Wyck op 8 april 
Griete van Nulde honderd gülden te mor
gengave geeft 8 . W e zullen later zien waar-
om Margriet hier 'van N u l d e ' wordt ge
noemd. 
In 1552 ontmoetten we Werner van Hulzen 
en zijn vrouw Anna, terwijl in de inschrij-
ving van 1540 sprake is van Gerrit van Hul
zen en zijn vrouw Lübbe. Hun relatie kan 
via verschil lende inschrijvingen worden 
vastgesteld. We volstaan met de volgende 
twee: Hermantgen van Hulzen draagt 30 
januar i 1550 op aan haar broeder Warner 
van Hulzen en A n n a Allers zijn echte wijf 
haar aandeel in haar olderen huis in de Pa-
edzenstraat daar zij nu in woont , geerfd van 
haar vader Gerrit van Hulzen zal. en van 
haar moeder Lübbe Witte nog aansterven 
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mag . 
O p 4 September 1549 geeft Werner Gerritsz 
van Hulzen honderd cronen te morgengave 
aan zijn echte wijf Anna Ale r t s 1 0 . Werner 
van Hulzen is dus een kleinzoon van een 
andere zuster van Albert, namelijk van 
Lübbe Witte , die in 1523 gehuwd was met 
Gerrit Warners van Hulzen. St. Maarten 
1523: Gerrit Warnersz geeft Lubbertgen 
Witgen zijn echte wijf honderd goudgulden 
te m o r g e n g a v e " . 

Tobias Rutgers 
In 1605 worden nog als verwanten ge
noemd Tobias Rutgers , zwager van Janne-
tje Symons en Peter Feyt, neef van Aeltje 
gen. Dageraetje. In Ons Erfgoed nr. 3 , mei-
jun i 2004 , p . 108, beloofden w e op deze 
verwanten terug te komen, een belofte die 
nu wordt ingelost. Tobias wordt in 1596 
genoemd met Geyse zijn huisvrouw en in 
1605 met Geysken Warners zijn huisvrouw. 
Het lijkt mij dat Tobias echtgenoot, Geyse 
Warners , een dochter is van de hierboven 
genoemden Werner van Hulzen en Anna 
Alerts . Beide vermeldingen betreffen overi-
gens een ingewikkelde zaak en omdat we 
daar waaracht ig nog meer bekende namen 
tegenkomen zullen we een poging wagen 
de affaire uit de doeken te doen. 
Eerst dan de inschrijvingen van 8 en 10 de-
cember 1596 1 2 . De persoon waar het om 
draait is Mar ie Jans. Peter Feyt verklaart, 
op verzoek van Gerri t Francken, dat hij de-
dingsman geweest was bij een magescheid 
tussen haar en de echtparen Tobias Rutgers 
met Geyse en Gerri t With met Agniete. Het 
betreff het goed van haar bestevader War
ner van Hülsen en bestemoeder Anna 
Alarts en het goed van haar vader, alle drie 
zaliger gedachtenis . Peter Feyt verklaart 
voorts dat hij hierbij ook aantrof Gerrit 
Francken hoewel hij niet wist dat deze ook 

was uitgenodigd. Hij heeft Gerrit Francken, 
die een momber was van Marie Jans, toen 
horen zeggen dat de drie hierboven ge
noemde partijen, zelf, als breeders en zus-
ters, dus zonder de vrunden, zouden onder-
zoeken of ze het onderling eens konden 
worden wat er met het goed moes t gebeu-
ren als Marie Jans zonder kinderen zou ko
men te overlijden. Bepaald was dat het 
goed dan zou terugvallen aan de erfgena-
men van Warner van Hülsen en zijn huis
vrouw. Gerrit was het daar niet mee eens, 
hij zou zieh een siechte momber tonen als 
hij zijn kinderen zou laten onterven. Marie 
Jans zei echter dat Warner van Hülsen het 
haar bevolen en zij hem beloofd had. Ook 
de 84-jarige Dirck Ael ts zweert dat hij erbij 
was geweest en dat Gerrit Francken toen 
bezwaar had aangetekend. Dan de inschrij-
ving van negen j aa r later, 11 december 
1605. Henrick Joachims van Mehen met 
Maria Jansdr. zijn huisvrouw, ter eenre en 
Tobias Rutgers met Geysken Warners zijn 
huisvrouw en Gerrit Wit met Agnietgen 
Gerrits zijn huisvrouw als omen en moye 
resp. van de voors. Mar ie Jans ter andere 
zijde maken een overeenkomst in een ge-
schil over de goederen van Mar ia Jans en 
wat zij aan haar man in tucht besproken 
heeft. Hun huwelijkse voorwaarden worden 
veranderd, zij mag haar man tucht bema-
ken, maar niet meer op haar ziekbed. Mede 
met goedvinden van Lubber t Aelts en 
Goutgen Gerrits, Aelt Jans en Trijntje Ger
rits, resp. eheluyden als resp. omen en moy-
en van Marie Jans van vaderswege en dat 
mede voor Jan van Sevender en Dirckje 
zijn hu i sv rouw 1 3 . 

In vorige afleveringen merkten we al op 
hoe lastig het is om af te gaan op de patro-
niemen bij vrouwen, die immers slechts 
zelden echte patroniemen zijn. Bij Geysken 
is Warners inderdaad een patroniem, maar 
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is zij nu een zuster van Gerrit Wit of van 
Agnietje Gerrits. Gaan wij ervan uit dat de
ze laatste echtelieden in 1621 genoemd 
worden als Gerrit Witte van Hülsen en Ag-
niese W o u t e r s 1 4 , dan besluiten we tot het 
eerste. Ineens duikt hier dan weer Lubbert 
Aelts op, maar het familieverband ligt nu 
bij zijn derde v rouw Goutje Gerrits. Goutje 
en Trijntje zijn namelijk dochters van de 
inmiddels overleden Gerrit Franken. Dit 
blijkt uit de inschrijving van 4 november 
1605 waar Goutje en Trijntje Gerrits, doch
ters van zal. Gerrit Francken, een verkla-
ring af leggen 1 5 . Hoe Marie Jans nu in het 
geheel past, is nog steeds niet duidelijk 
Wanneer we zoeken of we iets kunnen vin-
den over haar huwelijk met de hierboven 
genoemde Henrick Joachims van Mehen, 
stuiten we op een inschrijving die een aan-
tal bijzondere details geeft, zonder helaas 
het defmtieve uitsluitsel over de plaats van 
Marie Jans. Het betreff de inschrijving van 
7 april 1605: 

De roedrager heeft uit naam van Hen
rick Joachims aan Jannetje Reyers zeke-
re interrogatoiren voorgehouden, waar-
op Jannetje geantwoord heeft, zij is met 
Warner Gerrits getrouwd anno 1593 tus-
sen St. Jan en Jacobi en Warner is ge-
storven ao 1596 omtrent Galli, en dat 
Warner hemzelven heeft tevreden ge-
steld van de tijd af dat Mary Jans bij 
hem en Jannetje woonde en zo lang 
Warner en Jannetje getrouwd waren 
Warner ten voile betaald is van Mary 
Jans voor haar kost met 30 gulden per 
jaar en dat zij aan Mary Jans beloofd 
hadden dat zij geen kost zou betalen van 
het j aa r waarin haar bestevader stierf, en 
dat Jannetje Reyers tegen Henrick Joa
chims gezegd had, dat zij een deel van 
het lopende jaar , waarin Warner van 
Hülsen stierf, haar geschonken hebben 

en dat zo Gerrit Wit zijn quote daarvan 
hadden laten betalen en dat de kostpen-
ningen van dat lopende jaar Mary Jans 
aan Gerrit Wit heeft moeten be ta l en 1 6 . 

Ineens ontdekken we dat Warner van Hül
sen een tweede maal is gehuwd en dat dit 
huwelijk slechts kort, zo ' n drie jaar , heeft 
geduurd. Opvallend is dat zijn weduwe , 
Jannetje Reyers, de exacte datum van zijn 
overlijden - omtrent Galli , dat is ca. 16 Ok
tober - niet weet, en over de datum van 
haar huwelijk met Warner - tussen St. Jan 
en Jacobi, dat is tussen 24 jun i en 25 juli— 
nog vager is. Verder ontdekken we dat M a 
rie Jans dus een aantal jaren bij haar groot-
vader in huis is geweest , zonder nochtans te 
weten wie haar ouders zijn. De zinsnede dat 
Marie daar woonde ' zo lang Warner en Jan
netje getrouwd waren ' doet vermoeden dat 
Marie een voordochter is van Jannetje, 
maar dat is in strijd met het grootvader-
schap van Warner . N a lang zoeken bleek 
alles op zijn plaats te vallen met de inschrij
ving van 5 maart 1585: 

Gerridt Franckesz. als erfuyter van de 
nagelaten goederen van zijn zal. huis
vrouw Jannetje Wil lems, bewijst Warner 
van Hülsen als oldevader van het on-
mondige kind van zijn dochter genaamd 
Marie voor het goed van haar o ldemoe-
der Jannetje Wil lems land. 
Warner van Hülsen als oldevader van 
Marie , onmondige dochter van zal. Jan 
Jacobsen en van zijn zal. dochter Gerrit-
j e , bekent dat Gerrit Francken, als erfuy
ter van zijn zal. huisvrouw Jannetje Wil 
lems, de goederen van de o ldemoeder 
Jannetje Wil lems die Marie aanbestor-
ven zijn, uitgericht heef t ' 7 . 

Marie Jans is een dochter van Jan Jacobsen, 
zoon van Jannetje Wil lems, welke laatste in 
tweede echt gehuwd is geweest met Gerri t 
Francken. De moeder van Mar ie is de j o n g 
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gestorven Gerritje, dochter van Warner van 
Hülsen. 

Peter Feyt 
De juis te plaats van Peter Feyt is moeilijker 
te bepalen. Hierboven vermeldden we al 
Hermantgen van Hulzen, in 1550 genoemd 
als dochter van Gerri t van Hulzen en Lübbe 
Witte . In 1561 blijkt zij inmiddels gehuwd 
te zijn met Jan Feyct. O p 10 mei van dat 
j aa r zijn namelijk Aelt Zegers en Mette zijn 
echte wijf, Werner van Hülsen en Anna zijn 
echte wijf en Jan Feyct met Hermtgen zijn 
echte wijf alle erfgenamen van zal. Lübbe 
W i t t e n 1 8 . Het huwelijk van Aelt en Mette 
dateert van 1548, als op 10 September Aelt 
Segersz Met te Gerrits zijn echte wijf hon
derd cronen geeft te morgengave 1 9 . 
Dan is er een Stijntje Feyts, op 12 novem-
ber 1608 genoemd als weduwe van Gerrit 
W a r n e r s 2 0 . Een eerdere vermelding is die 
van 9 februari 1586 waar genoemd worden 
Warner van Hülsen en Anna zijn huisvrouw 
en Gerrit Warners en Stijne zijn huis
v r o u w 2 1 . In de hierboven vermeldde verkla-
r ing van Peter Feyt op 8 december 1596, 
staat dat hij 31 j aa r is en derhalve is hij vrij-
wel zeker geboren in 1565. Het meest 
waarschijnlijk is hij dan een zoon van Jan 
Feyct en Hermantgen van Hulzen. In De 
Navorscher vond ik een summiere généalo
gie Feith waaruit: Pieter Feith, zoon van 
Johan F . en Armantje van Hülsen, tr. 1582 
Marike Ke i j ze r s 2 2 . Mariken is overleden 30 
januar i 1647, volgens haar grafzerk, aldaar 
ook het j aar van hun huwelijk. Haar overlij-
den dat j aa r v inden w e ook in de recognitie-
boeken op 11 november 1647 als er borgen 
worden gesteld voor het erfhuis van Marike 
Keyser , gewezen huisvrouw van zal. Peter 
Feith, Johan en Gerri t Feith beloven de bor
gen te vr i jen 2 3 . Deze Mariken is een dochter 
van het hierboven genoemde echtpaar Ger

rit Keijzer x Anna Henricks. 
In het schema op pagina 14 is de onderl inge 
relatie van de meeste hierboven genoemde 
personen in beeld gebracht. 

Verre verwanten 
Uit dit schema blijkt dat Peter Feith die 
neef genoemd wordt , volgens onze begrip-
pen achterneef is van de kinderen Simons. 
Tevens is duidelijk waarom Tobias Rutgers 
niet neef maar zwager wordt genoemd, hij 
is immers aangetrouwd en stamt dus niet 
zelf af van de nog te vinden ' vader ' Wit . 
Dat bij de erfdeling in 1605 van de goede
ren nagelaten door Symon Alberts Wit en 
Woutertje Dageraet zulke verre verwanten 
als mombers optreden, die dan ook 'naaste 
b loedverwanten ' worden genoemd, doet 
vermoeden dat er geen andere verwanten, 
bijvoorbeeld afstammelingen van Johan Al
berts Wit, aanwezig zijn. De naam Wit lijkt 
doorgegeven te worden door (de afs tamme
lingen van) een kleinzoon van Lübbe Wit, 
namelijk Gerrit Wit Warnersz en Agnietje. 
Op gelijke wijze, via een vrouw, kwam ik 
de naam Witt tegen bij een kleindochter 
van Lubbert Aelts en Aeltje Simons: op 18 
juni 1643 gaan in onder t rouw Gerrit Wil
lems van Hovesteyn en Fennetje Alberts 
Witt. Opvallend is verder dat w e nergens 
verwijzingen zijn tegengekomen naar ver
wanten van de echtgenote van Symon, 
Woutertje Dageraet . Aangezien twee van 
hun dochters de naam Aeltje dragen, een 
met de toenaam Dageraeuje) veronderstel 
ik dat de moeder van Woutertje evenals die 
van Symon, Aeltje heette. Of deze veron-
derstelling wat oplevert, moet nog blijken. 
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schema 9 

1 
Margryt 

1 
Lübbe Witt 

1 1 
Albert Wit Nale 

x 1507 x 1523 X 

Hermen van Wyck Gerrit Warners van Hulzen 

1 

Aeltgen 

1 
1 
Werner van Hulzen 

1 
Mette 

1 
Hermantgen 

1 
Johan Alberts Witte Symon Alberts With 

... -1596 c. 1525-c. 1603 
x(l) 1549 X1548 x c. 1560 x 1550 
Anna Alerts Aelt Segers Jan Feyt Woutertje Dageraet 
x(2) 1593 c. 1525 -c . 1603 
Jannetje Reyers 

1 
Gerritje Geyse 

1 1 
Gerrit Gerrit Wit >eter Feith 

1 1 
Jannetje Simons Aeltje Simons 

1 
Aeltje gen. 

Warners Warners Warners 1565- .... -1603 Dageraet 
X X X X x 1582 x c. 1579 
Jan Tobias Stijntje Agnietje Mariken Lubbert Aelts 
Jacobsen Rutgers Feyt Wouters Keysers ....-1617 

... -1647 x l603 
Marie Jans Goutje Gerrits 

X 
Henrick Joachims van Mehen 

N o t e n 12. ORAH inv. nr. 140, fol. 112v, 114v 

1. ORAH inv. nr. 141, fol. 404v 13. ORAH inv. nr. 141, fol. 500v 

2. ORAH inv. nr. 141, fol. 234v 14. ORAH inv. nr. 144, fol. 118v 

3. ORAH inv. nr. 135, fol. 128v 15. ORAH inv. nr. 141, fol. 487v 

4. ORAH inv. nr. 133, fol. 159 16. ORAH inv. nr. 141,fol.427v 

5. ORAH inv. nr. 133, fol. 212v 17. ORAH inv. nr. 139, fol. 96v, 97 

6. ORAH inv. nr. 133, fol. 305 18. ORAH inv. nr. 135, fol. 85 

7. ORAH inv. nr. 134, fol. 22v 19. ORAH inv. nr. 134, fol. 393 

8. ORAH inv. nr. 132, fol. 126 20. ORAH inv. nr. 142, fol. 178v 

9. ORAH inv. nr. 135, fol. 7 21. ORAH inv. nr. 139, fol. 142 

10. ORAH inv. nr. 134, fol. 43 lv 22. De Navorscher (1879), p. 112,113 

11. ORAH inv. nr. 133, fol. 8v 23. ORAH inv. nr. 147, fol. 143v 
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B e r o e p e n v a n t o e n 

Pijpenmaker (2) - plaatsnijder 
H . M . Lups 

P i jpenmaker (2) 
Maker van orgelpijpen 
De orgelpijpen worden met de hand ge-
maakt uit platen van een tin/lood alliage. 
Deze platen worden gegoten op een houten 
lattentafel die met linnen is bespannen. 
Daarna worden ze op dikte geschaafd. 
Nada t de pi jpenmaker het corpus en de voet 
van elke pijp van een register heeft uitge-
sneden worden de onderdelen gevormd en 
gesoldeerd. N a het ronderen zijn de onder
delen eerst zuiver rond en wordt de zoge-
naamde kern op de voet gesoldeerd. 
Tenslotte worden voet en corpus aaneen 
gesoldeerd en worden de zijbaarden aange-
zet. Voor de tongwerken worden kelen ge-
slagen en gevlakt. De tongen worden uit 
speciaal messingplaat gesneden. De nog 
niet sprekende pijpen worden door de into-
nateur op de intonatielade (een open orgel) 
geplaatst waar hij volgens zijn ervaring een 
eerste klank in de pijpen aanbrengt. 
M e n kan dit intoneren vergelijken met het 
blazen over een flesje waarbij met de juis te 
l ipopening, luchtdruk en richting de beste 
toon ontstaat. De definitieve klank ontstaat 
pas in de akoestiek van de ruimte waar het 
orgel wordt geplaatst. Tenslotte wordt de 
pijp op lengte gemaakt .Dit laatste noemt 
men s temmen. 

Bron: Pils en Van Leeuwen, Kerkorgel-
b o u w te ' s Her togenbosch 

Pikster 
Sorteerster van koffiebonen 
Zie koffiepikster. 

Pillendraaier, -maker , -roller 
Degeen die in de apotheek de pillen ver-
vaardigde, bestaande uit "verscheiderhande 
zo wel vogtige als drooge, enkelde en za-
mengestelde genees-middelen of ingredien-
ten bereid, en tot een ronde gedaante van 
grootte als een kleine erwte, gebracht". (M. 
Noell Chomel , Algemeen huishoudelijk, 
natuur-, zedekundig en kons twoordenboek) 

Deel schilderij Caspar Netscher, destijds in de 
Gemäldegalerie te Dresden, maar na de 2e We-
reldoorlog vermist 

Pisbeziener, piskijker 

Aan de hand van het onderzoek van de uri
ne werden diagnoses betreffende iemands 
kwaal gesteld. Dit gebeurde zowel door de 
toenmalige artsen als door kwakzalvers . 
Het flesje met urine werd onder andere ge-
bruikt bij zwangerschapstests . Maar die 
methode was medio de zeventiende eeuw al 
achterhaald. Het piskijken gold derhalve 
later als teken van kwakzalveri j . Daarmee 
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werd de arts, die dit nog toepaste, gebrand
merkt als Quacksalversche Pisbesiender, 
ofwel een charlatan. 

"Ymand de pis bezien. Dat is onderzoeken 
h o e ' t met hem staat: gelyk Medicynmees-
ters den staat der kranken vernemen uit hun 
water" . (C. Tuinman, De Oorsprong en Uit-
legging van dagelijks gebruikte Nederduit-
sche Spreekwoorden. Deel 1, 1726) 

Piskruier 
Werkzaam bij de lakenindustrie voor het 
vervoeren van urine ten behoeve van het 
vollen. 

Pistolier, pistolettier 
Ruiter, bewapend met een pistool. 

Pistoolmaker 
Eerst omstreeks het midden van de negen-
tiende eeuw maakten de technische ontwik-
kelingen het mogeli jk een groot gedeelte 
van het vuurwapen met behulp van machi
nes te vervaardigen. Daarvoor was het 
hand werk. Omstreeks het midden van de 
zeventiende eeuw was Utrecht het belang-
rijkste centrum van hoogwaardige vuurwa-
penfabricage in de Neder landen. Tegen het 
eind van de zeventiende eeuw kwamen ook 
Maastr icht en Amsterdam als belangrijke 
vuurwapencentra naar voren. Enkele ma
kers te Maastricht , Leonard Cleuter, Jacob 
Kosters , Johan Louroux en De la Pierre 
hebben bekendheid gekregen door hun luxe 
pistolen met uit ivoor gesneden laden. 
Aanvankeli jk werden de vuurwapens in hun 
geheel grotendeels in thuiswerk met de 
hand vervaardigd door de geweermakers . 
Naarmate het aantal benodigde wapens 
groeide en de wapens qua constructie ge-
compliceerder werden, gingen de gevestig-
de geweermakers er meer en meer toe over 
werk uit te besteden, vooral als het grotere 

militaire orders betrof. Naast de geweerma-
ker werkten aan de tots tandkoming van een 
vuurwapen mee: s lotenmakers, loopsme-
den, lademakers maar ook o.a. kopergieters 
en zi lversmeden. Door het groeien van de 
vraag werd het uitbesteden van diverse 
werkzaamheden geleidelijk vervangen door 
het produceren van grotere series wapens in 
werkplaatsen, waar een aantal gespeciali-
seerde vaklieden ieder op hun eigen terrein 
werkzaam waren. Hiertoe behoorden bijv. 
loopsmeden, loopfitters, s lotenmakers en -
fitters, lademakers, bes lagmakers en -fit
ters, polijsters, graveurs, harders, bruineer-
ders, afwerkers en keurmeesters . 
Bron o.a. Ir. R.T.W. Kempers , Antieke 
vuurwapens , Fibula-van Dishoeck, Haar lem 
1977. 

Plaatdrukker 
Drukker van gegraveerde of geetste kope-
ren platen. Zie illustratie. De ingeinkte 
drukklare plaat werd op een harde onder-
grond gelegd, daarop het iets vochtig ge-
maakte te bedrukken papier, daarop een 
stuk vi lt. Het geheel werd dan tussen twee 
rollen onder grote druk door de pers ge-
draaid, waarna vilt en het bedrukte papier 
voorzichtig werden verwijderd. De afdruk 
werd dan te drogen gehangen, waarna aan 
het drukken van de volgende afdruk kon 
worden begonnen. Zie ook afbeelding. 

Plaatslijper 
In de beginperiode van de offsetdruk. In het 
begin maakte men gebruik van zinken pla
ten als beelddrager. Deze platen moest men 
zelf prepareren. Zie kopiist. Het geschikt 
maken van deze zinken platen om de ge-
voelige laag er op aan te kunnen brengen 
was de taak van de plaatslijper, die n ieuwe 
of gebruikte zinkplaten machinaal sleep en 
greinde (van enige ruwing voorzag) . Verder 
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Plaatdrukkerij, Abraham Bosse (Frankrijk) 

moest hij met zuur de platen vetvrij maken. 

Plaatsnijder 
Plaatsnijder of graveur. Het graveren van af 
te drukken afbeeldingen en teksten o.a. in 
koperen platen. De plaatsnijder kon recht-
streeks afbeeldingen en zo nodig ook 
teksten rechtstreeks in het koper graveren, 
maar ook indirect: door de plaat te bedek-
ken met een voor zuren ondoordringbare 
laag, waarop hij in en net door die laag de 
te vervaardigen voorstell ing vervaardigde. 
De plaat werd dan in een etsbad (zuur) ge-
dompeld, waarna het zuur de opengewerkte 
afbeelding in het koper uitbeet. 
Daarna werd de plaat schoongemaakt , een 
proefdruk vervaardigd (eerste statie), waar
na het procès herhaald werd tot de afbeel
ding aan de verwacht ing voldeed en klaar 
was voor de defïnitieve druk. Plaatsnijder naar Jan Luyken (Het menselijk 

bedrijf). Op deze gravure worden etsplaten be
wertet. 
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De vredegerechten in Noord-Holland, 
1811-1838 
Drs . Annabel la Meddens-van Borselen 

De archieven van de vredegerechten wor-
den zelden geraadpleegd, omdat ze bij de 
bezoekers van archieven nog onbekend zijn. 
Dat is jammer want ze hebben de genea-
loog veel informatie te bieden. In het Rijks-
archief in Noord-Holland te Haarlem is een 
groep vrijwilligers bezig om een naamindex 
te maken op de akten van de vredegerech
ten. De index op het Vredegerecht van 
Haarlem is gereed. De index is niet alleen 
op de studiezaal van het Rijksarchief te 
raadplegen, maar ook via de website van 
het Rijksarchief, bij onderzoek, online per-
sonen zoeken. 

Rechterl i jke organisatie 1811-1838 
N a de inlijving van Neder land bij Frankrijk 
werd in 1811 een geheel nieuwe rechterlij
ke organisatie ingevoerd. 
Voor het eerst kwam er een eenheid van 
rechtspraak in heel Nederland. Voor de be-
rechting van misdrijven werden de Hoven 
van Assisen ingesteld. De Rechtbanken van 
eerste aanleg behandelden beroepszaken 
van lagere rechtbanken, civielrechtelijke 
zaken als echtscheidingen en geschillen en 
misdrijven waarop maximaal vijf j aa r ge-
vangenisstraf stond, zoals diefstal, mishan-
deling en bedelarij . Tot slot waren er de 
rechtbanken van politie en vredegerechten 
in. De politierechters behandelden eenvou-
dige wetsovertredingen (scheldpartijen, bu-
renruzies, ordeverstoringen, wangedrag) , 
waarop kleine boetes stonden of waarvoor 
een paar dagen gevangenisstraf werd gege-
ven. De naam van het vredegerecht is in 
1838 gewijzigd in kantongerecht. 

W a t deden vrederechters? 
De vrederechters deden onder andere uit-
spraken in zakelijke geschillen. Ze probeer
den regelingen te treffen tussen mensen die 
een geschil hadden over betaling of leve-
rantie van goederen, om te voorkomen dat 
ze naar de rechtbank zouden stappen. De 
belangrijkste taak van de vrederechters was 
het regelen van familiezaken zoals voogdij 
over minderjarige (half)wezen. Bij het 
overlijden van een vader of moeder van 
minderjarige kinderen werd een familieraad 
bijeengeroepen bestaande uit familieleden 
van moeders en vaders kant. Bij het ontbre-
ken van naaste familieleden werden beken-
den en buren opgeroepen om een voogd 
over de kinderen aan te wijzen. Een fami
lieraad werd niet alleen voor voogdijzaken 
bijeengeroepen. Famil ie en bekenden wer
den ook opgetrommeld voor het onder cu-
ratele stellen van krankzinnigen, dronk-
aards en handel ingsonbekwame personen. 
De vrederechters stelden ook zogenaamde 
'akten van emancipat ie ' op, waarbij min-
derjarigen handel ingsbekwaam (meerder-
jar ig) werden verklaard om bijvoorbeeld 
een eigen zaak te kunnen opzetten. 
Veelvuldig komen ook akten van bekend-
heid voor van mensen waarvan de doopakte 
verloren is gegaan of ontbreekt of foutief is 
opgesteld. De vrederechters handelden be-
paalde ambtelijke formaliteiten bij nalaten-
schappen af en zo zijn in het archief vele 
boedelbeschrijvingen van overleden Noord-
Hollanders te vinden. Zij zorgden voor de 
verzegeling en ontzegeling van boedels bij 
overlijden. In sommige vredegerechten ko-
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men veel verklaringen voor die naar aanlei-
ding van een scheepsramp zijn opgesteld. 
Een enkele keer handelde het vredegerecht 
ook een faillissement af, waarbij inventaris-
sen van winkels werden opgemaakt . Om 
een idee te geven wat voor akten er in de 
vredegerechten voorkomen, volgen hieron-
der enkele voorbeelden. 

Akten van bekendheid 
Vrederechters waren verantwoordeli jk voor 
het opmaken van zogenaamde 'akten van 
bekendheid ' , waarin getuigen verklaren dat 
zij de betrokkene kennen. Zulke akten 
moesten vaak worden overlegd wanneer 
iemand ging t rouwen en geen doopbewijs 
van zichzelf of geen bewijs van overlijden 
van zijn of haar ouders kon overleggen. 

D o d e matroos overboord gezet 
Petronella Lureman van beroep kraamster, 
stapte in 1824 naar de vrederechter van 
Hoorn. Ze verklaarde dat zij gehuwd was 
geweest met Frederik Herold, dat zij nu 
wi lde t rouwen met Dick Buijmer, koopman 
te Hoorn. Ze moest nu kunnen bewijzen dat 
haar eerste echtgenoot was overleden, maar 
ze had geen bewijs van overlijden. Getuige 
Jacob Keeltjes, s jouwerman te Hoorn en 
Barend van Egmond , koopman Alkmaar 
verklaarden haar voormalige echtgenoot 
Frederik Herold goed gekend te hebben en 
te weten dat hij als matroos met hun op het 
Amer ikaanse schip op een reis in oktober 
1806 van Batavia naar Noord Amerika aan 
boord is overleden en dat zijn lichaam over
boord was gegooid. N a het opmaken van de 
akte van bekendheid kon de weduwe her-
t rouwen. 

O m g e k o m e n bij overstroming 
Eva Wiegers , echtgenote van Hendrik Ta
bak, wever te Hilversum verklaarde dat 

haar vader was overleden in 1809, maar dat 
daar nooit een overlijdensakte van was op
gemaakt. Zelf kon zij niet schrijven. Haar 
vader Gerrit Wiegers , kleermaker te Hilver
sum (geboren te Laren) was ongelukkig 
omgekomen bij een overstroming te Cu-
lemborg op zijn terugweg van Antwerpen 
naar Hilversum. In Culemborg was hij be-
graven. Verschallende bekenden bevestig-
den dit voor de vrederechter van Hi lversum 
in 1830. Lambert Brouwer, wever (kon niet 
schrijven), Antonie Corton, t immerman, 
Rijk Nagel , schilder, Hermanus Smit, we
ver, Steven Bikker, Hendrik Wil lemse, 
brouwer, Gijs Ruitenbeek, wever (kon niet 
schrijven). 

O m g e k o m e n bij veldslag 1799 
Engelina Pabst woonde aan de Hooimarkt 
te Haarlem, geboren in 1783, wilde in 1818 
t rouwen met Willem Gabel . Hij was korpo-
raal bij het regiment huzaren dat in Haar
lem gelegerd was . 
Engelina moest bij haar onder t rouw een ak
te van overlijden van haar vader inleveren, 
maar die had ze niet. Ze wist dat haar vader 
bij de veldslag in Noord-Hol land in 1799 
was overleden. Vier voormal ige huzaren 
van diens regiment werden opgetrommeld. 
Christiaan Saris, Wil lem Barnaba, Dirk van 
Laatum en Nicolaas van Wijngaarde van 
het regiment huzaren waarin Philip Pabst 
was omgekomen verklaarden dat Pabst in 
1799 was gesneuveld. 

Vergeetachtige pastoors 
Regelmatig worden akten van bekendheid 
aangetroffen in de archieven van de vrede
rechters omdat pastoors vergeten waren een 
gedoopt kind te noteren in de doopboeken. 
Zo maakte de vrederechter van Haar lem ten 
behoeve van Jacobus Schmidt, winkelier in 
de Anegang van Haar lem een akte van be-

Ons Erfgoed, 13e jrg. nr. 1, januari - februari 2005, biz. 19 



kendheid op. De winkelier wilde zieh in-
schrijven in het weduwenfonds te Haarlem 
opgericht onder de naam'We Liefde zorgt 
tot den dood'. Hij had hiervoor een doopbe-
wijs nodig en schreef aan de rk pastoor in 
Den Briel, waar hij gedoopt was . Deze 
schreef dat hij zijn naam in het doopregister 
niet had gevonden. De pastoor, had er bij 
vermeid dat een vorige pastoor uiterst on-
nauwkeur ig is geweest zodat aantekeningen 
over vele dopelingen uit de jaren 1760-
1770 ontbraken. Gelukkig vond Jacobus 
Schmidt thuis een aantekening over zijn 
geboorte van zijn vader Franciscus Josep-
hus Schmidt, waarin de datum genoteerd 
was . Bekenden van Jacobus Schmidt gin-
gen mee naar de vrederechter om de akte 
van bekendheid te ondertekenen. Hubertus 
van der Voort , chirurgijn in de Grote Hout-
straat, Hendrik Dirk Kruseman, apotheker 
uit de Grote Houtstraat , Jan ter Hoffstede 
wonende op het Klein Heiligland, gemeen-
tesecretaris van Bloemendaal , Jan Peppel 
zadelmaker en behanger, Adam Frink, gros
sier en Jan van Haasters, zadelmaker ver
klaarden Jacobus Schmidt te kennen. 
Albert Theunisz Smit, kapitein bij de koop-
vaardij , woonde in Den Burg op Texel , ver
klaarde dat zijn broer Rijer Theunisz Smit, 
ook kapitein bij de koopvaardij , eveneens 
wonende te Den Burg, een akte van be
kendheid nodig had. Rijer verbleef in het 
buitenland en had daar een geboortebewijs 
nodig. Albert verklaart dat ten tijde van de 
geboorte van zijn broer op 10 September 
1770 het doopregister van de rk kerk op 
Texel niet naar behoren was bijgehouden 
en dat zijn doop hierin niet staat vermeld. 
Cornells Kikkert, koekenbakker, Jan Si-
monsz Ran, grondeigenaar, Poulis Pieters 
Kikkert , groentenverkoper, Gerrit Pieters 
Bakker, koopman en winkelier Jan Pietersz 
Verberne, grondeigenaar en Jacob Eelman 

oud luitenant bij de marine en Jan Petten, 
winkelier, buren en goede bekenden van 
wijlen Theunis Smit en Trijntje Pieters te 
Den Burg op de Stenenplaats Zij verklaar
den Rijer Smit te kennen en tevens dat hij 
getrouwd was met Antje Rademaker en nu 
41 jaar was . 

Het is geen meisje, maar een jongen! 
Pastoors waren niet alleen vergeetachtig, ze 
waren soms ook slordig. Zo had de rk pas
toor uit Overveen in maart 1810 het pasge-
boren kind van Andries van den Ende en 
Anna van Zandvoort de naam van Johanna 
gegeven. Maar het kind was geen meisje, 
maar een jongen, die door zijn ouders Jo
hannes werd genoemd. Jaren later moest 
Johannes van den Ende, die kurassier te 
Oosterhout was , naar de vrederechter van 
Bloemendaal om dit recht te kunnen zetten 
in de registers van de Burgerlijke stand. Ni-
colaas Middelkoop, tolgaarder, Arnoldus 
Hendricus Prinsen, schoenmaker, Jan Wee-
huizen, bakker, J.E. Hoogstraten, heelmees-
ter, Hendrik Tweehuijzen, kleermaker, Pie-
ter Rijnierse, t immerman en Jan Rijnierse, 
bouwman alien wonende te Overveen ver
klaarden de ware identiteit van het gedoop-
te kind te weten en Johannes van kindsbeen 
af te hebben zien opgroeien. 

Nalatenschappen 
Vrederechters hadden ook bemoeienis met 
de afhandeling van nalatenschappen. Indien 
nodig verzegelden en ontzegelden zij boe-
dels van overleden personen. Zo meldde 
bakker Cornells Janse Smit en zijn vrouw 
Maria Rijn uit Hi lversum in 1830 dat hun 
knecht, die bij hun inwoonde, was overle
den. De vrederechter kwam längs om te no-
teren wat voor spullen hij had nagelaten. 
Veel bezittingen had de overleden Jacobus 
van Amersfoort niet. Hij had alleen wat 
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kleding en papieren. Hij had een duffelse 
b lauwe j a s , een grijze en een blauwe rok 
[rok= j a s voor mannen] , een blauw grijze 
buis [buis= nauwsluitend kort jas je] , twee 
oude buizen, vier oude pantalons, een witte 
en een blauwe borstrok, een zwart vest, 
twee hoeden, twee petten, twee slaapmut-
sen, drie paar schoenen, vier hemden en 
vier paar kousen, twee flanellen hemden, 
twee rompies , een hemdrok, een b lauwe 
slaapmuts, een koffer, een blauwe en zwar-
te zijden das, een rood bonte zakdoek. 

Lijk in het Noorder Spaarne 
O p 18 jun i 1817 werd het lijk van de 67-
jar ige Mar ia Stavering gevonden aan het 
Noorder Spaarne. Het is niet duidelijk of zij 
verongelukt was of zelfmoord had ge-
pleegd. Zij was de echtgenote van Theo
doras (Dirk) Wil lemse. Zij liet een gehuw-
de dochter Antonia na en twee volwassen 
zonen. Een zoon was in militaire dienst en 
was gelegerd te Bergen op Zoom. Van de 
andere zoon, die sinds 1811 in Franse 
dienst was gegaan, wist men niet of hij nog 
in leven was . De vrederechter ging naar het 
huis van Cornells Kist te Haarlem, waar 
Dirk Wil lemse en zijn v rouw een kamer 
huurden voor negen stuivers per week. Hij 
wi lde een inventaris opmaken van de nage-
laten goederen. Hij beschreef de inhoud van 
een kabinet, een geverfde kast, een lesse-
naar, en de bedstede. Hij miste de kleding 
van de overleden vrouw. Kleding was in de 
negent iende eeuw duur en werd ook ver-
erfd. Over deze kleding zou later gesteggel 
ontstaan tussen vader en dochter. Daarom 
leverde Antonia hierover een zelf geschre-
ven verklaring in bij de vrederechter van 
Haar lem. Aanvankel i jk had Dirk Wil lemse 
de kleding direct aan zijn dochter meegege-
ven. Hij zei: " al wa t van u moeder is, dat is 
voor u, dat moet u hebben. N e e m dat nou 

mee ." Hierop antwoordde de dochter: " dat 
zou een schände zijn, het l ichaam is nog 
niet opgehaald" en ze ging naar huis zonder 
de kleding mee te nemen. 
' s Avonds kwam vader Wil lemse met de 
kleding aan en zei: " moet ik de jongen nog 
wezen om het achter j o u w gat te brengen. 
Zie daar is het en dus nou voor j o u . " Maar 
' s zaterdag 21 juni op de begrafenis zei hij 
tegen zijn dochter: " ik kom tekort, maar ik 
zal mijn gat wel redden". Een dag later ging 
hij weer naar zijn dochter en vertelde dat 
hij 20 tot 25 gulden tekort kwam en of ze 
hem aan geld konden helpen. Dochter ant
woordde dat zij niet kon helpen, dat ze al 
zo veel had gegeven. Vervolgens zei hij: " 
ik ben te veel voorbarig geweest met weg-
geven (van de kleding), ik had mij daar mee 
kunnen helpen". Een dag later kwam hij 
weer en vroeg of hij het goed (kleding van 
zijn vrouw) kon krijgen. Maar de dochter 
had geweigerd en deed nu voor de vrede
rechter een specificatie van de geerfde kle
ding. Het waren 2 j akken , 3 rokken, 3 mut-
sen, 2 mantels , 2 doeken, l boezel , 1 hoed, 1 
paar schoenen, 2 spaander dozen met rom-
meling. En daarmee was de kous af. 

Onder curatele 
Af en toe vinden we in de archieven van de 
vredegerechten akten, waarbij volwassenen 
wegens drankmisbruik, dementie of krank-
zinnigheid op verzoek van hun familie on
der curatele worden gesteld en in een ver-
beterhuis worden opgesloten. Het zijn vaak 
trieste gevallen zoals die van Johanna van 
den Berg, weduwe Poland te Alkmaar . Zij 
Hep naakt over straat en had geprobeerd 
zelfmoord te plegen door zieh in een regen-
bak te verdrinken. Haar zwager Lammer t 
de Buijter en Jan Jonker stapten samen met 
een neef, de buurtmeester en twee buren 
naar de vrederechter. Zij wilden dat Johan-
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na werd opgesloten en dat het onderhoud en 
de opvoeding van haar kinderen op kosten 
van het rijk zou geschieden. De zwagers 
vertelden de vrederechter van Alkmaar dat 
haar krankzinnigheid aan niets anders kon 
worden toegeschreven dan aan een "siechte 
en losbandige levenswijze, waardoor zij 
haar tijdelijk fortuin, de opvoeding van haar 
kinderen en haar lichamelijke gesteldheid 
had verwaarloosd en veronachtzaamd." De 
vrederechter besloot om dit geval voor te 
1 eggen aan de rechter van de rechtbank van 
eerste aanleg. Heiaas is het archief van de 
rechtbank van eerste aanleg van Alkmaar 
verloren gegaan, zodat nader onderzoek 
niet meer mogelijk is. Naar de onder cura
tele Stelling van Jan Hendrik Wickevoort 
Crommel in (1765-1836) was wel uitgebrei-
der onderzoek mogelijk. Zijn echtgenote 
stapte in 1825 naar de rechtbank van eerste 
aanleg te Hoorn. Zij verzocht opsluiting 
van haar echtgenoot voor de tijd van een 
jaar in een krankzinnigengesticht. Echte 
krankzinnigengest ichten waren er nog niet. 
Er waren wel particulieren die een zoge-
naamd beterhuis exploiteerden. Hier wer
den ontspoorden en gestoorden tijdelijk op
gesloten. Mevrouw Wickevoort Crommelin 
wilde dat haar man in het huis van de heer 
D.H. Kracht te Beverwijk werd opgesloten. 
Zij wilde dit " wegens treurige gesteldheid 
van lichaam en geest van haar echtgenoot 
en vanwege zijn onvermogen om driften 
weerstand te bieden. En ter voorkoming 
van ongelukken aan zieh zelf en zijn huis-
genoten ". De rechter stemde hiermee in. 
Een j aa r later werd de vrederechter van Be
verwijk op pad gestuurd om de toestand 
van Jan Hendrik Wickevoort Crommelin te 
beoordelen. Zij gingen naar huize Graaf-
wijk aan de Koningsweg en ondervroegen 
de patient. Zij troffen een trieste heer aan, 
die klaagde dat hij het ongelukkigste wezen 

was dat ooit geschapen was . Hij was aan 
een oog blind en kon moeizaam de krant 
lezen. De vrederechter vroeg of hij wel kon 
schrijven. " O dat kan ik in het geheel niet, 
anders zou ik wel mijn lieve v rouw schrij-
ven"antwoordde hij. Hij ver langde naar 
huis. De vrederechter vroeg ook, of het me-
neers gewoonte was dagelijks ongekleed en 
onopgemaakt te verkeren? "Och , meneer ik 
heb geen lust om mij te k leden" zei Wicke
voort Crommelin . De vrederechter conclu-
deerde dat de man "in ene ongesteldheid 
van verstandelijke Vermögens verkeert , 
welke dezelve voor de samenleving geheel 
ongeschikt maakt ." Hierop besluit de rech
ter van de rechtbank te Hoorn om de op
sluiting met een periode van een jaar te ver-
lengen. Uit het Neder lands Patriciaat [NP 
80, p . 45-47] blijkt dat Jan Hendr ik Wicke
voort Crommelin officier van just i t ie te 
Hoorn was geweest . Hij was getrouwd met 
Anna Catharina Hell ingman (1761-1836) 
en zij hadden zeven kinderen gekregen 
waarvan er slechts twee volwassen werden. 
De anderen stierven op zeer j o n g e leeftijd 
varierend van zes weken tot anderhalf jaar . 
Hoe lang hij in het beterhuis te Beverwijk 
is geweest, is niet bekend. Hij stierf in 1827 
in Eemnes Buiten. 

De benen genomen! 
De Haar lemmer Pieter Wittebol was in 
1817 door zijn vrouw Antje de Jager via de 
rechtbank van eerste aanleg te Haar lem on
der curatele gesteld en opgesloten in een 
beterhuis te Dordrecht . Antje schreef in 
1817 de rechtbank: "dat zij tot hare grie-
vende smart moet ondervinden dat haar 
man zieh van tijd tot tijd aan ' t bovenmat ig 
gebruik van sterke drank te buiten gaat en 
zieh bovendien aan een liederlijke levens
wijze te buiten gaat. Dat hij zijn v rouw en 
zijn bloedverwanten mishandelt en "dat 
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schrikbarende gevolgen te verwachten 
zijn". Het verzoekschrift van Antje wordt 
meeonder tekend door een broer, zwager en 
zuster van Pieter Wittebol. Pieter Wittebol 
werd opgesloten en kwam na een jaar weer 
thuis wonen. Korte tijd na zijn thuiskomst 
hervatte hij zijn vorige levenswijze. Voor-
dat echtgenote Antje weer naar de rechter 
kon stappen verliet Pieter Wittebol zijn 
v rouw en kinderen. Later, in 1826 stapte 
Antje naar de vrederechter om vast te laten 
leggen dat haar man al zeven jaar geleden 
de benen had genomen zonder enige zorg 
voor haar of hun kinderen. 

Archieven vredegerechten 
In alle voormal ige rijksarchieven zijn de 
archieven van de vrederechters grotendeels 
bewaard gebleven. De archieven van het 
vredegerecht van Leeuwarden bevindt zieh 

in het Historisch Centrum Leeuwarden. De 
archieven van de vrederechters in Zeeland 
zijn voor een deel verloren gegaan. Van de 
Noord-Hol landse vredegerechten zijn die 
van Amsterdam en Nieuwer Amstel niet 
bewaard gebleven. 
Op de archieven van het vredegerecht van 
Haarlem is een index gemaakt. U kunt de 
index in de studiezaal van het Rijksarchief 
te Haarlem raadplegen, maar ook via de 
website www.noordhollandsarchief .org. U 
vindt deze index bij onderzoek, online per-
sonen zoeken. 
Aan de index op de vredegerechten van 
Alkmaar, Bloemendaal , Beverwijk, Hilver
sum en Hoorn wordt hard gewerkt . Zodra 
deze klaar en gecontroleerd zijn komen de
ze ook op de websi te van het Rijksarchief 
van Noord-Holland. 

Agenda 
Mocht u speciale bijeenkomsten organiseren, dan verzoeken wij u tijdig deze aan ons door te ge-
ven, d.w.z. ten minste drie maanden van te voren, gezien de twee-maandelijkse verschijningsfre-
quentie van onze bladen. 

5 mrt. STELLEND AM. 4 e Genealogische dag Goeree-Overflakkee. Hoofdkantoor Rabobank 
Westflakkee, Langeweg 63. 
10:00-16:00 uur. Info: secretariaat@genealogie-flakkee.nl *) 

13 mrt. HENGELO Bibliotheek. Twentse Voorouder Dag 2005. Info: tg@home.nl *) 
12 & 13 KERKRADE Limburgdag. Organisatie: Heemkundekring. In vergadercentrum van 
mrt Roda JC Stadion. Info: info@lgog.nl 
16 apr. UTRECHT Jaarvergadering Indische Gen. Vereniging in Moluks Hist. Museum, 

zie: http://www.igv.nl 

21 mei 

2 juli 

STEENWIJK 

PUTTEN 

1 0 & 1 1 HELELAND 
okt. 

Genealogische Dag in Steenwijk 

Pro-Gen Landelijke Genealogische Zomermarkt. De Aker, Fontanus-
plein2. ini . 040-251 66 65 *) 
Open monumentendag. Thema: Religieus Erfgoed. 

*) Op deze dagen zijn wij aanwezig met Ons Erfgoed, Computer
geneaal en de door ons te leveren cd-rom's 
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Een geslacht Molenaer uit Rhoon 
K.J. Sl i jkerman 

De familienaam Molenaar kwam in de zeventiende eeuw al frequent en alom in de lande 
voor en zelfs in en rond Rhoon leefden er in die tijd diverse groepjes met deze naam zon-
der dat een onderl inge verwantschap aantoonbaar is. Een van deze families stamt van de 
naar schatting rond 1635 geboren Jacob Pietersz., wiens kinderen zieh Molenaer gingen 
noemen. Over zijn voorgeslacht en verwanten heb ik tot op heden niets met zekerheid 
kunnen vinden. Ik heb overigens evenmin bevestiging gevonden dat hij ooit het beroep 
van molenaar heeft uitgeoefend. Dit tot de eenvoudige plattelandsbevolking behoord heb-
bende groepje heeft zieh tot in de achttiende eeuw op het eiland Usse lmonde kunnen 
handhaven. De laatste mannelijk telg, Jacob Pietersz. Molenaar (zie generatie II-1), stierf 
in 1729 vermoedeli jk kinderloos. Het gebruik van een familiewapen heb ik -zoals te ver-
wachten was bij een familie in deze sociale groep- niet kunnen vaststellen. 

Genealogie: 

I. J A C O B PIETERSZ. , geb. naar schatting ca. 1635, arbeider te Rhoon (1674), overl . 
well icht na 8 ju l i 1678. Hij huwde naar schatting ca. 1660 met Grietje Dircksdr. Sloof, 
ged. Poortugaal 4 Oktober 1637, overl. voor 11 mei 1705, dochter van Dirck Adriaensz. 
Sloof, woonde nabij slot Valckesteyn onder Poortugaal, later bij Den Hill , en Jaepien Ja-
cobsdr . 1 . Het kohier van het Familiegeld van Rhoon over 1674 maakt melding van een 
Jacob Pieterse, 'arbeyder', met vrouw en zes kinderen 2 . Deze vermelding moet wel betrek-
king hebben op Jacob Pietersz. en zijn gezin. Hij kan tevens identiek zijn geweest met de 
Jacob Pieterse die in een akte van 8 jul i 1678 voor het gerecht te Rhoon als gekoren 
voogd optrad van Berber Jacobs, weduwe van Ary Cleyse, die mede-erfgenaam was van 
Cleys Dingemanse Cooyman 3 . Zijn kinderen gingen als volwassenen de naam Molenaer 
voeren. Pièter Jacobsz. Molenaer , Jan Hendericksz. , getrouwd met Arjaentje Jacobs M o 
lenaer, mede namens Aryen Florissen, getrouwd met Leentje Jacobs, en namens Pietert-
gen Jacobs , en nog voor Pieter Ariensz. de Regt, als in huwelijk gehad hebbende Jaepje 
Jacobs, alien kinderen en erfgenamen van Grietje Sloof, worden in een akte van 11 mei 
1705 genoemd als mede-erfgenamen van hun oom Klaas Sloof 4. 
Kinderen (volgorde onbekend): 
1. N .N. , nog in leven 1674 2 . 
2. P IETER, volgt II. 
3 . A R J A E N T J E J A C O B S D R . M O L E N A E R , j . d . van en wonende Rhoon (1693) , 
overl . Charlois voor 27 Oktober 1719. Zij huwde Rhoon (volgens t rouwboek Barendrcht) 
3 mei 1693 met Jan Hendricksz. van Oosten, wellicht ged. Barendrecht 22 mei 1661, j . m . 
van en wonende Carnis (1693), overl. tusseh 4 februari 1711 en 1719, zoon van Hendr ick 
Hermensz . en Lijsbet Jansdr. van Ylen. In een akte van 4 februari 1 7 1 1 5 trad Jan Hen-
dricxe van Ooste op als oom en bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van zijn half-
zuster Grietje bij (zijn vrouws broer) Pieter Jacobsz. Molenaar (zie gen. II). O p 27 okto-
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ber 1719 stelden de schout en schepenen van Charlois tot voogden en administrateurs 
over de 2 3 - of 24 jar ige Theunis Janse van Oosten, zoon van de overleden Ariaantie Ja-
cobse Meulenaar , weduwe van Jan Hendrickse van Oosten, Wil lem Hendrickse van Oos
ten, wonende onder Ridderkerk, en de onder West-Barendrecht woonacht ige Arij Wil
lemse Plucknoot . Zij zouden in deze functie blijven tot Theunis 25 jaar zou zijn gewor
den, dan wel eerder was ge t rouwd. 5 a . 
4. L E E N T J E J A C O B S D R . M O L E N A E R , overl. na 11 mei 1705 4 . Zij huwde voor 11 
mei 1705 4 met Aryen Florissen, overl. na 11 mei 1705 4 . De echtgenoot van Leentje was 
mogelijk identiek met de Aryen Florisz. Sloof die in 1691 als echtgenoot van Kuniertje 
Cornelisdr. aan de Jachtdijk in 's-Gravenambacht woonde en een voile neef van haar 
moeder w a s 6 . Zijn eventuele huwelijk met Leentje zou derhalve tussen 1691 en 1705 
moeten zijn voltrokken. 
5. P I E T E R T J E J A C O B S D R . M O L E N A E R , j . d . van Rhoon, wonende onder West-
Usse lmonde (1691), weduwe wonende Oost-Barendrecht (1708), wellicht overl. West-
Barendrecht ( impost pro deo aid. 5 november) 1734. Zij huwde l e Barendrecht 6 mei 
1691 met Pieter Claesz. van Dijck, j . m . van en wonende West-Barendrecht (1691), woon
de later in Oost-Barendrecht , overl. ( impost pro deo Oost-Barendrecht 2-1-1705), zoon 
van Claes Jansz. Snijder alias Kleermaecker, snijder, kleermaker te Barendrecht , en Bar
ber Bastiaensdr. (van der Stoup) 7 . Pietertje huwde 2e Barendrecht (zij impost pro deo 
Oost-Barendrecht 11 februari) 4 maart 1708 met Adriaen (Ary) Willemsz. Plucknoot 
(Plucknoet) , j . m . van Waspik in de Langstraat, wonende West-Barendrecht (1708), overl. 
na 24 ju l i 1730. Een akte van 19 februari 1722 noemt de in West-Barendrecht woonacht i 
ge Ary Wil lemse Plucknoot als stiefgrootvader van een kind van Grietie Pieters van Dij
ck, een dochter van Pietertje Jacobsdr. Molenaer 8 . Op 24 jul i 1730 betaalde Ary Pluck-
bont (= Plucknoot !) 6 gld. aan de geabandonneerde boedel van wijlen zijn aanget rouwde 
neefje voor 'een kleen tasje hoeij ten qualiteijt van een groot vaes bij hem i n ' t leeven van 
Jacob Pietersz. Moolenaar g e k o g t ' 9 . 

6. J A E P J E J A C O B S D R . M O L E N A E R , geb. Rhoon, overl. ca. 1696. Zij huwde 
Nieuw-Bei jer land 9 September 1691 met Pieter Ariensz. de Regt, ged. Nieuw-Beijer land 
2 maart 1667, overl. voor 1720, zoon van Arie Ariensz. de Recht, schepen van Piershil , 
en Bastiaentje Jansdr. Hij huwde l e Nieuw-Beijerland 31 Oktober 1688 met Soetje 
Ariensdr. van der Waal (j.d. van Westmaas) en hij huwde 3e naar schatting ca. 1697 met 
Maartje Cornelisdr. Westdijk (zij hertr. Piershil 7 april 1720 met Leendert Aryensz. 

II. P I E T E R J A C O B S Z . M O L E N A E R , geb. ca. 1665, j . m . van en wonende Rhoon 
(1690) , weduwnaar woonde onder Carnis (1711 , 1714), woonde te Barendrecht (1690-
1704), te Rhoon (1704-1709) , in of onder Barendrecht (sedert 1709), te Smitshoek onder 
de heerlijkheid Carnisse (1711), op de Koedoot onder Carnisse (1714), overl. op de Koe-
doot onder Carnisse ( impost pro deo West-Barendrecht en Carnisse 14 januar i ) 1721. Hij 
huwde l e Barendrecht 7 mei 1690 met Grietje Heyndricksdr. van Oosten, ged. Barend-
recht 9 februari 1670, j . d . van en wonende Carnis (1690), overl. Carnisse ( impost pro deo 
West-Barendrecht en Carnisse 2 September) 1710, dochter van Hendrick Hermensz . en 
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Aeltien Heymens . Pieter huwde 2e Barendrecht (ieder impost pro deo West-Barendrecht 
en Carnisse 26 februari) 22 maart 1711 met Marytgen (Maria) Symonsdr . Cranen-
burgh, ged. Barendrecht 8 april 1674, j . d . aan de Koedoot, wonende onder Mijnsheeren-
land (1697), weduwe wonende Carnisse in West-Barendrecht (1711), overl. op de Koe
doot onder Carnisse (impost pro deo West-Barendrecht en Carnisse 10 mei) 1713, dochter 
van Simon Teunisz. Kranenburgh, bouwman op de Koedoot in West-Barendrecht , en 
Aegje Cornelisdr. Schipper 1 1 . Zij huwde l e Wes tmaas (ondertr. 27 april) 19 mei 1697 
met Ary Aryensz . (de) Pee (j.m. geb. Kijfhoek, wonende in de Groep (1697), overl. 
1707/1711, zoon van A r y J a n s z . de P e e 1 2 . Pieter huwde 3e Barendrecht (ieder impost pro 
deo West-Barendrecht en Carnisse 13 april) 6 mei 1714 met Soetie Jansdr . van der 
Grient, ged. Heerjansdam 30 September 1673, j . d . van Heerjansdam, wonende Carnis in 
West-Barendrecht (1704), weduwe wonende in Carnisse in West-Barendrecht (1714), we
duwe van Carnis (1723), overl. Carnisse ( impost pro deo West-Barendrecht en Carnisse 
11 September) 1748, dochter van Jan Goosen alias Ariensz. van de Grient, boer te Heer

j ansdam, en Ariaentje Stevensdr . 1 3 . Zij huwde l e Barendrecht 18 mei 1704 met Jan Bas-
tiaensz. (ged. Barendrecht 30 September 1673, j . m . van en wonende in Carnis in West-
Barendrecht , overl. op de Koedoot onder Carnisse, impost pro deo aid. 22 September 
1712, zoon van Bastyaen Cornelisz., schipper op de Koedoot , en Bastyaentie P ie tersdr . 1 4 ) . 
Zij huwde 3e Barendrecht 18 jul i 1723 met Huybert Jansz. van Beeck (ged. Charlois 5 
ju l i 1693, j . m . van Charlois, zoon van Johannes Andriesz. van Beeck(e) en Lijsbeth Huy-
bertsdr.) . De 34 jaar oude Pieter Jacobse Molenaer en zijn vrouw Grietien Heyndricks van 
Oosten werden op 12 april 1699 na belijdenis lidmaten te Barendrech t 1 4 a . Tussen 23 de-
cember 1703 en 16 maart 1704 verkregen zij aldaar attestatie voor vertrek naar Rhoon, 
a lwaar zij op 19 maart 1704 werden ingeschreven 1 5 . Op 23 jun i 1709 werden zij met at
testatie van Rhoon wederom als lidmaten te Barendrecht geboek t 1 4 a . Pieter en in ieder ge-
val zijn tweede en derde vrouw waren de schrijfkunst niet machtig. Op 4 februari 1711 
kwam Pieter Jacobse Molen(aar) , wonende op Smitshoek onder de heerlijkheid van Car
nisse, weduwnaar en universeel erfgenaam van Grietie Hendricx van Ooste , die zonder 
testament was overleden, met Jan Hendricxe van Ooste, als oom en bloedvoogd, en de 
schout en schepenen als voogden van sheren wege, voor de weeskamer te West -
Barendrecht en Carnisse tot akkoord voor de moederlijke portie van zijn kinderen Jacob 
Pieterse, ca. 20 jaar , en Grietie Pieters, ca. 19 j aa r oud. Pieter zou zijn woonhuis met me-
lioratie (gebruik met alle rechten en plichten) van dijkerf en alle verdere roerende- en on-
roerende goederen behouden en daarvoor zou hij zijn kinderen tot de leeftijd van 20 j aa r 
of (eerdere) huwelijkse staat opvoeden en hen vervolgens beiden 20 Car. gld. uitreiken. 
Pieter plaatste zijn handmerkje 6 . Pieter Jacobse Molenaar , wonende op de Koedoot onder 
Carnisse, weduwnaar van Marigie Symons Cranenburgh, die zonder testament was kö
rnen te overlijden, kwam op 14 april 1714 voor de weeskamer te West-Barendrecht en 
Carnisse tot een akkoord met Teunis Symonse Craenenburgh, oom en bloedvoogd van 
Molenaar 's stiefkinderen: Maeyckye, ca. 16 jaar , Aegie , ca. 14 jaar , Ary, ca. 12 jaar , Ma
geltie, ca. 10 jaar en Symon, ca. 7 j aa r oud, kinderen van zijn v rouw uit haar huwelijk met 
Ary Aryense de P. O o m Cranenburgh zou de kinderen onder zijn hoede nemen en opvoe
den en daarvoor zou Molenaar 'huysraat ende inboel, wollen ende linde' zoals door Mar i -
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gie is nagelaten aan Cranenburgh overdragen, alsmede twee koeien en een vaars. Mole
naar plaatste zijn bekende handmerk je 1 6 . 
Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1. J A C O B PIETERSZ. M O L E N A E R , ged. Barendrecht 24 September 1690 (get. Jan 
Heyndricks, door Leentje Jacobs ten doop gepresenteerd), woonde aan de Dorpsdijk te 
Rhoon, overl. Rhoon 15 Oktober 1729. Hij huwde l e met Marijtje Tijsse de Jong, overl. 
voor 16 September 1729, dochter van Matthijs Huygen de Jong(e), woonde aan de Dorps
dijk te Rhoon, dienaar der just i t ie en landgebruiker aid., en wellicht (diens derde vrouw) 
Rachel Heyndricksdr . Hij ondertr. 2e Rhoon (huwelijk niet voltrokken; impost pro deo) 
16 September 1729 met Baeltje Pietersdr. Snoo, ged. Barendrecht 8 Oktober 1702, j . d . van 
Barendrecht (1729) , dochter van Pieter Heyndericksz. en Aeltge Bastiaensdr. O p 16 Sep
t ember 1729 ging Jacob in ondertrouw, maar na het afkondigen van het derde gebod 
kwam hij op 15 Oktober onverwacht te overlijden. De aangifte van zijn lijk voor de gaar-
der werd te Rhoon en evenmin te Barendrecht teruggevonden. Op 16 januar i 1732 deed 
de heer Pieter Sandwegh, schout en secretaris van Rhoon, .als door het gerecht aldaar aan-
gesteld als curator bij akte d.d. 2 november 1729, rekening van de geabandonneerde boe-
del van Jacob Pietersz. Moolenaer , overleden binnen Rhoon op 15 Oktober 1729. O p 2 
november dat j a a r was het huis aan de Dorpsdijk te Rhoon aldaar voor 232 gld. verkocht 
aan Maartje Jans Sloter. De publieke verkoop van de geringe boedel en het huisraad had 
49 gld. 2 stuivers opgebracht. Op 24 juli 1730 ontving de boedel van (zijn aangetrouwde 
oom) Ary Pluckbont (= P lucknoo t ! ) 6 gld. voor 'een kleen tasje hoey te qualiteyt van een 
groot vaes bij hem in' t leeven van Jacob Pietersz. Moolenaer gekogt'. De ontvangst van 
de boedel bedroeg 287 gld. 2 st. en na aftrek van o.a. de begrafeniskosten bleef er nog 
196 gld. 5 stuivers 6 penningen over 9 . Van Jacob Pietersz. Molenaer zijn mij geen kinde
ren bekend. 

2. GRIETIE P IETERSDR. M O L E N A E R , ged. Barendrecht 7 September 1692 (door 
Ariaentje Jacobs ten doop gepresenteerd), j . d . van Carnisse (1725). Zij huwde Barend
recht (ondertr. 23 maart) 15 april 1725 met Gerrit Bastiaensz. Smouter, j . m . van Hendrik-
Ido-Ambacht (1725), zoon van Bastiaen Geenen Smouter, pachtboer te Oos t endam 1 7 . 

Noten: 

1. J.H. van der Boom en K.J. Slijkerman, De geslachten Sloof(f) en Sloof alias van der Up 
(van der Rijp) te Poortugaal, Pernis, Rhoon en Hoogvliet, in: Ons Voorgeslacht jrg. 1996, 
blz. 684. 

2. Ir. T. Hokken, Qohier van de famijljen onder Rhoon DAo. 1674, in: Ons Voorgeslacht jrg. 
2003, blz. 341. 

3. Nationaal Archief (hierna: N.A.), Recht. Arch. Rhoon en Pendrecht inv.nr. 4, fol. 13 e.v. 
4. N.A., Recht. Arch. Poortugaal inv.nr. 4, akte d.d. 11 mei 1705 (zie ook als noot 1, blz. 686 

e.V.). 

5. N.A., Weeskamer Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 1, fol. 3 e.v. 
5a. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois inv.nr. 45, fol. 11 e.v. 
6. Als noot 1, blz. 695 e.v. 
7. K.J. Slijkerman, Duizend jaar voorgeslacht, uitg. 1987, blz. 93. 
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8. N.A., Weeskamer Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 1, fol. 18 e.v. 
9. N.A., Recht. Arch. Rhoon en Pendrecht inv.nr. 20, akte d.d. 16 januari 1732. 
10. Mr. B.L. van Strij de Regt, Stambomen de Regt, uitg. 1990, biz. 36. 
11. A.B. Maliepaard, Het voorlopige nageslacht van Teunis Sijmons uit Kijfhoek met de takken 

Kranenburgh, Capiteijn, Bo(o)terclomp, Veltkamp, Velthoen en ' t Jong, in: Ons Voorge-
slachtjrg. 1999, biz. 351. 

12. K.J. Slijkerman, (de) Pee, in: De Nederlandsche Leeuw jrg. 1989, kolom 378. 
13. K.J. Slijkerman, De geslachten Vlasblom te Heerjansdam in de zeventiende eeuw, in: Gens 

Nostra jrg. 1989, biz. 47. 
14. K.J. Slijkerman, De o'udere generaties van het geslacht met de takken Hoogewerff, Van der 

Vliet, Strevelshouck, Van der Wilt en Groenewerf uit Barendrecht, in: Ons Voorgeslacht 
jrg. 2000, biz. 204. 

14a. G.A. Rotterdam, Arch. Ned. Hervormde. gemeente Barendrecht inv.nr. 4. 
15. K.J. Slijkerman, Rhoonse Bronnen deel 1, De lidmaten te Rhoon 1667-1717, uitg. 1990, 

biz. 14. 
16. N.A., Weeskamer Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 1, fol. 9 e.v. 
17. A.B. Maliepaard, Penning/Van der Bijl, in: Ons Voorgeslacht jrg. 2000, biz. 304. 
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L.P. Heurter: Kwart ierstaat Gilde. [Zorge, 
Poerstamper , Heuseveldt . ] Zeeuwse 
Kwartierstaten, nov. '04. 

C. Goossens: De familie Goubau van Be-
veren (ca. 1650-1781). [1503-1807.] 
Vlaamse Stam, nov.-dec. '04. 

G. van Niekerken: Wil lem Goudt en zijn 
familie. [1430-1674.] Ned . Leeuw, s e p t -
dec. '04. 

P.J .C. Elema: H a m h u i s (Winschoten) . 
[Vöör 1600-1989.] Gruoninga, 2002. 

L.J. Karels : Kwartierstaat Hartveld - Van 
Dis . [Vervolg.] G.T.M.W.B.Bw. , dec. '04. 

D.H. Keuper : Genealogie Heesen/Heezen. 

[Vervolg, Dinxperlo, Suderwick, 1757-
1910.] Oostgelders T.G.B. , 4e kwart. '04. 

A. Hoek van Dijke: Genealogie H o e k van 
Dijke. [Vöör 1600-2004.] Van Zeeuwse 
Stam. dec. '04. 

H.M. Kuypers , A. Slootweg: Een Schie-
landse familie Hofland. [Parenteel dus ook 
andere namen; vöör 1500-1760.] Ons Voor-
geslacht, okt.-nov. '04. 

P.J.C. Elema, D. Homkes , L. van Amster
dam: H o m k e s (stad Groningen). [1650-
2003.] Gruoninga, 2002. 

A.J. Derking: Kwartierstaat van Gerdina 
Engelbertha ten Hoopen. [Thomasson, 
Simes, Fockink.] Oostgelders T.G.B., 4e 
kwart. '04. 

B . Bajetto: Kwartierstaat van Govert Janse 
Jeronimus/Jeroenimus. [Perduijn.] Van 
Zeeuwse Stam, dec. '04. 

W.J. Ouweneel : Een Zuid-Hol landse fami
lie Jongeneel in Harderwijk. [1470-1882.] 
Veluwse Geslachten, nov./dec. '04. 

Ch. Korstanje: Kwartierstaat van Chris 
Korstanje. [O.a. H o l l e m a n ] Zeeuwse 
Kwartierstaten, nov. '04. 

K.J. Slijkerman: De oudere generaties van 
het geslacht Kranenburg uit Strijen. 
[1570-1807.] Ons Voorgeslacht , dec. '04. 

M. van der Sluijs-Slabber: Kwartierstaat 
Hendrika Lokerse. [Van de Vrede , D e 
Vriend, Den Herder.] Zeeuwse Kwartier
staten, nov. '04. 

I. Mallekoote-Slinger: Kwartierstaat van 
Kees Mallekoote. [Vervenne, Hollestelle, 
Wagenaar . ] Zeeuwse Kwartierstaten, sept. 
'04. 

L. Adriaenssen: Paral ipomena M o o n e n - 4. 
Moonen in de grensstreek. [Vöör 1500-
1770.] Brab. Leeuw, nr. 4, '04. 
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T. Oskam: Kwartierstaat van Beligje van 
Nieuwkerck. [Geboren ca. 1690, 15 kwar-
tieren, patroniemen.] Gens Nostra, j an . '05. 

N . Westdorp , J. Doornbosch: Stamreeks 
van Arla Meru Nijenhuis, längs vrouwelij-
ke lijn. [1630-1994.] Van Zeeuwse Stam, 
dec. 04. 

A .M. Bosters : Van Oolen. [16e eeuw-
1776.] Brab. Leeuw, nr. 4, '04. 

B.J. van den Enk: Antwoord Palm-Barink. 
[Gedeelte kwartierstaat.] Veluwse G e s u c h 
ten, nov./dec. '04. 

J. Plaisier, M. Akkermans: Fragmentgenea
logie Lambrecht Plaisirs (ca. 1520-1589) -
Gezworen doctor in de medicijnen van Ant
werpen. Vlaamse Stam, nov.-dec. '04. 

C R . Post: De boerenfamilie Posch/Post. 
[Vervolg, 1799-2001.] Westfriese Farn., 
dec. '04. 

T. Hokken: De oudste generaties (Van) 
Quawegen . [Vooral Ridderkerk, 1640-
1770.] Ons Voorgeslacht , dec. '04. 

K.J. Slijkerman: Een geslacht De Raet te 
Puttershoek en Leiden (slot). [Voör 1600-
1699.] Ons Erfgoed, nov.-dec. '04. 

H. Sacré: Aanvull ing kwartierstaat Jacoba 
Johanna Rottier. Zeeuwse Kwartierstaten, 
sept. '04. 

A. Coucke: Onbekende genealogische 
bronnen in het stadsarchief Brugge. 1. De . 
reeks 'Particulière rekeningen". 
[ 'Genealogieén met insprong': Roussel , 
V a n de Cappelle , Goossins, De M e u -
lenaere (17e eeuw).] Vlaamse Stam, nov.-
dec. '04. 

K.C. van Ruler: Genealogie van de Lunter-
se familie van Ruler. - De 'Rulder"-tak. 
[Van Rulder, 1724-1975.] Veluwse Ge
stechten, nov./dec. '04. 

B. Sierman: De dames van de 'dubble 
vreugtkasteelen' . [Met 'Fragmentparenteel 
V a n R i j n d o r p - V a n Haestrechf (1633-
1777).] Jaarboek C.B.G., 2004. 

B. van Rijswijk, P. Sanders: Een tak van 
het geslacht V a n Ri jswi jk . [Veen, Baard-
wijk, Delft, 1640-1811.] G.T.M.W.B.Bw. , 
dec. '04. 

C P . Briet: Parenteel van Jacobus S a p p i u s 
(1718-1771) en Maria D u i j n (1733-1769) . 
[Per gezin, met schema, 1657-1842.] Gens 
Nostra , dec. '04. 

G.P. Verver, K.H. van Straten: Genealogie 
S c h a a f (Ulrum). [1645-1902, bijlage: 
'Fragmentgenealogie Schil(t) ' , 1751-1916.] 
Gruoninga, 2002. 

C.H. van Wijngaarden: V a n S c h a i j c k t e 
Oudewater . [1580-1737.] Gens Nostra , dec. 
'04. 

Kwartierstaat Hendrik] e S c h i p p e r . 
[Kos ten , V e n e k a m p , Boerhu i s . ] Gens 
Nostra, dec. '04. 

J. Jansen-van der Waals , resp. L.K. Schip
per: [2x] Aanvull ingen: Zeeuwse kwart ie-
ren van Hendrikje van Ande l -Sch ippe r . 
Van Zeeuwse Stam, dec. '04. 

C A . van Burik, M.S.F . Kemp: Het Wijkse 
geslacht Smeets - Van Coddenoerde - V a n 
S c h u y l e n b u r g II. [Vöör 1500-1668.] Ned . 
Leeuw, jul i -aug. '04. 

J.W. van Hoorn, R. Sanders: De geslachten 
S ikk inge -S ikken uit Exloo en Zwee loo . 
[1660-1999.] Drents Geneal . Jaarboek, 
2004. 

J. Jansen-van der Waals : Kwartierstaat van 
Tannetje S l a b b e k o o r n . [Van d e n D ö r p e l , 
Hollestel le , P a a u w e . ] Zeeuwse Kwart ier
staten, sept. '04. 

M. van der Sluijs-Slabber: Kwart ierstaat 
van Maria S l a b b e r . [ K a l a n d , V a n V a a r -
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degem, Roelse.] Zeeuwse Kwartierstaten, 
sept. '04. 

A.J. Stasse: Stneermaas aan de afgedamde 
Maas . [Almkerk-Emmikhoven, 1680-
1881.] Gens Nost ra , nov. '04. 

M.W.J , de Bruijn: Die Spaendonck in 
Moergestel - De bakermat van de familie 
V a n Spaendonck. [14e-15e eeuw.] Brab. 
Leeuw, nr. 4, '04. 

Th.H. Wi ldeman: Ds . Johannes Til iking 
van Wagenborgen . [Met 'Genealogie' , 
1560-1733.] Gruoninga, 2002. 

H. Stuut: Het nageslacht van Tonko Ayolts 
en Eetje Eenjes. [Patroniemen, later Ton-
kes, vooral 17e en 18e eeuw.] Gruoninga, 
2002. 

M. Verhuls t Azn.: Kwart ieren Verhulst. 
[Alleen deze naam met echtgenoten.] Van 
Zeeuwse Stam, dec. '04. 

J. van de Voort : Kwartierstaat van Jan van 
de Voort . [Van Essen, Nijburg, Kelder-

m a n ] Veluwse Geslachten, nov./dec. '04. 

O. Schutte: De Wees . [Beverwijk, Amster
dam, 1595-1678.] Ned . Leeuw, jul i -aug. 
'04. 

D.H. Keuper: Genealogie Westerveld . 
[Vervolg, 1761-1939.] Oostgelders T.G.B. , 
4e kwart. '04. 

H.J.M. Wijers: Genealogie familie Weijers 
uit Eldrik/Wehl. [Oudste generaties: W i j 
ers, 1660-1917.] Oostgelders T.G.B. , 4e 
kwart. '04. 

E.S. de Ridder-Sevenhuysen: Genealogie 
Zevenhuizen, N ieuwe Niedorp . [1745-
1999.] Westfriese Fam., dec. '04. 

Redactieadressen 
De redactieadressen van de genoemde peri-
odieken vindt u in Ons Erfgoed, 1 l e jaar-
gang nr. 2, biz. 74 

Onze homepage www.onserfgoed.com 
Op deze homepage vindt u niet alleen de weergave van de inhoud 
van Ons Erfgoed^ maar ook van Computergeneaal. Verder o.a. een 
overzicht voor de cd-rom's die die wij leveren en ook de bestellijst. 

Wilt u bij bestellingen zoveel mogelijk van deze lijst gebruik ma-
ken? 
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Zegels van dertiende- e 
schepenen van Arnhem 
Anton C. Zeven 

Coulissen van de macht 
De titel 'Coulissen van de macht ' 1 , veron-
derstel ik, zal niet meteen de aandacht van 
zegelkundigen trekken. Dit geldt ook voor 
de ondertitel 'Een sociaal-institutionele Stu
die betreffende de samenstell ing van het 
bestuur van Arnhem in de middeleeuwen 
en een bijdrage tot de Studie van stedelijke 
elitevorm'. Maar wanneer men dit boek ter 
hand neemt wordt men als het wäre bedol-
ven onder vele uiterst interessante gegevens 
betreffende Arnhemse bestuurders, hun on-
derl inge (familie)relaties en, daar gaat het 
hieronder om, hun zegels. 

Zegels 
Het doel van deze publicatie is aandacht te 
vest igen op deze bron van zegels van mid-
deleeuwse Arnhemse bestuurders. Het zijn 
er totaal 124, die verdeeld kunnen worden 
in a) instellingen: het oudste overgeleverde 
stadszegel van Arnhem met het geheim ze-
gel als tegenzegel , daterend uit 1291, en 
twee kloosterzegels (Deventer en Vollenho-
ve) en b) 120 afdrukken van persoonlijke 
zegelstempels . Met dit laatste bedoel ik dat 
de naam van de zegelaar in het omschrift 
vermeld wordt . Niet alle foto's zijn duide-
lijk, omdat de originele zegelafdrukken te 
donker en te dof 2 waren en daardoor moei-
lijk te fotograferen. 
Verkerk heeft weinig aandacht aan de ze-
gelkundige aspecten gegeven. In het alge-
meen gebruikt hij de afbeeldingen als illu-
stratie zonder daarbij op het zegel in te 
gaan. Immers wat is er ter illustratie van 
een middeleeuwer overgebleven, anders 
dan zijn zegel, zijn handmerk, monogram 

veertiende-eeuwse 

of handtekening? 
In Verkerks boek vindt de lezer geen be-
schrijving van het zegel, dus ook niet van 
het wapengedeel te ervan. Slechts in twee 
gevallen maakt Verkerk gebruik van de ze
gels. O p p. 203 , waar hij het gruitrecht be
handelt, verwijst hij naar de familie Van 
den Gruuthuys, die kennelijk het gruitrecht 
van de, toen nog, graaf van Gelre had ge-
pacht en zieh naar hun huis, waar de gruit 
werd opgeslagen, noemde. Deze naam werd 
een vaste familienaam, waarna een andere 
familie die later het gruitrecht pachtte een 
andere familienaam moest kiezen, n.l. De 
Gruter. Over de Van den Gruuthuys zegt 
Verkerk: 'Het wapen, waarmee het zegel 
van de Arnhemse familie was gesierd, en 
dat van enkele andere families uit de 
Gruuthuysclan, geleek overigens zeer op 
dat van de familie van Arnhem [van de Van 
Arnhemclan] / een naar rechts kijkende 
adelaar met gespreide vleugels. De stad 
Arnhem had een tweekoppige adelaar met 
gespreide vleugels als zegel. Dat Van den 
Gruuthuys een dergelijk zegel had zou op 
hun Arnhemse herkamst kunnen wijzen in 
dienst van de domeinheer, de graaf [van 
Gelre], als beheerder van zijn gruithuis. 
Ook zou er een familierelatie in gelezen 
kunnen worden met de Van Arnhem.J (afb 1 
en 2). 

De tweede keer dat hij van zegels gebruikt 
maakt duidt Verkerk op de mogelijkheid 
dat min of meer gelijke zegels op verwant-
schap kan wijzen. Zo vond hij hetzelfde 
wapen in de zegels van Jacobus Maurici i 
(20-7-1325, afb. 3) , Cerys Jacobs soen (20-
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Afb. 1. Zegel van Arnt van den 
Gruuthuys Goedertssoen, 
1385. Gemeente-ar-chief Arn-
hem, NB-862-58. Een adelaar. 

Afb. 2. Wijnant van Arnhem 
heer Wijnants soon, 29-8-1388. 
Gemeente-archief Arnhem, NB-
831-64. Een adelaar. 

Afb. 4. Cerys Jacobszoon, 1364. 
Gemeente-archief, Oud-Archief, 
inv. 4490. Een dwarsbalk boven 
vergezeld van twee papegaaien-
koppen met halzen, die op de 
dwarsbalk geplaatst zijn, en be-
neden geschuinbalkt. 

Afb. 5. Sariis Jacobs zoon, sche-
pen, 7-1-1367. Rijksarchief Gel
derland, Loeff 166. Een dwarsbalk 
boven vergezeld van twee pape-
gaaienkoppen met halzen, die op 
de dwarsbalk geplaatst zijn, en 
beneden geschuinbalkt. 

Afb. 3. Jacob Mauricii, 
schepen, 20-7-1325. Rijksar
chief Gelderland, Loeff 57. 
Een dwarsbalk boven verge
zeld van twee papegaaienkop-
pen met halzen, die op de 
dwarsbalk geplaatst zijn, en 
beneden geschuinbalkt.. 

1-1364, afb. 4) en Sariis Jacobs soen (7 -1 -
1367, afb. 5), hetgeen, volgens Verkerk, 
zou kunnen wijzen op een vader en zijn 
twee zonen. Of, denk ik, beter: een vader en 
een zoon, want het zegel van Cerys is door 
hetzelfde Stempel afgedrukt als dat van Sa
riis en de voornamen zullen spellingsvari-
anten zijn op de naam Cesarius. 
Mogeli jk dat Maurit ius Sarys soen 
(ongedateerd) met dezelfde wapenstukken 
ook verwant is. Zijn naam en zegel duiden 

hierop: gedwarsbalkt , boven vergezeld van 
twee papegaaienkoppen met halzen, die op 
de dwarsbalk rüsten, en beneden geschuin
balkt. Omdat de dwarsbalk in het zegel van 
Maurit ius Sarys nogal hoog geplaatst is zou 
dit zegel ook beschreven kunnen worden 
als, doorsneden, A. opnieuw doorsneden, a. 
twee papegaaienkoppen met halzen, die op 
de snijlijn rüsten, b. effen, B . geschuin
balkt. Het zegel is te donker om hier af te 
drukken. 
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Beschikbaarheid van de afbeeldingen 
Aan dr. Verkerk vroeg ik toestemming om 
het bovenstaande met enkele kopieen van 
de 124 zegelfoto 's uit zijn Coulissen - als 
illustratie te mögen publiceren. Deze toe-
s temming gaf hij, waarbij hij tevens vertel-
de dat deze 124 foto 's een selectie waren 
uit 304 foto 's die voor hem door het Ge-
meentearchief Arnhem en het Rijksarchief 
in Gelderland (nu samen Gelders Archief) 
zo ' n 30 j aa r geleden gemaakt waren. Deze 
foto 's bevinden zieh in zijn bezit. Daar het 
beter is om de oorspronkelijke foto 's te ge-
bruiken vroeg en kreeg ik van mw. drs. 
Tineke Seebach van het Gelders Archief 
om bijgaande foto 's in dit artikel als illu-
straties op te n e m e n 4 

Bronnen 
1. C.L. Verkerk. 1992. Coulissen van de 
macht . Hilversum. 'Een sociaal-institutione-
le Studie betreffende de samenstell ing van 
het bestuur van Arnhem in de middeleeu-
wen en een bijdrage tot de Studie van stede-
lijke elitevorm'. 758p. Ook uitgegeven als 
Werken Gelre no 42, en Amsterdamse His
tor ische Reeks, Grote Serie no 14. ISBN 

90-6550-246-7. 
2. Dit geldt ook voor zegelafdrukken van 
zwarte lak, maar soms kan men dan toch 
gebruik maken van de lichtschitteringen. In 
feite is het beter om een negatief-afdruk 
van een zwartlak zegel te maken en deze in 
een lichtgekleurde substantie a f t e drukken. 
3 . Het gruit was een kruidenmengsel (v.n. 
gagel) dat gebruikt werd als conserverings-
middel en smaakmaker van bier. De handel 
van gruit werd geregeld in het gruitrecht, 
dat vaak in handen van de landheer was . 
Hij kon dit recht per stad verpachten of ver-
kopen. Later werd gruit vervangen door 
hopbellen. 
4. Graag wil ik drs. Tineke Seebach voor 
haar toes temming bedanken en dr. Kees 
Verkerk voor het uitlenen van de foto 's . 
Tevens kreeg ik toes temming om alle foto 's 
op te nemen in de cd 'Wapenboek van de 
Vereniging Veluwse Geslachten ' ( zie Com
puter geneaaljg. 2, nr. 6, pag. 216, 217) 

Dassenboslaan 6, 6705 B T Wageningen 
e-mail: Anton.Zeven@hetnet .nl 

Bibliotheekkaarten Prometheus 
Abonnees van Ons Erfgoed hebben gratis toegang tot de bibliotheek van Prometheus 
(ondergebracht in de TU-bibliotheek, Prometheusplein 1, 2628 M G Delft. 

O p verzoek (aan uitgeverij Alvo, zie pag. 2) wordt u een pasje toegezonden, geldig voor 
2005 . Bij een eerste bezoek aan de bibliotheek dient u tevens een pasfoto en een legiti-
matiebewijs mee te nemen om een pas voor de TU-bibliotheek te krijgen. 

N . B . b o e k e n v a n P r o m e t h e u s w o r d e n n i e t u i t g e l e e n d . U k u n t z e t e r p l e k k e 
i n z i e n . 
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Ziek van je voorouders 
JW. Koten 

Met deze titel wordt een artikel in Medisch 
Contact gepubliceerd dat als onderwerp 'de 
klinische genealogie ' heeft. Het betreft de 
ervaringen van collega Bertus Kuyt (be-
schreven door Evert Pronk), die momenteel 
werkzaam is aan het V U ziekenhuis. Hoe-
wel hij elektronicus is heeft hij goed met 
deze materie kunnen werken. Daarbij heeft 
zijn vroegere genealogische hobby hem ook 
goed geholpen. Bertus werkt nu bij de vak-
groep antropogenetica (anthropos = mens) . 
Wanneer ouders geconfronteerd worden 
met een ernstige ziekte bij hun baby wil 
men meestal graag de oorzaak weten. Dan 
volgt het bezoek aan een klinische erfelijk-
heidskundige (klinische geneticus). In con
creto zal vader of moeder dan de vraag stel
len of deze ziekte in de familie voorkomt 
en wat het risico is bij het volgende nage-
slacht. 

Momentee l maken de klinische beroepsge-
nealogen veel gebruik van Genuas , Isis en 
natuurlijk van de databank van de M o r m o 
nen in Salt-Lake City. Vooral deze laatste 
database is voor beroepsgenealogen gemak-
kelijk, omdat j e bij eventuele verhuizingen 
van familieleden niet al de archieven hoeft 
af te zoeken. De Mormonen hebben een vrij 
toegankeli jke database die vrijwel alle 
DTB-boeken maar ook de gegevens van de 
Burgerli jke Stand van Neder land omvat. 

Voor het bestuderen van een erfelijke afwij-
king gaat men meestal uit van een kwartier-
staat van vijf tot acht generaties. N a 1996 is 
de basis administratie verdwenen, maar 
voor oudere kandidaten zijn in veel archie
ven nog wel persoonskaarten beschikbaar 

waar de gegevens van de ouders , kinderen 
en echtgenoten staan vermeld. Je bent dan 
al snel een heel stuk op weg. 

Stamboomonderzoek maakt het mogelijk 
het type van de erfelijke afwijkingen op te 
sporen. Bekend zijn de uitdrukkingen do
minant (wanneer een bepaalde eigenschap 
in iedere volgende generatie verschijnt). Bij 
recessieve eigenschappen gaat het om ver
borgen eigenschappen. Deze verborgen ei
genschap komt aan het licht als vader en 
moeder beide deze verborgen eigenschap in 
hun erfelijke (DNA) materiaal (de genen 
dus) met zieh meedragen. De kans dat een 
recessieve eigenschap zieh manifesteert is 
het grootste bij familiehuwelijken. Vandaar 
dat men in gesloten gemeenschappen zo-
veel mogelijk familiehuwelijken weerde. 
Gewoonli jk is er dan ergens een oerouder 
geweest, die deze eigenschap aan de kinde
ren, kleinkinderen enz. heeft doorgegeven. 
Trouwt men als neef en nicht dan is de kans 
groot dat beide ouders deze verborgen erfe
lijke eigenschap bezitten en de aandoening 
bij het nageslacht naar buiten komt. Dat 
zijn meestal lelijke ziekten. 

De moderne klinische genealoog vraagt 
zieh niet alleen af hoe de erfelijke ziekte 
zieh in de opvolgende generaties heeft ver-
spreid maar vooral welke eigenschap (= 
welk gen) ziek is. Momenteel beschikt men 
over een erfelijke catalogus van ca 30.000 
erfelijke eigenschappen (genen) waarui t de 
mens is opgebouwd. Het vinden van het 
zieke gen is het zoeken naar een naald in 
een hooiberg. De laatste jaren is de geneti
sche DNA-code goed bekend. Verder weet 
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men dat deze 30.000 genen zieh op 23 
chromosomenparen bevinden. Ieder chro-
mosoom bestaat uit een lange en een korte 
arm die men de Q-arm en de P-arm noemt. 
Als j e weet op welke P- of Q-arm van een 
chromosoom een erfelijke afwijking zieh 
bevindt, hoef j e niet alle 30.000 eigen
schappen na te vlooien maar een beperkt 
aantal dat zieh op een bepaald stuk van een 
P- of Q-arm bevindt. Met statistische foef-
j e s is het mogelijk te voorspellen op welke 
P- of Q- arm zieh een ziek gen bevindt. De
ze methode maakt gebruikt van een moei-
lijk begrip dat de lod-score heet. In eenvou-
dige woorden gesteld: wanneer binnen wil-
Iekeurige groepen twee eigenschappen 
steeds tegelijk voorkomen is de kans groot 
dat ze op dezelfde arm van een bepaald 
chromosoom liggen. In plaats van in 30.000 
Chromosomen te zoeken hoeft men dan nog 
maar een honderdtal eigenschappen na te 
lopen. N o g een heel werk, maar toch te 
overzien. Op deze manier kun j e het afwij-
kende gen vinden en weet j e welke eigen
schap de oorzaak van de ziekte is. 

Voor het wetenschappeli jke onderzoek 
maakt Kuyt gebruik van kwartierstaten die 
5-7 generat ies terug gaan. Hiervoor zijn 
wel iswaar computerprogramma's beschik-
baar maar zolang het maar om ca. 250 ou
ders gaat is dat nog best met het blote oog 
te overzien. Wil j e verder dan acht genera
ties zoeken dan wordt het te bewerkelijk. 
Bovendien is vaak zulke gedetailleerde 
kennis niet nodig. Vaak kan j e de voorouder 
van j e probandus terugvoeren tot een klein 
clubje van vijf ä tien ouderparen die uit een 
kleine gemeenschap stammen en dan weet 
j e eigenlijk al genoeg. Deze kleine gemeen-
schappen waren weinig mobiel , j e mag dan 
aannemen dat men door elkaar is getrouwd, 
zoals de meeste genealogen uit eigen speur-

werk weten en wat het genealogische puz-
zelen soms zo moeilijk maakt. 

Kuyt onderzoek betreff een ernstige erfelij
ke neurologische ziekte die bekend Staat als 
vanishing white matter leucodystrophy 
(vertaald hersen-ontmergingsziekte: het 
merg = de wit te hersensubstantie verdwijnt, 
leucodystrophy: leuco=wit dustrophy = 
misgroei). Dit is een recessieve ziekte die 
voornameli jk in een dorpje in Twente wordt 
gesignaleerd. Bij consanguine huwelijken 
(sanguine= bloed, con=samen dus bloed-
verwanten) is de kans groter, wanneer beide 
ouders uit het dorpje komen, dat ieder van 
hen deze verborgen erfelijke e igenschap 
ongeweten bezit. Dit kan er toe kan leiden 
in 2 5 % der gevallen dat er een zieke nako-
meling komt. N a heel wat statistisch gepuz-
zel kon men berekenen dat deze genafwij-
king op de korte arm (= de P-arm) van het 
derde chromosoom lag. Binnen dit traject 
lagen ca. 25 mogelijke genen waarvan er 
een voor de ziekte verantwoordeli jk was . 
Na heel wat gepuzzel heeft men het ziekte-
gen gevonden en ook vastgesteld, wat de 
fout in de DNA-volgorde is. Weet j e welke 
fout in het gen bestaat dat kun j e nagaan 
hoe de ziekte ontstaat. Momentee l is men 
dit punt verder aan het ontraadselen. 

Wat kan j e concluderen? Het materiaal dat 
door veel genealogen als vrijetijdsbesteding 
bij elkaar is gebracht krijgt steeds meer be-
tekenis. daar vooral de erfelijkheid van 
ziekten in toenemende mate grote belang-
stelling krijgt. Kent men het afwijkende gen 
dat kan men door geneesmiddelen proberen 
de sturende werking van het foute gen uit te 
schakelen. Het is echter nog lang niet zo 
ver, maar in de toekomst gloort toch deze 
mogelijkheid. Met dit gegeven voor ogen 
komt de genealogiebeoefening plotseling in 
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een heel ander licht te staan. Het wordt 
meer dan een interessante vrijetijdsbeste-
ding. 

Vereenvoudigde versie van Evert Pronk 
Ziek van je voorouders , généalogie helpt 
genetica bij opsporing van ziektègenen. 
Medisch Contact 20 augustus 2004, j rg 59 
n r 3 4 pag 1300. 

Noten 
1. Klinisch slaat op de medische toepassing 
2. DNA is de grondstof van onze erfelijke ei
genschappen 
3. een gen is een lange reeks (een lange streng) 

van enkele honderdduizenden basen 
(gewoonlijk afgekort met de letters A, C. T. G). 
Deze reek van ADTGGADGTD... enz. bepaald 
der opbouw van een erfelijke eigenschap. Zitten 
in deze reeks afwijkende stukken, dan ontstaat 
een erfelijke afwijking, waardoor een functie 
uitvalt 
4.Het is bekend dat de groep nieuwe Nederlan-
ders vaak met familie-leden trouwen, ook in de 
besloten groepen joden binnen de kleine ge-
meenschappen van de diaspora was dit vaak de 
enige optie. Het zijn juist in deze groepen waar 
bij zieh veelvuldig erfelijke ziekten voordoen 
5. Wie in een stad woont en veelvuldig ziet dat 
in een bepaalde straat twee auto's regelmatig na 
elkaar komen weet bijna zeker dat deze auto's 

De risico's van genealogisch DNA onderzoek 
J W . Koten 

Hoewel DNA-onderzoek een krachtig hulp-
middel is voor de genealoog hebben wij in 
dit tijdschrift enkele malen er op gewezen 
dit n ieuwe gereedschap met omzichtigheid 
te hanteren. Overal liggen voetangels en 
k lemmen zoals w e al betoogd hebben. V a n -
daar dat w e regelmatig hebben gepleit 
voor een nationaal debat over deze zaak. 

D N A onderzoek explodeert 
De situatie begint nu toch wel te dringen. In 
de laatste vijf j aa r is het aantal laboratoria 
dat DNAanalyses voor genealogie biedt ex-
ponentieel gestegen. Aanvankeli jk waren 
het kl inische laboratoria die zieh met deze 
zaken bezig hielden, later ook gerechtelijke 
instanties. Deze laatste waren gericht op op
sporing van criminelen. De laatste tijd ko
men daarbij ook het aantonen van ouder-
schap in verband met erfrechtelijke kwesties 
of een vaderschapsact ie . Denk bijvoorbeeld 
aan het veel besproken kind van Boris Bec
ker die hij bij een hotelbediende heeft ver-

wekt en waarvoor hij nu een ruime schade-
vergoeding moet betalen. 
Sinds kort wordt DNA-onderzoek ook inge-
zet bij aanvragen van gezinshereniging van 
asielzoekers. 

De laatste tijd is daar nu de genealogie bij-
gekomen. In sommige gevallen zijn labora
toria die zieh met boven genoemde onder-
zoekingen bezig hielden in dit gat van de 
markt gesprongen. Met het stijgen van de 
vraag naar dit onderzoek zijn er nu ook tal-
rijke instellingen ontstaan die uitsluitend de 
genealogisch markt bedienen. 

Allerlei instanties geinteresseerd 
DNA-onderzoek heeft ook een duidelijke 
wetenschappeli jke betekenis. Iedereen is 
bekend met de opsporing van bepaalde er
felijke aandoeningen zoals momentee l in 
Usland gaande is. Van dit onderzoek kan 
gezegd worden dat de privacy goed is gere-
geld omdat de gegevens worden geanoni-
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miseerd. Ook antropologen maken in toe-
nemende mate gebruik van DNA-studies 
om migratie bewegingen die in vroeger tijd 
plaats vonden te bestuderen. Dan is D N A -
onderzoek ook door historici ingezet. Het 
is duidelijk dat deze DNA-bevindingen ex
tra betekenis krijgen wanneer zij worden 
aangevuld met genealogische data. Diverse 
universitaire instellingen buiten onze gren
zen werken graag sameri met genealogi
sche instellingen. Met deze gegevens ho-
pen zij een databank op te bouwen om het 
eerder gesignaleerde wetenschappelijke 
onderzoek te faciliteren. Hoewel deze uni
versitaire databanken omgeven zijn met 
alle waarborgen wat betreft privacy, moet 
men bij overeenkomstige activiteiten in 
andere laboratoria bij de veiligheid van de 
gegevens wel vraagtekens plaatsen. Zelfs 
in Amer ika waar deze zaak reeds ver gea-
vanceerd is, werden onlangs enkele wette-
lijke maatregelen voorgesteld om deze 
zaak behoorli jk wettelijk af te grendelen. 
Voorbij gegaan wordt aan de feitelijkheid 
dat bij ieder onderzoek fouten worden ge-
maakt , de interpretatie toch niet juis t was 
of de boodschap niet goed bij betrokkenen 
is overgekomen. Uiteindelijk is deze tak 
van wetenschap nog volop in beweging. 
Wat vandaag voor waar wordt gehouden 
wordt morgen tegengesproken. 

Commerc ie op het v inkentouw 
Het is duidelijk dat genealogische gegevens 
van groot belang zijn voor heel wat instel
lingen zoals de overheid, het verzekerings-
wezen, het bedrijfsleven (geneesmiddelen 
industrie) en de werkgevers om maar enke
le zijstraten te noemen. Zij hebben er heel 
wa t geld voor over om zulke gegevens van 
commercieel getinte laboratoria te kopen. 
M e t de expansie van het aantal laboratoria 
dat zieh met D N A bezig gaat houden komt 
de commerc ie duidelijk in zieht. Zulke la
boratoria zijn primair gericht op winst ma
ken, niet alleen door de klandizie die recht-

streeks om zulk een onderzoek vraagt maar 
ook via een achterdeur, door gegevens aan 
derden te slijten. Zonder achterdochtig te 
willen zijn, zie ik hier toch wel problemen 
die behoorlijk waterdicht afgegrendeld 
moeten worden. 

Laboratoria zijn kwetsbaar vooral aan 
de universiteit 
N o g moeilijker wordt de zaak wanneer zul
ke commercie le laboratoria gericht op 
DNA-onderzoek worden verkocht aan an
dere commercieel gerichte instellingen zo
als verzekeringsmaatschappijen. Wie is dan 
de baas over deze gegevens en zijn er wa
terdichte schotten wat betreft de privaey-as-
pecten. In deze zijn nog wel privacy regels 
te bedenken en de aansprakelijkheid is dui
delijk. Maar stel dat een genealogisch 
DNA-laborator ium failliet gaat, wie kan 
dan achteraf aansprakelijk worden gesteld 
en hoe is dan het e igendom van de gege
vens bij het afwikkelen van het faillisse-
ment geregeld. Het is duidelijk dat de 
schuldeisers geld willen zien en er op zul-
len aandringen om de DNA-gegevens te 
commercial iseren. Heel kwetsbaar zijn in 
deze de universitaire laboratoria, die voor 
de financiering vaak zijn aangewezen op 
geldstromen uit de derde sector. In de VS 
hebben zieh in deze sector reeds problemen 
voorgedaan en de kans is groot dat dit ook 
in Neder land op de loer ligt. Vaak stopt een 
sponsor plotseling een door hem gefinan-
cierd onderzoek, Men zit dan met gegevens 
die door gebrek aan financiering de neiging 
krijgen te gaan zwerven. De financiele situ-
atie aan onze universiteiten is momentee l 
uiterst droevig. Vandaar dat de universitei
ten meer dan bedrijven zulk een risico heb
ben. 

Verbieden helpt niet, goed regelen wel . 
Hoewel ik veel kansen zie voor DNA-gene -
alogie zal dit toch goed geregeld moeten 
worden. M e n kan in deze wereld niet een 
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ontwikkel ing stop zetten. Verbieden heeft nen landen zouden graag van de D N A -
in deze weinig zin, omdat de Nederland genealogie-ruif willen meesnoepen. Kort-
klein is en over de grenzen deze zaak ge- om het is zaak dat dit hier landelijk alles 
makkelijk kan worden uitgevoerd. Boven- goed wordt afgehandeld en met voldoende 
dien is het opsturen van DNA-mater iaal veil igheidsmaatregelen wordt omgeven. 
nauwelijks aan afstand gebonden. Lage lo-

Genealogische Vereniging Prometheus 
Technische Universiteit Delft 

MEDEDELINGENBLAD 

Nr. 1 14 ejaargang januari-februari 2005 

Heruitgave Kwartierstatenboeken 
en Kronieken als cd-rom 

N a lange tijd niet meer leverbaar te zijn geweest, zullen binnenkort onze Kwartierstaten
boeken delen I t/m XII weer leverbaar zijn! 
Deze keer echter niet in boekvorm, maar als cd-rom. 
Naas t deze Kwart ierstatenboeken bevat de cd-rom ook alle jaargangen van Kronieken 
(1992 t/m 2000) . Bij elkaar zijn dat zo ' n 5500 bladzijden. 
Behalve het comfort van snel en makkelijk zoeken naar persoonsnamen, plaatsnamen, be-
roepen, jaartal len, e.d., heeft deze wijze van uitgeven ook fmanciele voordelen: was de 
oorspronkeli jke prijs van al deze boeken en tijdschriften / 611 , - , nu komt de prijs op 
€ 45 , - (bij verzending per post € 49,-)! 

Voorintekening 
Voor de snelle voorintekenaars is dat tot en met 31 maart 2005 zelfs maar € 40,- (bij 
verzending per post € 44,-). 
U kunt voorintekenen door overmaking van € 44,- (bij verzending per post) of € 40,- (bij 
het afhalen, bijvoorbeeld bij de presentatie) op postgiro 3453233, t.n.v. Genealogische 
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Verenig ing Prometheus , Delft, onder vermelding "CD-ROM". 
Indien u de cd per post wenst te ontvangen, vermeid dan ook uw adres. 

Présenta tie 
De presentatie van de cd-rom zal zijn op dinsdag 12 april 2005 om 20.00 uur in het 
PSOR-café , Pieter Calandweg 1, 2628 CP Delft 
Naas t de presentatie zal er ook een lezing zijn. Het onderwerp hiervan zal zowel in het 
maart/april nummer van "Ons Erfgoed' als bp onze website bekend gemaakt worden: 
http:/ /www.prometheus-delft .org/agenda.html 

Aanwinst 
De Genealogische Vereniging heeft de volgende cd-rom aangeschaft: 
' Biographisch woordenboek der Nederlanden; bevatten levensbeschrijvingen van 
zoodanige personen, die zieh op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben 
vermaard gemaakt ' | door A.J. van der Aa | Digitale naslag Dl. 2 | Den Haag. 
C B G 2004 I ISBN 90-5802-040-1 . 
Deze cd kan op vertoon van de bibliotheekkaart geleend worden bij dhr. M. van Adri-
chem, tel. 015 .2621103, e-mail: m.vanadrichem@lr.tudelft .nl 

Belangrijk nieuws uit Limburg 
JW. Koten 

De Limburgers hebben grote plannen die 
ook voor de buitengebieden interessant 
zijn. 

(1) Gendal im 5 is uit. Sedert begin van dit 
j aa r is deze zeer belangrijke bron (op cd-
rom) beschikbaar. Gendalim-5 bevat ca 
5.000.000 referenties (geneatomen) en er 
zijn ca. 100.000 achternamen gedefinieerd. 
Dit alles is ingevoerd door 60 vrijwilligers. 
In totaal heeft men bijna 3200 bronnen ge-
raadpleegd uit Limburg maar ook uit de 
Belgische en Duitse grensgebieden. Genda
lim is vier-talig. Ook buiten onze grenzen 

bestaat veel belangstell ing voor deze bron. 

Bedenk dat door de grote hoeveelheid ver-
zameld materiaal (ongeveer het dubbele 
van Gendal im 4) de min imum systeemeisen 
niet mis zijn: 
Windows 98 en hoger 
Ram geheugen (intern geheugen) 128 M B 
maar liefst meer 
1 Gigabite vrije ruimte op de harde schijf. 
Schermresolutie van 1024*768 

O p de schijf is een leesmij.txt. Voor verdere 
info kan men terecht bij www.gendawin.nl . 
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O p deze site vindt u aanvullende info. 

Hoe te bekomen: 
Wie een schijf wil bekomen doet dat door 
overmaking van 22 Euro (abonnées) en 25 
Euro (overigen). Stort dit bedrag op giro 
593490 ten name van de stichting L G A 
(Limburgs Genealogisch Archief) te Geleen 
met de vermelding: schijf 5. Vergeet niet 
uw ju is te naam te vermelden en uw adres. 

N . B . Abonnée is men wanneer men eerder 
een vroegere Gendal im versie heeft ge
kocht. 

Aanvullende gegevens. 
Jo Hoen, snail-mail Spaanse Singel 12 M L -
6191 G K Beek (Lb) voice-mail 046-
4373876 , e-mail Johoen.beek@planet .nl 

Voor Limburgers is deze secundaire bron 
een must. 
Wij zullen deze schijf binnenkort recense-
ren. 

(2) De afdelingswebsite van de Zuidlim-
burgse afdeling van de N G V is vernieuwd. 
De enorme groei van de gegevens vroeg om 
een herstructurering van de site. Peter-Paul 

Kolber is daarbij betrokken. Wie in genea
logisch computerland thuis is weet, dat dit 
gegarandeerde kwaliteit is. De U R L is 
http://zuidlimburg.ngv.nl. 

(3) Een andere must voor mensen met Lim-
burgse voorouders is het boekje van Regis 
de la Haye Limburgse voorouders , dat naar 
men hoopt in voorjaar 2005 als tweede druk 
zal uitkomen. Het eerste deel was een groot 
succes en ik vermoed dat de herdruk ook 
weer zeer de moeite waard zal worden. Re
gis is een vakman pur sang met landelijke 
faam. Zodra dit boek uit is zullen we u be
richten. Het wordt, naar ik van insiders 
weet, weer een zeer goede uitgave. 

(4) Het uitbrengen van het derde kwartier-
statenboek vanwege het zilveren jubi leum 
van de afdeling staat op Stapel. Mensen die 
menen een bijdrage te kunnen leveren kun-
nen contact opnemen H Boersma (mail: 
hjlmboersma@freeler.nl. De vorige twee 
uitgaven van het kwart ierstatenboek waren 
zeer succesvol. Bijdragen aan deze kwar-
tierstaten krijgen dus ruime belangstelling. 
Zodra deze nieuwe uitgave op de markt is 
geef ik bericht en een recensie. 

Wapenboek Veluwse Geslachten op cd-rom 
Voor hen, die Computergeneaal niet lezen 
een körte uiteenzetting: 
Het Wapenboek bevat beschrijvingen en 
afbeeldingen van wapens en zegels van 
vooral families en personen die als 'Ve -
luws ' beschouwd (mögen) worden. De cd is 
goed gedocumenteerd. Bronnen worden ge-
noemd. Een aantal is ontleend aan de Col-
lectie Muschar t . In dit geval is de beschrij-
ving van de bewaarplaatsen zoals door 

Muschart aangegeven, maar de zaalbeamb-
ten zullen waarschijnlijk oude beschrijving 
herkennen en de huidige naam weten . 
Het aantal wapenbeschri jvingen werd jul i 
2004 geschat op 4500. 
Samensteller van de cd is de heer A.C. Ze
ven. 
Niet leden kunnen deze cd bestellen door € 
31,25 over te maken op rek.nr. 40.64.987 
t.n.v. V V G Veenendaal . 

Ons Erfgoed, 13e jrg. nr. 1, januari - februari 2005, blz. 41 

mailto:Johoen.beek@planet.nl
http://zuidlimburg.ngv.nl
mailto:hjlmboersma@freeler.nl


Lokale genealogische - en familieverenigingen 
P. Sanders 

N O O R D BR A B A N T S 

historisch <£Nieuwgblad 

GENEALOGISCH ONDERZOEK IN N O O R D - B R A B A N T 

Noord-Brabant vruchtbare grond voor genealogische tijdschrifUn 

GENEALOCISCH TUDSCHBIFT VOOR 
MIDDEN- EN WEST-BRABANT 
In 1977 werd Noord-Br»b»nt verrijkl met een 
nicuw pcriodiek. hei Genealoxtitrh Tijdichrifi 
vöor Sfiddrn- en Weu-Broham, een uilgave van 
Fiel Sanders te 's - Grave nhag« He« ii een 
kwariaalblad, dal voornamelijfc (fgeveni 
publiceeri over getlachien, die wocn&ehrig lijn 
[geweest) ten wesien van de lijri VHeiiDgen-
bosch-Tjlburg. Dil tijdschriri is uirjlmterd 
bestemd voor slamtxwmondetJötk. Behalve 
geneslogiein, Jtamreekjen en Wsnicrstalen 
worden er ook bewerkingen van Doop-, Trouw-
sn Begraafboeken en andere fionnen in 
sepubhceerd. 

Daarnaa;! wordi een belangrijk gedeelte van het 
lijdschrift gevuld mot bocken- en 11 jd ich rifle 
nieuws en een vraag- en ilrtlwoordrubriek. In 
Ute laatsie rubriek krijgen de abonnees 
jelegenheid hun vragen op genoalogiKh tcebicd 

NAAMSWIJZICINCEN 
Hei lijdsehfifl orderging in zijn körte betOM 
Iwee niamjwijiigingen: in 1984 werd de naim 
verarxlerd in Genealogisch Tijdschrift n w 
Midden- en Wtst-Noortl-Biabam. In 1988 breidde 
hei blid lijn werkgebied uil naar de Bommeter-
waard, met all gevolg een tweede naamjwijii-
ging: Grntaiogitch Tijdtchrift iovr Midilen- cn 
Wtn-Soo'd'Brakani tn de BommeUrwau'd-

Een voorpagina GTMWB 

M W B kwam dit voort uit de behoefte die 
er was om in een afgebakend gebied een 
centraal punt te hebben waar het werk van 
onderzoekers kon worden gepubliceerd. Dit 
tijdschrift moest vooral een tijdschrift wor
den VAN en V O O R de abonnees. Dus laag 
drempelig. Genealogen van vroeger en 
soms ook nog nu, hebben de neiging om 
duur te doen. Status geven aan j e afkomst. 
Dat er behoefte was aan zo'n tijdschrift be-
wijst de leus V A N en V O O R de lezers de 
j e steeds meer hoort in de kolommen van 
andere tijdschriften. Doel was het uitgeven 
van een tijdschrift waarin de vragen - en 
antwoordenrubriek altijd voorrang kreeg op 
de ingezonden artikelen. Hierdoor wisten 
de abonnees dat hun vragen en antwoorden 
binnen drie maarden werden opgenomen, 
mits op tijd ingezonden. In de 28 j aa r dat 
we bestaan zijn er 2886 vragen gesteld 
waarop 1487 antwoorden kwamen. Dat is 
ruim 50 %! 

In Ons Erfgoed, September 2004 werd een 
art ikelenreeks gestart rond dit onderwerp 
met de Historische Vereniging Noordoost 
Friesland. Graag wil ik u iets verteilen over 
ons werk in Midden- en West Noord - Bra
bant en de Bommelerwaard . 

In Noord - Brabant bestaan drie genealogi
sche tijdschriften en een groot aantal heem-
kundekringen die plaatselijke tijdschriften 
uitgeven. Daarnaast vinden we een paar af-
delingen van de N G V . AI met al een brede 
belangstell ing voor de genealogie en Streeks 
geschiedenis . 

Toen ik 28 j aa r geleden begon met het GT-

Omdat ik er van overtuigd was en ben dat 
j e nooit in een paar j aa r een genealogie of 
kwartierstaat kan samenstellen leek mij de 
tussenweg gerechtvaardigd om een tijd
schrift te vullen met resultaten waar ande
ren aanvull ingen en correcties op kunnen 
geven. Dat deze conclusie ju is t bleek te zijn 
bewijzen de vele aanvullingen en correcties 
die door de abonnees werden en worden 
aangedragen. 

Soms zie j e bepaalde personen een serie 
boeken uitgeven binnen enkele ja ren . Dit 
kan j e natuurlijk niet serieus nemen. De ve
le fouten en conclusies die j e vindt in die 
genealogieen zijn daar getuigen van. In een 
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tijdschrift kan j e naar hartelust corrigeren, 
een boek geeft die mogeli jkheden niet. Fou-
ten gaan dan ook een eigen leven leiden en 
blijken vaak onuitroeibaar te zijn. 

Verder vond ik het belangrijk om in een 
klein gebed te werken. Alleen door samen
werken kan j e tot een optimaal resultaat kö
rnen. Ons tijdschrift omvat nu 10.790 blad-
zijden vol informatie. Dat zijn genealogie-
en, kwartierstaten, bronnen en dus vragen 
en antwoorden. Het is een soort werk-
schrift. Dit wil niet zeggen dat we artikelen 
opnemen die gebrekkig zijn. 

Naas t dit werk hebben we inmiddels ruim 

100 DTB-boeken uitgewerkt die als basis 
kunnen dienen om anderen verder te hel-
pen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de 
aangeboden artikelen beter en vinden we 
ook in andere publicaties veel terug van ons 
werk. Verder is het voor de redactie makke-
lijk om aangeboden artikelen te controleren 
op fouten en aanvullingen te geven. Dit in-
tensief samenwerken met anderen kan al-
leen als j e lokaal genealogie wilt beoefe-
nen. Er zou nog veel meer te verteilen zijn 
maar daarvoor is denk ik geen ruimte. 

Adres: 
G T M W B , Donizetti laan 127, 
5663 C D Eindhoven 

Adel en Afscheiding -
Bevinding en Twist in een Verlichte Samenie
ving (1813 - 1840) Auteur: Freek Schlingmann 
Dit boek laat de negentiende eeuw zien als een 
eeuw van de vooruitgang, waarin deugdzaam-
heid, liberalisme en de erfenis van de Verlich-
ting gekenmerkt moesten worden. De gevolgen 
van dit streven wworden zichtbaar na de syno
dale reorganisatie van koning Willem I (1816) 
die de aanzet moest zijn tot 's konings wens om 
'vader te zijn van e.en nationale christenheid'. 
Een wens die ondanks of wellicht döör zijn 
krachtdadige geloofsvervolging niet werd ver-
vuld, want de afscheidingsbeweging werd inge-
zet en de deur naar verzuiling stond open. 
Voor een goed begrip schrijft de auteur kort en 
vlot de geschiedenis die eraan voorafging, waar-
mee de motivatie voor de nationale afscheiding 
in het zuiden (Belgie, 1830) en de protestantse 
kerkelijke afscheiding in het noorden (1834) 
helder wordt. De auteur haalt koning Willem 1 
als 'vadertje Willem' en 'Koning Koopman' van 
zijn voetstuk en laat hem zien als een verlicht 
despoot, door aan te tonen dat alleen hij verant-
woordelijk kon zijn voor het leed dat hij met 

B o e k e n n i e u w s 

zijn godsdienstvervolging de 'kleine luyden' 
heeft aangedaan. Door gebruik te maken van 
eigentijdse informatiebronnen, die zowel de ver
lichte als de orthodoxe denkrichtingen vertegen-
woordigen, weet de auteur uit bijna alle lagen 
van de bevolking figuren tevoorschijn te halen 
die met hun hebbelijk- en onhebbelijkheden de 
geest en de cultuur van die tijd weerspiegelen. 
Een benadering die tegelijk de objectiviteit be-
waakt. 
De provincies Zuid-Holland en Utrecht, met op 
het grensvlak het dorp Linschoten en de stad 
Woerden, hebben, naast vele andere dorpen en 
Steden van deze provincie, een hoofdrol in dit 
boek gekregen. Lezers, die in de achtergrond 
van het leven van hun voorouders zijn geinteres-
seerd, zullen dit boek geboeid en met verbazing 
lezen. 
Het boek is geschreven met medewerking van o. 
a. dr. Rob van de Laarse, cultuurhistoricus ver
bunden aan de Universiteit van Amsterdam. 
ISBN 90-8548-0213, 293 p., 16 x 24 cm, 35 ii-
lustraties. Prijs € 22,50 (paperback), € 32,50 
(hardback)HML 
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Vragen en contacten 

Gratis voor abonnées 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. 

Vennink 
Wander Jan Vennink, geb. Dinxperlo 1898, 
huwde 5-10-1921 te Wissekerke met Pieter-
nella van de Vaarten, geb. Wissekerke, 
1898. 
Wie kan mij helpen aan gegevens over dit 
gezin, bijv. geb., evt. overl. kinderen enz. 
Alles is welkom. 
Jan Pomper , Hendrik Chabotstraat 50, 5161 
EK Sprang-Capelle, tel. 0416276787. 
E-mail adres: j .pomper@hetnet .n l 

Visser 
Hendrik Franse Visser t rouwde in 1733 met 
Maria van Maarsseveen uit Cockengen. Ze 

trouwden in Ter Aa. Hendrik Fransse Vis
ser kwam uit Portengen. De vader van H.F. 
Visser heette Frans Visser, 'woonende bij 
de Portengse brug ' . Gaarne genealogische 
data van het voorgeslacht van H.F.Visser. 
M.vr.gr. R.J.Visser, Steynlaan 54, 3851 BT 
Ermelo. 
E-mail adres: r jvisser . l@chello.nl 

Herman van W o e r d e n 
Ik doe sinds jaren research naar de oor-
sprong van mijn Vlaamse tak der Van der 
Vliet's, (eindigt op dit ogenblik omstreeks 
1415 in de Streek van Mechelen) en in het 
kader daarvan gaat sinds enige tijd mijn 
speciale aandacht naar Herman van Woer
den. Uit verschallende geschrit ten op het 
internet blijkt dat niemand de juis te bestem-
ming van banneling Herman van Woerden 
kent na de moord op Floris V. Weet iemand 
daar raad op? 
Jan Vandervliet 
E-mailadres: jan.vandervl ie t@airpar tners . 
be 

A a n di t n u m m e r w e r k t e n m e e : 

H. Klunder, Sjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft 
(e-mail: klunder@wanadoo.nl) 
JW. Koten, Weezenhof 21-07, 6536 JR 
Nijmegen (e-mail: jwkoten@hccnet.nl) 
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV 
Delft (e-mail: alvolups@wanadoo.nl) 
A. Meddens-van Borselen, RA Noord-Holland, 
Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem 
(e-mail: ameddens@noordhollandsarchief.org) 

P. Sanders, Donizettilaan 127, 5663 CD 
Eindhoven 
W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR 
Viaardingen (e-mail: wscholl@chello.nl) 
K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1, 4414 RV 
Waarde (e-mail: slijkl73@planet.nl 
A.C. Zeven, Dassenboslaan 6, 6705 BT 
Wageningen(e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl) 
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Van rakkers en gemeente-ezels (5) 
D e p o l i t i e i n d e l o o p d e r t i j d e n ( 1 4 0 0 - 1 9 4 0 ) i n e e n g e n e a l o g i s c h p e r s p e c t i e f 
J W . Koten 

D e gevolgen van de gemeente- en politie-
wetgev ing van 1851 
N a de instelling van de n ieuwe grondwet 
van 1848 onder leiding van Thorbecke 
moes t de winst van deze democrat iser ing 
vertaald worden in een groot aantal n ieuwe 
wetten zoals de provinciewet en de ge-
meentewet . De burgemeester kreeg de taak 
van het handhaven van de openbare orde. 
In samenhang met de gemeentewet werd 
ook een nieuwe polit iewet voorgesteld. Dit 
had een polit ieke maar ook een filosofische 
achtergrond. Rond de ja ren 1840 was er een 
n ieuwe visie omtrent het poli t iewerk ont-
staan. Daarbij moes t het zwaartepunt op 
preventie komen te liggen. Het poli t ieappa-
raat werd daarbij los gekoppeld van het ge-
rechtelijk apparaat waar eeuwen lang de 
politie een onderdeel van ui tmaakte . Re-
pressie kwam dus op de tweede plaats. M e n 
hoopte daarmee dat de band tussen politie 
en just i t ie losser zou worden en de dienst 
meer een dienende functie zou krijgen. 
Daarbij diende een posit ieve bevordering 
van orde en rust de nadruk te krijgen. Tot 
dan toe was de politie vooral een krachtige 
arm en verlengstuk van rechtelijke repres-
sieve mach t gewees t 1 . O o k posit ieve orde-
taken, bijvoorbeeld toezicht bij publ ieke 
gebeurtenissen werd een politietaak. Deze 
n ieuwe insteek k w a m in de woordkeus van 
het apparaat tot uiting nameli jk het woord 
"politie", dat toen gangbaar ging worden. 
M e n dacht hierbij aan de originele beteke-
nis van het woord: (voor)zorg voor bur
ge r s 2 . In overeens temming hiermee werden 
de polit ietaken en de verantwoordeli jkheid 
daarvoor zo dicht mogeli jk bij de burger 

gelegd. Volgens de visie van Thorbecke die 
een natuurlijke orde nastreefde werd de 
plaatselijke overhe id 3 als ordehandhaver het 
meest geschikt geacht. De grootste veran-
dering bij de pol i t iewetgeving was dan ook 
de versterking van de positie van de burge
meester. Hij werd primair verantwoordel i jk 
voor de ordehandhaving gesteld en niet zo
als tot dan toe het College van B & W of de 
commissar is . De naam van de Directeur 
van politie werd gewijzigd in die van 
Hoofdcommissar is . 
De enige sturing die de centrale rijksover-
heid had was via aanvullende wetgeving. 
Daarbij werden min imale eisen aan de 
sterkte van het poli t ieapparaat in de ge
meente gesteld. Verder gaf m e n richtlijnen 
over de functieverdelingen binnen een 
corps en tenslotte verstrekte m e n aanwijzin-
gen wat betreft de honorer ing. Vooral in 
kleinere plaatsen werden deze aanwijzingen 
nauweli jks opgevolgd, omdat het geld ont-
brak en m e n op de kosten van de politieta
ken wi lde bezuinigen. De kroon had in-
vloed op de aanstell ing van commissar issen 
omdat zij de voordracht van de gemeente 
moes t accorderen. 

Gemeentepol i t ie 
Door de invloed van de n ieuwe poli t iewet 
werd de onafhankelijkheid van he t gemeen-
telijke poli t ieapparaat versterkt. Dit betrof 
zowel de beperking van de invloed van de 
ri jksoverheid als die van het openbare mi-
nisterie (justitie). Daarnaast betekende de 
n ieuwe we t tevens een uitbreiding van het 
aantal bevoegdheden op tal van terreinen 
van het maatschappel i jk leven. Dit hield 
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onder ander in de ordehandhaving in pu-
blieke gelegenheden, bi jeenkomsten, open-
bare vermakeli jkheden (kermis) en de toen 
nog legale publieke bordelen. Daarbij 
moes t men "waken tegen vertoningen die 
orde en tucht en de zedelijkheid in gevaar 
brachten". De burgemeester was bevoegd 
zo nodig hulp in te roepen van schutterij of 
het leger. 

Deze n ieuwe opzet van de politie moet 
worden bezien tegen de achtergrond van 
een versterkte industrialisatie met massale 
migrat ies t romen en een hoog geboorteover-
schot 4 . Plattelanders hoopten in de Steden 
wat brood te verdienen, wa t met landbouw 
op het platteland niet meer mogeli jk was . 
Een groot deel van deze migranten verkeer-
de in diepste armoede. Rellen en woel ingen 
traden regelmatig op. He t bestaande politie
apparaat was nauweli jks opgewassen tegen 
deze ui tdaging. Nergens heeft deze ontwik-
kel ingsgang zieh duidelijker gemanifes-
teerd dan in Amsterdam, In een periode van 
60 jaar verdr ievoudigde het inwonersaantal 
van Amste rdam. Vandaar dat wij hier deze 
stad als mode l voor de ontwikkel ing van de 
polit ie hebben gekozen. In vrijwel alle gro-
te Steden ver loopt deze ontwikkel ing overi-
gens gelijksoortig. 

Amsterdam, de problemen nemen toe 
Amste rdam was wederom een wereldhan-
delsplaats geworden na een slaapperiode 
van 100 jaar. De bevolkingsgroei was 
enorm. Amste rdam had zuigkracht vooral 
voor bewoners van de arme zuidelijke pro-
vincies . Het bood kansen aan de migranten 
die in tal van diensten en industrieen em-
plooi vonden. De won ingbouw hield met 
deze ontwikkel ing geen passende tred. In 
de grote Steden ziet men dan ook een stede-
lijk proletariaat groeien. M e n woonde in 

krotwoningen. Regelmat ig waren er op-
stootjes maar ook burenruzies die tot plaat-
selijke vechtparti jen uitgroeiden. Tegen de
ze achtergrond gezien was de personele be-
zetting van de politie (enkele honderden 
dienders) ontoereikend. Om de orde te kun-
nen handhaven zien we in deze periode een 
sterke uitbreiding van het polit iekorps. Bij 
deze uitbreiding zien wij een sterk gelaagde 
hiérarchie groeien met een sterke uitbrei
ding van de poli t ierangen. De uitbreiding 
van taken (verkeer, vreemdelingendienst , 
technische recherche) vroeg verder specia-
listen met technische kwaliteiten. 

Het kermisoproer 
Rond 1854 telde de politie Amsterdam 
(250.000 zielen) 1 hoofdeommissar is , en 
voor de vijf secties gezamenli jk: 5 commis-
sarissen, 1 hoofdinspecteur, 23 inspecteurs 
l s , e en 2 d e klasse, en 96 dienders. In totaal 
dus ca. 125 poli t ieambtenaren. Van 1871 
werden per sectie daar nog enkele briga
diers 5 (onderofficieren) en agenten aan toe-
gevoegd, dit kwam overeen met een totale 
sterkte van ca. 250 man. Toen in 1872 een 
n ieuwe hoofdeommissar i s 6 aantrad vroeg 
deze om een politiesterkte van 600 dien
ders . Aanvankel i jk spartelde de gemeente-
raad tegen maar het kermisoproer (1876) 
bracht de raad snel tot bez inning 7 . Boven-
dien kreeg men te Amste rdam als extra ver-
zwarende last nog de parketdienst toegewe-
zen. De politie moes t dus verder worden 
uitgebreid en gereorganiseerd. De politie
sterkte rond 1880 werd gebracht op 686 
man: 2 hoofdeommissar issen van politie 
(een HC voor het parket, een H C voor de 
stad), 5 commissar issen, voorts hoofdin-
specteurs 8 , inspecteurs der l s t e 2 d e en 3 d e 

klasse, brigadiers, hoofdagenten en agenten 
lste e n 2 d e klasse. Dit alles werd onder-
steund door administratief personeel en an-
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dere technische hulpkrachten. O m een bete-
re bestrijding van de criminaliteit te be
werkstel l igen werd tevens een begin ge-
maakt met de oprichting van een stedelijke 
recherchedienst . Deze zou later voor de lan-
delijke dienst model staan. 

Negatieve gevolgen van de snelle uitbrei
ding van de politie 
De sterke uitbreiding van het poli t iekorps 
had ook zijn negatieve gevolgen. Het wer-
ven van bekwame agenten bleek door een 
te geringe honorer ing moeilijk. M e n lette 
bovendien meer op een stevige handen, een 
mart iaal voorkomen en een barse comman
do stem. De opleiding w a s summier. De in
den t ing van de pol i t iebureau 's hield geen 
tred me t de vergroting van de polit iesterkte. 
De meeste bureaus (vaak zonder toiletten) 
waren smerig en onhygienisch 9 , de slaap-
plaatsen vuil en verwaarloosd. Ook het po-
litie-uniform was niet berekend op de taak-
uitvoering. Vooral in de zomermaanden was 
het dragen van dit zwaar ui tgevoerde uni
form een kwel l ing 1 0 . De diensttijden waren 
onwezenli jk lang soms 48 uur achter elkaar. 
De betal ing van de agenten was ronduit 
siecht. Door deze uitbuiting was de stem
ming geprikkeld. Binnen de dienst bestond 
veel rivaliteit en persoonlijk conflicten. He t 
was t rappen naar beneden, de hierarchische 
verhoudingen waren siecht en het lagere 
personeel had weinig fiducie in de leiding. 

Palingoproer en de gevolgen daarvan 
Toen dan ook in 1886 bij een volksfeest 
(pal ingtrekken) de politie verkeerd ma-
noeuvreerde ontstond een oproer die de 
naam pal ingoproer zou krijgen, Daarbij vie
len 26 doden en hohderden gewonden . De 
politie bleek volledig onbekwaam. O m de 
zaak weer in de handen te houden moes t 
een beroep op het leger worden gedaan. 

Een nog grotere b lamage gaf het staatsbe-
zoek van de Dui tse keizer (1894) dat het 
taptoe-schandaal zou gaan h e t e n 1 1 . Toen de 
Duitse keizer Ams te rdam bezocht Hep het 
protocol volledig in de soep, groot schan-
daal en veel rode koppen. Zondebokken 
werden gezocht en spoedig gevonden. Er 
k w a m een door pers aangewakkerde haat-
campagne in het bijzonder t egen de hoofd
eommissar is . In het variété w e r d me t hem 
de draak gestoken. De zaak was tot een 
operet te-komedie verworden. 

Modernisering van de politie 
De nieuwe hoofdeommissar is te Amster
dam die daarna aantrad, heeft na het deba
cle met de Pruisische koning een broodno-
dige reorganisatie doorgevoerd. De politie-
functie werd verbeterd. D e diensturen wer
den tot redely ke proport ies teruggebracht 
en gemaximeerd tot 12 uur per dag . De op
leiding van de agenten en de inspecteurs 
werd me t kracht aangepakt zodat geen per
soneel meer uit andere Steden (zoals Rotter
dam) hoefde te worden geworven om vaca-
tures in te vullen. Toch was zelfs het niveau 
van de politieofficieren beperkt . Vaak wa
ren het oud-marechaussee-onderoff icieren 
die geleidelijk aan bedreven in de orde 
handhaving waren geworden. Een n ieuwe 
rang "surnumera i r" 1 2 werd ingevoerd. Deze 
surnumerairs waren een soort stage-
officieren. Door hen geen salaris te bieden 
hoopte m e n mensen van deftige standing 
bij de politie te krijgen, die na bewezen be-
kwaamhe id de inspecteursrang zouden kun-
nen gaan ve rvu l l en 1 3 . Toen Wilhe lmina en
kele j a ren later als koningin te Amste rdam 
ingehuldigd werd (1898) , ver l iepen de za-
ken soepel zonder storingen. 

D e politie buiten de grote Steden 
Geldt de hierboven beschreven toestand 
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hoofdzakelijk Amste rdam en de andere gro-
tere Steden, in de kleinere plaatsen was de 
positie van de politie wel iswaar wat gemoe-
delijker maar in veel opzichter toch minder 
gewaardeerd dan in grotere Steden. 

O m een beeld te geven van de gemiddelde 
salariëring van het politie personeel geven 
w e Ni jmegen en Delft. 

Ni jmegen (in 1864) was een vestingstad 
(ca. 30.000 inwoners) . De polit iebezetting 
(jaarsalaris in guldens tussen haakjes) be-
stond uit: 

1 commissar is (1400) 
5 dienders (350*) 
3 veldwachters (250*) 
(* kledinggeld 80) 
2 torenwachters (175) 
1 oppernachtwacht (170) 

10 nachtwachten (156) 

Een tweede voorbeeld is de personeelsbe-
zetting van Delft (ca. 30.000 inwoners) 
rond 1900 (jaarsalarissen in guldens tussen 
haakjes). In vergeli jking met de gegevens 
van Ni jmegen zien w e een bescheiden ver-
betering van de salariëring en ook een toe-
genomen relatieve sterkte van het gemeen-
telijke poli t ieapparaat. 
D e Delftse poli t iebezett ing bestond uit: 

1 commissar is (2500) 
1 hoofdinspecteur (1500) 
3 inspecteurs (900) , 
4 brigadiers (775) , 

17 agenten l e klassen (625), 
17 agenten 2de klasse (575). 

Platteland. 
O p het platteland was de burgemeester pri-
mair verantwoordeli jk voor de ordehandha-
ving. Hij kon daarbij beschikken over enke
le gemeenteveldwachters en nachtwachten. 

In de meeste gevallen waren de burgemees-
ters nauweli jks in staat om ook maar enige 
leiding te geven. Veldwachters werden 
soms uitzonderlijk siecht betaald In Lim
burg was een jaarsalaris van 200 - 300 gul
den geen uitzondering. Sommige agenten 
konden zelfs niet eens schrijven en de 
mees te van hen waren niet in staat een be-
hoorlijk proces-verbaal op te stellen. Vaak 
moes t de burgemeester deze verbalen zelf 
redigeren. Hoogbejaarde veldwachters van 
70, 75 of 80 kwamen regelmatig voor, de 
gemeente wilde geen pensioen betalen en 
m e n wi lde de vroegere diender niet brode-
loos aan de dijk zetten. Veldwachters , ook 
die als oud-militair vroeg versleten waren, 
hield men in functie uit karigheid of mede-
lijden. Werkzaamheden in de politiesfeer 
waren er op het platteland nauweli jks. Inci-
denteel een kleine diefstal, burenruzies of 
dronkenschap bij dorpsfeesten. 

Overzicht sterkte van de gemeentepol i t ie 
O m een beeld te geven van de politiesterkte 
in de provincie rond 1853, zie hier een 
overzicht van enkele Limburgse gemeen-
ten. Achter de naam werd het inwonersaan-
tal gevoegd en de aantal len dag/ 
nachtwachten. Ik beperk m e tot een wil le-
keurige greep uit een groot aantal gemeen-
ten: Amsterade (554) 1/5; Gennep (1290) 
1/2; Grevenbicht (1049) 1/1; Obbicht-
Papenhoven (693) 1/1; Vaals (3515) 2/2; 
Venlo (7277) 2 / 1 ; Sittard (4438) 2 / 1 ; Heer-
len (4748) 2 /3 ; Kerkrade (4399); 1/1 Echt 
(3687) 3/7; M o o k (1171) 1/2; Roermond 
(7802) ; 2/1 Weert (6917) 2/2; Maastr icht 
(26919) 12/19; totale Limburgse bevolking 
(210.275) 167/224. 

Nauwelijks wat te doen 
M e n kan zieh afvragen hoe m e n me t zo 
wein ig mensen toch de orde en veil igheid 
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kon handhaven. Doch in de kleinere plaat-
sen was er amper sprake van criminaliteit, 
en in een "grote" stad als Maastr icht (ca. 
27.000 inwoners) werden er in het j aar 
1853 slechts 120 mishandel ingen of ruzies 
bekeurd en 19 vermogensdel ic ten (totale 
omvang / 957,12) vastgesteld, in Roer-
mond 3 mishandel ingen of ruzies en 5 klei
ne vermogensdel icten (totaal / 12.00), Sit-
tard 20 conflicten en 1 ontvreemding (totale 
som / 10) en Venlo 8 ruzies en 2 verduiste-
r ingen (totaal / 8.00). In plaatsen als Gre-
venbicht, Obbicht , Amste rade , M o o k of 
Gennep werden in het geheel geen crimine-
le feiten gerappor teerd 1 4 . Veel was er dus 
niet te doen. Bekijkt m e n deze gegevens 
dan zijn de gerapporteerde misdrijven nau
welijks noemenswaard. Momentee l zouden 
deze "misdaden" nauweli jks meer als crimi-
neel worden opgevat . 

Groei van de gemeentepolitie 
Met de toename van de bevolkingscentra 
neemt geleidelijk aan de politiesterkte toe. 
In 1881 bedroeg de totale landelijke sterkte 
van de politie (de nachtwachten uitgezon-
derd) 63 commissar issen, 192 inspecteurs 
en 4072 veldwachters , in totaal dus 4327. 
Hoofdcommissar issen waren te vinden in 
Amste rdam (2: waarvan één voor de par-
ketdienst) Rot terdam, 's Gravenhage, Ut
recht, Maastr icht en Amersfoort . Het aantal 
niet-officieren (brigadier, hoofdagent en 
agent) in verschil lende grote Steden (geor-
dend naar inwonertal) bedroeg Amsterdam 
(636) , Rot terdam (390) , 's Gravenhage 
(131) , Utrecht (131) , Groningen (74), Arn-
hem (57), Leiden (52), Haar lem (56), 
Maastr icht (19) , Tilburg (12) , Dordrecht 
(21) Delft (34) , Ni jmegen (28) , den Bosch 
(21). 
Deze gegevens laten duidelijk zien dat het 
aantal politiefunctionarissen in een ge-

meente nauweli jks relatie heeft met het in-
wonersaanta l . Het aanstellen van politie-
mensen was immers een zaak van de ge-
meenteraad, vandaar deze grote verschil len. 

Rond 1910 (gemiddeld maandsalar is) lan-
delijk: 
aanvangssalaris agent / 16 
vaste benoeming / 17 
hoofdagent / 23 
post commandan t / 24 
brigadier / 26 
brigadier-majoor / 27 
commissar is (jurist) / 65 

Grote invloed van de vakbonden op de 
posit ieverbetering van de politie 
O p 25 j u n i 1894 richtten drie agenten een 
oproep tot hun kameraden, iets dat wel eni-
ge moed vereiste. Dit initiatief leidde tot de 
oprichting van een bond: de a lgemene bond 
polit iepersoneel. Bij de leiding bestond 
aanvankelijk uiteraard nogal wat wrevel 
tegen aansluit ing bij een vakbond. In 1902 
werd de bond van inspecteurs opgericht 
waartegen geen verzet bestond. Daarna 
k w a m e n nog diverse andere (confessionele) 
bonden en geledingen, zoals de broeder-
schap van commissar issen. Ik noem deze 
zaak expliciet omda t in de vakbondsbladen 
veel informatie over individuele politie-
ambtenaren is te v inden . 

De belangrijkste verandering vanaf 1900 
was dat de opleiding van het personeel ste-
vig ter hand werd genomen. De cursus van 
één maand werd tot twee maanden ver-
lengd. Uniform en huisvest ing van de poli-
t iediensten werden verbeterd, de werkti jden 
verkort . Di t had een gunst ige ui twerking op 
de poli t iemoraal . Toen in Amste rdam de 
grote stakingen ui tbraken met veel ongere-
geldheden kon m e n de zaken redelijk in de 
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hand houden hoewel assistentie van het le
ger wel noodzakeli jk was . 

Bonden nemen de politieopleiding ter hand 
Grote invloed op de verbetering van de po-
sitie van de politiefunctionaris hadden de 
poli t ievakbonden. Aanvankel i jk waren deze 
bonden verboden, maar rond de eeuwwisse-
ling (1900) ziet m e n diverse verzuilde vak-
bonden van de grond komen die de belan
gen van de diender sterk hebben bepleit. Zij 
hebben veel bijgedragen aan de verbetering 
van het poli t ie- imago. Dit gold niet alleen 
de verbetering van de beloningsstructuur 
maar ook de arbeidsomstandigheden. N o g 
belangrijker was dat deze bonden de oplei-
ding krachtig ter hand namen. Daardoor 
nam de professionalisering van de politie 
geleidelijk toe en kreeg de diender meer 
gezag en aanzien. Dat was wel nodig daar 
de wetgeving en de daaraan gekoppelde ta
ken steeds comp lexer werden. Vanaf 1906 
ziet men de eerste schüchtere aanzetten tot 
een poli t ieopleiding. In 1912 k w a m e n de 
bondsopleidingen me t een d ip loma dat ook 
door het rijk werd erkend. Diegene die het 
d iploma haalde moch t rekenen op een rang-
verhoging. Merkwaard ig genoeg heeft de 
overheid nauweli jks een cent bijgedragen 
of zieh enige moei te getroost om de oplei-
ding van haar eigen corps gestalte en ver
betering te geven. M e n liet het grotendeels 
aan het particulière initiatief van de bonden 
over. In 1919 werd door de a lgemene Ne -
derlandse poli t iebond de Model-poli t ie-
vakschool te Hi lversum opgericht. Dit insti-
tuut zou later ui tgroeien tot de poli t ieacade-
mie voor de hogere beleidsambtenaren. 

Gemeentepolitie een onbewapend apparaat 
N a u w verbonden met de opleiding was de 
verbeterde bewapening van de politie. De 
s tandaardbewapening van een agent was 

een (onhandige) sabel en pas later nog een 
gummis tok 1 6 . De gemeentepoli t ie droeg dus 
geen vuurwapens . Pas rond 1910 kregen de 
mees te agenten een dienstpistool uitgereikt. 
Deze bewapening heeft destijds nogal wat 
discussie uitgelokt. Er was nogal oppositie. 
Maar bij de grote stakingen en de bijgaande 
woel ingen, bleek de agent toch erg kwets-
baar. De bonden stelden voorwaarden aan 
het dragen van een wapen. Voor het gebruik 
van het vuurwapen was een schietinstructie 
nodig. Vanwege de kosten k w a m daar niet 
veel van terecht. In feite was het dienst
pistool meer ter afschrikking dan dat dit 
wapen effectief kon worden gebruikt. 

N o t e n : 
1. Er hing in die jaren nog iets van de schout en 
zijn rakkers mentaliteit, de politie als dienstknecht 
van de rechtelijke macht. Dit te meer omdat de 
procureurs-generaal (de hoogste strafeisende func-
tionarissen verbonden aan de gerechtshoven: de 
officieren van justitie dus op het hoogste niveau) 
de officiele bazen van de politie-organisatie. Dit 
was een maatregel geweest die door koning Wil
lem I was ingevoerd, met op de achtergrond kos-
tenreductie. 
2. Dit nog steeds actuele thema preventie versus 
regressie dateert dus al van lang geleden. 
3. De gedachte van Thorbecke omschreef hij als 
volgt: Het zoude met de Grondwet, met de begin-
selen van de Gemeentewet, met de natuurlijke or
de van zaken niet strooken, wanneer de uitvoering 
van al wat plaatselijke politie is niet werd opgedra-
gen aan het plaatselijke gezag. 
4. Door de sterk verbeterde hygiene groeide de 
bevolking sterk omdat de kindersterfte (was onge-
veer 50%) afnam en de gezinnen zieh niet op deze 
kinderrijkdom hadden ingesteld. 
5. Het woord brigadier is afgeleid van het woord 
brigade dat letterlijk kleine krijgsbende betekent. 
De betekenis is niet geheel opgehelderd en heeft 
vermoedelijk Keltische wortels. De Brigantes wa
ren een machtige volksstam in het Noorden van 
Brittanie. 
6. Iemand met een zending (missie) toevertrouwd, 
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verwante woorden zijn commissie, comité, com-
mitteren (vastleggen op), gecommitteerd (bij exa
mens) e.d. 
7. Door een wijziging van de kermisdagen in 1875 
ontstond het jaar daarna een heftige rel, die slechts 
met behulp van leger en cavalerie kon worden ge-
kalmeerd. De ware achtergrond van deze rellen 
waren sociale problemen die zieh vooral in het 
gebied van de Jordaan opstapelden. De politie-
sterkte was ontoereikend om deze woelingen te 
beslechtten. De diepe achtergrond was evenwel 
grote ontevredenheid, armoede en een economi-
sche recessie. Daarbij kwam nog de arrogantie van 
de nieuwe burgerklasse waaraan de bevolking zieh 
stootte. 
8. Inspecteur is verwant aan het woord bekijken, 
onderzoeken. Het stamt van het woord specere, 
dat ons woord "spieken", spieden werd en dat ook 
in het woord spiegel is te herkennen. Speculum is 
een medisch woord dat een hulpinstrument is om 
iets te bekijken. Merkwaardig is ook ons woord 
speculaas hiervan afkomstig, die was het spiegel-
beeld van een houten vorm waarin de sinterklaas-
mannetjes werden afgedrukt. 

9. Niet ten onrechte werden sommige politiepos-
ten "stronthokken": genoemd. 
10. Om op het uniform te bezuinigen moesten 
de ene week de knopen links de andere week 
rechtsom worden vastgemaakt. Zodoende sleten 
de voorpanden gelijkelijk. 
11. Men kwam veel te laat en met onvoldoende 
sterkte opdagen. 
12. Surnumerair = letterlijk boventallig, sur = bo-
ven, numerus = getal. 
13. Deze werkwijze was vermoedelijk van de En-
gelse politie overgenomen waar zulke opvattingen 
gangbaar waren. 
14. Deels mogelijk uit luiigheid, vaak werd er on-
derhands door de burgemeester zaken geregeld, 
zoals een berisping. 
15. Later gingen de RK en de Christelijke politie-
bonden ook voor hun leden cursussen voor het 
behalen van het politiediploma organiseren 
16. Gemaakt van opgerolde katoenen lappen die 
gedrenkt waren in rubber. 

Fusie archiefinstellingen Noord-Holland 

Per 1 februari 2005 zijn het Rijksarchief in 
Noord-Hol land en de Archiefdienst voor 
Kennemer land gefuseerd tot 

Regionaal Historisch C e n t r u m (RHC) in 
Noord-Hol land 

O p korte termijn wordt een definitieve 
naam voor het R H C vastgesteld. 
De komende maanden zetten de twee in-

stellingen hun activiteiten op de bestaande 
locaties voort . 

Via korte mededel ingen op de Websites van 
beide archiefdiensten houden zij u op de 
hoogte van de ontwikkel ingen. 

Bron: Website Rijksarchief Noord-Hol land 
en Archiefdienst voor Kennemer land 
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Speurtocht naar de Middeleeuwen (7) 
W.J. Scholl 

In deze serie artikelen wordt onderzoek gedaan naar familierelaties van Hardewijkers uit 
de 15e en I6e eeuw door gebruik te maken van de recognitieboeken. In deze boeken wer
den financiele verplichtingen opgeschreven, verplichtingen die ontstonden door bijvoor-
beeld koop van roerende ofonroerende goederen, het uitgeven van rentebrieven, het toe-
kennen van morgengaven enz. De boeken vangen aan in 1453, zodat de genoemden in het 
eerste boek geboren zullen zijn in de eerste helft van de 15e eeuw. 

Inleiding 
In aflevering 6 zijn we begonnen me t het onderzoek naar de voorouders van moederskant 
van Henrickje Lubber ts , sedert 1622 echtgenote van Peter Hermansz . Proper. Haar groot-
vader, Symon Alberts With, huwde in 1550 haar grootmoeder Woutert je Dageraet en zijn 
ouders bleken te zijn Alber t Witt en Aeltgen. In deze aflevering houden w e ons wat uitge-
breider bezig met de mensen afkomstig uit het gezin waar in Albert opgroeide. 

D e zusters van Albert 
Hoewel w e in de vorige aflevering Margriet , Lübbe en Nale , drie zussen van Albert Wit, 
ontmoet hebben, ontbreekt vooralsnog een aanwijzing naar hun ouders. Vooral Lübbe 
komt regelmatig in de recognit ieboeken voor en het is dan ook via haar dat we de ge-
wenste aanwijzingen vinden. O p 30 mei 1513 bekent Lübbe Dirck Wit then dochter met 
Hermen van W y c k haar zwager en gecoren momber schuldig te wezen Jan Naege l drie 
mudden goede Ve luwse rogge ' s j a a r s 1 en datzelfde jaar , omstreeks november , macht igt 
Lubbegen Dirck Wit then dochter met Wolff Wolffsz haar gecoren m o m b e r Hermen van 
W y c k haar zwager inzake de rechtsvordering met Pi lgrum van Butsel ler 2 . O p 6 mei 1518 
verschijnt Lübbe Dirck Wit then voor de schepenen Barent van Tellicht en Peter Her-
bertsz. Zij macht ig t Alber t haar broeder inzake haar rechtsvordering me t Gheerloff de wa-
geman 3 . 

Aß. 1:6 mei 1518: Lübbe Dirck Witthen machtigt Albert haar broeder 

Hermen van W y c k kennen w e al als de echtgenoot van Margriet en ' zwage r ' kan dus hier 
toevall ig opgevat worden in dezelfde betekenis als in onze tijd. D e vader van de kinderen 
Wit t heet blijkbaar Dirck. Ik neem dan ook aan dat de inschrijving van 13 Oktober 1522, 
waarbij Albert Dircksz Ael tgen zijn echte wijf honderd gülden te morgengave geeft 4 , 
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slaat op het echtpaar Albert Witt x Aeltgen, de ouders van Symon Alberts , wiens geboor-
tejaar ik schatte op ca. 1525. 

Aß. 2:13 Oktober 1522: Vuer Aernt van Brenen ende Bertolt Brynck gaff Albert Dircksz Aeltgen 
sijn echte wijffhondert phs. gülden ther gueder tijt te margengave. Actum 2a feria post 
Victoris 

Vervolgens is opmerkelijk dat Lübbe, die in 1523 met Gerrit Warners van Hulzen trouwt, 
nu al zo ' a c t i e f is, hetgeen bij ongehuwde vrouwen zeer uitzonderlijk is. Zou zij eerder 
gehuwd zijn geweest? Deze vraag kan bevest igend beantwoord worden, wan t kort na de 
morgengave van 11 november 1523, namelijk op 24 november bekent Lubbetgen Wytgen 
haar voorkinderen 20 phil. gülden afkomstig van de Ranencamp, plus 80 holl . gülden. Het 
jongs te kind, een knechtje, zal zij onderhouden tot zijn mondige dagen 5 . D e naam van 
haar eerste man leren w e kennen uit de inschrijving van 2 Oktober 1508: Roeloff van Gor-
cum en Nale zijn echte wijf en Albert hun broeder en zwager dragen op aan Hermen 
Jansz en Lübbe zijn echte wijf al het goed, huis , hanck en hof dat zal. Dirck With binnen 
de stads vrijheid had 6 . W e weten dank zij deze inschrijving ook wie de echtgenoot van 
Na le was en tevens dat vader Dirck inmiddels is overleden. Het huweli jk van Nale is nu 
ook te vinden: op 30 jun i 1507 geeft Roeleff van Gorcum Nale Dircks zijn echte wijf 
honderd gülden te morgengave 7 . Lübbe was twee jaar daarvoor al get rouwd: op 26 mei 
1505 geeft He rman Jansz Lübbe zijn echte wijf honderd Schilden te morgengave 8 . 
De oudste van de kinderen Wit t lijkt Margriet te zijn. In 1507 als Griete van Nu lde ge
t rouwd met Hermen van Wyck , beschikt zij in februari 1540 als zijn w e d u w e over haar 
goederen, zie Ons Erfgoed nr. 1, jan.-feb. 2005 , p . 10. Waarschijnlijk voelde zij haar eind 
naderen en in augustus van dat jaar blijkt zij inderdaad overleden te zijn. O p 13 augustus 
1540 stellen Evert van Byssel en Meynol t Gerrits zieh borg voor heer Gerri t Wit te , Albert 
Wit te en Gerrit van Hülsen me t Lübbe zijn echte wijf, voor het versterf van hun zuster 
Joffr. Margare ta van W y c k 9 . Na le wordt niet genoemd, mogelijk is zij overleden, maar 
aangezien zij nog in februari met haar twee zonen wordt genoemd, ve rmoed ik dat zij niet 
in Harderwijk woont maar eiders, waar well icht dan borgen zijn gesteld. Verder blijkt in-
eens dat er nog een kind Witt is, namelijk heer Gerrit. Voor wij deze heer nader bekijken, 
ronden we eerst het onderzoek naar de zusters af. De combinat ie van Gerri t me t de ande
ren levert een verdere aanwijzing op. O p 8 januar i 1503 bekent nameli jk Dirck Petersz 
zijn kinderen met name Lubbegen, Naele , Gherit en Albert, 120 gld. schuldig te wezen 
voor hun moeders göed en zet daarvoor zijn huis te onderpand 1 0 . Zie afb.3, pag . 56. 
Opval lend in deze vermelding is het ontbreken van Margriet . Aangez ien Margr ie t op die 
datum zeker nog in leven is, zij is dan vier j aa r weduwe en zal over nog eens vier j aa r 
her t rouwen, is een mogeli jke verklaring voor haar afwezigheid in de opsomming dat zij 
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4 A 3: 5 januarij503: Dirck Petersz bekent zijn kinderen met name Lubbegen, Naele, Gherit 
en Albert, 120 gld. schuldig te wezen voor hun moeders goed 

stamt uit een eerder huwelijk van Dirck. Dirck Witt blijkt hier Dirck Petersz. te heten en 
met deze wetenschap vinden w e het eerste huwelijk van Margriet . Juni 1491: Voor Gerit 
van Spuelde de jonge en Goessen gaf A m t van Nulden Griete zijn echte wijf 100 gülden 
te m o r g e n g a v e 1 1 . Dat Griete hier de juis te is volgt uit de inschrijving van 14 januar i 1492: 
Voor Wol f Woltersz en Ailt heeft A m t van Nulde kwijt gescholden en bedankt voor de 
betal ing Dyrck Petersz van 230 gld. als Dyrck A m t geloofd heeft in medegave met zijn 
dochter en des loofde Dyrck A m t schadeloos te houden van 20 gl. als Reyner van Estveit 
uit A m t s kamp heef t 1 2 . AI in September 1499 blijkt A m t van Nulde overleden te zijn: 
voor Volker Henricksz en Gosen van Vanevel t heeft heer Goesschalck, pater van Sint 
Agnietenklooster binnen Harderwijk met Aernt Gosensz zijn gecoren momber , vanwege 
zijn convent opgedragen meister A e m t Schaick het versterf als het convent aangekomen 
is van jouffer Engele en Steven van Nulde , heerkomende van A m t van N u ld e hun broeder 
zal. gedachtenis in te manen, ui tgezegd zulke bewijslicke schuld m e n het voors. klooster 
schuldig is, dat men die betalen zal van A m t s goederen 1 3 . Financieel moet er nog wat ge-
regeld worden en de afhandeling vindt pas in mei 1502 plaats: Griete van Nu lde bedankt 
Claes van Nulde haar neef voor de betaling van 16 gld. die hij haar gegeven heeft en van 
3 gld. die hij aan Dirck haar vader betaald heef t 1 4 . W e zien hier dat een zuster van A m t 
van Nulde aangeduid wordt met joffer, mogeli jk slaat dat ook op Steven, een naam die 
niet automatisch hoort bij een man . Eerder merkten we op dat ook zijn vrouw, Margareta, 
op deze wijze wordt aangeduid, maar wanneer dat gebeul t is zowel A m t als haar tweede 
echtgenoot Herman van W y c k overleden. Vermoedel i jk duidt deze qualificatie erop dat 
deze dames dan behoren tot het Sint Agnietenconvent . 

Lübbe Witt is het langst in de recognit ieboeken te volgen. O p 2 augustus 1559 beschikt 
zij over haar goede ren 1 5 en 10 me i 1561 worden haar kinderen genoemd als erfgenamen 
van zal. Lübbe Wi t t en 1 6 . Haa r overli jden kan waarschijnlijk gesteld worden op vöör 2 
maar t 1561 als Geertje wed. van Gerri t Francken lA molder rogge 's j aa r s heeft afgelost 
als Lübbe With aan de weesmeesters schuldig w a s 1 7 . 

D e broer van Albert 
Hierboven zagen we dat op 13 augustus 1540 als erfgenamen van joffr. Margareta van 
W y c k naast Albert ook heer Gerri t Wit te genoemd wordt . Twee dagen later, op 15 augus
tus 1540, wordt deze opnieuw vermeld: Albert Wit te en Aeltje zijn echte wijf en Gerri t 
van Hülsen me t Lübbe zijn echte wijf dragen op aan Heer Gerrit Witte hun broeder voor 
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zijn zal. zuster joffr. Margareta van W y c k s versterf, het huis in de Hogebruggest raa t tus-
sen Der ick Luyps erfgenamen ter eenre en Gerri t Vel ick ter andere zijde, voor zijn leven 
lang en niet l anger 1 8 . Heer Gerri t behoor t kennelijk tot de geestelijk stand en in welke 
hoedanigheid blijkt uit de inschrijving van 6 jun i 1548: Die weerd ige heer Gerri t Witte 
abt tho Vosswer t in Vryeslant verkoopt aan Lübbe Wit ten zijn zuster zo lang als die leeft 
en teynden haar dood aan Werner haar zoon land in Arckemeen h e m aangeerfd van zijn 
zuster Margryet van W y c k zal.; Lübbe Wit ten bekent schuldig te zijn aan heer Gerrit 
voors . zo lang hij leeft 5 gl. ' s j aa r s uit haar huis in de Paedsenstraat tussen Gerri t Ribbe 
ter eenre en Arent Wyntgesz ter andere z i jde 1 9 . 

Een abt in de familie is niet bepaald al ledaags, is het mogeli jk wat meer over hem of over 
dat klooster te weten te k o m e n ? Enig zoekwerk leverde het volgende op: 

Foswerd , ook wel Bethanie genoemd, is een voormal ig Premonst ra tenzer klooster 
ten Z .O. van Ferwerd. Oorspronkeli jk op Ameland gevest igd werd het in 1090 naar 
het vaste land overgebracht. He t schijnt zowel een abdij van broeders als van zus-
ters te zijn geweest , zoals toen zeer gebruikelijk was , en het had het recht om een 
abt te kiezen. Er bestond een ja ren lange vete tussen de monn iken van Klaarkamp 
en die van Foswerd, die pas e indigde door een weldaad van de Klaarkampers be-
wezen aan een lekebroeder van Foswerd . De lekebroeder werd beschuldigd een 
dienaar van Hessel M o k k e m a doodgeslagen te hebben. Hessel nam de lekebroeder 
gevangen en voerde hem naar D o k k u m . De Klaarkamper monniken bevri jdden de 
lekebroeder. Dit speelde zieh af in 1489, dus vrij kort voor de periode waar in Gerrit 
abt was . In Tresoar, het Rijksarchief van Friesland, bevinden zieh vier akten die op 
dit klooster betrekking hebben. Het regest van de jongs te akte d.d. 19 december 
1523 luidt: Gherardus Goyer van Culemborch, eertijds abt van Ffoswert, ver-
klaart, ten overstaan van stadhouder en raad in Vrieslanden, in banden van prio
res, subpriores en conventualen andermaal afstand te hebben gedaan van zijn abt-
schap en verzoekt heer Philippus van Brugondien, bisschop van Utrech, of zijn vi-
caris deze te bekrachtigen, de vorige op hem gedane confirmaties te annulieren en 
de nieuw te kiezen abt te confirmeren. Datum Lewarden inder Cancellerie...opten 
neghentyensten dach Decembris Anno minori vicesimo tercio20. De n ieuw te kiezen 
abt is mogeli jk onze Gerrit. Een regest van 7 januar i 1553 van het Kruisbroeder-
klooster Jerusalem te Franeker luidt: Cornelius de Traiecto, abt te Staveren in He-
melum, verleent volmacht aan heer Gerrit Wit, abt en prelaat van het klooster te 
Bethanien in Foswert, om namens zijn convent op de landdag te Lewarden, begin
nende 10 januari d.a.v., aan de besprekingen van prelaten, staten en Steden van 
Vrieslant en hun gedeputeerden deel te nemen en besluiten te nemen op de voor-
stellen namens de keizer gedaan.; Opten VHen January anno etc. LIIP1. He t kloos
ter werd vermoedeli jk in 1580 ve rwoes t 2 2 . Heer Gerrit Wi t is in 1553 dus nog in 
leven en neemt dan deel aan de landdag. Nie t lang daarna zal hij zijn overleden 
want op 6 September 1555 dankt Lübbe Wit ten haar zoon Werner van Hulzen voor 
de betaling van 120 gld. haar toekomende van het versterf van haar broeder abt to 
Ffoswert geweest heer Gerrit Wit te z a l 2 3 . 

Daar , zoals hierboven vermeld, Dirck Petersz op 8 januar i 1503 zijn kinderen Lubbegen, 
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Naele , Gheri t en Albert , hun moeders goed bekent, zal die moeder zal eind 1502 overle-
den zijn. Haar naam volgt uit de inschrijving op Pasen 1490, wanneer Dyrck Wit te en 
Geer tken zijn echte wijf Gerri t Besselsz ramaker danken voor de betaling van 25 gld. en 
25 s t 2 4 . Schatten we de leeftijd van de zusters van Alber t en die van hemzel f bij hun hu-
weli jk op 25 jaar , dan levert dat als benaderde geboortejaren op: 'Margriet 1466, Lübbe 
1480, Na le 1482 en Alber t 1497. Ook deze data doen vermoeden dat Margr ie t uit een eer-
der huwelijk van Dirck stamt. Het geboortejaar van Albert ligt zeker te laat. In 1518 
word t hij door zijn zuster Lübbe gemacht igd in zake een rechtsvordering en in 1508 is hij 
een van de partijen die opdracht doen, zodat hij dat j aa r zeker mond ig zal zijn geweest . 
N e m e n we aan dat hij toen 25 j aa r was , dan komt zijn geboortejaar op 1483, hetgeen 
waarschijnlijk dichter bij het ju is te geboortejaar zal l iggen dan het eerder genoemde 1497. 
Zijn sterfjaar is zo mogeli jk nog onzekerder . Alber t en zijn v rouw Aeltje worden nog ge-
n o e m d in augustus 1540, maar op 28 augustus 1550 wordt o.a. vermeld dat Werner van 
Hulzen en A n n a de halve hanck houden, waarvan de andere helft Albert Witten kinderen 
toebehoort , zodat Albert dan overleden zal z i jn 2 5 . Diezelfde halve hanck komt ter sprake 
op 1 mei 1552 als Symon en Johan Alberts het versterf van hun vader en moeder schei
d e n 2 6 . Albert is derhalve overleden tussen 1540 en 1550 en Aeltje mogeli jk omstreeks 
1552. 

W e geven de resultaten weer in Schema 10, waarbij de hypothesen cursief en tussen haak-
j e s staan. 

A a n v u l l i n g e n 

schema 10 

Dirck Petersz Witt (x 1' N.N.) 
....- 1508 x2 eGeertgen 

.... - 1502 

I 
Margryt (1) 
(1466) - 1540 
x 
1491 ArntvanNulde 
1507 Hermen van Wyck 

"1 
Lübbe Witt (2) Albert Wit 
(1480) - c. 1561 (1483 - c. 1545) 
x x 1522 
1505 Hennen Jansz Aeltgen 
1523 Gerrit Warners van Hulzen .... - (c. 1552) 

Nale 
(1482) -
x 1507 

1 
Gerrit Wit 
.... -c . 1555 

abt 
Roelef van Gorcum 

In 1548 is sprake van ' land in Arckemeen hem aangeerfd van zijn zuster Margryet 
van W y c k za l . 'Hiermee wordt waarschijnlijk de Arkemheemsche polder bedoeld, 
die ten noorden van Nijkerk ligt en ten oosten omvat word t door Putten. Da t zou 
betekenen dat m e n land bezat dat toch op een behoorli jke afstand, z o ' n 10 ä 15 km 
van de stad lag. 
In 1550 blijken de kinderen van Albert Wit t een halve hanck te bezitten, terwijl de 
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andere helft e igendom is van Werner van Hulzen, een zoon van Lübbe Witt . Een 
hanc is een plaats waar iets kan hangen en in het bi jzonder word t daaronder ver-
staan een visrokerij . 

No ten 
1. ORAH inv. nr. 132, fol. 206v 
2. ORAH inv. nr. 132, fol. 214 
3. ORAH inv. nr. 132, fol. 287v 
4. ORAH inv. nr. 132, fol. 358v 
5. ORAH inv. nr. 133, fol. 9 
6. ORAH inv. nr. 132, fol. 140v 
7. ORAH inv. nr. 132, fol. 129 
8. ORAH inv. nr. 132, fol. lOlv 
9. ORAH inv. nr. 134, fol. 40 
10. ORAH inv. nr. 132, fol. 76v 
11. ORAHinv. nr. 131, fol. 164 
12. ORAH inv. nr. 131, fol. 68 
13. ORAH inv. nr. 133, fol. 37 
14. ORAH inv. nr. 132, fol. 69 
15. ORAH inv. nr. 135, fol. 471 en 472 
16. ORAH inv. nr. 136, fol. 85 
17. ORAH inv. nr. 136, fol. 61 
18. ORAH inv. nr. 134, fol. 40v 
19. ORAH inv. nr. 134, fol. 380 
20. RA Friesland, blok 232-09 
21. RA Friesland, blok 232-11, nr. 1 
22. Aa, A.J. van der, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (Gorinchem, 1843) 
23. ORAH inv. nr. 135, fol. 472 
24. ORAH inv. nr. 131, fol. 164 
25. ORAH inv. nr. 135, fol. 38 
26. ORAH inv. nr. 135, fol. 128v 

C o n t a c t z o e k e r 
Hendricksen van Hombroek/Cornelis 
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. Cornells, ged.Dordrecht 1 mei 1636 
Geleijn (Geles,GilIes) Hendricksen van Hom-
broek, 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 

Orts Erfgoed, 13e jrg. nr. 2, maart 2005, blz. 59 

mailto:HAJHOMBROEK@hotmail.com


Paleografie 
Akte van vrijgeleide voor Johan Rengers ten Post 
en gevolg, uitgegeven door het stadsbestuur van Groningen in 1498 
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In gesprek met 
Kees-Jan Slijkerman 
H . M . Lups 

Foto 2005 door Ilja Slijkerman, Heinkenszand 

Een van de auteurs, die al jaren onder meer 
goed gedocumenteerde familieoverzichten 
produceert is Kees-Jan Slijkerman. Dit niet 
alleen voor 'Ons Erfgoed', maar ook bijv. 
voor 'Ons Voorgeslacht'. Ik denk dat hij 
naast enkele anderen een van de produc-
tiefste onderzoekers/auteurs is van de afge-
lopen jaren. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? 
Het leek mij het beste het hem zelfte vragen 
en het hem in zijn eigen woorden te loten 
verteilen, te meer omdat er waarschijnlijk 
ook bruikbare tips voor onze lezers te voor-
schijn komen. Zo volgt hier zijn verhaal: 

O p mijn zevent iende, in 1969, zette ik de 
eerste voorzicht ige schreden op het genea
logische päd. Uiteraard begon het onder-
zoek in de naaste familiekring. In het ou-
derlijk huis speurde ik naar allerlei papieren 
en foto 's - mijn moeder had j a ren daarvoor 
een doos vol me t oude foto 's van de vuilnis 
gered die haar broer had wil len weggooi -
en - en ijverig noteerde ik wie de afgebeel-
de personen waren en hoe de familiebanden 
in elkaar staken. Een gelukkige omstandig-

heid daarbij w a s dat mijn ouders goed op 
de hoogte waren van familierelaties en ve-
le geportret teerden konden plaatsen. Van 
vaderskant heb ik nog een overgrootmoeder 
van j aa rgang 1875 gekend en haar dochter 
en mijn grootmoeder uit 1894 kon mij rond 
1969 nog veel over de familie meedelen . 
Zij kende anekdotes over voorouders en 
verwanten die in het begin van de negen-
t iende eeuw waren geboren. Ik t ra f in de 
familiekring van mijn moederskant ook nog 
een in 1903 geboren kleindochter van een 
mijner bet-overgrootmoeders uit 1813 aan, 
een excentr ieke kunstschildersdochter -
haar vader; een broer van een overgrootva-
der, had overigens enkele moo ie familie-
portretten vervaardigd - die nog steeds in 
haar geboortehuis woonde . Zij overstelpte 
mij me t verhalen, papieren en oude foto 's . 
Op een gegeven momen t moes t ik zelf de 
archieven in om verder te komen . Rond 
1970 waren de archieven veelal nog klein-
schalig opgezet . Z o herinner ik mij dat ik 
in het toenmal ige Rijksarchief te Haar lem 
gezell ig in een vensterbanknis tussen de 
archiefstukken zat die j e zelf uit de kästen 
moch t pakken en weer terug zet ten en waar 
j e eventueel nog een fotokopie van kon ma-
ken ook. Een situatie die thans ondenkbaar 
is! O p het Centraal Bureau voor Genealo
gie, nog gevest igd aan de Haagse Nassau-
laan, kon m e n zelf in de verzamel ing boe-
ken neuzen en werd j e hoffelijk geholpen 
door een echte freule voor w ie geen moei te 
teveel was . In het genealogische wereldje 
van rond 1970 liepen nog kops tukken rond 
die het genealogisch onderzoek pal na de 
Tweede Wereldoor log op poten hadden ge-
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zet; ook een paar figuren die in de oorlogs-
j a ren de zij de van de bezetter hadden geko-
zen, waarover nog besmuikt werd gefluis-
terd. Er waren ook vorsers me t kl inkende 
namen die verbaasd en lichtelijk gei'rriteerd 
in de archieven de toevloed van bezoekers 
van allerlei p lu image in ogenschouw na
men. Zo schudde een zekere jonkhee r eens 
mispri jzend zijn hoofd onder de woorden: 
'kijk toch eens, al die kleine mannetjes die 
op zoek zijn naar hun voorgeslacht! ' Toen 
bekroop mij al de gedachte dat elke familie, 
uit welke maatschappeli jke groep dan ook, 
het recht had om uitgezocht en op schrift 
gesteld te worden. Trouwens was mij toen 
inmiddels ook wel duidelijk geworden dat 
maatschappeli jk aanzien in de genealogie 
ook maar betrekkelijk is. Geslachten met 
in onze tijd kl inkende namen behoorden 
bijvoorbeeld drie eeuwen her tot de zeer 
eenvoudige bevolking, terwijl een arbei-
dersfamilie in onze tijd voor tgekomen kan 
zijn uit een geslacht dat in de late Middel-
eeuwen behoorde tot de stand der welgebo-
renen en rond 1500 nog intens vermaag-
schapt was met adel en patriciaat! M e n 
moet maar eens een wil lekeurige ver uitge-
werkte kwartierstaat ter hand nemen en 
m e n ziet vroeg of laat ' v o o r n a m e ' kwart ie-
ren tevoorschijn komen. Menig hedendaag-
se Neder lander heeft aantoonbaar middel-
eeuwse adellijke geslachten in de kwartie-
ren met onvermijdelijk hier en daar uitlo-
pers naar Europese vorstenfamilies, dit al
les al dan niet via bastaardij . 

Omst reeks 1970 waren er voor hobbyis ten 
eigenlijk geen cursussen waar m e n zieh het 
oudschrift eigen kon maken en de enige 
manier was om zichzelf gedurende de on-
derzoekingen in deze kunst te bekwamen . 
Via enige bestaande handleidingen voor 
genealogisch onderzoek geraakte ik langza-

merhand steeds meer thuis in dat wereldje. 
AI gauw kwam ik er achter dat ik vooral 
veel voorouders op de ei landen Usse lmon-
de en De Hoeksche Waard bleek te hebben. 
Spoedig was ik op1 za terdagmiddagen een 
geregeld bezoeker van de gezellige school-
zolder in Hil legersberg, a lwaar de biblio-
theek van de Zuidhol landse Vereniging 
voor Genealogie toen was gevestigd. Rond 
een grote tafel gezeten kwamen daar en-
thousiaste vorsers tezamen om onderzoek te 
verrichten, gegevens uit te wisselen en na-
tuurlijk oeverloos te discussieren. Elke keer 
nam ik daar een Stapel boeken, tijdschriften 
en bronbewerkingen m e e om thuis door te 
nemen. Zodoende kon ik mijn genealogi
sche kennis vergroten en aanschouwen hoe 
andere vorsers hun materiaal tot een publi-
catie verwerkten, wan t al gauw ontwikkel-
de zieh bij mij het ver langen om ook te 
gaan publiceren. Ik vergaarde maar materi
aal dat belandde in dossiers en dat vond ik 
j ammer . Vooral ook omdat anderen vaak 
aan dezelfde projecten bleken te werken. 

In 1972 stuurde ik schoorvoetend en wat 
onzeker een artikeltje in voor Gens Nostra 
en na wa t redactionele t ips werd dat nog in 
hetzelfde j aa r gepubliceerd. Die eerste j a ren 
werkte ik voornameli jk aan de eigen kwar
tierstaat, waarbij ik ook wel zijdelingse ge
gevens noteerde, maar tot een opzet van 
min of meer complete genealogieen kwam 
het nog niet. Mijn kwartierstaat bleek zo-
wa t heel Neder land te beslaan met tal van 
uit lopers naar Belgie, Frankrijk en Duits-
land. O p een gegeven m o m e n t constateer-
de ik dat het vergaren van oudere kwartie-
ren moeizamer werd en dat, om toch verder 
te kunnen komen, het onderzoek meer in 
de breedte opgezet diende te worden, d w.z. 
niet alleen onderzoek naar de directe voor
ouders , maar ook naar de gezinnen waaruit 

Ons Erfgoed, 13e jrg. nr. 2, maart 2005, blz. 62 



zij waren voor tgekomen en alles wat daar-
m e e samen kon hangen. 
Halverwege de j a ren zeventig begon ik me t 
het vergaren van de nog schaarse bronbe-
werk ingen van het eiland IJsselmonde. 
Steeds meer was ik mij gaan concentreren 
op onderzoek naar de talloze families van 
dat eiland die in mijn kwartierstaat op-
doemden . Een aantal j a ren later lief ik van 
dat eiland de eerste bronnen op microfilm 
zetten en mettertijd heb ik een heel scha-
duw-streekarchief eiland IJsselmonde van 
de bronnen uit de période van voor om-
streeks 1700 opgebouwd. Omda t tussen de 
bevolkingen van IJsselmonde en De Hoek-
sche Waard vele familieconnecties bestün
den, heb ik van laats tgenoemd eiland even-
eens alle mogel i jke bronnen op microfilm 
laten zetten. Deze beslissing zou mij later 
goed van pas komen ! 

Als Rot te rdammer zat ik dicht bij de 'bron
nen ' , maar toen ik het in 1992 in mijn 
hoofd kreeg om naar het Zeeuwse platte-
land te verhuizen, raakte ik grotendeels ver-
stoken van de nabijheid van al die heerlijke 
archiefstukken, maar kon ik wel terugval-
len op mijn ki lometers microfilm, Stapels 
fotokopieën en inmiddels vrij omvangri jke 
bibl iotheek. .Een aantal bronnen was inmid
dels door mij me t ingangen toegankelijk 
gemaakt , hetgeen het onderzoek aanzienlijk 
vergemakkel i jkte . 
Hoewe l ik als kind al mateloos in geschie-
denis gei'nteresseerd was , koos ik beroeps-
mat ig een geheel andere richting. Ik werd 
verpleegkundige en specialiseerde mij als 
neonatologisch-verpleegkundige. O p een 
gegeven m o m e n t had ik een drukke baan 
als subhoofd in eeri ziekenhuis , waarnaast 
de genealogiebeoefening er schromelijk bij 
in schoot. In 1981 hakte ik de knoop door: 
ik ging als part t ime-verpleegkundige wer

ken en daarnaast werd ik beroepsgenea-
loog. Daarmee brak een grandioze tijd aan, 
want nu kon ik mij in volle overgave op de 
généalogie störten. AI gauw kreeg ik inte
ressante opdrachten en natuurlijk werd het 
onderzoek naar de eigen voorouders en hun 
familie met verve voortgezet . Dit alles heeft 
tot op heden geresulteerd in enige t ientallen 
genealogische monograf ieën en bronuitga-
ven en een paar honderd art ikelen in tijd-
schriften als Gens Nostra, Mensen van 
Vroeger, De Nederlandsche Leeuw, Ons 
Erfgoed, Ons Voorgeslacht, en Westfriese 
families. 

Thans is het zo dat ik met n a m e in de herfst 
en winter voornameli jk onderzoek verricht 
in mijn thuisarchief en als het voorjaar zieh 
aandient diverse archieven ga bezoeken 
voor aanvullend onderzoek. M e t genoegen 
maak ik ook deel uit van een netwerk van 
enthousiaste en welwil lende mede-vorsers 
die elkaar materiaal toespelen. Onder hen 
zijn personen die zieh in een speciale plaats 
of Streek hebben gespecial iseerd waarover 
zij onontbeerl i jke kennis hebben opge
bouwd; niet al leen van de beschikbare ar-
chivalia maar ook over de families die daar 
inheems waren. He t is van onschatbare 
waarde dat vorsers met gulle hand onder-
ling gegevens uitwisselen, maar als daar in 
een publicatie gebruik van gemaakt gaat 
worden dient m e n uiteraard wel duidelijk 
de verstrekker daarvan te vermelden! 

Voor een onderzoek naar een familie op 
IJsse lmonde of D e Hoeksche waard in de 
pér iode van voor omstreeks 1700 heb ik 
een soort vaste werkwijze ontwikkeld. Ik 
ga eerst in de répertoria van V a n Beresteyn 
na of er iets over de betreffende familie is 
gepubliceerd. Al s het een familie uit De 
Hoeksche Waard betreff, raadpleeg ik de 
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collectie handschriftgenealogieen van het 
S t reekmuseum te Heinenoord of er iets van 
mijn gading bij zit. Moch t dat het geval 
zijn, dan controleer ik die opzet aan de 
hand van de originele bronnen. Ik plaats 
ook nog wel eens een vraag in genealogi
sche bladen, want mogeli jk is er al iemand 
met de betreffende familie bezig. Men kan 
nutt ige kontakten leggen en eventueel geza-
menli jk het project voortzetten.. 
AI of niet gewapend met een reeds bestaan-
de publicatie of opzet in handschriftgenea-
logie ga ik in de originele bronnen aan de 
slag. Komt een familie uit een bepaald dorp 
dan werk ik de bewaard gebleven doop-, 
t rouw,- begraafboeken en de oud-rechter-
lijke-, notariele-, en weeskamerarchival ia 
van die plaats door, terwijl ik zo mogeli jk 
ook plaatselijk nog bij de kerk of gemeente 
berustend archiefmateriaal tracht te raad-
plegen. Ook eventuele polder- en heerlijk-
heidsarchieven kunnen waardevolle infor-
mat ie verschaffen. Vervolgens rieht ik mij 
ook op oml iggende plaatsen, alwaar m e n 
bijvoorbeeld landbezit kan hebben gehad of 
anderszins akten kan hebben laten passeren. 
Inwoners van een bepaald dorp of polder 
maakten vaak gebruik van de diensten van 
een min of meer in de nabijheid residerende 
notaris . Behalve deze dorpsnotarissen wa
ren er in oml iggende grote Steden tal van 
notarissen werkzaam die in hun kantoor of 
in een herberg in hun stad bezocht werden 
door ingelanden van IJsselmonde en De 
Hoeksche Waard . Anderzi jds zaten sommi-
ge van deze notarissen op een bepaalde dag 
in een dorpsherberg ergens op deze eilan-
den om akten op te maken, terwijl zij in 
noodgeval len hun kantoor in de stad verlie-
ten om een tocht per schuit en paard en wa
gen te ondernemen om aan een ziekbed in 
allerijl een laatste wilsbeschikking op te 
maken . 

Inwoners van De Hoeksche Waard maakten 
buiten hun eiland nogal eens gebruik van 
de diensten van een notaris te Dordrecht , 
terwijl ook inwoners van de Zwijndrechtse 
Waard en Ridderkerk op deze stad georien-
teerd waren. 
Ingelanden van het land van Overmaas , dus 
het westelijk gedeelte van het eiland IJssel
monde , met ook inwoners van Charlois, 
IJsse lmonde en Barendrecht , passeerden 
vaak akten voor notarissen uit Rotterdam 
en Schiedam. De moeite waard dus om hun 
protocollen in het onderzoek te betrekken. 
Verrassende vondsten zijn dan ook legio! 
Daarnaast kunnen tal van andere bronnen 
gegevens bevatten over de voornoemde ei-
landbewoners . Ik noem bijv. de leenkamers 
(in bewerkte vorm gepubliceerd in Ons 
Voorgeslachf), classicale acta (notuelen van 
de synodevergader ingen) der classis 
Dordrecht en Rot terdam (bewerkt en gepu
bliceerd door het Instituut voor Neder land-
se Geschiedenis) , de rechtszaken voor het 
hof van Holland, het hof te Mechelen en 
voor de hoge vierschaar van Zuid-Hol land. 
Ook een aanrader is het familiearchief van 
de Prins de Ligne, hetwelk o.a. rentmees-
t e r s - en polderrekeningen van de Prins de 
Ligne bevat. Dit archief is gedeponeerd op 
het R A te Brüssel , doch vrijwel nog niet 
met klappers toegankeli jk gemaakt . Wel 
dient men, aleer m e n dit kan raadplegen 
eerst schriftelijk aan de Prins roes temming 
te vragen. 

N a al deze bronnen doorgenomen te heb
ben - niet zelden pagina voor pagina, want 
lang niet altijd zijn er goede ingangen be-
schikbaar - doemt er een beeld op van de 
oudere generaties en na in de literatuur nog 
wat s lotonderzoek gedaan te hebben betref
fende de aangetrouwden, ga ik het artikel of 
boek schrijven. Soms gaan er s temmen op 
dat mijn publicaties wel wat erg uitgebreid 
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zijn en dat ik van ailes en nog wat vermeid, 
maar ik ben van mening dat al dit materiaal 
vroeg of laat van pas zal komen. Niet alleen 
in genealogisch opzicht maar ook voor di
verse aanverwante onderzoeksgebieden. 

Ik zou een ieder op het hart wil len drukken: 
leg het resultaat van al die noeste arbeid 
toch vast . Desnoods alleen in een hand-
schrift dat bij het Centraal Bureau voor Ge
nealogie ter inzage ligt, maar het liefst na-
tuurlijk in een (familie)boek of tijdschrift 
en niet alleen op het vluchtige med ium in
ternet. Als men naar beste eer en geweten 
me t een zekere kennis van zaken een géné
alogie of kwartierstaat heeft opgesteld (al-
tijd met bronnenopgave!) , moet men dit in 
de openbaarheid durven brengen. Eventueel 
na eerst aan meer geroutineerde genealo-
gen inzage van het manuscr ip t te hebben 
gegeven. Er bestaat altijd de mogeli jkheid 
van ingeslopen fouten en verkeerd getrok-
ken conclusies, maar vroeg of laat komen 
deze wel aan het licht en als de tijd daar is 
zal dit in de literatuur gecorrigeerd worden. 
N i e m a n d die iets op schrift stelt is onfeil-
baar, maar als iedereen de onderzoeksresul-

taten maar in portefeuille laat l iggen zal de 
kennis over het voorges lacht zieh veel 
minder snel ontwikkelen. 
Voor mij persoonli jk is het een prett ig idee 
dat al het vergaarde mater iaal in publica-
ties is vastgelegd en dat dit in de komende 
eeuwen over heel de were ld geraadpleegd 
zal blijven worden . Vroeg of laat zullen be-
paalde publicaties gedateerd zijn en herzien 
dienen te worden. Misschien zullen na ons 
komende generat ies van vorsers over som-
mige publicat ies meewar ig hun hoofd 
schudden: wat zat die Sli jkerman toch op 
een geheel verkeerd spoor, hoe anders stak 
de zaak werkeli jk in elkaar en wa t kostte 
het in zijn tijd n o g een moei te om materi
aal te vergaren! Aan de andere kant zullen 
zij moeten beamen dat me t die eerste po-
ging om iets over de betreffende familie op 
schrift te stellen wel de basis is gelegd voor 
de huidige stand van hun onderzoek ! 
Ik ga dus maar onvers toorbaar door met die 
spannende, creatieve, verrassende bezig-
heid die m e n généalogie noemt en hopelijk 
zijn mij nog vele j a ren hiervoor gegeven, 
want mijn genealogische verlanglijstje is 
nog lang niet afgewerkt ! 

Agenda 
M o c h t u speciale bi jeenkomsten organiseren, dan verzoeken wij u tijdig deze aan ons 
door te geven, d.w.z. ten minste drie maanden van te voren, gezien de twee-maandel i jkse 
verschijningsfrequentie van onze bladen. 

Jaarvergadering Indische Gen. Vereniging in Moluks Hist. Mu
seum, zie: http://www.igv.nl 
Genealogische Dag in Steenwijk*) 
Pro-Gen Landelijke Genealogische Zomermarkt. De Aker, Fon
tanusplein 2. Inl. 040-251 66 65 *) 
Werkgroep Oost-Gelderse Contactdag. 
"De Bron", Ruurloseweg van 10.00-16.00 uur.*) 
Open monumentendag. Thema: Religieus Erfgoed. 

*) Op deze dagen zijn wij aanwezig met ons Erfgoed, Computerge
neaal en de door ons te leveren cd-rom's 

16 apr. UTRECHT 

21 mei STEENWIJK 
2 juli PUTTEN 

17 sept. GROENLO 

10 & 11 HELE LAND 
okt. 
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Genealogie van der Meer (Van Gijsen en Casius) 
B . d e K e i j z e r 

Inleiding 

In de eerste ui tzending van het programma 'Ver re Verwanten ' op 5 januar i j l . werd Eline 
Moens gepresenteerd als afs tammelinge van de bekende Delftse schilder Johannes Ver-
meer . Aangezien tijdens het p rogramma weinig nadere informatie werd verstrekt over 
welke schakels de afstamming liep en ik twijfels had betreffende de juis theid daarvan, 
heb ik de stamreeks van Eline Moens op de websi te van het p rogramma opgevraagd. Tot 
mijn niet geringe verbazing laat m e n Catharina van der Mee r (zij komt slechts één keer 
voor in 1688 met haar achternaam in samengetrokken vorm) , afs tammen van Johannes 
Vermeer zonder nadere bewijsvoering. 
Volgens de inschrijving als burgeres van Rotterdam in 1721 is Catharina van der Meer 
geboort ig van Ni jmegen. Over igens wordt dit gegeven (onvolledig citaat) ook vermeld in 
de stamreeks. Dit feit op zieh had al voldoende moeten zijn om nader onderzoek te ver
richten of haar doop in Ni jmegen op te gaan zoeken. Dit is niet gebeurd. O p basis van de 
informatie die over Catharina van der Meer verder wordt gegeven, is het duidelijk dat de-
gene die de s tamreeks heeft samengesteld gebruik heeft gemaakt van de websi te van de 
'St icht ing Genealogisch Archief Vermeer ' . 
Een klein onderzoek in het Delftse gemeentearchief had vrijwel direct het testament, ge-
dateerd 20 maar t 1698, van Adriaen van Gijzen en Catharina Arnoudsdr . van der Mee r 
opgeleverd. Zij is een dochter van Arnoldus of Arnoud van der Meer en niet van Johan
nes Vermeer . 
Ik heb de fout op 11 januar i j l . me t een e-mail aan de redactie van het p rogramma gemeld. 
Hierop heb ik tot nu toe (begin maart) geen enkele reactie ontvangen. Curieus is te ver
melden dat de s tamreeksen, die in de ui tzendingen worden gepresenteerd, volgens de 
websi te van het p rogramma worden samengesteld door het Centraal Bureau van Genealo
gie. 
ledere schakel in een reeks dient in beginsel correct te zijn en gedocumenteerd met be-
wijsstukken. Is dat niet het geval dan verliest de généalogie zijn wetenschappeli jke waar-
de . Deze publicatie is dan ook bedoeld om deze fout die breeduit op ' in ternet ' te v inden is 
recht te zetten. 
Bij het samenstel len van onderstaande (fragment)genealogie is gebruik gemaakt van de 
verzamel ing A . M . Verbeek, in bezit van de samensteller, de websi tes van het Gemeente
archief van Delft, Rotterdam en Utrecht. Er is geen onderzoek gedaan in het Gemeentear
chief te Ni jmegen. 

Genealogie 

I. A R N O L D U S V A N D E R M E E R , wonend Ni jmegen (?), tr. verm, me t Johanna (...). 
Arnoldus van der Meer is vrijwel zeker niet afkomstig uit Delft c.q. Zuid-Holland. De 
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enige aanwijzing is de inschrijving van Cathar ina van der Meer in 1721 in het poorters-
boek van Rotterdam, waarbij Staat dat zij geboort ig is van Ni jmegen . 
Kinderen: 
1. C A T H A R I N A V A N D E R M E E R (volgt I I -A) . 
2. M A R I A V A N D E R M E E R (volgt I I -B) . 

II-A. C A T H A R I N A V A N D E R M E E R , geb . Ni jmegen, wonend Rot terdam op de Kaas -
markt (1745) , burgeres van Rotterdam 2 me i 1721, begr. Rot terdam in de Oude kerk in 
een eigen graf 10 maar t 1745, otr. Delft 21 augustus 1688 met Adr iaen van Gijsen 
(Giesen), wonend Delft aan de Koornmarkt , apotheker, begr. Delft in de Oude kerk 13 
maar t 1720. 
Kinderen: 
1. Cornells van Gijsen, ged. Delft (ref) 28 december 1688 (get. Susanna Leonora van 

Raasfeld, Johannes de Geus) , apotheker, medisch doctor (1737) , otr. Delft (ref) 25 
maar t 1713 met A n n a van der Velden, dochter van Jan van der Velden en Sara Schotte. 

2. Geertrui(d) van Gijsen, ged. Delft (ref) in de N i e u w e kerk 21 april 1690 (get. Johan 
van Dueren, Barta Cornells van Ruiven) , begr. Delft 23 december 1734 in de N ieuwe 
kerk 23 december 1734, otr. Delft (ref) 12 mei 1725 me t S imon Haverl ingh. 

3 . Johanna van Gijsen, ged. Delft (ref) in de N i e u w e kerk 13 april 1692 (get. Johannis 
van Dueren, Hermina van Haften), otr. Delft /Rotterdam 10/11 januar i 1711 me t Carel 
(Charles) Campbel l , j . m . wonend Rot terdam in de Waswijkstraat (1711), koopman 
(1737) . 

4. Clara van Gijsen, ged. Delft (ref) 13 augustus 1694. 
5. Clara van Gijsen, ged. Delft (ref) 12 Oktober 1695 (get. Johannis van der Hoog , Geer-

truij van Gijsen). 
6. Marija (Maria) van Gijsen, ged. Delft (ref) 22 ju l i 1698 (get. Marija van der Meer , Jo

hannes Veldhusen) , begr. Rot terdam in de Grote kerk 6 april 1767, tr. Rot terdam (ref) 
1 jun i 1727 met Johan Albert Jacobi, ged. Utrecht 15 Oktober 1693, conrector van de 
Latijnse school te Rotterdam (1737) , begr. Rot terdam in de Grote kerk 11 februari 
1760, zoon van Daniel Jacobi en Adriana van Ceulen. 

7. Arnoldus van Gijsen, ged. Delft (ref) in de N i e u w e kerk 25 j un i 1700 (get. Dirck van 
der Waal , Elijsabeth van Cleef), predikant te Ede (1729) , Biervliet vanaf 1730, emeri
tus 1768, overl. 1769, otr. Delft (ref) 5 maar t 1729 met Magda lena Cappella(e)n. 

8. Adrijaen (Adriaen) van Gijsen, ged. Delft (ref) 23 j un i 1707 (get. Dirk van der Waal , 
Geertruij van Gijsen). 

I I -B. M A R I A V A N D E R M E E R , overl. Utrecht 20 Oktober 1742, tr. Delft (ref) in de 
N i e u w e Kerk 13 april 1705 metNico laas Casius, ged. Leerdam (ref) 26 februari 1682, 
wonend Utrecht in de Bemuurde Weerd, gratter, makelaar in granen, later in cement , 
schepen van het gerecht 1719, overl. Utrecht 8 februari 1751, zoon van Gosuinus Casius 
en Wi l lemken Dircksdr. N a d d a m . 
Kinderen: 
1. Wil lemina Johanna Casius , ged. Utrecht (ref) in de Jacobi kerk 17 januar i 1706, overl . 
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Utrecht 27 januar i 1724. 
2 . Johanna Casius , ged. Utrecht (ref) in de Jacobi kerk 23 jun i 1707, tr. Utrecht (ref) in de 

Buurkerk 25 februari 1727 met Rutgert Blomzaet . 
3 . Arnoldus Casius, ged. Utrecht (ref) in het St. Antony gasthuis 7 augustus 1708, schip-

per op de 'kleyne schuydt ' van Utrecht op Amsterdam, overl . Utrecht 7 januar i 1771, tr. 
Utrecht (ref) 5 j un i 1735 met Johanna Toulaer (Toulardt) , overl . Utrecht 29 September 
1803, dochter van Hermannus Toulardt en Johanna Elisabeth Loohoff. 

4 . Gosuinus Casius , ged. Utrecht (ref) in de Jacobi kerk 15 jun i 1710, overl . voor 11 Sep
t ember 1712. 

5. Gosuinus Casius, ged. Utrecht (ref) in de Jacobi kerk 11 September 1712, overl . 
Utrecht 26 november 1779, tr. Utrecht (ref) in de Jacobi kerk 10 mei 1744 met Everina 
van Munster , overl. Utrecht 26 maar t 1785. 

Literatuur 

Genealogie Casius: (1) Ned . L e e u w 1904 - kolom 25/26, 1905 - kolom 300, 1940 - ko-
lom 124, en (2) Ned . Patriciaat 1916 - blz. 89. 
Jhr. Mr . Dr. E.A. van Beresteyn, Grafmonumenten en Grafzerken in de Oude kerk te Delft 
(Assen, 1938), blz. 114 (Grafzerk V a n der Velde/Schotte nr. 238) . 
F.A. Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, deel I: pre-
dikanten (Dordrecht , 1996), blz. 8 1 . Hier wordt gesproken over Adr ianus van Gijsen. Dit 
moe t kennelijk zijn Arnoldus . 
C. Roodenburg , Hetpoortersboek van Rotterdam, in: Gens Nost ra 1955, blz. 103: Catha
rina van der Meer , I (fl. 12 = hoogste tarier), 2 -5 -1721 , weduwe van Adr iaen van Gijssen, 
geboort ig van Nim wegen . 

Bronnen (chronologisch) 

Delft, O N A inv.nr. 2432 , fol. -, d.d. 20-3-1698 
Adr iaen van Gijzen, apotheker, en Cathar ina Arnouts van der Meer , echtel ieden, won . aan 
de Koornmarkt , maken mutueel testament . Langst levende is erfgenaam. H u n kinderen op 
te voeden en onderhouden tot mondigheid of huwelijk, en samen uit te keren 1.000 gld. 
D e langst levende word t voogd of voogdes met uitsluiting van bloedverwanten, weeska-
m e r en gerecht. 

Utrecht , O N A inv.nr. U128a2 , aktenr. 34 , d.d. 2-12-1704 
Nicolaes Vonck, notaris, tr. aan Nicolaes Casius, en Mar ia van der Meer , won . Delft, een 
huys inge me t kelders en kluysen etc., gelegen aan de oostzijde van de stadsgracht in 
'Bemuerde weerdt ' . 

Delft, D T B onder t rouwboek (ref), d.d. 28-3-1705 
Nicolaes Casius , en Mar ia van der Meer . 

Delft, D T B t rouwboek (ref) (Nieuwe Kerk) , d.d. 13-4-1705 
Nicolaes Casius, j . m . won. aan de Coornmarct , en Maria van der Meer , j . d . won . aen de 
Coornmarckt . 
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Zouteveen, O R A inv.nr. 20 , fol. 39 , d.d. 7-5-1705 
Sr. Nicolaes Casius, won . tot Uytrecht , als gehuwd me t Mar ia van der Meer , tr. aan zijn 
zwager Sr. Adr iaen van Gijssen, apotecares, won. b innen Delft, twee lijfrenten: 
1. 27 gld. per jaar ten lijve van Geer t ruyd van Gijssen, oud 14 jaer , geboren van moeder 

Catharina van der Meer , en de andere gelijk 
2 . 26 gld. per jaar ten lijve van Claera van Gijssen, oud 9 ja ren , geb. van moeder als 

vooren; betaald met 500 gld. 

Utrecht , O N A inv.nr. U128a4 , aktenr. 125, d.d. 19-5-1710 

Attestatie in verband met het afbreken van een haardstede: Nicolaas Casius , gratter. 

Utrecht , O N A inv.nr. U148a2 , aktenr. 36 , d.d. 4-10-1710 
Nicolaes Casius, getr. me t Mar ia van der Meer , won . buiten de Weerdpoor t , betreff een 
akkoord. 
Utrecht , O N A inv.nr. U123a6 , aktenr. 67, d.d. 26-8-1717 
Nicolaes Casius, makelaar . 

Utrecht , O N A inv.nr. U83b39 , aktenr. 26, d.d. 8-7-1719 
Nicolaes Casius, getr. met Mar ia van der Meer , won. de Weerdt , festeren. Langst levende 
benoemt de eventuele voogden. 

Rot terdam, D T B begraafboek, d.d. 10-3-1745 
Kathar ina van der Meer , weduwe van Adriaan van Gijsen. 

Utrecht , O N A inv.nr. U178a2 , aktenr. 176, d.d. 8-4-1732 
Nicolaes Casius, makelaar in granen, getr. met Maria van der Meer , won. Bemuurde 
Weert , testeren. De kinderen krijgen een legitieme portie. De langst levende benoemt tot 
voogd. 

Utrecht , O N A inv.nr. U178a3 , aktenr. 20 , d.d. 21-8-1732 
Nicolaes Casius, makelaar in granen, getr. met Mar ia van der Meer , won . Bemuerde 
Weerd, testeren. 

Utrecht , O N A inv.nr. 178a4, aktenr. 157, d.d. 19-5-1735 
Arnoldus Casius, schipper op de kleyne schuydt van Utrecht op Amste rdam, geass. met 
Nicolaes Casius en Mar ia van der Meer , ter eenre en Johanna Toulard, onmondig , geass. 
me t Hermannus Toulardt en Johanna Elisabeth Loohoff, ter andere zij de, m a k e n huwe-
lijkse voorwaarden. 

Rot terdam, O N A inv.nr. 2369, blz. 279 , d.d. 9-2-1737 
Juffr. Catharina van der Meer , w e d u w e van wijlen Hr. Adriaen van Ghijsen, won . Rotter
dam, testeert. Maakt haar twee kinderen Juffr. Clara van Ghijsen en de Hr. Adriaen van 
Gijsen samen in gelijke porties tot universele erfgenamen. Haar andere vier kinderen, na-
melijk: de Hr. Cornells van Gijsen, med . doctor te Delft, juffr. Johanna van Ghijsen, 
huysvrouw van de Hr. Charles Campbel , koopman tot Rot terdam, juffr. Mar ia van Ghi j 
sen, huysvrouw van de Hr. Joan Albert Jacobi , conrector van de Latijnse school te Rotter-
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dam, en de Hr. Arnoldus van Ghijsen, predicant te Biervliet, ieder 600 gld. En de twee 
kinderen van haar overleden dochter juffr. Geertruyt van Ghijsen, verwekt bij de Hr. Si
m o n Haverl ingh, gen. Samuel en Catharina Haverl ingh, samen 600 gld. 

Rot terdam, D T B begraafboek, d.d. 10-3-1745 
Over leden Catharina van der Meer , weduwe van Adriaen van Gijsen, won. Kaaasmarkt , 
en begraven in de Grote kerk in een eigen grafkelder. Er zijn zes meerderjarige kinderen. 
Classis 6 gld. 

Utrecht , O N A inv.nr. U 1 9 1 a l , aktenr. 213 , d.d. 10-10-1749 
Nicolaas Casius, coopman in cement , won . buiten de Waerdpoor t , wedr . van Mar ia van 
der Meer , maakt een codicil. Keuze om zijn woonhuis me t ' cementmolen e.d.' te laten ko 
m e n op zijn zoon Goswinus Casius, omdat de andere zoon, Arnoldus , heeft gekozen voor 
het schippersambt op Amste rdam. Verder blijven de kleding en sieraden momentee l in 
e igendom van Johanna Casius ook haar e igendom. 
Lijst met gebruikte afkortingen 

aid. aldaar getr. getrouwd 
begr. begraven inv.nr. inventaris nummer 
civ registers van burgerlijke autoritei- j-d- jonge dochter 

ten (schepenen, huwelijkscommis- j .m. jonge man 
sarissen, gcqualificeerde enz.) ONA of NA (oud-)notarieel archief 

DTB collectie doop-, begraaf- en trouw- ORA of RA (oud-)rechterlijkarchief 
boeken, alsmede lidmaatregisters otr. ondertrouwt 
enz. en de trouw- en begraafregis- overl. overleden 
ters behorende tot de zgn. gaarders- ref Nederduits-Gereformeerde Kerk 
archieven tr. trouwt 

geb. geboren verm vermoedelijk 
ged. gedoopt wedr. weduwnaar 
get. getuige wedu weduwe 

Aan een site van Teleac, te bereiken via www.verreverwanten.nl ontlenen we het volgende: 
Mede namens het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) brengen wij het volgende onder de aan-
dacht. In een eerder uitgezonden aflevering uit deze série historische familieprogramma's werd de 
afstamming van de studente Eline Moens getraceerd tot Johannes Vermeer. Helaas is nu gebleken, 
dat een dochter van Johannes Vermeer, Catharina, is verwisseld met een andere Catharina Vermeer 
uit Delft uit dezelfde période. De familie Moens blijkt dus niet af te stammen van de wereldberoem-
de schilder, maar van ene Arnoud of Arend uit Nijmegen die geen familie is van Johannes Vermeer. 
De overige afstammingsreeksen die in de série zijn gebruikt, zijn door het CBG opnieuw gecontro-
leerd en blijken volledig juist. 

De série zal in mei en begin juni opnieuw worden uitgezonden (excl. de uitzending waarin de af
stamming van Eline Moens aan de orde komt) 

Ons Erfgoed, 13e jrg. nr. 2, maart 2005, blz. 70 

http://www.verreverwanten.nl


Beroepen van toen 

Plateelbakker - platijn maker 
H . M . Lups 

Platee lbakker 

In verschil lende plaatsen is deze tak van 
nijverheid tot grote bloei gekomen. Ook in 
Delft ging m e n zieh toeleggen op de ver-
vaardiging van majolica. Oorspronkeli jk 
onderscheidde m e n plateelbakkers en pot-
tenbakkers . De plateelbakker vervaardigde 
o.a. platelen (platte schotels of schalen) van 
aardewerk. Later ook de naboots ingen van 
het Chinese porselein, o.a. het bekende 
Delftsblauw, ook "Hollants Porce lyn" ge-
noemd. 

De plateelbakkers worden onderscheiden 
van de gleibakkers, die glänzend wi t aarde
werk maakten en de tegelbakkers en estrik-

Plateelbakkerij Tichelaar 

bakkers , die muur en vloertegels vervaar-
digden.. 

De kern van het bedrijf bestond uit een of 
meer ovens in een werkplaats . Verder had 
m e n nog andere ruimten in gebruik - droog-
zolders , pakhuizen, houtschuren, hooizol-
ders, een woonhuis voor de meester-bakker 
en tenslotte een voor in dat huis gevest igde 
verkoopruimte . 

M e n onderscheidde 
1. Ordinair plateelgoed (of faience), dik-
wijls me t eenvoudig schi lderwerk 
2. Fijn plateelgoed (fayence), waar toe het 
vermaarde Delftse aardewerk behoorde . 
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A 

Kleibereiding voor de plateelbakkers 

Voor de kleibereiding gebruikten de pla
teelbakkers (te Delft) 'viererlei aarde' : 
zwarte 'aarde', klei uit Delft en Duits land en 
mergel uit Doornik . De kleisoorten werden 
bewerkt in de aardewasseri j , waarvan er in 
1742 een zeventiental is gevestigd längs de 
'Rot terdamsehe Vaart of Schie' . De aarde-
wasser vermengt de kleisoorten met water 
tot een verdunde massa, waarna dit mengse l 
vervolgens door een fijne koperen zeef 
wordt gezuiverd en opgevangen in bakken. 
Dan laat m e n de klei drogen en opstijven. 
Soms ook werd de klei in kleimolens toebe-
reid. 
Wanneer de 'aarde die trap van droogte ver-
kreegen heeft, dat ze gesneeden kan wor
den', sneed de werkman de 'opgestijfde' aar
de in vierkante stukken om tenslotte de ge-
wassen aarde met schuiten naar de plateel-
bakkerijen te vervoeren. Daar werden de 
brokken in gemetselde putten bewaard en 
van tijd tot tijd met water overgoten 'om ze 
gedwee en handelbaar te houden' . Daarna 
was het de beurt aan de aardetrappers (zie 
afbeelding pag. 73 rechts) om aan de slag te 

gaan. Op de stenen vloer maakten zij een 
cirkelvormige ca. 1 dm hoge cirkelvormige 
bedding, vaak van verschil lende kleisoor
ten, die gemengd werden. Me t blote voeten 
werd de klei getreden van buiten naar bin
nen enz., waarbij zij de ongerechtigheden, 
mogeli jke klonters of 'vreemde deelen', 
voelden en konden verwijderen. Daarna 
werd de klei in repen gesneden en weer Sa
m e n gekneed, zodat ook alle lucht ver-
dween en er geen luchtbubbels in het aarde-
werk konden ontstaan.. Als de klei gereed 
was k w a m e n de draaiers aan bod Deze wa
ren onderverdeeld in groot-, rond- en plat-
draaiers. Zij wierpen een kluit klei op de 
draaischijf, centreerden deze op hun schijf 
en draaiden zonder mal of ander hulpwerk-
tuig de gewenste voorwerpen in het ge-
wens te model . De draaischijf, die onder de 
werkbank een zwaar vl iegwiel had, werd 
met de voet aangedreven. Grootdraaiers 
maakten de holle voorwerpen zoals vazen. 
Ook waren er de vormers van sierwerk, die 
de meer ingewikkelde ruimtelijke voorwer
pen vormden. N a het vormen zette men de 
voorwerpen op de grond of op planken om 
te drogen. 

De voorwerpen die gevormd en gedroogd 
waren werden door gevers gedompeld in 
een bad van loodglazuur of daarmee bego-
ten, c.q. besprenkeld, waarna ze deze weer 
op rekken te drogen zetten. De loodglazuur, 
trekt in de porien van de klei en geeft een 
goede onderlaag. Loodglazuur is echter niet 
bevorderli jk voor de gezondheid. M e n ge-
bruikte t inglazuur voor de binnenkant. 
Schilders markeerden op schoteis eerst de 
ronde banden met een profileerwiel. Omda t 
massaproduet ie nodig was werden decora-
ties zelden uit de vrije hand getekend. M e n 
volgde een patroon dat via een pons werd 
aangebracht . O m een pons te maken werd 
eerst een tekening gemaakt op papier of 
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Platteelbakkerij 18e eeuw naar Diderot et D'Alembert (1762-1777) 

karton, dat längs de belangrijkste lijnen 
doorgeprikt werd. Daarna werd dat geper-
foreerde papier (de pons dus) steeds weer 
opn ieuw op elk te beschilderen voorwerp 
gelegd. Me t een spons (of een poederzakje) 
werd houtskoolpoeder door de gaatjes over
gebracht op het voorwerp . Daarna konden 
de schilders met hun penseel die stippellij-
nen volgen. In de oven bleef er door de ho-
ge temperatuur niets over van het houts-
kool . 
Vloerwerkers besprenkelden de voorwer
pen met een dünne laag doorschijnend 
loodglazuur. M e n noemde dit het 'kwaar-
ten'. Deze vloerwerkers zorgden ook voor 
het kloven van hout en assisteerden bij het 
s token van de oven (voor de ju is te hitte op 
het ju is te moment ) , natuurlijk onder leiding 
van de meester-bakker, die deels of geheel 
eigenaar was van d e werkplaats oftewel 
winckel . 
Kokermakers zorgden voor de juis te ko
kers, overwegend me t een hoogte van 24 
cm. en met een doorsnede van 23 tot 25 cm. 

Deze kokers vulden zij voor de eerste bak-
ronde, het 'b iscui tbakken ' me t een reeds 
gebakken bord boven en onderaan. Daar 
tussen in k w a m e n de verse borden direct op 
elkaar te l iggen. Bij het vul len me t beschil-
derde borden moes t m e n natuurlijk veel 
voorzicht iger zijn en het glazuur aan de bo-
venzijde niet beschädigen. Daarom werden 
die borden met enige tussenruimte gesta-
peld. M e n deed dat o.a. met behulp van 
dr iehoekige proenen. schijfjes me t drie pen-
netjes op een bepaalde hoogte . O p een bord 
een proen, dan weer een bord enz. tot de 
koker gevuld was . Ook gebruikte men 
ovenkokers met driehoekige gaatjes er in 
voor de tweede bakgang. In die gaatjes 
werden aardewerk staafjes gestoken, de 
bakpennen, waarop het éénmaal gebakken 
en van glazuur voorziene aardewerk ge-
plaatst werd .De gevulde kokers zette men 
in de mees t economische stapeling in de 
oven, tot aan 9 à 11 kokers op elkaar. Er 
pasten natuurlijk een aantal kokers naast 
elkaar. Die oven was meer dan 2,5 meter 
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hoog. De pennetjes lieten alleen een spoor 
achter aan de onderzijde van een voorwerp. 
Onder 'ruw' goed verstaat men het voor de 
eerste keer door de stokers met zorg gebak
ken aardewerk. He t wordt vervolgens 
schoongeborsteld waarna ieder stuk wordt 
ondergedompeld in een t inglazuurbad, 'eene 
vloeibare composi t ie , wit geheeten' . Onder 
het 'wit' verstaat m e n het witte t inglazuur, 
waarin vervolgens de plateelschilder een 
versiering kan aanbrengen. Paape geeft een 
nauwkeur ig verslag van alle ingredienten 
die nodig zijn om de onder meer uit metaal-
oxyden bestaande verfstoffen voor de deco-
raties samen te stellen (Paape 1794). 
Een deel van de nu met een ondoorzicht ige 
witte laag t inglazuur bedekte voorwerpen 
wordt apart gezet en is bestemd voor het 
'gemeen of siegt goed'. Het gaat dan om 
Delfts aardewerk dat niet wordt beschilderd 
en dat na de tweede bakgang wit , ongede-
coreerd Delfts oplevert. 

He t andere deel wordt voorzien van een de-
coratie en vervolgens 'gekwaarf, het aan
brengen van een doorzichtige laag loodgla
zuur op het voorwerp ter verhoging van zijn 
glans. 
Dan worden alle kant-en-klare goederen in 
de kokers geplaatst voor de tweede bak
gang, de 'gladbrand', de tweede bakgang ter 
vasthecht ing van de opgebrachte glazuur-
laag bij een temperatuur van circa 1000 0 C. 
Houtklovers zorgden voor het s tookhout 
van de ju is te soort en van de juis te grootte. 
De oven kon gemiddeld een keer per week 
worden gevuld, gestookt en na het afkoelen 
geleegd. In 1668 hadden van de toen net 
door een delegatie van het Delftse stadsbe-
stuur bezochte 26 bakkerijen er 13 een 
oven, nog eens 13 hadden twee ovens, ter-
wijl De Force leine Schotel er zelfs drie 
had. O m overproductie te voorkomen wer

den uiteindelijk (tijdelijk) productiebeper-
kingen ingesteld. 
Tot de plateelbakkers werden ook gerekend 
de tegelbakkers en de estr ikbakkers 
(soort plavuizen). 
In Delft kregem de plateelwerkers een ei
gen sub-organisatie, die a lgemene prijs- en 
loonafspraken maakte . M e n had ook 'vak-
bonden ' . die opkwamen voor de werkne-
mers . De werknemers van een (Delftse) 
plateelbakkerij hadden het redelijk goed. Te 
Delft kostte in de zevent iende en achtt iende 
eeuw het afleggen van een meesterproef 
twaalf gulden plus de betal ing van een co-
pieuze maaltijd. 

Literatuur o.a.: 
Dr. E. van Neurdenburg , Oude Nederland-
sche majolica en tegels, Delftsch aarde
werk, Amsterdam 1944. 
D . Grothe/E.H. Ekker, Mechanische Tech
nologie (1898), pag. 184-185. 
Dr. K. Karmarsch/G. Kuijper, Handboek 
van mechanische Technologie (1861), pag. 
745-780. 
G. Paape, De Plateelbakker of Delftsch 
Aardewerkmaaker. 
M . S . van Aken-Fehmers , L.A. Schledorn, 
T .M. Eliens, Delfts aardewerk. Geschiede-
nis van een nationaal product, deel 2, 
Zwol le /Den Haag (Gemeentemuseum) 
2001 

Platstrijkster 
Vrouw, werkzaam in een wasseri j , die het 
gewone platte goed Streek. 

Plat i jnmaker 
Platijnen (ook wel patijnen of tr ippen ge-
noemd) waren een soort slippers met een 
houten zool. Z e werden me t een r iem over 
de wreef bevest igd. Ze hadden onder de 
hiel en de voorvoet een verdikking. 
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Middeleeuwse platijn— of trippenmaker Platijndrager naar Meister der Spielkarten, 
Die Mode, Menschen und Moden im Mittel

alter (1925) 

Z e zijn waarschijnlijk ontwikkeld in Frank-
rijk. 
In Canter Cremers-v.d. Does , Schoenen 
(1940) wordt gezegd: N a 1100 draagt m e n 
de houten zolen soms apart met een r iempje 
over de schoen of kous . Dit wordt de patin 
of trip, die de mens beschermen zal tegen 
de modder der ongeplaveide Straten 
( W N T ) . 

In ons land werden ze tussen de twaalfde 
en zest iende eeuw door de burgerij gedra-
gen. Sinds de zest iende eeuw als mui l of 
sandaal . 
In 1399 worden in de s tadsrekening van 
' s -Her togenbosch plat i jnmakeren genoemd. 
Literatuur: 
C A . Verkuylen, Brabantse klompenmakers 
en hun geschiedenis. 

Rectivicatie inzake bibliotheekkaarten 

Wil men toegang tot de bibl iotheek van Prometheus , dan volstaat de Prometheus bi-
bl iotheekkaart. O p vertoon van dit pasje krijgt m e n de sleutel voor de Prometheus 
kasten. 
Al leen als m e n gebruik wilt maken van de TU-bibl iotheek heeft m e n daarvoor een 
pas nodig, die € 20 kost. M e t een TU-dagpas (gratis) en een borg van € 10 kan m e n 
eventueel o o k boeken uit de TU-bibl iotheek inzien. 
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Het Aardrijkskundig Woordenboek van 
A. J. van der Aa 
H . M . Lups 

vaa het jaar 1 1 2 6 , waarMj Inj bet lerkelijk rcgtsgebied van « e i * 
plaats en »an Zeyst , nls hem toebehoorende en aan het broeklaorl van 
Amcrongcii pa lende , tc gelijk met de wlfde rcgtsoefemo(jen oter bet 
broek- en bergland van Aroerongen , toor altljd aan den Domproost 
afstaat. Die briet* t» , onder anderen , onderleekend door eenen Wt»»*» 
b o l o o s oe W e r c ü « o e . Zelfs wordt nog de parochickerk van W m c o t b b 

genoemd in eenen briof t a n bet jaar 1 4 5 6 , van Aüha t a h B o s s o , 

vrouw ran ßeitrwrerde en Üdijk, wnorbij aij , volgcns haar regt a ls 
Voogdessc van Jonkvronw Jon*5s* t a u B s v i a v m n o t , ecoen Kapellaan 
voor de paroebickerk vao W e b c b s d e aan den Proosten Aarls-Diaken der 
kerk van S t . Salvador te Utreebl ter bcvcsliginjj ^oorstelt. 

De Hcrv., die er ongeveer 220 in gctal r i jn , onder weike 100 L e 
dernsten , makuii cene g e m . uit , welke lo t de klass. en ring van 
Wijk bij-Dmirstede belioort; Da cerst«, die alliier hcl keraar.imbt 
heeft waargenomen, is geweesl G u u s P e t e r s « » « , die in . het jaar 1 Ö 9 3 , 
v a a Ueuuien , in de B e l u w c , berwaorts kwam t waar bij 9 0 jaren als 
Pastoor gediend had ; doch nog wcinijj Uerv'ormdgczind z i jnde, » hem 
la icr het prediken verboden. 

De R. K M die men er ruim SOOtclt , maken, met die uit de g e m . 
Odijk, ecne stat. n i t , welke lot het aarUpr. van Utrecht behoort j 
9 0 0 z ie len, onder welke 4 8 0 Communikanteo , l e l t , doof eenen Pastoor 
bediend wordt en eene eigene bcfrraafplaals heeft. 

- - - - - - ° .* . . < l l . l l J i A I 

Willekeurig voorbeeld Aardrijkskundig Woordenboek 
A b r a h a m Jacob van der A a van Napoleon keerde hij terug in ons land. 
Abraham Jacob van der Aa, geboren te Hij werd bevorderd tot cadet en nam deel 
Ams te rdam op 6 december 1792, zou in aan de slag bij Water loo in 1815. In 1817 
eerste instantie arts worden. Hij studeerde keerde hij met het leger uit Frankrijk. Het 
geneeskunde te Leiden van 1810 - 1812, leger bood hem weinig vooruitzichten, zo-
maar in dat j a a r overleed zijn vader. Verder dat hij zijn militaire loopbaan beeindigde. 
lootte hij in voor de krijgsdienst. Hij heeft daarna verschil lende beroepen/ 
Hierdoor k w a m een eind aan zijn Studie. In funeties gehad. Z o was hij eerst boekhouder 
eerste instantie koos hij voor de zeedienst en later onderwijzer te Leuven. Vervolgens 
in de hoop tot scheepsarts te worden opge- verhuisde hij naar Brüssel, waar hij eerst 
leid. Die wens werd niet vervuld: in 1813 ook onderwijzer was en later (1825-1830) 
werd het fregat "Wezer" , waarop hij voer secretaris van de auditeur-militair te Ant-
veroverd door de Engelsen en raakte hij in werpen. In die tijd is hij ook begonnen aan 
kr i jgsgevangenschap. N a enkele maanden zijn Aardri jkskundig Woordenboek. In N e -
kreeg hij het verzoek dienst te nemen bij der land stond hij tot 1839 te Breda. Vervol-
het leger van de prins van Oranje. N a de val gens verhuisde hij in 1841 naar Gor inchem, 
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waar hij 21 maar t 1857 overleed. 
Hij moet zeer intensief gewerkt hebben. 
Naas t het Aardrijkskundig woordenboek 
(13 delen plus Supplement, dat tussen 1836 
en 1851 verscheen) o.a. het Nieuw Biogra
phisch, anthologisch en critisch woorden
boek van Ned. dichters (3 delen, 1844-
1846), Beknopt Aardrijkskundig Woorden
boek der Nederlanden (1855), Nederland 
Oost-Indie (4 delen, 1846-1857), Ons va-
derland en zijn bewoners (1857) . Naas t het 
Aardri jkskundig Woordenboek is hij vooral 
bekend geworden door zijn Biographisch 
woordenboek der Nederlanden (21 delen, 
1852 - 1878), dat hij zelf slechts tot het ar-
tikel Coehoorn heeft kunnen bewerken. Ui -
teraard heef hij hulp van anderen gehad, die 
hem basismateriaal hebben geleverd, maar 
hij heeft veel zelf moeten doen eer de boe-
ken gereed waren. In een tijd dat er nog 
geen schrijfmachines en Computers waren 
heeft Van der Aa een ontiegelijke hoeveel-
heid werk verzet. 

Het Aardri jkskundig Woordenboek 
In eerste instantie is men geneigd te zeg-
gen: wa t heb ik aan zo 'n verouderd woor
denboek dat meer dan 150 j aa r geleden is 
geschreven. In 1997 verscheen bij ui tgeve-
rij Fi latop te Amersfoort De Topografische 
Gids van Nederland, geschreven door 
Frank van den Hoven. Het is een inventari-
satie van z o ' n 15.000 huidige en voormali-
ge Neder landse gemeenten, Steden, wijken, 
dorpen en vooral buurtschappen. Het is een 
lees- en kijkboek me t een schat aan achter-
grondinformatie over de Neder landse cul-
tuurhistorie, infrastructuur, natuur, milieu 
en bezienswaardigheden. Inmiddels zijn er 
weer de nodige ge'meentelijke herindelin-
gen geweest , dus helemaal actueel is ook 
dit boek nu al niet meer. Dit boek is soms 
nuttig voor genealogen. Als men een voor-

ouder tegenkomt , die geboren is in bijv. 
Bergen, dan leert dit boek Bergen niet al-
leen tegen komt als dorp en (voormal ige?) 
gemeente in L imburg maar ook als Buurt-
schap in Noord-Braban t en als dorp, voor
mal ige heerlijkheid en gemeente in Noord 
Holland. Buren vinden we in Gelder land 
maar ook op Ameland . 
Er ligt een Oosthuizen in Noord-Hol land 
ten N . W . van Edam. 

M e n had ook een dorp Oosthuizen aan de 
oostzijde van Ameland . Een oude v rouw 
die in 1825 nog in leven was , had het laats-
te huis meermalen gezien. De inwoners van 
dit dorp, die door de overs t romingen moes-
ten verhuizen begaven zieh naar het ge-
hucht Buren. 

Soms komt m e n namen tegen van personen, 
die in een bepaalde plaats gewoond zouden 
hebben, maar waarvan men niets kan vin
den in de kerkelijke archieven. Meesta l wa
ren dat degenen die niet tot de gereformeer-
de (staats)kerk behoorden. D e navolgende 
voorbeelden mögen dit illustreren. 
In Mijdrecht behoorden de 20 Luthersen, 
die er woonden behoorden tot de gemeente 
W e e s p en de rooms-kathol ieken tot de sta
u e van Nederhors t den Berg. 
In Oosterwolde bijv. woonden enkele 
doopsgezinden, die tot de gemeente van 
Lippenhuizen werden gerekend, de rooms-
katholieken, van welke er 7 woonden wer
den tot de statie van Venhuizen gerekend. 
In Schiedam had m e n destijds een verenig-
de Vlaamse en Water landse Doopsgez inde 
gemeente , die in het midden van de acht-
t iende eeuw te niet is gegaan. D e resterende 
doopsgezinden behoren tot de gemeente 
van die gezindheid te Rot terdam. Z o ook 
een enkele remonstrant . Verder waren er 
5200 rooms-kathol ieken Er word t een over-
zicht van de verschil lende pastoors gege-

Ons Erfgoed, 13e jrg. nr. 2, maart 2005, blz. 77 



ven. Onder de vijfde vond de afscheiding 
van de Jansenisten plaats. De Israelieten 
behoorden tot de r ingsynagoge van Rotter
dam en hadden te Schiedam een bijkerk. 
Bladeren w e verder dan zien w e bijv. bij 
Zuidbroek Dat de doopsgezinden, de evan-
gelisch-luthersen en de rooms-kathol ieken 
kerkelijk tot Sappemeer behoorden en de 
Israelieten tot Hoogezand. 

Het Aardri jkskundig Woordenboek geeft 
niet alleen antwoord over plaatsen en reli-
gies, maar er komen ook heel wat personen 
in voor. 

In 1990 publiceerde mevr. A J . Vennik-van 
der Linden te Rotterdam een Alphabetische 
Index op familienamen voörkomend in Van 
der Aa 's Aardrijkskundig woordenboek, dl 
1-14. 

Te Zal tbommel verscheen bij de Europese 
Bibl iotheek in 1976 een herdruk. - ca 14 x 
400 p . - ( ISBN 3-16-838792-4) 

Ui tgave oorspr. editie Jacobus Noorduyn, 
Gor inchem, 1839-1851 

Overzicht publicaties [53] 
H. Klunder 

Z. Hissink-Kerkdijk: Genealogie Bie leman 
vervolg. [1750-1984.] Oostgelders T.G.B. , 
l e kwart . '05 . 

P . Sanders: Genealogie Branderhorst . 
[Vervolg, 1 7 7 6 - 1 9 0 9 . ] G.T.M.W.B.Bw. , 
j an . '05 . 

M.P . Neuteboom-Die leman: Tien genera-
ties Coenen (Van Zegenwerp) 14e - 17e 
eeuw. [Vervolg: s tamreeks, vöör 1400-
1646.] Brab. Leeuw, no . 1 '05. 

J .A. van der Heijden: Van moordenaar tot 
eerzaam burger - Hendr ik Cost Often uit 
Dinther (1580-1650) - zijn voorouders en 
verdere familieleden (vervolg) . 
[Patroniemen, 1540-1804.] Gen. Tijdschr. 
O . - B r a b a n t j a n . '05 . 

D.F.C. Kuperus : D e afkomst van de A m -
sterdamse vondel ing Johannes Cuperus -
s tamvader van een schippersfamilie uit 

Noordwolde (Fr.). [Vöör 1600-1853.] Gens 
Nostra , feb. '05 . 

T. Frijters: Kwartierstaat van Mar ia Helena 
Dekkers . [Van Halteren, Muijsenberg, 
Nijnatten.] G.T.M.W.B.Bw. , j an . '05 . 

K.J. Slijkerman: De oudere generat ies van 
het geslacht Droogendi jck alias D e Licht 
uit Charlois. [1575-1726.] Ons Voorge-
slacht, j an . '05 . 

G.A. Klein: Aanvul l ingen en correcties op 
kwartierstaat Frijters. G.T.M.W.B.Bw. , 
j an . 05 . 

J. Geenen, G. Delen: Geenen uit Heeze en 
Geenen uit Zesgehuchten. [Vöör 1610-
1820.] Gen. Tijdschr. O.-Brabant, j an . '05 . 

G.J. Goorman: Genealogie Lubber t op Na-
berhuis . [Voorvader van o.a. Geltink, 
Heetbrink, Fox, Overvelde, Scheuters , 
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1570-1888.] Oostgelders T.G.B. , l e k w a r t . 
'05 . 

A. Schuttelaars: He t nageslacht van Hen-
rick van Kuythem en Mechtel t v a n G e r -
w e n - Een Bossche familie V a n G e r w e n in 
de zestiende eeuw. [Voor 1450-1601.] 
Brab . Leeuw, no. 1 '05 . 

L.J. Jonkhout: De familie H o o g e m o e t uit 
de Westhoek. [Voor 1600-1911.] G.T.M. 
W . B . B w . J a n . '05. 

K.J. Slijkerman: Een geslacht M o l e n a e r uit 
Rhoon. [1635-1729.] Ons Eerfgoed, jan. -
feb. '05 . 

L. Adriaenssen: Para l ipomena M o o n e n - 4. 
M o o n e n in de grensstreek. [Vervolg, 1650-
1889.] Brab . Leeuw, no . 1 '05. 

P . Sanders: Genealogie (Van) N i e u w k o o p 
uit Wijk. [Vervolg, 1847-1976.] G.T .M.W. 
B . B w . J a n . '05. 

A . B . Maliepaard: De oudste generaties van 
de families N o u w e ( n ) te Ridderkerk en 
Hendr ik-Ido-Ambacht . [17e eeuw-1847.] 
Ons Voorgeslacht , j an . '05 . 

A . M . Bosters: V a n Oolen . [Vervolg, West -
Brabant , 1641-1899.] Brab. Leeuw, no . 1 
•05. 

L. Baer ts -Oskam, H .M. Kuypers , G. Os -
kam, F.H.J, van Aesch: Kwart ierstaat van 
mevrouw L. B a e r t s - O s k a m - Deel 1. [Van 
d e r Graaf , S t u u r m a n , O o m s . ] Ons Voor
geslacht, feb. '05 . 

P .M. Kernkamp: Tussen Reformatie en Re-
volutie - De familie P a s p o o r t te Delft. [16e 
eeuw-1828.] Ned . Leeuw, feb. '05 . 

L. Adriaenssen: In memor iam Kees van den 
Brekel - Aanvul l ingen op de s tamboom P i j -
n e n b u r g . [16e-17e eeuw.] Brab . Leeuw, 

no. 1 '05. 

G. Kinds-Renskers : Kwart iers taat van Gra-
da Catharina Renskers . [Ter W e e m e , 
Schreurs, Boeij ink.] Oostgelders T.G.B. , 
l e k w a r t . ' 0 5 . 

J. van Gils: De afs tammelingen van Jan de 
Roy. [Vervolg, ook D e Rooi j , Ti lburg 
1856-1987.] Brab . Leeuw, no. 1 '05 . 

C A . van Burik, M.S .F . K e m p : Het Wijkse 
geslacht Smeets - Van Coddenoerde - V a n 
Schuylenburch en de relatie me t het gea-
delde geslacht V a n Schuylenburch - III 
Genealogie V a n Schuylenburch te Wijk 
bij Duurs tede (vervolg) . [1513-1692.] Ned . 
Leeuw, feb. '05. 

J. Groenendijk: He t geslacht SIegh in Ga
meren. [16e eeuw-2001.] G.T .M.W.B.Bw. , 
j an . '05 . 

T. Strik: Kwart ierstaat Strik (vervolg) . 
Gen. Tijdschr. O.-Brabant, j an . '05 . 

G.C.M. van Dijck: Jheronimus Bosch van 
moederszi jde - Een lastige puzzel . [Van 
Vechel , V a n H y n t h a m , middeleeuwen. ] 
Brab. leeuw, no. 1 '05. 

G. Verhoeven: De familie V e r h o e v e n uit 
Altena. [Vervolg, 1755-1874.] G .T .M.W.B. 
B w . J a n . '05. 

W. Van Hoorick: De familie V o e t in Oost-
en Zeeuws-Viaanderen. [1600-2004.] 
Vlaamse Stam, jan.-feb. '05 . 

Redact ieadressen 
De redactieadressen van de genoemde peri-
odieken vindt u in Ons Erfgoed, lie jaar
gang nr. 2, blz. 74 
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Zwanger van de baas 
K.J. Sl i jkerman 

N o g in de late Midde leeuwen was het een 
a lom aanvaard gegeven dat er voor of t i j-
dens een huweli jksverbintenis een of meer 
buitenechteli jke kinderen konden worden 
verwekt . In die tijd zijn vooral uit de maat-
schappelijk hogere regionen daar talloze 
voorbeelden van overgeleverd. Het kon ge-
beuren dat een bastaard gewoon in het ge-
zin van de verwekker werden opgevoed en 
volwaardig als diens eigen kind werd be-
schouwd, al kon de geboorte aan de ver-
keerde zijde van het laken wel erfrechte-
lijke konsekwent ies hebben. N a de Refor-
mat ie echter werd bastaardij onder brede 
lagen van de bevolking steeds meer als on-
aanvaardbaar en in strijd met de Christelij-
ke Leer beschouwd. Uiteraard bleven bui
tenechteli jke geboorten in alle geledingen 
van de maatschappij onverminderd voorko-
men . 

Het gebeurde geregeld dat bijvoorbeeld een 
dienstmeisje zwanger raakte van haar werk-
gever. Voora l bij de wa t beter gesi tueerden 
werd dan nogal eens een regeling getroffen 
om de schade voor de verwekker en zijn 
familie zo beperkt mogeli jk te houden, 
waarbij veelal dan in mindere mate het wel-
zijn van de moeder en de kleine in het oog 
zal zijn gehouden. Een voorbeeld hiervan 
vond ik in een akte van 14 mei 1670 1 . Toen 
compareerde voor schepenen van Strijen 
Aerjaentgie Aerts , j o n g e dochter ' leggende 
j egenwoord igh int c raembedde van een jon
ge soon', en verklaarde met de rechterhand 
op de linkerborst ten verzoeke van de stad-
houder van de bal juw van het Land van 
Strijen, dat n iemand anders de vader van 
haar kind was dan de Klaaswaalse ge-
rechtsbode Wil lem Dircxen Oostende. Zij 

anno 1670 

verhaalde dat hij haar 'geinpregneert en be-
swangert ' had terwijl zij toen al een maand 
of zes ten zijnen huize als dienstmeid 
woonde . Zij was met haar werkgever des 
avonds in de schuur aan het voeren, terwijl 
de v rouw des huizes afwezig was , en op 
een gegeven moment 'hy haer int hoey 
wierp ende soo met haer converseerde, wel-
cke vleescheli jcke conversatie sij déposante 
verclaerde met den voorn. Oostende bij oc-
casie gecontinueert te hebben ontrent ses 
maende daeraenvolgende totdat sij dépo
sante van de voors . Oostende uyt de huyr 
gingh' . Gezien de voortdurende gemeen-
schap tussen baas en dienstmeid moet dit de 
laatste toch niet geheel onwelgeval l ig zijn 
geweest! Aeriaentgie verklaarde verder uit-
drukkelijk voordien noch nadien met ie-
mand anders vleselijke conversatie gehad te 
hebben. Mede compareerden Bastiaentgie 
Cornel is , Griettie Pieters, Mar iggie Sy-
mons , Jannitgie Gerrits , Crijntgie Aerde , 
Lijsbet Jans en Lijsbet Giljams, allen w o 
nende aan of omtrent de Strijenschen West-
dijck en buurvrouwen van Aer t Aeri jens 
Corendijcker, de vader van voornoemde 
j o n g e moeder Aerjaentgie Aertsdr . Zij be-
zworen dat zij 's-nachts tussen zondag 11 
en maandag 12 mei 1670 Aerjaentgie had-
den bijgestaan bij de geboorte van haar 
kind en dat zij in haar barensnood had ge-
zworen dat n iemand anders de vader van 
haar kind was als genoemde Oostende. 
Voor t verscheen haar vader Aer t A. Coren
dijcker en verklaarde dat de huisvrouw van 
Oostende zowel in zijn huis als te West
maas gepoogd had om met hem tot een ak-
koord te komen om te voorkomen dat Aer
jaentg ie in haar barensnood haar m a n als 
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vader van het kind zou opzweren. Tevens 
dat Corendijcker zijn dochter 'soude aenne-
m e n en alimenteren' en Oostende daarvan 
zou ontlasten, maar Corendijcker wilde niet 
naar het ontkennen van Oostende en de 
voorstel len van diens v rouw luisteren. In 
plaats daarvan had hij 'de aenneminge ' van 
het kind en een som van 200 gulden geeist. 
N a heen en weer bieden was Corendijcker 
tot een som gelds van 150 gulden gekomen, 
maar de v rouw van Oostende had niet ver-
der dan een bedrag van 100 gulden willen 
gaan. O p zaterdag voor Pasen had de vrouw 

van Oos tende aan het huis van Corendijc
ker 'een packkie linde tot luyren' voor het 
kindje laten bezorgen, aldus de getuigenis-
sen. H o e de zaak verder is afgelopen heb ik 
niet kunnen uitvinden. Misschien is het 
kindje nog voor de doop gestorven. Te 
Strijen en ook te Wes tmaas vond ik al thans 
geen doopakte van de borel ing. 

1. Gemeentearchief Dordrecht, Recht. Arch. 
Strijen inv. nr. 56, fol. 156 vs. e.V., akte dd. 14 
mei 1670 

Fusie van streekarchieven Hollands Midden en Krimpenerwaard 
tot Streekarchief Midden-Holland 
Met ingang van 1 januari 2005 zijn het Streek
archief Hollands Midden en het Streekarchief 
Krimpenerwaard (vestigingsplaats Schoonho-
ven) samengevoegd tot het Streekarchief Mid
den-Holland met als vestigingsplaats Gouda. 
De vestigingsplaats Schoonhoven is opgeheven. 
Het bezoekadres blijft Groeneweg 30 te Gouda. 
Ook de openingstijden blijven zoals die in 
Gouda waren. Het nieuwe streekarchief is een 
organisatie met een werkgebied van ruim 
220.000 inwoners in elf gemeenten 
(Bergambacht, Gouda, Krimpen a/d IJssel, 
Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk a/d IJssel, 
Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen 
en Zevenhuizen-Moerkapelle) en beschikt over 
een collectie van ruim 7000 strekkende meter. 

Ongemak 
De samenvoeging zal gepaard gaan met onge
mak voor het publiek. Een omvangrijke verhuis-
operatie Staat voor de deur. Daarbij komt dat de 
beschikbare depotruimte in Gouda te beperkt is 
om alle archieven en collecties van het voorma-
lige Streekarchief Krimpenerwaard probleem-
loos in Gouda te bergen. De hele logistieke 
operatie zal naar verwachting eind juni afgerond 
zijn. Vanaf dan zullen de stukken weer beschik-

baar zijn. In verband met de verhuizing zal 
het streekarchief van 6 juni tot en met 20 ju
ni 2005 gesloten zijn voor bezoekers. 
De volgende archieven uit het voormalige 
Streekarchief Krimpenerwaard worden in ieder 
geval in Gouda ondergebracht: alle overheidsar-
chieven, de kerkarchieven en enkele particulière 
archieven. De overige archiefcollecties zullen 
(tijdelijk) in Rotterdam ondergebracht worden. 
Overigens zijn de meeste genealogische bestan
den van de Krimpenerwaard, zoals de akten van 
de Burgerlijke Stand, de Doop-, Trouw- en Be-
graafboeken, de Schoonhovensche Courant (op 
microfiche) en de notariële archieven nu al in te 
zien in de studiezaal in Gouda. 

Gedetailleerde informatie komt op onze web
site www.groenehartarchieven.nl. Raadpleeg 
deze regelmatig. Hierop komt een lijst van 
Het nieuwe Streekarchief Midden-Holland be
schikt over uniek materiaal over de geschiede-
nis van zowel de Hollandse Steden Gouda en 
Schoonhoven als het platteland van de Krimpe
nerwaard en de Zuidplaspolder. Het wil bezoe
kers de geschiedenis van de betreffende regio en 
een breed gebied daaromheen opnieuw laten 
beleven. 
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Genealogische Vereniging Prometheus 
Technische Universitei t Delft 

M E D E D E L I N G E N B L A D 

Nr. 2 14 e j aa rgang maart-apri l 2005 

De cd-presentatie op 12 april 

Zoals in het vorige nummer van 'Ons Erfgoed' al is aangekondigd, vindt op dins-
dagavond 12 april de presentatie plaats van de door de Genealogische Vereniging 
ui tgebrachte cd-rom met daarop Kwariers ta tenboeken I t /m XII en alle j aa rgangen 

van Kronieken. 

Deze uitreiking vindt plaats in het 
PSOR-cafe , Pieter Calandweg 1, 2628 C P Delft. 

Aanvang 19.00 uur (zaal open 18.45 mir). 

A g e n d a 

19.00 Huishoudel i jk gedeelte (de leden hebben hiervoor een persoonli jke ui tnodiging 
ontvangen) . 

20.00 Open ing openbaar gedeelte door de voorzitter, de heer 
H. Fe ikema. 

20.05 Presentat ie van de cd-rom door de eindredacteur, de heer D . Korbee . 

20.15 Lezing: 'Digitaal genealogisch onderzoek' door de heer H .M. Morien: 1. Tnleiding 
en gebruik van de verschil lende soorten cd-roms' . 

20.45 Pauze , waar in 
- Koffie of een andere consumptie gekocht kan worden; 
- D e cd-rom gekocht kan worden voor 45 euro en een eerder bestelde cd kan wor
den afgehaald. 

21.15 Vervo lg van de lezing: 'Digitaal genealogisch onderzoek' door de heer 
H .M. Mor ien: 2. 'Internet en archieven' . 

22.00 Sluiting. 
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Niet- leden van de Genealogische Verenig ing zijn van harte w e l k o m ! 
Het is een goede gelegenheid nader kennis te maken met de vereniging. 

Tot ziens op 12 april! 

Vragen en contacten 
Gratis voor abonnées 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 geinteresseerden. 

Duitsland zijn gegaan. 
Er is immers in Viaanderen ook niet veel winst 
voor hen te behalen; vooral niet omdat er een 
oorlog met Frankrijk in de lucht hangt. 

Amstel verblijft geruime tijd in het graafschap 
Cleve, en ook Velsen komt naar Duitsland 
(Bron: P.J. Blok, Geschiedenis van het Ned. 
Volk). 

Antwoord vraag betreffende Hendrik van 
Woerden (OE 2005.1) 
Bron: N. Plomp, Het wapen met de drie ruiten, 
in: Mededelingen Historische Vereniging Woer
den en omstreken, nr. 8 (ca. 1962), blz. 15-16. 

"Bekend is het verhaal van de moord op Floris 
V, waarbij .Herman van Woerden, Gijsbrecht 
van Amstel en Geraerdt van Velsen de hoofdfi-
guren zijn. 
Na de moord gaan zij er met haast vandoor. Am
stel en Woerden komen na een omweg aan het 
Vlaamse hof, waar zij goed ontvangen worden. 
Wanneer de nieuwe graaf Floris' zoon Jan, in 
Zeeland komt, gaan zij ook daarheen en bieden 
de graaf hun diensten aan (Bron: Rijmkroniek 
van Melis Stoke). 
Maar ondanks hun Engelsgezindheid moet de 
graaf hier niets van hebben. Integendeel, hij is 
zelfs zeer verbolgen dat het Vlaamse hof de 
moordenaars van zijn vader zo goed heeft ont
vangen. 
Er is voor de bannelingen wel heel weinig kans 
om hun verloren bezittingen terug te krijgen. 
Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat zij, zoals 
verscheidene geschiedschrijvers beweren, naar 

En waar bleef Herman van Woerden? 
De achttiende-eeuwse schrijver Halma vertelt 
dat hij naar Coesfeld (Westphalen) is gegaan, en 
daar in het huwelijk is getreden met Ermgart van 
Reutlingen. Hieruit zou een familie Harmens 
von Coesfeld stammen. 
Wat is er waar van dit verhaal? Waarschijnlijk 
weinig of niets. In Coesfeld hebben de stadsar-
chivaris, Dr. Huer, en de kerkelijk archivaris, de 
Heer Bernhard Mehring, in 1957 voor mij een 
onderzoek ingesteld. Zij hebben echter niets 
kunnen vinden. 
Later vond ik een ander spoor. Rietstap geeft in 
zijn Armorial Général een wapen weer van de 
familie von Troisdorf (bij Gülich). Deze familie 
voert het zelfde wapen als Herman van Woer
den. Is hier misschien sprake van verwantschap? 
De archivaris van Troisdorf, de Heer Rolf Mül
ler, kon mij in 1957 geen gegevens verstrekken 
die wat licht in de zaak brachten. 
Toch heb ik deze familie Troisdorf steeds in ge
dachten gehouden. Het zou namelijk niet onmo-
gelijk zijn dat van Woerden bij Gülich (Gulik) 
terecht kwam, doordat Willem van Gulik in de 
Vlaamse oorlog een bondgenoot van de Vlaam
se graven was. Misschien zijn Amstel en Woer-
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den met hem meegegaan naar Duitsland. 
Later vond ik het volgende: 
Rodolph van Woerden, zoon van Jan, borgtocht, 
voor de Hertog van Gelre en Gülich, jegens de 
graaf van Cleve 1395. Wapen: drie ruiten, met 
in het hart een halve maan (Gelre noemt als 
bron: Dusseldorf, Cleves-Mark No. 580). 
Dit is een uitermate belangwekkend gegeven. 
Hier hebben we dus een Van Woerden die in de 
omgeving van Troisdorf wordt genoemd. 
Een ander gegeven nog: Een zekere Maes van 
Troestorp (Troisdorf), wordt tweemaal genoemd 
in de vijftiende eeuw, onder de mannen van de 
Hertog van Berg en die van de Graaf van der 
Marek. Hij voert het wapen van de Van Woer-
dens, drie rode ruiten op goud, bij hem echter 
vergezeld van een barensteel van azuur (Bron: 
Gelre). 
Is hij verwant aan de zojuist genoemde Rodolph 
van Woerden? 
We weten het niet. Er zijn veel meer gegevens 
nodig, om de geheimzinnige waas, die er hangt 
rond de verdwijning van Herman van Woerden, 
te doordringen. 
Maar het begin is er. Mogelijk komt er bij ver-
der onderzoek meer voor de dag." 

Lindeman/Harwig 
Ik zoek gegevens over het echtpaar Adam Lin-
deman geb. plm 1675 en zijn vrouw Swaen 
(Susanne Maria?) Harwig geb. 02 april 1678 te 
Vriezenveen (?). Zij trouwden te Vriezenveen 
op 22 oct. 1699. Uit dit huw. 1 dochter bekend 

Jannetje geb. Vriezenveen op 03 maart 1709. 
Adam was ingedeeld in het regiment van Karel 
Lindeboom. 
F. Harwig, Hendrik van Viandenstraat 7, 
8061 CVHasselt , 
E-mail: fransharwig@wanadoo.nl 

Visser 
Hendrik Franse Visser trouwde in 1733 met 
Maria van Maarsseveen uit Cockengen. Ze 
trouwden in Ter Aa. Hendrik Fransse Visser 
Kwam uit Portengen. De vader van H.F.Visser 
heette Frans Visser, 'woonende bij de Portengse 
brug'. Gaarne genealogische data van het voor-
geslacht van H.F.Visser. 
R.J.Visser, Steynlaan 54, 3851 BT, Ermelo. 
E-mail aches: rjvisser.l@chello.nl 

Van Brederode 
Omdat de naam "van Brederode" in mijn stam-
boom voorkomt ben ik op zoek naar de her-
komst hiervan. Van welke tak Robert Geerts 
van Brederode, geboren plm. 1765, een afstam-
meling is. En of er een stamboom bekend is 
waar zijn naam of de naam van zijn dochter: 
Elizabeth Roberts van Brederode in 
voor komt. Maar ook, of er nog meer namen 
bekend zijn van mensen die van dezelfde tak 
afstammen. 
Stina Kruizinga 
email: Foxtrot38@hotmail.com 
tel. 0597 - 424328 

Bestellisten 
O p onze site onserfgoed.com v indt u een overzicht van de door ons te leveren produc-
ten. 

A a n d i t n u m m e r w e r k t e n m e e : 
B. De Keijzer, Zuidbroek 141, 2861 LK 
Bergambacht (www.gena.nl) 
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 
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Van rakkers en gemeente-ezels (6) 
D e politie in de loop der tijden (1400-1940) in een genealogisch perspectief 
JW. Koten 

Nachtwacht 
Door de aanhoudende klachten werd de 
nachtwacht geleidelijk aan onder bevel ge-
steld van de reguliere dagpolit ie. De politie-
inspecteurs in grotere plaatsen kregen de 
eindverantwoordeli jkheid om eventueel ge-
melde onregelmatigheden tijdens de nacht-
dienst te onderzoeken en daarvan zo nodig 
proces verbaal op te stellen. Dat was een 
aanzienlijke werkverzwar ing want de mees-
te nachtwachten konden amper schrijven. 
Geleidelijk aan ging de nachtwachtfunctie 
steeds meer gelijken op een reguliere poli-
tiefunctie. De nachtwacht wordt een nacht-
politie. O p den duur ziet men dat steeds 
meer gewone politiefunctionarissen ook 
nachtdiensten gaan draaien. D e nachtwacht 
werd dus geleidelijk in de gewone politie-
dienst gei'ntegreerd. In Delft werd de nacht
wacht in 1876 opgeheven, in Amsterdam in 
1881. Op het platte land en de kleinere pro-
vincieplaatsen verdween de nachtwacht 
veel later. Uiteraard waren financiele m o -
t ieven de belangrijkste waarom dit instituut 
op het platteland zo lang overleefde. Dag
politie was duurder dan de nachtwacht . 
Men Steide immers hogere professionele 
eisen aan de dagpolit ie. Vooral kleine plaat
sen hielden de dagpolit ie zo klein mogeli jk 
en handhaafden de relatief veel goedkopere 
nachtwachten 1 . 

Zie hier enkele plaatsen waar de nacht
wacht rond 1881 nog functioneerde met 
tussen haakjes het aantal nachtwachten, 
's Gravenhage (219), Groningen (14), Til-
burg (6), Maastr icht (6), Dordrecht (35), 
den Bosch (20), den Helder (39) 2 , Deventer 

(6) , Middelburg (20), Amersfoor t (12) , 
Roe rmond (6), Gor inchem (10), Meppe l 
(13) , Assen (17). In het gehele land waren 
er nog maar 1276 nachtwachten tegenover 
3426 agenten die dag- en nachtdiensten 
draaiden. 

D e oprichting van de rijksveidwacht 
Een noviteit, door Thorbecke ingevoerd, 
was de oprichting van het korps rijksveid
wacht . Door de verzelfstandiging van de 
gemeentepol i t ie waren er taken overgescho-
ten die niet konden worden uitgevoerd van-
w e g e de gemeentegrenzen. De bevoegdheid 
van de gemeentepoli t ie strekte zich uit tot 
aan de gemeentegrens . Slaagde een dief er 
in de gemeentegrens te passeren dan kon 
m e n de crimineel niet meer achterna. Sa-
menwerk ing tussen de gemeentel i jke poli-
t iekorpsen was vrijwel onmogeli jk. M e n 
heeft overwogen daarom in plaats van de 
r i jksveidwacht de marechaussee deze taken 
te laten vervullen. Doch hiertegen bestond 
nogal weerstand, vooral omdat de mare
chaussee een militair wapen was . Dat bete-
kende dus dat de politie ondergeschikt was 
aan de minister van oorlog. De minis ter van 
just i t ie wenste een eigen inbreng te hebben 
in de polit ietaken en dat werd de rijksveid
wacht . 

O p 17 december 1851 werd deze mogeli jk-
heid geopend. Toqh was er veel weers tand 
in de kamer. M e n besefte wel dat een 
"staatspolitie" onder just i t ie beter en effici-
enter werkte dan een versnipperde gemeen
tepolitie die maar in beperkte mate door de 
minister van Binnenlandse Zaken werd aan-
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gestuurd. Bovendien moes t justi t ie voor de 
parketdiensten vaak een beroep op maré
chaussée of gemeentepoli t ie doen. Deze 
bijstand gaf wel eens problemen. Ondanks 
de noodzaak van een landelijke dienst vond 
men de prijs die de burgers aan burgerrech-
ten moesten betalen te hoog. De staatkundi-
ge gebeurtenissen in Frankrijk (de zoveelste 
revolutie) bracht de politiek op andere ge
dachten. O p 11 november 1856 werd door 
de Tweede K a m e r met de oprichting van 
een beperkte r i jksveidwacht ingestemd. Er 
k w a m een kleine door just i t ie geleide 
staatspolitie (de ri jksveidwacht) , voorname-
lijk voor plat telandstaken die de gemeente
politie moes t laten liggen. O p 1 j an . 1858 
werd deze wet officieel van kracht. De 
ri jksveidwacht zou zieh primair moeten be-
zighouden me t de taken die eerder door een 
opziener van de jach t en visserij werden 
vervuld 3 . Daarnaast kreeg men brede be-
voegdheid voor de handhaving van de 
openbare orde en veiligheid op het platte-
land. In arrondissementssteden was er ook 
nog de taak van de gerechtsdienaar (parket-
politie dus) . 

Parketpolitie 
Voor de taak van parketpol i t ie 4 werd extra 
mankracht gereserveerd. Dit hield in dat de 
brigade in een plaats me t een arrondisse-
mentsrechtbank wat meer mankracht kreeg 
toegewezen. De parketfunctie hield in: het 
voorgeleiden van gevangenen en het hand-
haven van de orde tijdens de rechtszittin-
gen. De r i jksveidwacht was onderdeel van 
het ministerie van justi t ie, de minister van 
just i t ie was de hoogste baas. Daardoor was 
just i t ie wat betreff de polit iediensten "baas 
in eigen huis", men hoefde geen beroep 
meer te doen op de gemeenteveldwachters 
en de als autoritair beschouwde maréchaus
sées. 

Veldpolitie 
De veldtaken van de ri jksveidwacht hielden 
vooral het toezicht op de (bijgestelde) 
jacht - en viswet in. Het is duidelijk dat voor 
het aspect ordehandhaving op het platteland 
de gemeenteli jke veldwacht en de rijksveid
wacht elkaar t egenkwamen. Competent ie-
prob lernen konden dan voorkomen. De re-
gel was dan dat de gemeentepoli t ie zieh 
dienstbaar moes t opstellen. De rijksveid
wacht kreeg het voor touw zodat bij gelijke 
rang de ri jksveldwachter altijd iets hoger 
s tond 5 . Vooral v o o r zaken die de gemeente
lijke grenzen overschreden had de rijks
veidwacht een belangrijke opsporingstaak 
omdat de gemeenteli jk veldwachter hier het 
gezag miste. Voor het bestrijden van de bo-
vengemeentel i jke (regionale) criminaliteit 
kreeg de ri jksveidwacht een belangrijke 
taak die uiteindelijk in een centrale recher
che dienst zou ui tmonden. 

Onbezoldigd rijksveldwachter 
De ri jksveidwacht kende ook de functie on
bezoldigd rijksveldwachter. M e t de toeken-
ning van deze titel kreeg betrokkene dan de 
bevoegdheid van ri jksveldwachter zonder 
dat de beloning van deze functionaris ten 
laste van de begroting van just i t ie zou kö
rnen te liggen. Vaak werd de titel onbezol
digd ri jksveldwachter toegekend aan functi-
onarissen die uit hoofde van een andere 
aanstell ing werden bezoldigd maar die een 
ruimere bevoegdheid moesten hebben dan 
hen in hun oorspronkelijke functieomschrij-
v ing was toegekend. Boswachters , j ach top-
zieners e.d. maar ook gemeenteveldwach
ters en rechercheurs van de gemeente kon
den als onbezoldigd ri jksveldwachter wor
den aangesteld zodat zij ook buiten de ge-
meentegrenzen mochten optreden. Onbe
zoldigd ri jksveldwachters waren niet "geka-
zerneerd", meer wel organiek bij een briga-
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de ingedeeld. Ondanks het geringe aantal Weert 
r i jksveldwachters was door het aanstellen Meijel 
van onbezoldigde krachten de invloed van 
de ri jksveidwacht groter dan men, afgaande Brigade Venlo 
op de formele (papieren) sterkte, zou ver- Venlo 
moeden . Dat deze dubbele petten, allerlei 
bevoegdheidsproblemen bij de leiding en Venray 
loyali tei tsproblemen bij betrokkenen gaf 
laat zieh gemakkeli jk raden. 

idem 
idem 

brigadier- rijksveld
wachter 
brigadier-ti tulair 

Organisat ie r i jksveidwacht 
De rijkswacht werd verdeeld over vijf dis-
tricten overeenkomst ig de ressorten van de 
gerechtshoven ( 's-Hertogenbosch, Arnhem, 
Assen, ' s -Gravenhage en Amste rdam) . De 
procureur-generaal was de leidinggevende. 
De dienst was verdeeld in brigades, waarbij 
in iedere plaats met een arrondissements-
rechtbank een brigade werd geposteerd. De 
ri jksveidwacht was een betrekkelijk be-
perkte politiedienst. Als voorbeeld hier een 
overzichtje van de Rijksveidwacht in Zuid-
en Midden Limburg (rond 1895) die ui-
teraard als directeur de procureur-generaal 
te 's Her togenbosch had. 

Brigade Maastricht: Brigadier-majoor 
veldwachter 

St Geertruid brigadier titulair 
Gulpen idem 
Schimmert idem 

Brigade Geleen 

Nieuwenhagen 
Schinnen 
Born 

Brigade Roermond 
Roermond 

Maasbracht 
Baexem 

Brigadier-majoor titu
lair 
veldwachter 
idem 
ri jksveldwachter 

brigadier- rijks
veldwachter 

ri jksveldwachter 
idem 

O m d a t in de zuidelijke provincies de mare-
chausseebezet t ing groot was werd de rijks
veidwacht betrekkelijk beperkt gehouden. 
In de noordelijke provincies ontbrak de ma
réchaussée en was het aantal r i jksveldwach
ters relatief groter. 

De r i jksveldwachters hadden een wat betere 
honorer ing en meer bevoegdheden . Bij po-
li t ieambtenaren van gelijke rang had de 
r i jksveldwachter de leiding. Zij genoten 
derhalve meer prestige. Geen wonder dat 
nogal wat gemeenteveldwachters maar 
vooral maréchaussées op deze functie aas-
den. De ex-marechaussee werd als rijks
veldwachter beter betaald en bovendien 
was men ontslagen van de mili taire ver-
plichtingen en de gedwongen kazernering 
die een huwelijk be lemmerde . 

Het verschijnen van het Algemeenpolitie-
en opsporingsblad. 
Een belangrijke nieuwigheid . zeker voor 
genealogen, was het verschijnen in 1851 
van het Algemeen politie- en opsporings
blad . In dit blad kan men van aile personen 
die benoemd werden tot de ri jksveidwacht, 
de benoemingen en mutat ies vinden. Ook 
vindt men daar de benoemingen van de ho-
gere politie functipnarissen vermeld. In la
tere jaargangen vindt m e n er ook de muta
ties van de rijkspolitie in het a lgemeen. 
Voor genealogen een ongekende rijke bron 
dus. In dit blad staan ook de openstaande 
advertenties voor de gemeentepol i t ie met 
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aangeboden salaris en emo lumen ten 
(dienstkleding, woning , extra's). De gebo-
den jaarsalarissen in de période lagen tus
sen de 200 en 300 gulden, exclusief de ver-
goeding van de uniformkosten. Veelal 
vraagt men als agenten ex-militairen (ex-
cavaleristen) die gunstig zijn gepaspor-
teerd 6 . 

een bureau hebben, turf en licht betalen, 
zieh steeds ordelijk voordoen, zieh goed 
kleden om met de autoriteiten te spreken 
etc. en men moet zieh verwunderen hoe hij 
met zijn gezin kan blijven bestaan. Het ge-
volg is in armoede vervallen en schulden te 
maken en gevaar te lopen de onafhankelijk-
heid te verliezen. 

M a r é c h a u s s é e 
De oprichting van de ri jksveidwacht die 
nagenoeg dezelfde functie vervulde als de 
maréchaussée had grote invloed op de ont-
wikkel ing van dit laatste korps. Aangezien 
de r i jksveidwacht betere condities (meer 
loon, en geen militaire tucht) bood, was het 
niet verwonderl i jk dat veel maréchaussées 
naar deze dienst overstapten. Daarbij kwam 
nog dat in het politieke hart veel bewinds-
lieden met de militaire maréchaussée wei 
nig op hadden. Vooral just i t ie vond dat de 
maréchaussée zieh te onafhankelijk opstel-
de. Vandaar dat de rechtbank een dienstwil
lige ri jksveldwachter verkoos, die boven-
dien de minister van justi t ie als hoogste ge-
zagsdrager had. 

Het was duidelijk dat door de massale uit-
tocht de maréchaussée begon te disfunctio-
neren door gebrek aan mankracht en kwali-
teitsverlies. Bovendien was de motivatie bij 
het wapen geslonken omdat de arbeidsvoor-
waarden ronduit ongunst ig waren. Er be-
staat weinig lust om bij dit korps over te 
gaan, zo Steide een inspecteur. Een voorna-
m e reden was de läge soldij, de zware 
nacht- en dagdienst , de grote verantwoorde-
lijkheid en de strenge discipline. Onze 
zegsman ging verder: zijn mijn informaties 
juist dan heeft een brigadier slechts 8 cents 
meer dan een man; daarvan blijft nog en 
gedeelte in reserve zodat hij slechts 5'A 
meer ontvangt. Nu moet deze commandant 

O p grond hiervan werd in 1857 weliswaar 
een bescheiden soldijverhoging doorge-
voerd maar deze verhoging was toch onder 
de maat . De zaak werd steeds nijpender, 
maar de minister deed niets. De houding 
veranderde pas toen in 1870 de Frans-
Duitse oorlog uitbrak en de bewaking aan 
de grens moest worden opgevoerd. Er wer
den diverse noodmaatregelen afgekondigd 
die niet werkten, zodat de sterkte van de 
maréchaussée moes t worden opgevoerd. 
Tandenknarsend moes t bovendien een ho-
ger soldij aan de maréchaussée worden toe
gekend. Het einde van het liedje was , dat 
toen de Frans-Duits oorlog voorbij was de 
minister voorstelde de maréchaussée maar 
op te heffen. Hiertegen k w a m e n de Bra-
bantse en Limburgse bestuurders in geweer. 
De maréchaussée die belangrijke politie-
diensten deed drukte niet op de gemeente-
begrot ing. De zuidelijke burgemeesters , die 
een gezamenli jke actie begonnen, kregen 
steun van de Prins der Neder landen (in
specteur van het korps), zodat de minister 
van deze opheffing afzag. Zeer tegen zijn 
zin moest hij de soldij verhogen tot onge-
veer het niveau van de ri jksveidwacht. 
Hiertoe drong ook koning Willem III aan. 

Maréchaussée ook in de noordelijke provin
cies 
Was de maréchaussée aanvankeli jke een 
soort bezet t ingsmacht van de zuidelijke ka-
thol ieke provincies, in het noorden was 
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z o ' n militaire presentie niet nodig. Daarom 
was het aantal r i jksveldwachters in de noor-
delijke provincies veel groter. De rijksveid
wacht moest ook de grensoverschri jdende 
functies vervullen die in het zuiden door de 
maréchaussée werden afgehandeld. 

Noordelijke provincies worden onrustig 
Het noorden ging tijdens de industrialisatie 
economisch achterlopen. O p het platteland 
heerste veel a rmoede onder de landarbei-
ders. Rond 1870 begon het door de politie-
ke situatie te gisten, ontevredenheid was 
alom. Er heerste grote ontevredenheid in de 
hongerende landarbeidersgezinnen. Een cri
sis in de landbouw ontstond door import 
van goedkoop graan uit de Verenigde Sta-
ten. De ontevredenheid werd aangewakkerd 
door grote socialistische polit ieke leiders, 
zoals Troelstra en Domela Nieuwenhuis . 
De n ieuw aangetreden minister (1881) 
voorzag grote problemen met de ordehand-
having. Hij probeerde de maréchaussée uit 
te breiden met twee n ieuwe divisies (III en 
IV) bestemd voor de onrustige noordelijke 
provincies. Doch herhaalde verzoeken hier-
toe aan de Tweede Kamer waren aan dove-
mansoren gericht. Er was a lgemeen verzet 
vanwege de extra lasten. Doch de politieke 
feiten dwongen opnieuw tot n ieuwe maatre-
gelen toen in 1888 in de veenkoloniale ge-
bieden een grote economische malaise op-
trad. Er braken ernstige rellen uit onder de 
hongerende landarbeiders. De rijksveld
wachters , die tussen de gewone burgers 
woonden , konden de gemoederen niet kal-
meren. Zij misten gezag en waren niet be-
reid zieh tegen de eigen bevolking te keren. 
M e n moes t noodgedwongen en zeer tegen 
de zin legereenheden om assistentie vragen. 
Nada t de rust weer was weergekeerd, richt-
ten verscheidene burgemeesters zieh tot de 
minister om enkele detachementen maré

chaussée in hun gemeente te legeren. De 
openlijke onrust vooral op het Friese platte
land was wel gedempt maar onderhuids 
broeide nog veel ongenoegen en ontevre
denheid. Regelmat ig waren er klopparti jen 
bij polit ieke manifestaties. 

Ten einde raad werd besloten tot een tijde-
lijke detachering van zes detachementen uit 
L imburg naar het noorden. Deze zouden in 
potentièle poli t ieke brandhaarden worden 
gelegerd zoals: Beets terzwaag, Steenwijk, 
Almelo , N ieuw-Amste rdam, Sleen en Val-
te rmond. De Brabantse divisie werd ook 
gevraagd mankracht te leveren. Doch de 
Brabantse divisie had zoveel eigen zorgen 
dat zij geen troepenbijdrage aan de noorde
lijke provincies kon geven. M e n had reeds 
gedetacheerden te Rot terdam in verband 
met onrust onder de havenarbeiders . Maar 
ook in Brabant waren plaatselijk brandhaar
den. Genoemd worden "het zigeunerpro-
bleem", de prob lemen rond het Heike en 
dan de moeil i jke situatie in de noordoost-
hoek gewoonli jk aangeduid als de kwestie 
O s s 7 . Brabant werd gezien als een provincie 
met hoge criminaliteit die slechts met de 
slagklacht van de maréchaussée onder de 
duim kon worden gehouden. Deze ver-
meende hoge criminaliteit was overigens 
geheel ten onrech te 8 en berustte op een dis-
cr iminerende voor ingenomenheid van de 
randstedeli jke elite. 

Tijdelijke legering Limburgse maréchaus
sée in het noorden 
De missie van de tijdelijk gedetacheerde 
maréchaussée naar, het noorden was een 
doorslaand succès. D e plaatselijke overhe-
den putten zieh uit in loftuitingen aan de 
minister. Dit bracht de minister er toe om 
de kamer voor te stellen twee n ieuwe mare-
chausseedivisies voor de noordeli jke pro-
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vincies op te richten. Aanvankel i jk waren 
er vele aarzelingen. M e n kreeg echter plot-
seling haast toen zowel te Fries land als te 
Groningen wederom ernstige rellen optra-
den. Z o zien we dat in 1891 de derde divi-
sie voor Friesland en in 1895 de vierde di-
visie voor Groningen werd ingewill igd. Het 
wapen ( twee divisies) dat, in 1889 nog 10 
officieren en 363 maréchaussées telde ver-
dubbelde . De vier divisies hadden nu een 
sterkte van 18 officieren en 767 manschap-
pen. 

Door reorganisatie van de maréchaussée 
kon men later de kosten van het wapen ver
minderen. Dit leidde tot een ander organisa-
t ieschema: 

l s te divisie hoofdplaats Den Bosch 
(districten: Breda, Eindhoven, Vlissin-
gen), 
2de divisie hoofdplaats Maastr icht 
(districten Roermond en Ni jmegen) , 
3 de d iv is ie hoofdp laa t s A r n h e m 
(districten Zwol le , Zutphen en Amster
dam) 
4de divisie hoofdplaats Groningen 
(districten Assen en Leeuwarden) 

De totale sterkte omvat te 179 brigades 
waarvan 22 gemengd, 68 bereden en 89 on-
bereden) 

O m een zieht te geven op de tweede divisie 
rond 1895: 

Maastr icht Divisie C o m m a n d a n t : 
majoor 

Staf 
District commandan t Maastricht: kapitein 

Brigades te Maastr icht Eysden, Beek, 
Valkenburg, Gulpen, Heerlen, Sittard, 
Schinveld, Kerkrade, Noorbeek, Hoog-
Cruts en Simpelveld 

District commandant Roermond: kapitein 
Roermond, Echt, Thorn, Weert, Hey-
thuysen; Vlodrop, Hel len-Panningen, 
Reuver, Venlo, Horst en Arcen 

District commandant Ni jmegen: kapitein 
Ni jmegen, Grave, Oss , Uden, Boxmeer , 
Well en Gennep 

Totale sterkte van de tweede divisie was : 1 
majoor, 3 kapiteins 1 kwart iermeester , 2 
wachtmees ters te paard en 4 te voet, 15 bri
gadiers te paard en 8 te voet, 89 maréchaus
sées te paard en 39 te voet, 1 hoefsmid, 1 
schrijver. 

Voor genealogen is het noodzakeli jk iets 
van de organisatiestructuur van de maré 
chaussée te weten, omdat deze militairen 
regelmatig verhuisden en dan bij een ande
re onderdeel werden geplaatst. Veel maré 
chaussées die in Maastr icht waren opgeko-
men ziet men bijv. naar de noordeli jke pro-
vincies verhuizen. 

Deze organisatie van de maréchaussée werd 
in 1908 herzien. De eerste divisie blijft in 
's Her togenbosch (264 manschappen) en de 
tweede divisie te Maastr icht (211 man
schappen) . De derde divisie wordt gelegerd 
in Gelderland en Overijssel met als hoofd
plaats Zwol le (157 manschappen en de 
vierde divisie blijft te Leeuwarden (229). 
He t hele wapen telt dan 861 manschappen 
en 626 paarden. Bij de bezuiniging van 
1910 werd het aantal paarden verminderd 
en vervangen door fietsen. Fietsen waren 
door de massaproduct ie ook hier te lande 
aanzienlijk goedkoper dan paarden 9 . 

Noten: 
1. Deze nachtwachten waren uitgerust met, lan-
taarn, piek en sabel. Rond de eeuwwisseling 
was dit eeuwenoude instituut gelukkig nage-
noeg verdwenen. 
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2. De dagpolitie had slechts een Sterke van 11 
politiefunctionarissen. 
3. Het toezicht op de handhaving van de jacht-
wet en de viswet vielen niet onder justitie, van-
daar dat eerst de jachtwet en de viswet moesten 
worden veranderd. 
4. Deze functie was eertijds door de marechaus-
see waargenomen, een dienst die onder de mi
nister van oorlog stond. Met de rijksveldwacht 
kreeg de minister van justitie weer zeggings-
kracht over de eigen parketpolitie. 
5. In feite kwam daar toch weinig van terecht, 
omdat bij de rijkspolitie vrijwel geen hogere 
rangen waren. 
6. Wanneer men uit de dienst trad moest men 
toestemming hebben. Men kreeg dan een pas-
poort dat ook als een soort conduitestaat mag 
worden gezien. Dit paspoort is dus een ontslag-
permissie en niet een document om de grens te 
passeren. 
7. (a) In de Belgische grensstreek bevonden 
zieh veel zigeuners die voor de bewoners van 
het Brabantse platteland, zoals dat werd ge-
noemd, "een ernstige plaag vormden". Manne-
lijke zigeuners hielden zieh bezig met paarden-
handel en ketellappen, de vrouwen met venten 
en bedelen. Conform de wet waren zij onge-
wenste vreemdelingen die de grens over moes
ten worden gezet. Er ontstond toen een kat en 
muisspel tussen de Belgische en Nederlandse 
grensdiensten (marechaussee). Nadat men de 
zigeuners naar Belgie had verplaatst werden zij 
met even bekwame spoed weer naar Nederland 
gedirigeerd. Met list en bedrog probeerde men 
elkaar de loef af te steken. Het was en bleef een 
onoplosbaar probleem. 
(b) De Problemen rond het Heike waren nog 
ernstiger. Dit was een gebied halverwege ten 
zuiden van de weg Breda - Roosendaal. Dit des-
tijds tamelijk onherbergzame gebied was in de 
loop der jaren een vrijzone geworden voor alle 
mensen die iets op hun kerfstok hadden. Vanuit 
het Heike trok men op roof in de verre omge-
ving. Ook maakte men zieh schuldig aan smok-
kel en sluikhandel. Voor het handhaven van de 

orde en rust waren diverse brigades in de omge-
ving geposteerd. Regelmatig waren er toch on-
geregeldheden. 
(c) Tenslotte was er dan het probleem Oss. Dit 
gebied had voor de Napoleontische periode een 
speciale staatkundige status gehad die de handel 
bevorderde wegens de nauwe contacten met het 
Duitse achterland. In dit gebied concentreerde 
zich een vlees- en zuivelhandel. In 1871 begon 
boterhandelaar Jurgens in Oss een margarinefa-
briek, in 1872 gevolgd door v.d. Bergh. Beide 
bedrijven breidden zich uit in binnen- en buiten-
land. Door de verslechterende situatie gingen ze 
in 1908 samenwerken., maar voor de buitenwe-
reld waren ze nog altijd elkaars concurrenten. 
Ze fuseerden in 1927 (Margarine Unie) Twee 
jaar later ontstond uit een fusie met het Engelse 
bedrijf Lever Brothers Limited de Unilever. 
Dat Oss de bakermat is van de belangrijkste 
chemische industrie van Nederland is minder 
bekend. Ruim 80 jaar geleden startte Organon 
hier en werd een wereldwijde producent van 
geneesmiddelen. 
Helaas trok dit gebied ook ongunstig volk aan 
(veelal vanuit Duitsland). De mensen in dit ge
bied golden als agressief en velen vervielen, 
mede door de armoede tot crimineel gedrag. 
Toen een aantal mensen wegens beroving en 
mishandeling werd gearresteerd sloeg de vlam 
in de pan. Door krachtdadig optreden van de 
marechaussee, dat landelijke aandacht kreeg, 
herstelde men snel orde en rust. Doch dit was 
slechts aan de oppervlakte. De spanningen heb
ben nog vele jaren daarna aangehouden, hetgeen 
herhaaldelijk tot ongeregeldheden leidde. Oss 
en criminaliteit waren (ten onrechte) jarenlang 
synoniem. 
8. In feite was het aantal kleinere en grotere de-
licten in zogenaamde criminele plaatsen nooit 
veel meer dan enkele tientallen (10 - 30) per 
jaar. 
9. Bedenk dat de kogten voor een fiets een half 
jaarsalaris vergden. Toen de industriele produc-
tie op gang kwam daalden de prijzen vrij snel. 
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Speurtocht naar de Middeleeuwen (8) 
W.J. Scholl 

In de jaren zestig van de vorige eeuw maakte mr. D. Koning uittreksels van de inschrij-
vingen in de Harderwijkse recognitiehoeken. In de uittreksels worden alle namen ge-
noemd die in zo'n inschrijving voorkomen en in enkele gevallen zijn de uittreksels zo 
compleet dat eigenlijk van,een volledige transcriptie sprake is. De heer Koning heeft dit 
alles op de typemachine uitgewerkt en later met potlood nog körte aanvullingen daarbij 
geschreven. In 2002, bij haar dertigjarig bestaan, bracht Herderewich, de oudheidkundi-
ge vereniging van Harderwijk en Hier den, twee cd-roms uit waarop o.a. de gescande 
'collectie Koning'. Dank zij de moderne techniek is deze collectie met het programma 

Adobe Reader goed te doorzoeken. In deze serie artikelen wordt in de eerste plaats van 
deze bron - via de cd-rom maar ook in originali - gebruik gemaakt om al redenerend de 
genealogische samenhang vast te stellen van Harderwijkers uit de 15e en 16e eeuw. 
Slechts een enkele maal wordt van andere bronnen gebruik gemaakt. 

Inleiding 
Het startpunt van ons onderzoek betreft het echtpaar Peter Proper x Henrickje Lubberts 
dat in 1622 huwde . Het voorgeslacht van Henrickje blijkt echt Harderwijks te zijn. De 
moeder van Henrickje, Aeltje Simons, is een dochter van Symon Alberts Wit en Wouter-
tje Dageraet . In deze aflevering zetten we onze speurtocht naar de familie Wit(te) voort. 
Dyrck Wit(te) en Geer tken zijn in de vorige aflevering aangewezen als de ouders van Al
bert Wit en zijn broer en zussen. Hierbij concludeerden we dat Margryt , de oudste zus 
van Albert , uit een eerder huwelijk van Dirck zal s tammen. Afgaande op de geschatte 
geboortejaren van de kinderen, moet het huwelijk van Dirck en Geertje tussen 1466 en 
1480 hebben plaatsgevonden. Hoewel w e met deze ja ren vrijwel aan het begin staan van 
de recognit ieboeken - de oudste inschrijvingen dateren van 1453 - is er wellicht nog een 
mogeli jkheid een generatie verder te komen. 

Derick Peter Witten zoon 
Dirck komt soms met zijn patroniem Petersz, soms met zijn achternaam Wit(te) voor, 
maar in 1473 wordt hij volui t Derick Peter Wit ten zoon genoemd. In november 1473 be-
kent Derick Peter Wit ten zoon voor de schepenen Wilt Voet en Zywert van Wijnberghen 
schuldig te wezen Abel Heynensz vijf gülden. Voor deze schuld heeft Henr ic Ebbensz te 
goede gescholden Deric voorgen. de helft van een schuit daar Derick de andere helft van 
toebehoort , te verkopen en zijn orber daarmede te doen . 1 Dirck is kennelijk visser. In 
1483 wordt hij opnieuw voluit Derick Peter Wit ten zoon genoemd. Op 3 februari van dat 
j aar bekennen Derick Peter Witten zoon en Meynol t Ailtsz dat zij als vrienden en magen 
aan de ene zijde vanwege Alyt Zeger Mensensz nawijf was en Reyner Mensensz en Hen
ric Claisz als scheidslieden vanwege Nae le en Mense , Zegers voorgen. vöörkinderen aan 
de andere zijde, dat zij een maechgescheyt gededingd hebben van het versterf van Zeger 
voors . hun vader en Zegers voors . vöörwijf hun moeder , also dat Naele en Mense hebben 
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zullen voor net versterf van nun moeder het huis in de Peperstraat dat hun vader en moe-
der placht toe te behoren naast Henric van Vanevel t aan de ene zijde en Henr ic Claisz aan 
de andere zijde en een derde deel van een kamp lands gelegen buiten de voorste molen 
tussen Jan Zwa luwe en Volker Henricsz, waarvan een derde deel toebehoort aan Gheri t 
van Tellicht en dat andere derde deel Reyner Mensensz . Hiertoe zullen zij nog hebben 
voor het versterf van Zeger 1 mudde rogge 's j aars als heer Lubber t Ailtsz Zeger verkocht 
heeft en nog een hof bij de N o n n e n k a m p . 2 

ZZZZ1*,** l*L-ß*»»**r/~j 

3 februari 1483: DerickPeter Witten zoon en Meynolt Ailtsz als vrienden en magen en 
rechte gezette gescheidslieden van Alijt, Zeger Mensensz nawijf 

W e zien hier Dirck, onmiskenbaar als zoon van Peter Witte, en Meynol t Ailtsz optreden 
als magen ' vanwege Alyt Zeger Mensensz nawi j f . Alyt is de tweede v rouw van de over-
leden Zeger Mensensz . die uit zijn eerste huwelijk twee kinderen, Nae le en Mense , heeft 
nagelaten. Deze Zeger zal medio 1482 overleden zijn, want op 1 Oktober 1482 bekennen 
Peter Witte en Reyner Mensensz als mombers van de kinderen van Zeger Mensen , dat zij 
bij consent van Zegers wijf, verkocht hebben Jacob Jansz en Gerit Jansz broeders hun to-
chener die Zeger placht te voeren me t al zijn toebehoren en loofden die kommervri j te va-
ren in alle wateren, strömen en havens. Voor dezelfde schepenen bekenden Jacob Jansz 
en Griete zijn echte wijf schuldig te wezen Peter en Reyner voors. ten behoeve van de 
kinderen 47 g l . 3 

Het ligt voor de hand in Reyner Mensensz een broer te zien van de overleden Zeger Men
sensz en wij vinden dit ondubbelzinnig bevestigd in de inschrijving van januar i 1473 als 
Ail t Reyn bekent schuldig te wezen Reyner, Zeger en Toenis Mensen zonen zes gulden, 
onder verband van zijn deel van den erve te Hierde, zo hem dat aangeerfd is van Mense 
Reyners . 4 

Kenneli jk is Reyner de voogd van vaderskant en Peter die van moeders kant, met andere 
woorden: de maagschap van Dirck Peter Wit tenzoon met Zeger Mensensz . lijkt hier de 
eerste v rouw van Zeger Mensensz . te betreffen. Haar overlijden zal eind 1471 hebben 
plaatsgevonden, aangezien Zeger Mensensz omstreek 1 december 1471 zijn twee onmon-
dige kinderen driehonderd lichte gulden bekent voor hun moeders goed, onder verband 
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van zijn huis in de Oosterwijk naast Henric van Vanevelt . Deze inschrijving is aangevuld 
met de opmerking dat met Pasen 1473 Zeger zijn kinderen verder goed heeft bekend en 
gevest, zoals inderdaad op die datum in de recognit ieboeken is aangetekend. Zou hij rond 
deze datum opnieuw zijn g e h u w d ? 5 De naam van de eerste vrouw vinden we op 3 jun i 
1464 als Zeger Mensensz . Griete sijne echte wive 25 olde Schilden te gueder tijt te mor-
gengave geeft . 6 Anderzijds'Valt op dat Dirck in 1483 expliciet genoemd wordt als m o m -
ber van Alijt, de tweede vrouw van Zeger Mensensz . 
Vooraleer wij de maagschap van Meynol t Ailtsz met Zeger Mensensz onderzoeken, mer
ken we op dat in Oktober 1482 Peter Witte nog als voogd optreedt, terwijl zo ' n vier maan-
den later, februari 1483, zijn zoon Derick zijn plaats lijkt ingenomen te hebben. Zou Peter 
inmiddels zijn over leden? Interessant is nu een akte (niet uit de recognit ieboeken) van 28 
februari 1483: 

Deric Peterszoon, Geertgin, zijne vrouw, en Meynol t Ailtszoon en W e y m e , diens 
vrouw, hebben, ten overstaan van (de schepenen) Jan van Brenen en Gheri t van 
Spuelde, bekend, dat zij aan het O.L. Vrouwe-gi lde , voor de bedel ing van armen, 
jaarl i jks schuldig zijn twee molders rogge, gaande uit het huis dat bewoond is door 
Goltgin die Peter Wi t t en ' s v rouw was . 
Actum anno LXXXII I feria sexta post Ma th ie . 7 

W e zien hier in de eerste plaats dat Dirck in ieder geval voor 1483 met Geertje is gehuwd. 
Vervolgens merken we op dat naast Dirck wederom Meynol t Ailtsz. wordt genoemd en 
dat diens v rouw W e y m e heet. En tot slot dat inderdaad Peter Witte overleden zal zijn, ge-
zien de mededel ing dat 'het huis bewoond is door Goltgin die Peter W i t t e n ' s v rouw was. ' 
De wijze waarop de vrouw van Peter Witte wordt vermeld, wij st erop dat zij niet de moe-
der is van Dirck, Meynol t of hun echtgenoten. Well icht is Goltgin te identificeren met 
Goutgen Ribbens die een maand eerder in de recognit ieboeken wordt genoemd, nl. op 19 
januar i 1483: Voor Ailt van Herderwijck en Jan van Brenen bekenden Derick Witte en 
Meynol t Ailtsz schuldig te wezen Goutgen Ribbens 17 gl. en nog 36 g l . 8 

In aflevering 5, schema A, (Ons Erfgoed nr. 6, nov.-dec. 2004, p . 197) ontmoet ten we 
Goutgin Ribbegins die in 1478 haar zoon Gherbrant zijn vaders goed bekent. Het lijkt er 
dus op dat Peter Witte omstreeks 1478 met Goutgin is getrouwd. Ter ondersteuning het 
volgende: 
In februari 1476 loofde Gherbrant Ribbe zijn vader quijt en schadeloos te houden van 
alsodane 50 gouden rh. gulden als hij met hem de schout van Putten bekend heeft schul
dig te wezen en zet daarvoor al zijn goed te onde rpand ' . 9 

Zoals hierboven al vermeid, bekent Goutgin Ribbegins twee jaar later haar zoon Gher
brant zijn vaders goed, zodat deze zal zijn overleden. Vervolgens vinden we in januar i 
1482: loofden Gherbrant Ribbe en W e y m e zijn echte wijf, Peter Witte dat en alzo zij 
gezamenlijk elk voor alien nu Petri naas tkomende geloofd hebben de schout van Putten 
Henric Reynersz te betalen 61 rh. gulden, zo loofden Gherbrant en W e y m e voors . Peter 
voors . daarvan quijt en schadeloos te houden en zetten hem daarvoor te onderpand hun 
huis daar zij in wonen en daar toe al hun g o e d ' . 1 0 

Peter overlijdt eind van dat j aa r en begin 1483, de laatste inschrijving voor Petri, lezen we 
bekende Gherbrant Ribbe schuldig te wezen Derick Petersz 11 rh. gulden te betalen 
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St. Jacob n a a s t k o m e n d e ' . 1 1 

Het huwelijk van Meynol t dateert van 1474: op 15 oktober geeft Meynol t Ail tsz W e y m e 
zijn echte wijf 40 gl te goeder tijd te m o r g e n g a v e . 1 2 Het huweli jk van Dirck me t Geertje, 
hierboven al geschat op tussen 1466 en 1480, v inden we in januar i 1470: Voor Jan van 
Wijnberghen en Zywer t van Wijnberghen gaf Derick Petersz Geertruit zijn echte wijf 50 
clynckers (= phs. schilden) te goeder tijd te m o r g e n g a v e . 1 3 

De verwantschap nu tussen Zeger Menszensz en Griete, Dirck Petersz Witt en Geertje en 
Meynol t Ailtsz en W e y m e vinden we in de inschrijving van ' anno 63 feria 4a post Vi t i ' , 
dat is 22 jun i 1463: 

Voor Liefer Voet en Ailt van Hierde bekenden Peter Wit te en Lubbegin zijn echte 
wijf schuldig te wezen Clais, Derick, N e u d o , Jan, Albert , Ailtgin, Griete en Wey
me hun kinderen elk honderd Rijnse gulden, in voorwaarde dat het ene kind op de 
anderen erven zal ter lester dood toe indien dat zonder wettelijke echte geboorte 
zou s te rven . 1 4 

5 (j*MN »?»,ti8-i»if -•frc* fr.'ti^of- «tjtiffhtfi ffitCA? 1*t G~i-Ü?*tS* S.xe&w*—* »'"" «-w*-3 

A faff C-fTa-^Kr he ]+, 3- • &u~n,t,3a- ecef,F~- <rf\(~ /»-i*<--

22 juni 1463: Peter Witte en Lubbegin bekennen hun kinderen elk honderd Rijnse gulden 

Derick en W e y m e zijn kinderen van Peter Witte en Lubbegin . En de v rouw van Zeger 
Menszensz .? Het lijkt mij dat Griete, de eerste v rouw van Zeger, eveneens een kind is 
van Peter en Lubbegin. Niet uitgesloten is dat de tweede vrouw, Alijt, de hier genoemde 
Ail tgen is, zodat Zeger dan in tweede echt met een zus van Griete zou zijn gehuwd. 

De b r o e r s v a n D i r c k W i t t e 
Hoe het de broers van Dirck vergaat is nogal moeilijk te traceren, aangezien Dirck de eni-
ge is waarbij we van tijd tot tijd de naam Wit(te) vermeid vinden. Ik vond een Clais Pe
tersz vermeld vanaf 17 maar t 1470 als hij een schuld bekent van 59 g ld . 1 5 Ook de volgen-
de keren dat Clais Petersz. in de recognit ieboeken voorkomt, betreff het schuldbekente-
nissen. Die van april 1472 laat iets zien van zijn omstandigheden doordat erbij staat dat 
hij de 8 gld. schuld bekent onder verband van zijn kar, paard en hu is raad . 1 6 Waarschijn-
lijk is hij dus voerman. De eerstvolgende en tevens laatste keer dat Clais Petersz vermeid 
wordt , is op 12 november 1498 als hij wederom een schuld van 8 gld. beken t . 1 7 Albert 
Petersz geeft in november 1468 Katherine, zijn echte wijf 25 gLd. te goeder tijd te mor
g e n g a v e 1 8 en op 21 maar t 1473 doet hij dat aan St i jne . 1 9 In j un i 1495, de laatste vermel-
ding, heeft hij nog een schuld be taa ld . 2 0 Bij geen van de vermeldingen van Clais of Albert 
is een verbinding te vinden naar Dirck of naar elkaar. Het is dus maar de vraag of het echt 
broers van Dirck zijn. Een N e u d o Peters kwam ik niet tegen, maar een Jan Petersz wel . 
Deze laatste naam is zo a lgemeen dat ik hier helemaal geen uitspraak durf te doen over 
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een mogeli jk broederschap met Dirck, Claes of Albert . 
Dirck woon t de laatste ja ren van zijn leven in de Paedzenstraat , in ieder geval sedert 
1494.[21] Dank zij de troebelen in Harderwijk, j a in heel Gelre, heeft hij heeft inmiddels 
een beetje carrière gemaakt , al blijkt dat niet uit de recognit ieboeken. Wat is er aan de 
hand, wat zijn die t roebelen? 

Een geschiedkundig intermezzo 
Had Gelre in de eerste helft van de vijftiende eeuw te lijden van de strijd tegen o.a. Gulik 
en Berg, in de tweede helft wordt het er bepaald niet beter op door de pogingen de Bour-
gondisch-Habsburgse macht ook in Gelre te vest igen. Die pogingen werden vergemakke-
lijkt door de interne strijd tussen hertog Arnold van Gelre , die in 1423 als eerste van het 
geslacht Egmond , zijn oud-oom Reinoud IV was opgevolgd, en zijn zoon Adolf. Adol f 
hield zijn vader sedert 1465 zelfs gevangen. De macht igs te buur van allen was Karel de 
Stoute. Deze was in 1467 zijn vader, Philips de Goede , opgevolgd en was nu o.a. graaf 
van Holland, Zeeland, Henegouwen en N a m e n , heer van West-Friesland, hertog van Bra
bant, L imburg en Luxemburg en bovenal hertog van Bourgondië . Karel de Stoute poogde 
zijn invloed in Gelre te verstevigen door als bemiddelaar op te treden en vader en zoon te 
verzoenen. Hij slaagde daar in zoverre in dat Adol f zijn vader Arnold weer in vrijheid 
Steide. Beide heren bevinden zieh in het voorjaar van 1471 aan het Bourgondische hof te 
Amiens , waar Karel poogt de verzoening onder Bourgondische invloed een meer blijvend 
karakter te geven. Adol f was echter niet van plan om zijn vader zelfs maar een schijn van 
hertogelijke macht terug te geven. Gebruik makend van de afwezigheid van Karel de 
Stoute, die in oorlog is met Frankrijk, ontvlucht Ado l f het Bourgondische hof, maar 
wordt spoedig ontdekt en door Karel opgesloten. Adolfs vader, hertog Arnold, poogt nu 
met behulp van Bourgondische troepen zijn mach t in Gelre te herstellen. Daar wil men 
echter niets meer van hem weten. Ten einde raad verpandt hertog Arnold heel Gelre voor 
300 000 goudguldens aan Karel de Stoute. Deze wee t na de verovering van Ni jmegen het 
hele her togdom te onderwerpen en laat zieh in augustus 1473, Arnold was in februari van 
dat j aa r overleden, als hertog van Gelre inhuldigen. In januar i 1477 sneuvelt Karel de 
Stoute voor Nancy . Her tog Adolf komt nu vri j , maar sneuvelt in de strijd tegen Frankrijk 
reeds in jun i van dat j aa r voor Doornik. De zoon van Adolf, Karel , is te j o n g om in Gelre 
als landsheer op te t reden en Maximil iaan van Oostenrijk, de verloofde en weldra echtge-
noot van Maria , dochter en erfgenaam van Karel de Stoute, is niet van plan haar/zijn rech
ten op Gelre op te geven. In 1481 is Gelre wederom Bourgondisch. In 1482 overlijdt Ma
ria van Bourgondië en Maximil iaan wordt nu regent voor zijn jonge zoon Phil ips (de 
Schone) . De zoon van hertog Adolf, Karel , raakt in 1487 in Franse gevangenschap, dus in 
handen van de tegenstanders van de Bourgondiërs in casu van Maximil iaan. Hierdoor 
wordt de hoop van de Geldersen om met hem het oude vorstenhuis te herstellen n ieuw 
leven ingeblazen. In 1492 hebben zij genoeg geld bijeengebracht voor de betaling van de 
niet geringe losprijs waardoor de Franse koning Karel eindelijk in vrijheid stelt. Karel 
komt nu naar Gelre, waar hij met vreugde wordt ontvangen. 

De voortdurende strijd werd niet in de laatste plaats ook in de por temonnee gevoeld. 
Maximil iaan legt zware lasten op, de 12 e penning van alle bezittingen, de 6 e penning van 
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de leengoederen, van haardstedegeld en pondschat t ingen. Eigenlijk dient/betaalt men 
twee heren, want, zoals gezegd, er word t ook losgeld bijeen gebracht om Karel vrij te ko-
pen. 

D e gevolgen voor Harderwi jk 
In 1482 moet de stadhouder van Maximi l iaan erkennen dat Harderwijk een vorder ing van 
8500 Rijnse guldens op Maximi laan heeft, voor het onderhoud van zijn ga rn izoen . 2 2 De 
schulden van de stad zijn dermate opgelopen dat onder druk van de burgerij een college 
van gemeensl ieden ontstaat. Op 18 januar i 1490 geeft de Magistraat aan de burgerij het 
recht 24 personen te kiezen, die jaarli jks op dinsdag na O. L. Vrouwendag uit hun midden 
vier rentmeesters mögen nomineren die, met de door de Raad gekozen twee rentmeesters , 
de s tadsinkomsten en ui tgaven zullen beheren. De gekozen burgers moe ten Schepenen en 
Raad bijstaan, in- en toes temming geven tot het invoeren van n ieuwe belast ingen, het 
aangaan van oorlog en „heer reyzen" en het verkopen en verpanden van landerijen en an
dere stadsbezitt ingen. Burgemeester Mart in Coelwagen beedigt de tot gemeensl ieden ge
kozen burgers met name: Ailt Brinck, schipper, Henric Ail tszoon, Henr ic van Brenen, 
Wolff Mart inszoen (overleden 1492, voor hem Henric van Vanevel t ) , Ricolt Brinck 
(overleden 1492, voor hem Amelr inc Brinck) , Tyde van Wijnbergen, Reyner van Helle 
(overleden 1492, voor hem Peter Tengnegel) , schipper Roloff Wil lemszoen, Gerit Coe-
ninck, Pi lgrum van Hierde, meester Jan Wolterszoen, Henric Wil lemszoen, Otto Jan 
Claiszoen en Deric W i t t e . 2 3 

Merkwaard ig genoeg bevat deze eerste lijst met namen van gemeensl ieden niet 24 maar 
14 namen. Dirck behoort tot die eerste groep van gemeensl ieden, vrijwel zeker tot zijn 
dood in 1508. Zoals hierboven vermeld, dateert zijn huwelijk met Geertje van 1470, maar 
heeft hij naar alle waarschijnlijkheid al een dochter uit een vorig huweli jk die mogeli jk 
rond 1466 geboren zal zijn. Dit eerste huwelijk zou dan kunnen dateren van 1465 waar-
door we Dircks geboortejaar schatten op omstreeks 1440, zodat hij bij zijn overlijden te
gen de 70 liep. 

D e vader van Dirck Witte 
Peter Witte wordt vermeld op 25 april 1457 als hij een macht iging krijgt van Claes 
Claesz. om geld in te m a n e n . 2 4 De recogni t ieboeken beginnen in 1453 en een eerdere ver-
melding van Peter dan genoemde komt niet voor. Steeds wordt hij genoemd Peter Witte, 
het is dus mogeli jk dat Witte een patroniem is. Hij zal omstreeks 1460 een huis gekocht 
hebben daar Jannes Vlieck op 30 maar t 1460 bekent dat Peter Witte hem 43 gld. betaald 
heeft van de 60 gld. die hij hem schuldig is van de helft van het huis waar hij in w o o n t . 2 5 

Het is niet duidelijk waar dit huis Staat, maar in 1478 blijkt hij ejen huis in de Oosterwijk 
te hebben. O p 15 jun i van dat j aa r bekent heer Jan van Elspeet namens de pastoren van de 
O.L. Vrouwekerk dat Peter Witte aan hem heeft afgelost 1 pond en 1 Vlaamse groot ' s 
j aa r s die de pastoren hebben uit zijn huis in de Oosterwijk bij Jan Herber tsz en Henric 
van Vaneve l t . 2 6 O m een indruk te krijgen van de periode waarin Peter leefde, maken we 
de volgende veronderstel l ingen: In 1463 blijken Peter en zijn v rouw Lubbegin acht k inde-
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ren te hebben, eerst worden de vijf zonen genoemd, dan de drie dochters . Griete, de mid-
delste van de drie dochters t rouwt in 1464. Wanneer wij haar leeftijd toen op 25 j aa r ver-
onderstellen, zou zij geboren kunnen zijn omstreeks 1439. Zij heeft vrijwel zeker een ou-
dere zuster en mogeli jk ook een of meer oudere broers. Het huwelijk van Peter zou dan 
z o ' n jaar of drie, vier voor 1439 kunnen vallen, dus circa 1435. Aannemende dat zijn 
leeftijd toen 25 was , geeft 1410 een zeer ruwe schatting voor zijn geboortejaar. Aange-
zien we eerder zagen dat Peter eind 1482 is overleden, zou hij dus omstreeks 72 j aa r zijn 
geworden, een leeftijd die aangeeft dat de aannames niet onwaarschijnlijk zijn. 

De z w a g e r v a n D i r c k W i t t e 
Kijken we tenslotte nog eens naar Meynol t Ailtsz, de zwager van Dirck. Een eerdere ver-
melding dan die van zijn morgengave in 1474 komt in de recognit ieboeken niet voor. Van 
ouders , broers of zusters ontbreekt elk spoor, zodat het niet onwaarschijnlijk is, dat hij 
van buiten Harderwijk afkomstig is. In de gevallen dat Meynol t samen met een ander op-
treedt, is die ander vrijwel altijd Derick Peter Wit ten zoon. Het beroep van Meynol t is 
schipper. Dit valt allereerst op te maken uit de inschrijving van 12 maart 1477 als Jan 
Gerritsz bekent dat hij Meynol t Ail tsz zijn rijnschip heeft ve rkoch t . 2 7 In 1503 wordt hij 
expliciet schipper genoemd. Deze vermelding is om een andere reden extra interessant. 
Evert van Bisell dankt daar namelijk schipper Meynol t Ail tsz voor de betaling van 32 gld. 
die hij hem met zijn dochter in medegave beloofd h a d . 2 8 Over Evert van Byssell schreven 
we uitgebreid in aflevering 5 (Otis Erfgoed nr. 6, nov.-dec. 2004, p . 192). Hij was in j a -
nuari 1502 gehuwd met Lübbe en hier hebben we dus haar ouders gevonden! Z o te zien is 
zij ve rnoemd naar haar grootmoeder Lubbegin, de eerste v rouw van Peter Witte . 
Behalve een dochter v inden we ook een zoon van Meynol t Ailtsz. Gherit Moeynol tsz 
geeft 17 j un i 1510 Hannesgen Hessels dochter, zijn echte wijf 60 gld. te m o r g e n g a v e . 2 9 

Weliswaar is er geen expliciete vermelding van Gerri t Meynol ts als zoon van Meynol t 

schema 11 

Lubbegin x 

Clais 

Peter Witte 
(1410) - 1482 

x 
(1478) 

Goltgin Ribbe 
... - 1478 

Griete 
(1439) - 1471 
X 1464 
Zeger Mensensz 
(1439) - 1482 

Neudo 

Naele Mense 

Derick 
(1440) - 1508 
X1470 

Gcertgen 
(1445) - 1502 

schema 10 

Jan Albert 

(x 1468 
Katherine) 

Ailtgin Weyme 

x 1474 
Meynolt Ailtsz. 
(1449) - c. 1509 

I 
Lübbe 
x 1502 
Evert van Byssell 
1475 - 1559 

I 
schema 7 

I 
Gerrit Meynolts 
xl510 
Hannisgc Hessels 

Meynolt Gerrits 
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Ailts, maar zowel het patroniem B - een andere Meynol t komen w e in deze periode niet 
tegen - als het regelmatig samen optreden met genoemde Evert van Byssel maakt deze 
vader-zoon relatie meer dan aannemelijk. In later j a ren blijkt de zoon van Gerri t Meynol t , 
Meynol t Gerrits gerieten, in familieverband genoemd te worden met Evert van Byssel en 
zijn kinderen. 
De laatste keer dat schipper Meynol t Ail tsz zelf vermeld wordt , is op 2 Oktober 1508 als 
hij de rente die op zijn huis drukt be taa l t . 3 0 Vermoedel i jk is hij voor het huwelijk van zijn 
zoon overleden, dus circa 1509. Gezien zijn huwelijk in 1474, zou hij omstreeks 1449 ge
boren kunnen zijn. 
W e geven de resultaten weer in Schema 11 (pag. 100), waarbi j , zoals gebruikelijk de hy-
pothesen weer cursief en tussen haakjes staan. Schema 10 Staat in aflevering 7, Ons Erf
goed nr. 2, maart 2005 p . 58 en schema 7 in aflevering 5, Ons Erfgoed nr. 6, nov.-dec. 
2004 p . 198. 

A a n v u l l i n g e n 
• ... en daar zijn orber m e e te doen (pag. X X X ) = en daar zijn voordeel m e e te doen, het 

nuttig aanwenden. Dirck m a g de opbrengst gebruiken om zijn schuld af te lossen. Wij 
herkennen dit woord nog in ' iets verorberen ' , iets nutt igen. 

• De stadhouder van Maximi l iaan van Oostenrijk in Gelre en Zutphen was van 1481-
1492 Adolf III, graaf van Nassau-Wiesbaden . Hij was een telg uit de zogenaamde 
Wal ramse linie van het huis Nassau. Zijn moeder , Mar ia van Nassau-Di l lenburg, be-
hoorde tot de Ottoonse linie. Zij was een dochter van Engelber t I en Johanna van Pola-
nen, overgrootouders van Wil lem de Rijke. Wil lem de Rijke is de vader van Wil lem 
van Oranje en van Jan de Oude , welke laatste van 1578 tot 1581 s tadhouder was van 
Gelre. 

N o t e n 17. ORAH inv. nr. 132, fol. 25 
1. ORAH inv. nr. 130, fol. 135v 18. ORAH inv. nr. 130, fol. 48v 
2. ORAHinv.nr . 131, fol. 67 19. ORAHinv.nr . 130, fol. 127v 
3. ORAH inv.nr. 131, fol. 48a 20. ORAH inv. nr. 131, fol. 196v 
4. ORAH inv. nr. 130, fol. 122v 21. ORAH inv. nr. 131, fol. 187 
5. ORAH inv. nr. 130, fol. 108, 129 22. Kroniek van Harderwijk 1231-1931 
6. ORAH inv. nr. 129, fol. 174v (Harderwijk, 1931), p. 32 
7. Getypte regesten nr. 464 m.v.n. OAH 23. P. Berends, Het oud-archief der gemeen-

798, fol. 97v te Harderwijk, Tweede Stuk (Harderwijk 
8. ORAH inv. nr. 131, fol. 67v 1935),Gedrukte regesten, nr. 451 en 452 
9. ORAH inv. nr. 130, fol. 171v m.v.n. O A H ' ^ S , fol. 62, 63 

10. ORAH inv. nr. 131, fol. 39v 24. ORAH inv. nr. 129, fol. 57 
11. ORAHinv.nr . 131, fol. 70v 25. ORAH inv. nj. 129, fol. 106 
12. ORAH inv.nr. 130," fol. 149v 26. ORAH inv.nr. 130, fol. 210v 
13. ORAH inv. nr. 130, fol. 69v 27. ORAH inv. nr. 130, fol. 190v 
14. ORAH inv. nr. 129, fol. 163 28. ORAH inv. nr. 132, fol. 88 
15. ORAHinv.nr . 130, fol. 73v 29. ORAHinv.nr . 132, fol. 16 lv 
16. ORAH inv.nr. 130, fol. 115v 30. ORAH inv.nr. 132, fol. 140v 
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Het geheime of vormloze huwelijk 
H . M . L u p s 

Van een aantal huweli jken vindt men noch 
de huweli jksdatum, noch de proclamaties 
of een huwelijkscontract . Een van de oorza-
ken is het verloren gaan of afwezig zijn van 
de documentat ie , waarop men niet altijd 
even zuinig was , of die door andere oorza-
ken vernietigd is (bijv. brand of overstro-
ming) . Soms ook bleef de registratie achter-
wege , soms was er sprake van ' g e h e i m e ' 
oftewel ' vo rmloze ' huweli jken. Het leek 
mij nuttig hier eens nader op in te gaan. 

Vrijen en t rouwen hebben een eeuwenlange 
geschiedenis . In onze streken ontwikkelde 
de par tnervorming zieh in de voorchristeli j-
ke tijd. Vervolgens kreeg het Christendom 
toenemende invloed. Tot de tijd van de her-
vorming was dat het katholicisme, daarna 
de gereformeerde (staats)kerk. Een en an
der hield in dat er betreffende het huwelijk 
n ieuwe vormen en wetten gevonden moes-
ten worden, waarbij het ver leden echter een 
rol bleef spelen. Ook tijdens de Middeleeu-
wen kende m e n nog vele t rouwbepal ingen 
en gebruiken, die waren overgebleven uit 
de voorchristeli jke tijd en die vast in het 
volksleven waren ingegroeid. Een aantal is 
mogeli jk door de R.K.kerk bestreden, maar 
niet al lemaal zijn ze teniet gegaan. Er wer
den eigen wet ten aan toegevoegd. De kerk 
uit de Midde leeuwen steunde daarbij met 
haar rechtspraak, zedenleer en godsdienst i-
ge opvat t ingen op die van de Romeinen en 
de leer van de oude christenen, die weer 
veel van de oude Joodse leer hebben over-
genomen. 
Tijdens de 2 4 e zitting (op 11 november 
1563) van het concilie van Trente werden 
duidelijke afspraken gemaakt betreffende 

het huwelijk teneinde dubbelhuweli jken en 
andere praktijken uit te kunnen roeien. Bij 
het huwelijk moes ten twee of drie getuigen 
aanwezig zijn. Het huwelijk moes t gesloten 
worden ten overstaan van de pastoor van de 
parochie, waar de toekomst ige echtgenoten 
woonden en mocht niet worden gesloten 
voor een v reemde pastoor. De pastoor 
moest een register bijhouden waarin 
plaats en datum van het huwelijk, namen 
van bruid en bruidegom en de namen van 
de getuigen moesten worden genoterd. Tij
dens het Concil ie werd tevens vastgesteld 
dat het huwelijk sacramenteel was , d.w.z. 
onopzegbaar , zodat echtscheiding ongeoor-
loofd was . Verder dat het monogaam was , 
dus alleen bestaanbaar tussen één man en 
één vrouw. Ook werd de openbaarheid van 
elk huwelijk geeist ("mit licht ende geluvt") 
en de openlijke onder t rouw met de drie pro
clamaties . 

Het schijnt dat al omstreeks de tijd van Ka-
rel V daar min of meer de klad in is geko-
men. Prof. dr. L. Knappe t ! schrijft althans 
"He t kwaad was , dat de priesterschap ten 
onzent in de dagen van Karel V diep gezon-
ken was , gelijk tal van katholieke schrijvers 
ons berichten, en ook in haar opzicht over 
het huwelijk deerlijk was te kort geschoten 
door geen aanteekening te houden van ge-
t rouwde paren, door niet te leiten op verbo-
den graden, door zelfs niet te vragen naar 
de namen van het bruidspaar. Een enkel 
voorbeeld daarvan geef ik uit de verslagen 
van kerkvisitatiën, door de Kerk gedaan in 
het b isdom Utrecht aan den aanvang onze 
pér iode. Hier is, in het land van Culemborg , 
Cornel is Thonisz. , wiens huwelijk ' op een-
en morgenstondt te drie uren voer den dage 
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in presentie van heer Peeter ende heer Lub-
bert (vicarissen van S. Barbara) geschiet is, 
sonder voergaende geboden ' . Hier is de de-
ken van Brielle, die des nachts na een harti
gen dronk, Berthold Cranendonck trouwt, 
zonder zieh dat den anderen dag te her inne
ren. Insgelijks in den Briel zijn Johannes 
Waernsz . en Maria Jansdr. getrouwd, niet-
tegenstaande zij elkander in verboden graad 
bestonden, wat ook elders herhaaldelijk 
voorkomt. He t is duidelijk, dat door zulke 
grove verzuimen de verwarr ingen vele en 
gevallen van verlating, b igamie en onter-
v ing aan de orde van den dag waren ." 

Mr . C.E. Vail lant geeft in het "Handboek 
voor den ambtenaar van den burgerli jken 
s tand" uit 1842 de gang van zaken weer 
vanaf het ontstaan van de Republiek: 
"Even als elders, waren ook hier te lande de 
registers van doop, huwelijk en begraven 
voornameli jk in handen der geestelijkheid. 
Zeer ongelijk is echter de tijd, waarin 
zoodanige registers zijn aangevangen; wei -
nige begonnen vöör de laatste helft der zes-
t iende eeuw, hetzij dat de vroeger gehoude-
ne, door de toen plaats gehad hebbende 
oorlogen, de verwoest ing van een aantal 
kerken, de vervolgingen ter zake van de 
godsdienst of andere oorzaken, zijn verlo
ren geraakt, hetzij dat in het houden derzel-
ve weinig regelmatigheid bestond. Nie t al-
leen echter werden door de geestelijkheid 
de registers van doop, huwelijken en begra
ven gehouden, ook alle geschillen, welke 
ter zake van huwelijken en begravingen 
konden plaats hebben, werden, in de eerste 
tijden althans, door geestelijke regtbanken 
beoordeeld en besiecht; vandaar dat m e n 
weinige verordeningen ontmoet, welke 
door de wereldlijke magt daaromtrent zijn 
daargesteld; diegene, welke wij bewaard 
vinden, geven voldoende bewijzen, dat zij 

ontspruiten öf uit de godsdienst ige geschil
len, 6f uit de noodzakeli jkheid, om daarvan 
een middel te maken tot vermeerder ing der 
inkomsten van den Staat. Zoo v inden wij 
bij plakkaten van 1 Julij, 1594, van 27 
Maart , 1612, van 20 September, 1636, en 
van 16 October, 1642, aan de Roomsche 
geestelijkheid verboden, om te doopen of 
huweli jken te sluiten; zoo werd bij plakkaat 
van 22 Junij , 1695, aan de doodgravers ge-
last, om alle weken eene lijst van de dooden 
aan de secretarissen der Steden en dorpen af 
te geven, tot voorkoming van de frauden in 
het voldoen van den twintigsten penning 
van de opgaande en collatérale succession; 
eene dergelijke ordonnant ie v inden wij in 
de plakkaten van 26 October en 3 D e c , 
1695, en in dat van 31 D e c , 1703, de reg
ten bepalende, die bij wijze van landsbelas-
t ing zouden worden geheven op het rouwen 
en begraven, welke regten aan de secreta
rissen der Steden en dorpen moes ten wor
den betaald. Ten aanzien van het huwelijk, 
vindt men ook nog bepal ingen gemaakt , 
zoo als bij de poli t ieke ordonnant ie der Sta-
ten van Holland, van 1 April 1580, waarbij 
vöör het aangaan van het huweli jk drie ge
boden werden voorgeschreven, welke 
moesten worden gedaan, hetzij door de 
kerkdienaren, hetzij door den magistraat , 
naardat degenen, die zieh in het huwelijk 
begaven, al dan niet tot de heerschenden 
kerk behoorden, en meer andere ordonnan-
tiën, onnoodig hier op te noemen. Wij kun
nen echter niet met stilzwijgen voorbijgaan 
het zoogenaamd echtreglement van 18 Mei , 
1656. In dat règlement vinden wij eene vol-
ledige wetgeving ten aanzien van het huwe
lijk daargesteld, waarbij me t de mees te 
juis theid en zorg de voorwaarden, welke 
vereischt werden tot het aangaan van een 
huwelijk, de formaliteiten, we lke daarbij 
noesten worden in acht genomen, de wijze, 
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waarop men zieh daartegen konde verzet-
ten, de regten, welke daaruit geboren wer
den, in een woord al datgene wat wij in ons 
Neder landsch wetboek voorgeschre-
ven vinden, volgens de oude Hollandsche 
wet, in een groot deel van ons land van 
kracht gebleven." 

Voora l in de tijd vöör, maar ook nog in de 
begintijd van de Republiek waren er oorza-
ken waardoor huweli jken niet werden gere-
gistreerd. Er k w a m e n ook nog steeds in 
verschallende gewesten echtverenigingen 
tot stand onder invloed van oudgermaanse 
rechten. Hoewel de wij ding door een pries-
ter wel geeist was , werd de onderwerping 
daaraan n immer onmisbaar geacht. Derge-
lijke huwelijken werden door Juristen en 
priesters ' vo rmloos ' genoemd. N o g in de 
zest iende eeuw waren ze zo gewoon, dat 
geen overheid ze nietig durfde te verklaren. 
In hoofdstuk 2, Het huiselijk leven, deel 
van Het Huiselijk en Maatschappelijk Le
ven onzer Voorouders (1914) zegt prof. dr. 
L. Knapper t onder meer: "Als tot diep in de 
1 6 d e eeuw ten onzent "vo rmlooze" huweli j 
ken gesloten worden naar de overgeleverde 
praktijken van het Oudgermaanse recht, 
waarbij tot versterking der gelofte de hand-
reiking van een godspenning geschiedde", 
maar gezien het verdere k w a m e n ze tot in 
de 1 7 d e eeuw voor ." 
Bij deze vormloze huweli jken gold als be-
ginsel, dat het tot stand kwam door de bij-
slaap, de copula met openlijk ui tgesproken 
huweli jksbedoeling. 
O p de Veluwe werd op 14 december 1538 
tussen Gerrit van W e n c k u m en Anna van 
Eenschaten ' een wetlijck hijlick und echt-
schap ' beraamd, 'geslooten ende uytgespro-
ken eer de t rouwen ende bijslaepen geschiet 
s innen ' . De vorm van dit bericht wekt de 
indruk dat het hier om een ui tzonderingsge-

val gaat. 
Een dergelijk vormloos huwelijk kon 
slechts plaatsvinden als ook de familie van 
beide partijen er kennis vari hadden. Verder 
diende de bruidegom in spe ter versterking 
van de trouwbelofte een godspenning aan 
de bruid te overhandigen. Mogeli jk een her-
innering aan de v rouwenkoop uit een voor-
christelijke periode. Aan dit gebruik is de 
ui tdrukking 'me t de penning ge t rouwd ' ont-
leend. 
De echtelieden die een vormloos huwelijk 
sloten, heetten een getrouwd man en wijf. 
Zij die voor de priester huwden werden 
echte get rouwde luiden voor God en wereld 
genoemd. 
Een verder voorbeeld uit 1575, gegeven 
door prof. Knappert , betreff Lutgertje Gem-
minck van Vörden. Zij getuigde voor de 
schout van Zutfen, dat Gerrit Keyser haar 
in haar ouders huis had getrouwd in bijzijn 
van magen en vr ienden, met verklaring van 
met gene andere te zijn get rouwd en over-
reiking van een Embder gulden, waarop zij 
' thoe h o o p ' (dat is bijeen) gegeven waren 
in een herberg "und heeft alsus mij in miin-
nes vaders huess beslaepenn und X X V rij-
dergulden ther morgengaven gegevenn in 
presentie van frunden". Jacobus Averbeeck, 
onderpastoor van Spankeren had dit huwe
lijk als wett ig erkend. 

Het W N T zegt onder meer: Een geheim hu
welijk, een niet openlijk afgekondigd, niet 
met inachtneming van alle formaliteiten 
vol t rokken huwelijk, dat vooral onder het 
landvolk . . . . zeer a lgemeen was , verheugde 
zieh . . . in groote populariteit . Zelfs Karel V 
. . . waagde het . . . dan ook niet, om het ge
he ime huwelijk te verbieden (Muller, Oud-
Utr. Verteil . 125). 

Dergeli jke huweli jken waren echter oor-
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zaak van rechtsonzekerheid, waardoor er 
gemakkeli jk ei lende door kon ontstaan. Zo 
wi lde in 1612 Gerrit Muilert , oud 23 jaar , 
huwen met A n n a Henricks. Hiertegen ver-
zette zieh Encke Aerts , zeggende, dat Gerrit 
haar vöör zeven ja ren met een buidel geld 
getrouwd had en daarna twee kinderen ver-
wekt. Toch ging het huwelijk met Anneke 
het volgend j aa r door. Een huweli jksgeval 
in hetzelfde j aa r en vermoedeli jk in dezelf-
de familiekring illustreert dit eveneens. Ca-
siin Rengers te Nijkerk, weduwnaar , wilde 
in het huwelijk treden met Claesje Hen
ricks. Hier tegen kwam verzet van Griete 
Aerts , die zei dat Casiin haar met een bui
del geld get rouwd had, waarbij zij een soort 
huweli jkscontract overlegde, getekend door 
zijn neven. Casiin voerde hier tegen aan, 
dat Griete hem die buidel in de dronk ont-
nomen had en dat de neven om een vaatje 
bier, dat zij hun gegeven had, ' so geattesti-
re t ' hadden. De gereformeerde kerkenraad 
te Nijkerk bracht de zaak aan bij het Hof 
van Gelre en dit hooge college ontzegde 
Griete haar eis en legt haar een eeuwig du-
rend stilzwijgen op, niet omdat het Hof het 
schenken van de penning niet meer als 
rechtsgrond wi lde aanvaarden, maar omdat 
gedaagde had b^weerd, dat de buidel hem 
in de dronk on tnomen was en het tegenbe-
wijs niet geleverd was . Griete had "haer 
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gepretendeerde t rouw nyet genouch bewe-
sen". He t huwelijk met Claesje Henr icks , 
door dit proces opgeschort , g ing 17 maar t 
1616 door. 
Deze voorbeelden laten zien dat de oude 
huweli jkshandel met het overreiken van de 
penning en de wederzi jdse verwanten, ge-
daald was tot een gewoon middel van ver-
leiding, veelal door de man, maar dat de 
hoge rechtscol leges het nog als rechtsgrond 
aanvaardden mits het maar wett ig te bewij -
zen viel. 
Deze voorbeelden van prof. Knapper t zijn 
ontleend aan Gelderse processtukken, uit-
gegeven door de heer G. Beernink. 
Deze vormloze huweli jken k w a m e n niet 
alleen in Gelderland maar ook eiders voor. 

N.B. 
In de Midde leeuwen stond het coneubinaat 
in aanzien, dank zij August inus , die het als 
een vormloos huweli jk beschouwde, maar 
na de hervorming loopt het wee r vo lkomen 
mis . 
(Mr. drs. A. Börger , Prostitutie als cultureel 
en sociaal symptoom) 
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Het geslacht Palsrock uit Oost-Barendrecht (1) 
K.J. Sl i jkerman 

Inleiding: 

De thans nog voort levende familie Palsrok heeft haar wortels in Oost-Barendrecht en zij 
waren daar kort na het midden van de zest iende eeuw een van de eerste families die daar 
van een familienaam gebruik ging maken . Soms werden zij daar als 'Paltrock' opgetekend 
en een paltrok was volgens het grootwoordenboek van Van Dale in de veert iende- en vijf-
t iende eeuw een kort bovenkleed voor mannen , met slippen die onder de gordel wijd uit-
staan. Later was deze benaming ook van toepassing op andere overklederen. Een paltrok 
was echter ook een benaming voor een soort van houtzaagmolen die in zijn geheel op rol
len over een gemetselde muur naar de wind kon worden gedraaid. 
Rond het midden van de zeventiende eeuw was er een sociale tweedel ing in de familie 
ontstaan. De kinderen van Pieter Meeusz . Palsrock (gen. IVa) geraakten in sobere om-
standigheden, maar diens broer Feys Meeusz . Palsrock (gen. IVb) kon, vooral dank zij 
zijn huwelijk met een bemiddelde w e d u w e , in rap t empo de maatschappel i jke ladder op-
k l immen en wist zieh gedurende zijn lange leven van o.a. diverse schoutambten in en 
rond zijn woonplaats ' s -Gravenambacht meester te maken, waardoor hij bij uitstek een 
plaatselijke 'polderpatricier ' werd. Uiteraard werden sedertdien de huweli jkpartners door 
zijn nakomel ingen gerekruteerd uit gelijkgesitueerde families. Deze veelbelovende tak 
stierf echter reeds omstreeks het j aa r 1716 uit. De thans nog voort levende familie stamt 
uit de in maatschappeli jk opzicht aanvankeli jk minder fortuinlijke tak te Heinenoord. Van 
voornoemde Feys Palsrock zijn enige zegelafdrukken bewaard gebleven, waarvan die aan 
een charter van 6 maar t 1665 1 nog goed herkenbaar is. Zijn wapen , waarvan de kleuren 
niet bekend zijn, vertoont drie paalsgewijs geplaatste bomen. Het zwaar tepunt van mijn 
onderzoek naar deze familie heeft gelegen in de zest iende- en eerste helft van de zeven
t iende eeuw. Nader onderzoek naar de in dit artikel genoemde jongs te te lgen zal dan ook 
nog het nodige aanvul lende materiaal kunnen opleveren. Me j . H.E. Verbeek te Rot terdam 
zeg ik hartelijk dank voor een aantal akten uit het notarieel archief van Delfshaven. 

Genealogie: 

I. C O R N E L I S M I C H I E L S Z . , geb. ca. 1500 (geschat) , boer, landgebruiker te Oost-
Barendrecht (1542) , overl . 1542/1557. Hij huwde met N.N. 
Blijkens het kohier der 10e penning van 1542 over Oost-Barendrecht gebruikte Cornelis 
Michielsz. daar 24 Vi morgen land. Tevens werd zijn huis daar onder de slechts 13 wonin-
gen aanges lagen 2 . In het kohier van 1557 is hij niet meer genoemd. 
Kind: 
I . A D R I A E N C O R N E L I S MICHIELSZ. , volgt II. 

II . A D R I A E N C O R N E L I S M I C H I E L S Z . alias P A L S R O C K , geb. ca. 1530 (geschat) , 
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boer in het Oudeland van Oost-Barendrecht , bediende het spui van de polder De Ziedewij 
(1574, 1 5 8 0 ) 3 , overl. tussen 1592 en well icht 1597. Hij huwde me t N.N. ( A n n a N.N., 
waardinne ?). Blijkens het kohier der 10e penning over Oost-Barendrecht van 1557 ge-
bruikte Arien Cornelis Michielss . daar 17 morgen huurland van diverse particulieren, 
waaronder 6 lA morgen van (Mr. Dirck van) Bekes teyn 4 . Als Adr iaen Cornelisz. is hij in 
het kohier van 1561 voor dezelfde landerijen geboekt, welke alle in het Oudeland van 
Oost-Barendrecht waren gelegen. Bij een perceel van 6 XA morgen is er sprake van een 
huurcedul le gedateerd 5 november 1555 5 . In 1573 en 1574 is Adriaen Cornelisz. nog 
steeds vermeld als huurder van de 6 lA morgen in (Oost-)Barendrecht; dan geconfiskeerd 
bezit van de Spaansgezinde Mr. Dirck van Bekes teyn 6 . Blijkens de rekening van de waars-
m a n van de polder Dirk Smeetsland onder West- IJsselmonde over 15 73 / ' 74 nam Adriaen 
Cornelisz. Palsrock diverse bestedingen in die polder a a n . 6 a In de incidenteel bewaard ge-
bleven polderrekeningen van De Ziedewij is Adriaen in de j a ren 1562-1592 talrijke malen 
geboekt als 'Palsro(o)ck', 'Cornelisz. alias Palsrock' o f 'Adryaen Cornelisz. (alyas) Pal(l)ls-
r(o)ock' o f 'Paltrock' voor door hem verrichtte werkzaamheden in die polder, o.a. aan de 
sluis en het spui. Zeer wel mogeli jk was hij ook al identiek met de Adryaen Cornelisz. die 
als zodanig in de rekening over 1556 genoemd is. Bli jkens de rekeningen over 1575, 
1576, 1588 had hij een deel van de Ziedewijsedijk in pacht. In laäts tgenoemd jaar stelden 
Jacop Joostensz. en Boeyen Joostensz. zieh hiervoor als zijn borgen. In 1586 had hij ook 
al in De Ziedewij grond gepacht 3 . Adriaens v rouw kan identiek zijn geweest met 'Anna 
Palsrocke, weerdinne ' , die in de rekening van De Ziedewij over 1594 is vermeld vanwege 
bij haar gedane verteringen en voor de levering van een kruik b ier 3 . 
De navolgende personen moeten als zijn kinderen worden beschouwd, mogeli jk geboren 
uit meerdere huwelijken. 
Kinderen (volgorde wil lekeurig): 

1. P I E T E R A D R I A E N S Z . P A L S R O C K , vermeid 1573-1574. Als 'Pieter Adryaensz . 
Palsrocken zoen' is hij in de rekening van D e Ziedewij over 1573 geboekt voor ver
richte werkzaamheden 3 . O o k blijkens de rekening over 1574 had hij daar diverse 
werkzaamheden aangenomen 3 . 

2. M E E U S A D R I A E N S Z . P A L S R O C K , volgt III. 
3 . W I L L E M A D R I A E N S Z . ( J O N G E ) P A L S R O C K , vermeid 1576-1613, overl. na 18 

augustus. Als 'Wyllem Adryaensz . j onghe Pallsroock' is hij in de rekening van De Zie
dewij over 1576 geboekt voor diverse verrichte werkzaamheden . Hij komt als zodanig 
ook voor in de rekening over 1 5 9 1 3 . In de rekening uit 1595/1596 wegens het maken 
van een nieuwe watermolen en andere werkzaamheden in de polder Oost-IJsselmonde 
kreeg Wil lem Adriaens Palsrock een aanbesteding 7 . Op 18 augustus 1613 was Wil lem 
Arienz. Palsrock met Cornel is Jansz. En ene Commer tgen te Ridderkerk doopgetuige 
bij een kind van een zekere Arien Ariensz. ,t 

4. B A S T I A E N A D R I A E N S Z . P A L S R O C K , vermeid 1589. Bast iaen Adriaensz. Pals
rock kreeg op 23 September 1589 schoon te maken water ingen in de polder het West -
maas Nieuwland aanbes teed 8 . Mogeli jk was hij identiek me t 'Palsrock van Heerjans-
dam' die op 29 april en 29 jul i 1592 werkzaamheden in de polder Bonaventura (nabij 
Strijen en 's-Gravendeel) kreeg aanbesteed 9 . In dat geval w o o n d e hij in de jurisdictie 
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van het dorp Heerjansdam, grenzend aan Oost-Barendrecht . 
5. JAN A D R I A E N S Z . P A L S R O C K , j . g . van Oost-Barendrecht (1608), woonde ' int 

Hooged iep ' (1612), op de Heen (1614) overl . na 15 februari 1614. Hij huwde Baren-
drecht 2 november 1608 met Ingen Cornelisdr. , j . d . van West-Barendrecht (1608), 
overl. na 15 februari 1614. 
Jan Adriaenss . Palsrock, wonende ' int Hooged iep ' , verkocht op 27 Oktober 1612 voor 
schout en schepenen te Charlois een jaarli jkse losrente van 6 gld. 15 stuivers over een 
hoofdsom van 100 Car. gld. Aan de te Dordrecht woonacht ige Arent Maertenss . , am-
bachtsheer van Schobbelandsambacht . Hij verzekerde deze rente op 2 morgen in het 
derde blok in Dirk Smeetsland (onder Charlois) . Zijn door mij thans niet meer tra-
ceerbare woonplaa ts werd in de marge van deze akte b i jgeschreven. 9 a Pieter Corne-
liss. Molenaer , inwoner van Charlois, voor een derde part, en Jan Adriaenss . Pals
rock, wonende op de Heen als getrouwd hebbende Ingen Cornelisdr. , voor de reste-
rende twee derde parten, deden op 15 februari 1614 voor schout en schepenen te 
Charlois t ransport aan de voornoemde Arent Maertenss . , ambachtsheer van Schobbe
landsambacht etc., van ca. 3 morgen in het 3e blok in Dirks Smeetsland. Meeus 
Adriaensz. Palsrock, wonende in Barendrecht , Steide zieh borg voor de vrijwaring 
van eventuele lasten op het overgedragen l and . 9 b Gezien de belendingen moet dit land 
identiek zijn geweest met het als zekerheid gestelde pereeel in de akte van 1612, dat 
waarschijnlijk h u w e l i j k s - of erfgoed van Pa l s rock ' s v rouw was . Mogeli jk was Jan 
nog identiek met, ofwel was een zoon van hem: Jan Cuypers alias Palsrock, die op 24 
ju l i 1640 en 7 maar t 1641 zijn woonhuis in de Langenoordstraat te Zevenbergen met 
hypotheken belastte en op 15 jun i 1641 geld leende van de Diakoniearmen a ldaar . 9 c 

III. M E E U S A D R I A E N S Z . P A L S R O C K , geb. ca. 1560 (geschat) , weduwnaar van 
Oost-Barendrecht (1616) , boer te Oost-Barendrecht , heemraad van Oost-Barendrecht 
(1603), penningmeester van het gemene Land van Barendrecht ( 1615 -1617 ) 1 0 , overl. in 
of voor 1626. Hij huwde l e naar schatt ing ca. 1590 me t M a r i k e n Feysen , overl. 
1607/1615. Hij huwde 2e Ridderkerk ( l e gebod te Barendrecht en Ridderkerk 3 januar i ) 
28 januar i 1616 met M a r i t g e Bas t i a ensd r . , j . d . van Ridderkerk (1616). In de rekening 
van De Ziedewij over 1573 kreeg 'Meeus Palsroocke zoentgen' (= Meeus , het zoontje van 
Palsrock) betaald voor het meehelpen met werkzaamheden 3 . Hij moet toen nog zeer j o n g 
zijn geweest. In de rekening over 1576 is hij als 'Meeus Adryaensz . Pal lsroockx zoen' ge
boekt en blijkens de rekeningen over de j a ren 1597-1599 - hij komt ook voor als 
'Paltzroeck' - had hij een deel van de Ziedewij sedijk in pacht 3 , zoals voorheen zijn vader 
had gehad. Hij zal toen inmiddels diens boerenbedrijf hebben overgenomen. De in Oost-
Barendrecht woonacht ig Meeus Ariensz. Palsrock Steide zieh bij akte van 23 april 1597 
als borg voor de mede aldaar wonende Boye Joosten. 1 1 . Deze persoon kan tot zijn familie-
kring hebben behoord, want in 1588 Steide deze m a n zieh ook al als borg voor Palsrocks 
vader. Meeus zal in 1626 niet meer in leven zijn gewees t daar hij - in tegenstell ing tot zijn 
zonen Pieter en Feys - niet genoemd is in het in dat j aa r opgestelde verpondingskohier der 
lOOOe penning over de beide Barendrechten. Zijn w e d u w e komt in dat kohier evenmin 
voor. Een akte gedateerd 10 ju l i 1634 spreekt van het weeskind van Meeus Aerienss. als 
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belender van land in het N i e u w Bedijkte Land van Oos t -Barendrech t 1 2 . Hier zal zijn enige 
kind uit zijn tweede huwelijk mee bedoeld zijn geweest , wan t in een akte van 16 maart 
1637 komt Maeyken Meeus onder haar eigen naam voor als belender van land in het 
voornoemde N i e u w bedijkte L a n d 1 3 . Over de herkomst van zijn v r o u w Mariken Feysdr. is 
niets aan het licht gekomen. D e naam Feys was toentertijd op het eiland IJsse lmonde be-
paald ui theems. Wei k w a m de naam Faes of Vas daar voor. In de polderrekening van De 
Ziedewij over 1574 zijn een 'Marige Faeszen wedue ' en een 'Jan Vassen tymerman ' ge
noemd, terwijl de rekening over 1583 melding maakt van een 'Faes P i e t e r s z ' 3 . Ook over 
de identiteit van de tweede v rouw van Meeus tast ik nog in het duister. Ik kan haar voor-
lopig niet in een Ridderkerkse familie plaatsen. 
Kinderen uit het eerste huwelijk (volgorde willekeurig): 

1. G R I E T G E M E E U S D R . , j . d . van Oost-Barendrecht (1618) , woonde aan het buitenste 
einde van het dorp Strijen (1656) , overl. tussen 29 april 1656 en 21 mei 1671. Zij 
huwde Barendrecht ( l e gebod 7 januar i ) 28 januar i 1618 me t Cleys (Claeys) Cornelis 
Joppen, j . g . van West-Barendrecht (1618), bezat een hofstede in het Oudeland van 
West-Barendrecht tot in 1626, woonde sedertdien te Strijen, overl . voor 29 april 
1656, zoon van Cornel is Joppen en N .N . (Neeltge ?). In het in 1626 opgestelde ver-
pondingskohier der lOOOe penning over Oost- en West -Barendrecht en Carnisse was 
Cleys Cornelis Joppen aanvankelijk geboekt voor 2 gld.; dus voor een gegoedheid 
(inclusief eventueel gehuurd onroerend goed) van 2000 gld. Deze boeking werd ech
ter doorgehaa ld 1 4 , hetgeen ongetwijfeld verband hield me t zijn verhuizing dat j aar 
naar Strijen. In dat j aa r werd hij overigens te Strijen niet vermeld in de lOOOe pen
ning. Evenmin komt zijn naam voor in het verpondingskohier der 200e penning over 
1638. De inmiddels te Strijen woonacht ige Cleys Coornel is Joppen transporteerde op 
3 april 1627 aan Leender t Tueniss . in West-Barendrecht een 'huysinghe, teelinghe, 
berch, ceet' etc. s taande op 2 morgen 300 roeden bruiklands in het Oudeland van 
West-Barendrecht . Dit goed werd zuidelijk belend door 'den ouwen Barendrechtsen 
Dijck' 1 5 . Griettie Meeuwsdr . , w e d u w e van Cleys Cornel is , verklaarde bij akte van 29 
april 1656 'tot reparatie en andere nootdruffte' van haar huis van haar zoon Cornelis 
Cleys 150 Car. gld. ontvangen te hebben. Zij verbond voor deze schuld haar huis 'aen 
t buytenste endt' van het dorp Strijen, hetwelk westelijk belend was a a n ' s Keyers-
dijck' en oostelijk aan de oude haven g rensde 1 6 . O p 21 mei 1671 k w a m e n Meeuwis 
Cleysse, Jan Jans Reyerkerck, getrouwd met Maeycke Cleys , Pieter Gerri tse M o -
lenaer, getrouwd met Neel t ie Cleys, en Jacob Bast iaens Snel, getrouwd met Teuntgie 
Cleys , en voorts voor Annitgie Cleys, weduwe van Govert Bast iaens Jonge Koningh, 
tot ui tkoop met Jan Pieters Romeyn als vader en voogd over Claes Janse Romeyn, 
zijn minderjarige kind bij zaliger Lijntgie Cleys, en dat vanwege de weeskinds portie 
in de erfenis van zijn grootmoeder Griettie Meeuwis , in leven weduwe van Cleys 
Cornel is Joppe. He t weeskind kreeg 40 gld. toebedeeld en aan eventueel nog aan het 
licht körnende schulden in haar boedel zou het kind moeten m e e be ta len 1 7 . He t door 
Grietge Meeuwisdr . nagelaten huis werd op 14 maar t 1680 door haar kinderen voor 
208 Car. gld. getransporteerd aan de weduwe van haar zoon M e e u w e s C l e y s 1 8 . Aan 
Grietge en haar man zal nader aandacht worden besteed in een in voorbereiding zijn-
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de publicatie over zijn familie. 
2. P I E T E R M E E U S Z . P A L S R O C K , volgt IVa. 
3 . F E Y S M E E U S Z . P A L S R O C K , volgt IVb. 
4. A D R I A E N M E E U S Z . , ged. Barendrecht 10 jun i 1607 (get. Coornelis Pieterss. , Jan 

Arentss.) , van hem verder niets bekend. 
Kind uit het tweede huwelijk: 
5. M A R I T G E N ( M A E Y K E N ) M E E U S D R . , waarschijnlijk ged. (als een onbenaamd 

kind) Barendrecht 4 juni 1617, overl . tussen 12 Oktober 1648 en 6 maart 1680. Zij 
huwde (wellicht tussen 16 maar t 1637 en 12 Oktober 1638) me t Pieter Coenen 
(Coeraden) , ged. Barendrecht 31 Oktober 1610, j . g . van West-Barendrecht (1631), 
overl . tussen 12 Oktober 1648 en 6 maar t 1680, zoon van Coenraet Pietersz., boer in 
Nieuw-Bonaven tura buiten 's-Gravendeel , schepen van 's-Gravendeel , en Weyntgen 
Adriaensdr . (Hordijck). Hij huwde l e Barendrecht ( l e gebod 20 april) 2 jun i 1631 
met Grietgen Jacobsdr. (ged. Barendrecht 17 december 1606, overl. 1631/1637, doch
ter van Jacob Louwen en Neel tgen Aer t sd r . 1 9 ) . Pieter Coenen en zijn ziek te bed lig-
gende huisvrouw Maycken Meeus maakten op 12 Oktober 1648 voor schepenen van 
's-Gravendeel een testament op de langst levende. Deze zou voogd zijn en diende hun 
eventueel te geboren kinderen op te voeden en bij mondigheid of eerder huwelijk met 
hun allen 200 Car. gld. uit te reiken. Bij kinderloos overlijden zou de langstlevende 
aan de naaste 'vrienden' van de eerstgestorvene 50 Car. gld. uitkeren. Pieter plaatste 
zijn handtekening; zijn v rouw haar handmerk je 2 0 . Dit echtpaar zal op 6 maart 1680 
niet meer in leven zijn geweest toen het ' s-Gravendeelse kohier van het Familiegeld 
werd opgesteld. Aan dit echtpaar zal nader aandacht worden besteed in een op handen 
zijnde publicatie over zijn familie. 

IVa. P I E T E R M E E U S Z . P A L S R O C K , j . g . van Oost-Barendrecht (1618), landeigenaar 
in De Ziedewij onder Oost-Barendrecht , overl. in 1632. Hij huwde l e Barendrecht ( l e 
gebod 18 maart) 1 april 1618 met L i jn tg ie B a s t i a e n s d r . B i sdom, j . d . van Oost-Baren
drecht (1618) , overl. in 1627. Hij huwde 2e Barendrecht ( l e gebod 21 mei ; t rouwde 
'sonderdaegs na het oude (onleesbaar)) 1628 met N e e l k e n H u y g e n d r . C r a n e n d o n c k , 
geb. IJsselmonde ca. 1580 (geschat) , overl. voor 23 jun i 1635, dochter van Huyg(o) Pie
tersz. (van) Cranendonck, boer aan de Hordijk in het Oudeland van IJsselmonde, hoog-
heemraad van de vier polders van West - IJsse lmonde en Varkensoord, penningmeester 
van Dirk Smeetsland en Meester Arend van der Woudensland, Varkensoord en Karne-
melksland, heemraad van Dirks Smeetsland en De Kleine Nieuwelanden, schepen, laag-
heemraad van ambacht Oost-IJsselmonde, en Margr ie ta Gerritsdr. Zij huwde l e voor 15 
September 1601 met Aert Bastiaensz. (boer te Oost-Barendrecht , overl. voor 1626, zoon 
van Bast iaen Arien T o n i s z . ) 2 1 . Pieter Meeuss . is genoemd bij de verkoop van de zaadtien-
den in het Binnenland van Veerenambacht in 1619 en 1620 2 2 . In het verpondingskohier 
der lOOOe penning van 1626 werd P(iete)r Meeusen in Oost-Barendrecht aangeslagen 
voor een gegoedheid (met eventueel gehuurd onroerend goed) van 3000 gld. Zijn latere 
tweede v r o u w werd daar als weduwe geboekt voor 2000 g ld . 1 4 . Deze tweede v rouw was 
overigens een dochter van de rijkste ingeland van Oost- en West- IJsselmonde. Blijkens de 
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Barendrechtse diakonierekening over 1628/1629 had Pieter Meeuss . van die instelling 
200 gld. geleend. O p 21 januar i 1632 werd daar kenneli jk nog door hemzelf rente over 
be taa ld 2 3 . In 1630 Steide Pieter Meeuss . zieh borg voor ene Jan Leendertss . bij diens koop 
van t ienden in De Z i e d e w i j 2 2 , maar in de loop van 1632 zal hij gestorven zijn, wan t zijn 
huis in Oost-Barendrecht stond toen al op naam van Aér ien Aer iensen S a l y 2 4 . Dit huis 
was vanuit het bezit van Pieter's weeskinderen op Saly overgegaan. Deze overdracht is in 
de van 1634 af bewaard gebleven Oost-Barendrechtse transportregisters uiteraard niet 
meer te achterhalen. In elk geval moet Pieter voor 19 maart 1636 zijn gestorven, want 
volgens de bewaard gebleven rekening voor de weeskamer te Oost-Barendrecht van 12 
december 1643 door Jan Bastiaenss. Bisdom en Feys Meeuss . Palsrock, als o o m s en be-
storven b loedvoogden van zijn nagelaten kinderen bij Lijntgen Bast ianendochter , was er 
op 19 maart 1637 voor een jaar bestedingsgeld betaald voor zijn dochters, zodat deze kin
deren toen al een j aa r niet meer in hun ouderlijk huis woonden . De voogden hadden eer-
der op 2 Oktober 1636 rekening gedaan, maar deze administratie is niet bewaard geble
ven. Volgens de rekening uit 1643 was er voor 1950 Car. gld. land verkocht dat in De 
Ziedewij was gelegen en was er daar ook nog 16 hont land verpacht. Het huis was in bezit 
gekomen van Aérien Aerienss . Saly. Op 30 januar i 1638 vond er inderdaad transport 
plaats door Feys Meeus en Jan Bastiaens Bisdom, als ooms en rechte bestorven bloed
voogden van de weeskinderen van zaliger Pieter Meeus en Lijntgen Bast ianendochter , in 
hun leven gewoond hebbende in Barendrecht , van 6 morgen 'teellant' in De Ziedewij aan 
de te Dordrecht wonende Abraham Janss. Coopmans . Dit land was aan de zuidkant door 
'den Noldijck' belend. Voor deze landoverdracht was een request ingediend bij de H ö g e 
Vierschaar van Zuid-Holland, waarvoor op 30 november 1637 toes temming was ver-
l eend 2 5 . Tevens is er in de voornoemde rekening sprake van een drietal obligaties, die de 
weeskinderen voor de ene helft moesten inlossen en de w e d u w e van Pieter Meeusz . voor 
de andere helft. De dochters Janneken en Mar i tghen waren zeker sedert 19 maar t 1636 
uitbesteed bij Cleys Leendertss . , ge t rouwd me t een zuster van de tweede v r o u w van Pals
rock en woonacht ig aan de Droogendijk ofwel Pruimendi jk onder R idde rke rk 2 6 . Zeker in 
de période 1 mei -1636 tot 1 mei 1638 was zoon Bast iaen Pieters Palsrock in de kost bij 
ene Leendert Joriss. en daarna bij de op Heerjansdam wonende t immerman Abraham Ma-
thijss. (Hoppel) , bij wie hij - voorzien van nieuwe kleding en schoenen- well icht voor 
t immerman in de leer ging en daar zeker tot 20 maar t 1643 verbleef. Janneken bleef ken
nelijk tot 19 maar t 1637 bij oom Cleys Leender tss . in de kost, maar haar zuster Mari tgen 
zou dit tot haar dood in 1646 blijven. In mei 1642 had Janneken een kist en 'meer andere 
dinghen die sij vandoen hadden' aangeschaft. Dit zal een kist voor haar persoonli jke be-
zittingen zijn geweest toen de volwassenheid naderde. Ook wen) er rond die tijd een pak 
kleding voor zoon Meeus Pieterss. aangekocht , terwijl de v rouw van oom Feys Meeuss . 
zes hemden voor hem had gemaakt of had laten maken . De rekening maakt ook nog mel
ding van een aan Pieter Koenen betaalde som gelds, we lke de boedel aan Mari tgen Meeus 
schuldig w a s 2 7 . O p 6 april 1647 deed Jan Bast iaenss . Bisdom ten huize van Jacop Aerts 
Roosenborch en in bijzijn van Meeus Pieters en Aérien Pieters Noorts i j , ten overstaan van 
de schout en secretaris van Barendrecht en twee schepenen van Oost-Barendrecht , de 
laatste rekening, welke liep sedert 12 december 1643. Deze maakt o.a. meld ing van beta-
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l ingen aan Cleys Leendertss . voor kleding e.d. voor Maertghen Pieters over de jaren 
1642-1645. Tevens was er betaling voor haar begrafenis, waarbij de kinderen op 14 juli 
1646 -mogelijk wel de dag van haar begrafenis- tot een akkoord kwamen . Voor de drie 
overgebleven weeskinderen Meeus , Janneken en Bastiaen Pieters Palsrock was er uitein-
delijk voor elk een erfportie van 676 gld. 4 stuivers. De akte werd ondertekend door 
'Meeus Pietersen' en 'Ariaen Pieters Noertsy ' 2 S . Op 6 Oktober 1667 compareerden Jan 
Bast iaenss . Bisdom, wonende in Oost-Barendrecht , Kleys Leendertss . , wonende onder 
Ridderkerk als last hebbende van zijn kinderen, Leendert, Bastiaen en Kleys Foppen van 
Driel , wonende onder Heinenoord, Joost Arienss . Pee, wonende op Heerjansdam, als ge
t rouwd hebbende Nelt ien Foppen van Driel, Meuwis Pieterss. en Bast iaen Pieterss. Pals
rock, wonende onder Heinenoord, en Ary Pieterss. Noortsi j , als getrouwd hebbende Jan
neken Pieters, en tevens nog namens Ariaentien Bastianen, wonende onder Ridderkerk, 
w e d u w e van Pluen Arien Pouwelss . , en nog voor het weeskind van Janneken Foppen van 
Driel . Zij alien transporteerden een perceel land in het Buitenland van West-Barendrecht 
dat erfgoed uit de familie Bisdom moet zijn gewees t 2 9 . 
Kinderen uit het eerste huwelijk: 

1. M E E U S ( M E E U W I S ) P IETERSZ. P A L S R O C K , ged. Barendrecht 3 januar i 1619 
(get. Grietge Meeus) , zwingelaar (vlasbraker) en landgebruiker, woonde aan de Mol-
ckae aan de Blaak onder Heinenoord, overl. na 13 mei 1697. Hij huwde , wellicht 
voor 2 april 1646, met Pleuntien Ariensdr. , overl. in of na 1674. Me t Thonis Aerienss. 
Cruythoff en Bastiaen Corneliss. Verkes verklaarde Meeus Pieterss. , alien wonende 
onder de jurisdict ie van Heinenoord, 444 gld. schuldig te zijn aan de heer Wil lem van 
Overs tege vanwege de huur van 4 morgen 'teelant' 'ontrent de molcade ' onder Heinen
oord. O p 14 april 1647 ver toonde voornoemde Cruythoff de doorstoken en derhalve 
afgeloste schuldbrief aan de schout en gerechten van He inenoord 3 0 . De onder de jur is 
dictie van Mijnsheerenland woonacht ige Lyntge Cornelis, weduwe van Aérien Dir-
ckss . Cruythoff, geassisteerd met Claes Jacobss. Blaeck als haar gekoren voogd, 
t ransporteerde op 19 jun i 1649 aan Meeus Pieterss, 'hären swager ' de beterschap van 
een avel ing (berm) met onvruchtbare (= geen vrucht dragende) bomen ter grootte van 
ca. 1 morgen aan de Blaak onder He inenoord 3 1 . Op welke wijze M e e u s een zwager 
(of schoonzoon) van voornoemde Lijntge was is mij niet duidelijk. Zijn v rouw Pleun
tien komt in ieder geval niet voor onder de kinderschaar van Lijntge's man , de Mijns-
heerenlandse boer en Heilige Geestmeester en waarsman van het Oudeland van 
Moerkerken Adriaen Dircksz. Cruythoff (ca. 1564-1647). Zeker was Pleuntien geen 
dochter van voornoemde Lijntge, want zij komt niet voor in haar tes tament van 5 de-
cember 1 6 5 3 3 2 . Een akte van 21 mei 1650 noemt het huis en de avel ing aan de Blaak 
onder Heinenoord van Palsrock als be l end ing 3 3 . In diverse andere akten komt hij nog 
als belender v o o r 3 4 . O p 14 december 1652 koch t de aan de Blaak wonende v rouw van 
M e e u w i s Pietersz. een 'mantelken' op een verkoping te Heinenoord, waarbij Cleys 
Danen en Herman Lenerts zieh voor haar als borgen s te lden 3 5 . Omst reeks 1665 be-
taalde Meeus Pieterssen Palsrock, wonende in de jurisdictie van Heinenoord , 1 gld. 
10 st. verponding voor zijn h u i s 3 6 . Rond dat j aa r is hij me t zijn v r o u w Pleuntien 
Ar iens genoemd als l idmaat van de gemeente Heinenoord en wonende aan de 
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'Molckkae ' 3 7 . In het kohier van het Famil iegeld over Heinenoord van 1674 zijn de 
'swingelaer ' Meeus Palsrock en zijn v rouw g e n o e m d 3 6 . Van kinderen wordt dus geen 
melding gemaakt . In 1675 Steide Meeus Palsrock zieh bij een verkoping als borg voor 
Claes C r u y t h o f 3 8 . Bij akte van 13 mei 1697 leende de aan de Blaak onder Heinen
oord wonende Meeuwis Pietersse Palsrock 200 Car. gld. van de op het Kuipersveer 
onder Heinenoord woonacht ige Jacob Dingemans Hoffman, waarbij hij in het speci-
aal zijn huis met schuur met de beterschap van erf en de annex daaraan gelegen erf-
pachtaveling als zekerheid Steide. Blijkens de belendingen was dit dezelfde avel ing 
die hij in 1649 kreeg overgedragen. In de marge is opgetekend dat deze schuldbrief 
pas op 11 augustus 1769 was ge royee rd 3 9 . De helft van deze schuldbrief was op 23 
Oktober 1721 aan de Diakoniearmen van Heinenoord g e k o m e n 4 0 en in 1755 was het 
met deze schuld belaste huis in het bezit van (zijn nichtje) Lijntje Bastiaansdr. Pals
rock 4 1 . 

2. J A N N E T G E PIETERSDR. P A L S R O C K , ged. Barendrecht 1 februari 1621 (get. 
Neel tge Geerits) , j . d . van Barendrecht (1646) , overl. ( impost pro deo Hoogvl ie t 13 
augustus) 1715. Zij huwde Poortugaal 25 november 1646 met Ary (Arien) Pietersz. 
Noorts i j , ged. Poortugaal 1 november 1620, j . m . van Hoogvliet (1646), ouderl ing 
(1669, 1671-1672) van Hoogvliet , overl . tussen 1672 en 6 jun i 1708, zoon van Pieter 
Arentsz. (Ariensz.) Noor tsy (Norschey) alias den T immerman , t immerman te Hoog
vliet, en Maritje Maer tensdr . 4 2 . Jannetje werd als wees tot in 1637 uitbesteed bij oom 
Cleys Leendertsz . onder Ridderkerk 2 7 . Zij en haar m a n zijn behandeld in het boek 
over de familie N o o r d z i j 4 3 . 

3 . B A S T I A E N PIETERSZ. P A L S R O C K , volgt Va. 
4. M A R I T G E N PIETERSDR. P A L S R O C K , ged. Barendrecht (als een onbenaamd 

kind) 21 maar t 1627 (get. Neel tge Bast ianen) , overl . aan de Droogendijck onder Rid
derkerk tussen 1645 en 14 jul i 1646. Zij werd als wees uitbesteed bij oom Cleys 
Leendertsz . onder Ridderkerk, alwaar zij ook kwam te over l i jden 2 7 - 2 8 . 

Noten: 
1. G.A. Rotterdam, Arch. Heerlijkheid Charlois inv.nr. 126. 
2. Nationaal Archief (hierna: N.A.) , Arch. Staten van Holland voor 1572 (hierna: S.v.H) 

inv.nr. 324. 
3. N.A., Arch, heerlijkheden Oost- en West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 190. 
4. N.A., S.v.H inv.nr. 1057. 
5. N.A., S.v.H inv.nr. 1378. 
6. N.A., Rekenkamer ter Auditie inv.nr. 4538, fol. 152 vs. 
6a. GA Rotterdam, Polders West-Ijsselmonde inv. Nr. 312. 
7. G.A. Rotterdam, Arch, polder Oost-IJsselmonde inv.nr. 156. , 
8. Waterschapsarch. De Groote Waard te Klaaswaal, Arch, polder Westmaas Nieuwland 

inv.nr. 367. 
9. G.A. Rotterdam, Arch. Huis ten Donck inv.nr. 1261. 
9a. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois inv. nr. 13, fol. 19 e.v. 
9b. G.A. Rotterdam, Recht. Arch. Charlois inv. nr. 13, fol. 46 vs. e.v. 
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9c. Regionaal Archief West-Brabant, Recht. Arch. Zevenbergen inv. nr. 184, fol. 201 en inv. 
nr. 185, fol. 27 en 49 vs. Met dank aan de heer G. Klein te Arkel. 

10. N.A., Arch, heerlijkheden Oost- en West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 114. 
11. N.A., Arch. Höge Vierschaar Zuid-Holland inv.nr. 1, fol. 87 vs. 
12. N.A., Recht. Arch. Oost-Barendrecht inv.nr. 20, fol. 2e.v. 
13. N.A. , Recht. Arch. Oost-Barendrecht inv.nr. 20, fol. 9 vs. e.v. 
14. G.A. Dordrecht, Stadsarch. 1572-1795, inv.nr. 3975. 
15. N.A., Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 1, fol. 92 vs. 
16. N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 1, fol. 157. 
17. N.A., Weeskamerarch. Strijen inv.nr. 3, fol. 74 e.v. 
18. N.A., Recht. Arch. Strijen inv.nr. 3, fol. 266 vs. e.v. 
19. K.J. Slijkerman, Het geslacht van Cornelis Goossensz. met de tak Worst alias van Haer 

lern uit Oost-IJsselmonde, in: Ons Voorgeslacht j rg. 2004, biz. 140. 
20. N.A., Weeskamerarch. 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 1, fol. 42 e.v. 
2 1 . Ir. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, De geslachten Cranendonck in Holland, uitg. 1992, 

biz. 252 e.v. 
22. N.A., Recht. Arch. Oost-Barendrecht inv.nr. 4. 
23 . G.A. Rotterdam, Arch. Ned. Herv. gemeente Barendrecht inv.nrs. 127 en 128. 
24. K.J. Slijkerman, Verpondingskohier over Oost- en West-Barendrecht en Carnisse anno 

1632, in: Ons Voorgeslacht j rg. 2001 , biz. 312. 
25. N.A., Recht. Arch. Oost-Barendrecht inv.nr. 20, fol. 12 e.v. 
26. K.J. Slijkerman, Van den Nes (van Nes , van Es) uit Rijsoord, in: Kronieken jrg. 1999, 

biz. 236. 
27. N.A., Weeskamerarch. Oost-Barendrecht inv.nr. 6, akte d.d. 12 december 1643. 
28. N.A., Weeskamerarch. Oost-Barendrecht inv.nr. 28, akte d.d. 6 april 1647. 
29. N.A., Recht. Arch. West-Barendrecht en Carnisse inv.nr. 3, fol. 186 vs. e.v. 
30. N.A., Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 3, fol. 131 e.v. 
3 1 . N.A., Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 3, fol. 169. 
32. N.A., Not. Arch. Mijnsheerenland inv.nr. 7158, fol. 22 e.v. 
33 . N.A., Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 3, akte d.d. 21 mei 1650. 
34. N.A., Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 3, akte d.d. 31 mei en in juni 1647. 
35. N.A., Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 24, akte d.d. 24 december 1652. 
36. Waterschapsarch. De Groote Waard te Klaaswaal, Arch, polder Oud-Heinenoord inv.nr. 

14. 
37. N.A., d.t.b. Heinenoord inv.nr. 1. 
38. N.A., Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 27, akte jaar 1675. 
39. N.A., Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 15, fol. 64 e.v. 
40. Arch. Ned. Herv. gemeente Heinenoord inv.nr. D-I. 
4 1 . Arch. Ned. Herv. gemeente Heinenoord inv.nr. B-I. 
42. T. van der Vorm, Mees Maertensz. en zijn zusters: een Zegwaardse familie, in: Ons 

Voorgeslacht jrg. 2003, biz. 191. 
43 . J.H. van der Boom en M.P. van der Steen, Het geslacht Noordzij-Noordsij-Noordtzij af-

komstig van Hoogvliet en Pernis, uitg. 2001 , biz. 29-31. 
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Overzicht publicaties [54] 
H. Klunder 

R .H. Alma: Alberda /Aulsema/Fraylema. 
[Vöör 1400-1842.] Ned . Leeuw, april '05 . 

J .M.G. Leune: Het schoolmeestersgeslacht 
V a n der Bel. [ 16e eeuw-1942.] Van 
Zeeuwse Stam, maar t '05 . 

P.J .C. Elema: Bodhuis (Oldehove) . [1650-
1922.] Gruoninga, 2003 . 

L .T.W.H. Nieland: Kwartierstaat van Hen
drik Jan de Boer. [Oostenbrink, Snijder, 
Venema, Z.W.-Drenthe.] Gens Nostra , 
april/mei '05. 

P.J .C. Elema: Van Boldewijn(s) tot Bol-
wijn en Boudewijn . [1650-1916.] Gruonin
ga, 2003 . 

N . Boussemaere : Vader en zoon Bousse-
maere - in dienst van koning en vaderland. 
[Met kwartierstaat, Verstraete, Mostrey, 
Declerq.] Vlaamse Stam, mrt.-apr. ' 05 . 

A. Slootweg, T. van der Vorm: Ariaentje 
Jansdr.: Cock of Roets? (Antwoord op 
vraag) . [Met: 'Stamreeks Ariaentje Jansdr. 
Roets' (1450-1687) en 'Stamreeks Ariaentje 
Jansdr. Cock' (16e eeuw-1707).] Ons Voor-
geslacht, maar t '05 . 

H. de Korte: Parenteel van Jacob Adriaans 
Corten (Coppens) per generatie. [Later De 
Korte , vöör 1600-1997.] Van Zeeuwse 
Stam, maar t '05 . 

E. de Jonge: V a n Dompseler: een aanzet 
voor een complete geneagogie . ['Losse' per-
sonen, 1432-1757.] Veluwse Geslachten, 
mrt. /apr. /mei '05. 

C. de Graaf: De verwanten van Jan Pie-
tersz. Dou(w) . [Leiden, 1410-1793.] Gens 
Nost ra , maart '05 . 

J.A. van der Heijden: De familie V a n 

Druenen (Drunen) - molenaars in het 
Noordoos ten van de Meier i j . [1605-1792.] 
Geneal . Tijdschr. Oost-Brabant , april '05 . 

K.J. Slijkerman: Een geslacht V a n Es uit 
Strijen. [1580-1706.] Ons Voorgeslacht , 
april-mei '05 . 

B.J. van den Enk: Kwart ierstaat Tonia Ger-
ritsen. [Van Boven, V a n Beek, Potho-
ven.] Ve luwse Geslachten, jan. /feb. '05 . 

R .H. Alma: Een handschrift uit de familie 
Grelle. [Nageslacht ook andere namen, 
1375-1737.] Gruoninga, 2003 . 

H.J. Zwart : Predikantenfamilies op de Ve -
luwe. [Met 'Parenteel Hat temius-
Balk' (1580-1779) en 'Parenteel Verbrug-
gen-Carolinus' (Ca. 1550-1744).] Ve luwse 
Geslachten, mrt. /apr. /mei '05. 

A .G.M. Wil lems: Stamreeks Ten H o o r n 
Boer (Hoogeveen) . [1700-1948.] Gens 
Nostra , april/mei '05. 

A. Tas-Sluis: Famil ie Jonker. [1740-2002.] 
Westfriese Famil ies , maar t '05 . 

N . L . van der Woude : De Beerzer komaf 
van Gerri t Jan Kortman. [Stamreeks, 
1720-1960.] Gens Nostra , april/mei '05. 

Kwart ierblad van Nicolaas van der Kruk. 
[Westland, V a n den Ende, Roozenburg , 
V a n Zon.] Meded.blad N G V afd.Delfland, 
maar t '05 . 

S. Messchaer t -Heer ing: Een familie Lange-
dijk in Enkhuizen^ [1685-2003.] Westfriese 
Families, maar t '05 . 

H.D.J. Krikke: Paulus Lankhorst tapper in 
w i j n e n t e Coevorden. [1643-1820.] Gens 
Nostra , april/mei '05. 
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W. Devoldere: Onze kwartierstaat - Con
stant Lievens - Jezu'iet en Indiamissionaris . 
[Geb. 1856, Vandenbussche , Depuydt , 
Tange.] Vlaamse Stam, mrt.-apr. '05 . 

T. van den Brink, B.J. van den Enk: Genea
logie Luitjes. [16e eeuw-1919.] Ve luwse 
Geslachten, jan. /feb. '05 . 

B . de Keijzer: Genealogie van der M e e r 
(Van Gijsen en Casius) . [17e eeuw-1803.] 
Ons Erfgoed, maart '05. 

A. Tanke-Oosterbroek: Genealogie Ooster-
broek. [1690-1949.] Veluwse Geslachten, 
jam/feb. '05 . 
Idem (vervolg) . [1813-2001.] Ve luwse Ge
slachten, mrt. /apr./mei '05. 

L. Baer ts-Oskam, H.M. Kuypers , G. Os-
kam, F.H.J, van Aesch: Kwartierstaat van 
mevrouw L. Baer t s -Oskam - Deel 2. Ons 
Voorgeslacht , maart '05. 

P.M. Kernkamp: P a s p o o r t e n in Dordrecht? 
[15e eeuw-1529.] Ned . Leeuw, april '05 . 

J. Veekens : Notaris Peter Reijnen, een 
Wanroijse zoon. [1615-1894.] Geneal . Tijd-
schr. Oost-Brabant , april '05 . 

A .S . Flikweert : De familie Schiettekatte 
(ook Schietekatte) op Schouwen-
Duiveland. [1615-1987.] Van Zeeuwse 
Stam, maart '05 . 

C. de Graaf, J.A. de Boo: Memor iae l van 
het geslachte ende afkomste van Michiel 
Schultinck. [Leefde ca. 1500, geen data, 
veel famil iewapens, o.a. ook Ter Ste(e)ge.] 
Gens Nostra , april/mei '05. 

A.J. v.v. Pol: Clara Jansdr. van Sparwou-
de. [Met 'Stamreeks van Rutera van de Pol 
naar Clara Jansdr. van Sparwoude'; ver-
schillende namen, 1485-1998.] Veluwse 
Geslachten, mrt. /apr./mei '05. 

T. Strik: Kwartierstaat Strik (vervolg). Ge
neal. Tijdschr. Oost-Brabant , april '05 . 

J. Roelstraete: De familie Tack - Aanvul-
lingen en rechtzett ingen bij het artikel over 
de voorouders van Joos van Outryve. [Voor 
1500-1771.] Vlaamse Stam, mrt.-apr. '05. 

P.J.C. Elema: Ui lersma te Oldehove/ 
Noordhorn . [1620-1882.] Gruoninga, 2003 . 

K.J. Slijkerman: De oudere generaties van 
het geslacht met de naamdragers Verweel , 
Verwael , V a n der Wael , Hoogewerff en 
Meerenburgh uit Strijen. [1450-1737.] 
Ons Voorgeslacht , april-mei '05. 

C.B. van der Burgh: Kwartierstaat van Ma
ria van de Vlasakker (1785-1852) . 
[Verschuer, Van Broeckhuysen 
(Broekhuizen) , V a n Wolfswinckel . ] Ve
luwse Geslachten, jan. /feb. '05. 

P.J .C. Elema: W a r m o l t s (Groningen) . 
[1646-1962.] Gruoninga, 2003 . 

Weeda . [Antwoord op vraag, 1550-1775.] 
Ons Voorgeslacht , april-mei '05. 

J.C. de Wilde: Genealogie De Wilde. [Voor 
1700-1989.] Van Zeeuwse Stam, maart '05. 

B.J. van den Enk: Genealogie Wolven. 
[1675-1877.] Ve luwse Geslachten, jan. /feb. 
'05. 
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B e r o e p e n v a n t o e n 

Platwerker - Pokkenmeester 
H . M . Lups 

Platwerker 
Zowel de persoon die in een aardewerkfa-
briek plat werk als schotels en borden 
maakte als de bandwever werden platwer
ker genoemd. 

Platzetter 

Zetsel in de zethaak, kopstaand 

Handzet ter in een drukkerij . Me t de hand 
pakte de handzet ter de letters uit de kast (= 
lade uit een zetbok) en plaatste deze in een 
zethaak na de juis te regelbreedte te hebben 
bepaald. Deze zethaak diende om de letters 
in de juis te volgorde op de juis te maa t te 
zetten. Merkwaard ig is dat dat kopstaand 
gebeurde, d.w.z. de zetter ziet de regels op 
de kop. Als een regel gereed is werd deze 
in een galei gezet. Een galei is een platte 
houten of z inken bak met lage randen. Het 
omval len van de letters werd voorkomen 
door stukken zetlood tegen het zetsel te 
plaatsen. W a s het zetsel klaar dan werd het 
met een touwtje omwonden en kon er een 
proef worden gemaakt . 
N a goedkeur ing van de proef kon het zetsel 
in een vorm worden geplaatst en afgedrukt. 
N a het drukken werd het zetsel soms be-

waard voor een herdruk, maar anders weer 
gedistribueerd (teruggeplaatst in de zetkas-
ten) De handzetter verrichtte zijn werk 
staande. Vroeger soms 12 uur of langer. Als 
m e n slaap kreeg kon men wel eens een 
schop tegen het achterste verwachten. 

Pleisteraar, pleistergieter 
De pleisteraar of pleistergieter goot figuren 
in gips. Ook de maker van vormen voor 
voorwerpen, die niet gegoten konden wor
den werden wel pleisteraar genoemd. 

Plesser, pletser 
a. Degeen die in een pletterij een pletmolen 
bedient. 
In een plet- of drukmolen werd metaal als 
zilver en goud geplet of buskruit gemalen 
b . Iemand die ingewanden van dieren ver-
wijderde 

Plooister 
werd de v rouw genoemd, die genaaide en/ 
of gestreken plooien in kledingstukken als 
kragen en mutsen of gordijnen aanbracht. 

Plo(o)ter, ook vagte- of vel le(n)ploter, zie 
blooter 
Met als variaties: plotersbaas, ploter, ploter-
gast, ploterknecht. 
Zij zijn werkzaam in de ploterij, waar men 
de huiden van geslachte Schapen van de 
vacht ontdoet. 
Ook de ploters waren in een gilde georgani-
seerd, soms samen met anderen (bijv. 
zeemtouwers) . 

Pluimasier Vervaardiger/ verkoper van 
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pluimage: versieringen van veren voor o.a. 
hoeden en helmen. 

Pluimgraaf 
Oorspronkeli jk een hoge ambteli jke functie: 
Degene die het toezicht hield op het gevo-
gelte van een vorst of ander hooggeplaatst 
persoon. Later werd de term ook gebruikt 
voor minder voorname oppassers van het 
gevogelte op een buitenplaats. 
Plu imenmaker 
Vervaardiger van allerlei producten van vo-
gelveren. 
29sten oogstmaand 1809 adverteerde in de 
Amst . Courant Michel Pontou, "fabrikeur in 
stroohoeden en modes , woond op den 
Grimburgwal op den hoek van het Gebed 
zonder End no. 14. Doet weeten aan heeren 

en dames , dat hy een fabriek heeft van plui-
men, als bouquetten en parnassen en ailes, 
wa t voor het paleis noodig is, en voor de 
krygsraad, en levert ook parnassen voor de 
a rmée in het groot en klein." 
Vraag: Wat wordt hier onder parnas ver-
staan? Ik kwam geen betekenis tegen die in 
dit zinsverband is te plaatsen. 

Poestertreder (puistertreder) 
Orgeltrapper. Benaming van degeen die tij-
dens het bespelen van het orgel door de or
ganist, de blaasbalgen, die voor de noodza-
kelijke luchtvoorziening zorgden, aantrapte. 

Pok(ken)meester 
Veelal kwakzalver die zieh bezighield met 
de behandel ing van geslachtsziekten. 

In gesprek met Piet Sanders 
Ton Hokken 

rtäpf' fl****" •"™B* 
• ii • • - :1 : *• 

' .Li. •?•<=»•. i » 

Piet Sanders, voor velen synoniem met het 
Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en 
West-Brabant. Waar een ander het redige
ren al als een flinke taak zouden beschou-

wen, lijkt dat voor hem meer een en pas-
sant-gebeuren - het doen van onderzoek en 
schrijven staan bij hem voorop. Wat drijft 
hem? 

W a a r o m ben je zo dol op post? 
Brieven schrijven en ontvangen is een we-
zenlijk deel van mijn leven. 
Het verdiept j e inzicht in het leven van an
deren en van j e zelf en het is niet zo vluch-
tig als bijv. een telefoongesprek. Het is net 
als met een boek, j e kan het lezen en herle-
zen. Het vraagt ook de rust om alles te ver-
werken! 

W a t was je eerste publicatie, waarover -
waar in - w a n n e e r - w a a r o m ? 
Mijn eerste publicatie was een onooglijk 
boekje over het geslacht Sanders. Dat was 
in 1970. Gemaak t op een stencilmachine in 
de avonduren Met de bedoeling bekendheid 
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te geven aan mijn werk. Tot mijn schrik 
waren er archieven in binnen- en buitenland 
die het wilden hebben. Later werd het in 
een antiquariaat tegen een extreme prijs 
aangeboden. 

W a a r o m en w a n n e e r ben je een tijd-
schrift begonnen? 
Ik ben begonnen met het familietijdschrift 
Het Treffertje in September 1971. 
Ik had de gewoonte om alles en alles in de 
archieven te kopieren. Omdat ik bezig was 
me t de familie Treffers uit Sprang leek het 
mij raadzaam om alle DTB-regis ters op ko-
pie te zelten en dan thuis uit te werken. 
Hie rmee kon ik tijd uitsparen. Kreeg ik ge-
lijk heel veel materiaal in handen. In die 
periode hadden we een leuke groep mensen 
in het archief. Toen iemand mij later vroeg 
of ik zou willen starten met een Brabants 
tijdschrift dacht ik, waarom niet. Dat werd 
in april 1977 het Genealogisch Tijdschrift 
voor Midden- en West-Brabant . (thans af-
gekort als G T M W B en B) . Zo kwam een en 
ander in een stroomversnell ing. 
Gelukkig had ik verscheidene abonnees die 
hun werk wilden publiceren. Serieuze men
sen die samen met mij het blad op een ho-
ger plan brachten. 

In welk(e) publ ikat ie /onderzoek had je 
het meeste plezier en w a a r o m ? 
Dat maakt niet zoveel uit. leder onderzoek 
heeft nu eenmaal zijn of haar eigen beko-
ring. Ik ben niet zo navelstaarderig. En je
der onderzoek geeft een stukje van het to
taal beeld. Het gaat er om dat j e iets beleeft 
van onze oorsprong. Dat er een harmoni
sche verbondenheid bestaat tussen het ver-
leden, heden en toekomst . Daar kan j e iets 
van leren. Er zijn nu eenmaal vele hondjes 
die Fikkie heten en wat is het verschil? 
Al les wat w e N U bezit ten hebben we voor 

een groot deel te danken aan onze voorou-
ders! Bij mijn genealogisch onderzoek 
wanho o p ik nooit. Er zijn nu eenmaal gren
zen aan dit alles. 

W a a r komt je gedrevenheid vandaan -
wat is de kern van je er mee bezig zijn? 
Mijn gedrevenheid is, denk ik, erfelijk. Zeg 
maar de aard van het beestje. Je kan maar 
een ding goed doen in j e leven en daarvoor 
moet j e j e talenten gebruiken. Dat wil niet 
zeggen dat j e dan al het andere moe t ver-
waar lozen. Het is duidelijk een Sanders-
kwaal . D e diepste kern van bezig zijn is 
kennis nemen van wat was . Daardoor be-
grijpen het hoe en waarom. Ik kijk dan ook 
nergens van op. Alles is een gevolg van al
les. 

W a t zijn kenmerken van je manier van 
werken? 
Heel s impel alles vast leggen. Bronnen zoe-
ken en aan de hand daarvan j e conclusies 
t rekken. Dus niet gokken! V a a k werk ik 
hele plaatsen uit want dan alleen kom j e 
achter de juis te verhoudingen. Dat kost veel 
tijd maar het resultaat is er naar. Je moet j e 
verplaatsen in de periode die j e wilt onder-
zoeken. Als het wäre een worden met ge
dachten en levensvormen. Vandaar mijn 
keus voor een klein werkgebied. Z o leer j e 
de deugden en ondeugden van een bepaalde 
groep mensen kennen. 

W e l k e bronnen zouden nog zinvol ont-
gonnen kunnen / moeten worden? 
Ik denk dat wij het niet meer zullen beleven 
dat alle bronnen zijn ontsloten. 
Er zijn archieven' die daar heel intensief 
m e e bezig zijn- andere kunnen de klus niet 
klaren. Soms door geldgebrek of anders-
zins. Zeker is dat er nog j a ren achterstand 
is. Verder lijkt het mij goed dat er ook nog 
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iets te zoeken moet zijn voor hen die na ons 
komen. Er worden ook veel fouten gemaakt 
bij het ontsluiten op internet. M e n wil te 
veel in körte tijd! Alles heeft duidelijk zijn 
voor- en tegens. Mijn moeder zaliger zou 
zeggen: "haastige spoed is zelden goed." 
Persoonlijk zoek ik liever in die oude foli-
anten van weleer . Maa r dat is bijna verle-
den tijd. Het gebruik van microfiches en 
beeldtechnieken behoeden de boeken voor 
verder verval. Dat is maar goed ook. 
De ziekte van deze tijd is dat alles op een 
presenteerblaadje moet worden aangele-
verd. Maar de lol zit ju i s t in de prestatie die 
geleverd moet worden om j e doel te berei-
ken. Verder lijkt het mij van het grootste 
belang om ook aandacht te bes teden aan het 
heden. Wat we vandaag vinden is morgen 
weer geschiedenis . Denk hierbij aan verha-
len, foto's enz. enz. Z o kunnen we met el-
kaar een bijdrage leveren aan het bij een 
brengen van gegevens , bes temd voor ons 
nageslacht . 

W e l k e fouten zie j e v a a k hij beg innende 
onderzoekers / publicisten? 
Ik denk dezelfde fouten die ik zelf in het 
begin ook maakte . Het moet al lemaal snel 
snel, maar dat kan nu eenmaal niet. Er zijn 
mensen die boeken ui tgeven aan de lopende 
band. Als j e dan de inhoud door neemt krijg 
j e tränen in j e ogen. Een genealogie maak 
j e niet in een paar maanden of het moe t een 
kleine familie zijn. Dat kost j a ren van spit-
ten in de archieven enz. Natuurl i jk moet j e 
ergens afronden. 
En een fout zit nu eenmaal in een heel klein 
hoekje! Dat moet ook kunnen. Maa r liefst 
niet in een boek! 
Daarom is een tijdschrift zo belangrijk. 
Daarin kun j e corrigeren. Wat in een boek 
staat heeft die mogel i jkheden niet. Later 

nemen anderen deze foute gegevens over 
zonder het te controleren. Hoe kan j e dat 
alles keren? Verder beginnen onderzoekers 
vaak op een wat oudere leeftijd wat niet be-
vorderlijk is om tot een opt imaal resultaat 
te komen. Want genealogie kost nu een
maal heel veel tijd en doorzet t ingsvermo-
gen. 

W a t wil je (morgen of volgend jaar) het 
liefst doen / uitzoeken? 
Gewoon doorgaan op de ingeslagen weg . 
!k heb een kleine 150 genealogieën in de 
kast staan waaraan ik nog dagelijks bouw. 
Ben druk bezig met mijn kwartierstaat te 
'voltooien' wat maar niet wil lukken wegens 
tijdgebrek. 
Mijn tijdschrift moet iedere drie maanden 
op tijd bij de abonnées zijn. Daar hecht ik 
aan! 
Verder bronnen uitwerken, het beantwoor-
den van de vele brieven die hier binnen ko
men. 
En niet te vergeten de bezoeken aan het ar-
chief om ailes te controleren. Samen met 
mijn dochter zo nu en dan spitten in het Ge-
meentearchief in Rotterdam. 
Artikelen maken en heel veel lezen. Er is 
nog zoveel te doen dat ik tijd te kort kom. 
Belangrijk is om anderen te helpen en er 
zelf een stukje plezier aan te beleven. 
In mijn huis heb ik nog werk voor j a ren lig-
gen. Velen duizenden fotokopieën wachten 
nog om bewerkt te worden. O m met Kees -
Jan Slijkerman te spreken: mijn genealogi
sche verlanglijstje is nog lang niet afge-
werkt! Ik kan j e verzekeren, genealogie is 
boeiender dan menigeen denkt. 
Je leert te relativeren en begrijpen hoe het 
leven in elkaar zit. En daar gaat het om in 
het leven! 
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Stichting Familie Veerkamp 
H . M . L u p s 

Een van de zaken die mij 
intrigeert is het al dan niet 
goed functioneren van een 
fami l ieveren ig ing/s t ich t ing . 
Waarom bloeit de een en 
draait het bij een andere lek-
ker. Een goed werkende 
stichting is de Stichting Fa
milie Veerkamp. Initiator is 
Herman Elbert Veerkamp. 
Toen ik deze tijdens een bij-
eenkomst tegen het lijf liep 
was dat voor mij de gelegen-
heid hem het een en ander te 
vragen. Het antwoord vindt 
u hier. Ik zou zeggen als inspiratie of even-
tueel ter navolging. 

Afgelopen zaterdag in Zwolle , vroeg u mij 
naar de sleutel van het "succes 'Van de 
Stichting Famil ie Veerkamp. Dit is volgens 
mij dezelfde vraag als "hoe krijg j e elke 
keer weer het blad volgeschreven?" . 
AI elf j aa r verschijnt elk kwartaal een uitga-
ve van " D e Veerkamp Krant" met een aan-
tal pagina ' s tussen de 24 en 40 pag ina ' s in 
A 4 formaat. De naam van het blad zegt het 
al. N ieuws en oud nieuws, wetenswaardig-
heden voor de lezers en dat is het vaak ook 
voor de redacteur zelf. 
Genealogie is mijn passie gepaard aan de 
mogel i jkheden van de Computer, de interes-
se in de familie s tamboom en de trots op 
alles wa t met de naam Veerkamp te maken 
heeft. 
De ongebondenheid van het "onderne-
mersschap" dat mogelijk is in een stichting 
maakt het makkeli jker om creativiteit en 
inspiratie om te zetten in daden. M e t verga-

deren gaat veel tijd verloren. 
Deze tijd en énergie kan ik 
goed gebruiken voor het ran
nen van de stichting. 
Voorzi t ter , penningmeester , 
secretaris, redacteur en mana
ger in één functie verenigd is 
een prachtige combinat ie . Na-
tuurlijk is het contact met de 
achterban nodig . Een achter-
ban van familieleden en 
naamgenoten die jeze l f moet 
verenigingen en vas thouden 
door me t grote regelmaat een 
blad uit te geven me t onder-

werpen die de lezers interesseren. Dus alles 
over de lezers zelf. 

Een aantal zogenaamde correspondenten 
schrijft artikeltjes, kerstgedichten en ver-
volgverhalen. .Andere correspondenten stu
ren krantenknipsels en familieadvertenties 
op voor publicatie. 

K e y succès factors voor de Stichting Fami
lie Veerkamp: 

1. Passie voor deze hobby 
2. Enthous iasme 
3 . Fantasie en creativiteit 
4. Stichting. Geen vergader ingen! 
5. Waarder ing uitspreken voor de 

support/bijdrage van donateurs 
6. Nie t teveel van anderen verwachten 
7. Nooi t zeuren over weinig mede-

werking ( 

8. H o u de cöntributie/donatie laag 
9. Discipl ine om De Vee rkamp Krant 

altijd op tijd uit te geven 

Herman Elbert Vee rkamp 

Ons Erfgoed, 13e j rg . nr. 3 , mei 2005 , blz. 121 



Enkele maten en gewichten in de Republiek 
H.M. Lups 

In de tijd van de Republiek was er geen 
krachtig centraal gezag maar waren de ge-
westen in hoge mate zelfstandig. Dit had in 
velerlei r ichtingen invloed. W e zagen dit al 
op het terrein van de munten. Ook wat be
t r eu maten, gewichten en inhoudsmaten 
bestond een grote verscheidenheid. 
Enkele voorbeelden mögen dit toelichten. 

Lengtematen 
De meeste lengtematen ontleende men aan 
het menselijk l ichaam. 
Zo kende men de: 
Duim 
Span 

Palm 

Voet 

El 

Vadem 

breedte van de duim. 
afstand tussen de toppen van de 
duim en de middelste vinger, zo 
ver mogeli jk van elkaar verwij-
derd 
afstand die men met de handpalm 
kan bedekken 
afstand van de hiel tot de grote 
teen 
afstand van de top van de duim 
aan de el leboog 
Afstand tussen de verste vinger 
toppen van de zijwaarts gespreide 
a rmen 

Het rekenen ging hoofdzakelijk in eilen, 
voeten en roeden, waarvan de lengte per 
stad, Streek of gewest kon verschillen, 
bijv.: 

Voet : 
D e v e n t e r - of 
Friese houtvoet 
Gelderse voet 
Rijnlandse voet 
Utrechtse voet 

ca. 29,6 cm 
ca. 27,2 cm 
ca. 31,4 cm 
ca. 26,8 cm 

El: 
Amsterdamse 
Brabantse 
Haagse (sedert 
1 7 2 5 ' s lands el) 

Roede 
Gelderse 
Ni jmeegse 
Rijnlandse 
Vlissingen 

Oppervlakte maten 

ca. 68,8 cm 
ca. 69,2 cm 

ca. 69,4 cm 

ca. 3,8 m. 
ca. 3,81 m. 
ca. 3,76 m. 
ca. 3,62 m. 

Ook hier per gewest de nodige variatie: 
Friesland 1 pondemaat = ca. 0, 367 ha 
Groningen 1 gras = ca. 0,4 ha. 
Drente 1 morgen = ca. 1,33 ha 

(veen) 
Overijssel 1 morgen = ca. 1,23 ha 
Gelderland 1 morgen = ca. 0,87 ha 
Utrecht 1 morgen = ca. 0, 84 ha 
Holland 1 Rijnl. Morgen = ca. 0,85 ha 
Brabamt 1 Bredase bunder = ca. 1,29 ha 

1 ' s -Her togenbosche morgen = 
ca. 0,99 ha 

Gewichten 
Amste rdamse gewichten: 

1 pond = 16 ons = ca. 494 gr. 
1 ons = 2 lood 
1 lood = 10 engeld 
1 engeld = 32 aas 

Literatuur o.a.: 
W.C.H. Staring, De binnen- en buitenland-
se maten, gewichten en munten van vroeger 
en tegenwoordig. 
J .M. Verhoef, De oude Nederlandse maten 
en gewichten (Amsterdam, 1982) 
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Het menselijke genoomproject in IJsland 
J W . K o t e n 

AI eerder berichtte ik u in dit blad over het 
DNA-project in IJsland. IJsland heeft een 
vrij homogene populatie waarvan de genea
logische gegevens reiken tot in de 13 de 
eeuw. De bevolking telt ongeveer een kwart 
miljoen zielen en de bevolking is de laatste 
300 jaar vrij stabiel gebleven. Bijna 8 0 % 
van alle Oslanders is genealogisch goed in 
kaart gebracht. Genealogie behoort tot de 
volkscul tuur van IJsland. Daarnaast bestaan 
er van vrijwel alle IJslanders in het plaatse-
lijke ziekenhuis medische data vanaf 1915. 
Dit is natuurlijk een ideale situatie om 
DNA-speurwerk van de bevolking te ver
richten. 

Dit zag een charismatische IJslandse arts en 
geneticus (erfeli jkheidsonderzoeker) dr. 
Stefansson. Kari Stefansson was opgeleid 
in Yale en toen hij naar zijn geboortegrond 
terugkeerde zag hij deze mogeli jkheid. Hij 
stichtte in 1998 een onderneming, de Code 
genetics Inc. , met een durfkapitaal van 12 
miljoen U S $ . Zijn doelstelling was van alle 
IJslanders het genoom (DNA) in kaart te 
brengen en deze gegevens dan te koppelen 
aan de beschikbare zeer goed gedocumen-
teerde medische gegevens. Ondanks veel 
opposit ie werd dit project door het parle-
ment in 1998 goed gekeurd. Het par lement 
verstrekte daarbij het alleenrecht aan de 
Code genetics en tevens gaf zij verlof dat 
deze firma de ziekenhuisdossiers mocht 
raadplegen. Momentee l zij 250 mensen 
door deze onderneming in dienst genomen. 
Deze firma is dan ook een belangrijke 
werkgever met hoogwaardige werkgelegen-
heid. Inmiddels heeft de IJslandse onderne

ming reeds van diverse afwijkingen de ken-
nis van de erfelijke achtergronden verdiept. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat b innen niet 
te lange tijd van heel wa t erfelijke ziekten 
de afwijking van de DNA-ke ten zullen zijn 
vastgesteld. Voor het ontwikkelen van ge-
neesmiddelen is dit natuurlijk erg belang-
rijk. Men werkt daarvoor samen met Hoff
m a n LaRoche . Momentee l rieht het onder-
zoek zieh vooral op de grote volksziekten 
zoals aderverkalking, suikerziekte, astma, 
schizofrenie (een ernstige geestesziekte) en 
hartkwalen. Voor sommige kwalen is er 
vermoedeli jk een perspect ief van nieuwe 
geneesmiddelen. Voor meer informatie over 
de IJslandse DNA-onderzoek zie http:// 
www.decogenet ics .com 

Daarnaast heeft m e n ook een bijdrage gele-
verd aan de genealogie van IJsland door de 
DNA-gegevens te combineren me t genealo
gische data. Dit project heet het "Boek van 
de IJslanders" 

Dat neemt niet w e g dat er ook in de interna
tionale medische pers nog veel weerstand 
bestaat tegen de IJslandse onderzoekers . De 
wereld medische raad heeft veel bezwaar 
geopperd. M e n vreest schending van de 
vertrouweli jkheid van de arts-patient relatie 
en de verspreiding van zeer pr ivacy gevoe-
lige data. Deze d 'scussie kan m e n vinden 
op ht tp: / /www.mannvernd. is / index.html en 
ht tp : / / sunsi te .berkf ley .edu/biotech/ ice land. 
Momentee l worden hier en daar schüchtere 
pogingen ondernomen om het voorbeeld 
van IJsland te volgen (zie h t tp : / /www.embl . 
org) 
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B o e k b e s p r e k i n g 

T h e B o o k of B a n n i n g , A collection of Bio
graphical Sketches of Bannings through
out the Centuries in Europe and the USA, 
Set in their Genealogical and Historical 
Context. Auteur Elisabeth van Schaick-
Banning. 

Dit boek is het resultaat van jaren lang in-
tensief persoonlijk onderzoek. Het is een 
verzamel ing biografische schetsen van 
Bannings door de eeuwen, zowel in Europa 
als in de Verenigde Staten van Amerika , 
geplaatst in hun genealogische en histori
sche context. Ze geven een beter beeld van 
wie die personen waren en wat hun invloed 
was op de samenleving waarin ze leefden. 
Veel van de gegevens, ontleend aan een 
groot aantal Europese bronnen, zijn nu voor 
het eerst beschikbaar in het Engels , voor 
deze publicatie vertaald uit het Neder lands , 
Latijn, Duits , Deens en Zweeds . Veel van 
de informatie, is gebaseerd op J .A.W. Ban
n ing ' s genealogie, uit 1934, welke tot nu 
toe niet beschikbaar was voor Engels spre-
kende personen. 

Het boek bevat een hoofdstuk over de ge-
schiedenis, e tymologie en oorsprong van de 
naam, die zeer oud is en die voor het eerst 
in de zesde eeuw voorkomt bij een 
(vermoedeli jk) Saksische stam in Midden-
Duitsland. In het begin vinden we schepe-
nen met die naam in Westfalen in 1234, 
verwante namen bij ongeveer veertig erven 
in Neder land en Duitsland tussen 933 en 
1500 en uiteindelijk in het Zuidoosten van 
Engeland en in Norfolk zoals in het elfde 
eeuwse marktplaatsje Banningham. 
De eerste Neder landse Bannings waren 
schepenen in Zutphen (1294-1358) . De eer-
sten in Engeland werden in 1364 vermeld. 

Dit waren de voorouders van de meeste 
Bannings die naar de nieuwe wereld emi-
greerden, van wie de eersten werden gere-
gistreerd in de veert iende eeuw en in deze 
publicatie zijn opgenomen. 
Toegevoegd aan deze zorgvuldig onder-
zochte uitgebreide biografische, genealogi
sche en historische informatie bevat het 
boek een hoofdstuk over de hiervoor ge-
noemde erven en beschrijvingen van ver-
schil lende Banning-wapens , een samenvat-
t ing van bestaande genealogieen (gepubli-
ceerd vanaf 1903) en ook van de vele Ban-
ning-steden en Straten, waarvan sommigen 
nog steeds bestaan. 

Dit project Staat ook open voor aanverwan-
te namen zoals: Bannin(c)k, Benning(h) , 
Bennin(c)k, Bayning(e) , van Banning e.d. 

Als bevestigingsreactie om te weten in hoe-
verre er inderdaad bloedverwantschap be-
staat heeft men ook gebruik gemaakt van de 
mogeli jkheid DNA-onderzoek te doen. Dit 
onderzoek is gericht op het Y-chromosoom, 
dat van vader op zoon wordt doorgegeven, 
omdat dit een zeer stabiel ch romosoom is 
en nagenoeg ongewijzigd blijft gedurende 
zo'n dertig generaties. 
De doelstell ing is na te gaan of de diverse 
Banningtakken in verscheidene landen ge
netische verwantschap hebben. Het D N A 
monster bestaat uit een strijkje van het 
wangsli jmvlies, met steriele wattenstaafjes 
die het bedrijf toezendt plus instructies. Het 
wordt bij ontvangst gecodeerd en doorge-
stuurd naar het laboratorium voor onder
zoek (zonder naam, om anonimiteit te 
waarborgen, maar met Codenummer). Wei 
aan te raden is dat er minstens twee uit elke 
tak meedoen, om buitenechtelijkheid, adop-
tie e.d. uit te sluiten. 
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Tot nu toe (sinds okt. vorig jaar ) hebben er 
vijf mensen meegedaan aan het onderzoek; 
twee van de tak Ulf t /Gendringen/Wehl , 
(waarvan een in Duitsland en een in Neder-
land), een uit Amerika, afs tammend van 
een Engelse tak Banning, een uit Canada en 
afs tammend van Mauri ts Arnoldus Ban
ning, Friesland, rond 1650 (die uit Tecklen
burg, Duitsland, afkomstig zou zijn) en een 
in Duitsland, afs tammend van de tak uit 
Tecklenburg. Het D N A van de eerste drie 
was verschillend, maar dat van de laatste 
twee blijkt nagenoeg identiek te zijn. Dit 
betekent dat beide personen van eenzelfde 
voorouder van meer dan 350 jaar geleden 
afs tammen, omdat toen de takken uit elkaar 
gingen (en betekent ook dat de Banning 
echtgenotes t rouw waren!) 1 . 
Ook werd hierbij de zg. Haplogroep vastge-
steld; de groep mensen van wie wij onge-
veer 18.000 j aa r geleden afstammen; waar
van er zeven groepen bestaan (zoals Azia-
ten, e.d.). De Bannings behoren allen tot 
Haplogroep R l b (als u onder Google kijkt, 
na het intypen van haplogroup en R l b , kunt 
u kaarten en definities hiervan zien). Dit 
was minder interessant omdat 3/4 van alle 
Europeanen hiervan afs tammen. Leuk was 
wel om te zien dat de Amerikaan, afstam
m e n d van de Engelse tak van ongeveer drie 
eeuwen geleden, ook tot R l b behoort , ter-
wijl dat zeker niet het geval was bij de an
dere Amerikaanse groepen. 

Het boek telt meer dan 150 portretten en 
illustraties en verschil lende Europese frag-
mentgenealogieen. Bannings zijn vereeu-
wigd op veel schilderijen, gecatalogiseefd 
en hoofdzakelijk in het bezit van Europose 
musea , inclusief de oudste groep portretten 
van de Neder landen rond 1519. 
De familie telt enige zeer rijke, invloedrijke 
en ondernemende leden, zoals de Amster -

damse patriciërsfamilie in de Gouden 
Eeuw, die extra aandacht krijgen en de pro
minente Bannyngs (Bayninge) te Londen in 
dezelfde tijd. 

Het boek is rijk gei'llustreerd en voorzien 
van een index. Het telt m i m 400 pag ina ' s . 
Uitgever is Heri tage Books in Maryland, 
U S A . Het I S B N n u m m e r is 078843286-9 . 
De prijs bedraagt U S $ 37 of € 29. Het kan 
betrokken worden via de boekhandel of di
rect bij de uitgever (www.her i tagebooks . 
com) 
Hoeveel verzendkosten er bij k o m e n is mij 
niet bekend. 

1) Een vergeli jkbaar onderzoek (maar veel 
verder gevorderd) voor de familie Duer inck 
kunt u zien op www.duer inck.com/project . 
html. De familie Duer inck had als doelstel-
ling te onderzoeken of de diverse spellin-
gen van hun naam verwant waren; hetgeen 
ook ten dele gebleken is. 
( H M L ) 

Limburgse voorouders , Handle id ing 
voor genealogisch onderzoek in L i m b u r g 
Auteur Regis de la Haye (Docent kerkge-
schiedenis en rijksarchivaris te Maastr icht) . 

In een eerdere recensie Steide ik dat wie in 
L imburg généalogie bedrijft maar meteen 
het boekje van Regis de L a Haye Limburg
se Voorouders moet aanschaffen. Het is een 
onschatbare vraagbaak voor de specifieke 
Problemen van de Limburgse généalogie . 
Geheel terecht heeft dit werk in körte tijd 
een grote populari tei t verworven en de sta
tus van een klassïeker gekregen. Inderdaad 
de Limburgse généalogie wijkt sterk af van 
wat in Neder land gangbaar is. D e Limburg
se généalogie heeft een eigen gezicht het
geen is terug te voeren op een geheel ande-
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re geschiedenis van land, kerk, volk en 
staatkundige instellingen. Z o is kennis van 
Duits , Frans en Latijn bij de genealogiebe-
oefening onmisbaar en vaak zal men over 
de grenzen naar voorouders moeten zoeken. 
Als voorbeeld: mijn voorouders zijn door 
op dezelfde plaats te blijven wonen, Oos-
tenrijks en Guliks, Staats,' Frans, Hollands 
en Belgisch geweest en vervolgens inwo-
ners van het Her togdom Limburg (Duits-
Neder lands) en ten slotte ' no rma le ' Neder-
landers geworden. Zoveel nationaliteiten in 
amper zeven generaties, dat geeft dus Pro
blemen. 

Veel mensen keken de laatste tijd uit naar 
een n ieuwe editie, van deze klassieker om
dat de tweede druk wat sleets begon te wor
den. De tijd niet heeft stilgestaan en veel 
info was niet meer up to date. Heden kreeg 
ik de derde herziene druk onder ogen. De 
vraag die ik mij Steide was niet of dit boek 
moet worden aangeraden, maar vooral , 
waarin deze uitgave verschilt van vroegere 
edities. 

Allereerst het boek is ca. 50 pagina's dikker 
geworden, de bladspiegel is vergroot en 
m e n heeft een kleiner lettertype toegepast . 
Verder is de opmaak verduidelijkt en wor
den de l i teratuurverwijzingen meer over-
zichtelijk gepresenteerd. Ik schat dat er 
3 5 % meer tekst is bi jgekomen. Het tweede 
verschil is dat hele delen zijn gereviseerd 
en uitgebreid. Ook de literatuurlijst is bijge-
werkt tot en met 2004. Kor tom het is bijna 
een nieuw boekje geworden waarin echter 
de oude structuur wel grotendeels gehand-
haafd bleef, maar waar ook nieuwe hoofd-
stukjes en paragrafen zijn ingelast. Aan de 
heraldiek en vooral de valkuilen daarbij 
werd extra aandacht gegeven. Er is zelfs 
een hoofdstukje gebruik van de computer 

b i jgekomen 

Mijn conclusie is dan ook dat dit boek aan-
zienlijk is verbeterd en uitgebreid, omissies 
zijn bijgewerkt en de tekst ook met meer 
afbeeldingen en schema's (vele in kleur) is 
voorzien. Het is geschreven door een vak-
m a n die weet waar hij het over heeft. Naa r 
mijn mening wordt deze uitgave een even 
groot succès als vorige. Hebt u het boekje 
nog niet dan is het zeker een mus t als u in 
Limburgse généalogie geïnteresseerd bent. 
Eigenlijk geldt dit ook, als u een oudere 
druk hebt gekocht . U bent dan weer bij de 
tijd, al zal 5 0 % van het boekje u bekend 
voorkomen. Maar de prijs van dit boek is 
bescheiden, slechts 25 euro als u snel in-
schrijft. U hebt daarmee ook wat prijsstel-
ling betreft een goede koop. Wat mij verder 
is opgeval len zijn twee zaken. De généalo
gie blijft in L imburg ongewoon populair . 
Deze belangstell ing heeft zieh ui tgewerkt in 
een sterke uitbreiding van mogeli jkheden. 
In de laatste tien jaar is de généalogie sterk 
veranderd. Dit boekje is daarvan een goede 
weerspiegel ing. Ik feliciteer dan ook graag 
Regis de la Haye met deze ui tgave en ver-
geet niet daarbij de naam Jo Hoen te noe-
men . Deze laatste is de reeds zeer oude 
maar immer nog zeer strijdlustige voor-
vechter van de généalogie, de drijfkracht 
achter de stichting Limburgs genealogisch 
archief. 

Zakeli jke gegevens: formaat 15,5 x 24 , 288 
pagina 's , 130 tekeningen en foto's, I S B N 90 
5291 0790. 
Dit boek werd ui tgegeven door de Stichting 
Vrienden van het Rijksarchief in L imburg 
en de Stichting Limburgs Genealogisch Ar
chief. 

De prijs bij voorintekening tot 1 ju l i be-
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draagt Euro 25 , nadien zal de prijs worden 
verhoogd tot 30 euro. Voor toezending 
wordt 4 Euro berekend. U kunt het boek na 
overschrijving op de girorekening 593490 

tnv de stichting Limburgs genealogisch ar-
chief te Geleen toegezonden krijgen. Ver
meldt op de giro tevens Limburgs verleden 
+ gewenst aantal exemplaren. ( JWK) 

Oproep 
F o t o ' s v a n Winkels 

Het Noord-Hollands Archief te Haarlem is op zoek naar foto's van winkels in 
Noord-Holland uit de periode ca 1875-1975. 

Graag willen wij die scannen ten behoeve van de tentoonstelling op de themadag 
W i n k e l s e n W a r e n h u i z e n in Noord-Holland op z a t e r d a g 2 9 Oktober 2 0 0 5 . U 
kunt de foto ook zelf scannen (600 dpi) en e-mailen naar: 
ameddens(£jnoordhollandsarchief. or g. 
Noord-Hollands Archief te Haarlem Kleine Houtweg 18, 2012 CH Haarlem, tele-
foon 023 - 517 2700 vragen naar: Annabella Meddens 

Vragen en contacten 
Gratis voor abonnées voor zover de plaatsruim-
1e dit toelaat. Contactzoekers en vragen worden 
ook op onze site op het internet geplaatst. Bij 
vragen en contactzoekers dus ook zo mogelijk 
uw e-mailadres vermelden. Antwoorden op vra
gen gaarne naar de redactie, zodat deze, al dan 
niet samengevat, in dit tijdschrift gepubliceerd 
kunnen worden, mede ter informatie van andere 
geïnteresseerden. 

Reactie vraag V92.20 Van der Veer 
Johanna van der Veer is gedoopt 24-2-1771 te 
Culemborg zij was de dochter van Everardus 
van der Veer geboren te Culemborg 19-9-1741 
en Mechtelina (Mechteld) Hoofs (Hofs). 
Johanna trouwde met Hendrik Beresmith gebo
ren in Munsterland, overleden 22-6-1803 Via-
nen. 
Elly van der Veer 

V99.02 Schep/Hoogendoorn 
Jacob Bastiaensz. Schep, ged. Groot-Ammers 
19 augustus 1708, huwde met Jannigje Dircks-
dr. Hoogendoorn, mogelijk van Willige Lange-
rak. 
Gevraagd: Nadere gegevens over dit huwelijk 
en over Jannigje. 
H. den.Besten, Canada 

Ik heb een kleine aanvulling: 
Jannigje is ca 1714 te Groot Ammers geboren, 
en is 17-06-1768 te Groot Ammers overleden. 
Getrouwd 1736 te Groot Ammers, en tussen 
1736 en 1744 kregen ze 7 kinderen (inclusief 
een drieling). 
Geggeven van www32.brinkster.com/ 
stambomen/schep. 
H.J.Bakker 
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Bakkenes 
Ik ben al geruime tijd bezig met het onderzoek 
naar de geslachten Bakkenes. 
In zgn. Verpondingenregisters te Ede m.b.t. het 
Overwoud in het Kohier en Uitzettingen der 
Verpondingen vanaf 1651 - 1775 kom ik de vol-
gende termen tegen die ik niet kan verklaren nl.: 
1. hoff of hoft. Ik weet dat het om een (boeren)-
hofstede handelt, maar waar komt de naam: hoft 
vandaan? Gaat het hiet om een fonetische ver-
spreking?; 
2. hoijer, is dat een ander woord of platte uit-
drukking voor huurder i.p.v. gebruiker 
(bruicker)?; 
3. wat is een Pint? Behalve een soort bier gaat 
het hier om een perceel of oppervlak. Maar wat 
is het precies?; 
4. wat is een schaer/schaar. Vee in weiden 
wordt in- of uitgeschaard, maar waar Staat een 
schaer voor? Wat is het oppervlak?; 
5. wat is een scepel of schepel? Ook hier gaat 
het om een oppervlak, maar wat is het precies?; 
6. afwisselend lees ik naam Baeckenes of Bak-
kenest. Gaat het ook hier om een fonetische ver-
spreking of zit er een diepere betekenis achter 
en geldt dat ook onder punt 1? 

Weet u iets af van een Goed of Goet Baeckenes 
of Bakkenest nabij Lunteren in het Overwoud, 
Meulunteren. Weet u personen die mij verder 
kunnen helpen vanaf de periode 1651 en terug. 
Hofstede Bakkenes of Baeckenes is een 14e 

eeuwse boerderij en wordt genoemd in de Scho-
thorster tienden. Het GA te Ede gaat niet verder 
terug, waar zou ik verder kunnen zoeken? Tijn-
senboeken in het RA te Arnhem? 

Zijn er personen in uw omgeving die mogelijk 
meer kunnen weten over de verspreiding van de 
naam of leden van het geslacht (van) Bakkenes/ 
Bakenes vanaf Haarlem, via Leiden, Utrecht 
naar de omgeving van Lunteren, Veenendaal et 
cetera? Hoe is het te verklaren dat de naam al in 
1566 voorkomt in de omgeving van Lunteren, 
een toenmalig ge'isoleerd gebied. Leden van het 
geslacht Bakkenes droegen toentertijd al de ach-
ternaam, terwijl het gebruik van voornamen 
gangbaar was. 
Ben Bakkenes e s 

Kooijman - Van Lith 
Ik ben met stamboomonderzoek begonnen om
dat ik door ziekte niet zoveel meer kan. 
Toen.ik bij het archief informeerde naar de ge
gevens van mijn oma kreeg ik als bericht dat 
alles verbrand was. Haar gegevens zijn: Elsje 
van Lith, geb. Vianen 18-3-1891, overl. Utrecht 
6-3-1929. Zij was gehuwd met Dirk Kooijman, 
geb. Dreumel 8-4-1890. Wie kan mij aan verde-
re gegevens helpen? 
Alle hulp is welkom. Bij voorbaat dank. 
Mevr. E. Van Sundert, Beatrixstraat 22, 
4744 BB Bosschenhoofd, 
E-mail: herminal@home.nl 

Zie www.onserfgoed.com voor de door ons verzorgde uit-
gaven en door ons te leveren cd's/dvd's 

A a n di t n u m m e r w e r k t e n m e e : 

T. Hokken, Oudegracht 339, 3511 PC Utrecht W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft Viaardingen 
JW. Koten, Weezenhof 21-07,6536 JRNijme- K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1, 4444 RV 
gen Waarde 
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV 
Delft 
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Van rakkers en gemeente-ezels (7) 
De politie in de loop der tijden (1400-1940) in een genealogisch perspectief 
JW. Koten 

D e stadsschutterij 
In geval van nood kon de burgemeester in 
de grotere plaatsen 1 (boven de 2500 inwo-
ners) bij ongeregeldheden een beroep op de 
dienstdoende stadsschutterij doen. De stad-
schutterij kan men het beste vergelijken met 
het korps burgerbescherming in latere t i j
den. Alle mannen tussen de 25 en 30 j aa r 
werden geacht dienst te nemen in de stads
schutter i j 2 wanneer zij geen lichamelijke 
gebreken hadden. Daarnaast kon m e n ook 
op basis van vrijwilligheid bij een schutterij 
dienst nemen. Pas in 1901 werd de stads
schutterij opgeheven en een Nat ionale 
Landweer ingesteld. De verschil len bij de 
dienstplicht, s tedelingen en plat telanders 3 , 
waren daarmee verdwenen . 

De politie t ijdens het interbcl lum 
Tijdens de oorlogsperiode 1914-18 bleven 
wij buiten de actieve krijg. Dat nam echter 
niet weg, dat de mobil isat ie van ca. 500.000 
mil i ta iren 4 grote invloed had op het maat-
schappelijk leven 5 . In veel opzichten ver-
keerde Neder land in een maatschappel i jke 
en economische crisis. Sommigen profiteer-
den echter op schandelijke wijze van deze 
crisissituatie 6 . Vele gezinnen waren ont-
wricht, aan steun en opvang van de gezin
nen van de gemobil iseerde mili tairen werd 
nauwelijks gedacht 7 . Mili tairen die na het 
verlof niet op hun standplaats verschenen 
moesten wegens desertie worden gearres-
teerd. Dit w a s de taak van de marechaussee 
die daardoor overbelast raakte en de orde 
op het platteland niet meer kori handhaven. 
Daarbij k w a m e n extra zorgen zoals het toe-
zicht bij de voedselvoorziening, de toename 

van de sluikhandel naar Duitsland, de toe-
stroom van vluchtel ingen uit België en de 
grote stroom van déserteurs uit Dui t s land 8 . 
Door de voedselschaarste ontstond onder de 
bevolking onvrede, hetgeen zich in Amster
dam in het aardappeloproer (1917) ontlaad-
de. Bij zulke woel ingen werd de hulp van 
de marechaussee ingeroepen. 

De gevolgen van de agitatie van mr. Troel-
stra 
Vooral de poging tot opstand door Troelstra 
(10 nov. 1918) had grote invloed op het po-
litieke denken 9 . Niets heeft de gemoederen 
zo geschokt als deze rellen. Het was duide-
lijk dat de gemeente- en rijkspolitie voi le-
dig ontoereikend waren om de vo lkswoede 
in de hand te houden. Zelfs de marechaus
see schoot te kort bij het ka lmeren van de 
gemoederen . Pas na massaal inzetten van 
t roepen, het oproepen van vrijwill igers 
(contrarevolutionaire vrijwillige burger-
wachten) en de mobil isat ie van oranjege-
zinde demons t r an ten 1 0 uit de zuidelijke pro-
vincies keerde de rust geleidelijk aan te-
r u g 1 1 . O p de organisatie van de politie in de 
naoor logse période heeft deze Troeistra-
opstand grote invloed gehad. Eén van de 
n ieuwigheden was het oprichten van een 
dé tachement polit ietroepen dat gekoppeld 
werd aan het korps marechaussee . Dit wa-
pen kan als een voorloper van de huidige 
M E worden beschouwd Daarnaas t k w a m 
het tot een vrijwill igerskorps: de vrijwillige 
l ands to rm 1 2 . 

Versnippering van de polit iediensten 
Het kenmerk van de politie in de période 
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tussen de wereldoorlogen was die van een 
totale versnippering van taken en bevoegd-
heden. Competent ieruzies tussen de ver-
schillende korpsen waren aan de orde van 
de dag, omdat de bevoegdheden siecht wa
ren afgebakend. Globaal waren er vijf in-
stanties die zieh met polit ietaken bezig h i d 
den (1) de gemeente politie, (2) de rijks-
veldwacht , (3) de marechaussee, (4) de po-
litietroepen en (5) de politie van speciale 
diensten. 

Voortdurende ambtelijke ruzies op hoog ni
veau 
De polit iediensten waren zeer versplinterd. 
Voor de Tweede Wereldoorlog had vrijwel 
ieder ministerie een eigen stukje politietaak 
dat met hand en tand ambtelijk werd verde-
digd. Het voortdurend ambtelijke gevecht 
wie de politie mocht aansturen heeft zeer 
ten nadele gewerkt van het functioneren 
van het polit ieapparaat. Bevelli jnen waren 
onduidelijk. De vraag wie bij problemen de 
eindverantwoordeli jkheid droeg, bleef daar-
bij vaak in het ongewisse . Het ergste was 
nog wel dat door de versplintering van het 
gezag de motivat ie bij de politie niet werd 
bevorderd. 

Het voortdurend gevecht van de ministeries 
over de aansturing van de politie maakte de 
organisatie zwak hetgeen tot misbruik en 
mismanagement leidde. Er was duidelijk 
een ondermaats beheer dat zieh op alle ni-
veaus manifesteerde. Veel zaken k w a m e n 
in de doofpot terecht. Ministeries probeer-
den de financiering van de polit ietaken op 
elkaar af te schuiven. Het motto was , "wel 
de baas spelen... maar niet betalen". Uit 
oogpunt van bezuiniging werd daarom veel 
documentat ie vernietigd, zodat nogal wat 
informatie uit vroegere tijden voor het ge
nealogische onderzoek verloren is gegaan. 

"Wat niet weet , wa t niet deert" was wel 
haast een geheil igde ambtelijke slogan. Dat 
gold zeker voor de politie waar heel wat 
documentat ie verdween. 

De gemeentepolitie 
De gemeentel i jke poli t iekorpsen telden tus
sen 1920 en 1940 gezamenlijk rond 10.000 
dienders. M e n kende vier categorieen ge-
meentekorpsen: 
- gemeente met een hoofdeommissaris 
(plaatsen meer dan 50.000 inwoners) , 
- gemeenten met een commissar is (plaatsen 
meer dan 20.000) , 
- kleinere gemeente met hoofdinspecteur, 
inspecteur, surnumera i r 1 3 , majoor-brigadier, 
brigadier) en diverse klassen gemeenteli jk 
ve ldwach te r s 1 4 . 
- gemeente met enkele veldwachters onder 
leiding van de burgemees te r 1 5 . 
De eindverantwoordeli jkheid lag bij de bur
gemeester. In grote korpsen was deze ver-
anfwoordelijkheid gedelegeerd aan de com
missaris . De benoeming van de commissa-
rissen was een zaak van de minister van 
Binnenlandse zaken. De overige politie-
ambtenaren werden aangesteld op gezag 
van de burgemeester in overleg met de 
(hoofd)commissaris . De bevest iging van de 
aanstelling werd door de commissar is van 
de koningin gegeven. 

Taken en bevoegdheden 
De taak van de gemeenteli jke politie betrof 
uitsluitend zaken binnen de eigen gemeen-
tegrenzen. Moes t men echter regelmatig 
buiten de eigen gemeente optreden dan 
werd de gemeentel i jke veldwachter tevens 
benoemd tot onbezoldigd rijksveldwachter. 
Complementa i r aan de straatdienst kende 
men in de grote gemeenten ook bijzondere 
dienst takken zoals de verkeerspolit ie, poli
tie te water en de bereden politie. 
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Rekrutering 
D e rekrutering van j o n g e mannen voor de 
politie gaf geen enkel probleem, ondanks 
de beroerde arbeidsomstandigheden. Vooral 
toen de werkeloosheid t i jdens de crises 
(1929-1938) toesloeg was het aanbod van 
kwalitatief goed opgeleide j o n g e mannen 
zeer groot. Voordat men tot de straatdienst 
werd toegelaten was er meesta l een körte 
in-service training. Daarnaast verwacht te de 
leiding dat men aanvul lende trainingen 
volgde, zoals een Studie voor het politie-
examen. Deze verdere opleiding moes t men 
uit eigen zak betalen, het be tekende naast 
de toch al zware dienst vaak 's avonds hard 
ploeteren. 

Gemeenteraad niet scheutig 
De inrichting van de polit ie was groten-
deels een taak van de raad en B & W. Ook 
de uniformering per gemeente verschilde. 
Sommige gemeenten gaven de voorkeur 
aan strakke uniformen bij andere gemeen
ten leek het uniform meer op een operette-
kostuum. Ook de hoeveelheid personeel dat 
werd geworven en de salarièring verschilde 
per gemeente . In latere j a ren (1931 en 
1935) Steide het ministerie diverse richtlij-
nen op waaraan de gemeenten zieh bij de 
inrichting van de polit ietaken en uitrusting 
hadden te houden. Vaak was dit tegen de 
zin van de gemeenteraad die dan ook in 
dergelijke zaken vaak heftig protesteerde. 

O p het platteland hadden de mees te kleine 
gemeenten slechts één ve ldwachter die in 
feite weinig om handen had. Gemotor iseerd 
verkeer van enige omvang w a s er niet, de 
criminaliteit was door de sociale contrôle 
laag en het aantal wetteli jke taken was be-
perkt. Meestal betrof het toezicht op hore-
cagelegenheden, de contrôle van fietsers op 

het f ietsplaatje 1 6 , het controleren van het 
achterlichtje van fietsers, het in de hand 
houden van baldadige jongeren , het be-
slechten van burenruzies e.d. Bij kermissen, 
feesten of calamitei ten verzocht de burge
meester de marechaussee (tegen betaling) 
om bijstand. O o k kon bijstand worden ge-
vraagd bij de r i jksveldwacht. 

Vaak was de ve ldwachter de (onderbetaal-
de) bode van de burgemeester , die belas-
t ingaanslagen moes t rondbrengen, aanplak-
biljetten moes t ophangen, kiesbiljetten 
moes t rondbrengen enz. Niet zelden vervul-
de hij op het gemeentehuis eenvoudige ad-
ministrat ieve taken en trad hij veelvuldig 
op als getuige bij geboor teaangif ten 1 7 of 
huweli jken. In alles was hij onderdanig aan 
het gezag. Gehoorzaamheid was het tref-
woord van de polit ie in de j a ren dertig. Dit 
verklaart veel van de houding van het poli
tie ti jdens de bezett ing. 

Amsterdam 
Grote steden als Amste rdam hadden een 
zeer omvangri jk politie apparaat. Voor een 
bevolking van 700.000 waren dit ongeveer 
2500 dienders met als hoofd een hoofdeom-
missaris . Verder 17 commissar issen, 9 
hoofdinspecteurs, 102 inspecteurs, 135 bri
gadiers en rechercheurs en 1772 agenten. 
De sterkte van de Amste rdamse politie w a s 
ongeveer even groot als het totale korps van 
de marechaussee (ca. 1250 m a n ) en rijks
veldwacht (ca. 1100 man) te samen. De in
vloed van Amste rdam op het politiebestel 
was dan ook groot. D e Amste rdamse politie 
had als eerste sedert 1912 een verkeersbri-
gade onder leiding van een hoofdinspecteur 
en 4 inspecteurs en ca. 100 verkeersagen-
ten. Zij hadden een speciale uitmonstering. 
Een nieuwigheid was ook de centrale re
cherche bestaande uit een commissar is , 1 
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hoofdinspecteur, 5 inspecteurs, 81 recher
cheurs en 9 gewone agenten. Belangrijk bij 
de ordehandhaving was de afdeling bereden 
politie van 50 personen (45 paarden) , de 
gemotoriseerde afdeling (motoren, politie-
auto's) en de hondenbr igade 1 8 . Een speciali-
teit was verder de zedenpoli t ie (sedert 
1912) met een sterke vrouweli jke bezetting: 
4 inspectrices, 3 inspecteurs, 4 vrouweli jke 
en 20 manneli jke agenten. Hun taak was : 
contrôle op bordelen, kinderbedelari j , kin-
derexploitatie e.d.). Zeer vooruitstrevend 
was ook het polit ielaboratorium waar de 
apotheker C.J. van Ledden Hulsebosch che
misch onderzoek d e e d 1 9 . Hij zou nationale 
vermaardheid krijgen door het oplossen van 
enkele spectaculaire zaken. Tens ions noem 
ik de dac ty loscopische 2 0 (vingerafdrukken) 
dienst. In veel opzichte was de Amsterdam
se politiedienst een voortrekker op diverse 
politionele gebieden, ook landelijk gezien. 
Pas na de Tweede Wereldoorlog werd het 
gerechtelijke laboratorium opgezet . 

Rotterdam 
Een zeer omvangri jk poli t ieapparaat had 
ook Rotterdam (± 600.000 inwoners) , van-, 
wege de haven en de drugshandel . Het be
s tand in 1929 uit 1 hoofdcommissar is en 
waarnemend hoofdcommissar is 7 commis
sar issen 11 hoofdinspecteurs, 39 inspec
teurs I e klas en 39 inspecteurs 2 e k las se , 
verder 7 hoofdagenten, 180 agenten I e klas-
se en 1032 agenten 2 e klasse, daarnaast wa
ren er nog een vijftigtal hulpkrachteh; in 
totaal 1464. Rot terdam kende speciale dien-
sten. Er waren speciale dienst takken zoals 
kinderpolit ie, vreemdelingendienst , ver-
keerspolit ie, centrale recherche, opspor ing 
verdovende middelen, bereden brigade, ri-
vierpolit ie, hondenbr igade enzovoort . O m 
een beeld te geven van de criminaliteit in 
1930 te Rot terdam (hoogtepunt van de de-

pressie) zie hier een overzichtje (aantallen 
in geheel 1930) van de gerapporteerde fei
ten: 

straatschenderij 2177 , 
zedenpoli t ie 17, 
baldadigheid j e u g d 6600. 

Bedenk daarbij dat Rotterdam toen reeds 
bijna 600.000 inwoners telde. 

Als voorbeeld van een politiedienst van een 
middelgrote stad geef ik de personeelsbe-
zetting van Delft. De politiesterkte te Delft 
bestond in deze période uit 1 commissar is , 
1 hoofdinspecteur, 2 inspecteurs, 1 adjunct-
inspecteur, 2 chef-majoors, 7 majoors 
(voorheen brigadier) , 13 agenten I e klas en 
21 agenten 2 e klas. In het totaal dus 48 , en 
dat voor een stad van ca. 50.000 inwoners. 
De meeste kleinere gemeenten (Sittard, 0 1 -
denzaal , Tiel) hadden als topfunctionaris 
een inspecteur, voorts 1 tot 3 brigadiers en 
een tiental ve ldwachters (agenten). 

De rijksveldwacht 
Daar de gemeentel i jke politie slechts een 
taak binnen de gemeente had, moes t voor 
de grensoverschri jdende taken een beroep 
op de Rijkspolitie worden gedaan. In de ja -
ren dertig omvat te dit corps totaal 1400 
dienders verdeeld over negen districten ge-
leid door een dis t r ic tscommandant (ook wel 
inspecteur der Rijksveldwacht) in samen-
spraak met de procureur-generaal van het 
betreffende ressort. Het korps bestaat dan 
uit 135 br igades waarbij ongeveer 1250 
man werkzaam waren. De ri jksveldwacht 
was een niet gekazerneerde politiedienst. In 
sommige gemeenten hadden zij een vesti-
ging die br igadepost werd genoemd en 
waar een brigadier of brigadier-majoor lei-
ding gaf aan een kleine groep van rijksveld-
w a c h t e r s 2 1 . De r i jksveldwachters woonden 
verspreid in de diverse gemeenten die door 
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deze brigadepost werden bediend. Zij de-
den te voet en per rijwiel dienst en bij uit-
zonder ing gebruikte men een auto. Een 
kern-opdracht was de samenwerking met de 
gemeentepoli t ie , vooral bij de gemeente-
grenzen overschrijdende criminaliteit . Het 
s tandpunt was , dat de gemeente politie de 
r i jksveldwachten daarbij ten dienste möes -
ten zijn. Het zwaartepunt van de taak van 
de r i jksveldwacht was allereerst de ordebe-
wak ing op het platteland, later k w a m daar
bij ook nog de uitvoering opsporingstaken 
(recherche) . In plaatsen met een rechtbank 
fungeerde de ri jksveldwacht ook als parket-
politie, d.w.z. zij t ransporteerden de gevan-
genen en zorgden voor bewaking en orde 
tijdens de rechtszitt ingen. 

O m dienst te nemen bij de r i jksveldwacht 
kon m e n zieh twee maal per j aa r aanmel-
den. N a selectie en indiensttreding kreeg 
m e n in Amste rdam bij de opleidingsbrigade 
een korte scholing. 

Tijdens de bezett ing werd de r i jksveldwacht 
opgeheven (1942). Zij keerde na de oorlog 
in de oorspronkelijke vorm niet meer terug. 
Daarvoor in de plaats kwam de rijkspolitie. 
Deze zou een breder terrein bestrijken dan 
de Rijksveldwacht . Voor het platteland en 
de kleinere gemeenten werd de rijkspolitie 
in samenwerking met de plaatselijke burge-
meesters de politiedienst bij uitstek. Al leen 
de grotere Steden behielden een eigen ge
meentepoli t ie die rechtstreeks onder het ge
zag van de burgemeester ressorteerde. 

N o t e n : 
1. In kleinere plaatsen hadden de inwoners ook 
de verplichting deel te namen aan de schutterij, 
maar in de praktijk gebeurde dit niet omdat deze 
schutterijen "slapend" waren. Op papier had 
men weliswaar een bestemming, maar daar 
bleef het dan ook bij. In geval van oorlog kon-

den de slapende schutterijen worden geactiveerd 
en als landstorm fungeren bij de defensie. 
2. De dienstplicht bij de schutterij gold voor de 
leeftijd 25-35 voor alle ingezetenen waarvoor 
geen belemmeringen waren. Men kende dienst-
doende en slapende (rüstende) schutterijen, af-
hankelijk van het inwonertal van de grootte van 
de bevolking der gemeente. In beide gevallen 
ging men na vijf jaar dienst over in een reserve. 
Deze reserve was verdeeld in drie bans. Tot de 
eerste ban behoorden ongehuwden en gehuwden 
zonder kinderen, tot de tweede ban mannen met 
kinderen en de derde ban bestond uit weduw-
naars met kinderen. Bij gevaar werden de man
nen van de eerste ban uit de reserve weer in 
werkelijke dienst opgeroepen, terwijl de 2 e en 3 e 

banners weer tot de plaatselijke schutterij moes-
ten toetreden. 
3. De plattelanders behoorden organiek tot een 
schutterij die echter slapende werd gehouden, 
zodat er in feite geen opkomstplicht was. 
4. Deze opgeroepen militairen moesten zieh bij 
de plaatselijke marechaussee melden om hun 
wapenen in ontvangst te nemen. 
5. Pas de laatste jaren is hiervoor enige belang-
stelling gekomen. 
6. Meestal werden deze nieuwe rijken OW-ers 
genoemd. 
7. Orde en tucht waren bij de meeste legeron-
derdelen bedroevend, de legering allerscha-
melst. De militaire motivatie was minimaal, 
verveling bestond alom en absentie kwam veel 
voor. De inzetbaarheid van de troepen was 
siecht door alcoholisme en door een explosie 
van geslachtsziekten sterk verminderd. 
8. Veel van deze déserteurs kwamen als mijnar-
beiders terecht in Zuid-Limburg. 
9. De moeilijkheden begonnen in de Harskamp 
waar Soldaten na vier jaar verveling aan het 
muiten sloegen. 
10. Katholieke voormannen hadden jonge man
nen opgeroepen uit de zuidelijke provincies om 
onder leiding van de plaatselijke burgemeester 
de koningin te beschermen. Er ontstond een 
volksbeweging die grote indruk maakte. Veel 
zuidelijke jongeren die zo massaal hun aanhan-
kelijk hadden betoond keerden echter gedesillu-
sioneerd huiswaarts. 
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11. Vooral de massale aanhang van geregisseer-
de trouw aan het koningshuis op het Malieveld 
te Den Haag op 18 november 1918 was een te-
ken dat de revolutie mislukt was. 
12. De bijzondere vrijwillige landstorm was op-
gericht om te worden ingezet bij woelingen ter 
handhaving van orde en rust. Deze landstorm 
werd na de Duitse inval opgeheven. De vrijwil
lige landstorm was een log apparaat en zoals 
later bleek ondanks veel goede bedoelingen 
toch onbekwaam en niet hard genoeg om de 
doelstellingen te bereiken. 
13. Letterlijk: boventallig, een onbezoldigde 
diender in opleiding voor een hogere poli-
tierang. 
14. Later zijn deze rangen uitgebreid en kende 
men hoofdambtenaren I e , 2 e en 3 e klasse 
(hoofdcommissaris), ambtenaren I e , 2 e en 3 e 

klasse (hoofdinspecteur, inspecteur I e en 2 e 

klasse, surnumerair (adjunct inspecteur) en 
voorts de adjudant, de brigadier, de hoofdagent, 
de agent en de aspirant agent. 
15. Hoewel de burgemeester de politie aanstel-
de, werd het salaris van de betrokken functiona-
ris door de gemeenteraad vastgesteld. Over het 
algemeen voelde de Raad weinig voor uitbrei-
ding van het aantal politiefunctionarissen. Toen 
in 1924 op aandrang van de Kroon en de GS 
door de burgemeester te Kerkrade een inspec
teur zou moeten worden aangesteld, weigerde 
de gemeenteraad hiervoor middelen ter beschik-
king te stellen zodat de benoemingsprocedure 
zeer werd vertraagd. 
16. Koperen belastingplaatje van ca. 6 bij 3 cm, 
dat bij het berijden van de fiets duidelijk zicht-
baar moest zijn. Werkelozen kregen er een met 
een gat er in! 
17. Vooral de vakbewegingen hebben zich te-
gen deze niet politionele baantjes hartgrondig 
verzet omdat zij de professionaliteit van het 
ambt zouden aantasten. 

18. De opleiding van politiehonden dateert van 
1919 te Den Haag. Momenteel zijn er diverse 
cursussen zoals ten behoeve van de hondensur-
veillances, drugsopsporing e.d. De cursusduur is 
gemiddeld één jaar. 
19. Het nationale gerechtelijk laboratorium (nu 
forensisch laboratorium) zou pas in de vijftiger 
jaren worden opgezet, waarin o.a. ook een afde
ling voor gerechtelijke pathologie met dr. Van 
der Hülst als deskundige. Hij deed als freelancer 
door het land de gerechtelijke secties. Vaak 
deed men dit onderzoek op het gemeentehuis, 
omdat het transport van lijken moeilijk was en 
ook de ziekenhuizen in de omgeving veelal niet 
ingericht waren op postmortaal onderzoek. Bur
gemeester of veldwachter uit kleine plaatsen 
moesten bij deze onderzoekingen soms hand- en 
spandiensten verrichten! Dr. Van der Hülst is 
als gerechtelijk onderzoeker doorgegaan tot hij 
ver in de tachtig jaar was. Hij had geen pen-
sioen! 
Omdat een forensisch chemisch laboratorium in 
andere politiedistricten ontbrak, deed de politie 
voor sommige vraagstukken een beroep op het 
laboratorium voor de uitvoering van de wapen-
wet en incidenteel ook wel op het ziekenhuisla-
boratorium ter stede. Vooral de identificatie van 
bloed (hondenbloed, kippenbloed, vissenbloed, 
mensenbloed) was een veel gevraagd onder
zoek. 
20. Dactylos is Grieks voor vinger, scopie is 
Grieks voor bekijken. 
21 . In latere jaren is de rangbetiteling van de 
rijksveldwacht, nu rijkspolitie sterk veranderd 
en kent men een inspecteur-generaal, de dirige-
rende officieren (kolonel, majoor), de officier I e 

en 2 e klasse en vervolgens de adjudant, de op-
perwachtmeester, de wachtmeester I e klasse, de 
wachtmeester en de aspirant. 
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Speurtocht naar de Middeleeuwen (9) 
W.J. Scholl 

In deze serie artikelen wordt een genealogische speurtocht gehouden in de recognitieboe-
ken van Harderwijk. In deze boeken taten vanaf1453 Harderwijkers ten overstaan van 
schepenen allerlei transacties en schuldbekentenissen optekenen. In het bijzonder bieden 
de aantekeningen betreffende morgengaven en boedelverdelingen mogelijkheden om ge
nealogische verbanden te leggen. Om meer zekerheid met betrekking tot die verbanden te 
verkrijgen moeten verschillende inschrijvingen gecombineerd worden. Door steeds de 
overwegingen weer te geven die ten grondslag liggen aan een bepaalde combinatie, is het 
de lezer mogelijk de juistheid daarvan te beoordelen. 

Inleiding 
Aeltje Symons , de moede r van Henrickje Lubberts , blijkt af te s tammen van Peter Wit( te) 
die omstreeks 1410 geboren zal zijn. Het onderzoek na de moederl i jke voorouders van 
Henrickje is, naarmate w e hoger in haar kwartierstaat komen, steeds lastiger omdat bij de 
v rouwen zelden patroniemen genoemd worden en wanneer er wel een patroniem wordt 
genoemd dit veelal geen echt patroniem is, maar i.p.v. naar de vader verwijst naar de 
(voormalige) echtgenoot . De lijnen zijn dus minder ver naar het ver leden door te t rekken. 
Val t er over Lubbegin, de eerste v rouw van Peter Witte , weinig meer te vertei len dan dat 
zij tussen 1463 (de bekenning aan hun kinderen) en 1478 (het vermoedel i jke j aa r van Pe
ters tweede huwelijk) is overleden, over de v rouw van hun zoon Derick is gelukkig iets 
meer te vinden. 

Hellenbrekers 
O p 15 februari 1484 vinden w e : Voor Wol f Woltersz en Reyner Bluet heeft Arntgin Hel -
lebrekers met Jan van Brenen haar gekoren m o m b e r opgedragen Deric Petersz (Witte) en 
Geertgin zijn echte wijf, haar dochter, haar huis gelegen voor bij de Smeepoor t en al haar 
goed. Voor dezelfde schepenen bekenden Deric en Geertgin voorgen. in lijftocht schuldig 
te wezen Arntgin voorgen. vijftien gülden ' s j aars en indien Arntgin beliefde met hen bei
den in te wonen in hun huis zo zullen Deric en Geertgin de kost geven en dan zal zij van 
de lijftocht niet meer hebben dan twee gülden ' s j a a r s 1 . Haar moeder heet dus Arntgin en 
Arntgin is naar alle waarschijnli jkheid sedert kort w e d u w e van een zekere Hellebreker . 

15 februari 1484: Arntgin Hellebrekers draagt haar huis bij de Smeepoort op aan Deric Petersz en 
Geertgin zijn echte wijf haar dochter. 
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De naam Hellenbreker is nogal apart. In de Harderwijkse recognit ieboeken komt hij bijna 
exact 38 j aa r voor: de oudste vermelding dateert van 21 februari 1453, de jongs te van 
april 1491. 
In deze période worden genoemd: Gerit Hellenbreker (1453 , 1457, 1460, 1461, 1471, 
1483), Henric Hel lenbreker (1460, 1461, 1474, 1477), Betgin Hellebrekefs (1477, 1484, 
1491) en Arntgin Hel lebrekers (1484). Daarnaast is er nog sprake van 'Hel lenbrekers h o f 
d a n w e l 'naast Hel lebreker ' (1455, 1465, 1470). 
De 2 e naamvals ' s ' achter Hellenbreker bij de twee v rouwen Betgin en Arntgin duiden op 
het v rouw/weduwe zijn van ene Hellenbreker. Bij Betgin is dat een-eenduidig vastgesteld 
doordat zij op 14 april 1477 genoemd wordt Betgin Henric Hellebrekers wijf was2. Hun 
huwelijk zal in 1460 hebben plaatsgevonden want op 1 s ep t ember l460 gaf Henric Hel
lenbrekers Betgin zijn echte wijf 50 gulden ter goeder tijd te morgengave 3 . Haar echtge-
noot zal begin 1477 overleden zijn want op 14 januar i van dat j aar blijkt zij geld schuldig 
te zijn aan Nale van Biler, die haar daarvan 20 gulden kwijt Scheldt 4. Als momber treedt 
Gerit Hellenbreker voor haar op. Dat Gerit de vader is van Henric , en dus de schoonvader 
van Betgin, blijkt uit de vermelding van 1461 waar 'Henr ic Hellenbreker opgedragen 
heeft Gerit Hel lenbreker zijn vader zijn pyncke te behouden totdat hij zijn vader gevrijd 
heeft van het geld dat hij voor hem geloofd heef t ' 5 . De laatste vermelding van Betgen en 
de naam Hellebreker is in april 1491 als Ailt Kyllenz bekent schuldig te wezen Betgen 
Hellebrekers zijner huisvrouwen moeder , 17 gulden 6 . In 1516 en 1517 wordt als echte 
wijf van Ailt Kil lesz genoemd Gheysgen 7 . Andere vermeldingen van haar of een mogeli jk 
eerdere echtgenote van Ailt ben ik niet tegengekomen. Ailt wordt in 1507 gi ldemeester 
genoemd van het scroderghilde en in 1509 van het Herasmigi lde 8 . Bedoeld wordt het 
Erasmusgi lde dat is het kleermakers- of snijdersgilde. Het zal dan ook geen toeval zijn dat 
hij in 1511 in de Snijderstraat blijkt te w o n e n 9 . De laatste vermelding van Ailt dateert van 
november 1 5 1 9 1 0 . 

Blijft over Arntgin Hel lebrekers . Van haar kennen w e slechts bovengenoemde inschrij-
ving van 15 februari 1484: Arntgin Hellebrekers met Jan van Brenen haar gekoren m o m 
ber heeft opgedragen Deric Petersz (Witte) en Geertgin zijn echte wijf, haar dochter, haar 
huis gelegen voor bij de Smeepoort en al haar goed. In ruil voor deze opdracht beloven 
Deric en Geertgin haar vijftien gulden per jaar te betalen. Als Arntgin bij hen intrekt en 
de kost krijgt, zal ze in plaats van vijftien gulden twee gulden als lijftocht onfvangen. Be -
langrijk voor het familieverband is dat Arntgin hier eigenaresse is van een huis voor bij 
de Smeepoort. Uit de oudste inschrijving blijkt dat dit huis van Gerit is. Deze is in 1453 
geld schuldig en stelt als onderpand het huis, waarin hij woont, staande bij de Smee
poort11. In 1465 en in 1470 zijn Griete Herbert M a m o n s dochter en Jan Herberts elk eige-
naar van een halve hoeve en bongert voor de Smedepoort bij Hellenbrekers hof resp. hun 
halve bongert buiten de stad naast Hellenbreker12. Arntgin, eigenaresse van een huis bij 
de Smeepoort , moe t de v rouw van Gerit Hellenbreker geweest zijn, die waarschijnlijk op 
10 februari 1483 nog in leven was . W e zetten de resultaten weer in een schema: 
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schema 12 

Gerit Hellenbreker x Arntgin 
t 1484 

Henric Hellenbreker x 
t 1477 I-1460 

Betgin Der ic Pe te r s Wi t t e x Geer tgin 
1470 

Ailt Killensz x Gheysgen Albert Wi t t e x Aeltgen 

schema 9 

Tot slot vermelden we nog een vondst die mogeli jk toekomst ige onderzoekers naar het 
geslacht Hellenbreker kan helpen. In een lijst van inwoners van de stad Zutphen uit 1457 
k o m e n voor de s tads t immerman mr. Johan Hel lenbreker gehuwd me t Styne en zijn broer 
Goder t gehuwd met E l s k e n 1 3 . 

D e schoonfamil ie van Albert Wit te 
N u we iets meer zijn te weten gekomen over de moeder van Alber t Wit te , komt de vraag 
op of we ook over het voorgeslacht van zijn v rouw Aeltje te weten kunnen komen. Een 
eerste inventarisatie is teleurstellend. W e vinden haar in totaal vier maa l vermeid: 
1. Albert Dircksz geeft Ael tgen zijn echte wijf 100 gulden te morgengave : 13 Oktober 

2. Albert Witte met Alyt zijn echte wijf bekennen een schuld aan Mense Zeegers en 
Franck Zeegers uit hun huis in de Wulleweverstraat : 15 november 1 5 3 0 1 5 

3 . Albert Witte en Ael tgen zijn echte wijf danken Wintgen Di rckz voor de aflossing 
van een rente uit zijn huis en hanck in de Vijestraat: 21 j un i 1 5 3 6 1 6 

4. Albert Witte en Aeltje zijn echte wijf met anderen dragen het versterf van Marga
reta van Wyck op aan hun broer heer Gerrit Wit te: 15 augustus 1 5 4 0 1 7 

Nie t s wijst naar mogeli jke verwanten van Aeltje. Vervolgens richten w e ons op de naam 
van haar zoon: Symon. Deze naam waren we nog niet eerder in de familie Witte tegenge-
k o m e n en heeft bovendien in de recognit ieboeken niet een echt hoge frequentie. Zou Sy
m o n vernoemd zijn naar zijn grootvader van moeders kant? Een eerste verband tussen de 
namen Aeltje en Symon vinden w e in de inschrijving van 30 ju l i 1510: Voor Zweer van 
Wijnberghen en Wouter van Brenen hebben vrunden en maghen als Huge Albertszn, Jan 
Symonsz (vanwege) Alyts zel . Symon Gheri tszs dochter t .e. en Aernt Wermboutsz zelf, 
Geer tgen Dageraets , Albert Wermbou t sz en Henrick van Biler vrunden en maghen van 
Aernt voors . beliefd hun scelinge die zij hebben van het versterf dat hun beiden elk van 
vader en moeder aanbestorven is: Reyner Bloet, Ziwert van Wijnberghen, Gheri t van 

1 5 2 2 1 4 
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Spuelde Henricksz en meister Ruederick Wolffsz, zo hebben deze vier voorgen. een 
uitspraak gedaan also dat Alyt Symons dochter vooruit hebben zal 40 gülden, 4 scellingen 
voor de gülden, en die zullen de vrunden eerst ui tmanen opt Vli lant en Tessell en is daar 
zo veel niet, zo zal men die haar ui tmanen en betalen en voort zal alle goed, rede en on-
rede, roerende en onroerende wezen half en half van de twee kinderen v o o r g e n 1 8 . 

30 juli 1510: scheding van de goederen tussen Alyt zal. Sytnon Gheritsdochter en Aernt Warm-
boutsz. 

Twee dagen later, 1 augustus 1510, machtigen Huge Albertsz en Jan Symonsz Reyner 
Bloet en meister Rueder ick Wolffsz alsulck,e ingebuedell en rede goed als Alyt Symons 
dochter heeft, daar zij momber s over zijn, dat te mögen verkopen en met de penningen de 
schulden betalen, voort husen, hanck, land en ander goed te mögen verpachten en ver-
huren tot behoef des k i n d s 1 9 . 
W e zien hier dat Symon Gerritsz waarschijnlijk kort hiervoor is overleden en twee kin
deren heeft nagelaten: een volwassen zoon, Aernt Wermboutsz geheten, en een nog niet 
volwassen dochter Alyt , waarvan nog niet zeker is dat we in haar de toekomst ige v rouw 
van Albert Wit te mögen zien. Aernt is zo te zien geen echte zoon van Symon, maar stamt 
naar alle waarschijnlijkheid uit een eerder huwelijk van diens vrouw. W e vinden (half) 
broer en zuster vier j aa r later vermeld, als op 20 maart 1514 Aernt Wermboutsz voor hem 
en als een momber van zijn zuster Ail tgen de hanck gelegen bij de fraters opdraagt aan 
Wijnolt Dircksz voor 24 olde vlemsschen ' s jaars . Wijnolt voorgen. bekent voor dezelfde 
schepenen dat hij de hanck gekocht heeft voor 220 gülden. Te betalen 25 gülden rede en 
het meerdere te vesten van 16 penningen e e n 2 0 . Tot slot vond ik nog een interessante in-
schrijving van 23 Oktober 1521, die een brug vormt tussen de Ail tgen van 1514 en de 
v rouw van Albert Wit te: Voor Jacop van Herderwyck en Beernt van Tellicht macht igde 
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Aeltgen Symons met Albert Wate rman haar gecoren momber Geertgen Jan Gheri tsz in te 
manen 9 gülden die Wijntgen Dircksz de coepman haar van pacht schuldig i s 2 1 . W e zien 
dus: Wijnolt Dircksz koopt in 1514 de bij de fraters gelegen hanck, in 1521 is Wijntgen 
Dircksz daarvan pacht verschuldigd en in 1536 danken Albert Wit te en Ael tgen zijn echte 
wijf Wintgen Dirckz voor de aflossing van een rente uit zijn huis en hanck in de Vije-
straat. Vermelden wij ten overvloede dat het fraterhuis in de Vijestraat Staat en het bewijs 
is rond: de vrouw van Albert Wit te , overigens niet identiek me t de hierboven genoemde 
Alber t Waterman, is Aeltje Symons , dochter van Symon Gerritsz. M e t het sterke vermoe-
den dat Aernt Wermboutsz en Aeltje Symons dezelfde moeder hebben, is deze vrij snel 
gevonden: op 16 april 1502 geeft Symon Gheritsz W e y m e Jan Gheri tszs dochter 100 gül
den te m o r g e n g a v e 2 2 en in Oktober 1495 geeft Warmbol t Arntsz W e y m e zijn echte wijf 
100 gülden te m o r g e n g a v e 2 3 . Gelet op het j aa r van Aeltjes huwelijk, 1522 en dat van haar 
ouders, 1502, veronderstel ik dat zij eind 1502, misschien begin 1503 zal zijn geboren. 
Zoals we hierboven zagen, zijn zowel Symon Gheri tsz als zijn v rouw W e y m e in juli 1510 
reeds overleden. W e y m e was nog in leven op 31 mei 1504 als Henrick van Lhinen Sy
m o n Gheritsz en W e y m e zijn echte wijf, zijn zwager en zuster, dankt voor de betaling van 
het versterf van zijn vader en moeder . Voor dezelfde schepenen bekennen Symon en 
W e y m e voorgen. Henrick voorgen. 8 gülden 's j aars , 24 holl. stuivers voor de gülden, uit 
hun husinge daar zij in wonen en uit de husinge daarbij gelegen, voorts uit hun kamp 
lands in de Broickstege bij Gheri t Jansz en heer Peter Herbertsz, te lossen met 20 pennin
gen e e n 2 4 . De kroniek van Harderwijk vermeldt onder 1506: Groote sterfte onder de in-
woners . Velen verlaten de s t ad 2 5 . Mogeli jk behoort W e y m e tot die eerste groep. Symon 
word t in verband met een rechtsvordering nog genoemd op 30 Oktober 1 5 0 8 2 6 . Hij wordt 
op 6 jun i 1502 gepoorterd en zal dus afkomstig zijn van b u k e n Harderwijk, zodat het 
spoor naar zijn voorgeslacht hier dood loop t 2 7 . 

D e o u d e r s v a n W e y m e 
Zoals blijkt bij de morgengave ter gelegenheid van haar tweede huwelijk, is W e y m e een 
dochter van Jan Gheritsz. Deze zal zijn overleden in 1495. O p 23 november van dat j aa r 
is er een uitgebreide inschrijving me t betrekking tot zijn na la tenschap 2 8 . Er is sprake van 
drie voorkinderen - die elk vooruit 800 gülden van hun moeders rede goed zullen krij-
gen - en drie " laats te" kinderen - die elk van de genoemde 800 gülden 100 guldenmoeten 
krijgen. Zijn w e d u w e is een zekere Geri tken, dochter van Maes van Vanevel t en tot slot is 
er nog sprake van een overleden zuster van de kinderen, Mar iken genaamd. Uit de op-
merk ing dat "de drie näkinderen van Jan Geritsz bij Geertken voors . gewonnen , zullen 
hebben voor hun zuster Marikens versterf, dat haar van de 800 gülden die de kinderen 
voors . voor het rede goed bekend zijn, 25 gülden", maak ik op dat Mar iken een van de 
drie voorkinderen is. Als partijen ter eenre worden genoemd de door de schepen aange-
wezen mombers van de onmondige kinderen, Warmbol t Arntsz en W e y m e zijn echte wijf 
en Nenne van Lienen met haar kinderen. De andere partij is de w e d u w e Geri tken of 
Geer tken met haar vader en m o m b e r M a e s van Vanevel t . Naas t bovengenoemde gelden is 
er een niet onaanzienlijk bezit aan onroerende goederen te verdelen, kor tom Jan Gheritsz 
was bepaald niet onbemiddeld. Dat blijkt ook bij zijn huwelijk me t genoemde Geertken 
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begin november 1488. Jan Gheri tsz bekent dan zijn voorkinderen voor hun moeders goed 
de helft van zijn huis gelegen voor de Hogebrugge en de helft van zijn hanck gelegen bij 
het huis dat Daem Ribbe placht toe te behoren en verder alle goed half en voor liggend 
geld en comanschap 400 gulden en voor bezegelde lakenen 200 gulden en voor wol, huis-
raad, inboedel en uitstaande schuld ook 200 gulden. Vervolgens geeft Jan Gheritsz zijn 
echte wijf Geertgin van Vanevel t 100 gulden te m o r g e n g a v e 2 9 . W e y m e is een dochter uit 
het eerste huwelijk van Jan Gheritsz. Wie was haar moeder en zijn eerste v rouw? Een eer-
ste aanwijzing vinden we in april 1481 als Rutger van Lynnen bekent 130 gulden 
schuldig te wezen aan Jan Geri tsz zijn zwager, onder verband van zijn kamp gelegen tus
sen sint Clais en sint Jorien, die Arnt van Lunteren in pacht heef t 3 0 . Zoals we in eerdere 
afleveringen opmerkten, zou Rutger van Jan Gerits zowel zwager in de moderne be-
tekenis van het woord kunnen zijn, als zijn schoonvader. Aangezien de vrouw van Jan in 
1488 overleden blijkt te zijn, is zijn relatie met de familie Van Lynnen verbroken. In ver
band daarmee is de inschrijving van 24 februari 1489 interessant: Jan Gheritsz dankt Rut
ger van Lynnen voor de betaling van 130 gulden, kennelijk de schuld van 1481. Vervol
gens bekent Rutger van Lynnen schuldig te wezen Nennetg in van Lynnen zijn moeder 
100 gulden onder verband van zijn kamp lands gelegen achter sinter Glaes. Voor dezelfde 
schepenen dankt tenslotte Nenne voors. met Rutger voors . haar gekoren momber Jan 
Gheri tsz voor de betal ing van 110 gulden en hiermede zullen zij van elkaar gescheiden 
w e z e n 3 1 . Zou Rutger de schoonvader van Jan geweest zijn, dan is Nenne dus de groot-
moeder van zijn vrouw, waarschijnlijker lijkt mij dan ook dat Rutger inderdaad de zwager 
was van Jan, die derhalve getrouwd geweest moet zijn met een dochter van Nenne . Wan-
neer Jan in november 1495 is overleden, ontstaat er enige onenigheid over zijn nalaten-
schap. Waarschijnlijk gaat het hierom dat de familie Van Lynnen vindt dat de goederen 
die afkomstig zijn van hun kant, niet terecht mögen komen bij de kinderen uit Jans 
tweede huwelijk. Wij zagen hierboven al dat Jans dochter W e y m e , die kort hiervoor is 
gehuwd met Warmbol t Arntsz , tot dezelfde partij behoort als Nenne van Liennen met 
haar kinderen. Tot de goederen die de kinderen uit Jans eerste huwelijk erven behoren 
"het halve huis dat Nenne van Lienen bewoont , met de halve hanck er achter, nog de 
grote hanck bij D a e m Ribben en heer Ziwerts huis" . Zien w e hier niet de goederen ge
noemd bij de bekenning in 1488? In 1498 moet N e n n e er opnieuw voor waken dat de 
Lynnen-goederen Lynnen-goederen blijven, al thans zo interpreteer ik de inschrijving van 
5 maart 1498: 

Voor Jan van Brenen en meister Ruderic hebben Jan van Brenen, Albert Hermansz , 
meister Ruderich, en Maes van Vanevel t op een pene van 59 olde scilden een 
uitspraak gedaan op het geschil Nenne van Lynnen en haar dochter Elsen kinderen 
na uitwijzing eens hilixbriefs van Elsen, also dat Warmbol t Arntsz. en zijn huis-
v rouw aan N e n n e voors . jaarli jks van deze dagen voort af geven zullen haar leven 
lang 10 gulden 's j aa r s na vermögen des hilixbrief voors . en de nonnen betalen 100 
postulaetsgulden ook naar uitwijzing des hilixbriefs en eens 8 gulden. I tem des zal 
Warmbol t en zijn wijf van stonde aantasten de andere helft van het huis en hanck 
in de Bruggestraat , daar zij Else haar dochter de andere helft in hi l ixvoorwaarden 
van gegeven hadden. En alle andere geschillen zullen hiermee dood wezen, be-
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heltelick dat die rekeninge Warmbol t en N e n n e elkaar gedaan hebben also blijven 
zal als Rutger die beschreven heeft en dat Warmbol t in den gelage geven zal 2 gul
den. En dat de andere goederen van Nenne zullen gaan navermogen des hilixbriefs. 
Voor dezelfde schepenen heeft N e n n e voors . met Rutger haar zoon en gecoren 
m o m b e r opgedragen Warmbol t Arntsz en W e y m e zijn echte wijf de helft des hue-
ses voors . te waren op de kommer die daar nu op staat z.d. Voor dezelfde sche
penen bekende Warmbol t voorgen. en W e y m e zijn echte wijf schuldig te wezen 
Nenne van Lynnen tot haar leven 10 gulden na ve rmögen des hilixbriefs voors . te 
betalen Sacramenti uit de huissinge v o o r s 3 2 . 

Even komt de gedachte op dat Else, de overleden dochter van Nenne , de eerste v rouw van 
Jan Gherits is geweest en dus de moeder van W e y m e . Toch verwerpen we deze 
mogeli jkheid. Het is immers vreemd dat dan in het geciteerde stuk deze relatie tussen 
W e y m e en Else nergens wordt genoemd. Veeleer zal het zo zijn dat de man van Else al 
eerder is overleden, Else vrij recent en grootmoeder N e n n e nu voor Elses kinderen op-
komt. De m a n van Else lijkt al voor 1476 overleden te zijn. Else van Lynnen wordt na-
melijk twee maal eerder genoemd. O p 23 mei 1476 bekent Else van Lynnen me t Rutger 
Claisz haar gecoren momber schuldig te wezen de breeders van St. Jeronimiberghe bij 
Hartem 31 g u l d e n 3 3 en in jul i 1485 dankt Else van Lynnen namens Jan Henricsz Agniese 
voor de betaling van een termijn van een schu ld 3 4 . W i e is dan wel de eerste v rouw van 
Jan Gherits geweest? Aangezien zijn dochter W e y m e in 1495 trouwt, verwachten w e een 
huwelijk van haar ouders voor 1475. In de recogni t ieboeken komen we vanaf de eerste 
inschrijving in 1453 tot en met 1486 zeven maal een morgengave van een Jan Gheri tsz 
tegen. De laatste twee dateren van 1484 en 1486 en betreffen daarom niet "onze" J a n 3 5 . 
Resteren de morgengaven aan Lijsebeth (1459) , aan Trade (1465) , aan Diele (1469) , aan 
Gherbrich (1475) en aan Geertruijt (1478). Diele wordt geassisteerd door haar broer G o -
sen Ger i t sz 3 6 en daar w e weten dat de gezochte echtgenote een Van Lynnen is, valt zij af. 
Bij de vier anderen ontbreekt elke verwijzing naar andere verwanten, kor tom de gezochte 
v rouw zou L i j s e b e t h 3 7 , T r a d e 3 8 , Ghe rb r i ch 3 9 of Geer t ru i j t 4 0 kunnen heten, terwijl het heel 
goed mogeli jk is dat het gezochte huwelijk niet eens is vermeld. Er zijn enkele kleine 
aanwijzingen dat Geertruijt de gezochte is. Ten eerste lijkt het erop dat in 1495 de andere 
kinderen nog onmondig zijn, zodat w e het huwelijk niet te ver terug moeten plaatsen en 
ten tweede is er in latere tijd sprake van een Geer t rayt van Lynnen namelijk op 5 februari 
1523: zuster Geertrayt van Lynnen met Jan Henr icksz haar gecoren m o m b e r macht igt Al
bert Wit ten te verantwoorden en vervolgen de rente en zaken als zij op dat erve te Hierde, 
daar Reyner Aerntsz op woont , te zeggen m a g h e b b e n 4 1 . He t is opmerkeli jk dat w e hier 
ook Albert Wit te zien optreden, echtgenoot van een kleindochter van Jan Geritsz en 
(mogelijk) Geertrayt van Lynnen. 

G r o o t v a d e r V a n L y n n e n 
Blijven we Geert rayt als de naam van de moeder van W e y m e toch met enige reserve 
beschouwen, de naam van de grootvader van W e y m e , dus de echtgenoot van Nenne , is 
wel met een grote mate van waarschijnli jkheid vast te stellen. Z o a lgemeen namelijk als 
de namen Jan en Gerrit zijn, ook in combinat ie , zo ze ldzaam is de naam Van Lynnen in 
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alle variaties: Linnen, Lynnen en Liennen. W e zagen al dat Else bijvoorbeeld slechts twee 
maal bij leven genoemd wordt . De eerste maal dat grootmoeder N e n n e wordt genoemd is 
in februari 1475: Nenne van Lynnen met Rutger haar zoon en gecoren momber en Rutger 
voor hem zelf, beloven Henr ic Seman schadeloos te houden van 100 gld. als hij voor hen 
te Deventer loven zal van de medegave onder verband van haar huis te Harderwijk en 
Rutgers kamp achter sunter C l a i s 4 2 . De echtgenoot van Nenne zal dus voor deze datum 
overleden zijn. Voor deze datum komen w e in de recognit ieboek slechts een van Lynnen 
tegen en zelfs met grote regelmaat , namelijk Henric van Linnen. De oudste vermelding 
dateert van februari 1454 als hij als belender wordt genoemd van een huis in de Brug-
ges t raa t 4 3 . De laatste vermelding betreff de betaling van een schuld en dateert van jun i 
1474, dus juis t een half j aa r voor de eerste vermelding van N e n n e 4 4 . Naast de vermelding 
van 1454 wordt hij ook in april 1465 genoemd als bewoner van een huis in de Brug-
ges t raa t 4 5 terwijl we hierboven zagen dat ook Nenne een huis in de Bruggestraat bewoont . 
De conclusie is duidelijk, maar wordt nog versterkt doordat we zagen dat op 31 mei 1504 
Henrick van Lhinen Symon Gheri tsz en W e y m e zijn echte wijf, zijn zwager en zuster, 
dankt voor de betaling van het versterf van zijn vader en moeder . W e y m e heeft dus een 
broer genaamd Henrick van Lynnen die derhalve voluit is vernoemd naar zijn en W e y m e s 
grootvader. Vermoedel i jk is deze Henrick dan net meerderjarig geworden. In later j a ren 
blijkt hij tot de geestelijke stand te behoren. Op 21 ju l i 1515 bekent heer Henrick van 
Lynnen bij zijn priesterschap dat het vier j aa r achterstallige renten zijn die hij Geertgen 
Jan Gheritsz verkocht heeft en dat hem die wel betaald z i jn 4 6 . Geer tgen Jan Gheritsz, dat 
is Geertjen van Vanevel t , volgens deze reconstructie zijn stiefmoeder. In augustus 1520 
bekent heer Henrick van Lynnen met Jacop Stulinck zijn gecoren momber , dat hij Gheri t 
Jansz zijn breeder in voortijden gegeven had de beterschap van zijn olderen husinge op 
de rente daar die op gekocht werd en loofde een schijn te zenden van zijn abt en convent 
en senioren, dat zij dat mede believen zu l l en 4 7 . Genoemde Gheri t Jansz is dan een zoon 
uit het huwelijk van Jan Gheri tsz met Geertje van Vanevelt . 

Grootvader Henric van Lynnen vonden w e vermeld als gi ldemeester van het Sint Joests-
gilde in 1459 4 8 , 1460 4 9 , 1 4 6 3 5 0 en 1 4 7 3 5 1 . 
De laatste vermelding van N e n n e dateert van 8 november 1499 wanneer zij met Henrick 
Germansz haar gecoren m o m b e r haar zoon Rutger van Lynnen 100 gulden kwijt Scheidt 
als hij haar bekend had uit zijn k a m p en zij hem dankt voor de be ta l ing 5 2 . De laatste ver
melding van Rutger van Lynnen betreff een getuigenis op 26 September 15 1 0 5 3 . 
W e hebben de belangrijkste gegevens samengevat in schema 13. Schema 9 Staat in Speur-
tocht-6 in Ons Erfgoednr. 1, Jan. 2005,' biz. .14. 
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schema 13 

Henric van Lynnen x Nenne 
t 1474 

Maes van Vanevelt 

Rutger 
van Lynnen 

Else (Geertruyt) x Jan Ger 
van Lynnen (1478) t 1495 

Jan Geritsz x 
1488 

Geritken van Vanevelt 

Weyme 
x (1) 1495 Warmbolt Arntsz 
x (2) 1502 Symon Gheritsz 

Mariken Hr. Henric van Lynnen 

Aernt Warmboutsz( 1) Aeltgen(2) x Albert Witten 

schema 9 

N o t e n : 
l . O R A H i n v . nr. 131, fol. 91 
2. O R A H inv. nr. 130, fol. 193 
3 . O R A H inv. nr. 129, fol. 114 
4 . O R A H inv. nr. 130, fol. 189 
5. O R A H inv. nr. 129, fol. 134v 
6. O R A H inv. nr. 131, fol. 161 
7. O R A H inv. nr. 132, fol. 263v, 274 
8. O R A H inv. nr. 132, fol. 125v, 146v 
9. O R A H inv. nr. 132, fol. 171 

10. O R A H inv. nr. 132, fol. 309 
11 . Getypte regesten nr. 245 m.v.n. O A H 798, fol. 34 
12. O R A H inv. nr. 129, fol. 187v; nr. 130, fol. 79 
13. Leo Lensen en Wil ly H. Heit l ing, Stad in de Middeleeuwen. Dagelijks leven in Zut-

phen (Zutphen 1983) 230, 231 
14. O R A H inv. nr. 132, fol. 358v 
15. O R A H inv. nr. 133, fol. 159 
16. O R A H inv. nr. 133, fol. 314 
17. O R A H inv. nr. 134, fol. 40v 
18. O R A H inv. nr. 132, fol. 164v 
19. O R A H inv. nr. 132, fol. 164v 
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20. O R A H inv. nr. 132, fol. 220v 
2 1 . O R A H inv. nr. 132, fol. 341 
22 . O R A H inv. nr. 132, fol. 68 
23 . O R A H inv. nr. 131, fol. 199v 
24 . O R A H inv. nr. 132, fol. 90v 
25 . Kroniekvan Harderwijk 1231-1931 (Harderwijk 1931) 35 
26. O R A H inv. nr. 132, fol. 141v 
27 . H. Brouwer , 'Burgerboek van Harderwijk 1436-1572' , De Navorscher 82 (1933) 
28 . O R A H inv. nr. 131, fol.. 202-203v 
29 . O R A H inv. nr. 131, fol. 137v 
30. O R A H inv. nr. 131, fol. 27v 
3 1 . O R A H inv. nr. 131, fol. 140 
32 . O R A H inv. nr. 132, fol. 1 l v 
3 3 . O R A H inv. nr. 130, fol. 178 
34. O R A H inv. nr. 131, fol. lOOv 
35 . O R A H inv. nr. 131, fol. 103v, 120v 
36. O R A H inv. nr. 130, fol. 55 
37 . O R A H inv. nr. 129, fol. 93 
38 . O R A H inv. nr. 129, fol. 190v 
39 . O R A H inv. nr. 130, fol. 166 
40 . O R A H inv. nr. 130, fol. 208v 
4 1 . O R A H inv. nr. 132, fol. 367v 
42 . O R A H inv. nr. 130, fol. 156v 
4 3 . O R A H inv. nr. 129, fol. 1 l v 
44. O R A H inv. nr. 130, fol. 124 
45 . O R A H inv. nr. 129, fol. 185v 
46. O R A H inv. nr. 132, fol. 244 
47 . O R A H inv. nr. 132, fol. 321 
48 . Getypte regesten nr. 296 m.v.n. O A H 798, fol. 44 
49 . Getypte regesten nr. 301 m.v.n. O A H 798, fol. 64 
50. Getypte regesten nr. 408 m.v.n. O A H 798, fol. 65v 
5 1 . O R A H inv. nr. 130, fol. 133v 
52. O R A H inv. nr. 132, fol. 40v 
53 . O R A H inv. nr. 132, fol. 165v 
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Als het kind maar een naam heeft 
P. Uitenbogaart en H.M. Lups 

Is de naam een goede indicatie als we met 
genealogisch onderzoek beginnen? Als w e 
ons bij ons genealogisch onderzoek in deze 
vraagstell ing verdiepen, dan blijkt dat hier 
heel wat haken en ogen aan zitten. W e ont-
dekken al snel dat we uiterst voorzicht ig 
moeten zijn met het t rekken van conclusies. 
Tijdens de Franse période blijken er moed-
will ig fouten te zijn gemaakt . Dit om het 
systeem te saboteren, maar ook vanwege de 
kans voor het leger opgeroepen te worden. 
Ook na het vertrek van de Fransen heeft het 
nog lang geduurd voor dat ook in de kleine
re plaatsen de burgerlijke stand behoorlijk 
functioneerde. Veel gemeenten waren piep
klein (enkele honderden inwoners) . De 
meeste gemeenten hadden geen gemeente-
huis. Vaak gebeurde de inschrijving in het 
plaatselijke café. Soms ging dat ook nog 
gepaard met een borreltje wat de nauwkeu-
righeid van de administratie niet ten goede 
kwam. Zodoende zijn er heel wa t fouten 
gemaakt . In de eerste plaats waren er de 
verschrijvingen, vooral in het begin van de 
Burgerli jke Stand. Zelfs kinderen uit één 
gezin kregen soms verschil lende achterna-
men. 

Bij genealogisch onderzoek is verder één 
van de eerste zaken waar w e m e e worden 
geconfronteerd, de plotselinge naamsveran-
dering. In een aantal streken erfde de oud-
ste zoon de boerderij van zijn ouders 
(eiders was t rouwens 09k we l het omge-
keerde het geval en erfde de jongs te zoon 
de boerderij omdat hij het langst voor zijn 
ouders kon zorgen) . D e jonge re zoons, 
moes ten dan of een ander beroep kiezen of 
een meisje of w e d u w e zien te v inden met 

een boerderij en bij haar in t rouwen. Veelal 
nam die in t rouwende man dan de 
(boerderij )naam van zijn v rouw aan. In ver
schil lende s t ambomen zal men dit kunnen 
constateren. In de familie Kaisbeek bij 
voorbeeld, waar toe een kamerl id behoort , 
komt men niet al leen veel schrijfvariaties 
tegen, maar ook personen die niet in man-
nelijke lijn van de oudst bekende Kalsbe-
ken afs tammen. 

Maa r er zijn m e e r complicat ies . Een kind 
dat ti jdens een huweli jk geboren wordt , 
krijgt de echtgenoot tot vader en tot voor 
enige ja ren ook automatisch zijn naam. Een 
kind dat voor de 3 0 7 e dag na ontbinding 
van een huweli jk wordt geboren, krijgt de 
achternaam van de vroegere man , tenzij de 
v rouw inmiddels her t rouwd is. Bij het aan-
gaan van een huweli jk met een v rouw die al 
een kind heeft, kan de man dat kind wett i
gen. Dit gebeurde vroeger nogal eens. Soci
ale druk maakte dat de vader deze v rouw 
toch t rouwde. He t kind krijgt dan zijn 
naam. Bedenk dat op kleine plat telands-
plaatsen gewoonli jk als een lopend vuur 
door de gemeenschap ging wie de vader 
was . Zulke zaken blijven in kleine gemeen-
schappen niet geheim. Voorkinderen van 
een moeder krijgen ook vaak de naam van 
de echtgenoot terwijl hij niet de biologische 
vader behoeft te zijn. Dit word t dan in de 
huweli jksakte vermeld . 
Nie t erkende onwet t ige kinderen, die vol-
gens het Neder lands burgerlijk recht de 
naam van hun m o e d e r dragen, krijgen de 
naam van de niet-biologische vader wan-
neer zij door hem worden erkend. Ook op 
de geboorteakte word t een aantekening ge-
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maakt dat het kind de naam van de niet
biologische vader krijgt, die hem tijdens het 
huwelijk van de moeder heeft erkend en 
gewettigd. Tussen erkennen en wett igen is 
enig verschil . Een kind dat bij een andere 
v rouw dan zijn echtgenote wordt verwekt 
kan wel erkend worden maar niet gewet
tigd. Een kind dat bij een ongehuwde m o e 
der geboren wordt noemde men vroeger 
een natuurlijk kind. 

V66r 1 September 1948 moes t ook de onge
huwde moeder haar kind erkennen. De 
echtgenoot van de ' o n g e h u w d e ' moeder , 
wel of niet biologisch, kon ook het kind er
kennen en bereikte daarmee dat het welis-
waar niet gewettigd was , maar wel de naam 
van de vader kreeg. 
Er zijn twee voorwaarden voor erkenning 
door de vader: de moeder moet haar toe-
s temming geven en de vader m a g niet met 
een ander zijn getrouwd. De vader kan te 
allen tijde het kind erkennen: voor de ge-
boorte, bij de geboorteaangifte, als hij met 
de moeder huwt, en ook bij het overlijden 
van het kind en tenslotte bij notariele akte. » 

Ook m a g verondersteld worden dat men er 
mee bekend is dat een aantal hogere heren 
soms een relatie met een dienstmaagd had-
den, welke relatie ook in een aantal geval-
len tot zwangerschap leidde, waarna een of 
ander personeelslid, in ruil voor een zekere 
financiele compensat ie , de zwahgere 
' m a a g d ' huwde en het kind als het zijne er-
kende. In Limburg bijv. ziet men nogal wat 
adellijke bloedlijnen in bekende laten-
families. 

Wat de matriarchale lijn betreff (van moe
der op moeder ) hebben we meer zekerheid 
alhoewel ook dat niet voor de volle honderd 
procent is. Ik denk hier aan een publicatie 

in een Friese krant uit het midden van de 
vorige eeuw. Een echtpaar dat geen kinde
ren kon krijgen, nam een zwangere j onge 
v rouw in huis. Toen ze beviel regelde de 
hüisarts dat en gaf als moeder de vrouweli j-
ke helft van het echtpaar op. Dit ging een 
tijd goed tot de biologische moeder op ge-
geven ogenblik ging praten waardoor dit 
aan het licht kwam. Een ander bekend ver-
schijnsel was het ondergeschoven kind dat 
tijdens een schijnbaring als kind van de be
treffende vrouw werd beschouwd. Het was 
een noodgreep wanneer een huwelijk kin-
derloos bleef, terwijl een opvolger gewenst 
was . Om dezelfde reden werd ook vroeger 
wel gebruik gemaakt van een zaaddonor . 

In Ons Erfgoed is destijds in een artikel 
vermeld dat een vrij groot percentage van 
de eerstgeborenen in een Engelse plaats 
niet van de officiele vader was . Een en an
der deed en doet zieh ook in ons land voor 
al zal het percentage vandaag de dag door 
het gebruik van de pil aanzienlijk zijn ver-
laagd in vergelijking met vroeger. 
Ook zijn de toestanden wel veranderd. On-
langs zag ik een oude gravure van een plun
dering van een boerderij . De mannen wer
den afgemaakt of gemarteld om te weten 
waar ze hun spaarcenten bewaarden, de 
v rouwen werden verkracht. En er is heel 
wa t afgevochten in ons land. Ook hield 
men wel van een feestje waarbij een stevige 
borrel werd gedronken. Maa r er zijn ook 
minder drastische gebeurtenissen. Rond de 
oorlogsperioden was er heel wa t inkwartie-
ring. Inwonende commensalen waren vroe
ger veel voorkomend. Tijdens de opkomst 
van de mijnindustrie woonden veel j onge 
mijnwerkers die van eiders k w a m e n in bij 
mijnwerkersgastgezinnen. Er gebeurde wel 
eens wat als de echtgenoot in de nachtploeg 
werkte . O m deze reden heeft men in Lim-
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burg van kerkelijke zijde gezellengestichten 
opgezet . 
H o e dan ook, de vader is een onzekere fac
tor, ook voor de kinderen van gehuwde 
moeders . Als we statistisch op deze kwest ie 
ingaan en stellen dat per generatie in 5 (men 
hoort ook wel 10 noemen!) procent van de 
gevallen de biologische vader niet de offici-
ele vader is, dan is de kans op juis theid dus 
95 procent, vervolgens 5 % van 95 % enz. 
Misschien zijn we met die vijf procent aan 
de läge kant. W e weten het niet, maar m o -
gelijk is dit artikel een aanzet om dit onder-
werp eens verder uit te spitten 

Als w e er een tabelletje van maken krijgen 
we het volgende: 

Jaar Generat ie Waarschijnli jkheid voor 
vader 

1950 1 95 
1925 2 90,25 
1900 3 85,375 
1875 4 81,45 
1850 5 77,378 
1825 6 73,501 
1800 7 69,833 
1775 8 66,342 
1750 9 63,025 
1725 10 59,874 
1700 11 56,88 
1675 12 54,036 
1650 13 51,334 
1625 14 48,767 
1600 15 46,329 

M e t andere woorden: statistisch is de kans 
dat die voorvader die in 1600 geboren werd 
u w echte voorvader is, minder dan 50 %. 
Als we er dan ook nog aan denken dat de 
kans dat w e als manneli jke nazaat nog meer 
dan het Y-chromosoom van die voorvader 
hebben gekregen nagenoeg nihil is, volgens 

een publicatie van dr. JW. Koten in dit tijd-
schrift, dan kunnen w e ons afvragen: waar 
zijn w e wat betreff de erfelijke e igenschap-
pen, die w e van die verre voorvader hebben, 
mee bezig. Toch zullen w e in de toekomst 
via het DNA-onde rzoek moge l i j k ' kunnen 
constateren, dat w e wel degelijk van de 
oudst bekende voorvader afs tammen. 
Een volgende vraag is: voor we lke eigen-
schappen Staat het Y-ch romosoom? Als w e 
toch van die voorvader afs tammen: wat 
hebben we van hem geerfd. 

29 Oktober 2005 
Landelijke 

Archievendag 
Ook dit jaar vormt deze open dag georgani-
seerd door de DIVA. Dit jaar wordt het mot
to "Gluren bij de buren". 

Zo krijgt Nederland elk najaar de kans om 
kennis te maken met de archieven in het bre-
dere kader van geschiedenis. 
Geschiedenis geniet al jaren weer een groei-
ende belangstelling. Dit blijkt onder meer uit 
de vele televisieprogramma's over het onder-
werp en de populariteit van historische activi-
teiten. 

De Landelijke Archievendag is bij uitstek de 
gelegenheid nieuwe bezoekers in de archie
ven rond te leiden, ook in de depots en om ze 
bijvoorbeeld historisch filmmateriaal van de 
omgeving te laten zien/te zien. 

Meer informatie is te vinden bij 
www.divakoepel. nl en 
www.archievendag.nl 
Hier kunt u zien welke archieven meedoen 
aan de open dag en welke activiteiten en ten-
toonstellingen zij organiseren. 
Ook leest u hier meer over de Week van de 
Geschiedenis en het thema 'buren'. 
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Het geslacht Palsrock uit Oost-Barendrecht (slot) 
K . J . S l i j k e r m a n 

Va. B A S T I A E N P I E T E R S Z . P A L S R O C K , ged. Barendrecht 28 januar i 1624 (get. Dig-
ne Maertens) , woonde aan de Blaak onder Heinenoord, overl. tussen 1674 en 9 jun i 1683. 
Hij huwde l e L i n t g e W i l l e m s d r . , overl. op of na 30 augustus 1659, 2 e ca. 1662 met Bas -
t i aen t j e C o r n e l i s d r . Sn i jde r , geb. ca. 1638, uit Heinenoord, overl, na 9 jun i 1683, doch-
ter van Cornelis Andriesz. Snijder, wonende onder Heinenoord, en Elisabeth (Lijsbeth) 
Michielsdr. Hacke . 

Bast iaen werd als wees tot in 1638 uitbesteed bij ene Leender t Jorisz. en daarna tot zeker 
in 1643 bij de Heerjansdamse t immerman Abraham Mathijsz. H o p p e l 2 7 . Bastiaen Pieters 
Palsrock en zijn ziek te bed l iggende vrouw Lintge Wil lems maakten op 30 augustus 
1659 voor de notaris uit Mijnsheerenland in hun huis onder de jurisdict ie van Heinenoord 
een testament op de langstlevende. Bij haar vooroverli jden zou haar man aan haar vader 
en moeder , indien nog in leven, 100 Car. gld. moeten uitkeren en indien haar ouders dan 
niet meer in leven zouden zijn zou dit bedrag komen aan haar erfgenamen ab intestate. 
Bij zijn vooroverli jden diende zijn v rouw dit aan zijn gerechte erfgenamen uit te reiken. 
Indien de langstlevende zou komen te hertrouwen moest deze een j aa r na de t rouwdag 
nog eens een bedrag van 200 Car. Gld. aan de erfgenamen van de eerstgestorvenen uitke
ren. Palsrock ondertekende de akte als "Bastiaen Pietersen" en zijn v rouw plaatste haar 
handmerk j e 4 3 a . Uit deze akte blijkt wel dat zij geen kinderen hadden. 
Bastiaentje was blijkens een akte van 17 maart 1655 17 j aa r o u d 4 4 . O p een Heinenoordse 
lidmatenlijst van omstreeks 1665 zijn Bastiaen Pietersen Palsrock en zijn v rouw Bastiaen-
tien Cornelis vermeld als wonende 'aen de Blaeck ' 3 7 . In het van rond dat j aar daterende 
verpondingskohier betaalde Palsrock 12 stuivers voor zijn huis in de jurisdict ie van Hei
n e n o o r d 3 6 . In een aantal akten komt hij voor als belender op de B l a a k 4 5 . O p 1 mei 1666 
was Palsrock een van de borgen voor Jan Jacobsz. Pauw toen die een huis aan de Blaak 
aankochf 4 6 . O p 29 September 1669 trad de aan de Blaak woonacht ige Palsrock op als ge
n ü g e bij het passeren van een akte voor de notaris te Mijnsheerenland. Hij tekende als 
'Bastaen P i e t e r s e n ' 4 7 . In het kohier van het Familiegeld over 1674 werd Palsrock, zijnde 
een arm man, met vrouw en drie kinderen ve rme ld 3 6 . Bast iaenken Cornelis , weduwe van 
Bastiaen Pietersz. Palsrock, leende op 9 jun i 1683 van de diakonie van Heinenoord 33 
g ld . 4 8 . 

Kinderen uit het tweede huwelijk: 

1. C O R N E L I ( U ) S B A S T I A E N S Z . P A L S R O C K , ged. Heinenoord 30 december 1663 
(get. Neelt ie Cornelis) , woonde aan de Blaak onder Heinenoord, overl. na 1747. Hij 
huwde met Neel t je S i jmen , overl . na 1736. 
De op de Blaak wonende Palsrock is genoemd op Heinenoordse lidmatenlijsten uit 
1713, 1716 en 172 1 4 9 . In 1725 pachtte hij d i jken 5 0 . In het op 9 november 1730 opge-
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Steide verpondingskohier van Oud-Heinenoord is hij aangeslagen voor zijn huis aan de 
Blaak 5 1 , terwijl hij in 1747 voor zijn huisje en schuurtje aangeslagen w e r d 5 2 . In een 
aantal akten komt hij voor als be lender 5 3 . Neelt jen Sijmens, wonende op de Blaak on
der Heinenoord, komt nog voor op een in 1736 aangelegde l idmatenl i js t 5 4 . 
Kinderen: 
a. S I J M E N C O R N E L I S Z . P A L S R O C K . 
b . N E E L T J E C O R N E L I S D R . P A L S R O C K , ged. Heinenoord 3 augustus 1704. 

2. L I J N T I E B A S T I A E N S D R . P A L S R O C K 
Pleuntien Ariens en Cornelis Jooste), ovelrl 

ged. Heinenoord 5 december 1666 (get. 
. voor 19 mei 1669. 

3 . L I J N T I E N B A S T A E N S D R . P A L S R O C K , ged. Heinenoord 19 mei 1669 (get. 
Pleuntien Ariens) , overl. na 13 mei 1755. Zij huwde ca. 1690 met Hendrick Pietersz. 
Verzijl (van Zijl, van Sijl, Versijl, Verzeyl) , woonde aan de Blaak onder Heinenoord, 
overl. tussen 1711 en 1717. 

In de ja ren 1691-1708 liet dit echtpaar kinderen te Heinenoord dopen. Hendrick was in 
1711 nog in l even 5 5 , maar in 1717 werd zijn weduwe te Heinenoord voor een huis aan 
ges lagen 5 6 . 
In 1755 was de weduwe Lijntje Bastiaans Palsrock in bezit van het voormal ige huis 
van haar oom Meeuwis Pietersz. Palsrock. O p 15 mei dat j aa r betaalde haar zoon Bas
tiaen Hendrikz. Verzeyl rente voor de hypo theek 4 1 . 

4. A R I E N B A S T A E N S Z . P A L S R O C K , ged. Heinenoord 27 September 1671 (get. 
geen), in leven 1674 3 6 . 

5. P I E T E R B A S T I A E N S Z . P A L S R O C K , wellicht ged. (als een onbenaamd kind) Hei
nenoord 11 maar t 1674 (geen get.), woonde aan de Blaak onder Heinenoord, diaken van 
Heinenoord (1713) , overl . ( impost pro deo Heinenoord 7 november) 1721. Hij huwde l e 
voor augustus 1704 m e t L i j s b e t P i e t e r s d r . Deni j s , overl. na 15 augustus 1704, dochter 
van Pieter Denijs en Geertge Cornelisdr. Hij huwde 2e ca. 1705 met Catharina (Catje, Ka-
tje) Jansdr. (de) Clercq (Klerck), ged. Maasdam 27 november 1678, overl. na 1754, 
dochter van Johannes Huybertsz . Klerk, t immerman te Maasdam, en Helena (Lena) Jans
dr. van der Kol. Zij hertr. (ondertr. en impost pro deo Heinenoord 17 oktober) 1722 met 
Jan Barentsz. Ottervanger (wonende Sleeuwijk). 
Bij akte van 19 mei 1692 kreeg Pieter Bastiaanz. Palsrock door de erfgenamen van Maer-
righjen Tobias een 'huysken' en erf aan de noordzijde grenzend aan 'den Blaacksen dijck' 
onder Heinenoord getransporteerd. Hij voldeed 60 gld. contant en de resterende 140 gld. 
van de koopsom zou hij in termijnen van 25 gld. jaarli jks v o l d o e n 5 7 . De ziekelijk maar 
wel op de been zijnde Pieter Bastyaens Palsrok en zijn ziek te bed l iggende vrouw Lijsbet 
Pieters Denijs maakten op 16 augustus 1704 ten hunnen huize voor de notaris uit Mijns
heerenland een testament op de langstlevende. Deze zou hun te verwekken kind of kinde
ren naar behoren moeten grootbrengen en hen bij mondigheid de kleding en de gouden en 
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zilveren sieraden van de eerstgestorven ouder, a l smede een zilveren ducaton, moeten uit-
reiken. Bij kinderloos vooroverli jden van Palsrok zouden zijn kleding en sieraden komen 
aan zijn naaste erfgenamen ab intestato en bij haar kinderloos vooroverli jden zou haar 
' l inde' me t het 'ijser met goude coulyer' komen aan haar moeder Geertge Cornel is , v rouw 
van haar vader Pieter Denijs, en haar 'wolle ' k leding en gouden en zilveren sieraden zou
den elk voor een vijfde part komen aan haar genoemde moeder , haar broer en zusters of 
hun erfgenamen. Haar kleding zou niet m ö g e n worden verkocht maar tegen taxat iewaarde 
worden overgedaan aan de kinderen van haar zuster Mar ia Denijs. Palsrock Steide tot 
voogd over zijn (eventuele) onmondige kinderen zijn broer Cornelis Bastyaans Palsrok en 
zij haar vader Pieter Denijs. Zij verklaarden in de 200e penning niet gequotiseerd te zijn 
en plaatsen hun handmerk je 5 8 . Niet lang nadien zal Lijsbet zijn gestorven, want reeds in 
1706 werd het eerste kind uit Palsrock's tweede huwelijk geboren. In de j a ren 1702-1705 
werd bij Pieter Bastiaensz. Palsrock een weeskind u i tbes teed 5 9 en in een akte van 29 ju l i 
1708 komt hij met zijn huisje voor als belender van zijn buurman Jan Jacobsz. P a a u w 6 0 . 
O p lidmatenlijsten van 1713 en 1716 is hij genoemd als wonende aan de Blaak onder 
He inenoord 5 4 . O p 19 maart 1713 werd Pieter Bast iaanse Palsrock tot diaken van de ge-
meente Heinenoord benoemd. O p de kerkenraadsvergader ing van 16 december dat j aar 
komt de aan de Blaak buiten het dorp woonacht ige Palsrock echter met de kerkenraad in 
conflict over bedeling van passanten, waarvoor hij tevoren met de predikant had dienen te 
overleggen. M e n had hem hierover op de vingers getikt en gesteld had hij die maar uit 
zijn eigen zak diende te verstrekken. Palsrock verklaarde liever zijn kop te willen ver-
liezen en zeide 'ik seg u goedendag' . D e predikant, ouderling en schoolmeester probeer-
den hem nog 'met sagte woord, j a biddinge ' terug te roepen, maar 'hij liep uyt onse bijeen-
komste weg ' en ver toonde zieh noch de volgende dag, zijnde de zondag voor kerstmis, 
noch op de kerstdagen in de kerk. Ja, hij verzuimde zelfs zijn functie van diaken waar te 
nemen en aan alle verdere aan godsdienstoefeningen deel te nemen en dat 'tot grote ont-
stigting, opschudding en ergenisse' van de gemeente . Op de vergadering van 30 december 
werd tevergeefs gepoogd de dan wel aanwezige Palsrock tot rede te brengen en m e n gaf 
hem 24 uur bedenktijd. N a de voormiddagpredikat ie op de navolgende zondag werd me-
degedeeld dat Palsrock nog steeds 'hertneckig' was en hij had een medebewoner van de 
Blaak de boodschap laten overbrengen dat hij niet wi lde gehoorzamen. De predikant en 
twee ouderl ingen besloten vervolgens om h e m ' s avonds aan de Blaak te gaan opzoeken. 
Doorda t de w e g te voet niet begaanbaar was werd dit al rijdende gedaan. Palsrock bleef 
echter weigeracht ig en ook zijn v rouw werd hierop aangesproken, maar zij bleef achter 
haar man staan. O p de vergadering van 13 januar i 1714 werd Palsrock wede rom gevraagd 
of hij zieh niet van zijn ongelijk wi lde laten overtuigen, maar weer bleef hij weigeracht ig , 
waa rna m e n besloot de zaak voor de Paas-classisvergadering te brengen, welke van 10 tot 
en me t 12 april te Dordrecht werd gehouden. De kerkenraad van Heinenoord besloot ver
volgens op 26 jun i Palsrock van de Tafel des Heren af te houden en dat zo lang als hij als 
diaken had moeten dienen. O p 7 april 1715 verscheen Palsrock voor de kerkenraad met 
het verzoek om hem van deze suspensie te ontheffen en eindelijk betuigde hij 'groot be-
rouw en leetwesen te hebben van sijn quaat en sonden door hem begaan' , waa rop de ker-
keraad hem hiervan on th ie f 4 0 . In 1715 en 1716 leverde Palsrock olie en stroop aan de Di-
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akonie van H e i n e n o o r d 4 8 . Op 7 april 1750 belastte de te Heinenoord woonachtige Catha-
rina de Clercq, weduwe van Jan Ottervanger, haar huisje aan de Blaak onder Oud-
Heinenoord met een hypotheek van 230 g ld . 6 1 . O p een Heinenoordse lidmatenlijst uit 
1754 komt zij nog voor met de toevoeging dat zij nadien overleden w a s 5 4 . 
Kinderen: 
a. B A S T I A A N P I E T E R S Z . P A L S R O C K , ged. Heinenoord 18 december 1706 (get. 

Lijntje Bast. Palsrock). 
b . J O H A N N E S P I E T E R S Z . P A L S R O C K , ged. Heinenoord 9 augustus 1708. 
c. G E R R I T P I E T E R S Z . P A L S R O C K , ged. Heinenoord 9 november 1710. 
d. A R I J P I E T E R S Z . P A L S R O C K , ged. Heinenoord 5 februari 1713 (get. Leijntje Bas

t iane Palsrock). 
e. L E E N D E R T P I E T E R S Z . P A L S R O C K , ged. Heinenoord 15 September 1715 (get. 
Neelt je Jans (...?)). 

6. W I L L E M B A S T I A E N S Z . P A L S R O C K , ged. Heinenoord 18 ju l i 1677 (get. Inge 
Jans) , overl. na 6 augustus 1701. O p 6 augustus 1701 was Wil lem Bast iaensz Palsrock 
getuige bij het opmaken van een akte door een notaris te Strijen. Hij plaatste daarbij zijn 
h a n d m e r k j e 6 0 a 

Zegelafdruk van Feys Meeusz. (Palsrock, gen. 
IVb, aan een charter van 6 maart 1665 
(Heerlijkheidsarchief Charlois, inv. Nr. 126). 
Foto: Gemeentearchief Rotterdam. 

IVb . F E Y S M E E U S Z ( M E E S Z . B O N E P H A E S ) P A S R O C K , , geb . ca. 1604, j . g van 
Barendrecht (1635), boer op een hofstede aan de Carvelschendijck (Jagtdijk) in 's-
Gravenambacht , reder, schepen (1643) , schout en dijkgraaf (1650-1661) van Deyf-
felsbroek en Madroel , schepen (1651-1654) , ouderl ing (1680-1683) van Pernis, schepen 
(1649-1665) , schout (1656-1665) , secretaris (1659) van Rhoon , schepen (1640, 1648), 
substi tuut-schout (1660-1661) , schout (1663-1692) van ' s -Gravenambacht , heemraad van 
de Kiesheid in de heerlijkheid ' s -Gravenambacht ( 1 6 6 6 ) 6 1 a , heemraad van Robbenoord en 
D e Plompert , overl. na okt. 1692. Hij huwde (3e gebod Barendrecht 3 jun i ; attestatie ge-
geven om te Pernis te tr.) 1635 met Trijntge Pietersdr. (Waegenmaecker) , ged. Poortu-
gaal 12 november 1600, w e d u w e van Poortugaal , wonende op de Hijde (1635) , overl. 
voor maar t 1669, dochter van Pieter Jansz. Waegemaecker , wagenmaker te Poortugaal , en 
Grietje Pietersdr. Vermaet . Zij huwde l e (huwelijkse voorwaarden Rot terdam 4 mei) 
1618 met Jan Jansz. Coman (woonde te Rhoon , Poortugaal , op de Hijde, overl. op de Hij-
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d e voor 21 april 1635, zoon van Jan (Leendertsz. ?) C o m a n 6 2 . 

Bli jkens een akte van 24 O k t o b e r 1676 was Feys Meesz . Palsrock toen 72 j aa r o u d 6 3 . In 
het verpondingskohier der lOOOe penning van 1626 werd Feys M e u s in Oost-
Barendrecht aangeslagen voor een gegoedheid van 2000 g ld . 1 4 . Door zijn huwelijk met 
een bemiddelde w e d u w e en nazate van Doen Beyensz . 6 3 in 1635 belandde Feys in het 
welvarende boerenmil ieu van het westelijk deel van het eiland IJsse lmonde. Zijn stiefkin-
deren en zijn eigen kinderen zouden overeenkomst ige huweli jken doen. O p 13 maart 
1648 assisteerde Feys zijn stiefzoon Jan Jansz. Comejan bij het opmaken van diens akte 
van huwelijkse voorwaarden voor een Schiedamse no ta r i s 6 5 . O p 28 augustus dat j aa r Stei
de Feys , schepen van ' s -Gravenambacht ofwel Heyde , zieh als borg voor Leendert Ael-
brechtsz. V e e r m a n 6 6 . Bij akte van 25 maart 1656 deed de op Hoogvl ie t wonende Fop 
Centen transport aan Palsrock van 4 gemet 50 roeden in de polder De Roon aan de noord-
zijde van de Ver leweg. Palsrock had dit land al in de nazomer van 1639 van hem ge
k o c h t 6 7 . 

Bij akte van 7 jun i 1657 stelden Jan Jansz. Vrijlandt (Comejan) en zijn v rouw Neeltje 
Leender ts Welhoeck o.a. zijn stiefvader Feys Meeusz . Palsrock tot voogd van vaderszij-
d e 6 8 . In deze hoedanigheid komt Palsrock later in tal van akten voor. O p 16 april 1660 
legde Feys, dan schout van Rhoon en woonacht ig op de Hijde, ten verzoeke van de op de 
Pernissersluis wonende Jan Gerritsz. Visser, de verklaring af dat hij in het j aa r 1653 van 
de toenmal ige schout van Rhoon de bruikwaar (pacht) van 7 gemet wei land in Madroel 
overgenomen h a d 6 9 . 
Bij akte van 16 augustus 1674 Steide Feys zijn 'huys, bijhuys, schuyr, bergh' etc. aan 'den 
Carvelschendijck ' onder borg toch t 7 0 . O p 3 december 1676 kreeg Feys 2 gemeten 200 roe
den zaailand in Hartsland get ranspor teerd 7 1 en op 3 jun i 1679 kreeg hij , zijnde schout van 
' s -Gravenambacht , na gedane opveil ing vqor 4000 gld., met een stuiver de gulden tot 
rantsoen, 11 gemeten 19 roeden wei land in de heerlijkheid Deyffelsbroek overgedra-
g e n 7 2 . In 1682 waren Feys Meese Palsrock en zijn zoon Ary, wonende op de Hei , beiden 
voor een vierde part reders van het haringschip 'den Hollantschen Tuyn' , waarop schipper 
was geweest Jan Wil lemsz. Boon, in een proces hierover gewikke ld 7 3 . In Oktober 1692 
fungeerde de rond de 88 j aa r oude (!) Feys nog als schout van ' s -Gravenambacht . Nie t 
verwonderl i jk is dat hij toen met enigszins beverige hand zijn handtekening p laa t s te 7 4 ! 

Kinderen (volgorde wil lekeurig): 

1. M A T H E U S F E Y S Z . P A L S R O C K , boer, woonde op de Hijde ofwel te 's-Graven
ambacht , kerkmeester (1680), diaken (1702) van Pernis, zonder nageslacht overl. (ver-
ongelukt in het water) in 1 7 0 2 7 5 . 
O p 21 O k t o b e r 1678 maakte de ten huize van zijn vader op de Hijde ziek te bed liggen-
de Matheus Feysz. Palsrock, j ongman , een testament. Hij benoemde zijn zuster Janne-
tje Feysse en zijn broer Arien Feysz. Palsrock elk voor een hel l t erfgenaam van zijn 
nalatenschap onder de voorwaarde dat zij aan zijn zusters en broeders van halve bedde 
gezamenli jk 1800 gld. zouden uitkeren. Zijn broer Arien en zijn zwager Teunis Ari-
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ensz. Snoeyen, wonende te Schiedam, Steide hij tot voogden over zijn minderjarige 
e r fgenamen 7 6 . Matheus was op 21 ju l i 1679 met Arien Feysz . Palsrock te Schiedam 
getuige bij het opmaken van een akte door een inwoner van P e r n i s 7 7 . In het van 21 jun i 
1694 daterende tes tament van Teunis Snoeyen en zijn v rouw Maartje Jansdr. Coomans 
kregen Matteus en Ary Feysse Palsrock 100 gld. door hun halfzuster ge lega teerd 7 8 . Bij 
akten van 3 jun i 1695 en 14 maar t 1696 kochten Matheus en Ary Feyse Palsrock land 
in ' s -Gravenambacht 7 9 . O p 10 december 1695 maakte Matheus , j o n g m a n wonende op 
de Hijde, op zijn ziekbed ten zijnen huize wederom een testament . Tot zijn universeel 
erfgenaam benoemde hij zijn broer Arien Feysz. Palsrock en deze was gehouden om 
aan zijn broeders en zuster van halve bedde gezamenli jk 1500 gld. uit te keren. Hij be
noemde broer Arien en zijn behuwd neef Jan Cornelisz. Verheul tot voogden over zijn 
minderjarige e r fgenamen 8 0 . Uit de boedelvei l ing van wijlen Wit Jansz. kocht Mat teus 
Feysse Palsrock op 24 april 1696 een 'roo vare k o e ' 8 0 . O p 17 September 1701 passeer 
de Jan Cornelisz. van Dijck een schuldbrief ten behoeve van Matheus en Ary Feysse 
Pa ls rock 8 2 . Nada t Matheus te Pernis tot diaken verkozen was k w a m hij door verdrin 
king om het l even 7 5 . 

2. A R Y F E Y S Z . P A L S R O C K , volgt V b . 

3 . J A N N E T J E F E Y S D R . P A L S R O C K , j . d . van en wonende ' s -Gravenambacht (1683), 
overl. tussen 8 September 1689 en 1695. Zij huwde Pernis (en akte huwelijkse voor 
waarden te Schiedam) 26 november 1683 met Andr ies Adriaensz. Meerenburgh, j . m . 
(1671), weduwnaar (1683) van Strijen, boer in het Land van Essche onder Strijen, 
heemraad van Oud-Bonaventura (1681-1705) , overl. (30 gld. impost betaald Strijen 10 
mei) 1707, zoon van Adriaen Andriesz. Verweel (van der Wael ) alias Meerenburgh, 
boer te Strijen, heemraad van Oud-Bonaventura , van het Land van Essche, schepen, 
diakonie-armmeester , oud-raad van Strijen, lid van de hoge vierschaar van Strijen, en 
Maeycken (Marijchie) Laurisdr. Hij huwde l e Sint Anthoniepolder (ondertr. 7 novem
ber) 29 november 1671 met Neeltje Dircksdr. van der Swaen (ged. Sint Anthonie 
polder 4 november 1646, overl. 1680/1683, dochter van Dirck Ariensz. van der Swaen 
en Barbertje Leendertsdr. van Driel). 
Aan dit echtpaar is nader aandacht worden in een publicatie over het geslacht Verweel 
alias Meerenburgh; zie: Ons Voorgeslacht j aa rgang 2005 8 2 a . 

Vb . A R Y ( E N ) F E Y S Z . P A L S R O C K , j . m . van en wonende in De Heij (1667), bouwman 
te ' s-Gravenambacht , reder, diaken (1675) , a rmmeester (1678 , 1680) van Pernis, substi-
tuut-schout van ' s -Gravenambacht (1693) , ontvanger der verponding van De Kiesheid 
(1690-1701, 1704-1716) 7 5 , overl . ca. 1716. Hij huwde Poortugaal in 1667 met Geer-
truydt Hendricksdr . Hoogewerff , ged. Poortugaal 28 februari 1644, j . d . van Poortugaal 
(1667), overl. mogeli jk voor april 1669, dochter van Hendr ick Wil lemsz. Hoogewerff, 
boer aan de Welhoeksedi jk te Poortugaal , en Beatr ix Andriesdr . van der Wael (Verweel) . 

Dit echtpaar is behandeld in D e Neder landsche L e e u w jaa rgang 1 9 8 9 8 3 . 
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Kind: 

1. T R I J N T J E N A R Y E N S D R . P A L S R O C K , ged. Poortugaal 7 oktober 1667, j . d . van 
' s -Gravenambacht (1694) , overl . ca. 1713. Zij huwde (huweli jkse voorwaarden Schie 
dam en ondertr. te Pernis en Kr impen aan den Ussel 30 april) 1694 met Jan Cornelisz. 
Verheul , geb. Kr impen aan den Ussel 1658/'59, j . m . van Kr impen aan den Ussel 
(1694), meester s teenbakker te Ouderkerk aan den Ussel (1695-1704) , daarna te 
' s - Gravenambacht / De Hijde, secretaris van Kr impen aan den Ussel , schepen van 
Deyffelsbroek en Madroel (1710-1737) en ' s -Gravenambacht (1712-1731) , Heilige-
Geest meester (1707) , diaken (1709-1710, 1712-1713), ouderling (1715-1717, 1722-
1724, 1728-1730, 1735-1737), schepen (1721-1727) van Pernis, heemraad van Lange 
bakkersoord (1725-1726) , schepen / heemraad van Roozand (1726, 1734), hoogheem 
raad van het gemene land van Poortugaal , overl. ' s -Gravenambacht 28 jun i 1738, zoon 
van Cornelis Jansz. Verheul , s teenbakker te Deyffelsbroek, schout, diaken, ouderl ing, 
ontvanger van verpondingen van Pernis , schepen, heemraad van Deyffelsbroek en 
Madroel , en Centje C e n t e n 8 4 . 

O p 30 april 1694 maakten Jan Cornelisz. Verheul . , meerderjarige j o n g m a n wonende 
op Kr impen aan den Ussel , en Trijntje Ariens Palsrock, jongedochter , geassisteerd met 
haar op de Hijde woonacht ige vader Arien Feysz. Palsrock, te Schiedam akte van hu
welijkse voorwaa rden 8 5 . In akten van 24 februari en 29 September 1706 is Trijntie 
Aryens Palsrock, v rouw van sinjeur Jan Verheul en nagelaten dochter van Geertruyt 
Hooghwerff, genoemd als mede-er fgename van (haar grootmoeder) Beatr icx Andries 
van der Wael , w e d u w e van Hendr ick Wil lems Hooghwerff 8 6 . Nader onderzoek zal nog 
vele akten betreffende dit echtpaar opleveren. 

N o t e n : 
43a. N.A. Not. Arch. Mijnsheerenland inv. Nr. 5871 fol. 74 e.v. 
44. N.A., Weeskamerarch. Heinenoord inv.nr. 3, akte dd. 17 maart 1655. 
45. Waterschapsarch. De groote Waard te Klaaswaal, Arch, polder Oud-Heinenoord inv.nr. 4, akte 
dd. 25 September 1665, en N.A., Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 5, akten dd. 2 augustus 1670 en 
18 april 1671. 
46. N.A., Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 4, akte dd. 1 mei 1666. 
47. N.A., Not. Arch. Mijnsheerenland inv.nr. 5875, fol. 28 e.v. 
48. Arch. Ned. herv. gemeente Heinenoord inv.nr. B-V. 
49. Arch. Ned. Herv. gemeente Heinenoord, lidmatenlijsten van 1713, 1716, 1721. 
50. Arch. Gemeente Heinenoord inv.nr. 1, fol. 83 vs. 
51. Waterschapsarch. De Groote Waard te Klaaswaal, Arch, polder Oud-Heinenoord, verpondings-
kohier jaar 1730. 
52. Arch. Gemeente Heinenoord inv.nr. 32. 
53. Zie o.a. NA, Recht. Heinenoord inv.nr. 16, akte dd. 23 augustus 1734 en ibidem inv.nr. 17, 
akte dd. 2 juni 1739. 
54. Arch. Ned. Herv. gemeente Heinenoord inv.nr. C-I. 
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55. Arch. Gemeente Heinenoord inv.nr. 54. 
56. Arch. Gemeente Heinenoord inv.nr. 30. 
57. N.A., Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 14, akte dd. 19 mei 1692. 
58. N.A., Not. Arch. Mijnsheerenland inv.nr. 5878, akte dd. 16 augustus 1704. 
59. Arch. Ned. Herv. gemeente Heinenoord inv.nr. 78. 
60. N.A., Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 15, akte dd. 29 juli 1708. 
60a. N.A.. Not.Arch. Strijen inv. Nr. 7655, akte d.d. 6 augustus 1701 
61. N.A., Recht. Arch. Heinenoord inv.nr. 17, akte dd. 7 april 1750. 
61a. L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doprn en L.M. van der Hoeven, Onze voorouders in Per
nis, uitg. 1991, biz. 96-97. 
62. P.M. Vrijlandt, Het geslacht Coomans waaruit rechtstreeks in mansstam het geslacht Vrijlandt, 
in: Ons Voorgeslacht jrg. 1959, biz. 84. 
63. GA Schiedam, Not. Arch, inv.nr. 764, fol. 1561. 
64. J.J. Vervloet e.a., De Parenteel van Doen Beijensz., uitg. 1989, biz. 93. Zie ook ibidem, Aan-
vullingen en correcties, uitg. 2001, biz. 62. 
65. GA Schiedam, Not. Arch, inv.nr. 757, fol. 675 e.v. 
66. GA Schiedam, Not. Arch, inv.nr. 757, fol. 895. 
67. NA, Recht. Arch. Poortugaal inv.nr. 1, fol. 367 vs. 
68. GA Schiedam, Not. Arch, inv.nr. 759, fol. 1279. 
69. GA Schiedam, Not. Arch, inv.nr. 760, fol. 851. 
70. GA Rotterdam, Recht. Arch. Pernis inv.nr. 998 (= 's-Gravenambacht), fol. 29 e.v. 
71. GA Rotterdam, Recht. Arch. Pemis (= 's-Gravenambacht) inv.nr. 998, akte dd. 3 december 
1676. 
72. GA Rotterdam, Recht. Arch. Pernis (= Langebakkersoord, Deyffelsbroek en Madroel) inv.nr. 
1048, fol. 143 e.v. 
73. GA Rotterdam, Not. Arch. Delfshaven inv.nr. 3850, akte 68 en ibidem inv.nr. 3854, akten 68 
en 70. 
74. GA Rotterdam, Recht. Arch. Pernis (= 's-Gravenambacht) inv.nr. 991. 
75. Als noot61a, biz. 96. 
76. GA Schiedam, Not. Arch, inv.nr. 765, fol. 817. 
77. GA Schiedam, Not. Arch, inv.nr. 765, fol. 1153. 
78. GA Rotterdam; Not. Arch. Delfshaven inv.nr. 3861, akte 120. 
79. GA Rotterdam, Recht. Arch. Pernis (= 's-Gravenambacht) 
inv .nr. 998, fol. 65 e.v. en fol. 68 vs. 
80. GA Schiedam, Not. Arch, inv.nr. 768, fol. 1548. 
81. GA Rotterdam, Recht. Arch. Pernis inv.nr. 130, akte dd. 24 april 1696. 
82. GA Rotterdam, Recht. Arch. Pernis (= 's-Gravenambacht) inv.nr. 998, akte dd. 17 September 
1701. 
82a. K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht met de naamdragers Verweel, Verwa-
el, Van der Wael, Hoogewerff en Meerenburgh uit Strijen, in: Ons Voorgeslacht jrg. 59 (2005), 
biz. 133-135. 
83. K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht met de takken Hoogewerff, Jongen-
dijckgraef, Bootser, Cranendonck en Nieuwenboer uit Barendrecht, in: De Nederlandsche Leeuw 
jrg. 1989, kolom 101-102. 
84. GA Schiedam, Not. Arch, inv.nr. 768, fol. 1776 e.v. 
85. NA, Recht. Arch. Strijen inv.nr. 6, fol. 27 e.v. en fol. 43 vs. e.v. 
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Aanvull ing/correct ie: 
Gen. III (Ons Erfgoed 2005, blz. 108) Maritge Bastiaensdr. hertrouwde als weduwe van 
Meeus Adriaensz., van Ridderkerk, wonende te Rijsoord, te Barendrecht 17 juni 1618 met 
Jacob Aertsz., jong gezel van West-Barendrecht. Haar eerste man Meeus Adriaensz. Palsrock 
was derhalve in 1617 of uiterlijk begin 1618 gestorven. 

Overzicht publicaties [55] 
H. Klunder 

L. van Dijck: De familie Albers te Grave . 
[1580-1666.] Brab . Leeuw, 2005 nr. 2. 

H .M. Kuypers : Van den Berg (antwoord op 
vraag) - Fragment-kwart iers taat van Dirck 
Rutten. [Geb. 1657, patroniemen.] Ons 
Voorgeslacht , jun i '05. 

P. Sanders: Aanzet om tot een genealogie 
De Bij of De Bie te komen. [Antwoord op 
vraag, 1560-1733.] G.T.M.W.B.Bw. , jun i 
'05. 

J.A. van der Heijden: De familie Van Drue-
nen (Drunen) - Molenaars in het Noordoos-
ten van de Meierij (vervolg). [1705-1917.] 
Gen. Tijdschr. O.-Brab., ju l i '05 . 

G.A. Klein: Verbeter ingen - aanvull ingen 
kwartierstaat Frijters, vervolg. G .T .M.W.B. 
Bw. , jun i '05 . 

H J . Put-Greutink: Parenteel Aelber t Greu-
tink. [1652-1992.] Oostgelders T.G.B. , 2e 
kwart . ' 05 . 

A.J. te Boekhorst : Genealogie familie Te L. van Beizen: Het geslacht "Van de Grui-
Boekhorst . [1700-1896.] Oostgelders T.G. ter". [Ook Blaasse, 1606-1908.] Van 
B. , 2e kwart . ' 05 . Zeeuwse Stam, jun i '05. 

I. Lommen-Sa lden : Landverhuizers uit de N . van Spaendok, A. Pijnenburg: Hamers . 
voormal ige gemeente Limbricht (vervolg) . , [Den Bosch, 1450-1582; uit Glavimans , 
[Van den Bongard , 1815-1947.] L imb. 14e eeuw-1618.] Brab. Leeuw, 2005 nr. 2 . 
Tijdschr. Geneal . , j un i '05 . j v a n d e r Heijden: Een bastaardtak Van der 
J. Lammert ink: Parenteel Werner ten Hei jden - Dinther-Vors tenbosch-Uden. 
B o o m k a m p . [Boomkamp, Meijer, Lammer- [1750-1981.] Brab Leeuw, 2005 nr. 2. 
t ink, 1580-1992.] Oostgelders T.G.B. , 2e M R o s c a m Abbing: De Haagse dichter en 
kwart . 05 . vroedschap Johan van Hoogstraten ( 1 7 4 1 -
H. van den Brink: Kwartierstaat Bressers 1801). [Genealogie in bijlage, 1646-1825.] 
(vervolg) . Gen . Tijdschr. O.-Brab., ju l i ' 05 . Gens Nostra , jun i '05. 

P. Crombecq: Louis Crombecq K.P. de Bree: Aanvul l ing Kwart ierstaat van 
(Oudenaarde 1670 - Leuven 1739) s tamva- Gover t Janse Jongerius. Van Zeeuwse 
der van alle nog levende Crombecqs . Stam, jun i '05 . 

[ 1670-heden.] Vlaamse Stam, mei-juni '05 . s Messchaer t -Heer ing: Kwart ierstaat Lan-

C. de Graaf: D e verwanten van Jan Pie- gedijk. [Aanvulling.] Westfriese Fam., jun i 
tersz. Dou(w) . [Vervolg, 1465-1878.] Gens '05 . 
Nostra , j un i 05 . Q v a n Genderen: Genealogie V a n Loon uit 

Word ingen in de Bommelerwaard . [1600-
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1970.] G.T.M.W.B.Bw. , juni '05. 

G.J. Goorman: Genealogie Lubbert op Na-
berhuis - vervolg. [Andere namen, 1770-
1964.] Oostgelders T.G.B., 2e kwart. '05. 

I. Mallekoote: Parenteel van Pieter Maelco-
te . [Later Mal lekoote , 1550-1966.] Van 
Zeeuwse Stam, jun i '05. 

De familie Van Moll uit Hooge Mierde. 
[1525-1790.] Brab. Leeuw, 2005 nr. 2. 
H. van den Broek: Genealogie Molenaar / 
Koster uit Wervershoof. [Ca.1610-1928.] 
Westfriese Farn., jun i '05. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht Palsrock uit 
Oos t -Ba rend rech t ( l ) . [1500-1715.] Ons 
Erfgoed, me i '05 . 

G. Mantel-Visser: Bijna gelijk maar net niet 
helemaal : S tammis /Stammes . [1740-2002.] 
Westfriese Fam., jun i '05. 

T. Strik: Kwartierstaat Strik (vervolg). Gen. 
Tijdschr. O.-Brab. , ju l i '05. 

M.T . Sprangers: Van Tilborgh in de 
Langstraat. [Vöör 1600-1706.] Brab. 
Leeuw, 2005 nr. 2. 
Kwart iers taat van Bastiaan Wouterszn Ver-
hey. [Antwoord op vraag; geb. 1726, Pyper, 
Hoboken , Van Hemert . ] G.T.M.W.B.Bw. , 
j un i '05 . 

P. Sanders: (Antwoord op vraag Westerla-
ken.) [1690-1844.] G.T.M.W.B.Bw. , jun i 
'05. 

Redactieadressen 
De redactieadressen van de genoemde periodie-
ken vindt u in Ons Erfgoed, 1 le jaargang nr. 2 
blz. 74. 
Ook worden ze op onze site (onserfgoed.com) 
geplaatst bij nuttige Actuele informatie 

Nieuw 
Versehenen een dubbel-cd van de jaargangen 1977 t/m 2004 van het bekende 

Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-
Noord-Brabant en de Bommelerwaard 

dat reeds vele jären verschijnt onder redactie van de heer Piet Sanders. 

De prijs van deze dubbel cd is € 30. De abonnees op GTMWB betalen € 25. Be-
stelling schriftelijk aan uitgeverij ALVO (zie pag. 130 van dit nummer) of via de 
bestellijst, aan te klikken op onserfgoed.com 

Op het tijdschrift zelf (jaargang 29 enz.) kan men zieh abonneren bij de heer P. 
Sanders, Donizettilaan 127, 5693 CD Eindhoven. 
Het tijdschrift verschijnt 4 x per jaar. Het omvat per nummer zo'n 80 pagina's vol 
genealogische gegevens uit de regio. 

De abonnementsprijs voor Nederland is 
€ 28, buitenland € 37, via bank € 40, te betalen door Storfing of overschrijving op 
gironummer 26.48.520 t.n.v. Piet Sanders te Eindhoven 
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Beroepen van toen 
Polderwerker - postiljon 
H.M. Lups 

Polderwerker 
Grondwerker , werkzaam bij de aanleg en 
het onderhoud van dijken en polders. Dit 
beroep w a s hard en zwaar, maar de besten 
verdienden in het seizoen het dubbele van 
andere arbeiders. 
In het Verslag van de Eerste Sub-
Commiss ie van de Staatscommissie over de 
werkeloosheid (11), Den Haag 1913, zegt 
men: Vanouds verstaat men onder dezen 
naam de grondwerkers , die t rekkend van de 
ene plaats naar de andere, gebruikt worden 
bij de uitvoering van openbare werken. Ze 
waren actief als di jkwerkers, kanalengra-
vers, spoorwegaanleggers , wegenbouwers 
en grondwerkers , vaak met honderden, 
soms met duizenden. 
Anders dan de meeste arbeiders waren zij 
niet erg honkvast . Veelal werkten ze in 
p loegen van twaalf of dertien man. Het was J a n Luyken; de pompemaker 
seizoenarbeid. Ze werden in daghuur aan-^ e e n dwarsgat met een gootje vervaardigd, 
genomen. Aan het eind werden de meesten w a a r het water / de vloeistof uit moest ko-
werkloos en t rokken dan naar hun gezin in m e n . I n d a t g a t m o e s t e e n houten prop met 
de hoop af en toe nog iets ex t ra ' s te kunnen e e n n a a r boven opengaande (leren) klep ko-
verdienen. De polderwerkers die van elders m e r i ; e e r s t bevest igd aan een houten, later 
kwamen , woonden meestal in keten waar i j z e r e n staak. Deze kon me t de pomparm 
de v rouw van de ploegbaas voor de inwen- heen en weer worden bewogen om het wa-
dige mens zorgde. Vaak deed ze ook de ter uit een wel of wate rpomp op te pompen . 
was en zonodig het verselwerk. Pompen dienden ook om lekwater uit de 

schepen te verwijderen. 
P o m p e m a ( a ) k e r Allengs werden de houten pompen door 
De wate rpomp diende/dient om water of m e t a i e n verdrongen. Deze werden oor-
andere vloeistoffen omhoog of naar elders s p r o n k e l i j k door loodgieters vervaardigd en 
te verplaatsen. werden vaak op hun trotseerloodjes afge-
Oorspronkel i jk werden de pompen uit ron- b e d d L a t e r w e r d h e t f a b r i e k s w e r k . 
de of vierkant houten balken vervaardigd 
door er in het midden een rond gat in te bo- p o m p i e r 

ren. Een eindje onder de bovenkant werd L D e p o m p i e r w a s e e n k leermakersknecht 
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of zelfstandige die pompwerk verrichtte: 
uitvoeren van kleine reparaties en het pas-
send maken van confectie, bijv. door de 
broekspijpen iets in te korten. 
2. Ook de brandweerman werd wel pompier 
genoemd. 

Pompslager 
De pompslager was degene die de door de 
pompenmaker vervaardigde pompen plaats-
te. 

Pondegoedkoper/ -koopster 
Pondegoedraper/ -raapster 
Deze vergaarde en verhandelde vodden en 
ander afvalmateriaal dat per gewicht werd 
verkocht. 

Pontvoerder 
Veerman. Iemand die met een (veer)pont 
mensen, dieren en goederen overvaart van 
de ene naar de andere zijde van een water. 

Poortier/Poortierster 
De poortiers zorgden voor het openen en 
sluiten van de stadspoorten. Bij ordonnantie 
werd bepaald op welke tijden de poorten 
geopend en gesloten moesten worden. De 
poortiers moes ten een eed afleggen met be-
trekking tot zijn/haar taken, o.a. omdat zij 
poortgeld moesten innen van degenen die 
na sluitingstijd alsnog naar binnen wilden. 
Zij mochten daarbij geen fooien aannemen 
van overtreders. Ook moesten ze er op let-
ten dat de poorten niet werden bevuild. 
Aan de poortier waren wachten (soldaten) 
toegevoegd om zo nodig bij stand te verle-
nen. 

Porder - porster 
In de tijd dat er nog geen wekkers waren en 
men vroeg aan de slag moes t zorgden de 
porders of porster er voor dat men tijdig 

MATSLUS DE P O R D E R 

gewekt werd. Een porder/porster bediende 
een aantal klanten door met zijn of haar 
stok op de betreffende huisdeur te kloppen 
of tegen het raam te tikken. Er word t wel 
gezegd dat sommige arbeiders zieh lieten 
wekken door een touwtje aan hun grote 
teen te binden en dat uit het raam te han
gen. De porders of porsters bedienden z o ' n 
70 tot 100 klanten waarvan ze per week per 
persoon 7 Vi tot 20 cent beurden. Aan hun 
activiteiten kwam een einde door de uitvin-
ding van de wekker . De laatsten waren tot 
in de Tweede Wereldoor log actief. He t por-
ren was in zekere zin een ver t rouwens-
kwestie. Men moes t er van op aan kunnen 
dat de porder zelf op tijd wakker was . 

Porse le inbakker 
Vervaardiger van op porselein gelijkend 
aardewerk. Zie plateelbakker 

Postiljon 
Eigenlijk postbode of koerier die de post 
overbrengt. Hij deed dat te voet als lopen-
de- of voetbode(zie afbeelding) of per 
paard. Later ook met een (post)wagen. 
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Een goed huwelijk tussen heemkunde en genealogie 
J W . K o t e n 

In heel wa t plaatsen vindt men naast elkaar 
zowel een heemkundige als een genealogi
sche vereniging. De samenwerking zou 
soms wel beter kunnen zonder dat men de 
identiteit en de doelstell ingen van iedere 
vereniging uit het oog verliest. Heemkunde 
rieht zieh vooral op de geschiedenis van de 
Streek, op de oude gebruiken en gewoonten, 
op het woongebied en de belangrijke histo
rische figuren van de plaats. Genealogie 
rieht zieh meer op individuele personen, 
families en de samenhang tussen bepaalde 
bevolkings- en beroepsgroepen. Verder de 
uitgeoefende beroepen en vooral persoon-
lijke belevenissen. Hoewel de heemkunde 
niet rechtstreeks bij een kwartierstaat is be-
t rokken zal een goede genealogie ongetwij-
feld zijn bevindingen in een historische en 
geografische context situeren. Daa rmee 
krijgt de familie meer perspectief en be-
grijpt men de lotgevallen die de voorouders 
doormaakten beter. 

Genealogie en heemkunde hebben elkaar 
veel te bieden. Deze mogel i jkheden worden 
niet altijd goed benut. Een goed voorbeeld 
hoe waardevol genealogisch onderzoek kan 
zijn voor de heemkunde is Hovenkamp's 
Studie van beddenplank en andere wetens-
waardigheden. Deze Studie werd door de 
auteur mij toegezonden en betreft een arti-
kel in het Drents Genealogisch Jaarboek 
2000-2003 . Ik heb toes temming van de au
teur om deze gegevens hier te bespreken. 

D e auteur beschrijft de bewoners van de 
Drentse plaats E m m e n waarvan vrijwel alle 
denkbare gegevens bewaard zijn gebleven. 
Dit is dus een unieke plaats om genealogie 
in samenhang met andere diseiplines te be-

studeren. Nie t alleen weet m e n de groei en 
samenstel l ing van de populatie maar ook de 
beroepsverdel ing, de gezinssamenstel l ing, 
de brennen van inkomsten e.d. De auteur 
heeft materiaal van dit plaatsje verzameld 
en de gegevens wetenschappeli jk bewerkt. 
De heer Hovenkamp is een bekend natuur-
kundige, dus dat is hem wel toevertrouwd. 

O p w e l k e leeftijd t r o u w d e m e n 
In genoemde Studie rieht de auteur zieh op 
de Studie van de huwelijksleeftijd over een 
periode van bijna 150 jaar . Het huwelijk 
was zeker op het platteland niet voor ieder 
weggelegd. Zeker geldt dit in het platteland 
waar overwegend zandgronden worden ge-
vonden. Deze zandgronden brachten zo 
wein ig op dat het in dienst nemen van 
knechten niet economisch was . M e n trouw
de wanneer men geleidelijk aan de boerde-
rij van de ouders kon overnemen, die dan 
voor hand- en spandiensten in het gezin van 
de j o n g e boer vaak de oudere dag door-
brachten. Landbouwarbeid was zo zwaar 
dat slechts j o n g e krachtige mannen deze 
arbeid konden verrichten. Wanneer men de 
46 is gepasseerd was dit niet goed meer 
mogeli jk en moes t men hopen dat er een 
j o n g e krachtige zoon behulpzaam kon zijn 
die geleidelijk het bedrijf kon overnemen. 
O p 50 jar ige leeftijd was men afgewerkt. 
M e n had dan mogeli jk nog enkele ja ren om 
van wat spaarcenten te leven. Veel ouder 
werden onze voorouders gewoonli jk niet 
meer. Vrouwen t rouwden gewoonli jk zo-
veel j onge r dat er nog een reele kans be
s tand op nageslacht. Bedenk daarbij dat de 
menarche (het begin van de menstruat ie) bij 
v rouwen in deze periode gewoonli jk pas 
rond 17 j aa r viel, dat is aanzienlijk later dan 
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in onze huidige periode, waarbij nu soms 
schoolkinderen al de puberteit bereiken. 

Een boerengezin zonder opvolgers geraakte 
op den duur in een noodsituatie, omdat het 
werk te zwaar was om zieh zelf en zijn 
echtgenote nog te kunnen onderhouden. 
Waren er geen jongens , maar dochters , dan 
t rouwde de man bij de v rouw in. In sommi-
ge Neder landse gebieden nam dan deze 
schoonzoon de naam van de schoonouders 
aan. Het was voor de boerenzoon op zand-
grondgebied bijna essentieel dat hij een 
v rouw kreeg die vruchtbaar was . Stierf de 
m a n en bleef de v rouw al of niet met kinde-
ren achter, dan was zij haast genoodzaakt 
een nieuwe (vaak oudere partner) te vinden. 

Bevolking blijft constant 
Het is ook duidelijk dat de bevolking over 
vele eeuwen constant is gebleven. De op-
brengst van de grond was aan een limiet 
gebonden. Een boer kon op zandgronden 
gemiddeld maar maximaal een gezin met 
twee tot vier kinderen onderhouden. Van 
alle kinderen stierf ca. de helft voor het 
t iende levensjaar. Was men kapitaalkrachtig 
genoeg om paardenkracht in te kunnen 
schakelen dan lag de situatie wat gunstiger. 
Het zeer zware werk kon dan voor een deel 
door de paarden worden verricht. Maar een 
paard moet ook eten. Toch bleef er dan vol-
doende over om een boerenknecht in dienst 
te nemen. Wie geen grond had kon moeilijk 
t rouwen. De militaire dienst en de koop-
vaardij waren voor dergelijke j onge man
nen een ontsnappingsmogeli jkheid om uit 
de armoede te blijven. Pas toen de aardap-
pel werd ingevoerd konden ook kinderrijke-
re gezinnen op het platteland overleven. Er 
ontstond toen echter een kinderoverschot 
dat, vanwege het landgebrek, eiders het ge-
luk moes t beproeven. In Engeland, waar 

hetzelfde gold, signaleerde dominee Mal -
thus dat er te veel mensen waren om ge-
voed te kunnen worden. In feite ontstond zo 
een trek naar grote Steden waa r degenen, 
die in het boerenbedrijf geen werk konden 
vinden, naar toe t rokken om daar werk te 
vinden. Later worden deze volgelopen Ste
den industriesteden met een armetierig in-
dustrieel proletariaat. De komst van de 
aardappel luidde uiteindelijk in Neder land 
ongewild (mede door het teruglopen van de 
handel) een periode van diepe a rmoede in, 
die vooral het leven in fabrieksteden bijna 
tot een hei maakte . M e n noemt deze perio
de ook wel de periode van het pauper isme 
(pauper = armoedig) . 

Het is duidelijk dat deze economische en 
technische constellatie tot op grote hoogte 
de huwelijksleeftijd zou gaan bepalen. 

Huwelijksleeftijd een vrij constant gege-
ven 
In veel opzichten worden deze waarnemin-
gen, die ook eiders zijn gedaan, door het 
onderzoek van Hovenkamp bevest igd. De 
gemiddelde huwelijksleeftijd blijft geduren-
de 150 j aa r vrij stabiel en is voor mannen 
ca. 30,5 (plus of min 1 jaar ) en voor vrou
wen ca. 26,5 (plus of min 1 jaar ) . 6 0 % van 
alle huweli jken vinden plaats tussen 25 en 
35 jaar . Het percentage mannen dat voor 25 
en na 35 j aa r t rouwt bedraagt voor iedere 
groep 2 0 % . Van de vrouwen t rouwt 80%> 
voor het 30ste jaar. Het is waarschijnlijk dat 
de menopauze voor v rouwen eerder viel 
dan in de huidige periode. M e t een gemid
delde huwelijksleeftijd van 26 jaar zal de 
gemiddelde gezinsgrootte binnen aanvaard-
bare proport ies blijven, zeker in een per iode 
dat bors tvoeding a lgemeen was . 
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W a n n e e r k w a m het eerste kind. 
Opmerkel i jk is ook dat vrij snel na het hu
weli jk de mees te vrouwen in verwacht ing 
raken, 14% van de kinderen waren van de 
beddenplank, zoals dat heette. De vrucht-
baarheid van de vrouwen binnen twee j aa r 
huweli jk bedroeg 9 0 % . 

Uit de cijfers van Hovenkamp blijkt dat ca. 
2 1 % van de vrouwen al in gezegende om-
standigheden waren wanneer ze t rouwden. 
He t is opmerkeli jk dat dit percentage van 
1801-1812 aanzienlijk hoger lag. Het is een 
per iode dat de zeden door de Franse bezet-
t ing aanzienlijk waren veranderd. N e t zoals 
de oorlogsperiode tussen 40-45 waren er 
andere waarden en normen. De vraag is 
dan: welke paren huwden in gezegende toe-
stand? Dat waren zoals uit de gegevens van 
H o v e n k a m p blijkt nogal eens volle boeren, 
dr iepaardsboeren en halve boeren. Minder 
ziet men dit bij ambachtsl ieden en arbei-
ders. Maar ook bij deze groepen waren 
dwanghuwel i jken. Het is duidelijk dat de 
natuur ook wel haar stem had, te meer om-
dat men als regel pas laat t rouwde. . . S o m s , 
w a s dat voor de natuur te lang. 

W a n n e e r k w a m het vo lgende kind? 
H o v e n k a m p berekende ook de gemiddelde 
intervallen gedurende de opvolgende zwan-

gerschappen. Dit bedraagt ten naaste bij 
twee jaar. Ook dat spoort goed met de bio
logie. Tijdens de lactatieperiode zijn de 
mees te vrouwen weinig vrüchtbaar. Uit de
ze gegevens kan m e n opmaken dat de ge
middelde zoogper iode 6 - 8 maanden be
droeg. Aangezien "cantoconcept ie" (coitus 
interruptus) niet gangbaar was , had men 
wel het verschijnsel oudere vaders . Vader-
schap boven de 40 j aa r was geen uitzonde-
ring. 

Samenvatt ing 
Hovenkamp presenteert een andere vorm 
van genealogie die zeer de moei te waard is. 
Hij doet met dit onderzoek ook een hand-
reiking naar de heemkundige wereld. Gene
alogische gegevens lenen zieh goed voor 
statistisch onderzoek waaruit tal van con-
clusies zijn te t rekken die ook voor de 
heemkundige interessant zijn. Deze gege
vens vragen om navolging. Hovenkamp be-
schrijft een nauweli jks omschreven gebied 
met siechte grondsoorten op het platteland. 
Hoe was de mari tale status in andere meer 
vruchtbare landbouwgebieden? Hoe lag dat 
bij de s tadsbevolking en/of meer industriële 
gebieden? Hoe was dit bij de stedelijke eli
te? Het zijn maar enkele vragen die ook de 
heemkundigen zullen interesseren. 

Gezocht: brieven uit de romj 
Tussen 8 Oktober 2005 en 10 januar i orga-
niseert de Kunsthai in samenwerking met 
het Ri jksmuseum een tentoonstell ing over 
de Neder landse romantiek. Er zullen ruim 
120 schilderijen en 100 tekeningen en 
aquarel len worden getoond. De exposit ie 
zal illustreren dat de romantiek een maat-
schappelijke beweging was . Bes taande 
machtsstrueturen veranderden en het alle-
daagse, het gevoel en het sentiment werden 

daarbij bepalend. Daa rom worden ook do-
cumenten geëxposeerd van kunstenaars, 
beroemde personen, maar ook van de ge-
w o n e man. Heeft u bijv. liefdesbrieven , 
een ontroerende correspondentie enz. uit 
die tijd en wilt u die uitlenen dan gaarne 
contact met Deirdre Carasso, hoofd presen-
tatie en educatie Nat ionaal Archief tel. 
( 0 7 0 ) 3 3 1 5 5 1 2 , e-mail: 
deirdre.carasso@nationaalarchief .nl 
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Armoede, welvaart en bronnen onroerend goed 
H . M . L u p s 

Een van de onderwerpen die m e bij het ge
nealogisch onderzoek bezig hielden en hou-
den is het verschil tussen a rmoede en 
(relatieve ri jkdom). Waarom gaat het de een 
goed, de ander siecht? W e hebben in de af-
gelopen jaren de Dexia-affaire gekend, die 
mensen in financiele problemen bracht. Ook 
wordt het momentee l moeilijker een baan te 
vinden al zakt dat alles in het niet vergele-
ken met de grote crisis eind van de ja ren 
twint ig van de vorige eeuw. Die bracht voor 
velen bittere armoede, ook voor velen, die 
welvarend, zelfs rijk waren. Door die crisis 
k w a m e n er zelfs heel wat zelfmoorden voor 
door mensen die het niet meer zagen zitten. 
Toch waren er anderzijds mensen die on-
danks die malaise tot welvaart wisten te kö
rnen. 

Kijkt men als genealoog in de geschiedenis 
en lokale geschiedenis terug, dan ziet men 
enerzijds mensen die generaties grotendeels 
van de bedeling leefden, terwijl anderen tot 
welvaart kwamen . De wijze waarop kan 
verschil lend zijn. Een deel van de familie 
van mijn moeder verdiende de kost in het 
veen in verschil lende nineties van turfgra-
ver tot veenbaas . Z o las ik over die veende-
rijen en moest constateren dat er vaak, voor
al in de winter bittere a rmoede heerste, 
waardoor men nauweli jks te eten had en on-
der erbarmelijke omstandigheden woonde . 
Toch waren er onder die veenarbeiders een 
aantal die kans zagen stukjes afgeveend 
land te kopen, dat te bewerken en zo gelei
delijk boer te worden. 
Als m e n er op let ziet men enerzijds Vermö
gens verloren gaan, anderzijds Vermögens 
ontstaan, zowel vroeger als vandaag de dag. 

Zit het in de genen? Is het een portie geluk 
of beide? 
Zo zag ik in de kwartierstaat van Anje van 
Til een aardig voorbeeld van een voorvader 
die met niets begon: Teunis B . Wieringa. 
O p gegeven ogenblik heeft hij met geld, dat 
hij met een vriend verdiend had met vetwei-
derij acht grazen (ongeveer 4 ha) land ge
kocht. In 1795 kocht hij een kleine boerderij 
van 20 ha te Oos tum me t hulp van iemand 
uit Garnwerd, die hem onder borgschap van 
een ondernemend oom-koopman het nodige 
geld verschaffe. 

In 1807 werd de boerderij Klein-Beswerd, 
groot 40 ha., verkocht . Er waren bijna geen 
liefhebbers (een gewoon verschijnsel in 
neergaande tijden); z.g. strijkgeldschrijvers 
bleven "er aan hangen" en hiervan profiteer-
de Teunis Wier inga door de plaats van hen 
over te nemen. Daarvoor moes t het bezit te 
Oostum worden verkocht . In 1823 kon hij 
met zijn toen overgespaard geld de beide 
boerderijen Oos tumer Tichelwerk en Brille-
rij kopen, vervolgens nog een kleine plaats 
met 4/4 ha. land onder Fransum en ook nog 
17/4 ha. land te Feerwerdermeeden en bij 
Fransum. Het volgend j aa r kocht hij Groot-
Beswerd en tenslotte nog een plaats op Sut-
tum onder Ezinge en de borg Pi loursma. Zo 
was hij , ofschoon me t vrijwel niets begon
nen, grootgrondbezifter (275 ha.) en een van 
de hoogst-aangeslagenen in de provincie 
Groningen geworden. 

Nie t iedereen heeft voorouders die het ma-
terieel zo goed is gegaan, m a a r velen vinden 
toch wel voorouders waarbij o.a. sprake was 
van bezit en van het verwerven, verkopen of 
pachten van onroerend goed. E n ten behoe-
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ve van de familiegeschiedenis willen we 
toch wel weten hoe en wat. Deze constate-
ring doet de vraag ontstaan: waar vinden 
wij hierover informatie? 

Bezit onroerend goed 
Het verwerven/afstaan van onroerend goed 
gebeurde met n a m e - naast verkri jging door 
versterf - door de (ver)koop van onroerend 
goed. In de archieven treffen we de trans-
portakte aan, waarin de overdracht van het 
onroerend goed werd vastgelegd; de bena-
ming van deze akte verschilt van Streek tot 
Streek. 
Verkoper en koper van onroerend goed 
k w a m e n mondel ing tot overeenstemming. 
In de akte van verkoop verklaarde de ver
koper dat hij het perceel, waarvan de lig-
ging en naast l iggende percelen werden aan-
gegeven, verkocht had en verklaarde de 
eveneens aanwezige koper het goed ge
kocht te hebben. De prijs werd vastgelegd. 

Soms komt men de koop- en verkoop van 
heerli jkheden tegen, waardoor men zieh 
niet alleen heer van . . . kon noemen wat sta- ^ 
tus gaf, maar waarvan men tot in de negen-
t iende eeuw ook revenuen kon hebben. 

Bronnen overdracht onroerend goed 
De akte van koop/verkoop kan veelal in de 
notariele archieven worden aangetroffen. 
Hierbij zij opgemerkt dat men bij de keuze 
van een notaris niet gebonden was aan een 
plaatselijke notaris, bijv. als men zijn zaken 
voor zieh wilde houden of een notaris van 
de eigen religie wenste . Z o vindt men bij 
notarissen uit West-Brabant gegevens van 
Zeeuwen . 
Vaak moes t de notariele akte worden inge-
schreven in een register van het gerecht. Dit 
werd realisatie genoemd. 
O o k in he t rechterlijk archief vinden we 

hier en daar koopakten, zeker als een nota
ris in de regio ontbrak. 
Zelfs in kloosterarchieven blijken eigen-
domsoverdrachten te zijn geregistreerd. Dit 
zowel bij overdracht aan het klooster als 
tussen twee particulieren. 

In Friesland treffen we soms aparte regis
ters van koopbrieven aan; registratie van de 
verkoop vinden we daar in registratieboe-
ken en consentboeken. Verkoopakten wor
den in Drenthe s tokleggingsbrieven ge
noemd. 

Daarnaas t golden soms speciale voorschrif-
ten en regelingen betreffende de verkoop en 
overdracht van onroerend goed, waarop de 
volgende bescheiden betrekking hebben: 
Friesland - proclamatieboeken, decreetboe-
ken, register van decratale verkopingen en 
de op kerkelijke goederen betrekking heb-
bende beneficiaalboeken 
Noord-Brabant - akte van naast ing, akte 
van ui twinning en de akte van uitgifte 
Utrecht - transport bij will ig decreet en 
transport bij decreet 
Ook in andere registers kunnen w e eigena-
ren van goederen tegenkomen, zoals de 
landboeken, ommelopers , zekerboeken en 
zestendelen. 

Een bijzondere omstandigheid is de situatie 
waar in goederen werden geconfisqueerd 
tijdens de reformatie; hiervan zijn soms 
confiscatielijsten bewaard gebleven. 

Gebru ik onroerend goed 
Naas t het bezit van onroerend goed moet 
het gebruik worden onderscheiden. D e be-
zitter is vaak tevens de gebruiker, maar veel 
onroerend goed werd gebruikt door anderen 
dan de bezitter. 
De adellijke heren als vorsten, graven en 
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andere aanzienlijke families waren vaak 
groot-grondbezit ters, die enerzijds dat ge-
bied zelf (indirect) exploiteerden, maar ook 
aan derden verpachtten. Daarnaast waren 
de kapittels, kerken en kloosters vaak 
groot-grondbezit ters . Ook deze grond werd 
in belangrijke mate verpacht . 
Per regio bes tanden aanzienlijke verschil-
len in de verhouding tussen de hoeveelheid 
grond die door de eigenaar zelf werd be-
bouwd en de hoeveelheid die verpacht 
werd. Ook traden er verschuivingen op. Als 
men de Enqueste uit 1494 vergelijkt met de 
Informacie van 1514 dan blijken zieh in die 
relatief vrij körte periode aanzienlijke ver
schuivingen in de e igendomsverhoudingen 
te hebben voorgedaan. 
Ik meen dat in de provincie Groningen ruim 
twint ig procent van het grondoppervlak 
kerkelijk bezit was , na de Reformatie ge-
confisqueerd door de overheid. 

Verpacht ing en erfpacht waren mogeli jkhe-
den om iemand tijdelijk en tegen vergoe-
ding een onroerend goed in gebruik te ge-
ven. 
Erfpacht kon worden geregeld via een akte 
van uitgifte (o.a. in Noord-Brabant ) . Via 
een akte van vruchtgebruik kon iemand het 
gebruikersrecht tijdelijk afstaan. 
In Groningen kent men het verschijnsel van 
de beklemde meiers . Aan dit onderwerp zal 
in een volgend n u m m e r aandacht worden 
besteed. 

Het verhuren van het onroerend goed kan in 
een akte van huur en verhuur zijn vastge
legd. De namen van huurder en verhuurder 
werden vastgelegd en verder gegevens over 
het verhuurde, de huurprijs, de huurtermijn 
en eventuele clausules over de betalingen 
van belastingen, over onderhoud, reparaties 
en het gebruik. 

Bronnen gebruik onroerend goed: 
Naas t de gebruikers die via het oud-
rechterlijk archief zijn te traceren kan het 
ook zijn dat registratie van de goederen ei
ders is terug te vinden (afhankelijk van de 
eigenaar) . Te denken valt aan de admini-
stratie van 
- domeinen 
- tijnsen (Noord- en Midden-Neder land) of 
cijnzen (Zuid-Neder land en Viaanderen) 
- lenen 
- marken (Oost-Nederland) 
- gasthuizen 
- kerkmeesters 
- kapit telarchieven 
- particulière archieven 

Enkele voorbeelden: 
Friesland - in het register der Geestelijke 
Opkomsten van Oostergo zijn gebruikers 
van kerkelijke goederen terug te vinden 
(ook in druk uitgebracht) . In die provincie 
komen w e huurcontracten ook tegen in de 
registrat ieboeken. 
Utrecht - in de kapit telarchieven zijn er 
goederenregisters waar in onder andere de 
erfpacht werd geregistreerd 
Gelderland - de pacht van kerkelijke goede
ren kan te traceren zijn via pachtboeken. 
Viaanderen - landboek, confiscatielijst 

Documentat ie 
Een deel van de hiervoor gegeven informatie is 
ontleend aan het internet, o.a aan de site http:// 
de-wit.net/clio/thema/vl 81 l_bezit_onr_goed. 
htm 
Daarnaast o.a. 
J. Kuys en J.T. Schoenmakers, Landpachten in 
Holland, 1500-1650 
Ton Hokken en Jan Mouthaan, cd Enqueste en 
Informacie 
J.W. Boer, Bijdrage tot de kennis van de ont-
wikkeling van eigendomsoverdracht van onroe
rend goed in Nederland, 1887. 
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Oosterse genealogie 
H . M . L u p s 

Als wij met ons onderzoek z o ' n vijftien 
generat ies terug in de tijd kunnen komen, 
vinden w e dat al een hele prestatie. Dert ig 
generat ies terug komt, dacht ik, alleen maar 
voor als we stuiten op voorouders uit vor-
stelijke of adellijke geslachten. Ik denk hier 
bijvoorbeeld aan degenen, die een lijn naar 
Karel de Grote kunnen trekken. Interessant 
omdat er auteurs zijn, die het bestaan van 
Karel de Grote loochenen. Ik benijd mijn 
mederedacteur Wim Scholl, wel eens die 
een aantal zeer oude wortels heeft weten te 
localiseren, zij het dat hij daar ten dele heel 
wa t speurwerk voor heeft moeten en moet 
verrichten. 

Gaa t men naar het Oosten, dan kan men 
ook zeer oude afstammingsli jnen tegenko-
men . Denk maar aan de bijbelse verhalen 
uit het Oude Testament . Ook zijn er M o s -
lims die op de een of andere manier afstam-
mel ingen van M o h a m m e d zijn. 
Hier en daar waren die afstammingsli jnen 
belangrijk en bij afwezigheid van geschrif-
ten er ingestampt. 
N o g niet zo lang geleden was er een t .v. Se
rie van iemand die me t behulp van dna-
onderzoek aantoonde dat er vandaag de dag 
heel wat afs tammelingen van Djengis 
Khan, de stichter van het Mongoolse we -
reldrijk, zijn. Officieel had hij enkele Zo
nen, maar in werkeli jkheid had hij kenne-
lijk een uitgebreid nageslacht, en op vele 
plaatsen zijn ' sporen ' nagelaten. 
Interessant is China, waarvan de geschiede
nis die van alle Westerse staten duizenden 
j a ren overtreft. Verder beheerst m e n daar 
he t schrift, waa rmee alles dat van belang 
was werd vastgelegd. Tevens was de gods-
dienst daar gebaseerd op vooroudervere-

ring. Het is dus niet een slag in de ruimte 
wanneer men stelt dat daar het ontstaan en 
het bewaren van betrouwbare genealogieen 
zeer wel mogeli jk en ook waarschijnlijk is. 
Een Chinees , Chiang Yee (1903-1977) 
schreef o.a. het boek "A Chinese Child
hood", ui tgegeven in Londen en later 
(1953) in N e w York, John Day . Hierin 
schets hij het beeld van het familieleven 
van een beschaafde, zij het niet gefortu-
neerde Chinese familie uit het begin van de 
twintigste eeuw. In dit boek is ook een 
hoofdstuk gewijd aan de geschiedenis van 
de familie. De schrijver werd op zijn 
twaalfde jaar ingewijd in de geschiedenis 
van zijn familie. De oudste bewezen stam-
vader van de familie Chiang leefde in de 
eerste eeuw voor Christus. Vana f die tijd is 
het familieboek bi jgehouden en op gezette 
tijden opnieuw gedrukt en ui tgegeven. Het 
bestaat uit dertig ä veert ig delen. Het laatste 
deel wordt om de drie j aa r herdrukt, het ge-
hele boek om de tien jaar , zodat iedere 
n ieuwe tak van de familie er een kan krij-
gen. 

Me t het voorgaande word t niet bewezen dat 
de inhoud correct is, maar het illustreert 
wel dat er nauweli jks ju is tere maatregelen 
genomen kunnen worden om de familiege-
schiedenis levend te houden. 
Het zou mooi zijn als wij ook een dergelij-
ke traditie zouden kunnen laten ontstaan, 
maar voor de mees ten van ons geldt, dat wij 
dat verleden eerst moeten ui tzoeken en re-
construeren. 

Bron: Nederlandsch Archief voor Genealogie 
en Heraldiek, 7e jaargang 1949 en het internet 
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Boekennieuws 

Het bloed kruipt ... Op zoek naar Jacob 
Cats. Auteur Marjan Berk. Uitgave Uitgeverij 
Atlas, Amsterdam 

Met haar vaders familie de Van Baarens, heeft 
ze niets. Daar tegenover Staat grote intéresse in 
die van haar moeder en haar Zeeuwse voorva-
deren. Volgens haar moeder zouden ze afstam-
melingen zijn van dichter en staatsman Jacob 
Cats. Uiteindelijk waren drie concrete voorwer-
pen de aanleiding voor haar daadwerkelijke 
zoektocht. Als eerste was dat een foto van 
'Moeder Leen', ofwel overgrootmoeder Lena 
van de Wall-de Kater. In haar kwartieren komt 
de naam Cats voor. Het portret intrigeerde haar. 
Dan is er nog een negentiende-eeuws paneeltje 
van voormoeder Cornelia Theresia Cats dat 
Berk in bezit heeft. En tenslotte was daar het 
schilderij van Jacob Cats in het restaurant van de 
Eerste Kamer in Den Haag, waarin ze een op-
vallende gelijkenis met haar zoon zag. Er was 
geen ontkomen meer aan, de zoektocht naar haar 
voorouders moest er komen. In dit boek het ver
slag van haar zoektocht, voorafgegaan en er tus
sen in o.a. fragmenten over Cats en stukjes fami-
liegeschiedenis met interessante verhaaltjes, o.a. 
belevenissen bij het helpen van joodse onderdui-
kers door haar moeder. Weliswaar was zij geen 
genealoog maar ze wilde toch hoe en wat weten. 
Behalve de wetenschap dat de familie van 
moeders kant evenals Jacob Cats afkomstig was 
uit Brouwershaven, waren er verder geen 
aanknopingspunten voor enige verwantschap. 
Zo kwam ze op aanraden van Andreas Oost-
hoek, de hoofdredacteur van de Provinciale 
Zeeuwsche Courant bij het Zeeuws Archief 
terecht en bij Huib Uil van het Gemeentearchief 
Schouwen-Duiveland. Vol enthousiasme hielpen 
zij haar daar op weg bij haar zoektocht, maar 
wisten geen link te leggen tussen haar familie en 
Jacob, zij het dat Huib Uil haar bij een later be-
zoek heel wat over haar Zeeuwse familie wist te 
verteilen. Ook krijgt ze contact met Robinson, 
die ze bij haar bezoek aan het Zeeuws Archief 

had leren kennen, Ro-binson Poeh schuil-
naam?), die in Staat was uit zijn computer de 
genealogische bestanden van ongeveer heel Zee-
land te voorschijn te brengen en ook heel wat 
informatie over haar familie: "Het was of ik met 
een stok op een rots had geslagen, een rots waar 
het water plotseling met kracht uitsproot". Tot 
haar teleurstelling kreeg zij ook te horen dat ze 
geen afstammelinge, noch familie van Jacob 
Cats was. Het meest dankbaar is ze echter 
Jeroen Hangoor van het Nederlands Genealo
gisch Bureau. "Hij stuurde me de allereerste 
kwartierstaat en leerde me hoe ik die moest 
lezen. Toen ging het hard, de ontdekkingen 
volgden elkaar op." 
De ene bleek ontluisterend, de andere weer ver-
rassend. Uiteindelijk kwam ze dus toch niet uit 
bij Jacob Cats. "Maar... andere illustere per-
sonen mag ik wel tot mijn familieleden rekenen. 
Want wat denk je van Hubert Goltzius, P.C. 
Hooft en Kenau Simon Hasselaersdochter; en 
van aanverwanten als Hugo de Groot en ja, zelfs 
Willem van Oranje. Beatrix mag wel oppassen! 
Levé de archieven!" 
Waarom dit boek? "Omdat het gaandeweg een 
semi-biografie werd over Jacob Cats. Maar, be
halve didactisch is het eigenlijk vooral een op-
windend geschrift dat laat zien wat een driften er 
in je loskomen als je ontdekt waar het bloed 
kruipt. En... Cats krijgt zijn hommage!" 
Verschallende deskundige genealogen hebben 
het eigenlijke onderzoekswerk gedaan. Ze vor-
men het materiaal, waarop de schrijfster blij-
moedig inhaakt. Of het boek de massa aan zal 
spreken weet ik niet. Voor ons genealogen is het 
in ieder geval aantrekkelijk omdat het laat zien 
dat genealogisch onderzoek best heel interessant 
kan zijn. Mogelijk ook brengt het anderen er toe 
zieh eens in de geschiedenis van hun familie te 
gaan verdiepen. 
Het boek telt 288 pagina's en kost € 16,90. 
ISBN 90 450 1571 4. 
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Aankondiging H.C.J.M. Kreijns 
"Uit het duister van het verleden" 

Binnenkort wordt Huub Kreijns 80 jaar. Daarom 
hebben zijn vrienden besloten om tot een waar-
dige uitgave van deze Limburger klassieker te 
komen. In zijn bescheiden vormgeving kreeg 
deze publicatie reeds een zeer eervolle en uit-
zonderlijk hoge genealogische onderscheiding. 
Wat meer kan men nog wensen. De publicatie is 
300 pagina's A4 formaat. 

Veel Zuid-limburgers hebben deze publicatie 
waarschijnlijk al geraadpleegd. Er was geen 
handelseditie beschikbaar zodat dit een van de 
meest gekopieerde Limburgse genealogische 
werken is. Naar ik vernam heeft Huub voor de

ze einduitgave alles nog eens nauwkeurig ge-
controleerd. Men kan dus nu zijn kopieen weg-
gooien en het boek aanschaffen. 

De verschijningsdatum is herfst 2005. 
Wie intekent voor augustus krijgt dit fraaie ge
nealogische werk voor 34 Euro (exclusief ver-
zendkosten ad 6 euro). Te bestellen: Stört 40 
Euro op giro 593490 ten name van de stichting 
LGA (Limburgs Genealogisch Archief) te Ge-
leen met de vermelding: Boek Kreijns. Vergeet 
niet uw juiste naam te vermelden en uw adres. 
Men kan ook het boek zonder verzendkosten 
afhalen bij Jo Hoen, Spaanse Singel 12 ML-
6191 GK Beek (Lb) voice-mail 046-4373876, 
e-mail Johoen.beek@planet.nl 

Vragen en contacten 
Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruim-
te dit toelaat. Contactzoekers en vragen worden 
ook op onze site op het internet geplaatst. Bij 
vragen en contactzoekers dus ook zo mogelijk 
uw e-mailadres vermelden. Antwoorden op vra
gen gaarne naar de redactie, zodat deze, al dan 
niet samengevat, in dit tijdschrift gepubliceerd 
kunnen worden, mede ter informatie van andere 
geinteresseerden. 

Bakkenes 
Naar aanleiding van de vragen van de heer Bak
kenes in Ons Erfgoed 13 e jg. nr. 3, ontvingen 
we onderstaande informatie, die mogelijk kan 
dienen tot een antwoord: 
1. hoff of hott. 
Mogelijk is er sprake van een verschrijving of 
onjuiste lezing voor hoff. Er is dus gewoon 
sprake van een hofstede of een hof. 
2. hoijer. 
Twee mogelijkheden: a. afkomstig van hoir, dat 
is een erve of erfgenamen; b. een hooijer of 
weider, dus iemand die het recht heeft tot wei
den of hooirecht. 
3. pint. 
Meestal is er sprake van een drankmaat van 

600cc, maar soms wordt het ook gebruikt als 
een maat voor bijvoorbeeld graan. Inhoud is dan 
navenant. Wel komen er bij maten en gewichten 
verschillen voor in de verschillende gewesten. 
4. schaer. 
Drie mogelijkheden: a. een stuk grond van een 
bepaalde grootte dat nodig is voor voedsel voor 
een volwassen dier; b. de betreffende hoeveel-
heid yoedsel; c. een grondstuk van onbepaalde 
grootte als eenheid beschouwd voor het opbren-
gen van belastingen. 
5. schepel. 
Twee mogelijkheden: a. als maat voor droge 
waren, zoals graan, ter grootte van 0,1 hectoli
ter, dus 10 liter, kan verschillen per gewest; b. 
als landmaat: een stuk land zo groot als met een 
schepel zaad kan worden bezaaid. 
6. Baeckenes/Bakkenest. 
Bij namen komen voor 1900 veel verschrijvin-
gen voor en dus ook veel verschillen in schrijf-
wijzen. Het kan varieren van de 
(daadwerkelijke?) naam Bakkenes, tot de 
schrijfwijze in die dagen zoals Baeckenes, of 
fonetisch. 
De herkomst van het landgoed Baeckenes kan 
mijns inziens het beste worden gezocht bij de 
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oud-adellijke familie Baeckenes, die reeds in 
1310 te Haarlem wordt genoemd. Het zou mij 
alleszins de moeite waard lijken te Haarlem en 
omgeving onderzoek te doen, in schepenbanken 
en dergelijke, en dan met name te kijken naar 
zaken als huwelijkse zaken en magescheiden. 
Daarbij werden immers alle in bezit zijnde goe-
deren vermeld, dus ook als die in Gelre aanwe-
zig waren. 
Met dank aan drs. P.D. Spies te Middelburg. 

Hamel/Trienisse/Borgonj on 
Op 3 juni 1656 gingen in 's Hertogenbosch in 
ondertrouw Frederick Hamel, weduwnaar van 
Maijke Anthoueisse, 
soldaat in de compagnie colonelle van de heer 
van Brederode en wonend bij de Cleijne Heeck, 
en Sijmetien Trienisse, weduwe van Jan Danen, 
woont op het Sint Janskerkhof. 
Op 29 Oktober 1698 maakte Sijmken Borgonjon 
te Breda haar testament. Zij was weduwe van 
achtereenvolgens Jan Damen en Frederick Ha
mel. Frederick had uit een eerder huwelijk een 
dochter Jenneke. 
Wie waren de ouders van Frederick Hamel, en 
zo mogelijk wie waren de ouders van Sijmetien 
Trienisse, dan wel Sijmken Bongonjon; Sijme
tien en Sijmken zijn naar mijn mening een en 
dezelfde persoon. 
C.A.Hamel, Burg Sutoriusstr 2-11 4813 PM 
Breda, tel. 076-5201283. 

Homoet 
Ondergetekende is bezig met onderzoek naar de 
familienaam Homoet, Verder is er een onder
zoek gedaan naar alles wat met scheepsbouw in 
Alblasserdam te maken heeft. Zie de volgende 
sites: 
www.vanhomoet.net 
www.scheepsbouw-alblasserdam.nl 
Cees van Homoet 

Huinink/ten Velthuis 
Wie heeft oude krantenknipsels, foto's of verha-
len van/over de persoon Derk Huinink uit de 
periode dat hij burgemeester van Veere was 
(1934-1945). Wie weet iets meer over de perso-
nen Swaantje Hidding geb. 1744, Talligje ten 

Velthuis, geb. 1762 x Christiaan Arnold, Beren-
dina ten V. geb. 1762 x Adrianus van den Bosch 
en Elsje ten V. geb. 1766 woonde de eerste in 
Hoorn, NH en de andere drie in Alkmaar. 
Harm Kuper, Meidoornlaan 1, 7875 BM Exlo, 
tel. 0591-549694, e-mail: harmkuper@yahoo. 
com 

Jager/Zeijlhuizen 
Wanneer is Johannes Jager, gehuwd met Elisa
beth Seijlhuizen, geboren te 's-Hertogenbosch, 
overleden? Hij is overleden in 's Hertogen-
bosch. In 1803 is hij nog getuige bij het dopen 
van een van zijn kinderen. Hij komt niet voor in 
de Burgerlijke Stand van 's Hertogenbosch Hij 
was militair en kwam waarschijnlijk in 1796 na 
het opheffen van zijn bataljon in Delft wonen, 
waar zijn vrouw 16-6-1826 overleed in grote 
armoede als weduwe van 86 jaar, nalatend 1 
kind. Bij admissies Delft voor 11-4-1796 wordt 
vermeld: Johan Jager en zijn huisvrouw Elisa
beth Zeijlhuizen met 2 kinderen. Jozef en Maria 
en*de aantekening woning geaccoordeert. 
Eventuele antwoorden gaame naar de redactie. 

Nigtevecht 
Plaatselijke en Kerkelijke Geschiedenis door 
J.W. Verbürgt Pred. der herv. gem. van Nigte
vecht 
Uitgever: L. Masselink-Utrecht, Nigtevecht juli 
1911 
Wie kan mij helpen aan dit boek? Ik zou ook 
heel erg blij zijn als ik het zou mögen 
kopieren. 
Bij voorbaat dank, 
I. Boonacker- Gunneman 
Pleinwand 3, 2291 DB Wateringen 
e-mail: Family@boonacker.demon.nl 

Rengers 
Een voor mij onopgelost probleem. Ik heb ook 
mijn familie uitgezocht tot 1801 toen deze in 
Alkmaar op dook, ma'ar verder terug ben ik 
nooit gekomen omdat ik geen directe aanwijzin-
gen kon vinden behalve dat de ouders van deze 
Ringers of Rengers die in 1732 werd geboren 
uit Groningen afkomstig zouden zijn. Toen ik 
nog voldoende mobiel was heb ik in het Rijks-
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archief in Groningen gezocht maar dat heeft 
weinig opgeleverd. 
Nu zie ik in een aflevering van Ons Erfgoed 
"De acte van vrijgeleide voor Johan Rengers ter 
Post" en dat deed bij mij de vraag opkomen of 
er niet iemand zou zijn die voor mij nog eens 
wat dieper zou kunnen graven in die Groningse 
archieven of misschien is dat tegenwoordig ook 
mogelijk via internet. Ik ben zeker bereid daar-
voor geld beschikbaar te maken, maar weet niet 
goed hoe dit verder aan te pakken. Wie rea-
geert? 
J.N.Ringers, Mauhslaan 201,2597 HE Den 
Haag, tel. 070-3242228 
E-mail: johannes.ringers@12move.nl 

Tertoolen 
Jacobus Tertoolen leefde omstreeks eind 1800 
in Delft. Wie weet meer over deze persoon en 
zijn familie? 

Eventuele antwoorden gaarne naar de redactie. 

Uitenbogaart 
Antoon Matthijs Uitenbogaart, geb. Amsterdam 
28-3-1888 had een winkel in lederwaren te Rot
terdam, Nw. Binnenweg hoek Houvernestraat 
(1920-1930). Kan iemand informatie over deze 
winkel geven (waar precies) en over deze Am-
sterdamse/Rotterdamse familie? 
J.A. Uitenbogaart, Dorresteinseweg 49, FL 418, 
3817 GB Amersfoort, tel. 033-4721995. 

de Zoete(n), de Soete(n) 
Aernoudt de Soete, geb. ca 1620 Belle 
(Bailleuil, N-Frankrijk), Vlaanderen otr. 22 
april 1643 Leiden, tr. 15-05-1643 Zoeterwoude 
Elizabeth (Lysbeth) Mannassesdr. (Beetge) van 
Winnenseel(en), ged. 21-12-1625 Leiden. 
Uit dit huwelijk: 
1. Johannes, ged. 28-01-1646 Leiden, ovl. 02-
04-1694 Oegstgeest 
2. Jacobus, ged. 06-10-1647 Leiden, ovl. nä 13-
07-1710 
3. Isaak, geb. ca. 1650 Woubrugge 
4. Abraham, ged ca. 1655 Leiden, ovl 27-06-
1720 Rijnsaterswoude 
5. Olijve, geb. ca. 1670 Esselijkerswoude, ovl. 
04-02-1728 Woudbrugge 
6. Anna, geb. ? ovl. Ca. 1714 
Wie weet meer over dit gezin en hun voorge-
slacht? 
Willem J. de Zoeten, De Pas 10, 7123 AE Aal
ten, tel. 0543471784 
E-mail: willemjdezoeten@hotmail.com 

Ter Winkel 
Maria Johanna Ossewaarde krijgt bij haar hu
welijk op 21 maart 1859 een bijbel ten geschen-
ke van Karel Hendrik Ter Winkel, herv. Predi-
kant te Sas van Gent en Philippine. Vermoede-
lijk was zij bij hem in huis. Wie weet meer over 
het leven van deze predikant? 
Antwoord gaarne naar de redactie. 

A a n g e b o d e n de volgende boeken (De prijzen zijn exclusief verzendkosten) : 
S.J. van der Molen, Achtkarspelen, ingenaaid 136 pag. € 5,-. 
D e Vrije Fries, delen 31 (1932) , 37 (1943) , 46 (1964) , 47 (1966) , 48 (1968) , ingenaaid, 
per deel € 7,50 
H. Nijboer, W e d d e in beeld, 1988, ingeb. 173 pag. € 12,50 
J.J. Smedes , De Nieuwe- of Langakkerschans , ingeb. 303 pag. € 12,50 

H.M. Lups , Bui tenwaters loot 142, 2613 SV Delft, e-mail: a lvolups@wanadoo.n l 

Aan dit nummer werkten mee: 
JW. Koten, Weezenhof 21-07,6536 JR Nijme-
gen 
H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft 
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV 
Delft 

W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR 
Vlaardingen 
K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1, 4444 RV 
Waarde 
P. Uitenbogaart, Dorresteinseweg 49 FL418 
3817 GB Amersfoort 
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Redactioneel 
H.M. Lups 

Doen of niet doen 
Voor u ligt het voorlaatste nummer van de 
dertiende jaargang. Dit noopt in de eerste 
plaats tot een korte terug- en vooruitblik. 
Rondom hoort men de klacht dat veel 
(genealogische) verenigingen en ook diver
se tijdschriften en kranten tegenwoordig 
meer leden/abonnees verliezen dan enkele 
ja ren geleden. Gezien de financiële toe-
stand van vele personen, vooral ouderen, is 
dat te begrijpen. Men stelt prioriteiten. Zo 
ziet men als gevolg niet alleen heftige 
werfakties, maar ook reorganisaties, zoals 
bij een aantal kranten. Ook Ons Erfgoed 
heeft met dit probleem te maken Om de 
abonnées ter wille te zijn hebben we de 
abonnementsgelden de laatste j a ren on-
danks de kostensti jgingen niet aangepast . 
Teruglopen van het aantal abonnées maakt 
echter dat de vaste kosten uit minder in-
komsten betaald moeten worden. Intern 
pogen we zoveel mogeli jk deze kosten te 
drukken, ten dele mogelijk door de ontwik-
kelingen van het internet. W e hebben be-
sloten ook de abonnementsgelden voor Ons 
Erfgoed en Computergeneaal ook dit j aa r 
toch maar ongewijzigd te laten. Wei ver-
zoeken wij u de acceptgirokaarten, die bij 
het decembernummer zullen worden bijge-
sloten vlot te voldoen. 
Helaas is er een aantal lezers dat eerst be-
taalt als er één of meerdere betalingsherin-
neringen zijn verzonden. Dit is kostenver-
hogend en daarom vermijden we het graag. 

Er zijn dus, althans bij ons, dit j aa r dus 
geen onverwachte financiële onaangename 
verrassingen op komst. 

Valse(?) s tambomen 
Een probleem, dat niet alleen de lezers van 
Ons Erfgoed betreft maar in wezeh alle ge-
nealogen, is het produceren van valse stam
bomen. Net voor de verschijning van Com-
putergeneaal werden we hiermee gecon-
fronteerd en konden we op dit probleem 
inhaken, maar ook in Ons Erfgoed is het 
zaak er even bij stil te staan. Zowel voor u 
als lezers, maar ook voor de mensen uit uw 
omgeving, vooral niet-genealogen. 
Dagelijks ontvangen we telefoontjes of 
e-mails met de vraag: "Wat is er te vertei
len over de activiteiten van de Stichting 
Genealogie Neder land uit Den Haag. Ver-
schillende ontvangers dachten dat die Stich
ting iets te maken had met het C B G of het 
Nationaal Archief. Neen dus. 
In de brieven van de Stichting, eerst onder-
tekend met Willem Pince, later met Wil lem 
Lambertus , hoewel de handtekening het-
zelfde is gebleven, wordt de Kroniek van 

het oude geslacht aangeboden voor 
€ 49,95 + € 7,95 verzendkosten. 
Deze activiteit schijnt erg lucratief voor de 
heer Pince (van der Aa) te zijn, want ook in 
Engeland en Duitsland is hij actief. In Bel-
gië heeft hij enige tijd geleden eveneens 
een dergelijke activiteit georganiseerd, 
waarna hij door 20.000 zieh opgelicht voe-
lende Beigen is aangegeven, wat resulteer-
de in de veroordeling tot 1 j aa r hechtenis. 
Ik meen dat er in België zo ' n miljoen circu
laires zijn verspreid. 
Weliswaar is er een 100% geld terug garan
tie, maar op de achterzijde in de kleine let-
tertjes Staat dat de gepubliceerde gegevens 
niet compleet zijn en een directe bloedver-
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wantschap helaas niet altijd is te garande
ren. Het familiewapen is een benadering en 
hierop kan ook geen authenticiteit of ver-
wantschap worden gegarandeerd. 

Een vorige ronde heb ik, om te weten wat 
men kreeg, een setje besteld. Wat ik. des-
tijds kreeg was een serie Lupsenhuweli jken 
uit een Streek waar nooit een Lups had ge-
woond en waarbij geen van de voorgescho-
telde echtgenotes huwelijkspartners van 
Lupsen waren. Het is nu eenmaal gemakke-
lijk bij een stuk s tamboom in bijv. het 
Word-programma een meerdere malen ge-
noemd woord met enkele muisklikken door 
een ander te vervangen. 

Het wapen dat ik kreeg toegeleverd was 
niet eens van een andere familie Lups maar 
van een heerlijkheid in de omgeving van 
Leiden. Ik heb toen nog contact gehad met 
de rechthebbende op dat wapen. 
Ik snap niet dat zulke activiteiten mogelijk 
zijn. Het is in zekere mate speculeren op de 
ijdelheid van onwetenden. 
Bij de toen door mij ontvangen zending zat 
als een speciaal boekje een publicatie van 
Akki Holla, toch een gerenommeerd heral-
dicus. Ik weet niet ook niet of dit zelfde 
boekje bij deze zendingen wordt bijgeslo-
ten. Als dat zo is begrijp ik niet dat Akki 
Holla zijn publicatie hiervoor beschikbaar 
heeft gesteld. Ik hoop dat ik mij vergis. 

Van rakkers en gemeente-ezels (slot) 
De politie in de loop der tijden (1400-1940) in een genealogisch perspectief 
JW. Koten 

De Koninklijke Maréchaussée 
Het totale wapen van de maréchaussée 
werd tijdens de oorlogsjaren opgevoerd tot 
1259 militairen. Naast zuivere militaire 
taken moest men ook de burgerdiensten 
waarnemen omdat veel poli t iemensen voor 
de landmacht waren opgeroepen. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog kreeg de maréchaus
sée de opdracht voor de grensbewaking. 
Daarnaast was er ook de taak bij het ver-
keerstoezicht en het verlenen van bij stand 
aan de gemeentepoli t ie zo dit door de bur-
gemeester nodig werd geacht. Een zeer be-
langrijke taak was bovendien het opsporen 
van déserteurs en het gedisciplineerd hou-
den van de militairen die met kort verlof 
gingen of tijdens de avonduren plaatselijke 
cafés bezochten 1 . Veel van deze taken wer
den ook bij het herstel van de vrede (11 
nov. 1918) gecontinueerd, maar uiteraard 
kreeg toen de civiele taak weer meer ge

wicht. N a de Eerste Wereldoorlog volgde, 
zoals te voorzien, enkele bezuinigingsron-
des waarbij de korpssterkte in 1921, zeer 
tegen de zin van veel autoriteiten, werd 
teruggebracht tot 27 officieren, 659 bereden 
en 573 onbereden onderofficieren. Achteraf 
kregen deze tegenstanders van de bezuini-
ging gelijk. Vanwege de rellen in Amster
dam (1934) toen steunverlaging aan de re
guliere politie nodig was , werd de maré
chaussée weer bijna op de oude (oorlogs) 
sterkte teruggebracht. De schrik zat er door 
de crisistoestand en de dreiging van rellen 
weer goed in. 

Rond 1931 bestond het wapen der maré
chaussée uit een staf, vier divisies en een 
depot. Het aantal officieren bedroeg onge-
veer 25 , het aantal onderofficieren en maré
chaussées ongeveer 1200 2 

Maréchaussées waren militairen en derhal-
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ve gekazerneerd. In heel wat provincie-
plaatsen had men een marechausseekazerne 
waar deze militairen (al of niet getrouwd) 
waren ondergebracht. Vaak hadden deze 
kazernes een karakteristieke stijl. Voor de 
paarden waren er stallen en tevens onder-
dak om deze te verzorgen. Van buiten oog-
den deze kazernes vrij aardig, maar de mu-
ren waren dun, de huizen gehörig en koud 
en de inrichting zeer primitief. Buiten kon 
men een gesprek dat binnen werd gevoerd 
gemakkeli jk vo lgen 3 . De maréchaussées 
kenden door hun kazerneringverplichting 
een huweli jksbeperking. De redenering was 
dat, als men gehuwden moest kazerneren, 
dit een uitbreiding van de kazernes zou be-
tekenen en dat was. . . te duur. Verder zou het 
overplaatsen van gehuwde maréchaussées 
ook te veel kosten met zieh meebrengen. 
Meestal was de br igadecommandant ge-
huwd en ook zijn naaste medewerker-
onderofficier. Incidenteel kon het wel eens 
gebeuren als deze laatste niet gehuwd was, 
dat een oudere maréchaussée toestemming 
kreeg om te t rouwen. Het is duidelijk dat, 
wi lde een j o n g e maréchaussée trouwen, er 
voor hem weinig meer mogeli jkheden wa
ren dan het wapen te vertaten. 
Doordat de maréchaussées over brede ge-
bieden van het . platteland werden ingezet 
gebruikte men aanvankelijk bij uitstek het 
paard als t ransportmiddel . Hoog te paard 
gezeten met zwarte uniformen, wit te nistels 
en hoge kolbakken is het beeld dat nog bij 
veel ouderen in het geheugen gegrift Staat. 
Vanaf 1910 gebruikte men ook de fiets4 bij 
surveillances. Dit vervoermiddel was toen 
ook voor de gemiddelde burger betaalbaar 
geworden. 

De maréchaussée was ongetwijfeld een mi-
litair keurkorps. M e n had grotere bevoegd-
heden dan de gemeentepoli t ie , wat sterk tot 

het gezag bijdroeg. Bij de selectie lette men 
bijzonder op het postuur, waarbij een mini
mum lichaamslengte van 175 (voor die tijd 
lang) werd geeist. Vaak trok men boerenzo-
nen aan. Zij waren gewend met paarden om 
te gaan. Bovendien dacht men dat ze be-
trouwbaarder waren en meer gezagsge-
t rouw dan de doorsnee stedelingen. Door de 
martiale uniformering, het kordate optre-
den, de grote deskundigheid en de strakke 
discipline had het wapen van de maré
chaussée een groot gezag onder de bevol-
king. Vooral als men te paard optrok, strak
ke gezichten met grote kolbakken op het 
hoofd en getrokken sabel was het aanzicht 
gr immig en afschrikwekkend. De opper-
wachtmeester (het hoofd van een plaatselij-
ke brigade, ook wel br igadecommandant 
genoemd) beschikte over een grote mate 
van zelfstandigheid. Hij hield contact met 
justi t ie en kon zelfs als hulpofficier van 
justi t ie optreden zonder daarbij zijn meer-
deren te betrekken 5 . De officieren van de 
maréchaussée hielden zieh meer met orga
nisatorische en personele taken bezig dan 
met de rechtstreekse invulling van de poli-
tietaak. 

Toch zou de maréchaussée in een zaak ge-
wikkeld worden die ten onrechte afbraak 
aan haar reputatie deed. Dit betrof de zaak 
Oss die tot hevige nationale beroering en 
talrijke kamervragen leidde. De kranten 
stonden er bol van omdat men misbruik van 
hogerhand vermoedde, waarbij hoge kerke-
lijke personen en ambtsdragers betrokken 
zouden zijn geweest. Er volgde een diep-
gaand onderzoek, gevolgd door een reeks 
rechtszaken. De zaak werd in de pers zeer 
opgeblazen In een later stadium bleek de 
zaak nogal te zijn overtrokken. Er waren 
wel iswaar fouten gemaakt, maar de minis
ter concludeerde in het afsluitende kamer-
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debat over de zaak: "Indien men alle be-
stuursdaden van alle ministers achteraf zo 
zou bezien, gelijk in de zaak Oss is ge-
schied dan zou ik met de psalmist willen 
uitroepen "Wie zal bestand zijn". Door de 
oorlogsperiode ebde de belangstelling voor 
de zaak Oss verder weg. On längs is hier-
over nog een publicatie versehenen Ook 
toen bleek dat de zaak politiek overtrokken 
was en de pers op sensatie was belust ge-
weest . 

De politietroepen 
Door de Troelstra-opstand zat de schrik in 
het land er goed in, temeer omdat de be-
staande diensten ontoereikend waren geble-
ken. Dit was een krachtige Stimulans om 
een bewapend korps op te richten dat zieh 
met polit iediensten zou kunnen bezighou-
den en dat parallel bij grote woelingen 
naast de marechaussee zou kunnen worden 
ingezet. Je zou kunnen zeggen dat het een 
soort bewapende M E werd. Door de sterke 
bewapening zou het weerstand kunnen bie-
den aan de ernstigste rellen. Dit werd het 
detachement politietroepen. De formele 
opricht ingsdatum was 26 jun i 1919 dus 
zeer snel na de troebelen van november 
1918. De totale sterkte werd op 20 officie
ren en 700 onderofficieren, korporaals en 
manschappen gesteld. De legerplaats was 
de Willem III kazerne in Nieuwers lu is 6 

waar het depot was gevestigd. Het korps 
bestond uit vier compagnieen gevestigd te 
Amste rdam (ten dele bereden, ten dele on-
bereden) , t e ' s Gravenhage (met een afde-
ling te Rotterdam), te Breda en te Zutphen. 

Later zou het korps politietroepen uitgroei-
en tot 1700 manschappen en na de mobil i-
satie (1938) zelfs tot 2200 manschappen. 
Het aantal officieren bleef gering. Dit bete-
kende dat de onderofficieren grotendeels de 

dienst ui tmaakten en dat hen grote be-
voegdheden werden toegekend. Bezuini-
ging was hier natuurlijk het hoofdmotief. 
De ui tmonster ing van de poli t ietroepen had 
vee! weg van die der marechaussee , dus 
grote witte sierkoorden en een rijbroek, 
maar wel met militaire groen-grijze kleu-
ren. De primaire taak van de politietroepen 
waren bewakingsdiensten, maar in geval 
van nood werden zij ook bij ordebewaking 
ingezet. Vooral tijdens de Jordaanrellen in 
1934 heeft het corps van zieh doen spreken. 
Daarnaast vervulde men soms incidenteel 
internationale taken. 

Later evalueerde het korps tot de spil van 
de strategische beveiliging. Toen de oorlog 
naderde werden de polit ietroepen steeds 
meer ingezet, vooral bij krit ische bewa-
kingstaken. Genoemd worden strategisch 
gevoelige objecten zoals bruggen, munit ie-
depots e.d.. Veel manschappen kregen bo-
vendien de status van onbezoldigd rijks-
veldwachter. Zij konden bij de contraspio-
nage worden ingezet en zelfs personen bij 
verdenking arresteren. Daarnaast werden zij 
ook ingezet bij t roepenverplaatsingen, op 
stations en bij de ordehandhaving in grote 
legerplaatsen. 

De rekrutering voor het korps leverde geen 
Problemen. Door de grote werkeloosheid 
waren er vele goed opgeleide kandidaten 7 . 
O m de toetreding tot het korps nog aantrek-
kelijker te maken had men het capitulanten-
stelsel doorgevoerd. Dit k w a m er op neer 
dat wanneer men zijn kortverband-dienst-
tijd er op had zitten, men met voorrang een 
burgerlijke rijksbaan kon krijgen. Een func-
tie dus bij gemeente , waterschap, provincie 
enz. In een tijd van grote werkeloosheid 
was dit natuurlijk een aardig vooruitzicht. 
De sfeer binnen het korps was redelijk bars , 
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met een sterke nadruk op hiérarchie die 
vaak een t iranniek tintje had. Bij de oplei-
ding werd men nogal afgeknepen. Zelfs 
werd men gedwongen uit eigen middelen 
het bui tenmodel uniform aan te schaffen. 
Men bemoeide zieh zelfs met de partner-
keuze, kortom in veel opzichten waren de 
werkomstandigheden bij de politietroepen 
beslist geen pretje. Toch was er een goede 
korpsgeest 8 . 

Tijdens de bezett ing werden veel militairen 
van de polit ietroepen kri jgsgevangen gezet. 
Vervolgens werd de afdeling bewapende 
politietroepen opgeheven. Veel van de oud-
PT'ers belandden bij de reguliere politie. 
Een aantal PT'ers vluchtte naar Londen en 
nam nadien deel aan de bevrijding van ons 
land. M e n hoopte op een heropleving van 
het korps. Dit heeft niet zo mögen zijn. Ve
len waren teleurgesteld. 

Bijzondere bestuurstaken 
Hoewel de mogeli jkheid tot aanstelling van 
commissar issen voor bijzondere opdrachten 
reeds in de wet van 1851 verankerd was , 
werd van deze mogeli jkheid pas gedurende 
het Interbellum (1918-1940) ruimer gebruik 
gemaakt. De oudste bekende functionaris-
sen in deze groep waren de waterschouten 
die toezicht hielden op de aanmonster ing 
van zeelieden. Gedurende de période tussen 
de wereldoorlogen groeide de noodzaak 
van speciale politiediensten, mede gezien 
de internationale dreiging. Er kwamen een 
vreemdel ingendienst en de grensbewaking 
bij. Belangrijk was een overkoepeling van 
diverse recherchediensten die zowel als 
r i jksveldwachter als ook als gemeentepoli-
t ieagenten werkten. Daardoor kon deze be-
ter landelijk opereren. Het aantal politie-
ambtenaren bij de landelijke recherche 
bleef echter beperkt (ca. 500). Geen wonder 

dat buitenlandse Spionagediensten feitelijk 
vrij spei hadden. 

Politie in een crisis: het polit ievraagstuk 
tijdens de crisis jaren 
Tijdens de crisisjaren (1929-1939) nam de 
onrust toe. In 1934 waren er vanwege de 
vermindering van de uitkeringen in de A m -
sterdamse Jordaan aanhoudend rellen. De 
marechaussee en zelfs het leger moesten 
worden ingezet. Vooral toen de N S B op-
kwam (1934) was er vaak onrust omdat de 
NSB-ers de orde verstoorden en de politie 
tartten. Ondanks de noodzaak tot betere 
beleidsvorming kwam door de gestolde 
politieke verhoudingen een broodnodige 
reorganisatie van de politiediensten niet tot 
s tand 9 . Er was ook politieke onwil en verzet 
tegen een te machtige centrale politie. Dat 
betekende dus een veelheid van diensten en 
korpsen, alle volgens verschillende princi
pes georganiseerd en met een grote ver-
scheidenheid aan bevellijnen. Dit leidde 
herhaaldelijk tot ambtelijke competent ie-
kwesties op hoog niveau en deze ruzies 
werden breed in de pers ui tgemeten. Kort
om men deed niets aan het ondermaats be-
heer met een totaal ontbreken aan coördina-
tie. Vermindering van de ambtelijke salarie-
ring deed de motivatie nog verder inzakken. 
De sociaal-economische situatie van de 
polit ieman zelf bereikte het min imum. Een 
agent van politie begon met Fl 23 per week, 
een hoofdagent had Fl 37 maar daar ging af 
een korting voor zijn d iens tkleding 1 0 . Jan 
Modaal verdiende Fl 40. Voor het onder-
houden van een gezin was minimaal 
Fl 32,50 nodig. De rijksveldwachter ver
diende Fl 23 per week, dus beneden het 
minimumloon. Daarbij was een werkweek 
van 84 uur geen uitzondering, men had één 
vrije dag per maand en kende geen vakan-
tie. 
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De poli t iebonden deden wat zij konden om 
deze situatie te verbeteren. Ze waren even-
als de leiding onderling hopeloos verdeeld. 
Voor de ca. 13.000 politie ambtenaren be
s tanden er tientallen bondjes. Soms was 
men uitsluitend plaatselijk georganiseerd. 
Ieder ambteli jke rang had ook nog zijn ei
gen bondje. Dan had men de sterke tegen-
stelling tussen de verschillende zuilen. M e n 
had een rode bond ( A N P B , Algemene Ne -
derlandse Polit iebond, deel van het N W , in 
de Duitse tijd de Kameraadschapsbond) die 
de Poli t iebode (later de Nederlandse Poli
tie) uitgaf. Dan kende men de katholieke 
bond St Michael (blad: de R K Polit ieambte-
naar, deel van het R K Werkliedenverbond) 
en ook een protestantse bond (blad: de 
Christelijke Politieambtenaar, deel van het 
C N V ) . Regelmat ig vlogen de rode bonden 
en de gezagsgetrouwe confessionele bon
den elkaar in de haren. De vakbondsbladen 
spreken duidelijke taal. 

Toen de mobilisatie (1938) een feit werd, 
werden vele polit ieagenten in het leger op-
geroepen. Er dreigde een tekort aan agen-
ten. M e n probeerde dit gat op te vullen met 
arbeidscontractanten. Het verstrekken van 
een uniform vond men te duur. Daarom 
functioneerden deze contractanten in hun 
gewone eigen bekostigde burgerplunje. 
Aanvul lend kreeg men een witte armband 
met het woord politie en een platte pet met 
een politie-insigne. Deze contractanten ver
beterden het politie-imago niet. Zij droegen 
evenmin bij tot de vorming van een profes-
sionele homogene politiedienst die gezag 
en deskundigheid uitstraalde. 

Een onmogeli jk situatie ontstond, die men 
het politievraagstuk ging noemen. Parle
mentaire commissies kwamen en gingen, er 
werden vele nota's geschreven (1931 , 1935 

en 1939) maar door de politieke verdeeld-
heid en onwil bestond er wein ig daad-
kracht. Zowel rechts als links wensten geen 
sterke politie, ten dele uit zuinigheidsover-
wegingen. De maatregelen van de bezetter 
zou een einde maken aan deze versnippe-
ring en wanorde . De vrijwillige landstorm, 
de politietroepen en de ri jksveldwacht wer
den daarbij opgeheven. 

Situatie na de oorlog (1945) 
N a de oorlog zou deze Dui tse reorganisatie 
ui tmonden in een rijkspolitie en gemeente-
politie. Aanvankeli jk was er een uitgebreide 
militaire politie met het M P insigne. Later 
werd deze M P weer marechaussee die zieh 
overwegend met speciale taken als grensbe-
waking, bewaking van het Koninklijk Huis, 
politionele opsporingsdienst binnen het le
ger en bijzondere opdrachten (o.a. in het 
buitenland, NAVO, vredesmissies) zou 
gaan bezighouden. Het moet met spijt wor
den vastgesteld, maar pas na de Duitse be-
zetting kreeg de politie meer aanzien en 
werd de beloning opgetrokken. Nu is de 
politiefunctie redelijk gehonoreerd en door 
de verbeterde opleiding ook meer gewaar-
deerd. Slechts zeer incidenteel werd aan de 
politie bijstand gegeven, zoals te Amster
dam wegens een nijpend tekort aan dien-
ders bij bijzondere gebeurtenissen. 

Genealogische aantekeningen 
Omdat bij de benoeming van de politie het 
provinciebestuur betrokken was kan men 
veel gegevens over politiefunctionarissen 
vinden in de provinciale ri jksarchieven. De 
commissar is benoemde immers de rijks-
veldwachters . In het a lgemene politieblad 
en het opsporingsblad kan men de mutaties, 
de promoties, de verplaatsingen, de benoe-
mingen, het verlaten van dienst van de poli-
t ieambtenaren terugvinden. Hetzelfde geldt 
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voor gemeenteli jke- en provinciale alma-
nakken, jaarboeken van rijk, provincie en 
gemeente . Verder zijn de aanstellingen van 
een poli t ieambtenaar vaak terug te vinden 
in aankondigingen e.d. ook in de plaatselij-
ke pers. 

Nogal wat gegevens zijn ook te vinden in 
de talrijke vakbondsbladen (zoals St Micha
el) die binnen het polit iewezen hebben ge-
circuleerd en waarin vaak jubilea, benoe-
mingen e.d. worden becominentar ieerd" . 

Wie een voorouder bij de marechaussee 
heeft, mag genealogisch van geluk spreken. 
Men kan dan informatie vragen met betrek-
king tot personen en andere onderwerpen 
aan de Directeur/conservator van Museum 
Kon. Marechaussee , Weeshuiswal 9 4116 
B R Buren. De archivaris van het Museum 
is J.F. Crul, kapitein der Kmar bd. Een be-
zoek aan het museum is zeker de moei te 
waard, er is niet alleen de geschiedenis van 
de marechaussee te bestuderen, maar er zijn 
ook gegevens beschikbaar van het voorma-
lige korps polit ietroepen, de rijks- en ge
meente veldwacht en de voormal ige rijks-
en gemeentepol i t ie 1 2 . In dit museum is een 
personeelsarchief waar vrijwel aile maré
chaussées vanaf 1806 zijn gei'ndexeerd, een 
fotoarchief en een geschiedkundig archief. 
Vooral het personeelsarchief krijgt veel be-
langstelling van genealogen. Van ieder ma
rechaussee zijn te vinden de namen van zijn 
ouders, l ichaamslengte en uiterlijke ken-
merken, indiensttreding, vroegere militaire 
dienstplicht, bevorder ing tot de rang van 
officier, dee lname en veldtochten, verwon-
dingen en uitstekende daden, op welke wi j -
ze afgegaan ( toekenning van het paspoor t 1 3 , 
hoogte van pensioen) . 

Slot 
Samenvatt ing 
In dit artikel hebben we de achtergrond 
maar ook het ontstaan van verschil lende 
politiediensten tussen 1400 en 1940 belicht. 
De politietaken tijdens de Republiek (1400-
1795) waren voornamelijk in d e handen 
van plaatselijke justi t ie ambtenaren, die 
zonder hogere contrôle vaak deden wat 
goed was in hun ogen. Het polit ieapparaat 
was in handen van schout en rakkers ge-
legd. Het ordeapparaat was zeer beperkt 
van omvang. Tijdens de nachtelijke uren 
bestond gevaar. In tegenstell ing tot de dag-
dienst was er een vrij grote nachtwacht . 
Aanvankeli jk was deze eigenlijk een onder-
deel van de schutterij, waar alle burgers 
officieel aan moesten deelnemen. Later 
werd de nachtwachtdienst verricht door 
arme sloebers onder het gezag van de 
schutterij commandanten. 

Pas in de Franse tijd (1795-1813) wordt een 
poging tot centralisering van de politie op 
nationaal niveau gedaan. Daarbij werd de 
nachtwacht (helaas maar voor tijdelijk) op-
geheven en gebracht onder de reguliere po
litie. Een rechtstreeks uitvloeisel van de 
central isatie was de oprichting van de ma
rechaussee (gendarmerie) die voor orde en 
rust op het platteland verantwoordeli jk was . 
N a de onafhankelijkheid bleef in de zuide-
lijke provincies de marechaussee gehand-
haafd. N a het herstel van de onafhankelijk
heid (1813) was er een duidelijke ontfran-
sing, maar veel zaken uit de Franse période 
bleven toch gehandhaafd, zij het dat men 
uit zuinigheidsoverwegingen op vroegere 
tradities teruggreep. Het herstel van de 
nachtwacht was een duidelijke misgreep. 
De oude siechte gewoonten van weleer sta
ken weer snel de kop op, de criminaliteit 
verdubbelde. 
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Pas door Thorbecke (1852) kwam een mo
dern politie apparaat tot stand, dat vrij zelf-
standig (dus los van just i t ieambtenaren) 
opereerde. Thorbecke probeerde hiermee 
op meer positieve manier de veiligheid en 
de rust te bevorderen. De spil van de politie 
werd de burgemeester, daarnaast richtte hij 
een ri jksveldwacht op. Verder werd ook de 
marechaussee gehandhaafd en uitgebreid 
tot de noordelijke provincies. N a 1890 ver-
dween de nachtwacht geleidelijk en werd 
gemtegreerd in de gewone politiedienst. 
De schaduwzijde van deze reorganisatie 
was wel dat het politieapparaat sterk ver-
snipperd raakte. Een groot aantal politie-
diensten ontstond, die uit machtsoverwe-
gingen niet met elkaar wensten samen te 
werken. Zuinigheid en mismanagement 
waren bovendien troef, aan de opleiding 
van de poli t ieman werd niets gedaan. Voor
al de vakbonden hebben de professionalise-
ring van de poli t ieambtenaar in gang gezet. 

N a de Eerste Wereldoorlog versnipperde de 
politie nog verder waarbij zes verschillende 
politiediensten bestonden. In de crisisjaren 
ontstaan concrete problemen met de orde-
handhaving: men spreekt dan van het 
"politievraagstuk". Door politieke onwil en 
bezuinigingsdrift blijft echter alles bij het 
oude. Uiteindelijk zal de bezetter (1941) 
een deel van de reorganisatie initieren. De
ze zal in de naoorlogse tijd verder zijn be-
s lagkr i jgen . 

Uit het voorgaande blijkt dat de politie 
vroeger een versnipperde organisatie was 
met een complexe ontwikkeling. Voor de 
genealoog compliceert dit het onderzoek 
naar de achtergronden van het politieverle-
den van een voorouder. Niet temin geeft de 
poli t ie-documentat ie wel belangrijke genea
logische gegevens. Ook persoonskenmer-

ken kan men vinden. Veel informatie t.a.v. 
de politie is helaas door bezuinigingen ver
loren gegaan. In de diverse poli t iebladen is 
echter nog veel terug te vinden, aangezien 
benoemingen, promoties , mutat ies e.d. 
daarin werden opgenomen. De aandacht 
wordt ook gevestigd op de vakbondsbladen. 
Voor de gegevens over de marechaussee is 
uitgebreide documentat ie te v inden in Bu
ren. 
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Noten: 
1 .Het drankgebruik in het leger was in die da
gen een groot probleem evenals het grote aantal 
geslachtsziekten. Luitenant Koos Vorrink, de 
latere PvdA-leider geeft in het Nederlands Tijd-
schrift voor Geneeskunde een tamelijk openhar-
tig verhaal hierover. 
2. Te weten: 6 adjudant-onderofficieren, 1186 
opperwachtmeesters, wachtmeesters en maré
chaussées, 12 hoefsmeden en 12 schrijvers 
3. In deze kazernes was tevens het wapendepot 
voor de landmacht gevestigd. Dienstplichtige 
militairen die bij de mobilisatie of oefening 
werden opgeroepen konden daar hun wapens 
ophalen. Vooral bij de mobilisatie tijdens de 
Eerste Wereldoorlog gaf dat nogal wat Proble
men. 
4. De fiets was aanvankelijk een zeer luxe ver-
voermiddel, dat naar de huidige maatstaven 
gerekend enkele duizenden guldens kostte, 
doordat de fiets geheel handmatig moest wor
den gefabriceerd. Toen later op meer industriële 
wijze de fiets in productie werd genomen daalde 
de prijs snel en werd de fiets het nationale ver-
voermiddel bij uitstek. 
5. Conform art 154 van het wetboek van straf-
vordering hadden commissarissen, burgemees-
ters van kleine plaatsen en onderofficieren van 
de marechaussee deze bevoegdheid en niet de 
gemeentelijke- of rijksveldwachters. Deze be
voegdheid gaf de marechaussee extra achting 
6. Ook bekend vanwege de militaire detentie 
inrichting. 
7. Men sprak wel ten onrechte van het onderwij-
zers détachement. Het tekent wel de kwaliteit en 
het prestige van het korps en de deplorabele 
toestand waarin veel hoogopgeleide jongeren 
zaten. 
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8. Het corps politietroepen heeft nooit een grote 
mate van populariteit bij de politiek en de bur-
gerlijke bestuurders genoten. Men vond in het 
algemeen de legering te duur en de noodzaak 
van het corps gering. Toen het dreigende politie-
ke getijde was verlopen vond men de dienst 
overbodig, dat veranderde tijdens de mobilisatie 
weer. 
9. Het politieprobleem werd door alle fracties 
onderkend en Kamerbreed was er ook geen ver-
schil van mening dat er wat moest veranderen. 
De vrees voor te veel bevoegdheden (links) en 
de kosten (rechts) leidde tot een blijvende pat-
positie 
10. De kosten van het uniform moesten door 

Wat is de schakel tussen Raalte en Amsterdam 
R. Oude Vriel ink 

Brigade Amsterdam-Watergraafsmeer. Geheel links brigadecommandant opperwachtmeester A.F. 
Verbeke, mijn grootvader. Daarnaast opperwachtmeester I. Adriaanse. Vijfde van rechts maré
chaussée Jan van Zuidam, mijn vader. 

betrokkene zelf worden betaald, men kreeg 
weliswaar wat vergoeding voor het dragen van 
het uniform maar dit bedrag was lang niet toe-
reikend. 
11. Tekenend voor de tijdgeest was, dat als een 
agent een tientje per maand bij zijn loon extra 
kreeg, dit omvangrijk werd gepubliceerd met 
loftuitingen en dankwoorden aan de burgemees-
ter of het gemeentebestuur. 
12. Openingstijden di/vr 10-16 uur en za/zo/fe 
13.30- 17.00. Ma gesloten 
13. Onder het paspoort werd hier begrepen de 
schriftelijke toekenning van ontslag uit de 
dienst. Meestal diende dit ook als bewijs van 
goed gedrag 
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Wat is de schakel tussen Raalte en Amster-
dain-Watergraafsmeer? 
Dat is de Derde Divisie van de Koninklijke 
Maréchaussée . De Derde Divisie is opge-
richt in 1889 met als standplaats Zwolle . 
Vreemd genoeg viel ook Amsterdam-
Watergraafsmeer onder do I )erde I )i\ isic. 
Zo kon het gebeuren dal mijn grool \adcr . 
August inus Fr. Verbeke als Opperwachl-
meester, na Zwol le , De I.ichlmi.v Slccn-
wijk, Goor en Raalte werd owrgeplaa t s t 
naar Watergraafsmeer. 

~"tarai ** f * 

Dc/.c l'olo's /ijn allcmaal in Amsterdam 
gemaakl in de jarcn kort \ o o r d c Iwccdc 
Wcrcldoorlog 

A.F. Verbeke onderscheiden met de eremedail-
le in goud met de twee zwaarden. 
Geheel links mijn moeder Suze Verbeke 
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In die ja ren werd van iedere maréchaussée een foto 
genomen in vol ornaat, ter herinnering voor het na-
geslacht. Zie foto rechts. 
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Volgens mij is dit de kazerne in Amsterdam-Watergraafsmeer. In de deuropening mijn tante Melie 
Verbeke en mijn grootmoeder (rechts) H. Verbeke-Timmerman, daarvoor v.l.n.r. mijn oom Char
les Verbeke, een nichtje uit Zwolle en mijn moeder Suze Verbeke. 
Het wapenschild hangt boven de ingang. Bij de voordeur staan twee marechaussees. Zij patrouil
leerden op paard of op de fiets. 

Meer bijzonderheden over de dienstregelingen enz. vindt u in mijn boek. 
(zie bespreking op pag. 215) 

Naschrift van de redactie 
De serie "Van rakkers tot gemeente-ezels van de heer JW. Koten heeft nogal wat reacties 
te weeg gebracht. Voor genealogen is het een interessant onderwerp want in veel families 
komen personen voor, die op de een of andere manier deel hebben uitgemaakt van onze 
polit iemacht. En genealogisch kan er, dank zij de veelal aanwezige documentat ie , veel 
persoongeschiedenis gereconstrueerd worden. Dit artikel en het boek van mevrouw Oude 
Vrielink zijn daar het bewijs van. 
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Als het kind maar een naam heeft (2) 
H . M . Lups 

In het artikel "Als het kind maar een naam 
heeft uit het voorgaande nummer van Ons 
Erfgoed stond een tabelletje betreffende de 
waarschijnlijkheid van de vader. De con-
clusie was dat de voorvader van rond 1600 
statistisch in minder dan 50 % de echte 
voorvader was . Dit bracht mij tot het op-
stellen van een andere tabel: het aantal 
voorouders dat we theoretisch en ook prak
tisch hebben. Als we een tabel opstellen 
conform de kwartierstaat dan krijgen we 
deze tabel: 

Jaar Generat ie Aantal voorouders 
1950 1 2 
1925 2 4 
1900 3 8 
1875 4 16 
1850 5 32 
1825 6 64 
1800 7 128 
1775 8 256 
1750 9 512 
1725 10 1024 
1700 11 2048 
1675 12 4096 
1650 13 8192 
1625 14 16384 
1600 15 32768 
1575 16 65536 
1550 17 131072 
1525 18 262144 
1500 19 524288 
1475 20 1048576 
1450 21 2097152 
1425 22 4194304 
1400 23 8388608 
1375 24 16777216 

1350 25 33554432 
1325 26 67108864 
1300 27 134217728 

Zo zouden we eigenlijk moeten doorgaan 
tot de tijd van Karel de Grote . Er is een 
aantal genealogen, dat haar of zijn kwartier
staat tot hem en eigenlijk dus nog verder, 
terug voert. Omstreeks 1300 zouden we in 
theorie reeds meer dan 134 miljoen voorou
ders hebben. 
Omstreeks 1700 telde ons land 1.794.000 
inwoners. 
Omstreeks 1300 zal de bevolking in ons 
land beduidend minder zijn geweest . Tot nu 
toe heb ik nog geen schatting kunnen ach-
terhalen. M e e gezien de epidemieen in ons 
land zou ik bij wijze van schatting het aan
tal inwoners op rond 1 miljoen willen stel
len. Maar ook als het aantal enigszins hoger 
lag moet er dus heel wat inteelt hebben 
plaatsgevonden. 
Los van overspei en verkrachting, waardoor 
de kans op het y -chromosoom van de voor
vader uit 1600 minder dan 50 procent be-
draagt, lijkt me de kans aanwezig dat men 
ook via een andere voorvader hetzelfde y-
chromosoom gekregen zou kunnen hebben, 
tenzij dit y -chromosoom door mutaties 
sterk is veranderd. 

M e n kan zieh afvragen wat de gevolgen 
van die inteelt zijn. Ik heb wel gelezen dat 
in bepaalde streken bepaalde ziekten of af-
wijkingen relatief meer voorkomen dan in 
andere gebieden. Dit zou een van de gevol
gen kunnen zijn. Anderzi jds las ik ook dat 
door die inteelt de resistentie tegen bepaal-
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de ziekten ju is t groter is geworden, waar-
door wij voor bepaalde ziekten minder be-
vattelijk zijn dan anderen. Dit is echter 
weer in tegenspraak met het volgende arti-
kel. 

Via het archiefnet vond ik het navolgende 
artikel: 
Inteelt voorouders oorzaak veel ziekten 
Veel ziektes die ons vandaag de dag teiste-
ren zijn waarschijnlijk ontstaan toen onze 
voorouders zieh vanwege beperkte partner-
keuze inlieten met inteelt. 
Dat stellen Britse onderzoekers in het we-
tenschappelijke tijdschrift Publ ic Library of 
Science Biology. 
Mensen en vooral de voorgangers van de 
mens , de hominiden, zijn niet zo zorgvuldig 
omgegaan met de eigen genen. Daardoor 
zijn we nu kwetsbaarder voor allerlei ziek
ten. 
De schadelijke genmutat ies waren niet ont
staan als onze voorouders meer partners 
hadden gehad om uit te kiezen voor het pa-
ren. 
Dat concluderen de onderzoekers op basis 
van een vergelijking met ratten, apen en 
muizen. 

Tweebenige primaat 
De hominide, de tweebenige primaat waar-
uit later de mens en de chimpansee evolu-
eerden, had op een gegeven moment maar 
10.000 partners om uit te kiezen, terwijl de 
voorloper van de rat en muis ruim keuze 
had. 
In de afgelopen zes miljoen jaar is de mens 
daarom behoorlijk kwetsbaar geraakt door 
rond de 140.000 mutaties die in die periode 
zijn voorgekomen in ons DNA. 
In vergelijking met apen en mensen blijken 
ratten en muizen een veel beter gecontro-
leerd D N A te hebben. Omdat deze dier-

soorten een veel grotere partnerkeuze heb
ben en door de millennia heen ook al had
den, konden schadelijke mutaties bij deze 
dieren veel eerder worden uitgeschakeld. 
De ontdekking Staat volgens onderzoeker 
Lercher in schril contrast met de overtui-
ging dat wij mensen het tpppunt van de 
evolutie zijn. De knaagdieren blijken veel 
zorgvuldiger met hun D N A om te gaan, 
aldus de onderzoekers uit Bath, Edinburgh 
en Sussex. 

Recht van de sterkste 
Had de hominide ook meer keuze in part
ners gehad dan had, volgens het recht van 
de sterkste, het beste genenpakket kunnen 
overleven en waren de schadelijke mutaties 
uitgeschakeld. 
De meest schadelijke mutaties hebben zieh 
dan ook waarschijnlijk kunnen ontwikkelen 
op het moment dat de populatie hominides 
het kleinst was , stellen de Britse onderzoe
kers. 
Hoewel de mens, nu wel een grotere part
nerkeuze heeft, zijn de schadelijke mutaties 
niet snel uit te schakelen. Dat denkt hoofd-
onderzoeker Keightley. 

Hij stelt daartegenover dat de mutaties geen 
al te grote invloed hebben op de mens en 
dat de evolutie van mensen ook juis t heel 
positieve mutaties teweeg heeft gebracht. 
Zijn zorg is eerder bij de andere primaten. 
Chimpansees , orang-oetangs en gorillas 
hebben veel meer te vrezen, omdat zij nog 
steeds vaak in kleine groepen en gevangen-
schap leven. Dat maakt dat het mutat iepro-
ces doorgaat en schadelijker kan worden. 
Uiteindelijk kan het volgens Keightley lei
den tot uitsterving van deze diersoorten. 

Bron: Planet Magazine , 25 januar i 2005 . 
Gaarne leg ik deze problematiek voor aan 
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amice JW. Koten, die hier deskundiger over 
kan publiceren. 

Zijn deze zaken voor ons genealogen ac-
tueel? 
Ik ben geneigd volmondig ' ja ' te zeggen en 
dat niet alleen voor genealogen. 
Zo las ik onlangs over een echtpaar, dat al 
ja ren getrouwd was . Uit dat huwelijk waren 
reeds drie kinderen voortgekomen toen ze 
ontdekten dat ze broer en zuster waren. 
Ik denk er ook aan dat tegenwoordig kunst-
matige inseminatie geregeld voortkomt. Ik 

denk ook aan de tegenwoordig meer voor-
komende partnerwisselingen. Verder zijn er 
heel wat adoptiekinderen. Dit brengt mij er 
toe te stellen, dat ieder kind het recht moet 
hebben te weten wie zijn ouders zijn en het 
liefst zou ik zien dat ieder kind een dna-
profiel met flink wat markers mee krijgt. 
Dit niet alleen om dergelijke ontdekkingen 
met alle daaraan verbünden ei lende te ver-
mijden, maar ook om eventuele inteelt te 
voorkomen en o.a. om medisch onderzoek 
naar eventuele ernstige kwalen te verge-
makkeli jken. 

Een moeilijke vraag... 
een lang antwoord, helaas 
J W . Koten 

In het voorgaande artikel steh de heer Lups 
een aantal vragen die we in samenhang zul-
len proberen toe te lichten. Het zal een wat 
langer antwoord worden dan u mogelijk 
verwacht . De antwoorden op de vraag zijn 
redelijk complex. Voor niet-insiders is wat 
meer uit leg nodig om de zaak te verduide-
lijken. De samenhang tussen erfelijkheid en 
généalogie is pas de laatste jaren een object 
van onderzoek geworden. Erfelijkheid als 
serieuze wetenschap bestaat nu zo ongeveer 
100 jaar . De Studie van de menselijke erfe
lijkheid is nog van veel recentere datum. 
Waarom werd dan voordien wel de généa
logie bedreven. Enerzijds uit oogpunten 
van afs tamming en aanspraken op erfenis-
sen. Een enkele keer ook om in aanmerking 
van een uitkering te komen uit een of ander 
fonds. 

Tegengaan van consanguiniteit was re
den voor genealogisch onderzoek 
Een van de bekendste redenen om aan gé

néalogie te doen is natuurlijk het v o o r k o 
men van huwelijken geweest , waarbij de 
partners bloedverwant waren. Meestal ging 
men niet veel verder dan drie generaties. 
Vaak hebben deze verbodsbepal ingen een 
religieuze achtergrond. In de Europese tra-
ditie denkt men dan in eerste instantie aan 
de bijbel, maar ook bij de Germaanse tradi-
tie was men tegen huweli jken binnen de 
eigen familie. Vaak deed men aan ui thuwe-
lijken buiten de eigen kring om vriend-
schappen te bestendigen. Bij veel konings-
huizen was dit zelfs gebruikelijk. 

Wat de motivatie geweest is om het ver-
schijnsel consanguiniteit (=inteelt) tegen te 
gaan laat zieh slechts raden. Er zijn vele 
motieven denkbaar. Ik noem enkele motie-
ven: een intuftief verzet (bij veel dieren 
bestaat weerstand tegen gemeenschap met 
leden van het eigen nest), gezondheidsrede-
nen (voorkoming aangeboren misvormin-
gen), bescherming van vrouwen binnen het 
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verband van een uitgebreide familie, tegen 
gaan van te grote invloed van bepaalde be-
volkingsgroepen, streven naar gelijkwaar-
digheid partners (wordt verstoord bij huwe
lijken van verwanten in rechte lijn) het stre
ven naar grotere cohesie binnen de bevol-
king (een huwelijk bindt niet alleen de part
ners maar ook de families) en het voorko-
men van te veel macht binnen families 
(denk aan het kastesysteem). Waarschijnlijk 
zal het een combinat ie van redenen zijn 
geweest. In ieder geval stond het voorko-
men van ziekte niet voorop. 

Bijbel gekant tegen consanguinische hu
welijken 
Bijbelse regels die op het huwelijk betrek-
king hebben vindt men in Levit icus. Daar 
Staat dat "niemand m a g zijn naaste bloed-
verwant naderen". Onder deze naaste werd 
verstaan, "zijn moeder , zijn zuster, zijn va-
ders zuster, zijn moeders zuster, de dochter 
van zijn dochter". Het oom-nicht huwelijk 
was dus wel in de Mozai'sche wet toege-
staan. Daarnaast waren er ook enkele bepa-
lingen ten aanzien van de aanverwantschap. 
Dus huweli jksverboden met de familie van 
de vrouw. Ook dat wijst er op dat niet de 
gezondheidsbevorder ing voorop stond. 

Vanwege deze bijbelse bezwaren heeft men 
in de katholieke kerk het systeem van dis-
pensatie ingevoerd om consanguine huwe
lijken zoveel mogeli jk tegen te gaan. Naas t 
deze bijbelse richtlijnen werden ook nog 
vroegere bepalingen uit het Romeinse recht 
daarbij opgenomen. In de loop der tijdens is 
het aantal omstandigheden waarbij een hu-
welijksverbod bestond geweidig toegeno-
men. In de twaalfde eeuw bestond een com
plex aantal regels. Ieder die met een bloed-, 
aan- zoog-, of geestelijke verwante t rouwde 
moest bij de kerk toes temming vragen, 

waarna door de geestelijke overheid dispen-
satie kon worden verleend om binnen de 
kerk te kunnen t rouwen. Dan pas was van 
een wettig huwelijk sprake, hetgeen in erf-
rechtelijke kwesties zwaar telde. Deze cul-
tus rond de huwelijksdispensaties is in de 
loop der jaren uit de hand gelopen. De men
sen ervoeren dit als geld uit de zak kloppe-
rij en deze regels stuitten ook om de vele 
onlogische zaken, op veel verzet bij de be-
volking. Het zou een belangrijke reden zijn 
van het succes van de reformatie, vandaar 
ook dat een deel van deze regels binnen de 
reformatie onmiddellijk is afgeschaft. 

In sommige protestantse gemeenschappen 
bleef men niettemin in een afgezwakte 
vorm de katholieke traditie wel volgen. 
Meer orthodoxe groeperingen stelden het 
woord van de bijbel centraal en grepen te-
rug op teksten van Leviticus waar neef/ 
nicht huwelijken niet waren verboden. 
Toen later de Code Civil werd ingevoerd 
greep de wetgever echter weer terug op de 
katholieke Franse traditie en werd de uit-
sluiting van familiehuwelijk voor de bur-
gerlijke wet weer aanzienlijk strenger. 

Deze kerkelijke wetgeving heeft ook duide-
lijke invloed gehad op het voorkomen van 
consanguine huwelijken binnen de Neder-
landse samenleving. In het begin van de 
vorige eeuw was het aantal neef-nicht-
relaties in de zuidelijke provincies het 
laagst terwijl in Drente en Zeeland het aan
tal consanguine huwelijken (25%) boven 
het landelijke gemiddelde lagen. In de loop 
der jaren is echter het aantal consanguine 
huwelijken (ondanks de versoepel ing van 
de regels) afgenomen. Momentee l is de 
bevolking bovendien sterk gemengd en zijn 
er ook veel transculturele huwelijken. 
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Bloedverwantschap- of inteeltindex 
O m de mate van bloedverwantschap binnen 
een bevolking vast te leggen gebruikt men 
de "inteelt index" 1 ook wel de consanguini-
tei tsindex genoemd. Hoe hoger het getal bij 
deze index des te meer komt onderlinge 
bloedverwantschap binnen een bevolking 
voor. Bij het berekenen van deze index telt 
men het aantal huwelijken met bloedver
wantschap van beide partners binnen een 
groep van honderd huwelijken. Bij deze 
berekening houdt men tevens rekening met 
de graad van bloedverwantschap, oom-
nicht, broer zuster teilen zwaarder dan een 
neef-nicht relatie of een neef-achternicht 
relatie. De bloedverwantschapindex of in
teelt index vergt dus een complexe bereke
ning. 

Andere redenen voor afstammingsonder-
zoek 
N o g niet zo lang geleden had de kennis van 
het voorgeslacht vooral een grote sociale en 
economische betekenis. In onze cultuur 
werd généalogie vooral bedreven om het 
prestige van een familie mee aan te geven. 
Aan deze gegevens ontleende men dan pri
vilèges (zoals het recht op een bestuurs-
functie, denk aan koninklijke afstammin-
gen) en ook grote economische voordelen. 
Maar ook op eenvoudiger niveau had géné
alogie betekenis, zoals bij erfrechtelijke 
kwesties, de aansprakelijkheid voor het on-
derhoud van bloedverwanten, de opvang 
van verweesde kinderen enz. 

Buiten Europese culturen is goede kennis 
van het voorgeslacht essentieel bij de clan-
herkenning. Mijn Somalische hoofdanalist 
kon zonder problemen dertig voorvaders in 
patrilineaire lijn opnoemen. Kennis van de 
généalogie was daar binnen de gemeen-
schap soms een kwestie van dood of leven. 

Bij de ontmoeting van een andere Somaliër 
is het niet ongebruikelijk dat de mate van 
verwantschap wordt afgetast. Klopt er bij 
de benoeming van het voorgeslacht ergens 
iets niet, dan is dat een mot ief voor wan-
trouwen. Genealogie heeft in deze culturen 
- en dat gold tot op zekere hoogte ook voor 
Joden - een belangrijke betekenis om te 
overleven. 

Samenhang erfelijkheid en généalogie 
pas van récente datum 
Genealogie mag dan een lange geschiedenis 
hebben, dit geldt niet voor de kennis van de 
erfelijkheid ook wel de genet ica 2 genoemd. 
De eerste noties voor het bestaan van erfe
lijkheid kan men wel iswaar traceren in de 
antieke Griekse période, maar later werd 
met deze kennis toch weinig gedaan, omdat 
ze hoofdzakelijk theoretisch van aard was. 
Hippocrates , de grote Griekse dokter 3 

meende dat sperma-elementen (gemmules) 
zieh door het zieh ontwikkelend lichaam 
van de foetus verspreidden. Zij nestelden 
zieh plaatselijk en gaven de basis (kiemen, 
stamcellen) van de organen en de weefsels. 
Deze théorie van de pangenese werd later 
door Darwin maar ook door H u g o de Vries 
weer opgepakt. Het lange woord pangeen 
veranderde men later kor tweg in het korte 
woord "gen". Dit woord is thans gangbaar 
Aristoteles vermoedde dat het sperma uit 
bloedelementen bestond. Dit idee heeft zieh 
in het spraakgebruik genesteld, vandaar dat 
men van bloedverwantschap spreekt een 
woord dat wij heden ten dage nog steeds 
gebruiken. Het komt ook voor in andere 
begrippen zoals "bloedschande" en "kin
deren van mijn bloed". Vandaar dat men bij 
huwelijken tussen familieleden van consan
gu ine 4 huwelijken is gaan spreken. Dus 
huwelijk met gemeenschappeli jk bloed. 
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De wetten van de erfelijkheid worden op oogtumor hadden. Maar alles ging verder 
de overgang naar de twintigste eeuw pas mondjesmaat. Men wilde er gewoonweg 
goed duidelijk, het erfelijke onderzoek niet aan. Zelfs het microscopisch onderzoek 
bij de mens w o r d t be lemmerd door socia- van de menselijke Chromosomen was heel 
le factoren. beperkt. Men poogde ook bij de mens het 
De Studie van de erfelijkheid kwam eigen- aantal Chromosomen bij de kerndel ing te 
lijk pas goed op gang in de negentiende teilen. O p grond van een beperkt aantal stu-
eeuw waarbij naast erfelijkheidsexperimen- dies kwam men tot de conclusie in de ja ren 
ten ook door de Studie van de cel veel dui- 1820 dat de mens 48 Chromosomen had, een 
delijk werd. Bij het begin van de twintigste getal dat daarna 30 jaar voor waar werd 
eeuw waren de beginselen van de klassieke aangehouden. Veel van de oudere lezers 
erfelijkheidsleer reeds goed in kaart ge- van dit blad zullen zieh waarschijnlijk uit 
bracht, mede doordat de klassieke proeven hun biologielessen dat getal 48 nog wel her-
van M e n d e l 5 35 j aa r na diens dood door inneren. 

ondermeer onze 
Hugo de Vr ies 6 Mensel i jk erfel ijkheidsonderzoek komt 
waren herondekt. op gang 
Toch had dit wei- Pas na de Tweede Wereldoorlog begon de 
nig betekenis voor weerstand tegen het onderzoek van de inen
de ontwikkel ing selijke erfelijkheid geleidelijk aan wat af te 
van de menselijk nemen. In diverse landen zoals Denemar-
genet ica. Waar- ken, Engeland en de VS ontstonden institu-
om? Voor een deel ten die zieh op de menselijke erfelijkheid 
wilde men er niet gingen toeleggen. Vanaf de zestiger ja ren 
aan, voor een an- kwamen ook in Neder land instituten tot 

der deel ontstond er zelfs grote weerstand stand voor klinische genetica. Bij dit medi -
omdat in diverse landen een eugenetische sehe specialisme geeft de specialist na gede-
beweging opkwam die o.a. tot sterke uit- gen eigen onderzoek voorlichting over het 
wassen in Nazi Duitsland zou leiden. Bij de erfelijkheidsrisico. Een doorbraak bij het 
medische opleiding kwam tot ongeveer chromosoomonderzoek gaf de clinici een 
1950 de humane erfelijkheidsleer nauwe- krachtig hulpmiddel om eventuele afwijkin-
lijks aan bod met ui tzondering van enkele gen in de cel te ontdekken. Dit was natuur-
onderwerpen als het bloedgroep-onderzoek lijk een belangrijk punt bij de advisering. 
en kleurenblindheid die erfelijk waren be- Wat was dan deze doorbraak? Met betrek-
paald. Garrod (1904) 7 had zelfs al de erfelij- kelijk eenvoudige middelen slaagden Joe 
ke basis van enkele stofwisselingsziekten Hin Tijo en Albert Levan in 1954 er in, 
ondubbelzinnig aangetoond. Vooral bij oog- prachtige chromosoompreparaten te maken. 
ziekten waren ernstige aandoeningen die Individuele menselijke Chromosomen kon-
uitgesproken erfelijk waren. W e hoorden den daarmee nauwkeurig worden bestu-
daar tijdens onze opleiding weinig van. In deerd. In Belgie heeft Herman van den 
het oogleidersgasthuis werd vanaf de tijd Berghe te Leuven veel voor dit onderzoek 
van D o n d e r s 8 (1850 en daarna) een lijst bij- betekend. Zijn laboratorium was een geolie-
gehouden van families die een erfelijke de machine die soepel draaide en een kwali-
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tatief geweidige output had. Er was veel te 
leren. Door dit chromosoomonderzoek 
werd toen bekend dat de mens over 46 en 
niet over 48 Chromosomen beschikte. Een 
schok ging door de medische wereld toen 
de oorzaak van een groot aantal onbegrepen 
ziekten ineens duidelijk werd. Ik herinner 
me dit nog goed. Zo .bleek het Down-
syndroom (vroeger vanwege de oogmisvor-
mingen wel mongol isme genoemd) te be-
rusten op een pathologisch extra chromo-
soom 21 in de celkern. Dit extra chromo-
soom belemmerde de goede functie van het 
normale Chromosomen 2 1 9 . 

Voorzichtigheid bij uitspraken over de 
menselijkheid altijd geboden. 
De reden voor deze lange inleiding is meer-
voudig. De studie van de menselijke erfe
lijkheid kan, zoals bleek, niet vrijblijvend 
worden bedreven maar heeft altijd maat-
schappelijke repercussies die invloed heb
ben op de meningsvorming. Omgekeerd 
bepaalt de publieke meningsvorming voor 
een deel het kader van de onderzoeker. Bo-
vendien is de ontwikkeling van de erfelijk
heidsleer complex, theorieën wisselen el-
kaar af. Wat in één période als juist geldt, 
komt een latere période in een ander licht te 
staan. Grote voorzichtigheid is geboden om 
uitspraken te doen, hoe voor de handlig-
gend deze ook möge klinken. 

Enkele hoofdbegrippen uit de erfelijk
heidsleer 
O m de gevolgen van inteelt beter te begrij-
pen moet ik enkele hoofdbegrippen van de 
erfelijkheid eerst verklaren. 

Zoals ieder nu langzamerhand wel weet 
heeft ieder mens 46 Chromosomen, eigen-
lijk een dubbelpaar van 23 . Het ene deel 
van het paar krijgt men van de vader en het 

andere deel van het paar van de moeder. 
Deze Chromosomen bevatten de genen 
(men schat bij de mens wel 30.000) die de 
bepaalde lichamelijke functies realiseren. 
Van ieder gen heeft men er dus twee name-
lijk, een van de vader en een van de moe
der. 

Het kan zijn dat het gen van een van de ou-
ders ziek is, of dat beide overeenkomst ige 
genen afkomstige van beide ouders , ziek 
zijn. Wat betekent dat voor de functie die 
door het betreffende gen wordt gereguleerd. 
Het antwoord is meervoudig: 

dominant 
Stel dat een gen ziek is en het overeenkom
stige andere gen gezond, dan kan in een 
aantal gevallen het gezonde gen niet de 
functie overnemen die bij het zieke gen 
verloren is gegaan. Dat betekent dus dat j e 
ziek wordt en dezelfde ziekte hebt als een 
van j e ouders. Een voorbeeld van deze situ-
atie is een oogziekte, de tot blindheid lei
dende retinitis p igmentosa of de ziekte van 
Hunt ing ton 1 0 . Een ziek gen die een gezond 
gen overheerst wordt een dominant gen 
genoemd (domus = heer) . 

recessief 
Kan het gezonde gen de functie van het 
zieke gen overnemen dan zal de functie niet 
gestoord zijn. De betreffende persoon is 
dan gezond en men zou niet kunnen weten 
dat hij een erfelijke afwijking heeft. In zo'n 
geval heeft het kwade gen zieh als het ware 
teruggetrokken. Vandaar dat men dit zieke 
gen dat niet tot een functieverlies leidt wel 
"terug-getrokken gen" noemt in het jargon 
recessief (recedere = terugtrekken). 

Het kan echter zijn dat men zowel van de 
vader en de moeder ieder een ziek gen erfl, 
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beide genen zijn dan ziek. Bij een dominan
te erfelijke ziekte zijn dan alle kinderen 
ziek. Maar wat dan bij het krijgen van twee 
defecte recessieve genen. In dit geval kan 
een gezond gen niet de functie van beide 
zieke genen overnemen, Men wordt dus 
ziek ondanks het feit dat beide ouders ge
zond Iijken. Bekende recessieve aandoenin-
gen zijn de bloederziekte (hemofilie), kleu-
renblindheid, cysteuze fibrose (sommige 
vormen van taaislijmziekte dus) en nog 
heel veel andere ziekten. 

Nu is er zoals bijna altijd wel ergens een 
uitzondering. Dit betreft de geslachtschro-
mosomen X en Y. Bij het X X chromosoom 
(een vrouw dus) is de situatie als hierboven 
aangegeven. Bij het X Y chromosoom (een 
man dus) ontbreekt van nature bij het Y 
chromosoom een flink deel van het X chro
mosoom dat de v rouw in brengt. Stel nu dat 
in het ene chromosoom een ziek recessief 
gen zit. Door het van nature ontbreken van 
het overeenkomst ige gen bij mannen zal 
deze persoon toch ziek worden. Er is name-
lijk dan geen compenserend goed gen aan-
wezig. Deze ziekte uit zieh dan vrijwel uit-
sluitend bij mannen. Bij de vrouwen daar-
entegen is er wel een compenserend gezond 
gen aanwezig. He t bekende voorbeeld is de 
bloederziekte, waarbij de vrouwen normaal 
zijn maar de zonen deze verborgen ziekte 
van hun moeder kunnen overnemen. Ko
ningin Victoria was draagster van deze 
ziekte, en haar kleinzoon de kroonprins van 
Rusland had het ook. Ook in sommige an
dere kleinzonen werd deze kwaal aange-
troffen. 

Bovengenoemd verhaal is wel iswaar een 
sterke vereenvoudiging van de werkelijk-
heid, maar voor het omschri jven het begrip 
inteelt is het noodzakeli jk dat men de be-

grippen dominant en recessief kent. 

Hoe ontstaan zieke genen 
Een normaal gen kan ziek worden, wanneer 
de DNA-code waaruit dat gen bestaat ver-
stoord raakt. Zo 'n afwijking noemt nien een 
mutatie (= verandering). Mutat ies kunnen 
aangeboren zijn, spontaan optreden bij de 
groei, maar vooral verstoord raken door 
sommige chemische produeten (denk aan 
nicotine) of straling (denk aan röntgenstra-
ling). 

W a t is mutatiebelasting en welke facto-
ren hebben hier invloed 
Onder een mutatiebelasting wordt begrepen 
het percentage nègatieve recessieve eigen-
schappen in een groep of een bevolking. 
Uiteraard zal de mutatiebelasting toenemen 
wanneer een bepaalde groep wordt getrof
fen door chemisch- of stralingbelasting die 
in het gen mutaties verwekt. Klassiek voor
beeld is de bevolking van Hiroshima en 
Nagasakie in Japan na de a toombom, of de 
thuiskerende militairen die een mosterdgas-
aanval tijdens de Eerste Wereldoorlog had-
den doorgemaakt. Incidenteel heeft dit ook 
gespeeld bij ongelukken in kerncentrales. 

Daarnaast is de ernst van een mutatiebelas
ting ook afhankelijk van een groot aantal 
demograf i sche" factoren, nl het aantal 
consanguine huwelijken, migratie, het ver-
schijnsel bevolkingseilandjes, en het ver-
schijnsel "partner selectie". Ook de mate 
van mobiliteit is binnen de Neder landse 
bevolking een belangrijke factor gewees t 1 2 . 

Partner selectie 
Bij de mens is de partnerkeuze een zorgvul-
dig procès waarbij men uit vele mogelijk-
heden uiteindelijk iemand kiest waarmee 
men in vele opzichten verwant is. Lange 
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mannen kiezen vaak lange vrouwen en ge-
studeerde mensen t rouwen vaak onderling. 
Ook andere lichamelijke overeenkomsten 
zijn bij de keuzes van de huwelijkspartner 
belangrijk zo blijken roodharigen vaak met 
elkaar te t rouwen. Maar ook mensen met 
bepaalde stoornissen begrijpen elkaar soms 
beter. Zo ziet men dat binnen de groep van 
auditief beperkten onderling vaak gehuwd 
wordt , omdat contact via gebarentaal on
derl ing mogelijk is. Ook dit is een vorm 
van inteelt die men niet-bloedverwant ge-
bonden (niet-consanguine) inteelt noemt. 
Door de invloed van niet-consanguine in
teelt kan de erfelijke opbouw van een be
volking sterk veranderen en ook de muta
tiebelasting verhogen. 

Bevolkingseilandjes 
Het verschijnsel bevolkingseilandjes zag j e 
vroeger in kleine plaatsen waar men zieh 
gei'soleerd opstelde, of op de eilanden of 
sterk gesloten gemeenschappen, zoals expa
triates in vreemde landen. Ook bij bijzonde-
re religieuze groeperingen kunnen isolaten 
zieh voordoen waar onderlinge (consan
guine) huwelijken eerder regel dan uitzon-
dering zijn, omdat het aantal huwelijkskan-
didaten beperkt is. De groep waaruit men 
zijn huweli jkskeuze kan maken noemt men 
de voortplant ingsgemeenschap, in het jar
gon "genetic pool". 

In deze kleine voortplantingsgemeenschap 
is niet alleen de consanguiniteitsindex (de 
mate van bloedverwantschap) hoog, maar 
kan ook daardoor de mutatiebelasting (het 
aantal mensen met een ziek recessief gen) 
hoog zijn. Klassiek voorbeeld in Nederland 
voor de Tweede Wereldoorlog was de 
Joodse bevolkingsgroep, die vaak gei'so
leerd in kleine killen met elkaar leefden. 
Neder land telde voor de oorlog ca 200.000 

Joden, het merendeel woonde in Amster
dam. Daarnaast had men geïsoleerde kleine 
groepen Joden verspreid over het land, die 
vaak in kleine provinciesteden woonden. 
Binnen deze kleine geïsoleerde gemeen
schappen waren neef-nicht huweli jken fre
quent, (meer dan 10%). Neef-nicht-huwe-
lijken druisten zoals als we al eerder zagen 
niet in tegen de mosaische wetgeving. Dit 
had zijn negatieve consequenties . In de ge
meenschappen zag men een aantal veel 
voorkomende erfelijke aandoeningen die 
men ten onrechte wel ' jodenziekten ' noem-
de. Voorbeelden zijn cysteuze fibrose (taai-
slijm-ziekte), fragile X syndroom (de veel 
voorkomende oorzaak van zwakbegaafd-
heid), Bloom-syndroom (een complexe 
aandoening waarbij de Chromosomen 
scheuren en allerlei l ichamelijke defecten 
optreden), de ziekte van Gaucher (een stof-
wissel ingsgebrek waardoor bepaalde Stof
fen zieh in het l ichaam stapelen die de 
functie van de Organen zoals de hersenen 
blokkeren) enz. Dit verhoogde voorkomen 
was vermoedeli jk rechtstreeks het gevolg 
van de hoge consanguini tei ts index en muta
tiebelasting in zulke kleine gemeenschap
pen. Later werden soortgelijke ziekten ook 
waargenomen bij de a lgemene populatie 
maar minder frequent. 

H o e staat het met de consanguine huwe
lijken in andere landen en andere cultu
ren? 

De mate van consanguinitei t (de inteeltin
dex dus) wordt door twee hoofdlijnen be-
paald, namelijk door de (1) mate van mobi-
liteit/industrialisatie en de (2) vigerende 
godsdienst/cultuur. Consanguini tei t is in 
heel wat landen en gebieden ruim onder-
zocht. Vrijwel alle industriële landen heb
ben een läge inteeltindex, waarbij de index 
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bij katholieke landen in Europa beduidend 
lager ligt dan in de niet katholieke gebie-
den. Een läge consanguinitei tsindex (dus 
weinig bloedverwante huwelijken) vindt 
men bijvoorbeeld in Ierland, België, en de 
katholieken in de V S . Een zeer hoge 
consanguinitei ts index vindt men daarente-
gen in landen als Pakistan, Palestina, Tur-
kije, Egypte en Kuweit . Het is aardig er op 
te wijzen dat in Israel het aantal consanqui-
ne huwelijken aanzienlijk hoger ligt dan in 
Europese landen, hoewel dit land toch rede-
lijk geürbaniseerd is. 

Vergelijkt men de stedelijke gebieden met 
de rurale, dan ziet men in landen als Italie, 
Frankrijk en Duitsland nog na de oorlog 
duidelijke verschillen. Ik neem Frankrijk 
als voorbeeld. Daar ziet men een hoge in
teelt index in gebieden als Bretagne, Corsi
ca, sommige Alpendepar tementen (= pro-
vincies) en het duidelijkste in het gebied 
van het centrale hoogland (Auvergne) . 

Bij de beschrijving van consanguine cultu
ren beperk ik me tot de gebieden met de 
islam en het het hindoeische/boeddisme). 
Bezwaren tegen consanguine huwelijk zijn 
er in alle culturen, ook bij de islam en het 
hindoeïsme, alleen de mate van afwijzing 
van bepaalde typen verwantschap en de 
motieven daartoe verschillen. 

Islam 
Binnen de islam zijn de huweli jksgewoon-
ten geregeld volgens de 4de Sura (gezang) 
Al-nisa (de vrouwen) aya (openbaring) 22 
en 2 3 . In aya 22 wordt het verbod gesteld 
van het huwen met de echtgenote van de 
vader. Aya 23 bepaalt het verbod van hu
welijk met moeders , dochter, zusters, tan
tes, minmoeder , zoogzusters , stiefdochters 
en verder de v rouw van de zonen. In som

mige opzichten zijn de wetten strenger dan 
in onze cultuur omdat ook zoogverwant-
schap en aanverwantschap wordt meegeno-
men. De verbodsbepalingen zijn niet ge-
richt op het voorkomen van erfelijke ziek
ten maar vooral om maatschappelijke rede-
nen. Daarom is de feitelijkheid toch, dat 
afhankelijk van de plaats, ca. 4 0 % van de 
huwelijken binnen de familie worden gere
geld en het neef-(achter)nicht huwelijk zeer 
frequent voorkomt. De oorzaak is een eco
nomische. De bruidsschat die voor een 
vrouw moet worden opgebracht kan zeer 
aanzienlijk zijn. Ik ken gevallen van meer-
dere honderdduizenden euro's. Voor heel 
wat jongens is deze som niet op te brengen. 
Vandaar dat men bij ärmere groeperingen 
vaak eventuele huwelijken binnen een fa
milie met gesloten beurzen regelt. Het is 
traditie dat, als een meisje toch buiten een 
familie trouwt, zij aan de familieleden toe-
stemming moet vragen. Vaak is dan een 
hoge bruidsschat in het spel. Het zou ook 
kunnen zijn dat zij al eerder aan een fami-
lielid is toegezegd. In dit geval wordt een 
vergoeding uit de bruidsschat als compen-
satie aangeboden. 
In veel Arabische landen is daardoor de 
inteelt (dus hoge consanguiniteitsindex) 
zeer groot. In deze gevallen zullen dan ook 
bij deze gemeenschappen betrekkelijk zeld-
zame erfelijke ziekten veelvuldig door deze 
familiehuwelijken optreden. Ernstige erfe
lijke aandoeningen door consanguiniteit 
zijn in veel islamlanden met een bruids-
schatcultuur een zeer ernstig probleem en 
een ernstige bedreiging van de volksge-
zondheid, zoals in een groot aantal weten-
schappelijke publicaties wordt beklem-
toond. 

Boedistische cultuur 
Bij de hindoeïstische/boeddhistisch cultuur 
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zijn er ui teenlopende opvattingen. Sommi
ge onderhouden een streng taboe tegen 
consanguine huwelijken die zieh soms tot 
verre verwantschap uitstrekt. Maar lokale 
gewoonten hebben ook invloed. In zuid 
India, het minst geavanceerde deel, zijn 
nicht-neef-huwelijken frequent. Maar ook 
in het geindustrialiseerde Japan bijvoor-
beeld zijn neef-(achter)nicht huwelijk niet 
zeldzaam. Vooral op het platteland en de 
vele kleine eilandjes kan een neef-nicht-
verbintenis in 10% van de huwelijken voor-
komen. 

Vraagstel l ing 
Richten w e ons nu op de vragen van de 
heer Lups. 

Bezien wij eerst de kwartierstaat met aan-
tallen voorouders en de tijdas. 
Bekijkt men de Nederlandse bevolking 
( ruwweg 2 miljoen) voor 1800, dan is het 
duidelijk dat de voortplantingsgemeenschap 
onvoldoende groot was om al deze voorou
ders te omvatten. In Limburg was een uit-
drukking dat na zes generaties ongeveer 
ieder familie van elkaar is, zeker in kleinere 
plaatsen. In iedere kwartierstaat ziet men na 
enkele generaties al kwartierverlies optre-
den omdat men in diverse takken dezelfde 
voorouders vindt. Is de keuzemogelijkheid 
om een partner te vinden beperkt door een 
kleine voortplant ingsgemeenschap (genetic 
pool) dan zal dit verschijnsel zieh eerder en 
veelvuldiger voordoen, dan in grote ge-
meenschappen waar de genetic pool haast 
onbegrensd is. Maar zelfs in dit laatste ge-
val is er toch van enige inteelt sprake. Dit 
houdt in dat de verdeling van erfelijke ei-
genschappen en ook van erfelijke ziekten 
zelfs binnen een land duidelijk kunnen ver-
schillen. Kijk naar de erfelijk bepaalde oog-
kleur, de lichaamslengte, de haarkleur, de 

mate van haarkrulling in Neder land en er 
zijn nog steeds duidelijk regionale ver-
schillen. Voor een deel berusten deze over-
eenkomsten binnen een gemeenschap niet 
alleen op bloedverwantschap maar ook op 
huwelijksselectie. Denk maar dat grote per-
sonen vaak grote partners kiezen. In Neder
land werden, nadat men de bloedgroepen 
leerde kennen en de bloedtransfusie op 
gang kwam, bij militairen de bloedgroepen 
per provincie bekeken. Er bleken duidelijke 
verschillen. In Drente bijvoorbeeld waren 
de meeste bloedgroep 0 mensen; in Lim
burg de meeste AB-personen. In Texel kö
rnen bloedkleurstof (hémoglobine) Varian
ten voor die men elders nauweli jks aantreft. 
De samenhang tussen bevolkingsgroepen 
en daarin voorkomende erfelijke ziekten is 
het aardigst in Finland onderzocht . In diver
se provincies was het frequentieverschil in 
type aangeboren afwijkingen soms opmer-
kelijk. 

In Afrika zijn tussen de vele s tammen op-
merkelijk grote verschillen wat ziekten be-
treft. Voor een deel kan men dit terug voe-
ren op omgevingsfactoren. Voor een deel 
zijn dit echte raciale verschillen. Ik noem 
hierbij met name diverse bloedziekten zoals 
een bloedarmoede waarbij de rode cellen 
een sikkelcelvorm hebben en niet de dis-
cusvorm. Sikkelcelziekte heeft als voordeel 
dat de lijders van deze kwaal iets beter re
sistent zouden zijn tegen malaria. In het 
Midden-Oosten komen ook ziekten voor 
die men hier zelden ziet zoals de erfelijke 
mediterrane koortsen en verder een ziekte 
die men favisme noemt. Ook daar zijn uit
eenlopende bloedziekten die men elders 
slechts zelden ziet. 

De opmerking dat heel wat huidige mannen 
niet hetzelfde Y-chromoom hebben als hun 
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voorouders in patrilineaire lijn (vaderlijke 
stamlijn) 7 of 8 generaties terug is ook evi
dent. Doch hoe groot dat aantal is, weet 
men nog niet met zekerheid. Het zal niet 
lang meer duren of dit raadsel kan door mo
d e m DNA-onderzoek wel worden ontraad-
seld. 

Een belangrijke vraag is verder wat het risi-
co op erfelijke ziekten is, ook wanneer bei
de partners gezond lijken. Het betreft dan 
de onvoorziene combinat ie , dat beide ou
ders eenzelfde ziek recessief gen hebben, 
Hierbij spelen twee factoren een roi name-
lijk: (1) de mutatie-belasting (het aantal 
personen dat in een bevolking een dergelijk 
ziek gen heeft) en (2) de mate van inteelt, 
dus de mate van bloedverwantschap. Hoe 
nauwer de bloedverwantschap hoe groter 
het risico op een gemeenschappeli jk ziek 
gen. 

Allereerst de mutatie-belasting. Stel dat 
deze voor een eigenschap 1 op de 10.000 is, 
dan is de kans dat beide willekeurige part
ners een overeenkomst ig ziek gen hebben 
heel klein. In een bevolking met een hoge 
mutatiebelasting, bijvoorbeeld doordat er 
door externe factoren genetische schade 
door de bevolking is opgelopen, maar ook 
door inteelt (een hoge consanguiniteitsin
dex) binnen een bevolkingsisolaat (denk 
aan de Joden in Neder land) dan is het stan-
daardrisico hoger dat men met dezelfde 
recessieve gen combinat ie te maken heeft. 
Dit gegeven heeft men in een aantal kleine
re Japanse ei landen uitvoerig onderzocht en 
men vond dat hoe hoger de inteelt index 
was , des te hoger het aantal doodgeboren 
kinderen was en ook stierven er meer 
baby ' s . 

Een tweede factor die de kans op een on-
gunstige erfelijke combinat ie beïnvloedt is 

natuurlijk de mate van familieverwantschap 
(consanguiniteit). Men heeft dit risico (de 
gevarenkans) berekend waarbij men ook 
het verhoogde afstervingsrisico van eventu
ele zwangerschappen heeft verdiconteerd. 

relatie geschatte risico-percentage 
broer-zus ca. 6 0 % 
oom-nicht ca. 4 0 % 
neef-nicht ca. 2 0 % 
achterneef en nicht ca. 8% 
achterneef-achternicht 1 % 
Ik geef deze cijfers als indicatie. 

Je kunt nu stellen, dat hoe hoger de muta
tiebelasting is, des te meer kansen men bij 
consanguiniteit heeft, om een ongelukkige 
genetische combinatie te laten overerven. 
Met deze wijsheid is het duidelijk dat men 
bij kleine gemeenschappen met een grote 
mate van inteelt extra risico loopt bij huwe
lijken met nauwe bloedverwantschap. Ach-
teraf gezien was het standpunt van de ka-
tholieken om in gemeenschappen met een 
kleine voortplant ingsgemeenschap ook ver
re familierelaties uit te sluiten zoals neef-
achternicht nog niet zo onverstandig. Voor
al op het platteland, waar men zijn keuze in 
een kleine gemeenschap moest maken, be
stond nogal wat inteelt. 

Ook de invloed van bloedverwantschap op 
de vroegkinderlijke dood is in diverse lan
den uitvoerig onderzocht in combinat ie met 
de omvang van de genetic-pool. In gebie
den waar een kleine genetic-pool (kleine 
voortplantingsgemeenschap) werd gecom-
bineerd met een neef-nicht huwelijk was de 
kindersterfte aanzienlijk hoger. 

Toch kijken we tegenwoordig wat meer 
ontspannen aan tegen neef-nicht huweli j 
ken. Door de grote voortplant ingsgemeen-
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schap zal men over het algemeen een zeer 
läge mutatiebelasting hebben. Zelfs dus als 
men wat meer risico heeft door een consan
guin (bijv. neef-nicht) huwelijk dan nog is 
het risico gering. Is er in de familie echter 
een verwant met een aangeboren gebrek, 
dan is het echter raadzaam, om bij een te 
overwegen huwelijk met bloedverwante 
partners in verband met ,een potentieel na-
geslacht, een klinisch geneticus te raadple-
gen. 
Tenslotte nog de laatste vraag. Zou ieder 
kind het recht moeten hebben zijn biologi
sche vader te kennen, mede op vermijding 
van het risico van een consanguine huwe
lijk zonder dit te beseffen. In principe is het 
antwoord natuurlijk j a . Maar dit is en blijft 
een heel heikel punt omdat dan het aantal 
donoren drastisch slinkt. Het laatste woord 
zal in deze zaak nog niet zijn uitgesproken. 
Een kleine relativerende opmerking is ech
ter op zijn plaats. Vroeger (en waarschijn
lijk nu ook nog wel) was 1 op de 20 kinde-
ren ook niet bekend met de werkelijke va
der. Veel anders dan nu is dat ook niet. 
Maar goed is het niet, alhoewel het geneti
sche risico de laatste j a ren wel minder is. 

Samengevat 
Het antwoord op de gestelde vragen is meer 
complex dan men mogelijk zou denken. 
Maar ook mijn mening is voor discussie 
vatbaar. Zoals ik al eerder Steide, de ont-
wikkel ingen bij de menselijke erfelijkheids
leer gaan geweidig snel. N ieuwe techhieken 
voor het erfelijkheidsonderzoek volgen el
kaar momentee l in snel tempo op. Met de 
récente micro-array méthode (een soort 
DNA-ch ip) kan men zelfs geautomatiseerd 
vele duizenden genen tegelijk toetsen. Er 
Staat dus veel te gebeuren. In een volgende 
bijdrage zal ik de andere vragen proberen te 
beantwoorden. 

Noten: 
1. In het Engelse jargon heet dit tegenwoordig de 
"coefficient of inbreeding". 
2. Het woord gen(na) is ieder bekend en vermoe-
delijk ook het woord genesis, dat oorsprong, ge
boren, geslacht, soort, het geschapene, afstam-
ming en vervaardiging betekent. Ons woord ge-
neeskunde komt er ook vandaan maar via een 
omweg. Vroeger sprak men dat een vrouw genas 
van een kind (een kind kreeg); de helper daarbij 
werd geneesheer. Het Griekse woord germa bete
kent afstammeling, geslacht, nakomeling. 
3. Bekend van de dokterseed. 
4. Van is met of samen, sanguis is bloed, consan-
guis betekent samen-bloed (bloedverwant). 
5. Johan Mendel (1822-1884) was de zoon van 
een ruinier en fruitteler, die een bedrijf van zestien 
ha had. Zijn vader was steeds bezig nieuwe rassen 
te kweken en bestaande rassen te verdelen, zoals 
dat in die tijd niet ongebruikelijk was. Zijn liefde 
voor tuinieren en met planten te experimenteren 
had Johan dus niet van een vreemde, evenals een 
aangeboren zakelijk instinct. Zelfs tijdens zijn 
Studie hielp hij mee in het bedrijf van zijn ouders. 
Al vroeg werd opgemerkt dat hij talentvol was. 
De plaatselijke pastoor en onderwijzer overtuig-
den zijn vader hem te laten studeren. De uitmun-
tende resultaten, behaald tijdens zijn middelbare 
school, waren een goede entree om te worden 
toegelaten als novice-Augustein in de St Thomas 
abdij in Brünn. Hij nam de kloostemaam Gregor 
aan waaronder hij bekend is geworden. Voor een 
jongeman met zin voor onderzoek was dit een 
bijna ideale plek. Het klooster was rijk, had een 
zeer omvangrijke boekerij en een drukkerij, de 
wetenschappen en kunsten werden er op hoog 
niveau beoefend. De abdij had in de loop der tijd 
heel wat mensen van faam onder de gelederen 
gehad op het gebied van biologie, geestesweten-
schappen, musicologie, wiskunde, natuurweten-
schappen enz. Na een vierjarige priesteropleiding 
mocht hij gaan studeren in Wenen. Hij was we-
tenschappelijk assistent bij grote mannen als Dop
pler en Rettenbacher. Vooral Unger, een befaam-
de bioloog had grote invloed op Mendel. Na deze 
scholing moet je gewoonweg aannemen dat hij 
meer dan bekwaam was om zelfstandig weten-
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schappelijk werk te doen. Hij was trouwens per-
soonlijk bekend met Nägeli, hoogleraar botanie in 
München, de meest vooraanstaande bioloog van 
zijn tijd. Na het afsluiten van zijn studie wordt hij 
docent aan een middelbare school met een uitste-
kende reputatie. Zijn vrije tijd vult hij met allerlei 
wetenschappelijk werk. De ruime plantentuin van 
de abdij, en de aanwezigheid van hulpkrachten 
boden daartoe ruim de mogelijkheid. Gregor was 
niet alleen een goed bioloog maar ook een uitste-
kend meteoroloog en kenner van bijenrassen. Al 
tijdens zijn wetenschappelijke studie experimen-
teerde Mendel met erwten en hij zette dit onder
zoek natuurlijk tijdens zijn vrije tijd door. Het had 
het begenadigde geluk dat hij het juiste studie-
object koos om zijn kruisproeven te doen. Met 
zijn experimenten ontdekte hij de fundamentele 
wetten van de erfelijkheid. De resultaten van zijn 
onderzoek openbaarde hij in een lezing voor het 
natuur-historisch genootschap in Brünn. Zijn 
voordracht viel in een wetenschappelijk gat om
dat hij 40 jaar op zijn tijd vooruit was. Gelukkig 
maar dat hij van zijn voordracht een groot aantal 
overdrukken liet drukken die hij aan verschallende 
wetenschappelijke instituten stuurde, waar deze 
publicatie na ca. veertig jaar werd opgegraven. 
Zijn vroomheid en eruditie bleef binnen de eigen 
kloostergemeenschap niet onopgemerkt. Na 14 
jaar kloosterling te zijn geweest werd hij tot abt 
gewijd, een functie die gelijkwaardig is aan die 
van een bisschop. Voor een man van bescheiden 
afkomst moet dit een uitzonderlijke gebeurtenis 
zijn geweest, zeker in die tijd. Uiteindelijk was de 
St Thomas abdij een van de meest prestigieuze 
instituten van Oostenrijk. Na deze uitverkiezing 
slokte het zakelijke management van de abdij zijn 
gehele tijd op. Hij raakte daarbij in conflict met 
de regering die de abdij een te hoge belastingaan-
slag had opgelegd. De zakelijke onderhandelin-
gen hierover waren langdurig, maar deze werden 
met succès afgesloten. Niet alleen wetenschappe
lijk maar ook zakelijk was Gregor een begaafd 
man. Als je de levensloop van Mendel nog eens 
beziet dan kwam zijn ontdekking niet zo maar uit 
de lucht vallen zoals men wel doet voorkomen. 
Het was de résultante van een buitengewone aari-
leg, aangewakkerd door zijn ouders, een goede 
leerschool thuis, een voortreffelijke opleiding, 

verder uitzonderlijk goede omstandigeden voor 
wetenschappelijk werk, en het begenadigde toeval 
dat hij koos voor het juiste model voor onderzoek. 
6. Hugo de Vries (1848-1935), eminent Neder-
lands onderzoeker. Hij was verbunden aan de 
universiteit van Amsterdam en de Hortus Botani-
cus. 
7. A.F. Garrod (1857-1936) was een groot Ameri-
kaans onderzoeker die de erfelijkheid aantoonde 
van een zeldzame stofwisselingsziekte alkaptonu
ria. Deze ziekte wordt thans met de bekende hiel-
prik opgespoord omdat behandeling mogelijk is. 
8. Eminent Utrechtse geleerde en grondlegger van 
de moderne oogheelkunde 
9. In het jargon spreekt men trisomie 21 (tri-drie 
en het laatste deel van chromosoom). Ook wel 47, 
21+ (het getal 47 is (46 +1) 46 is het normale 
aantal en +1 duidt op het extra chromosoom, 21 
slaat op het chromosoomnummer. Alle Chromo
somen zijn genummerd van 1 tot en met 22, al
leen het laatste chromosoom is bij vrouwen het x 
chromosoom en bij mannen het y chromosoom). 
Inmiddels zijn er een groot aantal Varianten van 
het Down-syndroom bekend. 
10. Huntington, Amerikaanse arts die rond de 
eeuwwisseling een emstige ziekte beschreef die 
werd gekarakteriseerd met hevige bevingen van 
de handen en voeten die op dansbewegingen lij-
ken. Vandaar dat men deze ziekte ook chorea (of 
dansziekte) noemt. Denk maar aan het woord 
choreografie. 
11. Demos is mens, dus factoren die met de be-
volkingsopbouw te doen hebben 
12. Voor de uitvinding van de fiets was de mobili-
teit van de bevolking slechts gering. Alleen wel-
gestelden konden reizen. Vaak zochten zij dan 
ook hun bruid/bruidegom buiten hun eigen stad of 
dorp ook al omdat men binnen de eigen wel-
standskring de partnerkeuze deed. De gewone 
man was voor de huwelijkskeus op de recht-
streekse omgeving (straal van ca 10 km) aange-
wezen. De invoering van de frets heeft dit patroon 
radicaal doorbroken. De demografische invloed 
van de fiets is geweldig groot geweest, hetgeen 
niet altijd wordt gerealiseerd. 
13. Een vader die enkele mooie en goed opgeleide 
dochters heeft, zit op rozen, hij mag een flinke 
bruidschat innen. 
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Stamreeks (De) Nachtegael 
Een R o o m s Kathol iek geslacht te Rotterdam 
H.K. Nagtegaal 

De oudst bekende voorvader Dirk de Nachtegael en zijn nakomelingen woonden te Rot
terdam aan de Pottebakkerssteeg op de hoek van de Boompjes. Deze locatie speelde bij 
het onderzoek steeds een belangrijke rol omdat er gelijktijdig een ander geslacht Nachte-
gael/Nagtegaal met somsdeze l fde voomamen in Rotterdam voorkwam. 
In mei 1613 werden 117 erven langs de muur en de wallen tussen de Oudehaven en de 
Leuvehaven door de stad voor scheepswerven uitgegeven. In 1614 werd daar het eerste 
huis gezet en in 1615 werd er een dubbele rij l indebomen geplant, en kreeg de naam 
Boompjes . In 1613 kocht Abraham Rychartsz. een erf van de stad op de hoek van de 
Boompjes aan de Leuvehaven. Hij bouwde daar een huis en diende in 1615 een request in 
bij de vroedschap om daar tussen de Maaspoort en de haven een werkhuis te mogen op-
richten "om daarinne te bakken allerhahde potten, pannen en tegelen". Zo ontstond de 
Pottebakkersteeg. In het begin werd de steeg Scheepsmakersweststraat , Wes tscheepma-
kerstraat en Scheepmakersdwarsstraat genoemd. In het midden van de 17e eeuw wordt de 
Pottebakkersteeg soms ook Boompjes of Boompjesstraat genoemd 1 . Het nu beschreven 
geslacht Nachtegael/Nagtegaal onderscheidde zich van andere Hollandse geslachten 
Nagtegaal omdat zij overwegend de rooms katholieke religie beleden, ware het niet fana-
tiek, want zij huwden ook regelmatig met gereformeerden. Ook onderscheidde deze 
rooms katholieke familie zich door regelmatig het l idwoord "de" bij de naam Nachtegael 
toe te voegen. Deze laatste gewoonte kwam overigens ook bij een ander geslacht Nach te 
gael/Nagtegaal voor 2 . Van enige verwantschap is tot op heden niets gebleken. 

I. D I R C K D E N A C H T E G A E L , geb. ca. 1600, van Dirck zelf is niets gevonden, zijn 
naam is afgeleid van het patroniem van zijn kinderen. Hij woonde ongetwijfeld te Rotter
dam aan de Schepemakersstraat gezien het huwelijk van de kinderen. 
Kinderen: 
1. JAN, v o l g t l l . 
2. M E I J N S J E D I R C K S N A C H T E G A A L , j . d . van Rotterdam, woonde aldaar aan de 

Schepemakersstraat 1662. Zij huwde Rotterdam (geref.) 23 april 1662 met Huber t 
(Huijbregt) Bartelmeeus van der Schildt, j . m . van "Somerdijck", wonende aan de 
Boompjes 1662. Verm, zoon van Bartholomeus Hubrechtsz. van der Schilt, die op 26 
jul i 1644 bekende 869 gulden schuldig te zijn aan Adriaen van Beaumont over gele-
verde goederen. Bij de doopgetuigen van hun twee kinderen komen een broer en een 
zus van Bar tholomeus voor. 

II. J A N D I R C K S E (DE) N A C H T E G A E L , geb. ca. 1630, visser, lid van het St. Pieters-
gilde te Rot terdam 1 ju l i 1686 3 , woonde aan de Boompjes 1655, ook vermeld aan de Pot
tebakkersteeg, verm, identiek met Johannes de Nachtegael waarvan het overlijden te Rot
terdam werd aangegeven op 23 maart 1711 als drenkeling. Hij huwde Overschie (r.k.) 28 
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maart 1655 (ondertr. Rot terdam 14 maart 1655) met Marit ie (Maria) Jans, geb. ca. 
1636, j . d . van "Salijkxs", wonende te Rotterdam 1655, zij was te Rotterdam 24 februari 
1705 doopgetuige bij Adriana, dochter van Egbertus Jansz. de Groot en Margareta Jansdr. 
de Nachtegael , als weduwe van Jan Dirksz. Nagtegael getuige op 21 januar i 1712 te Rot
terdam bij de opmaak van een notariele akte en was toen omtrent 76 jaar oud 4 , overl. aan-
geg. Rot terdam 10 Oktober 1726, dochter van Maartie Jans (vermeld als doopgetuige bij 
kind 5, grootmoeder van moederskant) . 
Kinderen: 

1. J O A N N E S (JAN) JANSZ. D E N A C H T E G A E L , ged. Rotterdam 5 Oktober 1658, 
woonde aldaar Scheepmakerstraat (1681), aan de Pottebakkersteeg, later verm, aan de 
Prijtssestraat te Rotterdam. Hij huwde Rotterdam (Geref.) 14 mei 1681 met Jannetje 
(Joanna) Michielsen, j . d . van Rotterdam. 

2. A N N A (ANN ET JE, A N N E T J E N ) J A N S , ged. Rotterdam 13 februari 1661. Zij is 
doopgetuige bij een kind van haar broer Joannes in 1699. Zij woonde "te Boompjes" 
1680 en "Pot tebackers teegh" 1685 en 1726, overl. aangeg. Rotterdam 27 mei 1726 
(wonende Pottebackersteeg). Zij huwde le Rotterdam 29 September 1680 met Jan 
Aeriaensen, wonend te Leuvehaven. Zij huwde 2e Rotterdam 8 november 1685 met 
Thomas Claessen N a e u w e (Nauwe, Nawee , Nawijn) , j . m . van Venlo , wonend Potte
backersteeg bij de Boomtjes 1717, overl. voor 1726. 

3 . M A R I A J A N S D R . D E N A G T E G A E L , ged. Rotterdam 28 februari 1665. Zij is doop
getuige bij een kind van haar broer Joannes in 1682, wonend in de "Pottebackersteeg 
Aen H e t N i e u w e Hooft" 1691, overl. aangeg. Rotterdam 13 december 1732. Zij huw
de Rotterdam (r.k. en stadstrouw) 15 juli 1691 met Jan Jorisz., j . m . van Venetien. 
Beiden compareerden te Rot terdam 5 . 

4. A D R I A N A (ARIAENTIE) JANSDR. D E N A G T E G A E L , ged. Rot terdam 18 maart 
1669. Zij was doopgetuige op 25 augustus 1687 bij Joannes, zoon van haar broer Jan, 
woonde in de "Pottebakkers in de Boompies Steeg" 1694. Overl . aangeg. Rotterdam 
9 januar i 1749. Zij huwde l e Rotterdam (geref.) 19 december 1694 met Jan 
Adriaensz. , j . m . van "Dansik". Vermoedeli jk is hij identiek met Jan Grims waarmee 
Ariaentje de Nachtegael te Rotterdam compareerde 6 . Zij huwde verm. 2e met Jan 
Blo(c)k, ook dit echtpaar compareerde te Rot terdam 7 , overl. voor 1747. 

5. L A U R E N T I U S , ged. Rotterdam 14 jun i 1671, get. Maartie Jans, grootmoeder van 
moederskant . Hij is verm, j o n g overl. 

6. DIRCK, volgt III. 
7. M A R G A R E T H A (GRIETJE) JANSDR. D E N A G H T E G A E L , ged. Rot terdam 10 

maart 1681, overl. aangeg. Rot terdam 15 januar i 1768. Zij huwde Rotterdam (geref.) 
17 december 1702 met Egbert Jansz. de Groot, overl. voor '. 768. Egbert Jansz. de 
Groot voer met het schip Grimmestein van de V.O.C. kamer Rotterdam op 20 april 
1711 als schiemansmaat naar Batavia waar hij op 17 januari 1712 aankwam; hij repa-
trieerde in 1715 eveneens via het schip Grimmestein. Op 7 mei 1716 voer hij op-
nieuw uit met het schip Rijnestein, nu als schieman, en kwam op 19 februari 1717 in 
Batavia aan. O p 1 november 1716 is hij op het schip Rijnestein, waarschijnlijk op de 
terugreis, overleden. Beiden wonende aan de "Boomtjens" J 702, Griet compareerde 
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te Rot terdam als weduwe van Egbert de Groot . 

III. D I R C K ( T H E O D O R U S ) JANSZ. D E N A C H T E G A E L ( N A G T E G A A L ) , ged. 
Rot terdam 18 december 1676, bierdrager, wijnkoper, wonende aan de Boompjes bij de 
Potterbakkerssteeg te Rotterdam, overl. aangeg. Rot terdam 26 augustus 1709. Hij huwde 
Rot terdam (r.k.) 20 maart 1695 met Hendrickje (Henrica, Hendrina) Rist (Lis , Riest) , 
j . d . van Rotterdam. Zij was in 1694 al doopgetuige, dus voor haar huwelijk, bij een zus 
van Dirck. Op 7 maart 1729 was zij doopgetuige bij Theodorus , zoon van Jan Dirksz. 
Nagtegaal en Agnes Wijnants en op 14 augustus 1694 en 25 november 1696 bij kinderen 
van Anna Jansdr. (gehuwd met Thomas Ciaessen Naeuwe) , een dochter van Jan Dircks de 
Nachtegael en Marit ie Jans. Haar overlijden is aangeg. Rot terdam 22 jun i 1748 9 . Haar 
drie zonen Jan, Hendrik en Dirk Nagtegaal compareerden te Rot terdam op 19 augustus 
1748 als erfgenamen van hun overleden moeder. Jan en Dirk woonden te Rotterdam en 
Hendrik te Katwijk aan Zee 9 . 
Kinderen: 
1. H E N R I C A D E N A G T E G A E L , vermoedelijk geb. ca. 1696, doopgetuige te Rotter

dam 8 mei 1728 bij Theodorus, zoon van haar broer Henricus Nagtegaal en Cornelia 
Rees . 

2. J O A N N E S , volgt IV. 
3 . A N N A DE N A G T E G A E L , ged. Rotterdam 3 Oktober 1700. Zij is doopgetuige Rot

terdam 7 maart 1729 bij Theodorus, zoon van Jo(h)annes Nagtegaal (haar broer) en 
Agnes Wijnants. 

4. H E N R I C U S (HENDRIK) DIRCKSZ. (DE) N A C H T E G A E L ( N A G T E G A A L , 
N A G T E G A E L ) , ged. Rotterdam 5 Oktober 1702. Op 1 april 1722 fungeerde hij als 
getuige bij de opmaak van een testament te Ro t t e rdam 1 0 , attestatie van Rotterdam 
naar Gouda op 2 mei 1723. Hij woonde te Rotterdam aan de Jufferstraat boven de 
twee Leeuwen 1728 en op het plein boven de Pottebakkersteeg 1729. Te Rot terdam 
was hij op 7 maart 1729 doopgetuige bij Theodorus, zoon van Johannes Nachtegael . 
Hij compareerde diverse keren te Rotterdam en woonde aldaar aan de Pot tebakkers-
s t eeg 1 1 . Ca. 1736 verhuisde hij naar Katwijk aan Zee. O p 24 September 1737 wordt 
Hendrik Nagtegaal vermeld bij een belending van een perceel aan de Voorstraat te 
Katwijk. Dit lag zodanig, dat het moet worden gesitueerd als de herberg De Zwaan 
(op de hoek van de " W u l f en de Voors t raa t ) 1 2 . In 1 7 3 8 1 3 , 1 7 4 5 1 4 , 1 7 4 8 1 5 , 1752 en 
1 7 5 4 1 6 wordt hij vermeld als hospes van "De Zwaan", bij het laatste jaartal wordt dan 
gesproken van "De Witte Zwaan" (die overigens ook wel eens blauw is geweest) . In 
1745 had de herbergier Hendrik Nagtegaal een dienstbode en een p a a r d 1 7 . Hij huwde 
l e Gouda 4 mei 1723 (ondertr. Rotterdam 17 april 1723, s tadstrouw pro deo aangete-
kend op attestatie van Gouda) met Cornelia van Rees (van Ras , van Ros) , verm. ged. 
Schoonhoven 23 augustus 1703, dochter van Cornelis Hil lebrantse van Ras en Joosje 
Joosten, afkomstig van Schoonhoven, wonende te Gouda, begr. Rotterdam 4 juni 
1729 (huisvrouw van Henderik Nagtegaal , wonende Pottebakkerssteegh bij Boom
ties). Hij huwde 2e Rotterdam (ambachtstrouw) 25 januari 1733 met Margaretha 
Hensbroek, j . d . wonende te Overschie, overl. Katwijk aan Zee 24 november 1 7 5 3 l s , 
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dochter van Jan Dirkse Heinsbroek en verin. zijn 2e vrouw Annetje Cornelisdr. Rid-
der of van Jan Dircks Heinsbroek, van Delft, wonende Overschie, die huwt Overschie 
(ambachts t rouw) 8 mei 1700 met Belitie Sijdenbos. 

5. T H E O D O R U S (DIRK), ged. Rotterdam 25 mei 1705, overl. aangeg. Rotterdam 27 
februari 1708. 

6. T H E O D O R U S (DIRK) N A G T E G A A L , ged. Rotterdam 4 September 1708, wijnkoper 
23 november 1731 ' 9 , wonende aan de Leuvehaven 1750, overl. Rotterdam 29 augus
tus 1793 (wonend Tarweakker) . Hij huwde Rotterdam 16 augustus 1750 met Johanna 
(Anna) van Heijninge (Hyninge) , van Rotterdam, wed. van Jacob Groen, overl. Rot
terdam 20 jul i 1797. 

IV. J A N ( J O H A N N E S ) D I R K S Z . N A C H T E G A E L , ged. Rotterdam 30 mei 1698, kui-
per, wonende aldaar aan de Pottebakkersteeg, later aan de G. Singel naast de Sonnebloem 
1769 en de Molens teeg in 1774, compareerde te Rotterdam op 14 januari 1723 bij notaris 
J. Swinnas met Sara de Nagtegaal , Michiel Jansz. de Nagtegaal , scheepsjongen in dienst 
van de Oost Indische Compagnie en Marijtje Jansdr. de Nag tegaa l 2 0 , overl. aangeg. Rot
terdam 12 mei 1774. Hij huwde Rotterdam (r.k.) 20 mei 1725 met Agnes Wijnants 
(Wijhouts , Wijnhouts , Wijnhouth) , ged. Rotterdam 15 maart 1697, overl. aangeg. Rot
terdam 1 September 1769, dochter van Gerrit (Gerardus) Wijnouts en Sophia van Lier. 
Jan en Agnes testeerden te Rotterdam op 3 januari 1729 bij notaris A.C. van der Abee l e 2 1 

en waren op 16 februari 1764 te Rotterdam doopgetuige bij Agnes , dochter van hun zoon 
Theodorus . 
Kinderen: 
1. T H E O D O R U S (DIRK) N A G T E G A A L , ged. Rotterdam 7 maart 1729, woonde aldaar 

aan de Glashaven hoek Scheepmakershaven 1765, Jufferstraat achter de Brouwerij 
1772, Kalverstraat 1776, Halve Maanstraat 1777 en Zandstraat 1780, 1782, overl. 
Rotterdam voor 29 maart 1787. Hij huwde Rotterdam (r.k.) 29 augustus 1762 met 
Johanna (Anna, Jannetje) van der Linden (bij het overlijden van haar zoon Johannis 
wordt zij Johanna van Dortsten genoemd), ged. Rotterdam (r.k.) 3 Oktober 1734, 
overl. aangeg. Rot terdam 29 maart 1787, dochter van Jan van der Linden en Caatje 
van Oosterburg. 

2. G E R A R D U S , volgt V. 
3 . J O A N N A ( J O H A N N A ) N A G T E G A A L , ged. Rotterdam 29 april 1736, wonende 

Goudsesinge! 1764, overl. Rotterdam 15 j uni 1820. Zij huwde Rotterdam (r.k. en 
stadstrouw) 16 november 1764 met Jan (Johannes) van Simmeren, weduwnaar van 
Roosendaal , wonend Rotterdam 1764, begr. Rotterdam 5 januar i 1789. 

4. H E N R I C U S , ged. Rotterdam 12 maart 1740, overl. aangeg. Rotterdam 29 ju l i 1740. 

V. G E R A R D U S N A G T E G A A L ( N A G T E G A E L ) , ged. Rotterdam 18 mei 1731, mr. 
schoenmaker, overl . aangeg. Rot terdam 31 maart 1759 (wonend Keizerstraat bij de Vis -
sersdijk). Hij huwde Rotterdam (r.k.) 10 november 1754 met Maria Boekhorst 
(Boeckhorst , Bokhorst , Bochorst) , ged. Rotterdam 12 jun i 1728, overl. aangeg. Rotter
dam 31 Oktober 1785, dochter van Johannes Boekhorst en Anna de Lange. Zij huwde l e 
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Rotterdam 14 mei 1752 met Jan van der Wagt, j . m . van Rotterdam. Zij huwde 3e Rotter
dam 21 augustus 1763 met Coenraad Smits, van Rotterdam. 
Kinderen: 
1. J O H A N N E S , volgt VI. 
2. T H E O D O R U S (DIRK) N A G T E G A A L , ged. Rot terdam 30 ju l i 1758, schoenmaker , 

wonende op 't Slikvaart 1778, overl. Rotterdam 29 maart 1846. Hij huwde l e Rotter
dam (geref.) 13 oktober 1778 metNee l t j e (Cornelia) Mensburg (Mentborg, Mens
borg, Hensborg, Hensburg), ged. Rotterdam 3 augustus 1752 (geref.), overl. Rotter
dam 20 augustus 1827, dochter van Joost (Joseph) Mensburg en Jannetje (Anna) 
Hart. Hij huwde 2e Rotterdam 28 juli 1830 met Cornelia Pek, geb. Dordrecht 10 mei 
1798, wed. van Willem Grève, dochter van Pieter Pek en Hendrika Wilt ings. 

VI . J O H A N N E S (JAN) N A G T E G A A L , ged. Rot terdam 19 September 1755, huisschil-
der, wonende aan de Magere Varkesteeg aldaar, overl. Rot terdam 4 jun i 1824. Hij huwde 
l e Rot terdam (r.k.) 3 juni 1781 met Maria Vostenbosch (Vorstenbosch, Vorstenbos) , 
ged. Rotterdam 16 maart 1761, begr. Rotterdam 26 jun i of jul i 1786, dochter van Pieter 
van Vorstenbos en Antonet Beulekes. Hij huwde 2e Rotterdam (r.k. en stadstrouw) 28 
januar i 1787 met Petronella Schippers, j . d . wonend De Langstraat 1787, overl . Rotter
dam 5 jun i 1839. 
Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1. J O H A N N A MARIA, geb. Rotterdam 30 jun i 1782, overl. Rot terdam 13 februari 

1847 (aangeg. door haar neef Johannes Petrus Nagtegaal , schilder, 38 jaar oud) . Zij 
huwde Rotterdam (r.k.) 9 februari 1803 met Johannes Rits (Fits), ged. Rot terdam 23 
augustus 1767, overl. Rotterdam 5 September 1818, zoon van Dirk Rits (Fits) en Cat-
harina de Vries . 

2. P E T R U S , volgt VII. 
3 . JAN, ged. Rotterdam 31 maar 1786, overl. aangeg. Rot terdam 31 maart 1788. 
Kinderen uit het tweede huwelijk: 
4 . G E R A R D U S G R E G O R I U S , ged. Rotterdam 12 maart 1788, overl. Rot terdam 5 Okto

ber 1793. 
5. A D R I A N A T H E O D O R A , ged. Rotterdam 17 december 1790, overl. Rotterdam 5 

September 1853. 
6. J O H A N N A P E T R O N E L L A , ged. Rotterdam 5 ju l i 1792. 
7. A D R I A N A CORNELIA, ged. Rotterdam 25 September 1794, overl. Rotterdam 5 j a 

nuari 1805. 
8. G E R A R D U S J O H A N N E S , ged. Rotterdam 25 September 1794, overl . Rot terdam 25 

januar i 1795 (tweeling met kind 7). 

VIL P E T R U S N A G T E G A A L , geb. Rotterdam 17 juni 1784, huisschilder, koopman, 
bezat een schilderswinkel, overl. Rotterdam 31 januar i 1864. Hij huwde l e Rot terdam 
(r.k.) 14 jun i 1807 met Rosal ie van Gemert , ged. Rotterdam 28 december 1784, overl. 
Rot terdam 26 Oktober 1847, dochter van Theodorus van Gemer t en Petronella van den 
Broek. Hij huwde 2e Rotterdam 9 augustus 1848 met Mar ia Hoppers , geb. Rot terdam 11 
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december 1795, overl. Rotterdam 22 december 1855, dochter van Pieter Hoppers en Re
bekka Magda lena Kleyn. 
Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1. J O A N N E S P E T R U S , volgt VIII. 
2. T H E O D O R A P E T R O N E L L A , ged. Rotterdam 7 augustus 1809. Zij huwde Rotter

dam 19 november 1828 met Ludovicus Vroomans , geb. Rotterdam ca. 1802, zoon 
van Ludovicus Vroomans en Johanna Kooijmans. 

3 . R O S A L I A J O H A N N A M A R I A , geb. Rotterdam 11 mei 1812, overl. Rotterdam 30 
maart 1816. 

4. A N D R E A S T H E O D O R U S , geb. Rotterdam 10 September 1813. 
5. P E T R U S E D U A R D U S , geb. Rotterdam 9 april 1815, overl. Rotterdam 17 april 1815. 
6. M A R I A R O S A L I E , geb. Rotterdam 23 augustus 1816. 
7. P E T R O N E L L A E L I Z A B E T H , geb. Rotterdam 4 november 1818, overl. Rotterdam 

19 december 1860. 

VIII. J O A N N E S P E T R U S N A G T E G A A L , geb./ged. Rotterdam 26 mei 1808, steenko-
lenhandelaar, huisschilder, glazenmaker, koopman, overl. Rotterdam 4 februari 1881. Hij 
huwde Tilburg 26 april 1847 met Johanna Cornelia Huberdina Woestenbergh, geb. 
Tilburg 14 juli 1823, overl. Rotterdam 7 Oktober 1897, dochter van Willebrordus Woes-
tenberg en Ar iana Maria van Dijk. 
Kinderen: 
1. R O S A L I A A N D R I E S M A R I A , volgt IX. 
2. M A R I A W I L L E B R O R D A R O S A L I A CATHARTNA, geb. Rot terdam 6 maart 1851, 

overl. Rot terdam 17 ju l i 1909. Zij huwde Rotterdam 9 januar i 1870 met Hendrik 
(Henri) Gerard Wilhelm Wolff, geb. Rotterdam 28 September 1845, kantoorbediende, 
graanhandelaar , door zijn handel als in- en exporteur van granen moest hij voor die 
tijd veel reizen, bijv. naar Turkije en Amerika en Zuid-Afrika. Vanaf april 1897 tot 
januar i 1899 was hij in Johannesburg, overl. Rotterdam 26 november 1900, zoon van 
Wilhelmus Johannes Wolff en Alijda Nanning. 

3 . T H E O D O R U S J O H A N N E S P E T R U S , geb. Rotterdam 26 September 1856. 

IX. R O S A L I A A N D R I E S M A R I A N A G T E G A A L , geb. Rotterdam 9 maart 1848, 
koopman, huisschilder, overl. Rotterdam 25 april 1906. Hij huwde Rotterdam 18 mei 
1874 met Macht i lda Joanna Elizabeth Wessels , geb. Rotterdam 18 jul i 1848, overl. 
Rotterdam 12 november 1930, dochter van Hendrikus Wilhelmus Wessels en Elizabeth 
Rosal ia Hop . 
Kinderen: 
1. J O A N N E S P E T R U S , volgt X. 
2. M A R I A W I L L E B R O R D A ROSALIA, geb. Rotterdam 19 jul i 1878, overl. Rotter

dam 7 april 1965. Zij huwde Rotterdam 11 januari 1911 met Joseph Willebrordus 
Johannes Mar ia Hazelzet, geb. Rotterdam 14 maart 1875, overl. Rotterdam 16 Okto
ber 1958, zoon van Antonius Matthijs Hazelzet en Antonetta Johanna Maria Mel -
chioors. 
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3 . T H E O D O R U S J O A N N E S P E T R U S , geb. Rotterdam 8 mei 1881, agent R V S , overl. 
Rotterdam 15 november 1947. Hij huwde Rotterdam 20 december 1905 met Christina 
Elisabeth Vrijssen, geb. Rotterdam 5 September 1883, dochter van Johannes Hendri-
kus Vrijssen en Johanna Christina Korink. 

4. P E T R O N E L L A C A T H A R I N A , geb. Kralingen, overl. Utrecht 6 jul i 1884 (9 maan-
den oud) . 

5. A N T H O N I U S JOSEF MARIA, geb. Utrecht, overl. Utrecht 5 februari 1886. 
6. J O H A N N A P E T R O N E L L A M A R I A JOSEFINA, geb. Nieuwer-Amste l 11 april 

1890, overl. Zijpe 23.maart 1971. Zij huwde Zijpe 29 december 1941 met Johannes 
Elias Josephus Kramer, geb. Beemster 12 mei 1889. 

X. J O A N N E S P E T R U S N A G T E G A A L , geb. Rotterdam 27 Oktober 1875, overl. Heem-
stede 6 december 1942. Hij huwde Haarlem 10 September 1903 met Jacquel ine Wilhel
mina Fortgens, geb. Haarlem 4 december 1879. 
Kinderen: 
1. M A C H T I L D A E L I S A B E T H CORNELIA, geb. Ginneken 9 Oktober 1904, overl. Den 

Haag 31 maart 1979. Zij huwde Heemstede 14 augustus 1925 met Hendrik Johannes 
Antonius Krijt, geb. Willemstad (Curaçao) 17 maart 1896, overl. Hilversum 2 no
vember 1967. 

2. E L I S A B E T H J O H A N N A MARIA, geb. Zutphen 2 november 1906. Zij huwde 21 
mei 1929 met J.H. van Strik. 
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17. De personele quotisatie van 1742 in de dornen onder het quartier van Leiden, 

nr. 127, Rijnland 1967, blz. 403. 
18. R.A. Den Haag, Recht. Arch. Katwijk, nr. 1734. 
19. G.A. Rotterdam, Oud Not. Arch. nr. 2325, f. 815 d.d. 23-11-1731. 
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20. G.A. Rotterdam, Oud Not. Arch. nr. 1749, f. 32 d.d. 14-1-1723. 
21. G.A. Rotterdam, Oud Not. Arch. nr. 1709, f. 1 d.d. 3-1-1729. 

Overzicht publicaties [56] 
H. Klunder 

L. van Dijck: De familie Albers te Grave. 
[1620-1842.] Brab . Leeuw, 2005 nr. 3 . 

A .M. Bosters: Een tak V a n Baien uit 
Roosendaal en omgeving. [1540-1750.] 
Brab. Leeuw, 2005 nr. 3 . 

P. Sanders: Genealogie Branderhorst . 
[Vervolg, 1786-1891.] G.T.M.W.B.Bw. , 
sept. '05 . 

B.J. van den Enk: Kwartierstaat Antje 
Brouwer (Aanvull ing) . Ve luwse Geslach-
ten, juni/juli/aug. '05. 

R. Boot: V a n der Burcht te Drimmelen, 
Made en Zwaluwe . [Vöör 1515-1777.] 
G.T.M.W.B.Bw. , sept. '05 . 

T. Oskam, C.H. van Wijngaarden: Van 
Cortenoort, of toch Van Cordenoord? 
[Ook: Taets , 1525-1705.] Ned . Leeuw, aug. 
'05. 

T. Frijters: kwartierstaat van Mar ia Helena 
Dekkers . [Vervolg.] G.T.M.W.B.Bw. , sept. 
'05. 

B.J. van den Enk: Kwartierstaat Gerrie De-
nekamp, een aanvull ing. Ve luwse Geslach-
ten, juni/juli /aug. '05. 

C.H. van Wijngaarden: Van D o m m e l e n te 
Oudewater (eind 16e - begin 18e eeuw). 
[1560-1719.] GensNostra, jul i /aug. '05. 

E. de Jonge: V a n Dompseler: een aanzet 
voor een complete genealogie (vervolg). 

[Ook andere spellingen, bronvermeldingen, 
1549-1811.] Veluwse Geslachten, juni/juli / 
aug. '05. 

H.L. Eenink: De familie Eenink. [Met Sche
ma.] Oostgelders G.T.B., 3e kwart . '05. 

C. Griep: Genealogie Griep. [Z.-Beveland, 
1666-1991.] Van Zeeuwse Stam, sept. '05. 

L. Adriaenssen: Cadeautjes en familierela-
ties van Adriaen Wijten. [Vervolg: '2. De 
familie Van (den) Gruenendael' , Hilvaren-
beek, 1350-1577.] Brab. Leeuw, 2005 nr. 3 . 

N . van Spaendonk, A. Pijnenburg: H a m e r s 
[Vervolg, andere namen, vöör 1400-1681.] 
Brab. Leeuw, 2005 nr. 3 . 

H.C. Heuvelink: Genealogie Heuvel ink 
(vervolg Boerderij "t Haevelink" in Vierak-
ker). [Warnsveld, 1625-2003.] Oostgelders 
T.G.B., 3e kwart. '05. 

V.J.M. Koningsberger: De oudste generaties 
van het geslacht Königsberger/ 
Koningsberger. [Beieren, 1485-1776.] 
Ned. Leeuw, aug. '05. 
A.J. Derking: Kwartierstaat van Gerri t Jan 
Kruisselbrink. [Schepers, Markerink, 
Holstege.] Oostgelders T.G.B., 3e kwart . 
'05. 

I. Mallekoote: Parenteel van Pieter Mae lco-
te (vervolg). [1837-2004.] Van Zeeuwse 
Stam, sept. '05. 

P. van der Kruk: Genealogie van Mart inus 
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Mol. [1790-1916.] Mededel . N G V afd. 
Del f landjuni / ju l i '05. 

H.F. van Mol l : De familie Van Moll uit 
Hooge Mierde . [Vervolg, ook Van Mol , 
1710-1958.] Brab. Leeuw, 2005 nr. 3 . 

A .B . den Haan: Stamreeks geslacht Ocker 
Jansz. [Vraag, patroniemen, Oud-Alblas , 
Alblasserdam, 1475-1691.] Ons Voorge-
slacht, jul i -aug. '05. 

J .B. Oudenampsen: Kwartierstaat van Hen
drik Jan Oudenampsen . [Lebbink, Menk-
veld, Roeterdink.] Oostgelders T.G.B., 3e 
kwart . '05. 

K.J. Slijkerman: Het geslacht Palsrock uit 
Oost-Barendrecht (slot). [1604-1754.] Ons 
Erfgoed, jul i '05. 

H. Plakmeijer: Kwartierstaat Hendrik Plak-
meijer. [Pannekoek, Koller, Mouw. ] Ve -
luwse Geslachten, juni/juli/aug. '05. 

B . van Rijswijk: Een nieuwe tak aan de 
genealogie V a n Rijswijk - De tak Midden 
Brabant . [1510-1715.] G.T.M.W.B.Bw. , 
sept. '05. 

G.H. Luiting: Bewoners van erve S imme-
link in Meddo tot circa 1800. [1500-1827.] 
Oostgelders T.G.B., 3e kwart. '05. 

A.J. Hoogeboom: Parenteel Peter op't 
Stockhaer. [Almen, 1570-1788.] Oostgel
ders T.G.B., 3e kwart . '05. 

M.T. Sprangers: Van Tilborgh in de 
Langstraat. [Vervolg, 1605-1969.] Brab. 
Leeuw, 2005 nr. 5. 

P.J.C. Elema: Ui lersma te Oldehove/ 
Middelstum - de nakomelingen van Derk 
Gerbrants en Trijntje Jans. [1635-1872.] 
Gens Nostra, jul i /aug. '05. 

Genealogische Vereniging Prometheus 

Technische Universiteit Delft 

MEDEDELINGENBLAD 

Nr. 3 14 e j aargang September 2005 

Nieuwe te lenen cd's 

De navolgende cd's zijn onlangs aangeschaft en kunnen worden geleend. 
Cd-roms kunnen na afspraak twee weken geleend worden op vertoon van de Prometheus-
bibliotheekpas en een geldige legitimatie. 
Lenen via e-mail: M.vanAdrichem(a)LR.tudelft. 
Het ophaaladres is de Kluyverweg nr. 1 (Bibliotheek L&R)* . 
* Opmerking: de heer van Adrichem is niet alle dagen aanwezig in die bibliotheek. 
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De cd's zijn: 
Werkbladen Zeeuwse Kwartierstaten, Stichting Genealogische Publicaties Zeeland, 
2005 . 
Genealogische Vereniging Prometheus . CD 1. Kwartierstatenboeken I t /m XII; Kro-
nieken 1992 t/m 2000, Delft 2005. 
Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommeler-
waard 1977-2004 (2 cd's), red. Piet Sanders. 
De Neder landsche stad- en -dorpbeschrijver | door L. van Ollefen, 1793, Boek op CD 
(2004). 

- De Oude Tijd, 1869-1874, Boek op Cd (2004). 
Famil ies of South Holland; index to Christenings 1695-1812 incl. Vrouwen; index (5 
cd's), D u t c h G e n e a l o g y , 2 0 0 1 . 

- Index to Court Records of South Holland 1600-1800, DutchGenealogy, 2 0 0 1 , 
De Neder landen rond 1600; digitale kaarten en atlassen, uitgeverij Alvo. 
Stadsplattegronden rond 1600; digitale kaarten en atlassen, uitgeverij Alvo. 
Heraldiek door J.H. Junius, Boek op CD. 

De pest die geen pest 
JW. Koten 

In de loop der geschiedenis is Europa vele 
malen geteisterd door diverse epidemieen. 
Vooral de zwarte dood die in de Middeleeu-
wen plotseling in 1347 uitbrak heeft onge-
veer 4 0 % van de toen levende bevolking 
weggevaagd. Daardoor stokte de Middel-
eeuwse cultuur. Door de verstoorde machts-
verhoudingen ontstonden allerlei oorlogen 
die Europa n o g v e r d e r teisterden. De laatste 
ja ren heeft men steeds meer belangstelling 
voor deze grote historische epidemieen om-
dat ze leerstof bevatten om de verspreiding 
van de moderne infectieziekten beter te 
begrijpen. N o g lang niet alle epidemieen 
zijn goed geidentificeerd en er wordt over 
vele zaken nog druk gespeculeerd. 

Engels zweet 
Over een andere epidemie, Engelse zweet 
in de late Middeleeuwen, heb ik al eens 
eerder geschreven. Het betrof een ernstige 

was 

ziekte die inet hoge koorts en zweten ge-
paard ging en waaraan de lijders binnen 
enkele dagen stierven. De epidemie scheen 
in Engeland te beginnen. Vandaar dat deze 
ziekte de naam Engels zweet (sudor ang(e) 
licus) kreeg. Vooral in de zeventiende eeuw 
heeft deze ziekte miljoenen slachtoffers 
geeist. Met name gold dit in de grote Ste
den. De beroemde Thomas More Steide dan 
ook dat het gevaar van het slagveld minder 
was dan een verblijf in Londen. Ook onze 
grote Erasmus heeft aan sudor anglicus ge-
leden, maar overleefde. Hetzelfde gold 
voor Anna Boleyn, de tweede echtgenote 
van Hendrik VIII . De oorzaak van deze 
aandoening bleef een raadsel totdat niet 
lang geleden een merkwaardige epidemie 
in het Verre Oosten optrad die bij patienten 
verwante verschijnselen toonde als de En
gelse zweetziekte destijds. De veroorzaker 
was een virus dat men het Hanta-virus 
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noemde. De naam dankt dit virus aan een 
Koreaanse rivier waar tijdens de Koreaanse 
oorlog deze raadselachtige ziekte opdook. 
Deze ziekte was verwant aan de virusziekte 
zonder naam die men nu als Hanta-virus 
heeft kunnen identificeren. Pas rond 1990 
heeft men het raadsel kunnen ontwarren. 
Een belangrijke besmettingsbron zijn daar-
bij de ratten. 

Pest? 
On längs, mede dankzij het DNA-onder-
zoek, vermoedt men dat de zwarte pest 
geen pestziekte is geweest maar een be-
smetting met een virus dat massieve bloe-
dingen veroorzaakt. Daardoor werd het li-
chaam bezaaid met donkere "blauwe plek-
ken" die men wel "teken of aandenken van 
God" noemde. De getroffene stierf binnen 
enkele dagen met bloedingen uit mond en 
neus. Tot voor kort werd deze ziekte vooral 
geweten aan een ziekte die bekend staat als 
"bubonenpest" en die verwekt wordt door 
een bacterie Yersinia pestis. Deze bubonen 
zijn zwell ingen die zieh vooral in de lies
klieren voordeden omdat deze lymfeklieren 
ontstoken raakten. Daarnaast had men de 
longpest een longontsteking waarbij de lon-
gen volledig verbloeden en papperig zijn. 
De besmett ing zou van ratten via insecten-
beten op de mens worden overgedragen. 
Ondanks de goede beschrijvingen van de 
ziekte bleven er toch genoeg vragen over 
die niet goed konden worden verklaard 
wanneer men van een besmetting met de 
pestbacil uitging. Reeds in de Middeleeu-
wen wist men dat men de patient die uit een 
besmet gebied kwam tenminste 40 dagen 
moest isoleren (40 is quarante, ons woord 
quarantaine is hiervan afgeleid). Dit paste 
niet in het beeld van de gewone pest. Even-
min waren bij alle patienten met deze be
smett ing bubo's aanwezig. Bovendien wa

ren niet in alle Steden gei'nfecteerde ratten 
aanwezig. In IJsland bijvoorbeeld zijn er zo 
weinig ratten dat deze niet de verspreiders 
kunnen zijn geweest van twee (zogenaam-
de) pestepidemieen. Een ander feit was de 
rat (rattus rattus) niet en de rattus norvege-
niensis wel de ziekte kan herbergen. De-
laatste rat werd pas gesignaleerd na de eer-
ste pestgolven in Engeland. De komst van 
deze rat valt samen met de epidemie van 
Sudor Anglicus door een Hanta-virus uit-
braak. Bovenal was de z.g. pestziekte veel 
dodelijker dan gewoonlijk bij een echte 
pestgolf werd gezien en ook de versprei-
ding van de zwarte dood over Europa was 
veel sneller, dan bij een pestgolf door 
Yersinia pestis. 

Onlangs verscheen in een gezaghebbend 
blad (Postgraduate Medicine) een artikel 
waarin werd gesteld dat de voor pest ge-
houden Middeleeuwse epidemie vermoede-
lijk tot de ebola-marburg ziektegroep moet 
worden gerekend. Ebola is een riviertje in 
Noord Kongo, waar het eerst deze ziekte is 
gesignaleerd. Ik herinner me dat nog goed 
omdat ik toen (1967) patholoog in Afrika 
was en de schrik er bij iedereen flink inzat. 
O p het ogenblik is er van deze ziekte een 
epidemie gaande in Zuidelijk Afrika die 
veel slachtoffers vergt. Kenmerk van deze 
ziekte zijn eveneens de overweldigende 
huidbloedingen, maar ook de onstelpbare 
bloeding uit de mond en neus . 
De argumenten die de auteurs voor deze 
visie aanhalen zijn te complex, maar ze ge-
ven zeker een nieuw zieht op de vroegere 
zwarte dood die binnen enkele dagen tot de 
dood Voerde. Een aantal historische ken
merken van de ziekte krijgen nu een duide-
lijke plaats. Het maakt ook duidelijk waar-
om geleidelijk aan deze ziekte is verdvve-
nen. Bekijkt men de genealogische gege-
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vens in combinat ie met de ziekteverslagen 
dan ziet men geleidelijk aan dat bij een epi
demie steeds minder mensen stierven en dat 
zodoende in de zeventiende eeuw de ziekte 
vrijwel verdween. De overblijvers na de 
epidemie hadden dus een aangeboren weer-
stand tegen de ziekte opgebouwd. Anders 
gezegd er werden geleidelijk aan in de be-
volking DNA-eigenschappen opgebouwd 
die de dragers van dit D N A een grotere 
weerstand tegen deze ziekte gaven. Dit 
D N A (erfelijke eigenschap) is min of meer 
ontraadseld door het HIV/AIDS-onderzoek. 
Europeanen zijn beter tegen HIV opgewas-
sen dan Afrikanern Dit komt omdat het 
D N A van Europeanen een fout bevat waar-
door toevallig het HIV minder goed in cel-
len kan binnendringen. Ook het Ebola-virus 
gebruikt dezelfde weg, vandaar dat momen-
teel Europeanen waarschijnlijk door het 
optreden van deze fout terzelfder tijd een 
weerstand hebben opgebouwd tegen de 
zwarte pest die geen pest was . Veel andere 
volken zijn minder door de zwarte pest be-

laagd en hebben deze fout dus niet en zijn 
daardoor kwetsbaarder voor het HIV en ook 
voor het Ebola-virus dan Europeanen. 

Men is nu met man en macht bezig om met 
stoffelijke resten van middeleeuwers na te 
zien of deze nog niet deze erfelijke fout 
hadden. In ieder geval lijkt het raadsel 
waarom de zwarte pest (die geen pest was) 
zo snel toesloeg nu wat duidelijker te zijn 
geworden. Daarmee is een historisch mys-
terie waarmee velen zieh hebben bezig ge-
houden wellicht opgelost. Of het zo werke-
lijk is, dat zal de toekomst mogelijk gaan 
leren. 

Wat heeft de genealoog aan dit verhaal? 
Het blijkt dat door de Studie van de genea
logische gegevens in Londen men duideli j-
ke aanwijzingen heeft gekregen. Het zou 
mogelijk ook in andere landen zinvol zijn 
de sterftecijfers van de zestiende en zeven
tiende eeuw tegen dit licht bezien te bestu-
deren. 

Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-
Noord-Brabant en de Bommelerwaard 

Redactie: Piet Sanders 

Het tijdschrift verschijnt vier maal per jaar . Het omvat per nummer rond 80 A-4 pagina's 
vol gegevens uit de regio. 

Opgave abonnementen bij de heer P. Sanders, Donizetti laan 127, 5693 C D Eindhoven. 
De abonnementspri js voor Neder land is: € 28 , buitenland € 37, via bank € 40 , te betalen 
door storting of overschrijving op gironummer 26.48.250 t.n.v. Piet Sanders te Eindho
ven. 

De dubbel-cd van de jaargangen 1977 t/m 2004 wordt verspreid door uitgeverij A L V O . 
De prijs bedraagt € 30. Abonnées op G T M W B hebben 5 € korting en betalen dus € 25 . 
Bestell ing schriftelijk aan uitgeverij A L V O , Buitenwatersloot 142, 2613 SV of via de 
bestelllijst, aan te klikken via onserfgoed.com 
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Wie was jhr. mr. dr. E.A. van Beresteyn? 
JW. Koten 

Wie aan généalogie doet heeft regelmatig 
het woord "Beresteyn" in de mond, de stan-
daard uitdrukking van ons onvolprezen ge
nealogische repertorium, dat zeg maar, mil-
joenen malen in diverse archieven wordt 
geraadpleegd. Het zal met u als met mij zelf 
wel eens zijn vergaan, dat u zieh afvroeg, 
"Wie was die Beresteyn eigenlijk". 

Kort en goed, ELTJO ALDEGONDUS VAN 
BERESTEYN was een buitengewoon be-
gaafde man die op tal van disciplines uit-
blonk, dus niet uitsluitend op het gebied 
van de généalogie. Het is voor mij bijna 
onbegrijpelijk wat hij allemaal op velerlei 
gebieden en op zo'n voortreffelijke wijze 
heeft gepresteerd. Hoewel hij op veel ter-
reinen waarlijk uitblonk zal zijn naam in de 
genealogische wereld met de grootste dank-
baarheid blijven voortbestaan. Hij is tot de 
meeste vooraanstaande genealoog verkozen 
die Nederland ooit gekend heeft. 

Beresteyn stamt uit een vooraanstaand ge
slacht, van oorsprong Amsterdammers . La
ter vest igde de familie zieh te den Bosch. 
De familie bezat de titel 'Heer van Mau
rick'. Een van zijn voorouders was Hugo de 
Groot, geen wonder dat hij enkele studies 
aan deze bijzondere voorouder heeft ge-
wijd. 

Eltjo werd geboren in 1876 in Haarlem ge
boren. Hij studeerde te Utrecht en vormde 
zieh tot een bekend jurist-staatsrecht-
geleerde. Hij promoveerde cum laude op 
Arbeidsreglementen, waarna hij een funetie 
als privaatdocent aan de universiteit kreeg. 
N a een körte ambtelijke période wordt hij 

burgemeester van Veendam en vervolgens 
Tweede Kamer lid voor de Vrijzinnig De-
moeraten (vergelijkbaar met de huidige 
D66) . Hij was een grote bevorderaar van 
kunst en cultuur en grondlegger van allerlei 
organisaties die zieh daarmee bezig hielden, 
zoals het bibliotheekwezen, het filmarchief, 
monumentenzorg en wat zo niet al meer. 
Vooral voor de muziek heeft hij bijzonder 
veel betekend (voorzitter Nat ionale opera), 
het muziekonderwijs (stichter professoraat 
muziekwetenschappen te Utrecht) , de mu-
ziekui tvoer ing (voorzi t ter Toonkunst ) . 
Daarnaast toonde hij op velerlei wijzen een 
grote sociale bewogenheid en hij was zeer 
moedig tijdens de oorlog. 

Zijn grote belangstell ing voor de généalo
gie kwam reeds vroeg tot uiting, niet alleen 
in een groot aantal publicaties maar ook op 
organisatorisch gebied. Zo was hij oprichter 
van de Stichting Neder lands Patriciaat 
(1930), stichter en beheerder van de Icono-
grafische verzameling C B G (1935) en in 
1945 oprichter en directeur van het CBG. 
Hij opende in 1947 een leeszaal, zodat de 
bronnen voor iedereen toegankelijk werden. 
Hij heeft daarmee veel aan de popularise-
ring van de généalogie bijgedragen. 

De algemene waarder ing voor zijn inzet 
voor het Neder landse culturele erfgoed 
bleek uit de toekenning van het Comman-
deurschap van de Orde Oranje Nassau en 
het r idderschap Neder landse Leeuw. Voorts 
was hij raadadviseur op het ministerie van 
OKW. 

In 1948 k w a m aan dit zeer welbesteed le-
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ven niet geheel onverwacht een einde. Op 
zijn graf staat o.a. gebeiteld: 
Door zijn grote gaven heeft hij in een werk-

Brigade Raalte , Het W a p e n der Konin-
klijke Maréchaussée te paard in Raalte. 
Auteur R. Oude Vrielink-van Zuidam 
De Brigade Koninkli jke Maréchaussée in 
Raalte werd in 1890 opgericht als onder-
deel van de Derde Divisie en deed dienst 
tôt aan de Tweede Wereldoorlog. De orga-
nisatie, de taken en de huisvesting worden 
besproken, aangevuld met belevenissen en 
herinneringen aan het kazerneleven. Er zijn 

zaam leven veel tot stand gebracht voor 
Künsten en Wetenschappen". 
Dat is geen woord teveel 

Boekennieuws 
achtereenvolgens dertien br igadecomman-
danten geweest. Van alien is een biografie 
is opgenomen. Ook worden verschil lende 
andere maréchaussées besproken. Aile ma
réchaussées, die traceerbaar waren, worden 
in de bijlagen genoemd. 
Het boekje is ingenaaid, telt 114 pag. met 
illustraties en index. De prijs bedraagt 15 
euro. ISBN 90-7142-940-7. 

Gratis voor abonnees voor zover de plaatsruimte dit 
toelaat. Maximaal per /aar 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 ge'interesseerden. 

Aaltje Booij 
Op 19 december 1875 werd in Obdam geboren 
Gerrit Booij, moeder is Aaltje Booij, dienstbode 
te Obdam. Op de geboorte akte van Gerrit Staat 
dat aangifte is gedaan door de geneesheer en 
verloskundige, bij gebreke van den vader. Gerrit 
kreeg dus de achternaam van zijn moeder. In het 
archief van Hoorn is een dienstbode register, 
maar daar Staat Aaltje niet in. Zij werkte al in 
Obdam, toen het register werd ingesteld. Na een 
paar jaar is zij weer richting Zaanstreek vertrok-
ken. Ook in Krommenie kon ik haar niet terug-
vinden. Gerrit trouwde 8 mei 1913 te Eist (Gld) 
met Geurtje van Wijk afkomstig van Lent ge-
meente Nijmegen. Gerrit overleed op 22-12-
1943 te Krommenie. Wie weet wie de ouders en 
grootouders waren van Aaltje Booij. 

Vragen en contacten 
Jaap Booij, Zeeloodsenlaan 83, 1785 BM Den 
Helder 

Tel. 0223-635340, e-mail: jac.booij@planet.nl 

Graman 
Jan Graman körnende uit het Munsterland 
(waarschijnlijk het tegenwoordige grensgebied 
Drente/Overijssel) geb. geschatrond 1719, ge-
trouwd 1) rl749 met Greetje Gerritsdr. (rl720 / 
6-1-1751), getrouwd2) 12-8-1753 Heemskerk 
metNeeltje Jacobs Capteijn (18-10-1721 /3 -4 -
1776) 
Gezocht ouders en gezins- en familieleden. 
Peter Neve, Mahlerstraac 22 - 1962 EG -
Heemskerk 

Tel. 0251.242193, e-mail: pe.neve@hetnet.nl 

Hutten-Edelmeijer 
Omstreeks 1830 huwt Jan Albert Hutten (die 
vanuit Hellendoorn naar Zwolle / Zwollerker-
spel is getrokken) waarschijnlijk in Amsterdam 
met Sophia Wilhelmiena Maria Edelmeijer, 
dochter van Frederik Edelmeijer en Catharina 
Margretha van Maasland. Dit huwelijk is tot nu 
toe niet gevonden. Sophia overlijdt op 12 maart 
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Zij krijgen zes kinderen, waarvan er twee jong 
overlijden: Catharina Margaretha - Maria Jose-
pha ( t ) - Sophia Maria - Frederikus - Maria 
Josepha, Johannes Adrianus Albertus (f). 
De stamboom van Hutten zet zieh voort met 
Frederikus. Informatie graag naar de redactie. 

Sluijse van Heusden 
Een voorvader in de rechte lijn (10e generatie): 
Willem van der Sluijse van Heusden (geb. te 
Heusden 1603- overl. ca 1680/85) heeft het 
grootste gedeelte van zijn leven in's Hertogen-
bosch gewoond. Hij was apotheker van beroep, 
maar komt op latere leeftijd steeds voor als 
presbiter (pbr.) 
Waarschijnlijk heeft hij zieh, nadat zijn vrouw 
was overleden, tot priester laten wijden. Mijn 
vragen zijn: Waar zou hij zieh hebben kunnen 
laten wijden (immers, de katholieke kerk was in 
die période verboden)? 
Had hij dispensatie nodig omdat hij weduwnaar 
was? Waar zou ik hierover gegevens kunnen 
vinden/verkrijgen? 
Jacqueline de Heusden gezegd van der Sluyse, 
Poortersdreef 75, 3824 DM Amersfoort 
E-mail: elsenjacqueline@casema.nl 

"Werkkampen" 
Toen wij hier vorig j aar September in Lathen 
kwamen te wonen, kende ik dit gebied natuur-
Iijk nog niet uitgebreid, zo had ik nimmer ge-
hoord, dat er in Emsland al in 1932 kampen 
waren ingericht voor tegenstanders van het nati-
onaal socialisme van Hitler en zijn trawanten. 
Deze kampen, 15 in totaal, waren aanvankelijk 
voornamelijk werkkampen voor de tegenstan
ders, maar werden langzamerhand deels omge-
vormd tot concentratiekampen, hoofdzakelijk 
voor gevangen genomen krijgsgevangenen; en 
gearresteerde personen uit de bezette gebieden 

A a n di t n u m m e r w e r k t e n m e e : 

H. Klunder, Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft 
JW. Koten, Weezenhof 21-07,6536 JRNijme-
gen 
H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV 
Delft 

waaronder Nederland. Ook werden hier perso
nen ondergebracht die in Duitsland te werk wer
den gesteld. Later kwamen hier ook heel veel 
Russische krijgsgevangenen, en daarvan zijn er 
zeer velen omgekomen. 
Ook is het mij bekend, dat er Nederlanders heb
ben gezeten, op monumenten met namen. kö
rnen Nederlands klinkende namen voor, maar de 
herkomst weet ik niet. 
Van een persoon, weet ik de naam, die kwam ik 
bij toeval tegen, hij was als militair krijgsgevan-
gen genomen op de Grebbeberg en afgevoerd 
naar een werkkamp dicht bij Meppen. Hij was 
afkomstig uit Almelo en later woonachtig en 
overleden in Zwolle. 
Meer namen weet ik niet. Wel is er een infor-
matiecentrum in Papenburg, waar ik misschien 
meer informatie kan verkrijgen, maar zonder 
namen is het in archieven moeilijk zoeken, en ik 
weet ook niet of die archieven er zijn en open-
baar zijn. 
Mijn vraag is dan ook, kent u eventueel mensen 
met naam en eventuele herkomst die in een van 
die kampen gezeten hebben voor een korte of 
längere période. 
De kampen hebben gelegen in Meppen, Ober
langen, Esterwegen, Asschendorf, Wesuwe, 
Versen, Fullen, Dahlen, Walchum, Neusustrum, 
Gross Hesepe enz. of in die directe omgeving, 
op de hoogte van Drente, zo tussen Emmen en 
de Eems-Dollart, en die gevangenen hebben 
praktisch allemaal in het veen moeten werken, 
en mede aan hen hebben wij het te danken, dat 
wij daar nu met droge voeten kunnen wonen. 
Anderen werden tewerkgesteld bij particulieren 
en bedrijven. 
Anton Heijmerikx, Schwetenkamp 5, 49762 
Lathen, Duitsland 
E-mail:anton@heijmerikx.nl 

H.K. Nagtegaal, Sibeliuslaan 4, 2625 ZC Delft 
R. Oude Vrieland -van Zuidam, 't Jagertje, 
Burg. Kerssemakersstraat 45, 8101 AM Raalte 
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rfgoed 
i.s.m. Gen. Ver. Prometheus 

M E E S T E R E N v a n d e n A r m e n , 

-n-Gecft-Mceftcrcn , oftc Regenten 
van het Weeshuis. 

'9 

lo Nov. ij4f> 
Vrank Tielmanfz. 
Mich: Janfz Camerlingh,cfr. 

4 I Aug, IfÖJ, 

9 Nov. 1546. 

Frans Willemlz van Boder 
gom , oliit 11 Afrit 1560. 

QNW, 15-49. 

Adriaen Claefz van Adri-
chetn , obiitt Maart 1559. 

10 Nov. 1553. 

Gerrit Jacob Hovenzoon, 
obiitijjvly 15-69. 

10 Nov. 1555. 

Huigh Cornclifz de Groot, 
»ii« \% April 15-67. 

Jan Pieter Janfz, ob.i4$ept. 

ioA'w. 15-5-9. 

Lambert Michielfzvtn Krie-
kenbeek. 

9 Nsv. ijäo, 

Adriien Jacobfz de Bruin. 

9 Nov. 1 f <?3-

n-| Jan Jan Aperfz van Melif-
9-1 dyk. 

b. 

er 

9 ATa«. 15-64.. 

Jan Janfz Sasbout. 

Com. Janfz Cruifert. 
Matthys Gerritfz. 
Pieter Pieterfz Opmeer. 

9 Nov. 1566, 

Adr. Simonfz van Groenc-
wegen , ob. 1603. 

Pieter Pieterfz van Beau« 
mont, obi:t%Q*ly itfor. 

Michiel Cornelifz van den 
Velden. 

loNov. 15-67. 

Huig Jacob Bruinfz vander 
Duften, 0*. 31 1587. 

10 Nov. 15-68. 

Adriaan Jacob Bruinfz van 
der Duflen,e/>.2i 

Huig Janfz van Groenewe-
ge'n. 

Hendrik Vrankenfz van 
Diemen, ob. z^Dec. 1606. 

9 JVbv. 15-69. 
Jan Cornelifz van Heems-

kerkvanBeeft, eb.i^Mey 

ioNcv. 1570. 
M r . Com. Janfz Coninck, 

ob. %6Dec. \ <%z. 
10 
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Redactioneel 
Aan het eind van dit abonnementsjaar een 
redactioneel. 
Als zovele kranten, tijdschriften en ook ver-
enigingen moeten wij dit j aa r afscheid ne-
men van iets meer lezers dan in vroegere 
jaren het geval was . Vaak met een toelich-
ting in de geest van: bedankt voor uw 
mooie blad maar we moeten bezuinigen. 
Wel is er enige verschuiving van Ons Erf
goed naar Computergeneaal. 

Inderdaad lijkt het er sterk op dat vooral 
voor vele ouderen een tijdperk van versobe-
ring is begonnen. Dit wordt mogelijk enigs-
zins in de hand gehouden door de scherpe 
concurrentiestrijd van o.a. de supermarkten, 
maar de lastenverzwaring lijkt er niet om te 
liegen. 
Längs allerlei wegen pogen de plaatselijke, 
regionale en landelijke overheden direct of 
indirect de belast ingdruk op te voeren, 
waarvoor de werkenden dan weer compen-
satie wensen. Daarbij en mede ten gevolge 
daarvan wordt steeds meer arbeid verscho-
ven naar de läge Ionen landen. En vandaag 
de dag geldt dat niet alleen voor simpel 
werk maar ook voor hoog gespecial iseerde 
arbeid, zodat het steeds moeilijker wordt 
hier aan de slag te komen en te blijven. Een 
van de consequenties is dat er een zekere 
structurele werkeloosheid ontstaat en dat 
deze mensen ook weer door de gemeen-
schap moeten worden onderhouden. 
Dat er daarnaast hoge tot zeer hoge salaris-
sen worden verdiend door de bedrijfstop 
werkt niet st imulerend voor de anderen om 
te bezuinigen. 

Daarnaast worden er de nodige klanton-
vriendelijke maatregelen genomen zoals het 
opheffen van een aantal postkantoren, iets 

wat vooral ouderen treft. 

Enfin, dit is geen politiek tijdschrift. Hoe 
dan ook, vooral voor hen, die om economi-
sche redenen hebben moeten afhaken, hoop 
ik op een kentering ten goede. 
Wij wensen u allen in ieder geval voor het 
körnend jaar het beste toe. 

Voor ons betekent deze gang van zaken, dat 
we zoals vele anderen moeten zien rond te 
komen van een geringer bedrag, te meer 
omdat we de abonnementsgelden een aantal 
jaren niet hebben aangepast. Hoe dan ook, 
ook het körnend jaar zullen we ons best 
doen u veel goede interessante en nuttige 
informatie te leveren ter verrijking van ons 
aller hobby, de genealogie. 

Naast de informatieve artikelen zullen we 
op verzoek weer trachten geregeld paleo-
grafische stukjes en termen van vroeger op 
te nemen. 

Naast de overzichten van de door ons te le
veren banden, boeken en cd /dvd ' s hebben 
we ook de agenda naar het internet ver-
plaatst. Dit om twee redenen: 1. W e wilden 
wat uitgebreider de verschillende activitei-
ten, die op genealogisch en heraldisch ge-
bied plaats vinden, bekendheid geven. 
2. Men houdt niet steeds rekening met onze 
verschijningsfrequentie en - d a t a . Vaak krij-
gen we mededelingen te laat om nog op te 
kunnen nemen, terwijl het toch om interes
sante bijeenkomsten gaat. 
Wij weten dat niet iedere genealoog ge-
bruik van de Computer en het internet 
maakt, maar veelal is er wel iemand in de 
nabijheid, die dat met liefde even doet. 
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Over mombers, binnenmoeders, regentessen 
en weesmeesters (1) 
D e z o r g v o o r o n m o n d i g e o u d e r l o z e k i n d e r e n v a n u i t g e n e a l o g i s c h p e r s p e c t i e f 
JW. Koten 

Wanneer men op het internet op het woord 
"momber " of "momboor" (momboir) zoekt 
ziet men al "scol lend" talrijke interessante 
genealogische sites voorbij glijden. Hierbij 
worden niet alleen de namen van de mom
bers genoemd maar meestal ook de pupillen 
die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Verder 
vindt men nogal wat zakelijke (erfrechte-
lijke) gegevens. Ik noem data over de ver-
deling van erfenissen, de verkoop van ei-
gendommen die door nalatenschap aan de 
voogdijkinderen toebehoren, aanstellingen 
van voogdijschap (voogdijstelling) e.d. Zul-
ke zaken worden immers meestal door deze 
momber geregeld. Gewoonli jk worden in 
dit kader voogdijkinderen met de algemeen 
gangbare term pupillen aangeduid. Wij 
doen dat dus ook. Hoewel heel wat publica-
ties over de voogdij beschikbaar zijn, leek 
het de redactie goed om in dit artikel een 
gei'ntegreerd beeld van deze zorg te geven. 
Wij hopen u hiermee een handleiding aan te 
reiken zodat u zieh snel in deze complexe 
materie kunt orienteren. 

Voogdijgegevens een belangrijke genea
logische bron 
Voogdijstell ing is een belangrijke genealo
gische bron die zeker de moeite waard is 
om bij het onderzoek te betrekken. Ik 
spreek dan nog niet eens van de vele func-
ties die met de zorg van voogdijkinderen 
zijn verbonden. Voogdij en alles wat er 
mee samenhangt is een zeer complex ge-
heel. Het omvat niet alleen een veelheid 
aan regelingen met betrekking tot de directe 

zorg van pupillen, maar omvat ook de di
verse functies en instellingen die zieh met 
de wezenzorg bezig hielden. Wie weet trou-
wens nog wat binnenvaders , weesmeesters , 
naaimaitressen, datieve voogden, enz. zijn. 

Doelstel l ing 
Dit artikel tracht een overzicht te geven van 
het brede spectrum van voorzieningen voor 
de onmondige pupillen waarbij een groot 
aantal thans niet gangbare beroepen wordt 
toegelicht. W e informeren u tevens over de 
vele instanties die met de zorg voor onmon
dige ouderloze kinderen (voogdij , verzor-
ging, toezicht, weeskamer, weeshuis) belast 
waren. Daarnaast beschrijven w e de levens-
omstandigheden van de pupillen zelf, die 
onmondig zonder ouderlijke zorg aan de 
gemeenschap ter verzorging werden over-
gegeven. Deze pupillen zijn overwegend 
wezen en halfwezen (onmondig kind waar-
van een der ouders is overleden) . Soms was 
immers de achterblijvende ouder niet in 
Staat het kind zelf groot te brengen. Inbe-
grepen zijn ook vondel ingen: kinderen die 
door hun ouders om de een of andere reden 
werden verloochend, en door anderen wer
den gevonden om op kosten van het alge
meen te worden groot gebracht. Dan is er 
de groep kinderen waarbij de ouders gees-
telijk of sociaal onbekwaam waren om hun 
kinderen op te voeden en die om wisselen-
de redenen uit de ouderlijke macht waren 
ontzet. 
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Opvatt ingen over wezenzorg 
Binnen de joods-christel i jke traditie werd 
de noodzaak van extra mededogen voor de 
ouderloze kinderen sterk benadrukt. In veel 
passages van de Thora werd deze zorg zeer 
bijzonder aanbevolen. Hulp aan wezen 
werd dan ook als belangrijke vorm van 
barmhartigheid gezien die in christelijke 
kerkelijke kringen later sterk werd aange-
moedigd. Zorg voor weduwen en vooral 
voor wezen werd als toetssteen van de ste-
delijke beschaving beschouwd. Het benade-
len van weduwen en wezen werd in bijbelse 
termen als een wraakroepende zonde ge-
kenschetst . Kennelijk moest men met de 
zwaarste sancties dreigen om misbruik te-
gen te gaan. Vooral vermögende wezen 
werden vaak het slachtoffer van de grijp-
grage handen van de overheid en/of fami-
lieleden. Vaak hadden dergelijke wezen een 
treurig lot; zij stierven j o n g door ondervoe-
ding, verdriet en andere misère. Vaak werd 
hun erfdeel door familieleden of anderen 
geplunderd. 

Hollands erbarmen voor wezen 
Hoewel men het ook niet te rooskleurig 
mag voorstellen, was in de zestiende eeuw 
de wezenzorg in Neder land redelijk goed 
georganiseerd. .Daar mögen we best een 
beetje trots op zijn. Veel buitenlandse be-
zoekers getuigden dat deze zorgtaken in 
Holland voorbeeldig waren geregeld, zeker 
in vergelijking met de ons omliggende na-
ties. Inderdaad, de Hollanders waren in het 
verleden gul voor de echte noodlijdenden. 
Daar werden weeskinderen in het bijzon
der toegerekend, omdat zij buiten eigen 
schuld in deze hulpeloze toestand waren 
geraakt. De collectieve wezenzorg sloot 
goed aan het de protestantse nogal legalisti-
sche ethos. Men was gul maar de schenkin-
gen moesten wel goed geadministreerd en 

verantwoord worden besteed. Veel van de
ze zorgverplichtingen zijn dus schriftelijk 
uitvoerig vastgelegd. Vandaar dat we hier 
met een belangrijke genealogische bron te 
doen hebben. Bedenk hierbij dat de kans 
om wees te worden vroeger zeer groot was . 
Tot ca. 1850 bedroeg de gemiddelde le-
vensduur van mannen minder dan 40 jaar . 
Afhankelijk van de omstandigheden over-
leefden ongeveer 1 op de 20 vrouwen het 
kraambed niet. Nederland rond 1840 kan 
men enigermate vergelijken met de ontwik-
kelingslanden nu. Wezen, weduwen en we-
duwnaren waren een alledaagse gegeven. 
De gemiddelde duur van een huwelijk was 
1 0 - 1 5 jaar. Bleef een man met kinderen 
ongehuwd achter, dan hertrouwde deze 
snel. De hertrouwkansen van een weduwe 
met kinderen was minder groot en het lot 
van deze halfwezen was vaak miserabel. 

Veel documentatie aanwezig 
De talrijke weeshuizen, weeskamers en be-
sluiten van schepenbanken hebben nogal 
wat archivalia opgeleverd die zowel in al-
gemene boeken als gespecialiseerde artike-
len werden besproken. Gedenkboeken van 
weeshuizen en andere zorginstellingen ge
ven nogal eens genealogisch interessante 
gegevens. Vooral de laatste j a ren is vrij wat 
over de weeshuizen en weeskamers gepu-
bliceerd. Daarnaast zijn er veel academi-
sche proefschriften versehenen die de wees
kamers en de jur idische kanten van de 
voogdij beschrijven. De zorg voor wezen is 
weliswaar van alle tijden geweest , maar uit 
de vele studies blijkt echter wel dat de op
vattingen, de doelstellingen en de regle-
mentering van deze zorg zeer tijd- en 
plaatsgebonden waren. Kort door de bocht 
gesteld: iedere plaats, tijd of groep had zijn 
eigen tradities. Men hield daarbij sterk vast 
aan eigen opvattingen en beginselen. Aan-
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vankelijk was deze zorg een kerkelijke aan-
gelegenheid, geleidelijk aan werd wezen
zorg (mutatis mutandis pupil lenzorg) 
staatszorg. 

Historische ontwikkel ingen van de we
zenzorg (voogdij) 
Voor het lokaliseren en interpreteren van 
voogdij gegevens is het zinnig vier histori
sche fasen te onderscheiden. Ieder van deze 
perioden had wat de voogdij betreft zijn ei
gen uitwerking, zijn eigen documentatie en 
zijn eigen juridische grondslag. 

(1) De Middeleeuwen 
Hiertoe wordt globaal de periode van de 
late Middeleeuwen gerekend, de periode 
van ± 1100 tot ± 1560 waarin vooral de 
kerk een overheersende rol had. De katho-
lieke kerk hield de gelovigen voor dat ar-
moedebestr i jding een vorm van (zelf) 
heiliging was . Om het simpel te formule-
ren. Wie goed voor de wezen zorgde be-
voordeelde ook zieh zelf omdat de gever 
voor zijn goede daden extra goddelijke 
gunsten (aflaten) kreeg. Daarbij fungeerde 
de plaatselijke kerkgemeenschap als een 
soort "afdeling van sociale zaken" 1 . De ker
kelijke zaken werden aanvankelijk door de 
c le rus 2 beheerd, omdat deze de kunst van 
rekenen, schrijven en beheer kende. Vanaf 
het midden van de zestiende eeuw zien we 
de opvattingen over de sociale zorg gelei
delijk veranderen. Steeds meer stedelijke 
bestuurders en regenten (dus niet clerici) 
gaan zieh met deze zorg bemoeien, waarbij 
met name name het boek "Subventione pau-
perum"' van de wereldbefaamde Ludovicus 
V i v e s 4 als een soort beginselprogramma 
mag worden beschouwd. 

Karel de Vijfde die in 1515 het gezag over 
onze streken verwierf, was een belangrijk 

initiatiefnemer wat betreft deze armenwet-
geving. Zijn regeerperiode wordt geken-
merkt door een economische crisis, mede 
door politiek wanbeleid, hongersnoden, 
overstromingen en enkele grote epidemie-
en. O p 7 Oktober 1531 gaf Karel V een or-
dinantie uit om de bedelarij te beteugelen 5 , 
die sterk steunde op het gedachtegoed van 
Vives. Door dit plakkaaf 6 werd de stedelij
ke armenzorg in een meer algemeen wette-
lijk kader geplaatst 7 . Drie doeleinden wer
den nagestreefd, het beteugelen van de be
delarij, de centralisatie van de armenkassen 
en vooral ook een arbeidsdwang voor bede-
laars die tot werken in Staat waren 8 . Deze 
ordinantie sloeg (naar het leek) een princi-
pieel andere weg in dan wat voorheen 
gangbaar was. In feite was het echter een 
bevestiging van geleidelijk gegroeide nieu-
we opvattingen, dus minder kerk en meer 
staat. Het plakkaat voegde toch ook enkele 
n ieuwe d e m e n t e n aan de armenwetgeving. 
Dit is de reden waarom deze regelgeving 
wel als grondwet voor de bedel ing wordt 
beschouwd. Het principieel n ieuwe van de
ze regelgeving was dat de a rmoede staats
zorg werd, die bovenstedelijk moest wor
den aangepakt, met een algemeen beleids-
plan. Verder werden de Steden verplicht re
gisters aan te leggen van wie wel en wie 
niet voor bedeling in aanmerking zou mo-
gen komen en voorts hoeveel men mocht 
uitkeren. Voor de genealoog is dit een be
langrijk gegeven. 

(2) Het tijdvak van de Republiek (± 1560-
1800) 
Bij de reformatie in de laatste periode van 
de zestiende eeuw werden veel kerkelijke 
zorginstellingen verder gei'nstitutionali-
seerd. Dat gold vooral de wezenzorg . De 
zorg voor wezen en vondel ingen werd min 
of meer een overheidstaak. N a de reforma-
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tie gingen dus de vroegere katholieke in
stell ingen geleidelijk aan over in overheids-
lianden. Veel veranderde er echter niet aan 
de opzet en de inrichting van deze zorg. 
Wel kregen deze instituties een sterke pro-
testantse signatuur. Het protestantisme was 
immers een semi-staatsgodsdienst gewor
den. Wat vroeger dus door de clerus 
(algemene naam van katholieke geestelij-
ken) werd gedaan kwam nu vol ledig in han-
den van stadsbestuurders en de "regenten" 
die de stedelijke elite (= uitverkorenen) 
vormden. 

Belangrijk was dat er zieh binnen de protes-
tantse samenleving een nieuwe visie wat 
betreft de armoedebestr i jding aftekende. 
Niet de persoonlijke liefdadigheid en heili-
g ing 9 telden, maar vooral de "effectiviteit en 
het resultaat van de hulpverlening". Anders 
gezegd, niet de goede bedoeling telde maar 
vooral het effect van de handeling. Het 
sleutelbegrip werd nu "goed georganiseerde 
en verantwoorde zorg". Vooral de wezen
zorg kreeg prioriteit, het werd een symbool 
voor het prestige en de beschaving van de 
stad. Weeshuizen werden vaak met veel ar-
chitectonisch allure opgezet en waren de 
trots van de stad. De rechtspositie van we
zen kreeg een steviger basis waarbij zowel 
plaatselijke gebruiken als elementen uit het 
Romeinse recht als uitgangspunten werden 
aangenomen. De noodzaak tot bedelen, zo
als bij de vroegere wezen door de overheid 
was toegelaten, werd grotendeels een zaak 
van het verleden. Insteek werd de weeskin-
deren van staatswege een goede opvoeding 
te geven. Van de beschikkingen over voog
dijstelling, de plaatsing in voogdij gestich-
ten e.d. zijn nogal wat gegevens gedocu-
menteerd. Vooral als de wees via een nala-
tenschap vermögend was . Dan moest dit 
bezit via maatregelen tegen grijpgrage fa-

milieleden en andere gauwdieven worden 
beschermd. Dit werd dan een bestuurlijke 
zorg van stadsbestuur - stadsmagistratuur, 
of (op het platteland) door schout en sche-
penbank - van eerste orde. In steden werd 
voor het beheer van de nalatenschap door 
de vroedschap (stadsmagistra-tuur) een 
nieuw lichaam gecreeerd: de weeskamer. 
Deze weeskamer was dus geen weeshuis , 
maar een door de stedelijke overheid inge-
richt instelling die moest voorkomen dat de 
nalatenschap van weeskinderen door voog-
den-familieleden werd geplunderd. 

(3) De Napoleontische periode tot het begin 
van de 20ste eeuw (± 1800-1902): het tijd-
vak van het pauperisme en de industrialisa-
tie 
Er is amper een naargeestiger tijdvak ge-
weest dan het begin van de negentiende 
eeuw. Deze periode kreeg later de naam 
van de periode van het pauperisme (pauper 
= a r m e 1 0 ) . Het was ook de periode van de 
Jan Salie-geest. Het was een periode van 
een gemis aan nationale daadkracht. De 
oorzaak is een vastgelopen economisch sys-
teem, overbevolk ing" , een de mens niet 
ontziende industrialisatie, oorlogen en een 
uitzonderlijk slecht klimaat. Bestaande 
zorginstellingen waren niet meer opgewas-
sen om te voldoen aan de toenemende 
vraag. Door onze verzuiling waren veel 
zorgactiviteiten versnipperd en het zorgsys-
teem werkte daardoor niet meer efficient. 

Een radicale verandering van de wezenzorg 
vond plaats tijdens de Franse periode toen 
alle burgers gelijk werden gesteld en een 
meer sociaal-liberale wind ging waaien. 
Het begrip standsrecht verdween, het ver-
schil tussen de stadsbewoners werd opge-
ven. Ook tussen burgers met verschil lende 
kerkelijke denominaties werd geen onder-
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Amsterdams Burger Weeshuis. De meisjes droegen onder meer een rood-zwarte rok, de jon-
gens een rood-zwarte buis 

scheid meer gemaakt (op papier althans). 
Eveneens werden burgers van stad en plat-
teland meer gelijkgeschakeld. Daardoor 
kwamen allerlei oudere regelingen op de 
helling. Omdat het verschil tussen burger 
en niet-burger verdween was de motivering 
voor aparte "burgerweeshuizen" (oorspron-
kelijk bedoeld voor kinderen van ouders 
met stadsrechten) komen te vervallen. Een 
nog g ro t e reoms lag was dat, door de gelijk-
heid van religies, katholieke wezen in bur-
ger/stadsweeshuizen konden worden opge-
nomen. Oude op religie gebaseerde instel-
lingen kwamen in de problemen of werden 
gewoonweg genationaliseerd. 

Geleidelijk aan werden wij een eenheids-
staat waarbij de stedelijke en provinciale 
autonomie voor een deel verdween. Toch 
bleef men wat betreft de wezenzorg tijdens 
de Bataafse periode nog heel sterk aan de 

vroegere tradities kleven. Veel n ieuwe 
plannen hadden immers onvoldoende finan-
ciele draagkracht. Een poging tot een meer 
uniforme voogdijwet geldend voor geheel 
Holland en gebaseerd op Hollandse begin-
selen, werd in 1809 gei'ntroduceerd, dus tij
dens de regering van koning Lodewijk Na
poleon (1806-1810) . De voogdijregeling 
veranderde plotseling en drastisch toen wij 
in 1810 een Franse provincie werden. W e 
kregen een nieuwe regeling voor de voogdij 
die op het Franse burgerlijke wetboek 
(beter bekend als code civil) was gebaseerd 
en die in 1811 hier met kracht werd doorge-
voerd. De voogdij werd zeer nauwkeurig 
gecodificeerd. Een volledig hoofdstuk van 
het burgerlijk wetboek werd aan het voog-
dijschap gewijd (zie boek I, titel 15 en 16). 
Deze "code civil" zou ook na vertrek van de 
Fransen gehandhaafd blijven en als burger
lijk wetboek verder worden voortgezet . On-
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getwijfeld was deze nieuwe opzet een ver-
betering. Maar de Franse bepalingen h i d 
den echter te weinig rekening met wat in de 
loop der tijden binnen de Neder landse con
text was gegroeid. Goede overgangregelin-
gen ontbraken. Daardoor werden de nog 
bestaande weeskamers opgezadeld inet al
lerlei n ieuwe Franse wetten die met de nog 
heersende oude gebruiken niet spoorden. 
De regeling voor de geërfde goederen van 
de voogdijkinderen toonde nogal wat lacu
nes Tijdens de eerste période van het Ko-
ninkrijk waren daarom diverse aanpassin-
gen van de Napoleont ische wetgeving 
noodzakelijk. Ik noem de wijziging van 
1838, die een majeure aanpassing van de 
zorg voor de nalatenschap van wezen in-
hield. Dit jaartal is voor de genealoog voor 
het lokaliseren van de bronnen erg belang-
rijk. 

No ten 
1. Kerkelijke goederen waren heilig. Dat wil 
zeggen dat zij buiten het normale economische 
verkeer vielen en dat zij daardoor buiten het 
bereik van een hebberige soeverein waren. 
2. Clerus afgeleid van het Latijn, dat geestelijke 
betekent. Dit woord wordt later de ambtelijke 
naam klerk. 
3. De ondersteuning van de armen. 
4. (1492-1540).. De eigenlijke naam is Juan 
Luis, een Joods-Spaanse vluchteling uit Spanje, 
studeerde aan de Sorbonne te Parijs, werd huis-
leraar in Brugge. Was tijdelijk hoogleraar te 
Leuven en Oxford. Ludovicus had tijdelijk een 
positie aan het hof van Breda waar hij de derde 
zeer invloedrijke echtgenote van graaf Hendrik 

de Derde van Nassau (Hendrik was ook 
getrouwd geweest met de oerlelijke Françoise 
Savoye, daarna met Claudia Chalon van het 
prinsdom Oranje), de schatrijke Mencia Men-
doza onderrichtte. Vives was zeer bevriend met 
Erasmus (te Leuven), Thomas More (Oxford) 
en later met paus Adrianus IV, de sobere Hol-
landse paus, die orde op zaken Steide- in Rome. 
Hij stierf onder behoeftige omstandigheden in 
Brügge. 
5. De période van 1500-1575 moet als een cri-
sisperiode worden beschouwd met veel koude-
golven, dijkdoorbraken, overstromingen, epi
demische ziekten en hongersnoden. 
6. Een gezegeld stuk genoemd naar de zegel of 
plak (vergelijk met de zilveren en gouden plak-
ken). 
7. Ook in Duitsland had Karel V zulke wet
geving uitgevaardigd. In tal van andere landen 
werd zijn voorbeeld gevolgd. 
8. Het is aardig er op te wijzen dat deze katho-
lieke vorst elementen bij de armoedebestrijding 
aanvoert die uit Lutherse hoek kwamen en die 
hier en daar in Duitsland gangbaar waren ge
worden. Het was een beetje wie niet werkt zal 
niet eten. De bedeling richtte zieh daarom 
vooral op mensen die niet konden werken. 
9. De basis voor de katholieke liefdadigheid 
was een behoefte aan zelfheiliging. Bij de pro-
testantse ethiek was iedere goede daad de wer-
king van de goede geest in de mens. Vandaar 
dat de uitwerking van de goede daad meer aan-
dacht kreeg dan de bedoeling daarvan. 
10. Het was vooral de Britse dominée die Steide 
dat door de toegenomen bevolking (mede door 
de invoering van de aardappel) de voedselpro-
duetie ontoereikend was. 

Op www.onserfgoed.com vindt u 
o.a. een overzicht van de door ons 

leverbare boeken, cd/dvd's met be
stellest en een uitgebreide agenda 

Ons Erfgoed, 13e j rg . nr. 6, november 2005 , blz. 225 

http://www.onserfgoed.com


Speurtocht naar de Middeleeuwen (10) 
- een excurs 
W.J. Scholl 

De Harderwijkse recognitieboeken biedert de mogelijkheid genealogische verbanden te 
leggen, maar ze geven ook een aardige indruk van zeden en gewoonten in vroegere tij-
den. In deze aflevering ligt de nadruk wat meer op het laatste al zullen we de genealogie 
niet uit het oog verliezen. 

Inleiding 
Bij het speuren voor de gegevens in aflevering 9, stuitte ik op twee mannen die aanvanke-
lijk elkanders vijanden, maar later meer kameraden leken te zijn. Het leek of de stukken 
eikaar tegenspraken, dus dat vroeg om nader onderzoek. Dat leverde een authentiek beeld 
op van een aantal gebruiken, wellicht bekend, maar toch weer verrassend nu het zo con-
creet wordt. Een van de twee mannen Staat in een bepaalde verwantschap tot het bespro-
kene in aflevering 9, zodat we, met een knipoog naar de artikelreeks van mederedacteur 
Koten, deze aflevering als ondertitel mee kunnen geven: 

Moord en doodslag in genealogisch perspectief 

Het genealogisch perspectief 
Als eerste persoon in dit drama bekijken we Gerrit Jansz. In deze Gerri t zie ik een zoon 
van Jan Geritsz die in eerste echt gehuwd was met een van Lynnen (mogeli jk Geertruyd 
genaamd) en in tweede echt met Geritken of Geertken van Vanevelt . Zie schema 13 in 
Ons Erfgoed nr. 4, jul i 2005, blz. 145. Gerrit erft in 1546 namelijk van zijn 'moye Griet 
van Vaneve l t ' 1 , heeft een oom Thomas van Vanevelt die zieh, met zijn zoon Maes , voor 
hem borg stelt 2 en Gerrit heeft een huis in de Hogebruggestraat op de hoek bij de Hoge-
bruggepoor t J . Wat deze laatste opmerking betreft: Jan Gheritsz bekent in 1488, bij het 
aangaan van zijn huwelijk met Geertken van Vanevelt , zijn voörkinderen voor hun moe-
ders goed o.a. de helft van zijn huis gelegen voor de Hogebrugge 4 . Aan het slot van afle
vering 9 zagen we Gherit Jansz genoemd als broeder van heer Henrick van Lynnen 5 . 
O p het eerste gezicht is er niets aan de hand met bovengenoemde erfenis door Gerrit van 
zijn 'moye Griet van Vanevel t ' . Op 5 September 1548 scheiden Thimen Mar tez en Fye 
zijn echte wijf, kwijt Gerrit Jansz en Aly zijn echte wijf hun vader en moeder , 100 gül
den, te verrenten met 5 gld. ' s j aars als zij hem gegeven hadden uit hun aandeel aan zal. 
Gryet van Vanevelts goed gelegen op die Vheenhuyse 6 . Een paar maanden daarvoor kö
rnen we deze vier mensen ook tegen als namelijk op 18 mei 1548 Gerrit Jansz en Alyt 
zijn echte wijf opdragen aan Thiman Martez en Fye zijn echte wijf, hun zwager en doch
ter, hun huis in de Hogebruggestraat op de hoek bij de Hogebruggepoor t 7 . De onderlinge 
verwantschap geven we weer in schema 14. 
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schema 14 

Maes van Vanevelt x Fya Loy 
1462 

(Geertntyt) x Jmi Ghentsz x 
van Lvnueu , I-1488 

Geiitkeu 
van Vauevelt 

Grietje Thomas x 
van Vauevelt van Vauevelt 1502 

Weyiiie 

Weyme 
x 1502 
Symon Ghentsz 

Hi* HeiB'tck 
van Lvnnen 

Ghent Jausz (2) 
xc. 1523 
Alyt 

Maes van Vauevelt 
s 1529 
Bette Koehvaseus 

Aeltscen Fye Gerrits 
x x 
Albeit Witten Humen Martez 

Oproerkraaiers 
Terugzoekend kwam ik Thimen nog een keer tegen in een inschrijving waarin ook Gerrit 
wordt genoemd. Deze inschrijving dateert van bijna precies een jaar daarvoor, namelijk 
van 28 mei 1547. Er worden dan borgen gesteld voor Marie Martes de aide als gevol-
machtigde en in plaats van Gerrit Jans voor het versterf als Gerrit Jansz van zijn mhoye 
Griet van Vanevel t zal. is aangeerfd, Thimen Martez belooft de borgen te vri jen 8 . Bij na-
der inzien kwam dit toch wat vreemd over want die borgen zijn uiteindelijk niet voor Ma
rie maar voor de afwezige Gerrit Jans en ik wist dat daar al eerder borgen voor gesteld 
waren: 11 december 1546, borgen voor Gerrit Jansz voor het versterf van zijn mhoye 
Griet van Vanevel t 9 . De recognitieboeken maakten mij hier niet wijzer over, maar in de 
collectie gedrukte regesten vond ik de volgende twee boeiende aantekeningen die geda-
teerd zijn tussen beide genoemde borgstellingen in. 
1. Omstreeks 7 maart 1547: Gerrit Jansz., wonende te Doesborch, verzoekt aan Kan-

selier en Raden te Arnhem, te bevorderen, dat hem een vrijgeleide naar Harder-
wijck wordt verleend, ten einde aldaar zijn aandeel in de nalatenschap van zijne, 
den 6 e n December j l . gestorven, moei Gryete van Vanevelt , tegen zijnen oom Tho
mas van Vanevelt , volgens het erfhuisrecht, te verdedigen, aangezien de regeering 
aldaar beweert , dat de Vorst, die hem balling heeft gemaakt, dit vrijgeleide moet 
g e v e n 1 0 . 

2. 15 maart 1547: De Raden van den Keizer in Gelderland, zenden aan Burgemees-
ters, Schepenen en Raad het request van Gerrit Janszoon en verzoeken hunne be-
zwaren tegen de inwilliging van zijn verlangen aan den brenger van den brief mede 
terug te g e v e n " . 

Als genealoog is het uiteraard interessant hier de exacte overli jdensdatum te vinden van 
Griete van Vanevelt . Verder ontdekken we dat de afwezige Gerri t zijn domicil ie in Does-
burg heeft, maar, intrigerender, dat hij daar is omdat hij uit Harderwijk is verbannen door 
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de vorst. Die vorst is in 1547 keizer Karel V, al neem ik aan dat keizer Karel V zieh niet 
persoonlijk met deze eenvoudige Harderwijker heeft beziggehouden. De tweede borgstel-
ling doet vermoeden dat Gerrit nog steeds uit Harderwijk verbannen bleef. Wat zou er aan 
de hand geweest zijn? 
In dezelfde collectie regesten vinden we weliswaar niet wat er nu precies aan de hand is 
geweest , maar wel wanneer een en ander zieh heeft afgespeeld. De volgende drie regesten 
lichten een tipje van de sluier op: 
1. 9 Oktober 1539: Albert Witten, Seine Wilhemsz. , Johan Mheyer , Coen van Tonge

ren, Heyman Beeldensnijder en Jan Jacobsz. Ruw hebben de hun, in tegenwoordig-
heid van Burgemeesters en Schepenen, door den rentmeester Peter Huyssert voor-
gelezen belofte afgelegd, dat zij zieh persoonlijk met lijf en goed aansprakelijk 
stellen: de twee eerstgenoemden, dat Gerrit Janszoon en de vier anderen, dat Wil-
hem Brantzoen zieh niet aan de uitvoering van het tegen hen uit te spreken vonnis 
van den Hertog zullen ont t rekken 1 2 . 

2. 11 Oktober 1539: Mr. Peter Huyssert, rentmeester etc., van wege den hertog van 
Gelre, ter eenre en Gerrit Janszoon en Wilhem Brantszoon, beklaagden met hunne 
borgen, ter andere zijde, hebben, ten overstaan van (de schepenen) Sweer van 
Wijnbergen, jun ior en Otto Alertsz. bekend, dat de tegen de beklaagden ingestelde 
actie is opgeschort door hun verzoek om genade, doch dat, als dit verzoek door den 
Hertog wordt afgewezen, partijen zullen "staen zooals zij dus lange gestaen heb
b e n " ' 3 . 

3 . 17 Oktober 1539: Gerrit Janszoon en Wilhem Brantszoon hebben aangenomen, in-
geval zij heden door den Hertog worden begenadigd, zieh in eene onpartijdige 
plaats te zullen vestigen en voortaan niets tegen de stad te zullen ondernemen. Ger
rit heeft daarop Duyseburch tot woonplaats gekozen en Willem wil te Nijkerck, 
Putten, Barneveit of daaromtrent blijven. Vervolgens hebben Evert van Byssel en 
Gerrit Stulinck, voor eerstgenoemden en Jan R u w Jacobszoon en Heyman Arents-
zoon de beeldensnijder, voor laatstgenoemden banneling borg ges te ld 1 4 . 

Gerrit Jansz heeft zieh evenals Willem Brantsz misdragen, mogelijk hebben zij hun over-
treding(en) samen begaan, en op 9 Oktober 1539 hangt het zwaard van Damocles boven 
hun hoofd. In 1539 is overigens Karel V nog niet de Gelderse landsheer en bovendien is 
deze 9 e Oktober 1539 so wie so al een gedenkwaardige dag voor de ingezetenen van Har
derwijk. 

Stads- en landspolitiek 
W e gaan nog een jaar terug in de tijd en schrijven 1538. Het volk maakt zieh steeds grote-
re zorgen over de grote kosten die de stad moet maken in de strijd van de wispelturige 
hertog Karel van Egmond tegen de dreigende Bourgondische overheersing. O p 4 januar i 
is er sprake van een echt oproer in de stad. De (stads)regering wordt wel iswaar niet om-
vergeworpen maar de vertegenwoordigers van het volk, de op 3 januar i door de gilden 
gekozen gemeensl ieden, ontnemen de schepenen het beheer over de geldmiddelen en dra-
gen het op aan door hen gekozen rentmeesters. De poorten en torens van de stad worden 
door burgers bezet maar verder lijkt alles toch vrij geweldloos te gaan 1 5 . Dit komt vooral 
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doordat het volk luistert naar de mannen die zij als hun natuurlijke woordvoerders zien, 
mannen van gezag: de gi ldenmeesters . Op 6 januari zeggen deze gildenmeesters toe er-
voor te zorgen dat de burgers niets zullen ondernemen tegen de wil van de magistraat, 
maar het aantal gemeensl ieden wordt wel verdubbeld, van 12 naar 2 4 1 6 . Natuurlijk zijn 
alle problemen daarmee niet in een keer uit de wereld. Zo hebben de gilden en (andere 
burgers van Harderwijk) al op 18 maart hun belofte van 6 januar i verbroken en aan sche
penen en raad een brief overhandigd met hun wensen o.a. betreffende de afslag van vis, 
de ongewone accijnzen van wijn en bier, de versterking of het huis van de Landsheer en 
de ballingen en uitgeweken burgers 1 7 . In mei komt er een (voorlopig) eind aan de twisten 
doordat Walraven van Arkel , en andere gecommitteerden uit de kwartieren Nijmegen, 
Zutphen en Arnhem naar Harderwijk komen om de geschillen te regelen tussen de sche
penen en de burgerij over de keuze van de gemeenslieden en rentmeesters en de bestem-
ming van de boe tege lden 1 8 . 

Karel van Egmond, hertog van Gelre overlijdt 30 juni 1538 en wordt opgevolgd door zijn 
verre verwant Wil lem van Gulik, zoon van de Kleefse hertog Johan. 
Op 15 maart 1539 worden getuigenverklaringen afgelegd over een geschil tussen Wilhem 
Brantz en Peter Gerritsz tinnegieter waarbij ook Heymen Arentsz Beeldesnijder genoemd 
wordt. Het betreft de beschuldiging dat de oude schepenen teveel van de schatting geno-
ten, namelijk wel 600 gu lden 1 9 . In deze verklaring vinden we namen die we ook tegenko-
men in de bovengenoemde regesten van Oktober. Die liegende Oktober regelen hertog 
Wil lem en de gedeputeerden van de kwartieren Nijmegen, Zutphen en Arnhem, na de 
partijen gehoord te hebben de "etlicke twist, schelinge ind gebreecken toegedragen tus-
schen den Eersamn Burgermeesteren, Schepenen in Raadt ter eenre ind der Gemeinte ter 
andere zyde" die in 1538 gespeeld hebben. De hertog wil in zijn goedheid genade voor 
recht laten gelden "ui tgenomen etlicke personen, die sijn F.G. noemen ind sy irer began
gener verhandelonge halver toe recht stellen ind daar op van oen genoichsaam burgschap 
nemen laten will toe oder tijdt den rechten toe folgen ind genoich toe d o e n " 2 0 . Het lijkt 
erop dat zowel Gerrit Jansz als Wilhem Brantsz tot de groep "etlicke personen" behoren, 
want zij worden niet begenadigd, althans uit de stukken blijkt dat zij daadwerkeli jk ver
bannen zijn. Eigenlijk komen zij er dan, achteraf bezien, nog genadig af, misschien omdat 
de groep uit elkaar is gehaald. Genadiglijk, want met Heymen Beeldesnijder loopt het 
minder goed af, hij wordt op 7 September 1541 met het zwaard geexecuteerd wegens ver-
raad van de stad aan de Bourgondië r s 2 1 . Zijn nabestaanden zullen twee jaar later met zeer 
gemengde gevoelens aan zijn executie terugdenken omdat die Bourgondiërs dan de recht-
matige overheid zijn geworden: op 12 September 1543 wordt keizer Karel V als landsheer 
erkend en gehu ld igd 2 2 . Een van de eerste daden van de nieuwe vorst is de benoeming van 
een stadhouder-generaal voor Gelre en Zutphen in de persoon van de prins van Oranje, 
René van Chalons . Wilhem Brantsz denkt van de nieuwe politieke constellatie te kunnen 
profiteren. Hij laat er geen gras over groeien zoals blijkt uit het volgende reges t 2 3 dat al 
dateert van 27 Oktober 1543 : 

Renardt van Schalon, prins van Oranje, stadhouder in Gelre en Zutphen, beschikt 
op een request van Wilhem Brantzoen. die Harderwijck als banneling moest verla-
ten, dat Burgemeesters , Schepenen en Raad hem weder in de stad moeten toelaten, 
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tenzij zij andere redenen voor zijne uitwijzing hadden dan requestrant heeft mede-
gedeeld. 

M o o r d 
Wij kwamen in het bovenstaande Gerrit Jansz en Wilhem Brantsz tegen in situaties die 
duiden op een zielsverwantschap. Ik meende mij echter te herinneren dat ik beide namen 
was tegengekomen in een situatie waarin zij bepaald tegenover elkaar s tanden. Hoe zat 
dat dan, wat was die situatie? 
De volgende twee inschrijvingen in de recognitieboeken maken duidelijk wat de situatie 
was : 
1. 29 Oktober 1531: Borgen voor zal. Wilhem Brantz kinderen, mondig en onmondig , 

uitlandig en inlandig, dat zij de zoen na vermöge der notelen tussen hun vrunden en 
Gerrit Janss gemaakt van de nederslag van hun vader alzo voltrekken zullen, uitge-
nomen Dirck en Bessel die voor hen zelf loofden en Tomas van Vanevel t en Maes 
zijn zoon zijn borg voor Gerrit Janss en Gerrit zal uit de zuidzijde van de kerk blij-
ven, daar zal. Wilhem begraven l igt 2 4 . 

2. 14 februari 1532: Vidimus van twee zwoen brieven van 28 februari 1531 inzake de 
nederslag door Gerrit Janssoen aan zal. Wilhem Brantz begaan. De pastoor van 
Nijkerk was bemiddelaar, Gerrit zal betalen om de kinderen op te kunnen brengen 
70 gld. en hij zal twee jaar uit zijn huis blijven. De drost van de Ve luwe heeft deze 
uitspraak gedaan omdat partijen het niet eens konden w o r d e n 2 5 . 

Behalve dat meteen duidelijk is dat het hier gaat om een andere Wilhem Brantsz dan de 
banneling, zien we hier hoe in zo 'n relatief kleine gemeenschap, waar men elkaar dage-
lijks tegenkomt, denkt de onderlinge strijd te kunnen indammen: afspraken maken waar-
bij de dader zieh verplicht de kinderen van het slachtoffer (financieel) te helpen, waarbij 
de dader zieh verplicht niet in dat deel van de kerk komen waar zijn slachtoffer begraven 
ligt, de gevoeligheden vermijden. Dat dit soort zaken - uiteraard - gevoelig blijven, blijkt 
ook uit de volgende getuigenverklaring van 27 februari 1539: Dirck Wi lhem Brants heeft 
woorden gehad in den Elspeet tegen Wouter Henricksz en Wilhem Bouwer , dat het hem 
verdroot nademaal zij zijn zal. vaders naaste vrunden waren, dat zij zo veel gezelschap 
hielden met degenen die denzelven zijnen vader erwurcht hadden 2 6 . Hoeveel jaar zou dit 
zijn na de dood van Wilhem Brantsz? Het antwoord is: z o ' n tien jaar . Op 22 april 1529 
dankt Joachim Willemss Katrijn Brants voor het versterf als Joachim van zijn zal. vader 
Wil lem Brantss en zijn moeder Nelle aanbestorven is, en op 26 april daaraanvolgend be-
kent Katrijn wed. van Willem Brantss met Dyrck haar zoon en gecoren momber schuldig 
te zijn aan Joachim Wil lemss 53 g ld . 2 7 

Door de vele vermeldingen waarin de kinderen hun stiefmoeder en moeder Katrijn dan-
ken voor de uitbetaling, zijn we aardig op de hoogte van de kinderen uit de twee huweli j-
ken van deze Wilhem Brantsz. In schema 15 zijn zij terug te vinden. Hier is bovendien 
gepoogd weer te geven dat er relaties zijn met anderen die wij in deze serie artikelen te-
genkwamen. 
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schema 15 

Wilhem Brantsz 
.... - 1529 

x I e 

1498 
Nelle 

- Joachim 

- Lnyte x Arent Sluyter 

- Gouwe x Gerrit van Nijn 

• Anna x Johan Huberts 

1— Brantge 

xV 
c. 1517 
Katrijn 

— Nelle X 

1536 

— Dirck X 

1541 

—Bye X 

1544 

— Jannetje x r 
1548 

x 2 c 

— Ni jsgen X 

— Marritje X 

— Mechelrje X 

Gerrit Warnersz van Hulzen 

x 
1523 

Lubbegen Wit > schema 10 

Frans Willems* vd Wall 

Anna Hermans 

L Jan Jacobsz 

Warner Gerrits van Hnlzen x Anna Alerts 
1549 

Gerrilje > schema 9 

— Goulje Gerrits x 1* Gijsbert Reynersz van Haltum 

x V Lubbert Aells schema 2 
1603 

-Trijntje Gerrits x Aelt Jansz 

L Wilhem van Hulsinge 

Hoe, j a of, de Wilhem Brantsz uit later jaren verwant is met de vermoorde Wilhelm 
Brantsz is niet duidelijk. Er is een korte tijd sprake van een Wilhem Brantsz de jonge , na-
melijk in 1527, 1528, 1530 en 1531. Waarschijnlijk werd deze Wilhem 'de j o n g e ' ge-
noemd om hem te onderscheiden van de andere Wilhem die ju is t in deze periode wordt 
vermoord. Uit gewoonte zal het toevoegsel nog kort na de dood van Wilhem 'de oude ' 
zijn gebruikt. De vermelding uit 1531 is extra interessant omdat het de enige is die een 
verband legt tussen de beide Wilhem Brantszs: Anna Wilhem Brantz met Wilhem Brantz 
de j onge haar gecoren momber dankt Katrijne haar stiefmoeder voor haar zal. vaders ver-
sterf 2 8. Wellicht is Wilhem Brantz de jonge een jongere broer van A n n a ' s vader en moge-
lijk is hij identiek met de later banneling. Overigens is het ook niet voor honderd procent 
zeker dat de Gerrit Janszoon die Wilhem Brantsz heeft gewurgd dezelfde is als de Gerrit 
Jansz die tegelijk met de andere Wilhem Jansz in 1539 wordt verbannen. Waarschijnlijk 
acht ik het wel . 
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Noten 
1. ORAH inv. nr. 134, fol. 312 
2. ORAH inv. nr. 133, fol. 183 
3. ORAH inv. nr. 134, fol. 379 
4. ORAH inv. nr. 131, fol. 137v 
5. ORAH inv. nr. 132, fol. 321 
6. ORAH inv. nr. 134, fol. 392 
7. ORAH inv. nr. 134, fol. 379 
8. ORAH inv. nr. 134, fol. 333 
9. ORAH inv. nr. 134, fol. 312 
10. P. Berends, Het oud-archief der gemeen-

te Harderwijk, tweede stuk: regestenlijst 
(Harderwijk 1935) regest 843 

11. Berends, regest 844 
12. Berends, regest 724 
13. Berends, regest 726 
14. Berends, regest 727 

Lakzegelcollecties op 
H.K. N a g t e g a a l 

Het Centraal Bureau voor Genealogie bezit 
ca. 50.000 lakzegels. Deze lakzegels zijn 
schenkingen van verzamelaars aan het Cen
traal Bureau voor Genealogie en aan het 
Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor 
Geslacht- en Wapenkunde. De collecties 
van het Koninklijk Nederlandsch Genoot
schap voor Geslacht- en Wapenkunde wor
den sedert het vierde kwartaal van de twin-
tigste eeuw beheerd door het CBG. De ver-
zamelingen dateren veelal uit de negentien-
de en de eerste helft van de twintigste eeuw 
en zijn vaak van bekende genealogen zoals 
Van Epen, Halwasse, Macare. Macare bij-
voorbeeld heeft ook een grote Staat van 
dienst in de heraldiek. Ook zijn er collecties 
waarvan de herkomst onbekend is. De lak
zegels dateren veelal van de achttiende en 
negentiende eeuw. Deze mensen verzamel-
den de lakzegels net als postzegelverzame-
laars nu. ledere lakzegel werd in een doosje 
gedaan en van een naam voorzien en alfa-

15. Kroniek van Harderwijk 1231-1931 
(Harderwijk 1931)45 

16. Berends, regest 698 
17. Getypte regesten nr. 797 m.v.n. OAH 63 
18. Berends, regest 703 
19. ORAH inv. nr. 133, fol. 400-402v 
20. Mr. Johan Schrassert, Hardervicum Anti

quum (Harderwijk 1730) 118 
21. Berends, regest 757 
22. Berends, regest 798 
23. Berends, regest 805 
24. ORAH inv. nr. 133, fol. 183 
25. ORAH inv. nr. 133, fol. 193v 
26. ORAH inv. nr. 134, fol. 398 
27. ORAH inv. nr. 133, fol. 109v 
28. ORAH inv. nr. 133, fol. 172 

het CBG 

betisch gerangschikt . De zegels werden ge-
bruikt ter ondersteuning van hun genealo
gisch werk. 
Ongetwijfeld hebben deze heren zegels met 
elkaar uitgewisseld, want de collecties ver
tonen vaak grote overlappingen. Uiteraard 
zitten in de collecties ook duizenden lakze
gels zonder naam. Vermoedel i jk hebben 
ook handelaren in lakzegels zieh vroeger op 
die markt gestört. Buiten de famil iewapens 
treft men ook stads- en provinciewapens , 
zegels van depar tementen, belast ingkanto-
ren, allerlei overheidsinstell ingen tot in 
Ned.-Indie en Suriname toe. ledere verza-
melaar zette zo zijn accenten. 
Het C B G heeft met vrijwilligers per collec-
tie de meeste zegels alfabetisch gerang
schikt en op A4 kartonnen platen geplakt en 
waar mogelijk de zegels van namen voor
zien. Per vel werden afhankelijk van de 
grootte van de zegels ca. 25 zegels op een 
vel geplaatst en deze zijn weer in speciale 
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kartonnen dozen gedaan en ordelijk in het 
depot opgeborgen om deze voor het nage-
slacht te behouden. Van alle zegels waar-
van ook een naam bekend was is een fiche 
gemaakt en deze zijn weer alfabetisch ge-
rangschikt. Dit zou het perfecte systeem 
zijn voor de bezoeker in de studiezalen op 
het CBG. Maar er zit een adder onder het 
gras. Als men bezoekers in kaartsystemen 
laat zoeken worden kaarten vaak niet goed 
teruggezet of verdwijnen zelfs. De zegel-
collectie is zeer kwetsbaar en het C B G be-
schikte niet over fotografische mogelijkhe-
den. Men ging er dus zeer terughoudend 
mee om. Wat inhield dat bezoekers aan de 
studiezalen geen inzage in deze schitteren-
de collecties hadden. Maar deze tijd is bin
nenkort voorbij . 

Sinds een j aa r worden met behulp van vrij-
will igers alle zegels die voorzien zijn van 
een naam gefotografeerd en in de Heraldi
sche Databank opgeslagen. Op dit moment 
zijn bijna 6000 zegels zo te raadplegen. 
Men slaat hiermee twee vliegen in een klap. 
Het kaartsysteem blijft ongeschonden en de 

zegels behoeven niet geraadpleegd te wor
den. 
Omdat , zoais vermeld, overlappingen van 
collecties hebben plaatsgevonden is aan te 
raden eerst zelf op het CBG onderzoek te 
doen naar alle aanwezige zegels van de 
door u gezochte naam. U kunt daarmee niet 
alleen dubbele ongewilde bestellingen 
voorkomen maar ook de beste afbeelding 
selecteren. Bij bestelling van een afdruk 
wordt dan ook gelijk een wapenbeschri j -
ving toegevoegd. Als de 50.000 lakzegels 
er allemaal inzitten zal een poging worden 
gedaan om dubbele exemplaren er uit te ha-
len en tot een te reduceren. Daarna volgen 
de zegelbeschrijvingen maar dan zijn we 
waarschijnlijk een vijf jaar verder. 
Een opmerkelijk verschijnsel dat naar voren 
komt is dat er zoveel alliantiezegels aanwe-
zig zijn. Heel veel negentiende eeuwse 
echtparen lieten een zegelring maken, 
waardoor er van een en dezelfde familie 
soms wel tien verschillende zegels naar vo
ren komen. Dit is absoluut een verrijking 
voor de toekomstige genealogieen. 

Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-
Noord-Brabant en de Bommelerwaard. 

Redactie: Piet Sanders 
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Beroepen van toen 

Postiljon - praamschuiver 
H.M. Lups 

Postbode met hondenkar 

Postiljon 

Eigenlijk postbode of koerier die de post 
overbrengt. Hij deed dat te voet (lopende-
of voetbode) of per paard. Later ook met 
een (post)wagen. 

Postkruier 
Kruier van slijk, modder. Zou in West-
Friesland voorkomen. 

Postmeester 
Oorspronkeli jk de naam voor de door de 
stedelijke overheid aangestelde beheerder 
van een postkantoor. 
Meestal beheerde de stedelijke magistraat 
de posterijen niet zelf, maar droeg die over 

aan de postmeester. Amsterdam telde er Ze
ven, ieder met een jaarli jks inkomen van 6 
ä 7000 gulden. Bij de benoeming in de gro
te Steden werd derhalve slechts gelet op de 
familieverhoudingen en allerminst op de 
bekwaamheden van de begunstigde. 

Potgieter 
Een potgieter was een tinnegieter. Het 
woord komt nu nog steeds voor als achter-
naam. 

Potte(n)bakker, Pot tenmaker 
Typische pokkenbakkerscentra waren Ber
gen op Zoom, Gouda, Tegelen en Workum, 
maar ook in andere plaatsen waren potten-
bakkers actief om aan de vraag naar ge-
woon gebruiksaardewerk te voldoen. 
Hieronder verstond men het gewone keu-
kengerief en het daarmee overeenkomende 
vaatwerk alsmede aarden ovens en ovenka-
chels. 
In het Rijngebied van Koblenz tot Krefeld 
was eveneens een aanzienlijke aardewerk-
productie op gang gekomen. Het was van 
uitstekende kwaliteit. De daar aanwezige 
klei kon bij hoge temperatuur worden ge-
bakken waardoor het samensmol t tot een 
lucht en waterdicht product. Hier ontwik-
kelde zieh een professionale handel. Het 
belangrijkste afzetgebied waren reeds van 
de zestiende tot in de negent iende eeuw de 
Neder landen. 
De lokale producenten ondervonden hier-
van veel hinder en poogden zieh via over-
heidsmaatregelen tegen deze handel te ver-
zetten. 
Zo richtte het Bergse Potmakers Ambach t 
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Potmarkt op Noordermarkt te Amsterdam (gravure) 

een schrijven aan de Staten Generaal : 

27 Juni 1763 
Aan de Hoog mogende Heere Staten 
Generaal der Verenigde Nederlanden 

Geven met schuldig respect te kennen 
Deken en gesworens van het Potmakers 
Ambacht te Bergen op Zoom. 
Dat de Supplianten in ervaring gekoomen 
zijn dat zommige baatsugtigen menschen 
zig niet en ontzien om de modelten van het 
Potwerk dat te Bergen op Zoom gebakken 
word, na te maken ende onder de naam van 
Bergse Porten te verkoopen, waerdoor de 
Supplianten in hunne Neer ing grootelijks 
worden benadeelt en de Cooplieden zoo 
wel als de verdere ingezetenen deser Lan
den bedroogen, 

Dat de Supplianten om sulx zoo veel moge-
lijk te beletten raadsaam hebben geoordeelt 
voortaan derselver potwerk met een kenne-
lijk merkteken te merken, dan dat de Sup
plianten bedugt zijn dat de gemeide baat-
zugt zoo verre zoude kunnen gaen om ook 
het voorn. merkteken na te conterfijten 
tenzij U w hoog Mog. de supplianten daer 
graciellijk door derselver Souvraine magt 
gelieven te protegeren. 
Waromme zoo keeren de Supplianten zig 
Tot uw Hoog. Mog. Brieven van Octroy 
waerbij de Supplianten en de verdere Sup-
Poosten van derzelver voorn. Ambagt wor
den gepredelegeert on voortaan alleen en 
met uitsondering van alle andere, hun pot
werk te mögen merken met de Letters 
B O Z ende waerbij aan elk en een ygenlijk 
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geen suppoosten vander Supplianten Am-
bagt zijnde werden geinterdiceerd ende 
verbooden, om het voorn. merk op dersel
ver Potwerk na te drukken off maaken, ofte 
van elders enig potwerk binnen dese Lan
den in te brengen t geene met alzulke merk 
zoude Gelijkend wesen, alsmede ook het 
Selve nagemerkte of of gemerkte potmerk 
te verkoopen op verbeurde van hetzelve na
gemerkte of gemerkte potwerk en verders 
op eene geldboete daertegens bij Uw Hoog 
mog. te statueren., te converteren zodanig 
als Uw Hoog mog. nade selver Hooge wijs-
heijt zullen oordeelen te behooren. 
Wij onderget. Deken en gesworens van het 
Potmakers ambagt te Bergen op Zoom ver-
soeken aan de Procurus F.N. van Engelen 
om uut onsen naam een request aan haer 
Hoog. Mog. te laaten presenteren op den 
voet als het bovenstaende met faculteyt 
aan den Heer Procureur in s Hage om daer 
in met overleg van gen. Provinc van Enge
len zodanige verandering te maken als zij 
na verloop van den zaak best zullen oor
deelen. 

Bergen op Zoom 
Den 27 Junij 1765 
Cornelis der M o u w 
Govert Wit termans 
Wilh. De Trogh 
Johannes De Trogh 

Dit verzoek aan de Staten Generaal heeft 
vooral bij de Hollandse pottenbakkers een 
storm van verontwaardiging ontketend. De 

Bergse potbakkers werden echter op mees-
terlijke wijze aan het lijntje gehouden. 
Lit. o.a. 
H. van Gangelen, Het pottenbakkersbedrijf 
in Groningen 1500-1800, Spiegel Historia-
e l j a n 1982. 
Marlou Schrover, Groepsvorming onder 
Duitse aardewerkhandelaren in 19 e -eeuws 
Holland en Utrecht, Historisch Tijdschrift 
Holland, 3 0 e j g . , nr. 2, 1998 
F. Gielis, Over pottenbakkers in Bergen op 
Zoom, hun produkten en merken. 
W N T . 

Pottendraaier 
Degeen die potten op een draaischijf ver-
vaardigt 
Bron: W N T 

Pottendrager 

(Duitse) venter van grof aardewerk. 

Potvaarder 

Potschipper, schipper op een klein vaartuig 
die in aardewerk handelde en dat met zijn 
schip vervoerde. 
Praamschuiver 
Ook wel praamschouwer . Schipper op een 
praam. De praam werd voor tbewogen door 
het gebruik van een vaarboom. Hiermede 
kon de schipper de praam voorui t bomen, 
maar ook kon hij die vaarboom klem zetten 
in zijn praam en deze zo voorui t duwen. 
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Een familiegroep Van der Houff uit Maasdam 
K.J. Sl i jkerman 

De onder generatie II genoemde Willem Gerardsz. of Gerritsz. was zeker sedert 1595 in 
de jurisdictie van Maasdam gevestigd. In 1597 was hij waard op het dorp aldaar, maar in 
1619 of 1620 verhuisde hij naar de polder Nieuw-Cromstri jen onder K laa swaa l ,waa r hij 
in 1647 kwam te overlijden. In 1638 is hij éénmalig genoemd met de naam Van der 
Houff, maar verder werd hij uitsluitend onder patroniem in de bronnen opgetekend. Het is 
onbekend of hij ook van De Hoeksche Waard geboortig was . De naam van zijn vader 
blijkt uitsluitend uit het patroniem van Willem en verder is er over hem niets aan het licht 
gekomen. Wil lem's moeder was laatstelijk gehuwd met een steenbakker te Krimpen aan 
de Ussel en ook Wi l l em ' s halfbroer, Claes Claesz., die mogelijk in 1624 te Ouderkerk 
werd begraven, en diens kinderen waren te Krimpen of te Ouderkerk aan de Ussel geves
tigd. Wil lem had uit zijn twee huwelijken acht dochters, die uitsluitend onder patroniem 
door het leven gingen, en zo kwam dit groepje in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw uit te sterven. Heden ten dage is er echter van tenminste één dochter een uitgebreid 
nageslacht in leven, zodat het mij de moeite waard leek om mijn bevindingen in een pu-
blicatie vast te leggen. Dit mede in de hoop dat er van onverwachte zijde meer gegevens 
aan het licht zullen komen. Het gebruik van een familiewapen in dit groepje heb ik niet 
vastgesteld. 

Genealogie: 

I. G E R A R D O F G E R R I T N.N. , geb. naar schatting ca. 1530, overl. na ca. 1560. Hij 
huwde met Leentgen Wil lemsdr. , overl. voor 19 januari 1640. Zij huwde 2e met Claes 
N.N. en zij huwde 3e met Adriaen (Aryen) Centen (Vincentsz.) Steenbacker (geb. ca. 
1552 1 , s teenbakker en heemraad te Krimpen aan de Ussel, begr. Ouderkerk aan de Ussel 
27 november 1639). 
Over Gerard of Gerrit N . N . is niets naders bekend. Enige wetenswaardigheden van zijn 
vrouw Leentgen Willemsdr. blijken uit een op 19 januari 1640 door haar zoon Wil lem 
afgelegde verklaring, welke bij generatie II zal worden behandeld. 
Kind: 
I. WILLEM, volgt II. 

II. W I L L E M G E R A R D S Z . (GERADSZ. , GERRITSZ. ) V A N D E R H O U F F , geb. ca. 
1560, waard en wellicht veehouder te Maasdam (sedert ca. 1597 tot in 1619/1620), land-
h u u r d e r t e Sint Anthoniepolder , heemraad van Maasdam (1608, 1609), woonde op land 
van de Grafelijkheid onder Maasdam (1595), op het dorp Maasdam (1596-1619), in 
Nieuw-Cromstr i jen (sedert 1619/1620), overl. (voor 20 april) 1647. Hij huwde l e voor 
ca. 1595 met Annetge Meusdr. , overl. tussen 26 maart 1602 en 1611. Hij huwde 2e voor 
december 1611 met Teuntken Bastiaensdr. , geb. ca. 1585 (geschat), overl. tussen 7 april 
1638 en 20 april 1647. 
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De eerste (bekende) vrouw van Willem lijkt uit Puttershoek afkomstig te zijn. Aldaar 
vvoonden althans haar broers Herman, schipper of schuitenaar van beroep, en Cornelis , 
welke laatste zieh tooide met de naam Cappiteyn en ook een vlottend bestaan zal hebben 
geleid. Omdat Willem al in of rond 1560 was geboren zou Annetge Meeusdr . niet zijn 
eerste vrouw geweest kunnen zijn. In ieder geval zijn dan eventuele voorkinderen van 
Willem j o n g gestorven. In een akte van 25 juli 1596 compareerde Willem Gertsz. , 'onsen 
inwoende buerman' (= van Maasdam), die 'voerleden jaeren gewoent heeft opte lande sor-
te(erende) ondert Maesdam bij die vande grafflicheyt vereoft', en verhaalde hoe hij aan 
een man de smalle tienden had betaald welke op zijn 'huysken' rustten waarin hij ge-
woond had en dat stond op de land van de Grafelijkheid. Geld dat door de Maasdamse 
schout Jacob Cornelisz. was ingevorderd uit naam van de ambachtsheer . Willem van Be-
veren, de rentmeester van Zuid-Holland, had Willem Gertsz. vervolgens echter diverse 
malen aangesproken om zijn smalle tienden te betalen en ondanks dat Wil lem had gezegd 
dat hij deze reeds aan de schout van Maasdam had voldaan, bezette een gerechtsdienaar 
van de rentmeester enige dagen het huis van Willem. Vanwege 'de grote schände van alle 
mensschen ' had Willem de rentmeester maar betaald en wel met 'een tient lam' van het 
j aar 1596 en 2 gld. 8 stuivers voor de kosten voor de dienaar. De rentmeester beioofde 
blijkens deze akte nu Willem de kosten voor het lam en de dienaar te vergoeden 2 . Willem 
Gerrytsz. , 'onsen buyrman' te Maasdam, verklaarde bij akte van 6 november 1596 250 
rijns gld. schuldig te zijn aan de nagelaten weeskinderen van Jacob Danielsz. Op die dag 
had hij dit geld als lening ontvangen uit handen van hun rechte bloedvoogd Aryen Dani
elsz. Voor Willem stelden Pieter Aryenss. Hoffman, Yeman Mathijsz. en Cornelis Aert 
Wijtensz. zieh als borgen. Op dezelfde dag Steide Wil lem zijn huis op het dorp Maasdam, 
dat eertijds van de secretaris was gekocht, en 1 morgen 'inde graeffelich(eyt)' en al zijn 
verdere goederen als zekerheid voor de gestelde borgen 3 . Exact een j aa r later - op 6 no
vember 1597 - werd er ten laste van Willem Gerrytss. een Schuldbrief opgemaakt van 272 
Car. gld. ten behoeve van Ariaentgen en Sijgen Jacobsdr., achtergebleven kinderen van 
Jacob Danielsz. Willem ontving dit geld uit handen van hun rechte bloedvoogd Aryen 
Danielsz. en voor hem stelden Oiijff Arienss. , schout van Sint Anthoniepolder , en Ieman 
Mathijsz. uit Westmaas zieh als borgen 4 . De schout en heemraden van Maasdam schouw-
den op 26 december 1597 de hoofdwond van Willem Gerrytss. Waert welke hem met een 
tinnen kan was toegebracht door Cornelis van Nuyssenborch 5 . Uit de toenaam blijkt dat 
Wil lem toen waard was . Eerder dat jaar, op 24 Oktober, is ene Reymptgen Aryaensdr. 
'waertinne' op Maasdam genoemd 6 . Reeds in 1592 is zij daar als zodanig vermeld 7 . Het is 
mogelijk dat er meer dan een herberg of drankgelegenheid in het dorpje Maasdam was . 
Een relatie - zakelijk of anderszins - tussen Reymptgen en Willem is mij althans niet ge-
bleken. Op 1 1 September 1598 verklaarden Jacop Corneliss. , schout op Maasdam, en Wil
lem Gerritss., mede aldaar, aan Emmeken Both Jansdr., weduwe van Johan van Nuyssen
borch, en aan diens nagelaten kinderen en erfgenamen 3207 Car. gld. 16. 8 p. schuldig te 
zijn. In dezelfde akte verklaarden de Maasdammers Arie Lenertss . en zijn vader Lenert 
Janss. eenzelfde bedrag schuldig te zijn, en dat alles vanwege de overdracht diezelfde dag 
van 8 morgen 11 roeden 10 voeten onder 's-Gravendeel in 'den grooten generale cavel ' 8 . 
De transportakte heb ik overigens niet te ruggevonden 9 . Uit deze landaankoop zou voor-
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zichtig geconcludeerd kunnen worden dat Willem zieh ook met landbouw en/of veeteelt 
bezig hield. Op de te Maasdam gehouden rechtdag van 26 maart 1602 eiste Willem Geer-
ardz. van een inwoner van Sint Anthoniepolder betaling voor drank en mondkost . Zijn 
niet bij name genoemde huisvrouw legde hierbij ook een verklaring af 1 0. Corn(elis) 
Meuss . Cappiteyn, als bij overlijden van Herman Meuss. rechte en bestorven bloedvoogd 
van de kinderen van Willem Gerardss. geproereeerd bij Annitgen Meusdr. , zijn eerste 
huisvrouw zaliger, genaamd Mariken, Soetgen, Ariaentgen en Leentgen, compareerde op 
8 juni 1613 i.v.in. een som van 74 ponden die de kinderen toekwamen vanwege een zeke-
re obligatie die de gestorven voogd Herman Meuss . onder zieh had g e h a d " . Wil lem Ger-
radss., wonende op het dorp Maasdam, transporteerde op 2 mei 1619 aan Bastiaen Pie-
terss. jongen Hoffman zijn woonhuis met beteling en erf op het dorp aldaar. Eertijds had 
Willem dit gekocht van Cornelis Ariess. Spies zaliger. Noordelijk werd dit belend door 
'de gemeelants water ing en dick van Moerkercken' . Wil lems 'swaegers ' Corn(elis) Corn 
(elis) T immerman en Arien Lenertss., wonende op Papendrecht, stelden zieh als waarbor-
gen voor de overdrächt van dit goed 1 2 . 1 juli 1619 volgde echter een zaak voor het gerecht 
te Maasdam van Willem, waard aldaar, tegen Hoffman omdat laatstgenoemde niet met 
het geld ten bedrage van 925 gld. over de brug was gekomen. Behalve het huis met keet 
te Maasdam is er dan ook sprake van de overname door Hoffman van weiland welke Wil
lem in Sint Anthoniepolder in pacht hield. Op 24 juni 1619 oordeelde het gerecht dat 
Hoffman het huis binnen drie dagen executabel diende te verklaren. Op 30 juni kwam va-
der Pieter Arienss. Hoffman zijn zoon te hulp door 685 gld. 8 stuivers bij het gerecht te 
deponeren. O p 2 juli 1619 werd uit naam van Bastiaen Hoffman door de bode bekend ge-
maakt dat het geld niet aan Willem mocht worden uitbetaald aleer hij het weiland tot 
Kerstmis 1618 had gevrijwaard van pacht en andere kosten en tevens het erf op Maasdam 
van kosten had bevrijd tot Kerstmis 1619 1 3 . Op 28 november 1619 kreeg Willem van Se-
bastiaen Hoffman nog een bedrag van 22 Car. gld. toegewezen vanwege geleden schade 
en interest bij de kwestie rond zijn hu i s 1 4 . Op 7 november 1619 is Willem Gerrads nog als 
inwoner van Maasdam genoemd toen voornoemde Sebastiaen Pieterss. Hoffman 40 Car. 
gld. toegewezen kreeg vanwege het weiden tot Sint Jacob van twee koeien en een hokke-
ling (jong rund) en vanwege twee kalveren van Wi l l em 1 5 . O p 5 maart 1620 legde Willem 
Gerradts, 'wonende nu ter tijt onder de jurisdictie van Claeswael ' , ten huize van Sebas
tiaen Pieterss. Hoffman op Maasdam - dus in zijn eigen voormalige woning - ten verzoe-
ke van (diens vader) Pieter Arienss . Hoffman een verklaring af over een ca. vijf maanden 
daarvoor in het voornoemde huis plaatsgevonden hebben gesprek over de koop van een 
hengs t 1 6 . De eerdere verstoorde relatie over de koop van het huis tussen Willem en de fa-
milie Hoffman was kennelijk volledig bijgelegd. In een akte gedateerd 11 januari 1622 
legde Govert Rijckenss. Smydt, inwoner en heemraad van Maasdam, een verklaring af 
over een ca. drie jaren daarvoor plaatsgevonden hebbende kwestie ten huize van waard 
Willem Gerrads , a lwaar hij een kannetje bier of twee zat te d r inken 1 7 . De (niet met name 
genoemde) v rouw van Wil lem Gerrits van der Houff kocht op 7 april 1638 te Cromstrijen 
twee hemden uit de boedel van Ingen Ariens Troos t 1 8 . Dit is de enige keer dat Wil lem 
met een familienaam is opgetekend. Willem Gerritsz., wonende in Nieuw-Cromstr i jen, 
oud ca. 79 jaren, attesteerde op 19 januari 1640 ten zijnen huize op verzoek van Willem 
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Claess. , wonende tot Ouwerkerk, en Jan Willemss. Preuyt, getrouwd met Leentgen 
Claesdr., kinderen van Claes Claess. zaliger, in zijn leven gewoond hebbende tot 
'Ouwerkerck Crimpen op d' Ussel', zo voor hen zelf als voor hun andere zuster en bree
ders, requiranten. Willem verklaarde dat het hem wel bekend was dat Leentgen Wil lems
dr., zijn moeder en ook van de voornoemde Claes Claess. , dat Claes Claess. of zijn voog-
den nooit door zijn moeder, weduwe zijnde van Claes zijn vader, met vaderlijk goed was 
uitgekocht toen zij was hertrouwd met Adriaen Senten Steenbacker, 'alsnu tot Crimpen op 
d' Usse!'. Claes Claess. verklaarde vervolgens nooit enige vaderlijke besterffenis te heb
ben ontvangen of toegezegd te hebben gekregen; ook niet van zijn 'schoonvader ' (= hier: 
stiefvader). Willem verklaarde nog dat voornoemde Claes Claess. is geweest zijn breeder 
van halve bedde van moederszijde en dat hijzelf Claes en zijn moeder Leentgen Wil lems 
lang nadat zij met Adriaen Centen was hertrouwd verscheidene malen heeft hören zeggen 
dat Claes niet met vaderlijk goed was bedeeld. Willem bekrachtigde zijn getuigenis met 
een handmerk je 1 9 . Deze verklaring zal op schrift zijn gesteld nadat stiefvader Steenbacker 
in november van het vorige jaar was gestorven en de kinderen en erfgenamen van de in-
middels gestorven halfbroer van Willem: Claes Claess., alsnog diens vaderlijk erfdeel 
wilden opeisen. N o g op 19 maart 1639 transporteerde stiefvader Arien Vincentenssen 
Steenbacker aan zijn jongs te zoon Heindrick Arienssen onroerend goed in Krimpen aan 
de Osse l 2 0 . In het haardstedenkohier over 1646 is Wil lem in Nieuw-Cromstr i jen ver
me ld 2 ' en in het in 1647 opgemaakte kohier vanwege de opbouw van de kerk te Klaas-
waal is hij eveneens als inwoner van die polder geboek t 2 2 . Het is evenwel mogeli jk dat 
Wil lem zelf toen inmiddels gestorven was, want van 20 april 1647 dateren de condities 
waarop de kinderen en erfgenamen van Willem Gerritsz. voor schout en schepenen van 
Cromstrijen in het openbaar een huis en 4 hont met 'pootagie ende plantagie mitsgaders 
besaeyt ' met allerlei huisraad en 'inboel' wilden verkopen. Het huis met de grond kwam 
voor 750 gld. aan Adriaen Corn(elis) T immerman, terwijl tal van roerende goederen wer
den gekocht door Pieter Wouters en o.a. ook door Cornelis Cornelis T immerman op 's-
Gravendeel , welke laatste zieh ook wel borg Steide voor voornoemde Adriaen Cornel is 
Timmerman 2 ^ . Merkwaardig genoeg wordt er in een akte van 21 Oktober 1660 gesproken 
van dit huis dat dan in de boedel van Willem Gerritsz. blijkt te zijn aangekaveld aan 
dochter Jacobmijntie Willems en haar man. Toen compareerde Leentgen Wil lems, huis
v rouw van Rijck Hendricxen, wonende tot Schoonderloo, zo voor haar zelf en als last en 
procuratie hebbende van Corn(elis) Cornelis T immerman, getrouwd hebbende Aerjaent-
gen Wil lems, dochter van Willem Gerrits zaliger, en ook van Pieter Wouters , wonende in 
Cromstri jen, als getrouwd hebbende Cornelia Wil lems, allen kinderen en erfgenamen van 
Wil lem Gerrits . Zij transporteerde aan Denijs Ninevelt , getrouwd hebbende Jacobmijntie 
Wil lems, mede dochter van Willem Gerrits, het huis op 4 hont in Nieuw-Cromstr i jen, 
westelijk belend aan De Logger en oostelijk, aan 'den Huytgerswech' . Dit goed was De
nijs bij kaveling toegeval len 2 4 . Dit huis zou dus al op 20 april 1647 uit de boedel van Wil
lem Gerritsz. in het openbaar verkocht zijn aan Adriaen Corn(elis) T i m m e r m a n 2 5 , een 
broer van Cornelis Cornelisz. T immerman, de schoonzoon van Wil lem Gerritsz. Van de 
familie waar toe Willem's tweede vrouw behoorde heb ik tot op heden niets kunnen vin-
den. 
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Kinderen uit het eerste huwelijk: 
1. M A R I K E N W I L L E M S D R . , zonder nageslacht overl. tussen 8 juni 1 6 1 3 " en 21 Okto

ber 1660 2 4 . 
2. S O E T G E N W I L L E M S D R . , zonder nageslacht overl. tussen 8 juni 1 6 1 3 " en 21 Okto

ber 1660 2 4 . 
Een van deze twee dochters was voor 2 mei 1619 mogelijk getrouwd met Arien Lenertss. 
Visser, die op 2 mei 1619 te Papendrecht w o o n d e 1 2 . 
3. A R I A E N T G E N W I L L E M S D R . , overl. tussen 21 Oktober 1 6 6 0 2 4 en 8 mei 1669. Zij 

huwde Maasdam 25 november 1618 met Cornells Cornelisz. T immerman, woonde te 
's-Gravendeel , schepen (1654-1657), diaken (1654), ouderling (1659) van 's-Gra-
vendeel , begr. 's-Gravendeel 2 januari 1664 (graf 2 7 ) 2 6 , zoon van Cornelis Andriesz. 
T immerman , kerkmeester , heemraad, ouderling van Maasdam (en van diens vrouw 
Marrigje Bastiaensdr. ? ) 2 7 . Op 27 mei 1637 transporteerde de onder 's-Gravendeel 
wonende Jop Lenaerss. Vogelaer aan de in dat dorp woonachtige Cornelis Corneliss. 
T immerman ca. 831 roeden 'tende de Kerck Wecht ' onder genoemde ju r i sd ic t ie 2 8 . Bij 
akte van 4 april 1650 kreeg Timmerman door zijn dorpsgenoot Heyndrick Ariensz. 
Cleinen een huisje in de 'Rijckestraet' aldaar getransporteerd, hetwelk bij schout en 
schepenen werd getaxeerd op een waarde van 50 gld. en dat was gesitueerd tussen 
T immerman en Dirck Teunisse Quar te l 2 9 . Op 18 augustus 1652 en 30 maart en 4 mei 
1653 kocht de vrouw van T immerman op openbare verkopingen te ' s -Gravendee l 3 0 . 
In diverse akten uit 1657 is T immerman genoemd als voogd van vaderszijde van het 
weeskind van (zijn broer) Andries Cornelisse T i m m e r m a n j l . Op 26 januar i 1658 ver-
kreeg T immerman een huisje in dat dorp en wel aan 'de Cortte Kerckstraet ' , gelegen 
tussen Ary Foppen Smit en Ary Andriess. T immerman. Laats tgenoemde transpor
teerde dit tezamen met Fleuris Cornelis de Geus, man van Marya Andr i j s 3 2 . Dezelfde 
dag werd er ten laste van T immerman en ten behoeve van de verkopers hiervoor een 
schuldbrief van 177 gld. 10 st. opgemaak t " . Dirck Willemss. Vrooman, stedehouder 
en schepen van 's-Gravendeel , als gestelde curateur in de geabandoneerde boedel van 
Dirck Teuniss . Quartel , transporteerde op 4 mei 1661 aan Corn(elis) Corn(elis) Tim
merman, wonende te 's-Gravendeel, een huis in de 'Rijckestraet', gelegen tussen Pie-
ter Crijnen en T immerman zelf 3 4 . In 1663 is Timmerman genoemd als lidmaat van 
de gemeente 's-Gravendeel als wonende in de Rijckststraet a ldaar 2 6 . O p 8 mei 1669 
vond te 's-Gravendeel een veil ing plaats ten behoeve van Timmerman 's erfgenamen, 
waarbij blijkt dat ook zijn vrouw niet meer in Ieven w a s 3 5 . Bastyaen Rochus Bij 1, als 
last en procuratie hebbende (bij akte voor notaris Christyaen Maeskant te Mijnshe-
erenland d.d. 11 april 1674) van Annetie Corn(elis), weduwe van Rochus Bastyaen 
Bij 1, als mede-erfgenaam van Corn(elis) Corn(elis) Timmerman en Aryaent ie Wil 
lems, beiden zaliger, en Abraham de Roo, secretaris van 's-Gravendeel, als curateur 
in de geabandoneerde boedel van Ary Corn(elis) Rijckhouck zaliger, deden op 5 juni 
1674 transport van een huis in de 'Lange Kerckstraet ' te 's-Gravendeel, gelegen tus
sen Ary Andries Voortooren en de kinderen en erfgenamen van Ary Foppe Smit zali-
ge r 3 6 . 

4. L E E N T G E N W I L L E M S D R . , overl. na 21 Oktober 1660 2 4 . Zij huwde met Rijck Hen-

Ons Erfgoed, 13e j rg . nr. 6, november 2005 , biz. 241 



dricxz., woonde te Schoonderloo (1660), overl. na 21 O k t o b e r 1660 . 
Kinderen uit het tweede huweüjk: 
5. HILLEKEN WILLEMSDR. , ged. Maasdam 4 december 1611, zonder nageslacht 

overl. voor 21 Ok tobe r 1660 2 4 . 
6. FIKEN WILLEMSDR. , ged. Maasdam 6 april 1614, zonder nageslacht overl . voor 21 

O k t o b e r 1660 2 4 . 
7. C O R N E L I A WILLEMSDR. , ged. Maasdam 4 februari 1618, overl. tussen 9 augustus 

1670 en 1684. Zij huwde naar schatting ca. 1645 met Pieter Woutersz . Rie(t)dijck, 
woonde op De Logger in Nieuw-Cromstri jen, overl. na 7 S e p t e m b e r 1684. Hij huwde 
2e voor 7 S e p t e m b e r 1684 met Aryaantie Pietersdr. Uit de nagelaten boedel van (zijn 
schoonvader) Willem Gerritsz. kocht Pieter Wouters op 20 april 1647 te Cromstrijen 
tal van roerende goederen, waarbij o.a. ene Wouter Pieters van Pernis zieh voor hem 
borg Ste ide . Op zijn beurt Ste ide Pieter zieh ook voor van Pernis b o r g 2 3 . Gelet op de-
ze naamscombinat ies is men geneigd te veronderstellen dat er tussen beide personen 
een verwantschap zou kunnen hebben bestaan. In de jurisdictie van Pernis leefde ter-
zelfder tijd een Wouter Pietersz. die daar op de Pastoriedijk w o o n d e 3 7 en met zijn 
twee broeders en twee zusters landerijen in de polder het Roozand bezat. Hij liet in 
1659 echter collatérale erfgenamen n a 3 8 en komt derhalve niet in aanmerking als mo-
gelijke vader van Pieter Woutersz. Rie(t)dijck in Nieuw-Cromstr i jen, wiens her-
komst nog altijd in nevelen is gehuld. Op 9 december 1659 was Pyeter Wouterse 
Ryetdijck te Klaaswaal getuige bij het opmaken van een notariële a k t e 3 9 . Pieter 
Wouters Riedijck in Nieuw-Cromstri jen Staat vermeld op het van 10 September 1665 
gedateerde verpondingskohier van de huizen te Klaaswaal en polders in de jurisdictie 
van Cromstr i jen 4 0 . In 1666 werd P(iete)r Wouters Riedijck in het haardstedenkohier 
van Cromstrijen aangeslagen voor drie haards teden 4 1 . Pieter Woutersen Riedijck en 
zijn ziek te bed liggende vrouw Cornelia Willems maakten op 9 augustus 1670 in 
hun huis in Nieuw-Cromstri jen een testament op de langstlevende. Deze diende hun 
kind of kinderen naar Staat der boedel op te voeden en aan hen gezamenli jk 400 Car. 
gld. met de kleding der eerste gestorven ouder uit te reiken. De langstlevende zou 
voogd zijn tezamen met van vaderszijde ....(?Gel)der (N.B. door beschadiging on-
leesbaar) en van moederszijde Aert Joris van Driel. De weeskamer werd uitgeslo-
t en 4 2 . Door vochtvlekken is deze akte nog slechts ten dele leesbaar. De genoemde 
voogden zijn tot op heden niet in het familieverband te plaatsen. O p 20 O k t o b e r 1674 
kreeg Pieter het schoonmaken van een watering in Nieuw-Cromstr i jen aanbes teed 4 3 

en bij akte gedateerd 6 juli 1681 verklaarde hij als inwoner van Cromstri jen 100 Car. 
gld. van Emmet ie Jans van Driel, laatst weduwe van Jochum Jans Moerkercke en 
voogd over haar dochter Aeltien Jacobs van der Spar, geleend te hebben. Riedijck 
belastte hiervoor 344 roeden 8 voeten in de kavel van Nieuw-Cromstr i jen, oostelijk 
belend door 'den Huyterswech' en westelijk door de Vliet. Op 21 augustus 1695 was 
deze schuldbrief afgelost, waarbij niet is aangetekend door wie dit gedaan w e r d 4 4 . De 
ziek te bed liggende Pieter Wouters Riedijck en zijn huisvrouw Aryaant ie Pieters 
maakten op 7 S e p t e m b e r 1684 ten hunnen huize in Nieuw-Cromstr i jen een testament 
op de langstlevende, welke gehouden zou zijn hun gezamenlijke kind of kinderen op 
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te voeden. Bij zijn vooroverlijden zouden zijn voorkinderen uit zijn eerste huwelijk 
met Cornel ia Wil lems en zijn eventueel nog te geboren nakinderen gezamenlijk 50 
Car. gld. uitgekeerd krijgen. Bij vooroverlijden van de testatrice zouden haar 
(eventuele) kinderen eenzelfde bedrag ontvangen. Naast de langstlevende werden 
hun geburen Pieter Leenderts Visser en Aryen Jans Roos tot mede-voogden be-
noemd. De testateuren plaatsten hun handmerkje 4 5 . Rie(t)dijck liet alleen uit het eer
ste huwelijk de dochters Teuntje (huwde met Philips Cornelisz. van Moerke rcken 4 6 ) 
en Maria (huwde l e met Cornelis Jansz. Hordijck en 2e met Andries Willemsz. Bon-
gert ) na. 

8. J A C O B M I J N T J E W I L L E M S D R . , overl. na 21 Oktober 1660 2 4 . Zij huwde met Denijs 
Ninevelt , overl. na 21 Oktober 1660 2 4 . Dit echtpaar zal niet in De Hoeksche Waard 
hebben gewoond. 

N o t e n : 

1. Streekarchief Hollands Midden, Recht. Arch. Krimpen aan de Ussel inv.nr. 314, akte d.d. 21 
juli 1628. 

2. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 25 juni 1596. 
3. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 6 november 1596. 
4. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 6 november 1597. 
5. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 26 december 1597. 
6. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 24 Oktober 1597. 
7. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 6 juli 1592. 
8. N.A., Recht. Arch. 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 1, fol. 170 e.v. 
9. Deze akte is echter wel genoemd in de fichescollectie van het Streekmuseum te Heinenoord. 
10. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 26 maart 1602. 
11. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 8 juni 1613. 
12. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 2 mei 1619. 
13. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 2 juli 1619. 
14. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 28 november 1619. 
15. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 7 november 1619. 
16. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 5 maart 1620. 
17. N.A., Recht. Arch. Maasdam inv.nr. 3, akte d.d. 11 januari 1622. 
18. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 13, akte d.d. 7 april 1638. 
19. N.A., Not. Arch. Klaaswaal inv.nr. 5095, fol. 173 e.v. 
20. Streekarchief Hollands Midden, Recht. Arch. Krimpen aan de Ussel inv.nr. 300, fol. 268 e.v. 
21. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 56, aktejaar 1646. 
22. Particulier Arch, inv.nr. 3 (volgens fichescollectie Streekmuseum te Heinenoord). 
23. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 13, fol. 97 e.v. 
24. N.A., Recht. Arch. Cromstrijen inv.nr. 50, fol. 102 e.v. 
25. Alsnoo t23 . 
26. Arch. Ned. Herv. gemeente 's-Gravendeel, ongei'nventariseerd. 
27. "1593 's-Gravendeel 1993", Uit de geschiedenis van het dorp Kil, uitg. 1993, biz. 132. 
28. N.A., Recht. Arch. 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 3, fol. 113 e.v. 
29. N.A., Recht. Arch. 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 3, fol. 328 e.v. 
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30. N.A., Recht. Arch. 's-Gravendeel en Leerambacht inv.nr. 32, akten d.d. 18 augustus 1652 en 
30 maart en 4 mei 1653. 
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Brieven van lezers 
J W . K o t e n 

E e n v r a a g 
Aan een br ief van mevr . W - B . ont leen 
ik het v o l g e n d e : 
In an twoord op een v r aag die ik een tijd 
ge leden op het in ternet p laa ts te over een 
v rouwel i jke a f s t a m m i n g s r e e k s werd on-
der meer gesp roken over de hoge ouder -
dom die J o o d s e mensen bere ik ten door-
dat zij zieh b e w u s t waren van de geva-
ren van inteel t . 
U stelt op blz . 196 van het vor ige Hüm
mer van Ons Erfgoed dat j u i s t in de 
Joodse g e m e e n s c h a p p e n in N e d e r l a n d 
voor de T w e e d e W e r e l d o o r l o g het aan-
tal pe r sonen me t een z iek recess ie f gen 
hoog w a s . W a s men zieh toen niet meer 
bewus t van de r i s i c o s of zou de ger inge 
moge l i jkhe id bij de pa r tne rkeuze een 
v o o r n a m e roi hebben gespee ld? 

E e n a n t w o o r d 
Dank voor uw vriendel i jk brief. Ik licht 
twee zaken uit uw schri jven die voor een 
breder publ iek mogel i jk van be lang zijn. 

1. de m o e d e r l i j k e (matr i l inéa ire ) af-
s t a m m i n g s l i j n 
Zoa l s u t e rech t o p m e r k t e heeft de man-
nel i jke lijn bij de e r fe l i jkhe idsover -
drach t een b i j zondere be teken i s omda t 
al le m a n n e n uit één fami l ie , die in man-
nel i jke lijn van eenze l fde v o o r v a d e r af-
s t a m m e n , een geli jk Y - c h r o m o s o o m 
hebben . In p r inc ipe heb ik als manne l i jk 
schr i jver ( n a g e n o e g ) he tze l fde Y - c h r o 
m o s o o m als een moge l i jke v o o r v a d e r 
die nog in be renve l l en rond l iep. Ik zeg 
n a g e n o e g o m d a t het moge l i jk is dat en-
ke le van mijn e i g e n s c h a p p e n door het 

op t reden van k le ine foutjes (mu ta t i e s = 
ve rande r ingen ) een heel klein beet je af-
wi jkend kunnen zijn. 

Maar ook de mat r i l inéa i re lijn is be lang-
rijk v a n w e g e het mi tochondr i a l e D N A , 
gewoonl i jk afgekor t als M t - D N A . Dat 
moe t ik nu eerst toe l ich ten . 
N a a s t de ce lkern waar in het ove rg ro te 
deel (99 .999 % ) van de erfel i jke e igen 
schappen zit, hier het k e r n - D N A ge-
noemd, zijn er in de mense l i jke cel nog 
enke le plekjes waar in zieh ook D N A be-
vindt . Men ve rmoed t dat vanui t de kern 
in de loop der zeer lange ti jden wat van 
dat D N A is afgesplitst dat zieh vooral 
met de ene rg i ehu i shoud ing van de cel 
g ing bez ig houden . Dit D N A is in deze 
m i t o c h o n d r i ë n ' t e r e c h t g e k o m e n . De 
e n e r g i e h u i s h o u d i n g word t bes t ierd in de 
mi tochondr i ën . De mens on tvang t van 
zijn vader ui ts lu i tend het k e r n - D N A 
maar van zijn moede r naas t het ke rn-
D N A tevens het M t - D N A dat in de rest 
van het (e i )ce l - l i chaam zit (ook wel cy-
t o p l a s m a g e n o e m d ) . V a n d a a r dat het in 
het ce l l i chaam opges l agen M t - D N A uit
s lui tend van m o e d e r naar nages l ach t 
wo rd t meegedee ld , zowel dus naar de 
zonen als naar de dochters . Maa r o m d a t 
de mannen dit M t - D N A niet aan hun na
geslacht kunnen meede len , s topt het p ro 
cès bij man n en . Zij geven dan ook uit
s lu i tend het k e r n - D N A door . Da t be te -
kent dus dat er een moeder l i jk s tamli jn 
is waar in het M t - D N A via de m o e d e r 
s teeds aan de v o l g e n d e genera t i e s w o r d t 
d o o r g e g e v e n . V o o r mij conc ree t be te -
kent dit dus dat mijn M t - D N A hetze l fde 
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is als dat van mijn mat r i l inea i r v o o r g e 
s lacht . A n d e r s gezegd , wat ik via mijn 
m o e d e r heb gekregen van de moede r van 
mijn moede r , en die weer van de m o e d e r 
van mijn moede r ' s m o e d e r enz . Mijn Mt-
D N A is dus he tze l fde als dat van een 
o e r m o e d e r die in berenvel len ergens in de 
steentijd rond Hep in Wes t -Europa . Men 
heeft door s tudie van dit M t - D N A aanne -
mel i jk g e m a a k t dat de gehe le wes te r se 
s a m e n l e v i n g s tamt van zeven o e r m o e -
ders . D e z e zeven eva ' s heeft men denk-
bee ld ige namen gegeven . 

W a a r o m is dit M t - D N A belangr i jk? O o k 
in dit M t - D N A kunnen soms foutjes o p -
t reden . D e z e foutjes hebben dus s terke 
invloed op de e n e r g i e h u i s h o u d i n g van 
be t rokkene , die daa rdoor minder goed 
kan func t ioneren . Nu zijn er enke le Or
ganen die heel gevoe l ig zijn voor afwi j -
k ingen van de ene rg i ehu i shoud ing , na-
meli jk , het hart , de lever, de spieren en 
voora l ook de z e n u w e n die voor tdu rend 
vonkjes moeten afgeven. Daarvan zijn de 
zenuwen in de ogen weer het meest act ie-
ve. Bij afwijkingen van de M t - D N A zien 
we enkele lelijke ziekten optreden, die 
voora l het hart, de lever, de spieren, de 
hersenen en /o f de ogen betreffen. Het 
gaa t te ve r om hier deze afwijkingen te 
b e s c h r i j v e n 2 . Ik vo l s t a te ve rme lden dat 
het e rns t ige en leli jke z iekten zijn me t 
een zeer e rns t ige inval idi te i t . To t voor 
een j a a r of 25 ge leden begreep men de 
erfeli jke overdrach t van deze ziekten niet. 
Het was een probleem dat zo in de tacht i -
ger j a ren van de vor ige eeuw is opge los t 
toen men dit M t - D N A pas goed begon te 
begr i jpen . 

Met dit Mt -DNA zijn een aantal genealogi
sche problemen opgelost o.a. de identifica-

tie van de stoffelijke resten van de Russi
sche tsarenfamilie. Het M t - D N A kon men 
uit de hären van deze slachtoffers isoleren 
en vergelijken met nog levende mensen 
met dezelfde s tammoeder (koningin Victo
ria). In dit haar zit geen kern D N A , uitslui-
tend in de haarwortels omdat daarin nog 
cellen met celkernen worden aangetroffen. 

Joodse kindercultuur 
Het tweede probleem was de betere levens-
kansen van joden en met name Joodse kin-
deren. Er is hier een schijnbare tegenstel-
ling van wat ik eerder heb geschreven. Ik 
Steide immers dat door de familiehuweli j-
ken die bij de Joden zijn toegestaan, veel 
erfelijke ziekten werden overgedragen. Die 
neef-nicht huwelijken waren maar tot op 
zekere hoogte een vrije keuze zoals de 
schrijfster reeds vermoedde. Dit omdat de 
huwelijkspartners in de kleine plattelands 
killen maar uit een kleine populatie konden 
worden gekozen. Vaak werd een huwelijks-
makelaar ingezet om eiders een geschikte 
partner te vinden. Dat is echter niet speci-
fiek Joods omdat dit ook in andere culturen 
veel voorkwam, evenals eertijds bij aan-
zienlijke personen in ons werelddeel . De 
meeste huwelijken in vroegere tijden waren 
ernstige famil ieaangelegenheden waarover 
binnen deze kring serieus werd gewikt en 
gewogen. Dat was niet onterecht omdat een 
a.s. schoondochter vaak in het bedrijf van 
de ouders werd opgenomen. Een siechte 
huwelijkskeus kon immers een ramp bete-
kenen voor de fiele familie. Overigens wa
ren deze gearrangeerde huwelijk vaak goed 
en ontstond er op den duur toch veel innig-
heid. 

Voor een deel zijn de betere levenskansen 
van Joden vooral terug te voeren op andere 
aspecten van de Joodse leefwijze, waarbij 
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het negatieve effect van de familiehuwelij-
ken volledig in het niet viel bij deze voor-
delen. Door de betere Joodse Ievenswijze 
was namelijk de zuigelingensterfte bij Jo-
den veel lager. Dit gegeven heeft vele 
knappe mensen ernstig bezig gehouden. 
Hans Verdoorn heeft destijds een proef-
schrift hierover geschreven. Men vergelijkt 
daarbij meestal de cijfers van Joodse en 
katholieke zuigelingen met elkaar. Daarbij 
bleek steeds dat overlevingskansen van 
Joodse zuigelingen aanzienlijk hoger wa
ren. De schrijfster van de brief noemt daar
bij terecht de naam van dr. Samuel Sarpha-
ti (1813-1866), de grote en geniale Am-
sterdamse wethouder die zoveel goeds 
voor de stad Amsterdam heeft gebracht 3 . 
Hij heeft o.a. dit probleem gesignaleerd. 
Het heeft de onderzoekers in de negentien-
de eeuw duidelijk bezig gehouden. Dit te 
meer omdat er onder de Joden enkele uit-
muntende hygiènisten waren die de bete-
kenis van ziektepreventie goed inzagen. 
De meeste auteurs van belangwekkende 
handboeken op dit gebied waren in ons 
taalgebied dan ook Joodse geleerden. 

Het antwoord op de vraag waarom Joodse 
zuigelingen het er beter van anbrachten 
bleek uiterst complex. Hoewel vooral de 
sefardische Joden er in Amsterdam wat 
beter aan toe waren dan de katholieke be-
woners gaf niet het economische verschil 
maar de andere cultuur de doorslag. Ik 
noem enkele aspecten van die cultuur die 
tot een lagere zuigelingen sterfte en betere 
levenskansen van de Joden hebben bijge-
dragen. Joodse vrouwen deden meer aan 
borstvoeding. Ook de spreiding van het 
kindertal was (daardoor) gunstiger. Binnen 
de Joodse groep waren er vele zeer bekwa-
me artsen die vaak voor weinig geld uitste-
kende zorg binnen hun eigen groep lever-

den. Sarphati, waarnaar de schrijfster ver-
wijst, hield een armenspreekuur voor min
der kapitaalkrachtige sefarden. Later zou 
vooral Alette Jacobs deze voortrekkersrol 
vervullen. Joden hadden ook meer zin voor 
hygiene, zij onderhielden reinigingswetten 
die gezondheidsbevorderende , effecten 
hadden. Vooral het alcoholisme (de volks-
kwaal van de negentiende eeuw) kwam 
minder bij Joden voor. Ook zochten Joden 
minder z iekmakende beroepen en tenslotte 
was er ook een grote vorm van solidariteit 
binnen de Joodse populatie omdat ze vele 
eeuwen in een uitzonderingspositie hadden 
verkeerd. Deze gunstige omgevingsfacto-
ren waren de belangrijkste redenen voor 
betere overlevingskansen voor Joden. De 
inteelt vinden we dus vooral in de kleinere 
plaatsen, waar slechts weinig Joodse men
sen waren gevestigd. 

W e hopen met de beantwoording van deze 
twee vragen ook de andere lezers van dienst 
te zijn geweest. Omdat één ontvangen 
vraag vaak betekent dat vele anderen ook 
deze problemen hebben gesignaleerd. 

N o t e n 
1 Het woord mitochondrie heeft een complexe 
origine. In de vroege vormen van microscopie 
in vaak matig gekleurde preparaten waren deze 
vormsels in het cellichaam te zien als korrelvor-
mige sliertjes. Het woord mito betekent draadje. 
Het is ook in het woord mitose te vinden waar-
bij de kern voor de deling wordt veranderd in 
een kluwen draadjes. 
2. Voor insiders: héréditaire optische neuropa-
thie van Leber (een vorm van blindheid, het 
syndroom van Pearson (leverziekte met bloed-
aandoeningen), Melas (een vorm van epilepsie) 
enz. 
3. Ik kan niet nalaten iets over deze geniale 
maar wel zeer moeilijke man hier iets te schrij-
ven. Dr. Sarphati was de zoon van een welva-
rende tabakshandelaar. Hij ging als jonge man 
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in de leer bij apotheker Coronel om via het ge-
zellensysteem tot apotheker te worden opgeleid. 
Het beroep apotheker was destijds geen acade-
misch opleiding, maar werd beschouwd als een 
soort HBO-studie die in combinatie met het 
praktische werk moest worden doorlopen. Hij 
studeerde daarbij tevens aan de medische school 
te Amsterdam dat zo'n HBO-opleiding gaf. De
ze opleiding was onderdeel van het Atheneum 
Illustere. Nadien ging hij studeren te Leiden 
waar hij promoveerde en medicus-apotheker 
werd. Sarphati werd een van de oprichters van 
de Maatschappij ter Bevordering van de Phar-
macie. Hij werd bovendien bij de apothekersop-
leiding tevens docent. Sarphati had een moeilijk 
karakter zodat een poging om hoogleraar te 
worden strandde. Inmiddels was hij getrouwd 
met mej. A. Mendes de Leon een telg uit een 

rijke Joodse patriciersfamilie. Hij kon zieh een 
huis aan de Herengracht permitteren. Na enkele 
ruzies, besloot hij in de politiek te gaan waar hij 
zijn veelzijdige commerciele gaven kon ont-
plooien. Wat de man in körte tijd (hij is maar 52 
jaar geworden) tot stand heeft gebracht grenst 
aan het ongelofelijke. Hij is verantwoordelijk 
geweest voor de stadsreiniging en het Amster-
damse rioleringsstelsel en voor een moderne 
stadsplanning. Daarnaast is hij stichter van de 
Amsterdamse Vereeniging voor Volksvlijt. Hij 
had de gave om al deze revolutionaire sociaal-
geneeskundige instellingen een gezonde com
merciele basis te geven. Hij heeft daarvoor een 
bouwonderneming, kredietbanken en diverse 
handelsondernemingen opgezet. Om aan be-
kwaam handelspersoneel te komen heeft hij ook 
nog de handelsschool opgericht. 

Herkomstplaatsen in Duitsland 
H.M. Lups 

In het verleden hebben veel Duitsers zieh 
tijdelijk of blijvend in ons land gevestigd. 
Tijdelijk als bijv. hannekemaaiers of hande-
laars. Maar ook zijn er velen, die zieh hier 
blijvend hebben gevestigd. Een Duitser kon 
zieh verstaanbaar maken tot ver naar het 
westen en omgekeerd dank zij het Platduits. 
In 1890 werd bij de toen gehouden 
volkstell ing voor het eerst de nationaliteit 
geregistreerd. In dat j aa r waren er in ons 
land 51.000 vreemdelingen, waaronder 
31.000 Duitsers oftewel bijna 61 procent. 
In Neder land geboren kinderen van Duit
sers kregen tot 1892 automatisch de Neder-
landse nationaliteit. 
AI bij al zijn er heel wat mensen in ons 
land, die Duitse voorouders hebben. Voor 
genealogen kan dat lastig zijn. Het opspo-
ren van de herkomst is niet altijd gemakke-
lijk. De registratie is niet altijd even gemak-

kelijk te vinden. Kijkt men naar de negen-
tiende eeuw, dan zijn er vreemdel ingenre-
gisters, maar die zijn niet voor alle plaatsen 
beschikbaar. Bij vestiging word t vaak de 
plaats van herkomst geregistreerd, niet de 
geboorteplaats. In de bevolkingsregisters 
werd die geboorteplaats wel wee r vermeld. 
De praktijk leert dat men soms tot vreemde, 
moeilijk te traceren spellingen kwam, zo-
wel voor de namen van de personen als die 
van de plaatsen. Verder zijn in Duitsland 
evenals in ons land kleine plaatsen in grote-
re opgegaan. Ook is de Poolse grens naar 
het westen opgeschoven en kregen plaatsen 
in plaats van een Duitse een Poolse naam. 
W e hebben een toezegging van een artikel 
betreffende het opsporen van voorouders in 
die ex-Duitse gebieden, zodat we hopen in 
de (nabije?) toekomst te kunnen publiceren. 
Om het "eenvoudig" te houden: In ons land 
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kent men het verschijnsel dat meerdere 
plaatsen dezelfde naam dragen. Denk maar 
aan Hengeio, dat zowel in Overijssel als in 
Gelderland ligt. In Duitsland kent men 
liefst zo 'n 900 plaatsen die twee keer of va-
ker voorkomen. Recordhouders zijn waar-
schijnlijk Schönberg en Neukirchen. Als ik 
goed gei'nformeerd ben komt de eerste 
naam tien keer voor en de tweede twaalf 
keer. 
Heeft men voorouders uit de grensstreken, 
dan heeft het l idmaatschap van een lokale 
vereniging zin, ook al vanwege de contac-
ten die deze over en weer hebben. Als voor-
beeld noem ik MOSAIK, Familienkundli-
che Vereinigung für das Klever Land e. V. 
Hoewel dit Duits aandoet is een deel van 
het bestuur Neder lands . De inhoud van hun 
periodiek, Mosaik, Zeitschrift für Familien
forschung und Heimatkunde is ten dele in 
het Duits, ten dele in het Neder lands ge-
schreven. 

Verder wijs ik ook graag op de Werkgroep 
Genealogisch Onderzoek Duitsland, met als 
periodiek Gens Germana. Deze Werkgroep 
bezit niet alleen een grote kaartenbak met 
Duitse voorouders, samengebracht door de 
leden, maar geeft ook advies en in het tijd
schrift transcriptieopdrachten o m . m e t het 
oudere Duitse taalgebruik vertrouwd te ma-
ken. In het voor mij liggende nummer Staat 
toevallig een stukje over Lingen, waar een 
voorouder van mijn echtgenote vandaan 
komt. 
Secretaris van Mosaik is mevr. R. Janssen-
Schlacht, Van Brackel Strasze 20, D 47553 
Kleve, e-mail: rebeja@freenet.de. Secreta
ris van de W G O D is de heer dr. W.R. Mar-
cussen, Rooseveltlaan 191, 1079 AP A m 
sterdam. Op onze internetsite w w w . 
onserfgoed.com vindt u opgave van een 
aantal door hen georganiseerde bijeenkom-
sten. 

Enqueste & Informacie (AL00002) 
Deze cd bevat twee belangrijke bronnen met betrekking tot 'Holland ende (West) 
Vries land ' van rond 1500 te weten: 

De resultaten van twee onderzoeken in opdracht van de Staten, verricht in resp. 1494 en 
1514 met als doel de relatieve economische draagkracht van dorpen en Steden te bepalen. 
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 op-
pervlakte van het land, de accijnzen e.d. Beide bronnen zijn waardevol als bron voor his
torisch onderzoek, landbouwgeschiedenis en demografisch onderzoek. 
Naast de beide boeken bevat de cd een artikel van J.C. Naber, 'Een terugblik, Statistische 
bewerking van de resultaten van de Informacy van 1514, Bijdragen van het Statistisch 
Instituut 1885 en 1890, Amsterdam (als reprint in 1970 uitgegeven door de Stichting 
Contactcentrum voor Regionale en Plaatselijke Geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-
holland) en gedeeltes met betrekking tot de Enqueste en Informatie uit de Bouwstoffen 
van het Middelnederlandsch woordenboek van E. Verwijs en J. Verdam) . 

De cd is te bestellen bij uitgeverij A L V O , Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft of via de 
bestellijst op www.onserfgoed.com. De prijs is € 15 (Nederland). 
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Genealogische Vereniging 
Prometheus 

Technische Universxteit Delft 

ME DELINGENBLAD 
N r . 4 1 4 c j a a r g a n g n o v e m b e r 2 0 0 5 

Aan alle lezers van dit blad 

UITNODIGING 
De Genealogische Vereniging Prometheus nodigt u hierbij uit voor een openbare 
bijeenkomst op 

maandagavond 12 december 
vanaf 19.30 uur 

PSOR-cafe, Pieter Calandweg 1, TU-wijk, Delft 
Toegang gratis 

PROGRAMM A 
19.30 Zaal open; tekenen presentielijst. 
20.00 Lezing door de heer H. K. Nagtegaal , getiteld 

H e r a l d i e k - e e n h i s t o r i s c h f e n o m e e n 

De spreker zal, na een körte inleiding over het ontstaan van de heraldiek, ingaan op 
de aanwezige collecties bij het Centraal Bureau voor Genealogie, het Delftse ge-
meentearchief en de Heraldische Databank in het bijzonder. Deze databank heeft 
n ieuwe onderzoeksgebieden voor de genealoog geopend. 
Hans Nagtegaal , erelid en oud-voorzitter van de Genealogische Vereniging Prome
theus, is projectleider heraldiek bij het Centraal Bureau voor Genealogie en auteur 
van het 'Heraldisch Vademecum' . 

20.45 Pauze, waarin iets gedronken en de stand van de vereniging bekeken kan worden. 
21.15 Vervolg van de lezing en discussie. 
22.00 Sluiting. 
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Het Genealogisch Koffertje 
Albert Verweij 

Spoorloos en wat nu? We zullen allemaal wel de situatie (her) 
kennen dat we teleurgesteld het archief verlaten We hebben niets 
gevonden wat ons verder brengt in ons genealogisch speurwerk naar 
onze voorouders . Waar moeten we zoeken naar het overlijden, het 
huwelijk of naar de doop van de kinderen en nog veel meer verwan-
te vragen? Dat geldt dan zeker voor de période van de zeventiende en achtt iende eeuw. En 
zo zijn er meer problemen bij de onderzoekers waarvoor o.a. de hulp van de helpdesk van 
de N G V wordt ingeroepen. 
Bij het adviseren van de eventueel te raadplegen bronnen kunnen we terugvallen op een 
pakket met zoektips ontsprongen uit onze ervaring bij het speuren voor hen, die de help
desk om assistentie vroegen. Die tips hebben we gebundeld en in ons "genealogisch kof
fertje" gestopt, een koffertje dat ons altijd vergezelt als we naar het archief gaan. 

Wat hebben we dan bij ons? 
De lijst met te raadplegen bronnen: 
o Doop- Trouw- en Begraafregisters, Burgerlijke Stand, Huwelijksbijlagen, 
o Bevolkingsregisters (soms ook vöör 1811) 
o Gaarderregisters (impost, belasting) 
o Lijkschouwingen 
o Memor ies van successie 
o Collatérale successie (belasting op nalatenschap aan verwanten in de zijlijn) 
o Vredegerecht (rechtbank voor eenvoudige zaken, bijvoorbeeld voogdijStelling) 
o Notariële- , rechterlijke- en weeskamer archieven 
o Akten van indemniteit of (re)admissie 
o Lijst van weerbare mannen 
o Registers vermeldende vergunning ter uitoefening van een beroep 
o Patentregister (belastingplichtigen bij bepaalde beroepsgroepen) 
o Archieven van de onderprefect 
o registre civique (register van de mannelijke burgers) 
o personen geschikt voor nationale garde/militaire dienst 
o afgegeven paspoorten 

Mogelijk is het ook voor u een bruikbaar lijstje. 
Ontleend aan het Mededel ingenblad van de N G V Afd, Delfland, jg . 14, nr. 3 aug./sept. 
2005. 
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Archiefnieuws 

Regionaal Archief Tilburg 
Particulieren en gemeente dragen samen 
zorg voor cultured erfgoed. Archieven van 
de Godshuizen ondergebracht bij het Regi
onaal Archief Tilburg. 

Ondanks dat de overheid de rol van de 
Godshuizen op het gebied van sociale- en 
gezondheidszorg geleidelijk overnam, be-
staan de Godshuizen in Geertruidenberg 
nog steeds. Zo zijn ze eigenaar van alle ar
chieven uit het rijke verleden van Geertrui
denberg. 
In jun i dit j aa r nam de gemeenteraad van 
Geertruidenberg een besluit. Om de rijke 
bronnen niet verloren te laten gaan voor 
toekomstige generaties werd besloten de 
helft bij te dragen aan de financiele kosten 
van de archiefzorg. Het bestuur van de 
Godshuizen draagt zorg voor de andere 
helft. De archieven zijn nu veilig onderge
bracht bij het Regionaal Archief Tilburg, 
een openbare instelling waar bezoekers ge-
durende vijf dagen in de week de archieven 
kunnen raadplegen. Deze archieven zijn erg 
belangrijk, omdat de archieven van het 
stadsbestuur en van de schepenbank van 
Geertruidenberg vroeger voor een groot 
deel als oud papier werden verkocht. Histo-
rici en archivarissen kunnen slechts met 
weemoed mijmeren over enorme massa his
torisch bronnenmateriaal dat zo verloren is 
gegaan. 

Een sociale dienst of een zorgverzekering 
met basispakket bestanden in vroeger tijden 

niet. Steun aan hulpbehoevenden was uit-
sluitend gebaseerd op liefdewerk. Stierven 
j e ouders, dan werd j e ondergebracht in een 
weeshuis of uitbesteed aan verzorgers. 
Werd j e ziek, dan kon j e worden opgeno-
men in een gasthuis of Heilige Geesthuis . 
Naast zieken werden er ook gewonde mili-
tairen of vreemdelingen verpleegd. Aan be-
jaarden werd onderdak geboden in een ou-
de mannen- of vrouwenhuis . Verviel j e tot 
armoede dan kon j e een beroep doen op het 
armbestuur. Pas in de loop van de negen-
tiende en twintigste eeuw werd de sociale-
en ziekenzorg in Nederland sterk verbeterd. 
In Geertruidenberg waren er voor 1811 ver-
schillende instellingen op dit gebied: het 
Gast- en Heilige Geesthuis , dat als oude 
vrouwenhuis dienst deed, het weeshuis en 
het Oude Mannenhuis . In de loop der tijd 
kwamen deze instellingen onder een be
stuur en in een organisatie, de zogenaamde 
Stedelijke Godshuizen. Soortgelijke instel
lingen bestanden ook in Middelburg en 
's-Hertogenbosch. 

Met de overbrenging van de archieven is nu 
de weg vrijgemaakt voor onderzoek door 
particulieren. Het Regionaal Archief Til
burg beheert de archieven van: Alphen-
Chaam, Dongen, 's Gravenmoer Baarle-
Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg, Gil-
ze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op 
Zand, Oisterwijk, Oosterhout , Tilburg en 
Waterschap de Dongestroom. 
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Boekennieuws 

De genealogie van de familie Van Heur & Van 
Hörne. Auteur: Jan H. Hanssen met medewer-
king van Huub van Hörne, Leo van Heur, Frits 
van Hörne en Sjra van Heur 

Een dezer dagen kreeg ik een zwaar pak thuis 
dat 1,5 kg woog en dat een kloek boek in a4 
formaat bleek te bevatten. Een kostbaar in 
mooie kaft ingebonden boek was de eerste in-
druk. Bij oppervlakkige kennismaking kreeg ik 
het ongemakkelijke gevoel van mismoedig ma-
kende perfectie. Opmaak, de mooie en vele 
kleurfoto's, de vele tabellen, grafische genealo-
gieen, kadastrale kaarten enz., gleden met stij-
gende bewondering aan mijn ogen voorbij. Het 
boek is geproduceerd met een zeer ruime beurs 
mag je wel zeggen. 

Toen ik de inleiding zag, begreep ik meteen dat 
ook bij het tekstuele deel weinig zou ontbreken. 
De tekst werd onder meer aangeleverd door een 
zeer illuster gezelschap, bestaande uit een pas-
toor, een burgemeester, een PTT-directeur en 
een bankier. AI deze heren hebben in Limburg 
een uitstekende genealogische reputatie. Zij 
hadden voor de verdere uitwerking van de gege-
vens de heer J.H. Hanssen in de arm genomen, 
die een grote reputatie heeft wat betreft de ver-
zorging en uitgave van genealogische publica-
ties. Kortom, hier wordt een hoog professioneel 
niveau bereikt. 
Dit standaardwerk, zo mag je het wel noemen, 
begint met een uitvoerige toelichting van de 
naam, met een schitterend overzicht van patro-
nymica en matronymica. Vervolgens geeft men 
een overzicht van de verspreiding van de naam. 
De origine van deze familie is Roggel, een mid
den Limburgs dorp tussen Weert en Roermond. 
Vandaar dat de naam van Heur ook veelvuldig 
voorkomt in Roermond, Weert, Nederweert, 
Baexem, Maasbree en aangrenzende gemeen-
ten. Een groep is ook naar het Zuid-Limburgse 
afgedaald. De Naam van Horn, een vroege vari
ant, ziet men in nahegelegen plaatsen zoals 
Heythuisen, Weert en enkele Peeldorpen. 

Naast een uitvoerige beschrijving van de ge-
schiedenis van Roggel, is er ook een overzicht 
van de geschiedenis van het Land van Horn 
(ook bekend van de graven van Hoorn, waarvan 
er een is gedecapiteerd in Brüssel door Alva). 
De genealogie begint met Jan van Hooer 
(Jenken van Horn ca 1565), waarbij de familie 
zieh geleidelijk aan in het genoemde gebied ver-
spreidde. Namen die meer dan tien maal in het 
register worden genoemd, zijn Baetsen, Coenen, 
Cuijpers, Driessen, Engelen, Geelen, Gubbels, 
Gielen, Jansen, Joosten, Kessels Mooren, Pee-
ters, Schreurs, Smeets, Simons, Timmermans, 
Vaessen, Vossen en Willekens. 
Eigenlijk is op dit werk amper kritiek mogelijk, 
zowel wat de tekst als de uitvoering betreft. Het 
werk is in a4 formaat, 350 pagina's gedrukt op 
kostbaar papier, ontelbare foto's, kaarten enz. in 
kleurendruk, met een register van 15 pagina's 
dubbelkoloms, een duidelijke literatuurlijst enz. 
Er is nauwelijks nog iets te wensen laat staan te 
kritiseren. Hier past een bewonderend respect 
voor deze prestatie. Ons inziens is dit een klas-
sieker, die ongetwijfeld in de prijzen zal gaan 
vallen. 
Dit is een boek dat in archieven en bibliotheken 
thuis hoort. De lezer kan dan zien hoe een gene
alogie kan worden geproduceerd. Ik zelf zal 
mijn present-exemplaar niet zelf houden maar 
aanbieden aan een archief zodat veel mensen 
van dit werk kunnen profiteren. U begrijpt dat 
dit werk niet voor een tientje kan worden gele-
verd. Men kan het boek bestellen voor Euro 45 
(inclusief verzendkosten), een hoop geld maar 
niet te duur. Voor liefhebbers en vooral voor 
mensen uit de Streek van Midden Limburg min-
stens de moeite waard om tenminste dit boek 
eens in te zien. 
Mijn dank gaat uit naar Leo van Heur, bij wie u 
ook het boek kunt bestellen door genoemd be-
drag van 45 euro over te maken op postrekening 
3296176 t.n.v. L.J.M. van Heur, Geleen met 
vermelding van genealogie. Rest mij nog één 
volzin: van harte gefeliciteerd met deze cum 
laude prestatie! (JWK) 
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Molen en molenaar in famil ienamen. Auteur 
Jan M. Spendel. 
De auteur behandelt in dit boek alle mogelijke 
afleidingen van de beroepsnaam molenaar. In 
het eerste deel van het boek komen meer dan 
800 familienamen aan de orde die zijn afgeleid 
van de molen, de molenaar, de molenmaker en 
allerlei bijnamen. Het is voor het eerst dat de 
familienaam Molenaar en de afgeleide namen 
daarvan zo uitgebreid zijn beschreven. 
Spendel heeft ook heel wat details verzameld 
over, pakweg, een vijftigtal families die namen 
dragen die op een of andere manier met molens 
hebben te maken zoals Ble(e)kemolen, Gorten-
mulder, Van der Meulen, Molema, Mulderij en 
Werdmüller (von Elgg). 
In het tweede deel, molengeschiedenis behan
delt hij achtereenvolgens: Molen, molenaar en 
molenmaker, de geschiedenis van de molen, 
molentypen, molenfuncties, aan molens gege-
ven namen, molens geven namen aan plaatsen, 
spreekwoorden, gezegden, volksverhalen, en 
molentaal. 
Toegevoegd is een lijst van de door hem ge-
bruikte literatuur, een overzicht van hen, die 

Gratis voor abonnées 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 informativ voor andere geinteresseerden. 

A n t w o o r d vraag " W e r k k a m p e n in Emsland 
Naar aanleiding van een vraag in bovenstaande ru-
briek van Ons Erfgoed 13e jrg. Nr. 5 van September 
2005 betreffende werkkampen in Emsland wil 
ik gaarne reageren met het volgende. 
In de uitgave "Kleine Reihe Heft 6 Speurtocht 
naar de Emslandkampen" door Pieter Albers 
van het Dokumentations-und Informationszentrum 
(DIZ) Emslager, Postbus 1132, D-26851, Papen
burg (internetsite:www.diz-emslandlager.de) 
wordt een beschrijving gegeven van de 15 Ems-

hem gegevens verstrekten en het boek wordt 
besloten met een beknopte biografie van de au
teur. Jaqn M, Spendel is tevens auteur van het 
door ons uitgegeven "Familienamen in Neder-
land". Het boek is uitermate informatief en lees-
baar, ook voor mensen die misschien niet direct 
uit een molenaarsfamilie komen. Het doet me 
terug denken aan een van mijn negentiende 
eeuwse Friese voorvaders die molenaar was en 
sterk. Van hem werd het volgende verteld: Hij 
moest eens bij iemand zijn en werd daar aange-
vallen door diens waakhond. Hij vroeg de man 
zijn hond terug te roepen, maar de man deed 
dat niet. Mijn voorvader zou die hond toen bij 
zijn kop gegrepen hebben en boven en onder-
kant daarvan van elkaar gescheurd te hebben, 
wat exit hond betekende. Niet erg diervriende-
lijk misschien, maar wel afdoend. 
176 pag. ISBN: 9051792506 Verkoopprijs: 
€ 15, - (excl. verzend- en verpakkingskosten) 
U kunt het boek bestellen bij Gopher Publis
hers, Postbus 8018, 3053 RA Utrecht, via tele-
foon 030 2905320, via fax 030 2905310 
of internet: info@gopher.nl. 

Vragen en contacten 
landkampen gelegen net over de grens van Neder-
land-Duitsland. In deze uitgave is in hfdst. X het 
drama van Putten verwerkt en worden de omge-
komenen in Kamp Versen en kamp Dalum ge
noemd. 

In deze rubriek zou ik tevens graag de aandacht van 
de lezers van Ons Erfgoed vragen voor het volgen
de: 
Evacuat ie kus tbewoners 1942 /1943 
Als gevolg van de bouw van de Atlantic Wall 
längs de kuststrook moesten vele gezinnen die 
niet direct bij het arbeidsproces waren betrokken 
verhuizen. Vele gezinnen werden o.m. in het oos-
ten van Nederland ondergebracht. Dit onder-
werp is voor Scheveningen door een werkgroep 
uitgezocht, tentoonstelling georganiseerd en een 
boekje onder auspiciën van het Schevenings Mu
seum uitgebracht. Op dit ogenbik wordt dit onder-
werp nog verder uitgediept. In Winterswijk wer-
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den ca. 800 gezinnen, in Aalten 400 gezinnen, 
enz. In slechts enkele plaatselijke geschiedenis-
sen wordt melding gemaakt van deze evacue's. 
Om deze aan te vullen wordt gevraagd om nade-
re informatie, zoals naam, gezinsgrootte, her-
komst, onderhouden van contacten, brieven. 

foto's, enz. te zenden aan Werkgroep Evacue's, 
p/a Barmentk o 38, 7161KH Neede. 
Bij voorbaat ( ank voor uw medewerking, 
R. A. Mos, Bi rmentloo 38, 7161 KH Neede 
e-mail: ramosC 2@zonnet.nl 

Naam register Ons Erfgoed 2004 
In principe zijn geen patroniemen opgenomen. 

A Beulekes 206 Brenen, van 96, Cock 115 207 F 
Aa, van der 76 Beveren, van 238 137, 139, 142 Coddenoerde 30 Dinther 158 Feith 13,244 
Adriaanse 184, 186 Bie, de 158 Bressers 158 Coelwagen 99 Dis (van) 29 Fey(c)t 11, 13 
Alberda 115 Bieleman 28, 78 Brinck 99 Coenen 28, 78, 255 DomelaNieuwen- Feysen 108 
Albers 158 Bierens 28 Broeckhuysen, van Coeninck 99 huis91 Fits 206 
Albers 209, 256 Bij.de 158 116 Colterman 28 Dommelen, van Fockink 29 
Amersfoort, van 20 Bij] 241 Broek, van den Comejan 154 209 Fortgens 208 
Amstel, van 83 Bikker 19 206 Coopmans 111 Dompseler, (van) Fox 78 
Andel, van 30 Biler, van 138, 139 Broekhuizen 116 Coorendijcker 80, 115,209 Franken 28 
Arkel, van 229 Bisdom 110, 111. Brood 246 81 Dörpel, van den 30 Fraylema 115 
Aukema 244 112 Brouwer 19, 28. Cooyman 24 Dortsen, van 205 Frijters29, 78, 158 
Aulserna 115 Bisell. van 100 209, 244 Coppens115 Dou(w) 115, 158 Frink 20 
Averbeek 104 Blaasse 158 Buijter, de 21 Cordenoord 209 Driel, van 155, 242 

Blo(c)k203 Burclit, van der Corten 115 Driessen 255 G 
B Blockhovius 28 209 Cortenoort, van Droogendijck 78 G(h)ijssen, van 69, 
Baeckenes 170 Bloet 139, 140 Busscher 28 209 Dru(e)nen, van 115 70 
Baerts 79, 116 Blomzaet 68 Butseller, van 54 Corton19 Dru(e)nen, (van) Gabel 19 
Baetsen 255 Bluet 137 Byssel(l), (van) 28, Cost Otten 78 158 Garrod 193 
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maréchaussée 5, 90, 
131, 177 
maréchaussée Brabant 
en Limburg 6 
maréchaussée, taakom-
schrijving 6 
Mededelingen Prome
theus 252 
meester-bakker 73 
microfiches 120 
Middeleeuwen 80 
migratiestromen 48 
mitochondrieën 247 
mobilisatie 180 
Modernisering politie 
49 
momber(s) 11,13 
moord 230 
morgengave, 10, 142 
Mormonen 35 
Mosaik 251 
Mt-DNA 247, 248 
Museum Kon. Maré
chaussée 180 
mutatiebelasting 195 

N 
Naamregister Ons Erf
goed 2005 257 
nachtelijke taken 
(nachtwacht) 4 
nachtwacht 3, 4 
Nachtwacht 87 
Nationale Landweer 
131 
Navorscher, De 13 
Nederlands Patriciaat 
22 
Nederlandse Politiebo-
de 180 
Negatieve gevolgen 
snelle uitbreiding poli
tie 49 
Noordelijke provincies 
onrustig 91 

O 
Onbezoldigd rijksveld-
wachter 88 
Oosterse genealogie 
168 
Op de valreep 264 
Oppervlaktematen 122 
Oprichting van de 
rijksveldwacht 87 
Oproep foto=s van 
winkels 127 
oproerkraaiers 227 
ordehandhaving 47 
Organisatie rijksveld
wacht 89 
Oüdgermaanse recht 
104 
Over mombers, bin-
nenmoeders, regentes
sen en weesmeesters 
220 
Overzicht publicaties 
28,78, 115, 158,209, 
244 
P-arm 36 
Palingoproer 49 
parketpolitie 135 
Parketpolitie 88 

partnerselectie 195 
pauperisme 223 
personeelsarchief 
(Kon. Mar.) 181 
persoonskaarten 35 
perspectief, genealo
gisch 226 
pijpenmaker (2) 15 
pillendraaier, - maker, 
roller 15 
pisbeziener 15 
piskijker 15 
piskruier 16 
pistolettier 16 
pistolier 16 
pistollmaker 16 
plaatdrukker 16 
plaatslijper 16 
plaatsnijder 16 
Plateelbakker71 
plateelgoed 71 
platijnmaker 74 
platstrijkster 74 
platwerker 117 
platzetter 117 
pleisteraar 117 
pleistergieter 117 
plesser 117 
pletser 117 
plo(o)ter 117 
plooister 117 
pluimasier 117 
pluimenmaker 118 
pluimgraaf 118 
poestertreder 118 
pok(ken)meester 118 
polderpatricier 106 
polderwerker 160 
politie, plaatselijke 3 
politie, Amsterdamse 3 
politieopleiding 52 
politietroepen 178 
politievraagstuk tijdens 
de crisisjaren 179 
pompe(n)maker 160 
pompier 160 
pompslager 161 
pondegoedkoper/ 

koopster 161 
pondegoedraper/ 
raapster 161 
pontvoerder 161 
poortier/poortierster 
161 
porder/porster 161 
porseleinbakker 161 
postiljon 161 
postiljon 234 
postkruier 234 
postmeester 234 
potgieter 234 
potte(n)bakker 234 
pottendraaier 236 
pottendrager 236 
pottenmaker 234 
praamschuiver 236 
Prometheus, nieuw te 
lenen cd=s 210 
protestantse bond 180 
puistertreder 118 
pupillen 220 

Q 
Q-arm 36 
Quacksalversche Pis-
besiender 16 

R 
recessiefl94 
rechterlijke organisatie 
1811-1838 18 
recognitieboeken 8, 54, 
94, 137, 139,226, 227 
Rectificatie inzake bi-
bliotheekkaarten 75 
Redactioneel 175 
redenen voor afstam-
mingsonderzoek 192 
Regionaal Archief Til-
burg 254 
Regionaal Historisch 
Centrum (RGC) in 
Noord-Holland 53 
rekrutering 133, 178 
relatiegeschatte risico-
percentage 199 
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rentmeesters 99 
reorganisatie van de 
maréchaussée 92 
Rijksarchief in Gelder-
land 34 
rijksveldwacht 90 
rijksveldwacht 
133,134, 135 
roedrager 12 
Rotterdam, politieappa-
raat 134 
samenhang erfelijkheid 
en généalogie 192 
schavotgeld 5 
schilders 72 
schuldbrief 112 
sluikhandel 6 
sociaal-economische 
situatie van de politie-
man 179 
Speurtocht naar de 
Middeleeuwen 8, 54, 
94, 137,226 
staatspolitie 87 
stadhuder-generaal 229 
stads- en landspolitiek 
228 
stadsschutterij 4, 131 
stadszegel 32 
Stamboomonderzoek 
35 
Stamreeks (De) Nach-
tegael 202 

sterkte van de gemeen-
tepolitie 50 
Stichting Familie Veer
kamp 121 
Stichting Genealogie 
Nederland 175 
strijkgeldschrijvers 165 
surnumerair 49 

T 
tegelbakkers 71, 74 
transportregisters 111 
Treffertje, het 119 
trouwbepalingen 102 

U 
Uit het duister van het 
verleden 170 
uitrusting (nachtwacht) 
4 

V 
vagte- of velle(n)ploter 
117 
Valse(?) stambomen 
175 
van beddenplank en 
andere wetenswaardig-
heden 162 
Van rakkers en ge-
meente-ezels 3, 47, 87, 
131, 176 
Van Heur & Van Heur, 

De généalogie van de 
familie 255 
veenarbeiders 165 
Veldpolitie 88 
verbeterhuis 21 
verpachting 167 
Versnippering van de 
politiediensten 131 
verzoekschrift 23 
vloerwerkers 73 
voogdijzaken 18 
voortplantingsgemeen-
schap 198 
vormers 72 
vorstenfamilies 62 
Vragen en contacten 
44, 83, 127, 179,215, 
256 
vredegerechten, archie-
ven 23 

vrederechters 18 

W 

waarsman 112 
Wapenboek Veluwse 
Geslachten op cd-rom 
41 
wapenstukken 33 
Wat is de schakel tus-
sen Raalte en Amster
dam 184 
weduwenfonds 20 
weeskamers 225 

Werkgroep Genealo
gisch Onderzoek Duits-
land 251 
Werkkampen 216Re-
dactioneel 219 
wetgeving, kerkelijke 
191 
wezenzorg, opvattin-
gen over 221 
wezenzorg, historische 
ontwikkelingen 222 
wezenzorg, collectieve 
221 
Wie was jhr. mr. dr. E. 
A. van Beresteyn 214 
Zakenregister Ons Erf-
goed 2005 26. 
zegelafdrukken 32 
zegelbeschrijvingen 
T> ~> 

Z J J 

zegels 32 
Zegels van dertiende-
en veertiende-eeuwse 
schepenen van Arnhem 
32 
zegelstempels 32 
Ziek van je voorouders 
35 
zigeunerprobleem 91 
Zwanger van de baas 
anno 1679 80 

Te koop 
O m m e l a n d e r Ges lachten , het nages lacht van Jacob Sijbolts, l andbouwer te Warf fum en 
Geertruid Cornel i s . Tweede druk. 2 delen.+ index. Prijs € 600. 
Achthuizen in v r o e g e r t ijden, fotoboek samengesteld door H.J. Botman, 2 delen. 
Prijs € 15 
Stad aan 't Haringvl ie t zoals het was , fotoboek, samengesteld door J.L. Braber, arts te 
Dreischor. Het boek bevat de afdruk van 160 prentbriefkaarten en foto's met uitvoerige bi-
jschriften. Bevat meer dan 1000 namen van afgebeelde personen. Prijs € 15. 
Zevenbergen in oude ansichten. 76 afbeeldingen met tekst. Prijs € 7,50 
Prijzen zijn exclusief verzendkosten. 
Te bestellen bij H.M. Lups, Buitenwatersloot 142, 2613 SV Delft, tel. 015-2146963, 
E-mail: alvolups@ wanadoo.nl 
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O p d e v a l r e e p 

Een vreemde eend in de bijt? 
H.M. Lups 

Juist voor het afsluiten van dit nummer vroeg 
Hans Nachtegaal me of ik iets afwist van de site 
www.e-ga.nl 
Voor hem, maar ook voor mij een vreemde 
"eend" in onze genealogische vijver. 
Men werkt onder de naam-"European Genealo
gy (Association). 
Men kan lid worden voor € 27,50 per jaar en 
geniet dan de volgende voordelen. Ik citeer: 
1 .Hulp naar de zoektocht van uw familiege-
schiedenis 
2. Toegang tot het verenigingsforum 
3. Toegang tot de leden inlog pagina's 
4. Ontvangst van het clubblad "De Kwartier-
staat 
5. Gebruik van de helpdesk (50 ct. p. m.) 
6. Deelname tegen gereduceerde prijs bij het 
jaarlijks te organiseren genealogiesymposium. 

Ook kan men als (aspirant)lid de EGA Genealo-
giecursus volgen tegen de zeer spéciale prijs 
van€ 112,50. 

Als men de site doorleest en ook het taalgebruik 
bekijkt, dat niet optimaal is, krijgt men de in-
druk, dat hier iemand (of een groepje) commer-
cieel wel wat ziet in onze hobby. Uiteraard is 
dat niet verboden, te meer omdat het aantal ge-
nealogen zich uitbreidt. De vraag is echter: Zijn 
de (aankomende) genealogen met dit initiatief 
gediend? Wordt hier iets van waarde toege-
voegd? Zo worden voor het clubblad nog redac-
teuren gezocht. Dit wekt de indruk dat zij zelf 
niet voldoende kennis in huis hebben. Een cur
sus is via het internet gratis te volgen. Boven-
dien bestaan er de nodige handboeken. 

Conflict NGV en afdeling Computergenealogie? 
Op het internet zagen wij een bericht over een 
conflict tussen de NGV en de Afdeling Compu-
tergenealogie. Het bestuur van de NGV zou vin-
den dat zij de computeractiviteiten niet kon la-
ten liggen omdat de afdeling Computergenealo-
gie dit afdekte. De dienst van de NGV is van 
lager niveau dan die van de afdeling. 
Het bestuur zou vinden dat ieder lid recht heeft 
op gelijke ondersteuning en wil daarom de orga-
nisatie wijzigen met als eerste stap het ontne-
men van het stemrecht van de functionele afde-
lingen om deze in het geheel te integreren. De 
berichtgevers en ook wij als langjarige NGV-
en afdelingsleden zien dit met zorg aan. 
Wij kunnen niet uit het vuistje een goede oplos-
sing bieden, te meer omdat wij de achtergron-
den niet kennen, maar zouden het op prijs stel-

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 
H.K. Nagtegaal, Sibeliuslaan 4, 2625 ZC Delft 

len dat beide partijen, voor er onherstelbare 
schade wordt geleden, niet overgaan tot over-
haaste beslissingen maar zo mogelijk een com-
missie van goede diensten in- en aanstelt, be-
staande uit personen, die lang betrokken zijn bij 
zowel de NGV als de afdeling Computergenea
logie. Ik denk hier aan bijv. het echtpaar Vuls-
ma, mevr. E.W.A. Elenbaas, de heren W.J. 
Scholl, J.J.M. den Braber, K.E.J. Honings en J. 
Wissink om enkele namen te noemen. Bij mijn 
weten zitten deze personen noch in het hoofdbe-
stuur, noch in het bestuur van de afdeling Com
putergenealogie. Dit vrijblijvend als goedwil-
lende suggestie. In het decembernummer van 
Computergeneaal hopen we uitgebreider op dit 
onderwerp in te gaan. 

W.J. Scholl, Nieuwe Kerkstraat 1, 3134 LR Viaardingen 
K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1, 4444 RV Waarde 
A. Verweij, Koningshof 5, 2641 GT Pijnacker 
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